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Milé čtenářky, milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE SOUTĚŽ TV PAPRIKA

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE HELLMANNS

SOUTĚŽ: 
První výroba sirupů sahá do 10. století. Ačkoli se původně jednalo 
pouze o bylinné sirupy pro posilnění zdraví, později došlo na výrobu 
těch ovocných. Dnes už se domácí přípravě „šťáv“ tolik nevěnujeme 
a dáváme přednost koupi. Sirupy Relax jsou plné chuti, s vysokým 
obsahem ovocné složky a bez konzervantů. Balíček sirupů věnujeme
5 nejrychlejším čtenářům, kteří nám správně zodpoví soutěžní otázku:
Relax sirupy jsou:
a) ovocné
b) bylinné

Správná odpověď je b) Madagaskar
Na výhru se mohou těšit:  
Martin Kruliš, Břeclav, Eva Chmelová, Čilá,
Olina Dvořáková, Praha

Správná odpověď je a) majonéza Hellmanns
Na dárek se mohou těšit:   
Jana Surá, Prlov, Jana Pokorná, Chotěboř,
Eliška Volfová, Karlovy Vary, Eva Proroková,
Ostrava Plesná, Adolf Hofer, Brtnice 

o tom, že je české pivo nejlepší, víme všichni. Kdo potom ale kupuje všechna ta levná 
plechovková „piva“ dovozená z Polska a Maďarska? Podle průzkumu to jsou občané 
s vyšší spotřebou alkoholu, maminky a tatínkové starající se o nákupy do domácnosti 
a snažící se ušetřit, a bezdomovci. Otázkou ale je, jestli zrovna pivo je položkou, 
na které bychom měli šetřit. Protože na čem budeme šetřit příště? Na chlebu? A tím 
pádem i sami na sobě? Opravdu si necháme řetězci a akčními cenami vnucovat, co 
budeme jíst a pít?
O tomhle všem jsem si povídala i s panem Vladimírem Jindřichem, odborníkem 
v oblasti pivařství na slovo vzatým. V průběhu povídání řekl, že to vidí optimisticky. 
Sice jsme se ještě nenaučili hledat kvalitu, protože nás to nikdo nenaučil, a tak to 
zkoušíme sami. Ale pomalu se blýská na lepší časy a zájem o informace o potravinách 
u nás roste. Protože dokud nás bude bavit pít místo piva vodu, místo sýru náhražky 
a místo masa separát, nikam se neposuneme. Dokud totiž všechny napodobeniny 
nezačneme odmítat a vyžadovat kvalitu, kterou si zasloužíme, nebudou mít důvod ji 
nabízet. 
Dalším nešvarem české gastronomické scény, 
který jsme probírali, je určitý snobizmus, kterého 
se často dopouštíme. Jdeme na oběd nebo večeři 
s někým významným? Cpeme se suši, krevetami, 
pijeme hořké pivo a to vše jen proto, že je to 
moderní. Aby všichni viděli, že jsme in. Věřím, že 
někomu to může opravdu chutnat. A stejně tak 
věřím, že spousta lidí jen předstírá. Vystavují své 
gurmetství na odiv, ale všechno je jen naoko. Je to 
póza. Jako v pohádce Císařovy nové šaty. Víte, co 
je in v luxusních restauracích v cizině? Brambory 
na loupačku. Protože domácí brambory s kvalitním 
máslem a čerstvým podmáslím jsou lahůdkou, 
která vás potěší i na duši. Ale asi správně tuším, 
že bude ještě dlouho trvat, než objevíme kouzlo 
jednoduchosti a vrátíme se ke kořenům. Stejně 
ale nám všem, kteří se o to snažíme, držím palce. 
Krásný konec roku a příjemný start do nového 
roku!

Jana Uhlířová
editorka
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i díky vám
 Ojedinělý projekt na českých kolejích, Nová 
gastronomie, bude slavit své první narozeniny. 
Nutno poznamenat, že je to dítko velmi schopné 
a brzy se postavilo na vlastní silné nohy.
 Nová gastronomie přináší cestujícím neotřelé,  
chuťové zážitky díky pokrmům z různých končin 
světa, a to jak ve své základní nabídce, tak i 
ve třech pestrých sezónních nabídkách – jarní, 
letní a podzimní. Návštěvníci jídelních vozů 
společnosti JLV, a. s. tak mohou ochutnat českou 
tradici v podobě vynikající svíčkové na smetaně 
s knedlíkem, grilovaná žebírka, lososa, řadu dezertů 
i salátů. Přes léto se mohli osvěžit originálním 
míchaným nápojem, který připravil barman světové 
extratřídy Martin Baťha.
 Rodiči, kteří spojili své síly a stojí za úspěchem 
Nové gastronomie, jsou společnost JLV, a. s. 
a Československý svaz kuchařů v Praze, o. s. 
Konkrétními tvářemi, se kterými se veřejnost 
může setkávat, jsou věhlasní čeští kuchaři Jiří 
Král a Jan Michálek, kteří zároveň pro cestující 
připravili nabízenou škálu pokrmů. „Pro mě to 
bylo zase něco trochu neobvyklého, protože 
podmínky k přípravě pokrmů v jídelních vozech 
jsou specifické a samozřejmě rozdílné od běžné 
kuchyně v restauraci. Ale jsme rádi, že jsme dosáhli 

tak kvalitních výsledků, což oceňují i cestující,“ říká 
jeden z patronů Nové gastronomie, Jiří Král.
 Bc. Jan Valeš, ředitel pro obchod a marketing 
společnosti JLV, a. s. dodává: „Jsme velmi spokojeni 
s vydařenou spoluprací s panem Králem i Michálkem, 
stejně tak i s celou Novou gastronomií. A hlavně 
jsme rádi, že jsou spokojeni i naši zákazníci. Tímto 
jim chci poděkovat za projevenou přízeň a ujistit 
o tom, že už nyní dokončujeme další pokračování 
Nové gastronomie, tentokrát s podtitulem 2012. 
V nabídce se objeví mnoho novinek, například 
kuřecí prsíčko marinované v zázvoru a teriaki 
omáčce s jasmínovou rýží, vepřové karé marinované 
v rozmarýnu s omáčkou z lišek, opečeným 
bramborem a kapustou na slanině, či filet norského 
lososa pečený na citronovém tymiánu s mačkaným 
bramborem s pažitkou a listy špenátu, dále kančí 
paštika se švestkovou omáčkou, nebo několik 
nových salátů.“
 Proto se tedy všichni cestující a příznivci 
dobrého jídla mohou těšit na další gastronomické 
zážitky i v roce 2012.

Jedeme dál
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V lednu moc sněhu, v červnu moc sena.
Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně brambor.
Jasné slunko na Vincence (22. 1.) k vinobraní chystá věnce.

Přečtěte si 
Jak se hubne v Čechách 
Zajímají se Češi 
o hubnutí, zdravý životní 
styl a pohyb? Nebo 
raději svůj čas tráví vleže 
u televize? To se vydal 
zjistit časopis Dieta 
s týmem odborníků 
během Dietatour 
po několika městech ČR. 
Učili zájemce jak zdravě 
vařit, odpočívat i relaxovat a přemýšlet 
nad tím, co nakupují, z čeho vaří a co 
jedí. Odpovědi na nejčastější dotazy 
z oblasti psychiky, hubnutí a výživy, ale 
také pohybu, se dozvíte v knize Jak se 
hubne v Čechách, kterou zakoupíte 
za 169 Kč, vydává MF. 

50 tipů na dětský dort 
Debbie Brownová 
dokáže svými nápady 
překvapit a inspirovat, 
a proto by neměla kniha 
50 tipů na dětský dort 
chybět ve vaší knihovně. 
Pokud vás čeká oslava 
a nemáte na přípravu 
dostatek času, jinou 
knihu už nehledejte. 
V této kuchařce 
najdete jednoduché recepty, se 
kterými vyrobíte nejlepší dort pro 
jakoukoliv oslavu. Děti si zamilují 
přátelskou žabku, pavouka sporťáka 
nebo Noemovu archu. Sportovci si 
budou užívat fotbalového fandu nebo 
formuli 1, děti s  bujnou fantazií ocení 
ufo létající talíř nebo vílí chaloupku. 
Vydává Computer Press za 254 Kč.

dobré rady milovníka vína
Víno je nápojem, který 
se u nás těší stále větší 
oblibě. Bohužel ne 
každá láhev ukrývá 
kvalitní víno. Vladimír 
Železný, znalec a milov-
ník vína, nabízí rady, jak 
víno správně vybírat, 
podávat a vychutnávat. 
Zároveň se projdeme 
(nejen) po italských, 
francouzských a českých vinicích 
a ochutnáme místní speciality. Přestože 
kniha není určena profesionálním 
degustátorům a sommeliérům, není 
vyloučeno, že někteří čtenáři se jimi 
po přečtení stanou. Koupíte za 212 Kč, 
vydává MF.  

2012

leden leden
Jazz Fest Znojmo 
Netradiční přehlídka jazzové hudby 
spojená s degustací vín probíhá 
ve dnech 18. až 22. ledna ve Znojmě. 
Při poslechu hudby zde můžete 
ochutnat vína vinařství Mádl, Znovín 
Znojmo, Dobrá vinice, Eko Hnízdo 
a další. Více informací naleznete 
na www.hudbaznojmo.cz.   

Kalendárium
01/12

Masopust 
Od Tří králů do Popeleční středy
(22. února) probíhá po celých Čechách 
i na Moravě masopust (též fašank 
nebo fašinek). Typickými dobrotami 
tohoto veselého období jsou koblihy, 
klobásy, slanina, jelítka, škvarky 
i jitrnice a důležité je dosyta se najíst 
před předvelikonočním půstem.   

ochutnejte regiony  
Od 15. ledna do 15. února ochutnejte 
speciality v rámci gastronomické 
přehlídky Grand restaurant, která 
bude probíhat ve 12 krajích ČR. Cílem 
festivalu je podpořit projekt Ochutnejte 
Českou republiku (Czech Specials) 
a tím lokální speciality v regionech. Více 
na www.grandrestaurantfestival.cz.

Tříkrálová degustace  
Ochutnávka mladých vín za dopro-
vodu cimbálové muziky vás čeká
v Zaječí (okres Břeclav) dne 7. ledna. 
Čekají vás vína z kolekce Dalibor,
Fresh Wine a Selection, jitrnice, jelita, 
škvarky,     uzené maso, zelí i koláčky.
Více informací naleznete na
www.vinarstviukaplicky.cz.

po praze za vínem
Poslední lednový týden začíná
4. ročník festivalu Prague Wine 
Week. Pražské restaurace, vinotéky 
a vinné bary nabídnou ochutnávky vín 
a menu kombinovaných s víny. Svá 
vína představí osobně čeští a moravští 
vinaři. Aktuální termíny a více informací 
naleznete na www.gastronaut.cz.  

Jak se dělá pálenka?   
V Praze na Ořechu se 13. ledna koná 
košt domácích pálenek z jablek, mira-
belek, švestek, vinných hroznů, třešní 
a bezinek. Čeká vás i přednáška a fi lm 
o přípravě pravé pálenky. V Mikulčicích 
(okres Hodonín) zase 21. ledna můžete 
otestovat pálenky ze 130 obcí, speciality 
z kysaného zelí a škvarků.     

Nezapomeňte si koupit únorové číslo Světa potravin, které vychází 23. ledna.
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ve skutečnosti s dováženými levnými 
pivy?

Podle analýz Výzkumného ústavu 
pivovarského a sladařského (VÚPS) jde 
o nápoje, která nejsou podle tuzemské 
legislativy pivy, jaká by spotřebitel 
podle jejich označení očekával. 
Dovážená piva se totiž tváří jako ležák 
(lager), ačkoli jde o velmi lehká piva, 
obsahují v porovnání s obdobnými 
tuzemskými pivy více alkoholu 
a naopak postrádají typickou hořkost 
domácí pivovarské produkce. To mimo 
jiné znamená, že k jejich výrobě se 
téměř nepoužívá chmel.

Uvedená piva mají také podstatně jiné 
zdravotní účinky na lidský organismus 
než pilsner českého typu, tedy „České 
pivo“. To ovšem spotřebitel vůbec 
netuší a piva ze zahraničí stále více 
kupuje. Zejména po zavedení vyšší 
spotřební daně na pivo počátkem 
loňského roku se dovoz piv ze 
zahraničí meziročně zvýšil o 300 
procent, přičemž značnou část tvoří 
pivo z Polska a Maďarska. Na trhu se 
prosazují především nízkou cenou, té 
je však dosahováno za cenu výrazně 
nižší kvality. V zásadě lze konstatovat, 

že tato piva nejsou pivy v tuzemském 
slova smyslu.

analýzy VÚpS
Pracovníci VÚPS analyzovali počátkem 
letošního roku piva nakoupená 
v supermarketech, většinou šlo 
o privátní značky. „Při nákupu jsme 
se řídili především cenou, obsahem 
alkoholu a druhem obalu – piva 
musela být prodávána v plechovkách. 
Údaj o obsahu alkoholu v případě 
dováženého piva ale není s českými 
pivy srovnatelný, dovážená piva jsou 
velmi hluboko prokvašena, proto je 
obsah alkoholu vyšší, než u většiny 
tuzemských piv stejné kategorie. 
Zjistili jsme s překvapením, že přestože 

nedostatek informací
Stalo se tak především vinou tří 
základních příčin – neuvážené daňové 
politice státu, který s platností 
od počátku roku 2010 zvýšil skokově 
spotřební daň u piva, legislativě 
Evropské unie a nedostatečné infor-
movanosti spotřebitelů. Jak je to tedy 

Pivo, které vlastně není pivem
zaostřeno

Poznáte dobré pivo? Češi jsou známí svou láskou k chmelovému moku, otázkou 
ovšem je, jestli poznáme opravdu dobré pivo a pokud ano, jak je možné, že 
neustále roste dovoz levných piv z Polska, Slovenska a Maďarska. Jak tyto nízké 
ceny dovozového piva ovlivňují české pivovary? Jak zvýšit pivní kulturu v Česku? 
A lze za rozumnou cenu koupit velmi dobrou kvalitu? Na tyto otázky jsme hledali 
odpověď s odborníkem v oblasti potravinářství Petrem Havlem a specialistou 
v oblasti pivovarnictví Vladimírem Jindřichem.

Na skutečnost, že se do naší 
země v posledních letech 
dováží stále více potravin ze 
zahraničí, které se na našem 
trhu prosazují, často na úkor 
kvality, zejména nižší cenou, 
se v médiích poukazuje 
poměrně často. V posledních 
dvou letech ale dostal v tomto 
smyslu doslova direkt také 
pivovarský průmysl, vlajková 
loď všech produktů, s nimiž 
je spojována identita našeho 
potravinářství a nápojářského 
průmyslu.

Připravil Petr Havel

Petr Havel
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zaostřeno zaostřeno

od roku 2010 nesmí být, v souladu 
s nařízením EU 1924/2006, na trh 
uváděny alkoholické nápoje s ozna-
čením lehký či light, my jsme taková 
importovaná piva nakoupili. 
Navíc tato piva byla označena jako 
lager, nebo special, což je sice pro 
spotřebitele naprosto zavádějící údaj, 
nicméně vyplývá z odlišné dikce 
neharmonizovaných právních předpisů 
jednotlivých zemí EU. U lehkých piv 
jsme našli hodnoty extraktu původní 
mladiny 7 až 8 procent, čili jedná se 
o tzv. sedmičky a osmičky. Například 
matoucí označení piva Bitter Lager 
může ve spotřebiteli evokovat hořký 
ležák, ačkoli se jedná o osmistupňové 
pivo s extrémně nízkou hořkostí,“ 
uvádí se ve zprávě VÚPS. Zavádějícím 
údajem je podle výzkumníků také 
označení „vyrobeno v EU“, ze které 
spotřebitel nemůže poznat, v jaké 
zemi bylo pivo skutečně vyrobeno.

„Není možné říci, že dovážená piva 
jsou zdravotně závadná, avšak tato 
piva, ve srovnání s českými, se odlišují 
nedostatečnou plností, slabou hořkostí 
i nižší pěnivostí. Například všechna 
námi analyzovaná importovaná 

se sice snížily dovozy z Maďarska 
a Slovenska, ale nadále trvají dovozy 
levných piv z Polska,“ konstatuje 
Veselý. Právě polská piva přitom nesou 
často označení „lager“ – ležák, ačkoli 
jde o piva slabší než naše desítky.

Jedinečnost tuzemských
odrůd ječmene
Že je typické české pivo kvalitní a při 
umírněné konzumaci pro zdraví velmi 
prospěšné, již bylo nesčetněkrát 

• Jednou z nejdůležitějších vlastností 
je přínos piva ke zvýšení hladiny „hod-
ného cholesterolu“ (HDL) v těle, který 
paralyzuje „zlý cholesterol“ (LDL). 
Pivo tak má významné antisklerotické 
účinky a představuje prevenci proti 
ateroskleróze. Tím se snižuje výskyt 
ischemické choroby srdeční a úmrtnost 
na akutní infarkt myokardu a cévní 
mozkové příhody. 
• Mírná konzumace piva vede 
k poklesu krevního tlaku v důsledku 
rozšíření cév a změn ve vodním 
a minerálovém hospodářství. Po požití 
piva se snižuje hladina krevního cukru, 
což spolu s lepším využitím inzulinu 
příznivě ovlivňuje metabolizmus cukrů 
a tuků. 
• Pivo neobsahuje cholesterol ani 
jiné tuky a je kaloricky chudší než 
například jablečná šťáva, mléko nebo 
kolové nápoje. 
• Pivo působí proti stresu a jeho 
konzumace podporuje trávení, takže 

výčepní i lehká piva měla hořkost 
o 6 až 12 jednotek hořkosti nižší než 
reprezentativní vzorek čtyř světlých 
výčepních českých piv. Senzorická kva-
lita odpovídá analytickým hodnotám, 
piva jsou prázdná a hořkost doznívá 
velmi slabě. S nízkým chmelením piv 
také pravděpodobně souvisí i nižší 
obsah důležitých antioxidantů, tzv. 

prokázáno nejen tuzemskými výzkum-
níky. Nově se nyní českým vědcům 
z VÚPS povedlo posílit argumenty, 
proč tomu tak je. Stalo se tak díky 
tomu, že se podařilo přesně defi novat 
pozitivní vlastnost některých našich 
ječmenů, která bývala starými sládky 
u nás obecně formulována jako „skrytá 
vlastnost českých ječmenů a sladů“. 

Podstatou jedinečnosti tuzemských 
ječmenů používaných k výrobě 

je vhodné při onemocnění zažívacího 
traktu. 
• Svými vlastnostmi – močopudností 
a zvýšeným vylučováním žluče, působí 
proti vzniku žlučových a močových 
kamenů. 
• Pití piva zpomaluje proces osteopo-
rózy (řídnutí kostí). Z řady prvků, které 
pivo obsahuje, jsou důležité hlavně 
vitaminy skupiny B, zejména kyselina 
listová. 
• Z pivovarských kvasnic přechází 
do piva vzácný chróm, kterého je 
v běžné stravě stále větší nedostatek. 
Stopové množství tohoto prvku 
podporuje aktivitu hormonu inzulínu 
regulujícího hladinu cukru v krvi. 
Je-li chrómu nedostatek, hladina 
cukru může být rozkolísaná, což vede 
k pocitům neodolatelných chutí, 
zejména na sladké. Důsledkem bývá 
nadváha, s níž nezatočí žádná dieta 
tak spolehlivě jako obohacování stravy 
chrómem, tedy i konzumací piva.

polyfenolů. Také obsah dalších látek 
prospívajících zdraví, ať již jsou to 
vitaminy skupiny B a vláknina (beta 
glukany), jsme ve všech dovážených 
pivech nalezli podstatně nižší. Důležité 
je rovněž zjištění, že všechna česká 
piva měla vyšší tzv. ústojnou schop-
nost, což je vlastnost piva, kterou u něj 
tak často oceňujeme. Znamená to, že 
české pivo má daleko vyšší schopnost 
snižovat kyselost žaludku a má vyšší 
digestivní účinky díky vyššímu obsahu 
hořkých látek,“ konstatuje Věra 
Hoenigová ze sekce Bezpečnost piva 
ve VÚPS. Podle VÚPS tak mají taková 
piva společného s českým pivem „jen 
číslo celního sazebníku“.

Podle výkonného ředitele Českého 
svazu pivovarů a sladoven Jana 
Veselého se ČR proti dovozům 
takových piv nemůže bránit. „Každý 
členský stát je podle evropské 
legislativy povinen přijmout na svém 
území všechny výrobky, které vyhovují 
legislativě v zemi výrobce,“ podotýká 
Veselý. To ale samozřejmě tuzemské 
výrobce kvalitních piv diskriminuje, 
Svaz proto podle Veselého hodlá 
na půdě EU usilovat o sjednocení 
evropské legislativy v označování piv 
tak, aby měl spotřebitel k dispozici 
srovnatelné údaje. „Je to ale běh 
na dlouhou trať, který může trvat 
několik let,“ podotýká Veselý.

Skutečností je, že se zahraniční piva 
na tuzemském trhu dlouho nemohla 
vůbec prosadit, takže zahraniční 
konkurence nebyla pro Svaz problém. 
„Nyní to ale problém je a stále 
přetrvává. Ani v letošním roce dovozy 
levných piv do ČR neustaly, mírně 

českého piva je přitom výsledný 
vysoký podíl nezkvašeného extraktu 
v pivu, což znamená, že české 
pivo obsahuje oproti jiným pivům 
vyšší množství vlákniny, vitaminů 
a minerálních látek, čímž se výrazně 
zvyšují všechny pozitivní vlastnosti 
piva na lidský organismus. To, že 
byl k výrobě piva použit tuzemský 
ječmen, pozná podle Veselého 
spotřebitel díky označení „České 
pivo“ na etiketách výrobků. 

Jde o chráněné zeměpisné označení 
(CHZO), které patří mezi ochranná 
označení garantovaná EU, a v zásadě 
velký diplomatický úspěch ČR v prosa-
zení tohoto označení v Bruselu. 
CHZO České pivo bylo získáno v roce 
2008, snahy o získání tohoto ale trvaly 
řadu let. Podle Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce používají 
dnes CHZO České pivo pivovary v 11 
městech České republiky u 46 značek 
svých piv. Slad vyrobený z odrůd 
ječmene doporučených VÚPS pro 
výrobu piva s CHZO České pivo je ale 
požadován nejen pivovary, které CHZO 
České pivo používají, ale kvůli doloži-
telným jedinečným vlastnostem je o něj 
zájem i mezi ostatními výrobci.

pivovary, které mohou používat 
označení České pivo
CZECH BEVERAGE INDUSTRY COM-
PANY, a.s. Vyškov
Heineken Česká republika, a.s. 
Krušovice
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a.s.
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.
Pivovar Černá Hora, a.s.
Plzeňský prazdroj, a.s. Nošovice
Plzeňský prazdroj, a.s. Plzeň
Plzeňský prazdroj, a.s. Velké Popovice
PRIMÁTOR, a.s. Náchod
Rodinný pivovar Bernard, a.s. 
Humpolec
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.

Zdravotně prospěšné vlastnosti 
českého piva
Zdravotně prospěšné vlastnosti Zdravotně prospěšné vlastnosti 
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palec nahoru, palec dolů

Závislost 
na energy-drincích          
– palec dolů 
Nabít se energií sportem 
nebo spánkem? Kdepak, 
dnešní mladí lidé raději 
sáhnou po energy-drinku. 
Tyto nápoje konzumuje 
až 73 % lidí ve věku 16 

až 24 let a staly se nedílnou součástí 
jejich života. Vysoká konzumace 
kofeinu, který je častou součástí těchto 
nápojů, však může vést k nervozitě, 
podrážděnosti, nespavosti a poruchám 
spánku. Navíc drinky obsahují mnoho 
cukru a guarany, kterou je možné se 
předávkovat, a nebezpečně zvyšují tlak, 
což může vést až k infarktu.

Máme nejlepší vína        
– palec nahoru 
Moravská a česká vína 
patří mezi světovou 
špičku. Potvrdili to také 
mezinárodní odborníci, 
kteří vybírali tisíc 
nejlepších vín světa pro 
rok 2012. Do prestižní 

francouzské publikace 1000 vins du 
Monde se tak dostalo 35 vín z Moravy 
a Čech. „Být na jedněch stránkách 
vedle nejvyhlášenějších vinařských domů 
světa je pro naše vinaře tím největším 
oceněním jejich práce,“ komentoval 
mezinárodní úspěch našeho vinařství 
Pavel Krška, ředitel Národního vinař-
ského centra. 

Bakterie 
ve vaší ledničce         
– palec dolů 
Máte pocit, že je vaše led-
nička čistá a uspořádaná? 
Vědci přišli na to, že i když 
na první pohled vypadá 
vše čistě, třeba v takovém 
boxu na zeleninu se 

nachází největší množství nebezpečných 
bakterií. Číhá tam například listerie 
nebo salmonela! Jediné, co pomáhá, 
je pravidelné a důkladné čištění lednice 
vodou s octem nebo jedlou sodou 
a udržování teploty v ledničce mezi 
nulou a pěti stupni. Ovoce, saláty 
i zeleninu skladujeme v nejspodnější 
části chladničky, kde je nejtepleji. 

Granátová jablka 
zaženou stres         
 – palec nahoru 
Stresuje vás práce v kan-
celáři? Rozčilujete se 
často? Dejte si sklenku 
džusu z granátových 
jablek! Ten totiž snižuje 
srdeční tep, pomáhá při 

zahánění „kancelářského stresu“ a rov-
něž podporuje pozitivní pocity člověka 
k jeho práci. V nové studii, z níž citoval 
list Daily Mail, to zjistili vědci. Účastníci 
výzkumu byli po džusu zapálenější pro 
práci, nadšenější, aktivnější a dokonce 
cítili větší hrdost na své výkony. Člo-
věk by nevěřil, co dokáže granátové 
jablko…  

Kapři 
letos nezdraží      
– palec nahoru 
Dobrá zpráva – za vánoč-
ního kapra letos zapla-
tíme stejně nebo jen 
o pár korun více než 
vloni. Přestože rybá-
řům v posledním roce 

poměrně výrazně vzrostly ceny vstupů, 
zejména konkurence na trhu jim nedo-
volí výrazně zdražit. Stále větší oblibě 
se u veřejnosti těší samotné výlovy 
rybníků, které čím dál častěji nabízejí 
doprovodné akce. Ve stáncích na bře-
zích rybníků se například kuchařsky 
připravují kapři, pstruzi, amuři nebo 
sumci na různé způsoby. 

palec nahoru, palec dolů

Připravila Jana Uhlířová, ČTK, foto shutterstock

neuchvátí. Je takové bezpohlavní. 
I česká levnější slabší piva jsou lepší 
než dovozová. Taková piva nazývám 
europivy.

u něj ale nejde o chuť, ale o to, 
že je tak levné… 
Ale jak někdo může prodávat 
plechovkové za pět nebo šest korun, 
když sama plechovka stojí pětikorunu? 
Když proti tomu stojíte a chcete 
čestně bojovat, nemáte šanci. Bohužel 
lidé jsou šílení tím, aby kupovali levně, 
takže za chvíli budou schopni kupovat 
obarvenou vodu ve sklenici, pokud 
bude stát dvě koruny. Opravdová 
změna nastane, až si místo velkého 
množství za málo peněz dokážeme 
koupit menší množství kvalitních 
potravin či nápojů. Až budeme 
o nákupech přemýšlet. 

Jak tedy zlepšit českou pivní 
kulturu?
Musíme se v první řadě naučit ocenit 
kvalitu a uvědomit si, že pití piva 
je obřad. A za druhé není špatné 
se inspirovat v zahraničí, kde jsou 
v mnoha věcech dál než my. Vezměte 
si třeba to naše pití piva po půllitrech, 
to je nesmysl. Když ho pijete po dvou 
deci, vychutnáte si ho mnohem víc. 
Jak říkal i pan Josef Kemr, který si 
ke mně chodil pro tři třetinky piva 
na celé vánoční svátky: „Dobrého 
pomálu!“

Jaký rozdíl je v pivech v závis-
losti na balení? ovlivňuje chuť 
hodně, zda je v láhvi, plechovce 
či peT lahvi?
Vždy samozřejmě záleží na tom, jaké 
pivo do daného obalu naliji. Pokud 
bych měl udělat žebříček, nejlepší jsou 
lahve, následují PET lahve a až potom 
plechovky. PET lahve tedy nejsou zase 
takové zlo, naopak obchodně je to 
velmi chytrý tah, protože neplatíte 
žádnou zálohu a kvalitou a porézností 
se blíží klasickým lahvím. Snadno se 
přepravují a nerozbíjí se, jednoduše se 
uzavírají. Prodej v PET lahvích proto 
plánují i malé pivovary. Nejvíc pivařů 
ovšem pije pivo přímo z lahve, ani si 
ho nepřelévá, protože tím už se chuť 
rozbíjí. Oproti tomu plechovka ovliv-
ňuje kvalitu piva nejvíc, zvlášť pokud 
v ní ještě dlouho leží v obchodě.

Kde díky dlouhé době trvanli-
vosti může ležet až rok...
Přesně tak. Dnes totiž hrajeme na to, 
aby vše dlouho vydrželo. Proč musí mít 
plechovkové pivo záruku jeden rok? 
Vždyť to je úplně zbytečné! Vše musí 
mít dlouhou dobu trvanlivosti a za to 
musíme platit. Pivo musí procházet 
tepelnými nebo chemickými úpravami, 
filtrováním apod. a čím víc takových 
úprav je, tím víc se to na jeho kvalitě 
podepíše. Proč lidé mají tak rádi 
kvasnicové nebo nefiltrované pivo, 
které ochutnali při exkurzi v pivovaru? 
Protože má plnou chuť. 

ochutnal jste vy sám dovozová 
levná piva?
Samozřejmě, že jsem ochutnal. Když 
o něčem mluvíte, musíte do toho 
strčit nos. A popravdě – to pivo je 
sice průměrně barevné, pěnivé, hořké 
a nasycené, ale celkově vás ničím 

Jak dovoz levných piv z polska, 
Slovenska a Maďarska ovlivňuje 
české pivovary?
Levná piva jsou mnohdy vyrobená 
za týden a pak označovaná jako ležák. 
Na trh se přitom takové pivo pouští 
klidně v průběhu 14 dní. Sice pěkně 
vypadá a pění, ale v podstatě je to voda. 
Co takové pivo asi může obsahovat? 
Pořádný ležák přece musí ležet! Když si 
dáte ležák z malého pivovaru, věřte mi, 
že rozdíl poznáte. Šest kousků neusto-
jíte, protože jsou opravdu poctivé. 

Takže pravověrní pivaři si svou 
kvalitu najdou?
Dovozy zatím ničí české pivovary, ale 
pevně věřím, že osvěta udělá své. 
Pomalu, ale jistě se blýská na lepší časy. 
Narůstají prodeje malých pivovarů, 
protože lidé si už kvalitu dokáží najít. 
V tomhle jsou pivaři dál než běžní kon-
zumenti potravin obecně. Řeší kvalitu 
piva, zatímco kvalitu masa, pečiva, sýrů, 
salámů se teprve učíme hledat a mnoho 
lidí ji ani neřeší. To pivaři ne, to jsou 
pro mě hvězdy v potravinářství. Vědí, 
kde hledat dobré pivo, jsou zvědaví, 
zkoumají, dávají si tipy navzájem.

zaostřeno

Pití piva je obřad
O úrovni české pivní kultury jsme si povídali s osobou 
z nejpovolanějších. Pan Vladimír Jindřich je specialistou 
v oboru pivovarnictví a gastronomie, prezentátorem piva 
a pivního sommelierství a organizátorem pivovarských akcí. 
Začínal v závodě Rybárna na Václavském náměstí a deset 
let pracoval v Restauracích a jídelnách Praha 1, poté se stal 
šéfem obchodu v Plzeňském Prazdroji, ředitelem v Královském 
pivovaru Krušovice a obchodním ředitelem pivovaru Klášter 
a Platan. Dnes působí jako samostatná osoba v pivovarnictví.

Vladimír Jindřich
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testovali jsme pro vásrubrika podporována

poznáte, zda kupujete opravdový sýr nebo se spo-
kojíte s náhražkou? Čím jsou eidamy přibarvovány 
a jak přítomnost barviv ovlivňuje chuť? Testovali 
jsme pro vás pět běžně dostupných vzorků a pora-
díme vám, jak sýr správně nakupovat. 

obsah tuku v sušině
Dalším údajem, kterému je třeba 
věnovat pozornost, je údaj o obsahu 
tuku v sušině. Čím je nižší, tím 
je sýr tvrdší a naopak. Eidam se 
vyrábí s obsahy tuku v sušině 
od 40 do 60 % a odpovídajícím 
obsahem sušiny tak, aby výrobek 
spadal do kategorie polotvrdých sýrů. 
Český eidam je nejčastěji prodáván 
s obsahem tuku v sušině 30 %, který 
je zároveň limitní spodní hranicí. Sýry 
s nízkým obsahem tuku v sušině jsou 
vyhledávány pro nízkou cenu. Pokud 
si kupující připlatí za vyšší obsahy 
tuku v sušině (45 %), dopřeje si lepší 
chuťový zážitek. 

Barvení
Je vhodné věnovat pozornost 
přítomnosti barviv. K barvení 
sýrů se používají karotenoidy. Jedná 
se o přírodní barviva, z nichž pro 
barvení eidamu se nejčastěji používá 
annatto. Annatto se získává ze 
semen jihoamerické rostliny oreláníku 
barvířského (Bixa orellana). Extrakt 
rozpustný v tucích se nazývá bixin 
a extrakt rozpustný ve vodě norbixin. 
Přidává se do sýrů, margarínů a másel, 
jogurtů, pudingů, pečiva, snacků 
a dalších potravin, kterým dodává 
žlutooranžovou barvu.

Víte, že...
Samotný český název zrajícího sýra eidam není úplně v pořádku, neboť všude 
na světě tento sýr zakoupíte pod správným názvem Edam. Edamský sýr získal 
svůj název podle holandského městečka Edam am Ijseelmeer, kde byl prvně 
vyroben. Odtud byla výroba rozšířena po celém světě.

průběh testů:
Otestovali jsme pro vás pět eidamů 
s obsahem tuku v sušině 30 % 
a obsahem sušiny 50 % na stupnici 
od 1 (nejhorší) do 5. Zároveň jsme 
přístrojově proměřili intenzitu žluté 
barvy. Pořadí sýrů podle intenzity 
barvy přesně odpovídalo i senzorické 
atraktivitě barvy vyjádřené hodnoti-
teli, tedy žlutější sýry byly hodnoceny 
jako lepší. Jeden ze sýrů byl podle 
údajů na obale přibarven.
Sýry balené v ochranné atmosféře 
nebo vakuově mají obvykle delší 
trvanlivost. Spotřebitel by však měl 
počítat s tím, že v okamžiku otevření 
obalu se trvanlivost významně 
zkracuje a může dojít k nežádoucímu 
růstu plísně na povrchu sýrů.
V testech zvítězil Bluedino Eidam 
30 % od výrobce Agricol, s.r.o. 
z Poličky. Vzorek zaujal spotřebitele 
svojí barvou, v této dílčí kategorii 
získal jako jediný známku vyšší než 
čtyři.

EIDAM

Připravila VŠCHT,
foto Aleš Otýpka,
shutterstock

Název výrobku
Madeta Eidamský 

sýr
Výrobce Madeta a.s.
Země původu ČR
Deklarované 
barvivo

 - 

Způsob balení
Baleno v ochr. atm.                               
Balicí plyny: dusík, 
oxid uhličitý

Senzorické hodnocení
Barva 3,7
Vůně 3,3
Chuť 3,4
Textura 3,8
Celkově 3,6

Název výrobku
Tesco Eidam 

bloček 30 % tuku 
v sušině

Výrobce
Mlékárna Klatovy 

a.s.
Země původu ČR
Deklarované 
barvivo

 - 

Způsob balení vakuově
Senzorické hodnocení
Barva 3,3
Vůně 3,3
Chuť 3,7
Textura 3,6
Celkově 3,5

Název výrobku
Název výrobku

albert Quality Sýr 
eidam 30 %

Výrobce
Jaroměřická 

mlékárna, a.s.
Země původu ČR
Deklarované 
barvivo

 - 

Způsob balení vakuově
Senzorické hodnocení
Barva 3
Vůně 3,1
Chuť 2,5
Textura 2,9
Celkově 2,9

E 160 a –  Karoteny (směs karotenů a beta – 
karoten)

E 160 b – Annato, bixin, norbixin
E 160 c – Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin
E 160 d – Lykopen
E 160 e – Beta – apo – 8‘ – karotenal
E 160 f –  Ethylestter kyseliny beta – apo -8‘ – 

karotenové.

3.

1.

4. 5.

2.

Český eidam je přírodní sýr neutrální 
chuti a vůně. Barva sýra je velmi 
světlá a postupným zráním dochází 
k  vybarvování do žluta. Někteří 
výrobci sýr během výroby přibarvují 
nejčastěji karotenoidy. Obarvený sýr 
vzbuzuje dojem více vyzrálého sýra, 
ve skutečnosti se však chuťově neliší. 
Eidam zraje okolo 5 týdnů, může však 
zrát i déle než rok. Pak má o něco 
výraznější až lehce pálivou chuť. 
Na českém trhu se však v podstatě 
nevyskytuje a nabídka je, pokud 
se týká vyzrálosti sýrů od různých 
výrobců, velmi srovnatelná. 

při nákupu sýrů je třeba
věnovat pozornost několika 
údajům: 
Je to opravdu sýr? 
Prvním a nejdůležitější informací 
je být si jistý, že spotřebitel kupuje 
skutečně sýr. Dnes je velmi rozšíře-
ným trendem prodej výrobků, které 
jako sýr vypadají, avšak tuk v nich 
je rostlinného původu. Poznáme je 
podle toho, že na nich není uvedeno 
slovo sýr, které je rezervováno 
výhradně pro mléčné výrobky. 
Různí výrobci jsou různě úspěšní při 
napodobování vzhledu, vůně a chuti 
sýra, nákup náhražky tak může 
znamenat zklamání při konzumaci. 

2.1.

Tesco Eidam 

4.

Název výrobku

5.3.

Název výrobku
Bluedino Eidam 

30%
Výrobce Agricol, s.r.o.
Země původu ČR
Deklarované 
barvivo

E 160 b

Způsob balení

Baleno v ochran-
né atmosféře.                               
Balicí plyny: oxid 
uhličitý, dusík

Senzorické hodnocení
Barva 4,1
Vůně 3,6
Chuť 3,6
Textura 3,7
Celkově 3,8

Název výrobku
Agricol s.r.o. 
Eidam 30%

Výrobce Agricol, s.r.o.
Země původu ČR
Deklarované 
barvivo

E 160 b

Způsob balení

Baleno v ochranné 
atmosféře. Balicí 
plyny: oxid uhličitý, 
dusík

Senzorické hodnocení
Barva 3,9
Vůně 3,6
Chuť 3,6
Textura 3,5
Celkově 3,7
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jak poznat kvalitní potravinyjak poznat kvalitní potraviny

Jiný mýtus tvrdí, že tavené sýry mají 
nižší biologickou hodnotu než sýry 
přírodní. Podle Ing. Kopáčka, CSc. je sice 
pravdou, že se tavené sýry vyrábějí při 
teplotách okolo 100 °C a záhřevem se 
snižuje biologická hodnota především 
bílkovin, ale tyto „ztráty“ jsou zcela 
minimální. 

Moderní potravina
„Obavy z konzumace tavených 
sýrů nejsou na místě a vznikly spíše 
nedobrým renomé této potraviny 
vytvořeným v dávné minulosti. Dnešní 
tavené sýry jsou nejenom zdravé, ale 
především moderní potraviny. Moderní 
proto, že se jedná o mléčný výrobek, 
obsahující kromě významných bílkovin 
velké množství minerálních látek, zvláště 
vápníku, který je tolik potřebný pro 

Mýty a fakta
Jeden z mýtů například tvrdí, že 
v tavených sýrech jsou „éčka“ ve formě 
nezdravých tavicích solí. „Tavicí soli jsou 
zcela nezbytné technologické přísady, 
bez nichž nejde tavený sýr vůbec vyrobit. 
Veškeré tyto látky jsou toxikologicky 
testovány a koncentrace, ve kterých 
se používají, v žádném případě 
nepředstavují jakékoliv zdravotní riziko 
pro spotřebitele. Symbol E by neměl být 
pro spotřebitele strašákem, ale naopak 
doklad o tom, že se jedná o kontrolo-
vanou a schválenou složku,“ vysvětluje 
Ing. Jiří Kopáček, CSc. Ten také vyvrací 
další mýtus, že by byly tavené sýry 
vyráběny z druhořadých surovin. Tavírny 
sýrů si totiž pečlivě vybírají veškeré 
suroviny ke zpracování, které odpovídají 
výlučně prvotřídní konzumní kvalitě. 

i v nechlazeném regálu,“ doplňuje 
předseda Českomoravského svazu 
mlékárenského. Po otevření zatavené 
hliníkové fólie či kelímku-vaničky, je 
potřeba obsah rychle zkonzumovat nebo 
po dobu „otevření“ uskladnit v chlad-
ničce a zabránit při tom sekundární 
kontaminaci.

Je dobré vědět
Přestože legislativa rozlišuje několik 
druhů tavených sýrů, spotřebitele by 
mělo zajímat, zda náhodou neobsahuje 
rostlinný tuk. Pokud je totiž ve výrobku 
obsažen, nemůže být produkt již 
označován jako tavený sýr, ale pouze 
jako tavený výrobek, tavený krém či 
tavená pomazánka, přestože jsou tyto 
nové a často zajímavé výrobky vyráběny 
tradiční tavírenskou technologií. 

V roce 2011 si mlékaři po celém světě 
připomněli stoleté výročí od uskutečnění 
první výroby tavených sýrů. V roce 
1911 se to poprvé podařilo švýcarské 
společnosti Gerber, která tak vyrobila 
tavený sýr roztavením tvrdých švýcar-
ských sýrů. Důvodem pro jeho vývoj 
byla potřeba prodloužit trvanlivost sýrů 
především při jejich stále se rozšiřujícím 
exportu do zámoří a tropických krajin. 
České republice patří dlouhodobě 
jedno významné prvenství. Spotřeba 
tavených sýrů je totiž u nás nebývale 
vysoká, a přestože v posledních letech 
došlo k jejímu poklesu, stále představuje 
2,3 kg, což nás řadí na první světovou 
příčku.

co mu chutná a vyhovuje i z pohledu 
jeho výživy. Na dotaz, zda jsou tavené 
sýry vhodné také pro děti, odpovídá 
Ing. Kopáček, CSc., že ano, a to zejména 
pro svůj vysoký obsah vápníku a dalších 
významných mléčných složek, navíc jsou 
dobře stravitelné a mají snadné použití. 

Skladování „taveňáků“
Tavené sýry jsou mléčnými výrobky, pro 
které legislativa stanovuje skladování 
v chladu, obvykle v teplotách 4 – 8 °C. 
„Spotřebitel neudělá chybu ani tehdy, 
ponechá-li tavený sýr v běžné spíži nebo 
dokonce i při pokojové teplotě. V jiných 
zemích se tavené sýry dokonce prodávají 

zdravý růst kostí a zubů,“ říká předseda 
Českomoravského svazu mlékárenského.

Jak tavené sýry vybírat
Podle slov Ing. Jiřího Kopáčka, CSc. 
je nejlepší sýry vybírat podle renomé 
výrobce a příliš neexperimentovat 
s výrobky, které se na český trh dostávají 
ze zahraničí. Mezi skutečně uznávané 
české výrobce tavených sýrů patří třeba 
TPK Hodonín (oblíbené značky Apetito 
a Maratónec), rodinná tavírna TANY 
Nýrsko (sýry nesoucí název Delicato), 
Sýry Bel Česko ze Želetavy (např. značka 
Smetanito), jihočeská Madeta (letité 
značky Lipno, Madetka), Mlékárna 
Klatovy (vyrábějící dnes pod značkou 
President) a některé další. 
Sortiment tavených sýrů je dnes 
nepřeberný z pohledu chutí (přírodní 
či ochucené), tučností (od skutečně 
nízkotučných, přes polotučné až 
po smetanové), velikostí a tvarů 
(trojúhelníky, vaničky, plátky, snacky), 
různých konzistencí (od roztíratelných 
až po tuhé sýry „s lomem“ či doslova 
lehce porcovatelné sýry). Záleží tedy 
zcela na spotřebiteli, co preferuje 
a co si vybere, určitě vždy najde to, 

Připravila Markéta Matějková, foto shutterstock

Jak vybrat
tavený sýr

Okolo tavených sýrů panuje mnoho mýtů, které většinou pramení z neznalosti a zkreslování 
řady důležitých faktů.  Abychom taveným sýrům trošku napravili reputaci, požádali jsme 
Ing. Jiřího Kopáčka, CSc., předsedu Českomoravského svazu mlékárenského, aby nám tavené 
sýry představil v jiném světle a vysvětlil, proč bychom se jejich konzumaci neměli v žádném 
případě bránit. 

Ingredience: 
 3 trojúhelníčky taveného sýra, 2 brambory, 1 cibule, 2 stroužky 

česneku, 1 vejce, sušené houby dle chuti, olej, 1 lžíce másla, petržel, 
sůl 

Polévka z taveného sýra

Postup:
 Cibuli oloupeme a nakrájíme najemno. Rozehřejeme máslo a zpěníme na něm 

cibuli. Brambory oloupeme a nakrájíme na kostičky. K cibuli přidáme tavený sýr, 
sušené houby a nakrájené brambory. Zalijeme vodou a necháme vařit. Když 
brambory změknou, přidáme máslo, oloupaný a rozetřený česnek a omytou 
a nakrájenou petržel. Osolíme podle chuti a zahustíme rozšlehaným vejcem.   

příčku.

V roce 2011 si mlékaři po celém světě 
připomněli stoleté výročí od uskutečnění 
první výroby tavených sýrů. V roce 
1911 se to poprvé podařilo švýcarské 
společnosti Gerber, která tak vyrobila 
tavený sýr roztavením tvrdých švýcar-
ských sýrů. Důvodem pro jeho vývoj 
byla potřeba prodloužit trvanlivost sýrů 
především při jejich stále se rozšiřujícím 
exportu do zámoří a tropických krajin. 
České republice patří dlouhodobě 
jedno významné prvenství. Spotřeba 
tavených sýrů je totiž u nás nebývale 
vysoká, a přestože v posledních letech 
došlo k jejímu poklesu, stále představuje 
2,3 kg, což nás řadí na první světovou 
příčku.První tavený sýr na světě

Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby



APPLE JACK

Postup:
 Jablko rozdrtíme spolu se skořicovým cukrem na pyré do sklenky typu old-fashioned 

(whiskovka), dávkujeme Bourbon Four Roses, doplníme ledovou tříšť nebo led a dolijeme 
zázvorovým pivem. Promícháme od spodu barovou lžičkou a opět doplníme ledovou tříšť či led. 
Ozdobíme plátky jablka, tymiánem nebo skořicí.
(skvělé také jako nealko verze!)
  

Ingredience: 
 4 cl Bourbon Four Roses, 1/4 čerstvého jablka, 1-2 lžičky skořicového 

cukru, zázvorové pivo (např. SodaStream Ginger Beer) 
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radíme se s šéfkuchařem

Jaký je nejoblíbenější drink 
Čechů? pořád pijeme jen houbu, 
beton, střik nebo mozek? 
Podle mě se to v posledních letech dost 
změnilo. Nabídka nápojů, potažmo kok-
tejlů, je převážně v koktejl barech široká. 
I cenově je kvalitní pití přijatelné. Velmi 
se do podvědomí lidí dostalo mimo 
jiné mojito či cuba libre, spíše tedy 
rumové drinky. Takové pití už lidé berou 
jako samozřejmost. Jenže míchaných 
a hlavně dobrých míchaných nápojů je 
mnohem více. Bude záležet na šikov-
nosti barmanů, jak do budoucna dokáží 
prodávat i jiné, nové koktejly. Záleží 
také na tom, jaký typ podniku máme 
v servisu toho či onoho nápoje na mysli. 
Dobrou zprávou je, že lidé mají čím 
dál větší zájem o experimentování, sice 
pomalu, ale přece. Mám tím na mysli 
především hosty v koktejl barech.  

Jaký drink máte sám nejraději?
Vždy jsem měl rád sladší chutě. Jak 
stárnu, chuťové pohárky se mi jaksi 
tříbí, mohu-li to tak nazvat. Miluju 
kombinaci rumu Havana Club, kokosu 

Víte, že vybavit si domácí 
bar není zase taková věda, 
jak by se mohlo zdát? A že 
české koktejl bary se už 
směle mohou rovnat těm 
světovým? O úrovni barman-
ství v Čechách jsme se bavili 
s Martinem Baťhou, troj-
násobným mistrem ČR v bar-
manském volném stylu a bron-
zovým vítězem mistrovství 
světa pořádaného na Kubě, 
který přednáší na odborných 
kurzech, organizuje barové 
soutěže a zkušenosti sbíral 
mimo jiné i v hotelu Hawaiian 
Inn na Floridě. 

Umíchám vám
rebarborové mojito

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována
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FRESH MARKET 
Ingredience: 

 4 cl Absolut Kurant Vodka, 1-2 cl bezinkového sirupu, 10 cl brusinkové 
šťávy, 10 cl jablečné šťávy, 2-3 osminky limety, snítka máty 

Postup:
 Do šejkru dávkujeme na led jednotlivé ingredience, důkladně protřepeme. Přecedíme do sklenky 

typu collins, highball nebo long drink na ledovou tříšť nebo led. Na závěr vymáčkneme a vhodíme 
dovnitř osminku limetky, vložíme snítku máty a špízek s čerstvými brusinkami. 
(skvělé také jako nealko verze!)

Ingredience: 
 4 cl Bourbon Four Roses, 4 osminky pomeranče, 1-2 lžičky medu, podle 

chuti nasekané kousíčky chilli papriček

Postup:
 Pomeranč rozdrtíme s medem, dávkujeme Bourbon Four Roses, doplníme ledovou tříšť nebo 

led. Promícháme od spodu barovou lžičkou a opět doplníme ledovou tříšť či led. Ozdobíme 
kůrou pomeranče a chilli papričkou.  

Ingredience: 
 2 cl Havana Club Añejo Blanco Rum, 2 cl Sloe Gin, 2 cl pomerančový likér 

(např. Cointreau), 1-2 cl cukrového sirupu, 10-15 čerstvých borůvek, 5-10 cl 
čerstvé pomerančové šťávy

Postup:
 Do sklenky typu old-fashioned vložíme čerstvé borůvky a pomačkáme je s cukrovým sirupem. 

Vložíme led, případně ledovou tříšť a dávkujeme ostatní ingredience. Nápoj řádně barovou lžičkou 
(nebo polévkovou lžící) od spodu promícháme. Doplníme do vrchovata led či tříšť. Na závěr nápoj 
ozdobíme špízem z borůvek a brusinek, vložíme snítku máty.

SPICY SMASH   

BLUEBERRY SOUL 
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radíme se s šéfkuchařem

obsluha, čistota podniků všeobecně, 
pochybná kvalita drinků, kávy atd.

Jak těžké je naučit se s lahvemi 
házet a dělat různé kejkle? Kolik 
jste rozbil lahví a jak dlouho jste 
se to učil?
Upřímně, zas tak těžké to není. Určitě 
záleží i na talentu, ale především to je 
o tréninku. Garantuji vám, že základní 
prvky se naučíte do jednoho týdne. Pět 
hodin denně a máte základ v kapse. 
Ohledně rozbitých láhví se musím 
přiznat, že po dvou stech rozbitých 
kouscích mě to omrzelo počítat.

co v oblasti drinků frčí ve světě?
V současné době jsou populární 
modifi kace klasických receptur jako 
např. Manhattan a old-fashioned, což je 
tak zvané twistování. Krom toho mnoho 
barmanů hledá inspiraci u mistrů 
kuchařů, ti totiž vědí moc dobře, jak 
co chutná a co lze s čím kombinovat. 
Konkrétně mám na mysli například 
využití různých bylinek a koření právě 
na přípravu koktejlů. Velmi frčí rovněž 
výroba vlastních pyré ze zajímavých 
surovin, např. rebarbora, protože 
takové rebarborové mojito nechutná 
vůbec špatně. Nesmím zapomenout 
ani na velký trend současnosti, jímž je 
molekulární mixologie. Obor, který je 
inspirován molekulární gastronomií, ta 
se zabývá jídly v těch nejprapodivnějších 
skupenstvích. Zde se inspirují i barmani 
a drinky svým hostům podávají v těch 
nejdivočejších formách od pěn, prášku, 
mlhy, kouře, parfémů, želé, zubních 
past až po cukrovou vatu a stařené 
koktejly ze soudků či láhví.

sklenice, potom nalévat nápoje 
a pomalu si osvojovat umění šenkýřské.

Máte vlastní společnost, píšete 
o barmanství. dokážete sám 
zajít do baru jen tak na drink 
a v klidu si ho vychutnat ve vol-
ném čase?
Ano, i když pomálu, snažím se chodit 
do barů a nechávám se inspirovat 
nápady jiných, jejich stylem práce, 
lahodnými drinky, interiérem či barovým 
vybavením. Mnoho inspirace se mi daří 
najít především v zahraničí. 

Kde vás lidé mohou vidět v akci?
Se mnou je to těžké, jelikož se zabývám 
barovým cateringem, čili jezdím 
po akcích a připravuji nápoje nebo 
barmanskou show tomu, kdo si mě 
právě objedná. Společnost se jmenuje 
DECI bar catering (www.deci.cz). 
Nejsem nikde na stálém místě, spíše 
pořád na cestách. Mít svůj vlastní bar, 
kam bych mohl všechny pozvat, to je 
sen asi každého barmana, leč vstupní 
a posléze provozní náklady jsou zatím 
hlavní překážkou. Uvidíme, možná 
časem…

Jaké vymýšlíte vlastní drinky? 
a jak vás napadají jejich názvy?
Přiznám se, i já se velmi inspiruji 
v kuchyni, kupuji si kuchařské knihy 
a tam hledám inspiraci. Teď studuju 
knihu, kterou mi doporučil můj kamarád 
Pavel Tvaroh, blázen do molekulární 
mixologie, jenž má svůj vlastní bar 
nazvaný Lounge Bohemia v Londýně. 
Kniha se jmenuje Alinea a je pojme-
novaná po restauraci autora a mistra 
kuchaře v jedné osobě Granta Achatze. 
Pro vymýšlení názvů mi jsou inspirací 
každodenní životní situace, můžete 
být v přírodě a sledovat les, poslouchat 
ševelení vln někde u moře nebo naopak 
sledovat lidi a ruch velkoměsta a drc, 
nápad přiletí. 

co je nešvarem českých barů?
Musím říct, že úroveň českých koktejlo-
vých barů je na světové úrovni, ale není 
jich zatím stále mnoho. Kvalita posky-
tovaných služeb je závislá na typu baru, 
který navštívíme. Všeobecně se situace 
zlepšuje, je to dáno také tím, že je čím 
dál více barů otevíráno samotnými 
barmany, či soukromníky, kteří se snaží 
o své hosty bojovat ze všech sil různými 
nástroji. Ne jen, aby je do baru dostali, 
ale také, aby se do baru pravidelně 
vraceli. Nešvary jsou stále stejné, ale jak 
říkám v menším měřítku – nepříjemná 

a ananasu, takže pina colada vyhrává. 
Zpět k těm pohárkům, čím jsem starší, 
tím více nacházím zalíbení v kvalitních 
vermutech, bylinných likérech či 
stařených ušlechtilých destilátech typu 
rum, cognac či malt whisky. Nepohrdnu 
tedy ani krásným skořicovým dojezdem 
v chuti, jenž má na svědomí naše 
národní zlato becherovka.   

Jaký drink byste namíchal slečně 
na romantickém rande?
Tak to je docela záludná otázka. 
Každá slečna jako každý host má svou 
vyhraněnou chuť. Takhle z patra vám 
neřeknu. Ale povím vám, co bych 
udělal. Nejdříve bych se jí zeptal, jakou 
chuť má nejraději, zda-li sladkou, 
kyselou či hořkou. Poté ještě, jaký má 
ráda alkohol, a to by byl už slušný 
základní kámen k tomu co stavět, tedy 
pardon v našem případě míchat…

Jakou barmanskou výbavu musí 
mít doma ten, kdo chce míchat 
drinky pro přátele?
Moc toho nepotřebujete, jedná-li se 
o skromný domácí bar, stačí vám šejkr, 
drtítko, barová lžička, sklenky a led. 
V neposlední řadě pak alko a nealko 
ingredience. 

Jak jste se dostal k barmanství?
Moje maminka pracovala v Německu 
jako servírka a já za ní jezdil o letních 
prázdninách na návštěvu. Byl jsem 
tam třeba i měsíc nebo dva. Po týdnu 
mě přestalo bavit čtení knih, tak jsem 
vymýšlel, co bych mohl dělat jiného. 
Byla to bavorská hospoda s ohromnou 
zahradou pro hosty venku, tak ani 
nevím jak, najednou jsem začal mýt 

KonTrola KeČupů poTVrdIla 
JeJIch BeZpeČnoST
Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce (SZPI) provedla analýzy kečupů. 
Výsledky prokázaly, že výrobky jsou 
bezpečné. Na přítomnost pesticidů byly 
analyzovány Heinz Tomato Ketchup 
rajčatový kečup jemný a Jemný kečup 
Hellmanns. Byly vyhodnoceny jako vyho-
vující. COOP klasik KEČUP jemný a SPAR 
Kečup sladký byly testovány na mykot-
oxiny. Tyto látky nebyly zjištěny. Clever 
Kečup jemný a Hamé Kečup sladký 
vykazovaly mírně nižší podíl rajčatové 
sušiny a výrobci bylo uloženo dodržení 
technologických postupů při výrobě. 

ZÁVadnÁ ochucenÁ Voda 
Společnost PepsiCo CZ s.r.o. stáhla 
z oběhu ochucenou vodu Toma Natura 
Plus s příchutí Broskev-Jasmín, obsah 
1,5 l, šarže L12422/01:55. Dle zákazníků 
byla vzhledově i chuťově závadná. Podle 
výsledků analýzy byly kontaminovány 
jen ochucené vody z počátku výrobního 
cyklu. 

MÁloMaSÉ rYBÍ prSTY
Na základě výsledků v časopise DTEST 
provedly Krajské veterinární správy 
namátkovou kontrolu „rybích prstů“ 
se zaměřením na obsah masa. Údaje 
nesouhlasily u rybích prstů původem 
z Estonska, šarže č. LL 264212, 
LL216112 a L27911056 a Budget Rybí 
prsty 250 g, CZ 3084, datum minimální 
trvanlivosti: 25. 11. 2012. Obsahovaly 
také polyfosfáty, které nebyly deklaro-
vány na obale. 

KonTrola SalÁMů VYSoČIna
SZPI ověřovala jakost salámů Vysočina. 
Z 10 vzorků jich pět nevyhovělo poža-

 davkům stanovených vyhláškou. 
Vykazovaly přítomnost kostní drti či 
neobsahovaly požadované hodnoty pro 
obsah čisté svalové bílkoviny. Seznam 
výrobců i zjištěné nedostatky naleznete 
na www.svetpotravin.cz.

FalŠoVanÉ dŽeMY
SZPI zachytila polské džemy, které 
obsahovaly méně ovoce, než bylo 
deklarováno na obalu. Ve vzorku Danish 
Choice JAHODOVÝ DŽEM (340 g, 
DMT 20. 06. 2013) bylo rozborem 
zjištěno pouze 22,4 % podílu jahod, 
přestože obal sliboval 40 %. Výrobek 
STOVIT Výběrový Meruňkový dia džem 
Premium (220 g, DMT 06/05/2012, 
šarže L11 126) uváděl 50 % podíl 
meruněk, reálně tvořily pouze 38,1 % 
obsahu. Vzorky byly vyhodnoceny jako 
klamavě označené a SZPI nařídila stažení 
z oběhu. 

VloČKY S deoXYnIValenoleM
Ovesné vločky Nordwaldtaler (500 g, 
DMT 14. 2. 2013, 21. 01. 2013, 06. 
01. 2013, 11. 01. 2013 a 17. 01. 
2013, výrobce Peter Kölln, Elmshorn, 
Německo) obsahují nadměrné množství 
deoxynivalenolu a byly staženy z trhu. 
Limit byl překročen až trojnásobně. 
Výrobek byl prodáván řetězcem Lidl. 

hlodaVcI V prodeJnĚ
Inspektoři SZPI uzavřeli prodejnu potra-
vin Orvienta ve Vejprnicích u Plzně. Byly 
tam nalezeny myši a jimi znehodnocené 
potraviny. SZPI zakázala prodej a nařídila 
likvidaci těchto potravin.

ZKaŽenÉ MaSo
SZPI našla při kontrole v provozovně 
Billa na ulici Vlastina 34 v Praze Ruzyni 
závadné balené masné výrobky: drůbeží 
droby, drůbeží a vepřové maso. Pro-
dukty vykazovaly znaky kažení – typický 
zápach a barvu, nejvýrazněji u drůbežích 
jater, která byla šedivá a v pokročilém 
stádiu rozkladu. Na 78 kg výrobků byl 
vystaven zákaz uvádění do oběhu. 

potravinová policie

TeSToVÁno naŠIMI ČTenÁŘI 

paštika jako domácí
Václav Moravec, Český Krumlov 
Mám moc rád paštiku a nedávno 
jsem objevil paštiky Váhala. Vynikající 
a plna domácí chuti je Pečená paštika 
s brusinkami s lehce ovocnou chutí 
a kořeněným nádechem nebo Pečená 
paštika s husími játry, kterou rád 
servíruji přátelům jako pohoštění při 
návštěvě.    

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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• doporučená denní dávka 
Je vědecky stanovené množství živin, 
které by člověk do sebe měl dostat 
během dne, aby si udržel dobré zdraví. 
Na obalech ji najdeme značenou 
jako DDD nebo GDA (Guideline Daily 
Amounts). 

nejčastější otázky:           
• Jak je možné, že najdeme 
údaje o energetické hodnotě 
jen u některých výrobků?
Povinnost uvádět hodnoty je zatím 
jen u výrobků, které uvádějí výživové 
tvrzení (např. s nízkým obsahem 
tuku). Povinně musejí být uváděny 
u potravinových doplňků a potravin 
pro zvláštní výživu.

• proč je velikost písma na oba-
lech tak malá?
Velikost písma není stanovena, volba 

nebo na jinou vyznačenou dávku. 
Energie se vyjadřuje buď v kaloriích, 
nebo kilojoulech (1 kilokalorie = 4,2 
kilojoulu). Kromě hodnoty na 100 g 
může být uvedena energetická 
hodnota v 1 porci. To je od výrobců 
docela chyták, jelikož 1 porce bývá 
méně než 100 g.

Informace na obale musejí být 
srozumitelné, snadno čitelné, uvedené 
na viditelném místě, nezakryté, nepře-
rušené jinými údaji, nesmazatelné 
a v českém jazyce (kromě obchodního 
názvu potraviny), nesmějí být klamavé 
ani zavádějící.

co vše můžeme z obalu zjistit?
• Výživové hodnoty
Jsou uvedeny formou tabulky, kde 
je uvedeno množství energie a živin. 
Hodnoty se vztahují na 100 g, 100 ml 

Datum minimální trvanlivost 
(DMT) se uvádí slovy „Minimální 
trvanlivost do“ a následuje uvedení 
dne, měsíce a roku. Pokud je DMT 3 
měsíce a méně, nemusí být uveden 
rok. Je-li DMT delší než 3 měsíce, ale 
maximálně 18 měsíců, nemusí být 
uveden den, a pokud je DMT delší než 
18 měsíců, nemusí být uveden ani den 
ani měsíc. DMT se označují většinou ty 
potraviny, které se rychle nekazí.                                                                                                            

Nevěřte tedy jen lákavým obrázkům 
na obalech. Se skutečným obsahem 
korespondují jen málokdy. Obraťte 
raději na druhou stranu a přečtěte 
si, co je napsáno i tím nejmenším 
písmen.

grafi cky. Pizza může být označena jako 
šunková a na obalu mít spoustu šunky, 
i když ve skutečnosti obsahuje jen 
0,2 %. Výrobce totiž splnil povinnost 
– napsal do složení, kolik šunky použil 
k výrobě. Způsob označení nesmí 
uvádět spotřebitele v omyl, jenže 
i s tím se výrobci dokáží vypořádat. 
Stačí, když k obrázku připojí větu 
„ilustrační foto“, „tip na konzumaci“ 
či „doporučená úprava“.

• co znamená, je-li uvedeno 
na obalu „ionizováno“?
Některé potraviny se ošetřují 
ionizačním zářením, které má chránit 
před zkažením. Tento údaj nalezneme 
na koření, bylinných čajích a instant-
ních polévkách.

• Jaký je rozdíl mezi datem 
použitelnosti a datem mini-
mální trvanlivosti?
Datum použitelnost (DP) se uvádí 
slovy „spotřebujte do“. Následuje 
den, měsíc a rok. Je-li potravina 
označena DP, musejí být uvedeny 
i údaje o podmínkách skladování. 
DP se uvádí u těch potravin, které 
podléhají rychle zkáze. 

je jen na výrobci. Argumentují tím, že 
informací je moc na tak malou plochu. 
Problematické jsou zejména obaly, 
které se vyvážejí do více zemí.

• Musí být uveden původ 
výrobku u všech potravin?
Musí být povinně uveden jen u hově-
zího masa, čerstvého ovoce a zeleniny. 
Na obalech musí být jméno a plná 
adresa toho, kdo za výrobek odpovídá. 
Označení se vyžaduje u potravin, kdy 
by neuvedení uvádělo spotřebitele 
v omyl o skutečném původu potraviny.

• co znamenají čísla uvedena 
u data trvanlivosti např. 
B1110556?
Je to číslo šarže, což je množství 
výrobků, které byly vyrobeny 
za stejných podmínek. Šarže musí být 
uvedena z důvodu, aby bylo možné 
v případě závady dohledat zdroj 
a vadnou dávku stáhnout z trhu.

• Jestliže nenajdu ve složení 
žádná „éčka“, znamená to, že je 
výrobek bez přídavných látek?
Bohužel ne. Aditiva se uvádějí buď 
názvem látky (guma guar) nebo 
číselným kódem (E 423). Vždy musí 
být uvedena i kategorie přídatné látky 
(zahušťovadlo, barvivo).

• proč je uvedeno zastoupení 
jednotlivých složek v procen-
tech jen u některých výrobků?
Množství složky se uvádí jen, když se 
složka objeví v názvu (např. sýr s kře-
nem). Podíl musí být uveden i tehdy, 
je-li složka na obalu zdůrazněna 

Obal slouží nejen jako tichý prodavač, který nás láká 
k nákupu, je i cenným zdrojem informací o konkrétní 
potravině. Za potravinu uvedenou na trh v plném rozsahu 
odpovídá osoba uvedená na výrobku, bez ohledu na to, zda 
se jedná o výrobce, prodejce, dovozce nebo balírnu.
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Jak se vyznat v obalech?
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co je vhodné pro vaše dítě

děti a sůl
Dětský organismus vysoký příjem soli 
odnáší nejvíce. Ledviny kojenců nejsou 
dostatečně vyvinuté, proto by se v jejich 
stravě neměla sůl alespoň do jednoho 
roku života vyskytovat. Na paměti 
mějme, že ji ani nepotřebují, na slanou 
chuť si musejí opakováním teprve zvyk-
nout. V batolecím období je již velmi 
těžké ochránit je od konzumace soli. 
Jejich strava se podobá té „dospělácké“ 
a samozřejmě chtějí jíst to stejné jako 
zbytek rodiny. I zde je však zapotřebí 
myslet na jejich zdraví a snížit příjem soli 
na minimum, v odborném přepočtu to 
znamená zhruba na 2 gramy, tedy půl 
čajové lžičky denně. Čtyř- až šestileté 
děti by neměly sníst více než 3 gramy 
soli a obdobně je tomu i se školáky.

naprogramujte svou rodinu
Jak předejít zbytečnému přesolení orga-
nismu? V první řadě tím, že půjdeme 

toto dochucovadlo skrývá pod názvem 
kuchyňská sůl nebo také chlorid sodný 
(NaCl). Tato v přírodě se vyskytující 
sloučenina se dobře rozpouští ve vodě 
a slouží jako konzervační látka, jež jídlu 
dodává chuť a prodlužuje trvanlivost 
potravin.

Jedna lžička stačí
Sůl už dávno není nad zlato. Naopak 
ji přidáváme všude, kde se dá, 
a zkonzumujeme jí více, než je naše tělo 
(především ledviny) schopné zvládnout. 
Z tohoto důvodu Světová zdravotnická 
asociace (WHO) vydala doporučení, 
abychom přijímali maximálně 5 až 7 
gramů soli denně, což je přibližně jedna 
čajová lžička. Málokdo však počítá sůl, 
jež zkonzumuje v běžných výrobcích, 
jako je pečivo nebo sýry. Průměrně 
tak přijmeme až 80 % soli ve formě 
již připravených pokrmů a 20 % sami 
do jídla přidáme. V potravinářství se 

Zdravé mlsání je dovoleno
Slaná chuť má v jídelníčku své místo 
a nemusí být úplně zapovězena. Větší 
děti ji stejně budou vyhledávat, stačí, aby 
někdo z kamarádů přinesl brambůrky 
nebo si je koupí za kapesné. Důležité 
je, aby věděli, že se nic nemá přehánět. 
Slané potraviny jdou obvykle ruku v ruce 
s tukem, což nepůsobí dobře na žaludek 
a může vyvolat nevolnost. Naučme děti 
raději vybírat kvalitní výrobky, které jsou 
běžně k dostání. Mějme doma nesolené 
a nepražené oříšky, tyčinky se sezamem, 
jemně slané brambůrky. Ty si můžeme 
navíc udělat i doma a mít tak pod 
kontrolou sůl i olej.
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Brambůrky, tyčinky, slané 
oříšky…Opravdu je děti 
potřebují? Musíme jim slané 
pochoutky za každou cenu 
zakazovat? Kolik soli vlastně 
zvládne malý organismus 
zpracovat? Pokud potomky 
honí mlsná, existuje 
i zdravější alternativa slaných 
svačinek.

svým dětem příkladem a omezíme 
sůl na nutné minimum. Kuchyňskou 
sůl můžeme nahradit mořskou solí 
obohacenou jódem nebo ještě lépe 
bylinkovou solí. Slánku již pak na stůl 
nedáváme, aby děti neměly pocit, že 
je jídlo nutné ještě dosolit. Omezíme 
pokrmy s vysokým obsahem soli, jako 
jsou např. konzervované potraviny, 
uzené a solené maso a uzeniny, „fast 
foodové“ jídlo, brambůrky, oříšky apod. 
A naopak dětem ukážeme, že jíst se 
dají i potraviny s nízkým obsahem soli. 
Do této skupiny patří čerstvé ovoce 
a zelenina, vařené brambory, rýže, 
těstoviny, ryby nebo libové maso.

Připravte si
domácí lupínky 
Brambory, červenou řepu a celer 
nakrájíme na rovnoměrně na 3-5 mm 
tenké plátky. Vložíme je na pečící 
papír, lehce potřeme řepkovým 
olejem smíchaným s troškou mořské 
soli. Pečeme ve vyhřáté troubě 
na 180-200 °C po dobu 25 minut. 
Průběžně kontrolujeme, aby se 
okraje nepřipálily.  

co je vhodné pro vaše dítě
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Vítězný tým z Písku

Sůl
nad
zlato?

Ingredience: 
 2 větší brambory, ¼ celeru, 1 vejce, 2 lžíce mléka,

½ hrnku hladce namleté celozrnné mouky, 1 lžička prášku 
do pečiva (bez fosfátů), 1 stroužek česneku, mořská sůl, 
majoránka

Bramborové muffi ny 

Postup:
 Brambory a celer očistíme, oloupeme a nastrouháme struhadlem. 

Vmícháme vejce, mléko, propasírovaný česnek, sůl a majoránku. Sůl 
můžeme nahradit nastrouhaným sýrem. Postupně přidáváme mouku 
a nakonec prášek do pečiva. Formy na muffi ny naplníme těstem 
po okraj a vložíme je do trouby předehřáté na 180 °C. Pečeme 
dozlatova asi 25 minut. Zda jsou hotové, zjistíme párátkem. Můžeme 
podávat jako jednohubky nebo přílohu k masu a zelenině. 

Více receptů naleznete na www.receptyprodeti.cz

Doba přípravy: 15 minut + 25 minut pečení, na 6 muffi nů
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V těhotenství nemusíte jíst za dva a ani držet dietu. To nejlepší, co pro sebe i své ještě 
nenarozené dítě můžete udělat, je jíst pestře a vyváženě 5 až 6 porcí denně. Dopřejte 
si ovoce a zeleninu, libové maso, ryby, cereálie, luštěniny a zakysané mléčné výrobky 
a vypijte alespoň 2 litry tekutin denně.

tipy pro zdravítipy pro zdraví

se nacházejí i ve lněném semínku nebo 
vlašských ořechách. Zapomínat by 
neměly ani na omega 6 mastné kyseliny, 
jež se skrývají ve slunečnicovém, 
kukuřičném, sojovém a bavlníkovém 
oleji. Pomáhají vstřebávat antioxidanty 
a vitaminy rozpustné v tucích, mají vliv 
na vývoj neurovizuálních funkcí plodu, 
snižují riziko předčasného porodu, 
těhotenské preeklampsie a nízké 
porodní hmotnosti.

Zaostřit na jód a železo
Mezi minerální látky, na které by se měly 
během těhotenství ženy zaměřit, patří 
jód a železo. Nedostatek jódu může 
mít negativní vliv na vývoj duševních 
funkcí plodu, proto se doporučuje 
přijmout až 200 µg této látky denně. 
Naleznete jej v mořských rybách, 
višních, malinách, rajčatech, česneku 
a cibuli. V menší míře si mohou dopřát 
sůl obsahující jód nebo jodizované 
minerální vody. Existují i jódové tablety 
vhodné pro těhotné a kojící ženy. Také 
příjem železa je důležitý v minimálním 
množství 30 mg, v případě chudokrev-
nosti 60 až 120 mg denně. Doporučuje 
se zařadit do jídelníčku ledvinky, libové 
červené a drůbeží maso, sardinky, 
luštěniny, listovou zeleninu, červenou 
papriku a jahody. Vitamín C podporuje 
vstřebávání a naopak kofeinové nápoje 
snižují resorpci železa.

Jaké potraviny jsou v těhoten-
ství vhodné?
• ovoce a zelenina (především listová)
• cereální výrobky, včetně těstovin
• rýže, brambory, luštěniny
• libové maso (drůbeží, králičí, telecí 
a ryby)
• zakysané polotučné mléčné výrobky 
(bílý jogurt, kefírové nebo acidofilní 
mléko)
• přírodní a tvrdé sýry
• panenské rostlinné oleje (ideálně 
řepkový a olivový)
• kvalitní margaríny a máslo
• vejce, přírodní ořechy a semínka
• neperlivá voda a minerální voda bez 
bublinek
• ovocné čaje a čaje pro těhotné ženy
• domácí mošty, přírodní ovocné 
a zeleninové 100% džusy ředěné 
vodou 1:1

Jaké potraviny jsou nevhodné?
• uzeniny se zvýšeným obsahem soli, 
tuků a karcinogenních látek
• tepelně neopracované maso (tatarský 
biftek nebo sushi)
• tepelně neupravené výrobky 
(majonézové saláty, syrová vejce, maso, 
nepasterizované mléčné výrobky, 
měkké a čerstvé sýry typu niva, 
camembert nebo hermelín)
• tučná, smažená, příliš kořeněná, 
slaná a sladká jídla 
• celer 
• bylinky (aloe léčivá, bazalka pravá, 
majoránka zahradní, pelyněk pravý, 
petržel zahradní, rozmarýn lékařský, 
šalvěj lékařská, tymián obecný a zázvor 
lékařský)
• potraviny a nápoje obsahující 
konzervační látky, umělá sladidla 
a barviva 
• voda z kohoutku bez atestace
• přílišné pití bylinných čajů, černého 
a zeleného čaje
• nápoje s obsahem chininu a kofeinu, 
alkoholické nápoje

Zvyšte přísun kyseliny listové
Ne všechny ženy před otěhotněním pře-
mýšlejí, jak naložit s jídelníčkem. Pokud 
však patříte mezi ty, které nechtějí 
nic nechat náhodě, pak se v tomto 
období „před“ zaměřte na kyselinu 
listovou. Jedná se o vitamín B9, jenž 
je rozpustný ve vodě. Pomáhá dělení 
buněk, podporuje růst plodu a tvorbu 
červených krvinek. A také umožňuje 
vznik nukleových kyselin, které tvoří 
základ pro DNA a RNA. Nachází se 
v listové zelenině a kvasnicích, v ledvin-
kách, tresce, chřestu, petrželi, brokolici, 
růžičkové kapustě, čočce a vlašských 
ořechách. Příjem kyseliny listové by 
těhotné ženy měly zvýšit alespoň měsíc, 
ideálně však tři měsíce před otěhotně-
ním, na 0,4 mg denně.
Větší příděl vitamínu B9 se bude hodit 
i v období mezi 22. a 28. týdnem 
těhotenství, kdy se u plodu vyvíjí 
mozek, mícha a uzavírá se páteřní 

kanál. V prvním trimestru by ženy měly 
přijmout až 0,8 mg tohoto vitamínu 
denně, a to ve formě přirozené stravy. 
V některých případech může gyne-
kolog doporučit funkční potraviny 
obohacené kyselinou listovou nebo 
ji předepsat v podobě potravinového 
doplňku. Zvýšený příjem kyseliny listové 
pomáhá předejít výskytu vrozených vad 
centrálního nervového systému a snížit 
riziko odtržení placenty, placentárního 
infarktu, předejít nižší porodní váze 
miminka nebo spontánnímu potratu. 

doplňte hodné tuky
Před i během těhotenství by si těhotné 
ženy měly dopřát ve větší míře zdraví 
prospěšné tuky jako jsou omega 3 a 6 
nenasycené mastné kyseliny v poměru 
1:3 až 5. Nemusejí jíst rybí tuk, pokud 
jim nechutná. Stačí, když si 2x týdně 
dají rybu a dodají tak tělu nejen omega 
3, ale i jód. Omega 3 mastné kyseliny 

Jak jíst v těhotenství?
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Police nad Metují do společnosti 
Pejskar&spol., spol. s r.o. - jednoho 
z největších výrobců trvanlivých salámů 
s dlouholetou tradicí, a do Úpic, 
kde najdeme řeznictví a uzenářství 
Maso Kazda, spol. s r.o. Z portfolia 
společnosti  Masokombinát Jičín, spol. 
s r.o. patří do rodiny KLASA Rolovaný 
kmínový bok, Slatinský šunkový salám, 
Šumavský lisovaný bok a Turbo salám. 
Od fi rmy Pejskar&spol. najdeme se 
značkou KLASA Česnekový bok, 
Herkules, Pepřený bok, Krajánek nebo 
tradiční a populární Vysočinu. A fi rma 
Maso Kazda, jejíž prodejna byla 
Českým svazem zpracovatelů masa 
opětovně oceněna Nejlepší řeznickou 
prodejnou Královehradeckého kraje 
2011, vyrábí a prodává speciální 
trvanlivé masné výrobky a kromě nich 
zpracovává i zvěřinu. Ocenění KLASA 
získal Kazdův lovecký salám Maxi.
V tomto kraji najdeme i cukráře – spo-
lečnost CARLA, spol. s r.o. a výrobce 
dochucovadel fi rmu KAND, spol. s r.o. 
I mezi jejich výrobky se objevují ty, 
které byly oceněny certifi kátem kvality 
KLASA. Z těch cukrárenských uveďme 
například kokosovou tyčinku CARLA 
COCO nebo Cappuccino Dessert 
a Coffee Cream Dessert, z dochu-
covadel od fi rmy KAND pak Hořčici 
kremžskou, Hořčici plnotučnou, KEPUČ 
kečup jemný pro děti nebo například 
Živáňskou omáčku se žampiony. 
V kraji najdeme ještě další potravináře: 
výrobce tavených sýrů fi rmu TPK, spol. 
s r.o., pěstitele kořenové zeleniny VH 
Agroprodukt, spol. s r.o. nebo Země-
dělský podnik, a.s. Město Albrechtice 
zabývající se chovem drůbeže a skotu 
a pěstováním olejnin a obilnin. 

Pokud patříte mezi milovníky zimních 
radovánek a vydáte se do Krkonoš 
nebo Orlických hor, nezapomeňte, že 
můžete nejen sportovat, ale i ochut-
návat dobroty východočeské kuchyně. 
Nebo nakupovat do zásoby kvalitní 
české potraviny s oceněním KLASA 
u místních výrobců.

klasaklasa

a žita. Kvalitu výrobků zaručuje i vlastní 
obilné silo s kapacitou 18 000 tun. 
Certifi kátem kvality KLASA se z jejich 
produktů pyšní Předměřická mouka 
pšeničná hrubá, Předměřická mouka 
pšeničná polohrubá, Předměřická 
mouka pšeničná hladká nebo 
Předměřická pšeničná hrubá krupice. 
Celkové portfolio fi nálních produktů 
pak tvoří pšeničná mouka hrubá, 
polohrubá, hladká, krupice hrubá, 
celozrnná mouka, žitná mouka, krmiva 
a v neposlední řadě obchodní zboží - 
mlýnský doplňkový sortiment vločky, 
kroupy a zlepšující přípravky pro pekaře 
a cukráře. 

a kam dál? 
Kromě pekárenských a mlýnských 
výrobců nechybí v tomto kraji ani 
zpracovatelé mléka a masa. Mezi 
nejznámější patří mlékárna BOHEMILK, 
a.s. z Opočna. Pro svou kvalitu získala 
ocenění KLASA řada výrobků z jejich 
portfolia počínaje čerstvým a trvanlivým 
mlékem, jogurty, smetanou ke šlehání 
a konče zakysanou smetanou, 
slazeným zahuštěným nebo sušeným 
mlékem. 
Po stopách masných výrobků, 
které mají certifi kát kvality KLASA, 
se vydáme do Jičína, kde sídlí 
Masokombinát Jičín, spol. s r.o.; 

Lično, v jejímž portfoliu najdeme hned 
několik chlebů oceněných českou 
značkou kvality KLASA (chléb Dobrota, 
Chléb vídeňský, chléb Vikorn, Ličenský 
chléb). Kromě toho však v Ličně pečou 
i Ličenský rohlík a nejrůznější sladké 
pečivo (Ličenský závin s tvarohovou, 
makovou, jablečnou nebo ořechovou 
náplní a vázané i sváteční koláče). 
Pokud nás v tomto kraji náhle 
přepadne mlsná a budeme hledat 
něco dobrého, malého a slaného, 
pak rozhodně nepohrdneme preclíky 
od pekařství Josef Rýdl, s.r.o. z Lázní 
Bělohrad. Kromě kvalitních preclíků 
se značkou KLASA se certifi kátem 
kvality pyšní i místní výborná Vánočka 
arašídová. Pro další pečené dobroty 
můžeme zaskočit do náchodského 
podniku Pekárny a cukrárny Náchod, 
a.s. Kromě Krkonošského a Vícezrného 
chleba si tu můžeme pochutnat na kva-
litních bábovkách, koblihách nebo 
třeba croissantech v mnoha variantách. 

Mouka z předměřic
Ani pro mouku nemusíme chodit 
daleko. Stačí navštívit Mlýny J. Vože-
nílek, spol. s r.o. v Předměřicích nad 
Labem s více jak stoletou tradicí, které 
se řadí mezi největší výrobce mouky 
v České republice. Denně zpracovávají 
300 tun kvalitní potravinářské pšenice 

Východní Čechy, jichž je Královéhra-
decký kraj součástí, jsou typické svou 
tak trochu jinou kuchyní. Jde o kraj, 
kde hledala inspiraci i pramáti české 
gastronomie, Magdaléna Dobromila 
Rettigová. Asi nejsvéráznější a možná 
i nejznámější pokrm představuje 
krkonošské kyselo. Připravuje se 
z kvásku a žitné mouky, hub (čerstvých 
nebo sušených), kmínu, másla, cibulky 
a brambor. Kyselo, stejně jako některá 
další jídla, překročilo hranice svého 
regionu a stalo se součástí národní 
kuchyně. 
Za další krajovou specialitu můžeme 
označit pavlišovský řízek, který je 
pevně spjat s Náchodskem, a asi byste 
dlouho pátrali, než by se vám podařilo 
najít ho v jídelním lístku i v některém 
dalším kraji. Jedná se totiž o klasický 
řízek v trojobalu (a s citrónem) 
s houskovým knedlíkem a kyselým 
zelím, popř. oblohou. Tuto, pro někoho 

nepoživatelnou kombinaci, v kraji 
běžně dostanete v restauraci, ale i při 
závodním stravování. 
Do specifi k východočeské kuchyně 
patří i hořické trubičky. Recept pochází 
od francouzského kuchaře Napoleo-
novy armády, který tuto vojevůdcovu 
nejoblíbenější pochoutku prozradil 
jedné místní měšťance. Kromě toho 
uveďme ještě třeba vdolky se zelím 
nebo vynikající bramborové špalíčky. 

chléb a brambory na každý stůl
V minulosti nepatřil kraj díky své 
poloze, především svou hornatou částí, 
k těm nejbohatším a jeho obyčejní oby-
vatelé se stravovali celkem skromně. 
Na tamní stoly se nejčastěji servírovaly 
pokrmy z brambor, zelí, jablek, medu, 
mrkve a jáhel. A nechyběl samozřejmě 
ani chléb, i proto v tomto kraji najdeme 
hned několik vyhlášených pekáren. 
Patří mezi ně BEAS, a.s. Pekárna 

Okolo Hradce 
I v dalším roce pokračujeme v poznávání kvalitních českých potravin prostřednictvím 
jednotlivých krajů. Tentokrát se zastavíme v tom Královéhradeckém a vydáme se na cestu 
od úpatí Krkonoš a Orlických hor až k soutoku Labe s Orlicí v úrodné Polabské nížině. A stejně 
jako v této oblasti najdeme hodně krajových specifi k, najdeme tu i mnoho kvalitních výrobků 
se značkou KLASA. 

Připravila: Dana Večeřová,
foto archiv fi rem a shutterstock

300 tun kvalitní potravinářské pšenice 

Kyselo

www.svetpotravin.cz

návat dobroty východočeské kuchyně. 
Nebo nakupovat do zásoby kvalitní 
české potraviny s oceněním KLASA 
u místních výrobců.



www.svetpotravin.cz30 www.svetpotravin.cz 31leden 2012

co byste měli vědět 

pomáhá nejen snižovat hladinu 
cholesterolu v krvi, ale látky obsažené 
v něm podporují tvorbu hormonů 
štítné žlázy, které pomáhají zpomalovat 
stárnutí buněk a působí jako prevence 
proti srdečním chorobám. Zatímco 
ostatní tuky přispívají k onemocnění 
srdce, kokosový olej naopak pomáhá 
organizmu hubnout a tím srdci 
odlehčit a odvrátit nebezpečí infarktu. 
Konzumace oleje je také vhodná při 
redukčních dietách. Na rozdíl od jiných 
tuků se totiž neusazuje v těle. Kokosový 
olej rovněž vyrovnává kolísání hladiny 
cukrů v krvi a již pár lžiček tohoto oleje 
dokáže navodit pocit nasycení. 
Zajímavostí je obsah kyseliny laurinové, 
která se ve větším množství objevuje 
jen v palmovém oleji a v mateřském 
mléce. Hlavní přínos této kyseliny je 
ten, že se významně podílí na budování 
imunitního systému. U kojících matek 
navíc zvyšuje kvalitu mléka. Tím, že je 

Kokosový olej je získáván z dužiny 
kokosových ořechů, plodů palmy 
kokosové, která patří po staletí mezi 
nejdůležitější rostlinu v oblasti tropů. 
Palma kokosová se těší velké oblibě 
mezi tamním obyvatelstvem nejen 
pro svou příjemnou vůni a lahodnou 
chuť, ale i pro velmi cenné látky, které 
obsahuje. Za nejkvalitnější kokosový 
olej je považován ten, který je lisován 
za studena. Jen díky této technologii 
si totiž dokáže uchovat všechny cenné 
vitaminy a další látky, stejně jako typické 
kokosové aroma. Kokosový olej se 
k nám dováží převážně z pobřeží jižní 
Indie a zakoupit jej můžete například 
v prodejnách s biopotravinami nebo 
ve specializovaných obchodech. 

Kokosový olej pro zdraví
Již před třiceti lety byly zveřejněny 
výzkumy prokazující zdravotní přínos 
kokosového oleje pro naše tělo. Olej 

kokosový olej tvořen několika kyseli-
nami, majícími výjimečné vlastnosti, 
působí i jako přírodní antibiotikum. 
Používat jej tak můžete při přemožení 
kvasinek v trávicím traktu. Konzumace 
kokosového oleje je vhodná i jako 
prevence proti zubnímu kazu (navíc si 
jím pomůžete i k zářivějšímu úsměvu), 
pomáhá při rozpouštění ledvinových 
kamenů a předpokládá se, že hraje 
zásadní roli při snižování citlivosti 
viru HIV a rakoviny. Tím však seznam 
pozitivních vlastností tohoto oleje 
nekončí. Tento olej se hodně využívá 
i v kosmetice jako pleťový a tělový 
přípravek. Ve své čisté podobě je 
dokonce považován za nejlepší masážní 
emulze vůbec. 

Kokosový olej ocení nejen 
gurmáni
Zatímco u nás není vaření s kokosovým 
olejem moc obvyklé, v kuchyních jižní 

Asie si bez něj přípravu jídel neumějí 
představit. Ceněn je zejména pro vyso-
kou teplotu přepalování, což znamená, 
že se do pokrmu ani při vysokých 
teplotách nedostávají nejrůznější toxické 
látky, proto je zdravou náhražkou pro 
vaření, smažení i pečení. Jako náhradu 
másla ho mohou používat lidé s alergií 
na mléko. Kokosový olej je velmi snadno 
stravitelný. Další výhodou kokosového 
oleje je skutečnost, že při smažení 
vůbec „neprská“. Do kokosového oleje 
můžete naložit také maso, které stačí 
ochutit již klasickými ingrediencemi.
Chcete, aby vaše jídlo bylo to „pravé 
kokosové“? V tom případě můžete 
kokosovým olejem nahradit pokrmový 
tuk při přípravě oblíbených kokosových 
dobrot. Výborně se hodí i k dochucení 
kaší, výjimkou není ani přidání oleje 
do majonézy nebo pikantních a slaných 
pokrmů. Pokud chcete vyzkoušet pro 
začátek jednoduchý recept s obsahem 

kokosového olejem, můžete si upéct 
„bramborový kokosový ořech“. Ten při-
pravíte tak, že nakrájíte brambory, které 
vložíte do zapékací mísy, osolíte, přidáte 
česnek a zakápnete kokosovým olejem. 
Tuto netradiční a snadnou dobrotu máte 
upečenou za dvacet minut. 

Je dobré vědět
Možná vás překvapí, že kokosový olej 
má bod tuhnutí kolem 20 °C, při nižších 
teplotách si zachovává svou pevnou 
a krémovitou konzistenci. Skladovat 
by se měl na suchém a tmavém místě 
v uzavřených původních obalech, a to 
při teplotě v rozmezí od 15 do 25 °C. 
Kokosový olej nemá tendenci se kazit, 
což je také jeden z důvodů jeho širo-
kého využití. Potravinářské firmy nejsou 
díky tomu nuceny do něj přidávat 
stabilizátory, které by jej ochránily před 
žluknutím. Jedinou nevýhodou oleje je 
poměrně vysoká cena.

K exotickým potravinám 
jsme ještě často nedůvěřiví. 
Zatímco na mnohé z nich 
jsme si již bez problémů 
zvykli a jsou součástí našich 
jídelníčků, na jiné se stále 
díváme skrz prsty. Třeba 
takový kokos… Kokosový 
ořech dnes již nakupujeme 
celkem běžně, ale už jste 
ochutnali kokosový olej? 
Pokud ne, tak možná změníte 
názor, až si přečtete, kolik 
blahodárných účinků se 
v něm skrývá.

O kokosovém 
oleji
Připravila Markéta Matějková, 
foto shutterstock
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koření bylinky 

a pražení využívány jako náhražka kávy 
s názvem cikorka. Na rozdíl od běžné 
kávy neobsahuje kofein a stává se tak 
vhodnou náhradou kofeinových nápojů 
nejen pro kojící maminky. 

Účinky na zdraví 
V lidové medicíně je využívána hlavně 
čekanka obecná a z ní kořen, sbíraný 
na podzim nebo na jaře. Z dalších částí 
je to nať a listy trhané před rozkvětem, 
obvykle počátkem léta. Z obsažených 
látek je největší zájem o inulin, který 
se ve střevech chová jako rozpustná 
vláknina. Díky nízké kalorické hodnotě 
a sladké chuti je tato látka použitelná 
jako náhrada cukru. Známý je 
blahodárný dopad na látkovou výměnu, 
podporu trávení a tvorbu žluče. 

odrůdy  
Z divoce rostoucí čekanky obecné bylo 
vyšlechtěno několik odrůd, které se těší 
čím dál větší oblibě. K nejznámějším patří 
čekanka salátová, kterou v obchodech 
poznáte podle křehkých křupavých 
listů, jež se svírají v charakteristické oblé 
tvary – puky. K dalším odrůdám patří 
radicchio (červená čekanka). Tyto vínově 
červené puky mají původ v Itálii, odkud 
se dovážejí i k nám. Podle jednotlivých 
druhů se jejich vzhled mění od kulatých 
hlávek přes kuželovité až po druhy, které 
nevytvářejí hlávky, ale podélné listové 
růžice nazývané rozety.

pražená čekanka – cikorka 
Čekanka obecná poskytuje silné 
kořeny, které jsou po usušení, umletí 

nákup a skladování  
Na výběr máte celé papričky nebo 
mleté koření. Sílu ostrosti určují scoville 
jednotky (SHU), které pomohou vybrat 
nejvhodnější papričky. Zjednodušené 
měřítko má stupnici 0 – 10, kdy 0 
představuje nejméně pálivé a 10 
je jen pro otrlé jedince. Z čerstvých 
plodů vybírejte pevné a nepoškozené 
kousky. Uchovávat je můžete v lednici 
v přihrádce na zeleninu, kde vydrží 
asi týden. Další variantou je zmrazení 
a konzervování v nálevu. Z vlastní 
zkušenosti doporučuji využívat při 
manipulaci s čerstvou úrodou rukavice 
a co nejvyšší opatrnost při zpracování. 
Malé potřísnění sliznic může stát 
několikaminutové až hodinové pálení 
očí nebo nosu. 

Ingredience: 
 3 puky bílé čekanky, 3 lžíce kuřecího vývaru, 4 vykostěná kuřecí prsa bez 

kůže, 1 lžíce másla, 1 nadrobno nakrájená menší cibule, 1 nasekaný stroužek 
česneku, 1 lžíce olivového oleje, omáčka: 25 g másla, 1 lžíce hladké mouky, 
300 ml polotučného mléka, 150 ml zakysané smetany, 2 lžíce dijonské hořčice, 
50 g nastrouhaného tvrdého sýra, sůl, pepř   

Ingredience: 
 125 g nahrubo nasekané slaniny, 750 g libového mletého hovězího 

masa, 2 středně velké cibule, 2 středně velké červené papriky, 3 drcené 
stroužky česneku, 2 nasekané chilli papričky, 800 g nakrájených rajčat, 
400 g sterilizovaných červených fazolí, pepř, sůl 

Chilli con carne 

proč pálí 
Pálivost papriček určuje látka kapsaicin 
obsažená v semenech a žebrech. Chcete-li 
snížit ostrost pokrmu, nezapomeňte 
vnitřek lusků důkladně očistit. Postup je 
jednoduchý: papričku rozřízněte, odkrojte 
stopku, opatrně vyřízněte bílou část 
a zbytek semínek vyškrábejte. 

Vliv na zdraví 
Kapsaicin dokáže stimulovat krevní oběh, 
snižuje hladinu cukru v krvi a zane-
dbatelný není ani obsah vitaminu C. 
Podporuje chuť k jídlu a má vliv na bolesti. 
Vědecké studie poukazují na schopnost 
bojovat s rakovinou prostaty a slinivky. 
Na druhou stranu příliš kořeněná jídla 
mohou vyvolat onemocnění žlučníku 
nebo žaludku. I zde platí, všeho s mírou.

Chilli  

Postup:
 Do pekáče nalijeme olej a naskládáme puky nakrájené na čtvrtky. Pečeme při 180 °C 

přikryté alobalem 10 minut. Maso nakrájíme na kousky velké 1 cm a osolíme. Na pánvi 
zpěníme máslo, přidáme maso a opékáme 4 minuty. Přidáme česnek s cibulí a opékáme 
minutu. Z trouby vyjmeme pekáč a nasypeme do něj obsah pánve. Příprava omáčky: na pánev 
vložíme máslo a přisypeme mouku. Za neustálého míchání přiléváme mléko. Mícháme, dokud 
směs nezhoustne. Sejmeme z ohně a přilijeme smetanu, hořčici, sůl a pepř. Omáčku nalijeme 
na čekanku a maso, posypeme sýrem a pečeme 25 minut, dokud není povrch zlatavý. 

Zpracování a uchování
Puky listových druhů čekanky je důležité 
očistit od kamínků a půdy mezi listy. 
Nezapomínejte na odkrojení zbytku, 
který zbyl z kořene, bývá velmi hořký. 
Čekanku co nejdříve využijte, protože 
dlouhodobé skladování nejen v lednici, 
ale na jakémkoliv světle, čekance 
nesvědčí a podporuje rozvinutí hořké 
chuti. 

Využití v kuchyni 
Z veškerých druhů připravíte chutné 
saláty. Oku bude lahodit směs tvořená 
z několika barevných druhů. Z tepelných 
úprav je nejčastější zapékání nebo 
dušení. Čekanku nakrájenou na drobné 
proužky a krátce podušenou můžete 
podávat jako přílohu k masu.

Využití v kuchyni 
Chilli využijete do pikantních omáček, 
pest nebo polévek. Je součástí řady 
mezinárodních jídel, například maďar-
ského guláše (paprikáše), italské omáčky 
s názvem puttanesca nebo polské posty 
paprykarz szczeciński. K nejznámějším 
pokrmům se řadí chilli con carne. 

Zajímavosti 
• Nejpálivější chilli paprička na světě, 
zapsaná v Guinnesově knize rekordů, se 
jmenuje Trinidad Scorpion Butch T.
• Při kontaktu s oční sliznicí může vyvolat 
slepotu. 
• První člověk z Evropy, jež ochutnal chilli 
papričky, byl Kryštof Kolumbus. Protože 
mu chuť připomínala pepř, pojmenoval 
je pepper. 
• Ochutnáte-li papričku, jež vás zaskočí 
ostrostí, nezapíjejte ji vodou, tím pálení 
nezmírníte. Vhodnější je kloktat mléko 
nebo sníst kousek sýra.

Postup:
 Na velké pánvi rozpálíme olej a slaninu opečeme do křupava. Nasypeme 

maso a za stálého míchání opečeme. Přidáme nakrájenou cibuli, papriku, drcený 
česnek a chilli papričky. Osolíme a opepříme. Opékáme 6 minut, dokud není 
zelenina měkká. Přidáme rajčata a nalijeme 1 hrnek studené vody. Promícháme 
a vaříme 30 minut při nižší teplotě pod pokličkou za občasného míchání. Přidáme 
fazole, zvýšíme mírně teplotu a za stálého míchání prohříváme 10 minut, dokud 
omáčka nezhoustne. 

Připravila Eva Černohorská,
foto shutterstock

Zapečená čekanka 

Pod názvem chilli nalezneme 
ostré pálivé koření, velmi 
oblíbené v latinskoamerické, 
asijské a indické kuchyni. 
Zpočátku vám může být chuť 
nepříjemná a příliš ostrá, 
naučíte-li se však koření 
vhodně využívat, překvapí vás 
schopností změnit i fádní jídlo 
na kulinární zážitek. 

Čekanka obecná (Cichorium 
intybus L.) je vysoká otužilá 

trvalka vysoká přibližně jeden 
metr. Ve druhém roce jejího 

života vykvétají z úžlabí horních 
listů světle modré jazykovité 

květy, které připomínají květy 
chrpy. Naleznete ji na okrajích 

cest a na místech s lehce 
zásaditou půdou. 

Čekanka   obecná     

Doba přípravy: 15 minut + 40 minut pečení, pro 4 osoby
Doba přípravy: 60 minut, pro 6 osob
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jak to chutná vám...jak to chutná vám...

do restaurace, hledám něco, kde mají 
dětský koutek. To se nemusím bát, že 
tam budeme jediní s dětmi a veškerý 
bordel bude na nás. Vedle Kotvy je 
jedna pizzerie, kde dobře vaří, mají tam 
úžasný salátový bar se zeleninou, která 
mi chutná, jako je lilek, cukety nebo 
řepa, mají tam i mořské plody. Tam se 
mi líbí, děti jsou v dětském koutku, dají 
si pizzu a já si dám, co chutná mně.

Změnil se hodně tvůj způsob 
stravování od té doby, co jsi 
v evropě?
Když jsem sem dorazila před šestnácti 
lety, byla to pro mě v tomto ohledu 
velká změna, protože věci, na které 
jsem byla zvyklá, tu nebyly k dostání. 
Za nějaký čas se to ale změnilo a teď 
není skoro nic, co by se nedalo sehnat. 
Můžu si třeba kdykoliv koupit avokádo 
nebo mango, které miluji a na které 
jsem byla zvyklá ze Států. V roce 1995, 
kdy jsem přijela, tu podobné věci 
prodávali jen ve  Fruit de France. Dnes 
už se dá nakoupit kdekoliv. 

a nakupuješ na trzích, nebo 
dáváš přednost supermarketům?
Trh jsem ještě ani jednou nestihla, ale 
plánuji, že tam zajdu. Nakupuju v super-
marketu, ale do obchodů chodím pro 
různé věci. V jednom nakoupím levněji 
základní věci jako těstoviny, rýži, vajíčka, 
do jiného supermarketu jdu pro maso 
a ovoce, protože vím, že tam mají lepší 
kvalitu. 

přinesla sis z domova nějaký 
recept, podle kterého ráda vaříš?
Mám z domova recept na „sweet 
potato pie“, koláč ze sladkých brambor. 

Jak vypadá tvoje ideální snídaně 
v den, kdy máš volno?
Tak třeba vajíčka, lívance nebo müsli. 
Müsli můžu kdykoliv, hlavně když 
pospíchám, protože s tím není tolik 
práce. Vajíčka a lívance zaberou 
samozřejmě víc času. Nejlepší je, když 
nemusím vařit, ležím si ještě v posteli 
a někdo mi přinese lívance. Ideální.

dočetla jsem se, že nerada vaříš, 
a přitom pocházíš z pěti souro-
zenců, o které ses musela starat. 
No, zábava to nebyla. Když je holce 
devět, deset let, musí vařit pro ostatní 
sourozence a oni si ještě stěžují, že to 
není tak dobré jako od mámy... Kvůli 
tomu jsem pak nikdy neměla z vaření 
radost. Sice vařím, ale jednoduché věci 
a hlavně pro děti, pro sebe ne. Já mám 
ráda třeba asijskou kuchyni, ale to zase 
není nic pro ně. Děti mají rády hlavně 
párky, řízky a takové věci. Ale moc ráda 
peču. To mi jde dobře, mám z toho 
radost a chutná to i dětem.

a co tvým dětem vyloženě 
nechutná?
Kluci nebyli úplně nadšení z dýňové 
polévky, i když byla úžasná. Mladší 
trochu snědl, ale starší se bál té 
oranžové barvy. Jinak je mladší syn dost 
vybíravý. Třeba udělám rybí rizoto a on 
sní jen rýži a veškeré maso a zeleninu 
z něj dá stranou. Lepší je neříkat 
dopředu, co mají na talíři, nechat je to 
nejdřív ochutnat a teprve dodatečně jim 
to prozradit. Jinak to nefunguje.

chodíš někdy v Čechách s dětmi 
do restaurace?
Moc ne. Když se jdu najíst s dětmi 

právě jsi vydala desku, stíháš 
vůbec takové základní věci jako 
je jídlo?
Teď jsem si dala zrovna sendvič mezi 
chatem a rozhovory, ale jinak se snažím 
v poslední době jíst zdravěji a pravidel-
něji než dříve. Jinak, když mám hodně 
práce, jím dost blbě, dám si jen tu a tam 
něco malého. 

V klipu k singlu „39 reasons“ 
skáčeš na trampolíně a údajně 
jsi to vydržela pět hodin bez 
přestávky. Trénovala jsi nějak 
a musela kvůli tomu třeba změ-
nit i životosprávu?
Nebylo to tak složité, jak jsem čekala. 
Akorát jsem ten den moc nejedla, 
protože jsem se pořád natřásala. I když 
člověk není fit, může skákat pět hodin, 
jen ho bude pak bolet celé tělo jako 
blázen.

Jaké máš možnosti se najíst 
v zákulisí při koncertu? 
Podle toho, s kým zrovna zpívám. 
S Monkey máme vždycky nějaké 
kuřátko, pečené nebo grilované, kuřecí 
řízky, saláty, pokaždé olivy, protože 
to je oblíbené jídlo Monkey Business. 
Vždycky tam je nějaké ovoce, džus, není 
to tak špatné. Taky tatranky. (smích) 
Občas tam jsou i obložené mísy se 
salámem, ale to já nejím. Jím jen ryby 
a drůbež, jiné maso ne. Tác plný salámu 
mi vůbec nepomůže. (smích)

Připravila Alice Škochová, foto Tomáš 
Frank, Petr Kurečka, shutterstock

Slavím česko-americké 
Vánoce

Sedíme s Tonyou Graves 
v kavárně Nona na Nové 
scéně, na stolečku džbán 
s vodou, medem a zázvorem. 
Je zrovna poledne, ale Tonya 
je v poslední době v jednom 
kole, takže na pauzu na oběd 
to zdaleka nevypadá.

jak to chutná vám...

V Čechách už je běžný „pumpkin pie“, 
dýňový koláč, ale „sweet potato pie“ 
je moje specialita, kterou tu nikdo jiný 
nedělá. Doma jsme používali sladké 
brambory v konzervě, tady používám 
čerstvé. Tradičně se v naší rodině jí 
tenhle koláč na Díkůvzdání. 

oblíbené české jídlo?
Miluju zelňačku, nejlépe, když se 
podává v chlebu. Pak mám taky ráda 
ovocné knedlíky, ale zelňačka vede.

Ingredience: 
 0,5 kg sladkých brambor, 125 g změklého másla,

250 g cukru, 125 ml mléka nebo 1 konzerva Salka, 
2 vejce, ½ lžičky muškátového oříšku, ½ lžičky skořice, 
1 lžička vanilkového extraktu, 1 nepečený koláčový základ 
o průměru asi 23 cm

Koláč ze sladkých 
brambor 

Postup:
 Sladké brambory uvaříme ve slupce doměkka, zchladíme pod 

studenou vodou a oloupeme. V misce je rozšťoucháme, přidáme máslo 
a pomocí mixéru rozmixujeme. Do směsi přimícháme cukr, mléko, vejce, 
skořici a vanilku. Šleháme na střední stupeň, dokud není směs zcela 
hladká. Směsí naplníme koláčový základ a pečeme při 180 °C asi 
1 hodinu – koláč se „nafoukne“ jako suflé a po vychladnutí opět klesne.

Doba přípravy: 30 minut + 1 hodina pečení, pro 8 osob
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neJen na peČenÍ 
Kakau se odpradávna přisuzovaly 
magické účinky. Dnes víme, že dodává 
energii, zvyšuje bystrost a pomáhá 
udržet psychickou rovnováhu. Máte-li 
i vy na nákupním seznamu kakao, 
neváhejte a zajděte do nejbližší 
prodejny Lidl, jen tam získáte Castello 
Holandské kakao na pečení, a to 
za 34,90 Kč (200 g). Toto kakao je extra 
tmavé a obsahuje minimálně 10 procent 
kakaového másla.  

roZVeSelTe Se
Aby byly vaše chvíle s blízkými 
ještě kouzelnější, Milka přináší své 
fi alové inspirace. Je libo mandle 
v hořké čokoládě a se skořicí, 
luxusní bonbony čtyř příchutí nebo 
speciální Milka pralinky? Nebo si 
raději vychutnáte delikátní marci-
pánovou tyčinku Milka? Speciální 
zimní edice dvou nejoblíbenějších 
bonboniér, Milka Thank You 
a I Love Milka zase snadno vyjádří 
vaši vděčnost a lásku. 

SeZnaMTe Se S KaKI
Už jste ochutnali lesklé oranžové ovoce kaki? Jednou z nejdůležitějších odrůd 
kaki je Persimon Bouquet z Valencie. Obsahuje velké množství vitaminu A, 
spoustu vlákniny, je jedinečným zdrojem energie a snižuje cholesterol. Dále 
obsahuje všechny aminokyseliny, fosfor a lykopen, který oddaluje procesy 
stárnutí. Pomáhá při stresu a únavě, posiluje imunitu a zmírňuje svalové 
potíže.

SuŠenKY MlÉKeM MIloVanÉ
Oreo, nejprodávanější sušenky na světě, 
jsou konečně i u nás! Dvě tmavé kulaté 
křupavé sušenky s lahodnou bílou 
náplní chutnají nejlépe s mlékem – aby 
byl váš gurmánský zážitek dokonalý, 
namočte sušenky do mléka, tedy v řeči 
Orea „omlékujte“. K dostání v balení 
po 16 ks za 34,90 Kč nebo po 6 ks 
za 14,90 Kč.  

ZdraVÁ SVaČInKa
Potřebujete mít po ruce 
něco malého k zakousnutí? 
Sáhněte po Wasa Sandwichi 
v praktickém kapesním balení. 
Vybírat můžete mezi jemnou 
chutí smetanového sýru a náplní 
z krémového sýru ochuceného 
perfektně vyzrálými rajčaty 
a voňavou bazalkou. Wasa 
Sandwich navíc neobsahuje 
konzervanty, nemusí se udržovat 
v chladu a vydrží 10 měsíců! 
Zakoupíte za 23,90 Kč. 

BraMBoroVÝ ÚSMĚV 
Společnost McCain uvádí Smiles – 
bramborové pyré ve tvaru úsměvu, 
které potěší děti i dospělé a navíc je raz 
dva hotové. Smiles jsou vyrobeny jen 
z pečlivě vybraných brambor a 100 % 
slunečnicového oleje. Hodí se jako 
příloha nebo svačinka, připravovat se 
dají v troubě, na pánvi nebo ve fritéze. 
V prodeji jsou v balení po 450 g 
za 39,90 Kč. 

TIP REDAKCE
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jak to chutná vám...

Kdo je
Tonya Graves?
Tonya Graves se narodila v Pe-
ekskill v New Yorku, od roku 
1995 žije v Praze. 
Má dva syny ve věku 3 a 6 let.
Je populární především díky 
svému působení v kapele 
Monkey Business, kromě toho 
se věnuje sólovým, především 
jazzovým projektům.
30. září 2011 vydala debutové 
sólové album I‘m The Only Me, 
na němž spolupracovala s ky-
taristou ze Support Lesbiens 
Hynkem Tomanem.  Na nové, 
žánrově velmi pestré desce si 
můžeme poslechnout i duet 
s frontmanem kapely Support 
Lesbiens Kryštofem Michalem. 
Během uplynulých šestnácti let 
posbírala několik Andělů – cen 
Akademie populární hudby.

a co děti? dostávají dárky 
od Ježíška, nebo od Santy?
Od obou. Na Štědrý den slaví klasicky 
po česku i s dárky a druhý den ráno 
dostanou navrch ještě dárky od Santy, 
který je přinesl během noci. Takže 
na tom dost vydělají.

Vzpomínáš si ještě na svoje 
první Vánoce v Čechách?
Vzpomínám. Byla jsem u kamarádky 
a její babička nám připravila nefalšované 
české Vánoce se vším všudy – kapr, rybí 
polévka, cukroví, vánočka... Pak zazvonil 
zvoneček a přišel Ježíšek. Vůbec jsem 
nerozuměla tomu, jak se tam ty dárky 
dostaly.

počkej, kolik ti bylo?
Já věděla, že je tam dala ta babička, ale 
nechápala jsem, jak to mohla všechno 
stihnout. Připravit večeři a mezitím 
naaranžovat dárky pod stromeček. 
Babička byla prostě „profík“!

Kde slavíš Vánoce? chtěla bys 
být na Vánoce někdy doma?
Slavím v Čechách. Já jsem doma tady.

co si myslíš o mužích, kteří 
doma vaří? 
Chlap, který doma vaří, se ke mně může 
rovnou nastěhovat. Já budu klidně 
umývat nádobí. To je, myslím, fér.

Jak vnímáš naše tradiční vánoční 
zvyky a jak ti chutnají české 
vánoční pokrmy?
Moc se mi líbí a za ta léta jsem si tak 
zvykla, že je považuji za úplně normální. 
Snažím se ale do určité míry spojit 
naše americké zvyky s českými. Třeba 
stromeček mám nejraději ozdobený 
alespoň týden před Štědrým dnem, 
nejlépe čtrnáct dní, na rozdíl od Čechů, 
kteří jej zdobí až na poslední chvíli. Moc 
se na to vždy těším a zdobení stromku 
pojímám jako mejdan pro všechny 
zúčastněné. Kapr mi nechutná, ale 
dobře připravenou rybí polévku si ráda 
dám. Místo kapra peču na Vánoce raději 
kuře nebo husu. Cukroví nepeču, ale 
to je kvůli tomu, že na to nemám čas. 
Třeba takové vanilkové rohlíčky mi moc 
chutnají. V Americe speciální vánoční 
pečivo nemáme, máme jen „cookies“, 
neboli sušenky, které se jedí při všech 
možných příležitostech.

Ingredience: 
 1 malý hejk, 1 litr vody, 300 g rýže (typ arborio),

200 g zeleného hrášku, 200 ml velmi suchého vína,
100 g strouhaného parmezánu, 40 g másla, 1 cibule, 
stroužek česneku, olivový olej, svazek petrželky, sůl 

Postup:
 Vaříme rybu po dobu asi 10 minut s pažitkou a lžičkou soli. Když je 

měkká, scedíme vývar, z vychladlého hejka stáhneme kůži a vykostíme 
ho. Na oleji osmahneme nadrobno pokrájenou cibuli a česnek, přidáme 
rýži spolu s vývarem a vaříme na vysokém stupni 5 minut. Přidáme hrášek 
a maso z hejka a necháme zhruba 10 minut vařit na nízký stupeň. 
Přilijeme víno, přidáme máslo a sýr a vaříme 5 minut. Ihned podáváme. 

Rybí rizoto
Doba přípravy: 20 minut příprava + 30 minut vaření,
pro 4 osoby
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výrobcem čokolády v Evropě, rozhodl 
se navázat na tuto tradici. Začal shánět 
staré recepty čokoládových bonbonů 
a postupně se pustil do ruční výroby 
těchto dobrot. „Naším prvním výrobkem 
byl nugát. Teprve potom přišly na řadu 
likérové bonbony s příchutí chilli nebo 
vínovice,“ vzpomíná. V současné 
době rodina vyrábí na 200 druhů 
čokoládových pamlsků, z čehož je více 
než osmdesát receptů z roku 1930 
a starších. Jedná se o skutečné klenoty, 
některé jsou psané ještě švabachem 
a jen pro potřebu výroby jsou přepsané. 

cukrárny nestačily
Jeho příběh začal docela nenápadně. 
V roce 1994 si pan Hlava otevřel dvě 
cukrárny v Jihlavě a stejně jako většina 
jiných cukrářů prodával bonbony 
a bonboniéry od jiných výrobců. „Pak 
jsem si řekl, proč vlastně nevyrábím 
vlastní speciality? V roce 1996 jsem 
tedy koupil první temperovací zařízení 
a začal s výrobou,“ vypráví F. Hlava. 
Jenže konkurence byla veliká a bylo 
třeba se něčím odlišit. A protože pan 
Hlava věděl, že ve třicátých letech 
byla naše země šestým největším 

Recepty rodina uchovává v trezorech 
a hlídá je jako oko v hlavě. Některé 
recepty posílají i sami zákazníci, ovšem 
před jejich uplatněním ve výrobě je 
jihlavský cukrář podrobuje pečlivé 
kontrole.  

Vaří celá rodina
KAMILY CHOCOLATES, s.r.o. je fi rma 
rodinná, z čehož vyplývá, že jsou 
do výroby zapojeny i děti a manželka 
pana Hlavy. „Syn Martin, vyučený 
dezertář, je mistrem výroby, dcera 
Kamila jakožto inženýrka obchodu 

a managementu má na starosti 
marketing, manželka Hana vede 
kompletaci výrobků, zeť Michal, inženýr 
fakulty informatiky a managementu, řídí 
technické zázemí fi rmy a na mne zbylo 
řízení chodu celého soukolí,“ vysvětluje 

F. Hlava. Kromě nich tu pracuje ještě 
dalších dvanáct zaměstnanců, které si 
majitel sám vyučil.  I v tak malém počtu 
jsou zaměstnanci schopni vyrobit až 
150 kilogramů čokoládových výrobků 
za den. A jaké pamlsky v čokoládovně 
vznikají? „Například hrudky, lanýže, 
pralinky, nugáty či marcipán. V poslední 
době máme také několik novinek, jako 
je například Korneto, což je kolekce 
lámaných čokolád s různými druhy 
posypů jako kakaové boby, mandle, 
oříšky, liofi lizované ovoce jako jahoda, 
lesní směs, kandované brusinky, ananas, 
borůvky, papája a mnoho dalších.“ 
Do sortimentu jihlavských sladkostí patří 
i lázeňské bonbony, které u nás nikdo 
jiný nevyrábí. Jejich základem je švestka, 
na kterou se nanáší různé druhy 
náplní jako pařížský krém, strouhaný 
kokos s mandlí, nugát a vše je máčené 
v čokoládě. Za zmínku také stojí 
nugátové mořské plody, blanšírovaný 
lískový oříšek v hořké čokoládě, máčené 
marokánky či absint v čokoládě. Jedno 
mají ale všechny bonbóny společné. Nej-
kvalitnější čokoládu i další ingredience 
výhradně ruční výrobu všech produktů. 
Proto zdejší výrobky nejsou k mání 
v supermarketech, ale jen ve vybraných 
cukrárnách na sedmi místech ČR. 

Sladká výroba
Jak vlastně taková čokoláda vzniká? 
Práce na výrobě sladkých specialit začíná 
vsypáním průmyslové čokolády den 
předem do temperovacího stroje. Tam 
se rozehřeje na určitou teplotu a míchá 
se někdy i desítky hodin. Poté se zchladí 
na teplotu, která je u každého druhu 
čokolády rozdílná a je nutné ji přesně 
dodržet. Rozehřátou čokoládou dezertář 
plní formy, ochucuje a zdobí. Co se tvarů 
týče, Hlavovi umí splnit téměř každé 
přání. Je libo kytaru, hoblík nebo auto? 
Firma pan Hlavy dokonce vyrobila pro 
Naďu Urbánkovou i růžové brýle.

Jihlavská fi rma získala na podnikatelském 
poli již mnoho ocenění. Ovšem pro 
jejího zakladatele je nejcennější fakt, 
že vědomě navazuje na slavnou tradici 
dezertářského řemesla v Česku a šíří 
slávu českého řemesla i v dnešní době.

 

Všichni jistě víme, že je čokoláda dobrá na nervy, neboť kakao má protistresové a antidepresivní 
účinky. Je také dokázáno, že čokoláda pomáhá srdci déle a silněji tlouci, neboť obsahuje 
několik stovek chemických látek podporujících cirkulaci krve a snižování tlaku. Zkrátka a dobře, 
čokoláda je lék, který si můžeme s radostí dopřát. Zvláště, je-li to čokoláda poctivá, podle tradiční 
prvorepublikové receptury. Třeba taková, jakou vyrábí na Jihlavsku pan František Hlava se svojí 
rodinou. 

cesty do regionů

Čokoládový výlet 
do první republiky
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jsou zaměstnanci schopni vyrobit až 
150 kilogramů čokoládových výrobků 
za den. A jaké pamlsky v čokoládovně 
vznikají? „Například hrudky, lanýže, 
pralinky, nugáty či marcipán. V poslední 
době máme také několik novinek, jako 
je například Korneto, což je kolekce 
lámaných čokolád s různými druhy 
posypů jako kakaové boby, mandle, 
oříšky, liofi lizované ovoce jako jahoda, 
lesní směs, kandované brusinky, ananas, 
borůvky, papája a mnoho dalších.“ 
Do sortimentu jihlavských sladkostí patří 
i lázeňské bonbony, které u nás nikdo 
jiný nevyrábí. Jejich základem je švestka, 
na kterou se nanáší různé druhy 
náplní jako pařížský krém, strouhaný 
kokos s mandlí, nugát a vše je máčené 
v čokoládě. Za zmínku také stojí 
nugátové mořské plody, blanšírovaný 
lískový oříšek v hořké čokoládě, máčené 
marokánky či absint v čokoládě. Jedno 
mají ale všechny bonbóny společné. Nej-
kvalitnější čokoládu i další ingredience 
výhradně ruční výrobu všech produktů. 
Proto zdejší výrobky nejsou k mání 
v supermarketech, ale jen ve vybraných 
cukrárnách na sedmi místech ČR. 

Sladká výroba
Jak vlastně taková čokoláda vzniká? 
Práce na výrobě sladkých specialit začíná 
vsypáním průmyslové čokolády den 
předem do temperovacího stroje. Tam 
se rozehřeje na určitou teplotu a míchá 
se někdy i desítky hodin. Poté se zchladí 
na teplotu, která je u každého druhu 
čokolády rozdílná a je nutné ji přesně 

co o čokoládě možná nevíte
• Už Aztékové věděli, že kakao povzbu-
zuje mužnou sílu. Jejich vladaři si ho 
tedy pravidelně dopřávali. Tehdy se 
ovšem z kakaa nepřipravovaly jen 
nápoje, ale i různá jídla. Sladkou 
podobu kakaového nápoje Aztékové 
neznali, kořenili kakao paprikou či 
pepřem. 
• Manželka Ludvíka XIV., Marie Tereza, 
měla velmi ráda čokoládu a díky ní si 
tuto pochoutku oblíbil i sám král Slunce. 
Královský pár měl dokonce i zvláštní 
komornou, která se zabývala jen 
přípravou čokolády. 
• Známá milostnice u francouzského 
královského dvora, madame du Barry, 
prý podávala čokoládu svým milencům, 
když nebyli tak temperamentní, jak 
očekávala. 
• Naproti tomu mniši měli údajně 
čokoládu zakázanou. 
• Legendární milovník Casanova prý 
vlastním pozorováním došel k závěru, 
že je lépe dávat ženám, které se chystal 
svést, čokoládu než obvyklé šampaňské. 
Po šampaňském byly sice nakloněny 
milostným hrátkám, ale brzy se unavily 
a byly více ospalé než eroticky naladěné. 
Zatímco čokoláda v nich vzbudila 
temperament.
• Ve srovnání s ostatním světem 
nejsme v konzumaci čokolády jako 
národ žádní přeborníci. Za rok sníme 
každý něco přes kilogram této sladké 
pochoutky, zatímco Němci či Belgičané 
jsou na desetinásobku a rekordmany 
jsou Švýcaři se svými více než jedenácti 
kilogramy. 
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Pan Hlava na soutěži Živnostník roku

Ocenění Nejlepší cukrárna roku 

Melanžér na výrobu čokolády a náplní
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V příštím roce oslaví Informační centrum 
bezpečnosti potravin (ICBP) desáté 
výročí vzniku. ICBP, které je součástí 
odboru bezpečnosti potravin ministerstva 
zemědělství, vzniklo v roce 2002 s cílem 
získávat, zpracovávat a rozšiřovat 
informace z oblasti bezpečnosti potravin. 
Úkolem centra je zajišťovat jak tok 
informací k příslušným odborným 
institucím, tak dělat osvětu a vzdělávat 
spotřebitelskou veřejnost.
       
Veřejnost má díky ICBP možnost získávat 
ověřené informace pokrývající celý řetězec 
výroby potravin a krmiv, tzv. od vidlí 
po vidličku – od farmy až na stůl. Vedle 
problematiky bezpečnosti potravin se ICBP 
zaměřuje na otázky výživy obyvatel, jak 
to ukládá Strategie zajištění bezpečnosti 
potravin a výživy na období let 2010 až 
2013, která si klade za cíl dosáhnout 
zlepšení zdravotního stavu populace. 

Jedním z  nástrojů komunikace 
s veřejností jsou webové stránky, které 
Informační centrum bezpečnosti potravin 
provozuje. Spolu s internetovou adresou 
www.bezpecnostpotravin.cz, která je 
obsahem bližší odborné veřejnosti, ICBP 
spravuje další webovou aplikaci –
www.viscojis.cz. – určenou spotřebitelům, 
které zajímá „co jedí a jaký vliv má to, co 
jedí, na jejich zdraví“. 

Články na webové adrese
www.viscojis.cz se zaměřují na témata 
zdravého stravování, nakupování 

a zacházení s potravinami. Spotřebitelé 
zde naleznou seriózní, přehledné 
a srozumitelné informace od odborníků 
z resortů zemědělství a zdravotnictví. 
Webová stránka Víš, co jíš je rozdělena 
na čtyři základní části – Zdravé stravování 
a výživa, Onemocnění související 
s výživou, Zacházení s potravinami a Jak 
nakupovat. Každá z těchto základních 
části se větví do několika kategorií.  

V první části Zdravé stravování 
a výživa jsou informace o základních 
živinách či o tom, jak se liší výživa 
v různých věkových skupinách. Dalšími 
tématy jsou důležitost pitného režimu, 
udržování tělesné hmotnosti, doporučené 
pohybové aktivity či alternativní směry 
ve výživě. Nově je do sekce zařazena 
kategorie Mýty o potravinách. Jejím cílem 
je vyvracet uměle vytvořené „bludy“ 
o potravinách, jejich složení, účincích 
na organizmus či stravovacích návycích, 
které nemají vědecký základ.

Druhá část, Onemocnění související 
s výživou, seznamuje s chronickými 
neinfekčními onemocněními, nemocemi 
z nedostatku živin, poruchami příjmu 
potravin, potravinovou alergií a intolerancí 
či problematikou nadváhy a podvýživy. 
Naleznete tu informace o alimentárních 
infekcích a otravách, které jsou vyvolávány 
různými mikroorganizmy. Zajímavou 
kapitolou je i mnohdy podceňované téma, 
věnované důležitosti zubního zdraví. 

Třetí kanál je věnován tématu Zacházení 
s potravinami. Přináší doporučení týkající 
se hygieny při manipulaci s potravinami, 
o způsobech zpracování potravin a rady 
pro cestování, například čeho se vyvarovat 
při dovolené v zahraničí.

Čtvrtá sekce, Jak nakupovat, je průvod-
cem světem bezpečných potravin, který 
doporučuje jak a kde nakupovat, čeho 
se vyvarovat, jak se orientovat ve značení 
potravin, přídatných látkách, jak závadné 
potraviny reklamovat apod. Nechybějí 
informace o závadných potravinách, které 
se nedostaly na český trh díky tomu, že je 
zadržely dozorové orgány. 

Součástí webu je rovněž odkaz na aplikaci 
www.viscojis.cz/teens, směrovanou 
ke generaci teenagerů, která funguje jako 
informační podpora novému výukovému 
programu, určenému pedagogům 
a žákům 2. stupně základních škol. 

Výukový program Výchova ve výživě 
ke zdraví vznikl ve spolupráci minister-
stev zemědělství, zdravotnictví, školství, 
mládeže a tělovýchovy,  3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy, Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací a Společnosti 
pro výživu. Cílem je nabídnout učitelům 
a žákům nový vzdělávací projekt, který 
je rozdělen do šesti témat: výživa 
a voda, výživová doporučení, výživa 
a nemoci, nákazy z potravin a jejich 
prevence, otravy z jídla a bezpečnost 
potravin. 

Každý pedagog má možnost využít dle 
svého učebního plánu buď celek, nebo 
jednotlivá témata a pracovat s nimi tak, 
aby obohatil a zatraktivnil hodiny výuky. 

Informační a vědomostní zázemí tvoří 
několik stovek článků, přičemž řada z nich 
je doplněna zkušebními testy, v nichž si 
mohou žáci ověřit nabyté vědomosti. Pro 
praktické procvičení výuky se připravují 
tzv. pracovní sešity, které budou zpra-
covány didakticky tak, aby student měl 
možnost sám aktivně, tvůrčím způsobem 
dopracovat zadané kontrolní úkoly. 

Víš, co jíš?
PR článek
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jako v Indonésii se můžete setkat třeba 
v Indii nebo v Thajsku, ale rozhodně 
ne u nás. V našich supermarketech si 
můžete koupit verzi „kečupového“ 
sambalu, který je dokonce vyroben 
opravdu v Indonésii. Ale ujišťuji vás, že 
do Evropy se dováží jen velmi umírněná 
verze, protože sambal v Indonésii je tak 
pětkrát pálivější a pro evropské strávníky 
by byl zcela nestravitelný.
A co jsem ochutnal dalšího? Moc dobrá 
je třeba „knedlíčková polévka“ bakso. 
V podstatě se jedná o vývar, v němž 
plave několik větších noků, které ovšem 
ty naše játrové od babičky připomínají 
jen velmi vzdáleně. Velmi oblíbená je 
gado-gado. Je to sladká arašídová 
omáčka, která se používá především 
jako dochucovadlo k rýži. Milovníci 
masa určitě nepohrdnou různými druhy 
satay (saté). To jsou jakési malinké 
špízy, tedy kousíčky masa napíchané 
na špejli. Velmi levné a velmi dobré, ale 
abyste se najedli, musíte těchto saté 
sníst alespoň deset. Velmi často jsem si 
dával cap cay, což je smažená zelenina. 
Původně je toto jídlo čínské, ale 
v Indonésii se prodává všude. A musím 
říct, že takhle dobrou zeleninu jsem 
u nás nikdy nejedl.

Smrdutá pochoutka
Za zmínku stojí i ovoce. Kromě klasic-
kého tropického ovoce, které si můžete 
koupit i u nás, rostou v Indonésii 
spousty dalších druhů, z nichž většina 

nikdy nechutná stejně. Spolu s rýží se 
usmaží zelenina, vejce, houby, maso, 
a to všechno dohromady nebo jen něco 
z toho. Pokrm se pak okoření podle 
libosti. Někdy bylo toto jídlo docela 
fádní (třeba na lodi, kde na pasažérech 
evidentně šetřili náklady), jindy naopak 
neuvěřitelně dobré.
Velmi podobné jídlo jsou smažené nudle 
– mie goreng. Nudle jsou vedle rýže 
druhou základní přílohou používanou 
v Indonésii. Postup je jinak stejný jako 
u nasi goreng – na pánvi se usmaží 
nudle spolu s čímkoliv dalším. Nudle 
jsou většinou zhotoveny z rýžové mouky 
a vyskytují se v pestré škále variant, 
přičemž různé druhy nudlí mají různé 
názvy. 

Krušné chvíle se sambalem
Třetí základní ingrediencí indonéské 
kuchyně je sambal, což je šťáva z chilli 
papriček, kterou si Indonésané koření 
jídlo. Podobně jako u nás nesmí chybět 
na stole v restauraci pepř a sůl, nechybí 
v Indonésii nikde sambal. V klasické 
podobě je sambal opravdu šťáva z chilli 
papriček, často smíchaná s olejem. 
Vyrábí se však i v „kečupové“ verzi, 
v lahvičce. Přiznám se, že jsem velkým 
milovníkem ostrých jídel a neznám moc 
lidí u nás doma, kteří by si ostřili jídla víc 
než já, ale v Indonésii jsem často proží-
val krušné chvíle. Buď mají Indonésané 
plechová ústa, nebo úplně jiný meta-
bolismus, protože s tak ostrou stravou 

Indonésii jsem si zamiloval z mnoha důvodů a jedním z nich 
byla kuchyně. Neboť platí známé rčení, že láska prochází 
žaludkem. Alespoň u mě určitě. Na svých cestách se vždy 
snažím ochutnat cokoliv z místních pokrmů, a to jsem 
samozřejmě činil i v Indonésii.

rýže, kam se podíváš
Co se tedy v Indonésii jí především? 
Především rýže, rýže a ještě jednou 
rýže! Co jiného byste také čekali v Asii, 
že? Rýži mám rád, ale musím se přiznat, 
že jsem měl docela obavy z toho, jak 
se s touto základní potravinou budu 
snášet po dvou měsících pobytu. Ale 
nebylo to tak hrozné. Indonésané umějí 
rýži opravdu dobře připravit a navíc 
člověk brzy zjistí, že rýže je nepřeberné 
množství druhů. Vařená rýže (nasi putih) 
se jí jako příloha prakticky ke všemu. 
Avšak zajímavější je rýže smažená – nasi 
goreng. Tedy „smažená rýže“ je jen 
doslovný překlad, ve skutečnosti 
je smažená rýže pouze základní 
ingrediencí, do které se dá ukrýt 
prakticky cokoliv. Toto nejuniverzálnější 
indonéské jídlo mají úplně všude, ale 

Zdejší jídlo je velmi levné a moc dobré. 
Indonésie je etnicky a kulturně nesmírně 
rozmanitou zemí, což se musí zákonitě 
promítnout ve zdejší kuchyni. Nebo 
spíše hned v několika kuchyních, 
protože na západní Sumatře se určitě 
vaří jiná jídla než na Jávě, Molukách či 
třeba na Nové Guinei. Tento článek je 
tedy třeba brát jen jako malou kulinář-
skou sondu. 
Hned na úvod je třeba konstatovat, 
že pro laika je někdy dost těžké 
zařadit zdejší jídla. Některá jsou „typicky 
indonéská“, zatímco jiná mají původ 
spíše čínský, jelikož i v Indonésii, jako 
ostatně snad všude, žijí etničtí Číňané. 
Kromě toho se do zdejší kuchyně 
promítají i vlivy malajské, thajské, 
arabské, evropské (hlavně v turistických 
oblastech) a spousta dalších. 

potraviny ve světě

Indonéská kuchyně 
Připravil Petr Daubner, foto Petr Daubner, shutterstock

potraviny ve světě

Rýžové zákusky na hostině

Prodavačka ryb

Večerní trh

Sušení kávy na Sulawesi.
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potraviny ve světě

nemá ani český název a není podobná 
žádnému druhu, co znáte. Králem 
ovoce je nazýván durian. Jsou to 
veliké plody rostoucí na stromech, 
které se vyznačují především tím, 
že ukrutně zapáchají. Proto se lze 
často setkat se zákazem vstupu 
s durianem do lepších obchodů nebo 
do autobusů, protože pokud někdo 
převáží duriany třeba v zavazadlovém 
prostoru autobusu, načichnou jím pak 
i zavazadla ostatních spolucestujících. 
Indonésané však, zápach nezápach, 
nedají na duriany dopustit. 
Jiný druh velkého ovoce rostoucího 
na stromech je jackfruit. Přiznám
se, že durian jsem si nekoupil.
Jednou jsem si ale v cukrářství koupil 
koblihu, která byla plněná durianem

(či duria novou marmeládou?) a nechut-
nalo mi to ani trochu. Jackfruit je 
rozhodně lepší. Nejvíc mi ale chutnaly 
rambutany, malé „vlasaté“ ovoce 
(„rambut“ znamená „vlasy“), v jehož 
slupce se skrývá lahodná dužina.
A na závěr ještě důležitá poznámka 
ke stolování. Zajdete-li do lepší 
restaurace nebo budete-li pozváni 
místními domorodci na oběd, zjistíte, 
že Indonésané stolují jinak než my. 
Pokud se sejde společnost u stolu, 
přinese obsluha na stůl spoustu 
malých talířků, mističek a mís, v nichž 
je obvykle rýže, nudle, nějaké ovoce 
a zelenina, omáčky na dochucení, 
sambal a spoustu dalších ingrediencí. 
Každý si pak nabere to, na co má 
chuť.

potraviny ve světě

Ingredience: 
 (pro 4 porce): 300 g dlouhozrnné 

rýže, 200 g kuřecích prsou,
200 g krevet, 4 vejce, 2 lžíce mouky, 
2–3 chilli papričky, 4 stroužky
česneku, 3 šalotky, 3 lžíce 
slunečnicového oleje, 1 lžíce 
sambalu, 1 lžička sladké sójové 
omáčky, sůl  

Ingredience: 
 500 g vařeného kuřecího masa 

nebo grilovaná kuřecí prsíčka,
2 lžíce oleje, 1 cibule, 1 stroužek 
česneku, 1 lžička mletého zázvoru, 
½ lžičky chilli koření,
300 ml kokosového mléka,
několik listů bazalky,
2 lžičky koriandru

Ingredience: 
 500 g různé zeleniny (lilek, 

fazole, boby, zelí, dýně), 1 lžička 
koriandru, 4 sušené chilli papričky 
nebo 1 a 1/2 lžičky mletého chilli 
koření, 5 makadamských ořechů 
(nebo mandle), stroužek česneku, 
2 malé cibule, 1/2 lžičky sardelové 
pasty, olej, 250 ml kokosového 
mléka, 60 g kokosové moučky

Postup:
 Uvaříme rýži v nesolené vodě tak, aby byla 

sypká. Sázená vejce usmažíme na pánvi. 
Maso nakrájíme, napíchneme na dřevěnou 
jehlu a opečeme na oleji dozlatova. Krevety 
obalené v mouce osmažíme na pánvi na oleji. 
Ve woku zahřejeme olej, přidáme nasekané 
chilli papričky a jemně je osmahneme. Přidáme 
nakrájenou šalotku a prolisovaný česnek. 
Za stálého míchání osmahneme. Osolíme, 
přidáme rýži, promícháme a dochutíme 
sambalem. Chvíli smažíme. Podáváme tak, že 
na kopeček rýže položíme vejce, vedle jehly 
s masem a osmaženou krevetu. 

Postup:
 Na pánvi rozehřejeme olej, na kterém 

osmažíme najemno nasekanou cibuli 
a rozetřený stroužek česneku. Přidáme 
zázvor, chilli koření, kokosové mléko, bazalku 
a rozdrcený nebo rozemletý koriandr. Kuřecí 
maso vložíme do šťávy a bez pokličky je 
za občasného míchání 15 minut mírně vaříme.

Postup:
 V mixéru vytvoříme z koriandru, chilli, 

ořechů, česneku, cibule, sardelové pasty 
a trochy oleje jemnou pastu. Na pánvi 
pastu osmažíme do plné vůně, přidáme 
kokosové mléko, zeleninu, která vyžaduje 
delší vaření, zvlhčenou kokosovou moučku 
a za průběžného míchání pokračujeme pod 
bodem varu. Postupně přidáváme nakrájenou 
zeleninu, která potřebuje kratší dobu vaření, 
a vaříme, až všechna zelenina změkne.

SMAŽENÁ RÝŽE
(NASI GORENG)   

INDONÉSKÉ KUŘE V KOKO-
SOVÉM MLÉCE (PETYEL AYAM)     

PIKANTNÍ INDONÉSKÁ
ZELENINA (SAYUR LEMENG)

potraviny ve světě

Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 45 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 1hodina, pro 4 osoby 

gado gado cap cay

smažená rýže

inzerce

leden 2012
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Vyměňte zelený čaj za černý
Černý čaj patří mezi jangové potraviny, 
na rozdíl od zeleného, který má 
ochlazující účinky. Mezi nejcennější se 
v Číně považuje černý čaj Pu-Erh s velmi 
pestrou až zemitou chutí. Na rozdíl 
od ostatních čajů u něj platí pravidlo 
„čím je starší, tím jemnější má chuť“.

Místo červeného bílé
Až se příště budete rozhodovat, jakému 
vínu dát přednost, vsaďte na červené 
víno, protože na rozdíl od bílého 
zahřeje. 

nenahraditelný zázvor
Zázvor můžeme využít nejen jako 
koření, ale i k přípravě vynikajícího čaje, 
který zahřeje i ty největší zimomřivce.

V zimním období bychom se měli raději 
vyhnout druhé skupině, tzv. ochlazují-
cím potravinám. 
Mezi ně patří: rafi novaný cukr, kravské 
mléko, hlávkový salát, zelný salát, 
čekanka, rajčata, okurky, cukety, 
tropické a subtropické ovoce, ovocné 
šťávy a džusy, houby, alkohol, zelený čaj
Poslední skupinou dle čínské medicíny 
jsou neutrální potraviny. Ty si 
můžeme dopřávat kdykoli během roku: 
telecí a hovězí maso, divočina, mořské 
plody, vejce, luštěniny, brambory, 
lékořice, med.

a s nespavostí. A které to jsou potraviny?
• Teplé polévky
Dříve se oslabení organismu, nemoci 
i stav po porodu léčily poctivými vývary. 
Stejně tak ani v čínské medicíně nedají 
na polévky dopustit a doporučují vařit 
slepici tak dlouho, dokud se maso 
neoddělí od kostí. 
• pohanka a rýže
• Maso: kuřecí, skopové, jehněčí.
Už naši předkové moc dobře věděli, 
proč mají právě v chladném období jíst 
mnohem více masa než kdykoliv jindy.
• ryby: úhoř, losos.                                                                                                                            
Zapomenout bychom neměli ani na ryby, 
pro prohřátí se doporučuje především  
úhoř.
• Masové náhražky
Pro ty, kteří maso příliš nemusejí, jsou 
na trhu i zdravé náhražky. Krom tofu 
si můžeme dopřát tempeh, seitan, 
šmakouna, robi maso nebo klaso. 
Najdeme je v podobě přírodní, uzené 
nebo i marinované. A dále: 
• sýry: plísňové, kozí, ovčí
• ovoce: broskve, třešně, maliny, datle
• zelenina: česnek, cibule, pórek, křen, 
chřest, chilli papričky
• ořechy: mák, vlašské ořechy, slunečni-
cová semínka
• koření: skořice, bazalka, hřebíček, 
fenykl, pepř, kmín
• nápoje: rýžové víno, káva, zázvorový 
a černý čaj

Potraviny, ve kterých převažuje mužská 
energie jang, prohřejí a posílí organis-
mus. Zahřejí nás, ale přitom nenaruší 
náš dietní plán. Zahřívající potraviny by 
však měli s opatrností konzumovat lidé 
s vysokým krevním tlakem, lidé po mrt-
vici, ti, kteří trpí častými migrénami, ženy 
v menopauze, lidé s nočním pocením 

Připravila Jana Uhlířová,
archiv fi rem, shutterstock  

Rádi ochutnáváte netradiční piva? Pak si nenechte ujít nabídku více než 
60 druh piv v Belgian Beer Cafe Les Moules, kde si můžete vychutnat 
pivní sekt Deus s 11,5 % alkoholu, Gruut White s výraznou chutí koriandru, 
citronové kůry a hřebíčku nebo special Gruut Amber s vůní hnědého cukru 
a karamelu. Oblíbené jsou i ovocné speciály Mongozo – mango, coconut, 
palm nut či banana. Zábavným průvodcem vám při degustaci bude zkušený 
pivní sommeliér. 

Skočte si na pivko

Český Grunt 
i v olomouci

V rámci českobudějovického Gastrofestu se uskutečnila 
soutěž o nejlepšího kuchaře ČR, který nás bude reprezentovat 
na soutěži Bocuse d´Or Europe 2012 v Bruselu. Vítězem 
se stal Ondřej Landa z Restaurace Kampa Park Praha 
s pomocníkem Janem Horkým. Druhé místo obsadil Radek 
David, šéfkuchař restaurace La Veranda Praha s Michalem 
Šmídem a na třetím místě se umístil Patrik Bečvář, kuchař 
hotelu InterContinental s Kristýnou Slavíkovou. 

Nejlepší kuchař ČR

Víte, že se v Praze koná největší evropský champagne festival? Grand Jour de Champagne se letos 
uskutečnil na přelomu října a listopadu a přinesl mimo jiné mezinárodní sommelierskou soutěž, tradiční 
představení champagne domů různých stylů, banket francouzského šéfkuchaře Jacquese Auffrayse a trend 
propojení champagne s asijskou kuchyní. Více informací naleznete na www.champagne-grandjour.cz.

Šampaňské teklo proudem

V pondělí 7. listopadu 2011 se v hotelu InterContinen-
tal konala již pátá soutěž o nejlepší houskový knedlík 

„Perla české kuchyně“ za účasti 26 kuchařských 
týmů z celé republiky a Slovenska. Vítězem úporného 
klání se stal šéfkuchař hotelu President Prague Milan 
Pešek. Proběhla rovněž doprovodná soutěž o nejlepší 

českou omáčku, tentokrát houbovou, ke které se 
přihlásilo 21 týmů. Vyhrála Jana Podaná z Restaurace 

Zátiší ve Vejprnicích na Plzeňsku.

Přímo v srdci úrodné Hané otevřel ČESKÝ 
GRUNT svoji další farmářskou prodejnu. 
Jedná se o první prodejnu ČESKÝ GRUNT 
na Moravě. Nová prodejna nabídne 
svým zákazníkům čerstvé a poctivé 
domácí potraviny od malých a středních 
dodavatelů, především regionálního 
původu. Olomoucká prodejna je již šestou 
v síti ČESKÝ GRUNT. Další dvě najdete 
v Praze, po jedné pak v Pardubicích, Písku 
a Táboře.

perla české kuchyně

Jak jíst
v zimě?
Připravila Ing. Jana Poděbradská,
foto shutterstock

Chladné počasí nás nutí 
balit těla do stále silnějších 
kabátů a svetrů. Co se 
ale raději zahřát správně 
zvoleným jídlem? Naši 
předkové, ale např. i čínská 
medicína, využívali teorii 
o tzv. ochlazujících (jinových) 
a zahřívacích (jangových) 
potravinách. 

jak správně...
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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 

OBJEDNÁVÁM: ks předplatného  roční  půlroční 

Příjmení, jméno, název fi rmy:

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



SP 01/12

předplatné
Pořiďte si roční předplatné 

časopisu Svět potravin
a získejte kuchařku

Tradiční česká kuchyně.

Nyní ušetříte na ročním 
předplatném 58 Kč.
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Nebojte se 
„éček“

cena 29 Kč
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předplatném 58 Kč.

Nabídka platí pro nové předplatitele 
a do vyčerpání zásob.

dopisy

Výherci
Gratulujeme výhercům křížovky 
z minulého čísla 12/2011.
Tajenka z prosincového čísla:
N. N. – Tučná jídla a alkohol 
jsou našeho zdraví nepřátelé, 
avšak nepřátel se nelekejme 
a na množství nehleďme. 
Klára Kvitová, Ostrava-Poruba
Jarmila Hrůzová, Vilémov 
Hana Cagášková, Velké Losiny
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

Chtěl bych po svátcích trochu odlehčit 
svému jídelníčku i tělu, poradíte mi, jak 
se stravovat? 

Igor Batula, Praha Chodov  

Zaměřte se na zdravé tuky, hlavně ryby, 
či dietní maso (například z králíka). 
Knedlíky nahraďte rýží nebo bram-
borami, dopřávejte si hodně zeleniny 
připravené v páře a do svého denního 
rozvrhu zařaďte pravidelný pohyb. 
Skvělé je také vypít hned po ránu 
sklenici vlažné vody s citronem, která 
podpoří trávení. Více dietních tipů 
naleznete na www.svetpotravin.cz 
v sekci Dieta. A vánoční kila budou 
pryč hned!

Zimní dieta Jak na hlívu?

Únorové číslo vychází 23. ledna 2012. 

Zaostřeno na zabijačky
Test pomerančových džusů

Jak vybrat
mraženou zeleninu?

Jak zacházet s prošlými
potravinami?

Co musíte vědět o ústřicích
Na návštěvě u Noida

Hezký den do redakce, zajímalo by mě 
více informací o hlívě ústřičné. Slyšela 
jsem o tom, že je hodně zdravá, jen 
nevím, jak ji upravit. 

Anna Kamenická, Ústí nad Labem 

Hlíva je pro naše zdraví přímo zázračná:  
posiluje imunitu, ničí infekce a záněty, 
pomáhá při alergiích a celkově 
regeneruje organismus. Připravit si 
z ní můžete skvělou polévku, usmažit 
klobouky jako řízky (podobně jako 
jiné houby) nebo usmažit na oleji 
s česnekem. 

Vážená redakce,
nedávno se mi do ruky 
dostalo vydání vašeho 
časopisu. Bylo to u příle-
žitosti konání sportovně 
zdravotní akce našeho města. 
Po přečtení jsem byla mile 
překvapena jeho obsahem. 
Od rozhovorů se známými 
osobnostmi, receptů z oblasti 
zdravé výživy až po vaši 
potravinovou policii. Našla 
jsem tam spoustu nových 
a zajímavých informací. Byla 
jsem také mile překvapena, 
že si časopis přečetly i mé 
dospívající dcery. 
Přeji Světu potravin stále více 
nových nápadů a spokoje-
ných čtenářů. 
   
Andrea Dvořáková,
Třebíč

Děkujeme za pochvalu 
a doufáme, že se Vám i Vašim 
dcerám bude časopis Svět 
potravin i nadále líbit.   
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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

Vážení čtenáři,
děkujeme za vaši přízeň v roce 2011, přejeme vám krásné prožité 
vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí, zdraví, radosti 
a úspěchů. I v roce 2012 se budeme snažit přinášet vám kvalitní, 
praktické a užitečné informace o všem zajímavém, co se v oblasti 
potravinářství událo.

redakce časopisu Svět potravin



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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