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GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE RELAX

SOUTĚŽ: 
Pokud si rádi dopřáváte ve svém jídelníčku kvalitní uzenářské a lahůdkářské 
výrobky té nejvyšší jakosti, pak byste rozhodně měli do svého nákupního košíku 
vložit produkty Váhala. Jedná se o tradiční českou značku, která působí na trhu 
téměř osmdesát let. V širokém portfoliu uzenářským výrobků si jistě najdete 
svého jasného favorita. Je jen na vás, zda volíte 
paštiky, krájené šunky či jiné uzeniny a lahůdky. 
Pokud správně odpovíte na soutěžní otázku, 
můžete vyhrát malou ochutnávku těchto delikates. 
Nápovědu naleznete na www.vahala.cz.
Rodinná fi rma Váhala byla založena v roce:
a) 1933
b) 1943

Správná odpověď je a) ovocné   
Na dárek se mohou těšit: Barbara Tomanová, Znojmo, Jana 
Nolčová, Plzeň, Milada Kovářová, Nová Bystřice, Ivana 
Strnadová, Děčín, Zdeněk Nedoma, Kolín

pokud jako já patříte k lidem, kteří mají stejnou měrou rádi léto i zimu, máte 
se stále na co těšit. Asi mi dáte za pravdu, že letošní léto nás tak trochu 
vypeklo, ačkoli jsme doufali, že nás spíše opeče. Poté, co jsem si po marném 
čekání v polovině září musela přiznat, že to už spíše dorazí tajemný Godot než 
horké slunečné dni, jsem s očekáváním začala vyhlížet zimu. Moje představa 
ideální zimy je již od dětství stejná – závěje sněhu, zamrzlé rybníky a děti 
na saních. Ale jak to tak vypadá, i tenhle sen o nádherné ladovské zimě se 
mi letos začíná rozplývat. O to více mne překvapilo, že jsem na její záblesk 
narazila na místě, kde bych to nikdy nečekala, totiž při focení zabijačky. 
Všichni přítomní jsme se shodli na tom, že pan řezník Hudera jako by vystoupil 
z nějakého Ladova obrázku a nikoho lepšího jsme si přát ani nemohli. Ostatně, 
posoudit to můžete sami v rubrice Zaostřeno, která je věnována právě 
domácím zabijačkám.
Věděli jste například, co byla dříve největší poutka všech tradičních zabijaček? 
Jestli vaše odpovědi zní jitrnice, jelita či ovar, jste od správné odpovědi dál, 
než si umíte představit. Opravdovou delikatesou, kterou si řezník připravoval 
pouze pro sebe a svoji rodinu, byla totiž zelenina. Konkrétně celer, který se 
uvařil ve vodě spolu s masem a poté se konzumoval s čerstvými játry. Pokud 
se na nějakou zabijačku chystáte, přeji vám, abyste měli štěstí a dozvěděli se 
o polozapomenutých dobrotách tolik jako my.
Únor je nejen měsícem zabijaček a masopustu, ale slavíme v něm také 
na svatého Valentýna svátek všech 
zamilovaných. Neporadím vám, kde si 
vhodného partnera vyhlédnout, ani čím ho 
14. února obdarovat, ale na našem webu 
www.svetpotravin.cz se dozvíte, jaká jídla 
jsou pro tento den nejvhodnější a kterým 
potravinám se připisují afrodiziakální účinky. 
Věříme, že oceníte nový vzhled našich 
webových stránek a stále častěji na nich 
budete vyhledávat informace o aktuálním dění 
ve světě potravin. Podívejte se, jaké mýty panují 
o jednotlivých potravinách, zapojte se do naší 
policie informující o nebezpečných potravinách 
a přidejte svou odpověď v naší pravidelné 
anketě.  
A hlavně si užijte únor a nikdy se nepřestávejte 
těšit.

Kateřina Bendlová
editorka
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Je-li Hromnice světlý den, budou konopě i len.
Je-li pěkné počasí na svatého Blažeje, zvednou se brambory.
Je-li mráz na svatého Gabriela, bývají žně veselé.
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Přečtěte si 
Moučníky 
Ať už chcete sladce 
zahájit den, překlenout 
odpoledne či završit 
nedělní oběd, vezměte 
do ruky tuto knihu. 
Rafi nované dobroty 
pro každou příležitost 
zvládne s pomocí 
názorných fotografi ckých 
návodů bez problémů i začátečník. 
Podle unikátních snímků, na nichž 
opravdu uvidíte jednotlivé fáze 
přípravy, dokážete vytvořit báječné 
koláče, rozličné moučníky, lahodné 
krémy i bábovky. Všechny techniky 
jsou podrobně popsány tak, aby vám 
skutečně nic neuteklo a vy jste mohli 
svým blízkým nabídnout to nejlepší. 
Stačí si jen vzít zástěru, vařečku a začít! 
Vydává Computer Press za 399 Kč.   

Kuchařka pro 
báječné tchyně 
Tuto kuchařku napsala 
autorka Helena 
Chvátalová pro ženy, 
které se, tak jako ona, 
v den svatby svého dítěte 
staly tchyněmi. V knížce 
najdete spoustu receptů 
na dobré moučníky 
či na jídla, která jsou 
nenáročná na suroviny i na čas – 
ideální ve chvíli, kdy se mladí objeví 
nečekaně. Ať už si ji koupíte sama, 
nebo ji dostanete od „mladých“ jako 
dárek pro radost, získáte knihu plnou 
nejen receptů a lákavých fotografi í, 
ale i poznatků a zkušeností, se lžičkou 
psychologie a hlavně náručí lásky. 
Vydává Smart Press za 399 Kč.  

Vaříme dětem
Určitě znáte to každo-
denní přemýšlení – co 
dnes zase dám svému 
dítěti k jídlu? S touto 
knihou máte problém 
vyřešen! Díky unikátnímu 
zpracování této kuchařky 
ani za celý život nedo-
kážete využít všechny 
nabízené možnosti. 
Kniha je totiž složena 
z volně kombinovatelných 150 karet 
Snídaně, Oběd a Večeře, takže si 
jídelníček sestavíte každý den sami dle 
chuti a možností. Vydává Computer 
Press za 299 Kč.

lisování slámového vína 
Vždy poslední čtvrtek v únoru se 
koná každoročně očekávaná vinařská 
událost – lisování slámového vína. 
Tomuto slavnostnímu aktu můžete 
přihlížet večer 23. února v Lechovicích. 
Podáváno bude slámové víno z místních 
vinic, vybrané občerstvení a hrát bude 
cimbálová muzika.       

02/12
Masopustní veselí 
V sobotu 18. února propukne již
4. ročník Hustopečského masopustu 
na Turhandlích. Všichni návštěvníci 
se mohou těšit na průvod masek, 
zabijačku a ochutnávku vín z místních 
sklepů. Svou účastí můžete přispět 
na dobročinné účely, kam bude 
směřovat výtěžek z aukce vín.    

Jako za starých časů  
Zábavné i poučné odpoledne si pro 
vás a vaše děti připravili na 22. února 
v Toulcově dvoře. Školáci se nejprve 
naučí, jak se mlátí cepem obilí, zkusí si 
mletí zrna na mouku a zadělají těsto. 
Mezitím se pustí do výroby tvarohu, 
na kterém si pochutnají spolu s čerstvě 
upečeným chlebem.  

Vinum Juvenale  
Jste-li znalci a milovníci vína, neměla by 
vám utéci tradiční akce, na které můžete 
ochutnat a ohodnotit vína ze soutěže 
Vinum Juvenale. Každoročně se tohoto 
klání mladých vín účastní nejvýznamnější 
vinaři z České republiky i Slovenska. Akce 
se koná 22.–23. února v Brně.  

relax s pivem
Rodinný pivovar Chodovar nabízí 
relaxačně poznávací víkend. V prostředí 
jednoho z nejstarších českých pivovarů 
se seznámíte s historií, procesem vaření 
a technologiemi. Ochutnáte celou škálu 
klasických i speciálních piv a unikátní 
pivní menu. Do Chodové Plané se 
vydejte ve dnech 24.–26. února.  

Bál v podhradí   
Na tradici oslav z dob Karla IV., který 
založil vinice pod svým hradem Karl-
štejn, naváže 2. vinařský bál. Poslední 
únorovou sobotu se v restauraci U Janů 
rozezní česká a moravská lidová hudba, 
ke které se bude podávat výborné víno 
pocházející z místních vinic. A třeba si 
z tomboly odnesete chutný dárek. 
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KulaTÁ SVaČINa 
Přepadl vás hlad, potřebujete připravit 
rychlé občerstvení pro návštěvu nebo 
vás jen honí mlsná? Ideálním řešením 
jsou Bohemia mini Rolls, dozlatova 
pečené chlebové chipsy. Můžete si je 
vychutnat ve třech variantách: solené 
jsou ideálním společníkem do kanceláře, 
česnekové překvapí svou výraznou chutí 
a grilovaný špíz vám připomene letní 
atmosféru. Doporučená cena 14,80 Kč.  

DÁreK Ze SrDce
Srdce, typický symbol svátku zamilova-
ných, dominuje bonboniérám a papí-
rovým boxům z valentýnské kolekce 
Neuhaus. Výmluvný je nejen obal, ale 
samozřejmě také obsah. Delikátní pra-
linky prvotřídní kvality z hořké, mléčné 
i bílé čokolády s rozmanitými náplněmi 
jsou tím nejlepším sladkým vyznáním, 
jaké můžete své lásce věnovat. Kolekce 
jsou k dostání v různých velikostech 
a cenových relacích.  

SIruPY PlNÉ oVoce
Pokud si rádi dopřáváte ve svém 
pitném režimu produkty té nejvyšší 
kvality, pak byste rozhodně měli 
sáhnout po nových ovocných 
sirupech Relax. Extra hustý sirup 
s vysokým podílem ovocné složky si 
můžete dopřát v několika oblíbených 
příchutích. Je jen na vás, zda 
zvolíte lesní směs, višně, pomeranče, 
jahody či maliny. Sirupy v designově 
zajímavých lahvích zakoupíte za cenu 
59,90 Kč.

SNaDNÉ ZDoBeNÍ
Rádi mlsáte i očima? Zkuste si vyrobené zákusky, pala-
činky či kávu snadno a rychle ozdobit novými sladkými 
polevami. Na trh je pod svou tradiční značkou Tatra 
uvedla Mlékárna Hlinsko. Díky jednoduchému ovládání 
vykouzlíte ozdoby dle svého přání. Polevy vyrobené 
na bázi zahuštěného slazeného mléka jsou k dostání 
v příchutích kakao a karamel. Zakoupíte za 49,90 Kč.  

BeZlePKoVÉ MlSÁNÍ
Doporučením omezit konzumaci pšeničné mouky, která se 
v našem jídelníčku hojně vyskytuje, vyšla vstříc Biopekárna 
Zemanka. Na prvních bio bezlepkových sušenkách si pochut-
nají nejen lidé s alergií na lepek, ale i děti a všichni, kdo chtějí tělu 
trochu odlehčit. Zdravě si pochutnejte na čokoládových hrud-
kách, perníčcích, jablečno-pohankových sušenkách a rýžových 
piškotech. Nakupíte na www.biopekarna.cz za 45 Kč.   

JaK VaŘÍ SINGleS 
Skoro polovina lidí v České republice žije v současné době 

„na hromádce“ nebo sama. A právě pro ně jsou určeny produkty 
společnosti Fissler. Singles si totiž vaření více užívají, jsou kreativ-
nější a více experimentují. K tomu potřebují ty správné kuchyňské 
pomůcky, které jim ušetří čas a energii – třídílnou sadu Snack set, 

tlakový hrnec Fissler vitavit comfort, klasické i speciální pánve či 
špičkové designové nože. 

TIP REDAKCE
SIruPY PlNÉ oVoce
Pokud si rádi dopřáváte ve svém 
pitném režimu produkty té nejvyšší 
kvality, pak byste rozhodně měli 
sáhnout po nových 
sirupech Relax
s vysokým podílem ovocné složky si 
můžete dopřát v několika oblíbených 
příchutích. Je jen na vás, zda 
zvolíte lesní směs, višně, pomeranče, 
jahody či maliny. Sirupy v designově 
zajímavých lahvích zakoupíte za cenu 
59,90 Kč.

TIP REDAKCE
SIruPY PlNÉ oVoce
Pokud si rádi dopřáváte ve svém 
pitném režimu produkty té nejvyšší 
kvality, pak byste rozhodně měli 
sáhnout po nových 
sirupech Relax
s vysokým podílem ovocné složky si 
můžete dopřát v několika oblíbených 
příchutích. Je jen na vás, zda 
zvolíte lesní směs, višně, pomeranče, 
jahody či maliny. Sirupy v designově 
zajímavých lahvích zakoupíte za cenu 
59,90 Kč.

TIP REDAKCE
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Pravidelný výzkum společnosti CVVM v rámci projektu Pivo v české 
společnosti ukázal, že se dlouhodobě výrazně nemění návyky spojené 
s konzumací pěnivého moku, který si stále drží pozici univerzálního 
nápoje. Svou přízeň mu nadále prokazuje kolem 90 % mužů a 50 až 
60 % žen. Pozitivně Češi vnímají především zlepšenou nabídku druhů 
piva, posun v kvalitě čepování a zlepšení chuti piva. Nepříznivě pak 
hodnotí růst ceny piva. 

Věrní konzumenti

Úspěšný rok

Navzdory zvýšení dolní sazby DPH 
z 10 na 14 procent ceny potravin 

na pultech českých obchodů skokově 
nevzrostly. Potvrdily se tak prognózy 

odborníků, že obchodníci promítnou 
vyšší daň do cen potravin postupně již 

v závěru roku 2011, aby nárůst v lednu 
nebyl dramatický. Negativně by se 

zvýšení DPH mohlo projevit zejména 
na kvalitě potravin. Výrobci upozorňují, 
že bez šetření na surovinách nebudou 
schopni zaručit zachování cen, do kte-

rých je tlačí obchodníci. 

Mnoho studií našlo spojitost mezi 
přiměřenou konzumací alkoholu 
a prodloužením života. Předpoklá-
dalo se přitom, že víno má příznivější 
vliv než jiné alkoholické nápoje. 
Analýza listu The Journal od Studies 
on Alcohol and Drugs však přinesla 
zjištění, podle kterých pivo a jiné 
druhy alkoholu mohou být při 
prodloužení života neméně účinné. 
Víno vychází dle odborníků ze studií 
lépe jen proto, že je přirozenou 
volbou lidí všeobecně vedoucích 
zdravější život. 

Postupné 
zdražování

Prodlužme 
si život

Praha se stala druhým evropským 
městem, kde byla otevřena Škola 
čaje. Čaj je po vodě nejrozšířenější 
nápoj, přesto řada lidí neví, jak s ním 
správně zacházet. V rámci školních 
kurzů se lidé budou moci seznámit 
s tím, jak čaj správně vařit, podávat 
a degustovat i s jakým jídlem ho 
nejlépe kombinovat. Účastníci budou 
moci navštěvovat kurzy v různých 
úrovních a po jejich absolvování 
obdrží mezinárodně platný certifikát. 

Moravští vinaři si mohou gratulovat, mají 
za sebou historicky nejúspěšnější rok 
na mezinárodních soutěžích. Na řadě 
z nich sbírali ocenění za druhá či třetí 
místa, i tituly absolutních šampionů. Mezi 
největší úspěchy patří ocenění Sauvignonu 
Vinařství Líbal v San Franciscu či Vinařství 
Čech v Izraeli. Odborníci předpokládají 
zvýšení poptávky po oceněných vínech, 
ale i snazší prosazování tuzemských vinařů 
v mezinárodní konkurenci. 

Čaj je víc 
než lék

co se kde šustne
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palec nahoru, palec dolů

Dětská obezita          
– palec dolů 
Výsledky průzkumů 
dětské obezity jsou 
alarmující. Pět procent 
českých dětí je obézních 
a dalších devět procent 
má nadměrnou hmot-
nost. Na hranici normálu 

je pak dalších 20 procent dětí, které 
při zachování stávajích stravovacích 
návyků mají nakročeno k nadváze. 
Do ideální kategorie lze zařadit jen 
37 procent dětí. Dle programu Obezita 
není náhoda jsou nejoblíbenějším 
pokrmem malých strávníků těstoviny, 
z nápojů jsou jasnou jedničkou sladké 
limonády. 

Nejoblíbenější ovoce        
– palec nahoru 
Víte, jaké ovoce 
konzumujeme nejvíce? 
Průměrný Čech sní ročně 
kolem 27 kilogramů 
jablek či výrobků z nich, 
až za nimi následují 
pomeranče a mandarinky 

(13 kg na osobu ročně ) a banány (12 kg 
na osobu ročně). Dobrá zpráva tedy je, 
že jablka z loňské sklizně by mohla být 
svou kvalitou lepší než v jiných letech. 
Shodli se na tom účastníci tradiční 
degustace jablek v Hořicích na Jičínsku, 
a to přes skutečnost, že kvůli mrazům 
a kroupám je odhadovaná sklizeň 
nejnižší od roku 1984. 

Potravinová závislost         
– palec dolů 
Prohlašujete, že jste 
například na čokoládě 
nebo salámu doslova 
závislí? Nejedná se 
často jen o nadnesené 
vyjádření toho, že vás 
honí mlsná. Nejnovější 

vědecké výzkumy potvrzují, že slanina, 
uzeniny, polevy, krémy či čokoláda jsou 
stejně návykové jako těžké drogy. 
Jejich konzumace působí na mozek 
uvolňováním velkého množství dopa-
minu, k čemuž dochází také po požití 
drog. Závislost vzniká především u osob, 
které si tyto kritické potraviny dopřávají 
ve velkém množství a často.

Poznáme kvalitu         
 – palec nahoru 
Zvěřina bude v průběhu 
roku 2012 oceňována 
známkou kvality. Ta bude 
přidělena jen čerst-
vým, správně uloveným 
a hygienicky ošetřeným 
kusům s uvedením 

lokality původu. Dle odborníků je právě 
v případě zvěřiny zákazník v obchodě 
či restauraci často klamán a nedostane 
maso nejlepší jakosti. Zvěřina přitom 
patří svým vysokým podílem bílko-
vin a nízkým obsahem tuku k velice 
hodnotným potravinám. Známka má 
spotřebitelům pomoci lépe se orientovat 
a vyžadovat jen prvotřídní kvalitu. 

Pořádek v označování      
– palec nahoru 
Evropský parlament roz-
hodl, že výrobci ovoc-
ných šťáv budou muset 
být v budoucnu mno-
hem upřímnější, co se 
týče informací o složení, 
jež uváději na obalech. 

Producenti budou muset přiznávat 
celkové složení nápoje a například 
přimíchání levnější jablečné šťávy 
promítnout do názvu výrobku. Přís-
nější pravidla budou panovat také co 
se týče přidaného cukru a umělých 
sladidel – všechny výrobky s jejich 
výskytem budou muset nest označení 
nektar. 

Palec Nahoru, Palec Dolů
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TePlÉ MaSo
Inspektoři Krajské veterinární správy 
pro Olomoucký kraj zjistili u zásilky 
výsekového vepřového masa 
z Německa vysokou teplotu a mírné 
smyslové změny. Místo teploty do 7 
°C naměřili 12, 2 °C – 15, 9 °C. KVS 
nařídila nepropustit do tržní sítě 6669 kg 
masa, identifi kační označení DE 1230, 
které muselo být vráceno zpět výrobci. 

STaŽeNÍ ZeleNÉho ČaJe
Supermarkety Billa stáhly z prodeje 
zelený čaj značky Clever, neboť u něj 
byly zjištěny horší senzorické vlast-
nosti a mírně zvýšený obsah pesticidů. 
Zákazníci, kteří si výrobek zakoupili, ho 
mohou vrátit ve všech prodejnách Billa 
a bude jim vrácena hotovost. Stažení se 
týká všech šarží zeleného čaje Clever. 

ZKaŽeNÉ KuŘecÍ DÍlY
Při kontrole v provozovně Penny Market 
ve Veselí nad Moravou odhalili inspektoři 
Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce balené hluboce zmrazené kuřecí 
díly od polského výrobce, které vykazovaly 
známky kažení a zápach po žluklém tuku. 
Produkt byl prodáván pod názvem Hlu-
boce zmrazené kuřecí díly na polévku. 
Společnosti bylo uloženo prověřit tento 
výrobek ve všech jejích provozovnách 
a případná další nevyhovující balení 
stáhnout z prodeje. 

NeDeKlaroVaNÁ BÍlKoVINa
Krajská veterinární správa pro Jihomo-
ravský kraj zjistila nedeklarovanou bílko-
vinu v mražených kuličkách dodávaných 
do obchodního domu IKEA. Navzdory 
nařízení nebyla sojová bílkovina jakožto 
alergen uvedena na obale. Jedná se 
o výrobek Köttbullar, Ikea food, šarže 
121010. Kupující s alergií na sojovou 
bílkovinu by měli výrobek vrátit zpět 
prodejci. 

raKouSKÝ SÝr S lISTerIÍ
Na českém trhu se objevil sýr 
od rakouského výrobce obsahující zdraví 
nebezpečné bakterie listerie. Zásilka 
výrobku Spar Natur pur Bergkäse byla 
určena pro obchodní řetězec Spar Česká 
republika. V baleních po 200 gramech 
bylo do ČR distribuováno celkem 
108 kilogramů sýra. Spotřebitelům se 
doporučuje výrobek nekonzumovat 
a vrátit jej v místě nákupu. 

ZÁVaDNÉ SÝroVÉ NITĚ
Nadlimitní přítomnost bakterií Listeria 
monocytoges byla zjištěna u sloven-
ského výrobce Bačovské sýry. Do ČR byly 
sýrové nitě přírodní dodány v hmot-
nosti 40 kg. Bezprostředně bylo zařízeno 
pozastavení distribuce a vrácení zpět 
dodavateli. 

DoPlNĚK STraVY 
S TaDalaFIleM
Potravinářská inspekce nařídila stáhnout 
z oběhu jednu šarži doplňku stravy 
Refl exit. Produkt polského výrobce 
obsahoval účinnou látku tadalafi l, 
jejíž použití v potravinách a doplňcích 
stravy není povoleno. Látku lze podávat 
pouze ve formě léčiva pod lékařským 
dohledem. Stažení se týká výrobku šarže 
00100110, datum minimální trvanlivosti 
do 02/2012. 

TeSToVÁNo NaŠIMI ČTeNÁŘI 

Dodá vitalitu
Zlata Papoušková, Praha 
Snažím se stravovat zdravě, a proto 
mě nadchlo Caro Vitality, vyrobené 
pouze z přírodních látek (ječmene, 
žita a čekanky). Je obohaceno 
o rozpustnou vlákninu a má vynikající 
lehce nasládlou chuť díky ječmen-
nému sladu. Dva šálky denně zajistí 
více než 10 % doporučeného denního 
příjmu vlákniny. 

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.

potravinová policie
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zaostřeno

Zabijačky patří neodmyslitelně ke koloritu českého venkova. V posledních letech 
se dostaly do středu zájmu zemědělců, ale i běžných spotřebitelů hned ze dvou 
důvodů. První vlna se paniky se zvedla spolu s regulacemi ze strany Evropské 
unie, které dle mnohých povedou k neodvratitelnému konci tradičních zabijaček. 
Vyhrocený střet pak vyvolalo povolení domácích porážek skotu, které vstoupilo 
v platnost na začátku letošního roku.
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přítomnost veterináře. Na druhou 
stranu náš veterinární zákon zavádí 
ohlašovací povinnost domácí porážky, 
což nutně fyzickou přítomnost veterináře 
neznamená, ale také nevylučuje. 
Farmář si prostě nemůže být jist, že se 
veterinář nedostaví, a proto musí stejně 
postupovat takovým způsobem, aby 
zákon neporušil. Zásadní preventivní 
účinek má ale jasná identifikace 
farmáře, který skot nebo jelenovitá 
zvířata na farmě poráží. Pokud totiž své 
případné odběratele z nějakého důvodu, 
ať již je to cena nebo kvalita, zklame, 
neměl by již mít dále na trhu šanci. 
Také proto je v nejvlastnějším zájmu 
farmářů veškerá možná rizika při porážce 
vyloučit. Většina farem na druhou 
stranu nedisponuje technologiemi, 
které umožňují hovězí maso po porážce 
odvěsit a nechat zrát. Při tomto procesu 
se zlepšují vlastnosti hovězího masa, 
které je pak nutričně hodnotnější a křehčí 
pro další kulinářské zpracování, což 

ČR byla po dlouholetém diplomatickém 
úsilí zařazena mezi země, v nichž 
povinnost vyšetřovat poražený skot 
na takzvanou nemoc šílených krav (BSE) 
platí až od věku 72 měsíců, což v praxi 
znamená, že Unie uznala, že se BSE 
v naší zemi již prakticky nevyskytuje. 
Novela také zrušila dosavadní veterinární 
osvědčení nutné k přemístění hospodář-
ského zvířete mimo území kraje. Kromě 
toho mohou na drůbežích a králičích 
jatkách provádět v rámci prohlídky masa 
některé veterinární úkony zaměstnanci 
jatek, což je úleva i pro tyto subjekty. 
Novela dále rozšiřuje okruh osob 
oprávněných porazit střelnou zbraní zvěř 
v hospodářství i o osobu chovatele či 
zaměstnance, je-li držitelem zbrojního 
průkazu skupiny C. 

Jak je to s ohrožením 
spotřebitele
Skutečností je, že v zahraničí předpo-
kládají domácí porážky skotu fyzickou 

Proti povolení porážek vytáhl především 
Český svaz zpracovatelů masa (ČSZM) 
s tím, že domácí porážky skotu před-
stavují pro spotřebitele rizika v oblasti 
bezpečnosti potravin, neboť na takových 
porážkách není zajištěn veterinární dozor. 
Svaz přitom poukazoval na skutečnost, 
že v zahraničí sice takové porážky 
povoleny jsou, avšak za přítomnosti 
veterináře. Naopak menší farmáři, 
především ti z Asociace soukromého 
zemědělství ČR (ASZ), připomínali právě 
to, že jde o věc v zemích EU standardní, 
mimo jiné umožňující zemědělským 
prvovýrobcům vytváření přidané hodnoty 
k produkované surovině. A že bezpeč-
nost spotřebitele ohrožena není.
Ačkoli i na argumentaci ČSZM lze najít 
kus pravdy, větší díl je v tomto případě 
na straně ASZ. A to z celé řady důvodů. 
Novela veterinárního zákona, která 
byla nakonec ve prospěch povolení 
porážek přijata, v zásadě legitimizuje 
stav, který v praxi už existuje. Zemědělci 
také mírně ušetří za náklady za dopravu 
skotu na porážku. A hlavně – maso 
z poražených zvířat je určeno především 
ke spotřebě příslušného zemědělce, 
takže spotřebitelskou veřejnost nemůže 
nijak ohrozit. Počet kusů skotu, který se 
na farmách v ČR ročně porazí, je přitom 
naprosto zanedbatelný a například pro 
jatka a zpracovatele hovězího masa 
představuje asi takovou konkurenci 
jako farmářské trhy pro supermarkety, 
respektive ještě menší.

co novela skutečně přinesla
Emotivně nejsilnějším aktem novelizace 
je sice povolení domácích porážek skotu, 
novela se však týká také domácích 
porážek jelenovitých zvířat z farmářských 
chovů, a přináší rovněž další, v zásadě 
pozitivní změny. Všechny přitom 
nabyly platnosti od počátku roku 2012 
a přinesly úlevy nejen menším farmářům, 
ale i dalším chovatelům skotu. 

zaostřeno

Domácí porážky skotu: 
Bouře ve sklenici vody
Kdyby se české zemědělství a potravinářství potýkalo jen s takovými problémy, jako je povolení, 
či zákaz domácích porážek skotu, to by bylo hej. V praxi marginální střet ústící až do tradičních 
naschválů mezi dolní a horní komorou poslanecké sněmovny přitom pro nezaujatého pozorovatele 
vypadal málem jako souboj o další existenci tuzemské produkce a prodeje hovězího masa.
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sehrát roli „rekognoskačního tykadla“ 
v přímém kontaktu s částí spotřebitelů, 
kteří se s produkty domácích porážek 
setkají při návštěvě příslušných 
farem. Svaz zase může informovat 
spotřebitele o principu zrání hovězího, 
roli látek v masu obsažených nebo třeba 
o nutričních odlišnostech způsobených 
hlubokým zamražením hovězího při 
jeho transportech z dalekého zahraničí, 
například z Brazílie. 

Porážky prasat
V ČR je spíše tradicí porážet doma 
prasata, tedy dělat zabijačky. Ty 
umožňovala veterinární legislativa ještě 
před novelou zákona, stejně jako bylo 
a je možné v domácnostech chovatelů 
porážet veškerou drůbež, ale i holuby 
a také například králíky nebo nutrie, 
ovce či kozy. 
Jiná věc je „obecní zabijačka“, což je 
pojem stojící mimo veterinární zákon, 
protože  veřejné usmrcování zvířat nemá 
být pouťovou atrakcí. Veterinární zákon 
ale zná pojem „domácí porážka v hos-
podářství chovatele“, přičemž maso 
a produkty z ní jsou určeny k využití 
v jeho domácnosti, a kromě toho také 
porážku ve schválených zařízeních, což 
jsou lidově řečeno jatka. To znamená, že 
výroba zabijačkových specialit za účelem 
uvedení do oběhu je možná pouze 
ve schválených prostorách (jatka) nebo 
v registrované prodejně (řeznictví). 
Na trh lze přitom uvést tyto výrobky 
pouze v místě schváleném krajskou 
veterinární správou. Naopak příprava 
pokrmů, polévky, ovaru a podobně 
není předmětem státního veterinárního 
dozoru, ale jiných kontrolních orgánů, 
například veřejného zdraví (hygienická 
služba). 

mimo jiné znamená úsporu energie při 
jeho úpravě. Základním spotřebitelským 
heslem v případě hovězího je tedy 
nekupovat čerstvé hovězí, ale naopak 
několik dní zrající maso, přičemž jako 
vhodná doba se udává zhruba deset dní 
a více. Pravda, zdali hovězí po porážce 
skutečně zrálo tak, aby v něm proběhly 
kvasné a enzymatické procesy, se 
spotřebitel z etikety nedozví. Jasné ale 
je, že nakupuje-li hovězí zhruba pět dní 
po porážce, ke zrání masa nedošlo.

Propagace hovězího
Kauza novely veterinárního zákona, 
při které zbytečně často padala slova 
jako ohrožení spotřebitele, nebyla 
každopádně nejšťastnější. Je třeba 
vědět, že se při ní hovořilo o situaci 
na tuzemském trhu, takže osvětou 
nepoučený spotřebitel si mohl rizika 
konzumace hovězího spojit právě s jeho 
tuzemskými producenty a zpracovateli. 
České zemědělství a potravinářství ale 
potřebuje pravý opak, tedy poukazovat 
na klady konzumace tuzemského 
hovězího, i proto, že jde o nutričně 
nejhodnotnější maso z běžných druhů 
mas a že v produkci hovězího je ČR plně 
soběstačná a konkurenceschopná. 
Místo soubojů mezi ČSZM a zemědělci 
zejména z ASZ by tak bylo spíše 
strategické táhnout za jeden pomyslný 
provaz, jako se to povedlo při obhajobě 
zájmů českého zemědělství napříč 
spektrem zájmových organizací v dis-
kusích o reformě Společné zemědělské 
politiky EU na léta 2014 až 2020. Tímto 
společným provazem je zejména 
systémový, účelný a srozumitelný 
marketing a osvěta spotřebitele, v níž 
lze využít jak zkušeností jatek a ČSZM, 
tak i domácích porážek. Ty totiž mohou 

zaostřeno
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problémy, ale řešení jsme nenašli. 
V moment, kdy si dovnitř pozvou 
účastníky kurzu, nesmí být prase 
v objektu zabito, ale musí se dopravit 
již poražené. A to i přesto, že se 
s masem pracuje jen v rámci kurzu 
a hotové produkty si návštěvníci 
odnesou domů pro svoji spotřebu. 

Úpadek domácích zabijaček má 
tedy dle Vašeho názoru souvis-
lost pouze s nařízením eu?
Aspektů je samozřejmě více. Velkým 
problémem je i to, že je dnes hrozně 
málo řezníků, kteří jsou schopni zajistit 
celou zabijačku, tedy včetně zabití 
prasete. Já jsem se práce spojené 
se zabijačkou naučil asi v patnácti. 
Například ručně narážet jitrnice 
a jelita dnes moc řezníků neumí. Mě 
v devadesátých letech oslovila kvůli 
spolupráci i televize, kde běžela soutěž 
novomanželských párů, které měly 
za úkol ručně narazit jitrnice. Produkce 
se nejprve domluvila s velkým maso-
kombinátem, ale pak se zjistilo, že 
v něm není nikdo, kdo by byl schopen 
ruční narážení soutěžícím předvést.

Spousta lidí dnes asi nemá 
na tradiční zabijačku ani čas…
Přesně tak, doba je obecně uspěcha-
nější, zabijačky se už dělají prakticky 
výhradně na vesnicích. Ale zatímco 
dříve se řezníkovi za práci dala 
domů výslužka, dnes všem připadá 
tisíc korun za celodenní práci moc. 
V dnešní době navíc výrazně upadá 
vlastní chov prasat i dalších domácích 
zvířat. Kdo dnes z mladé generace 
přijede večer z práce domů a jde 
nakrmit prase v chlívku?! Radši dojdou 
do krámu, nakoupí si potřebné maso 
a zabijačku si udělají jen jako společ-
nou zábavu o víkendu. V dnešní době 
není ani takové množství chovatelů, 
od kterých by se prasata dala koupit. 
V Praze dříve bývala dvoje jatka a dnes 
jsou nejbližší v Českém Brodě.

Je o nákup produktů ze zabi-
jačky stále zájem?
Zájem třeba o jitrnice a jelita 
prakticky neklesá. Lidé už se pomalu 
naučili chodit ke svému řezníkovi, jako 

Jak často u vás děláte zabijačky? 
Plánujeme jednu na konec ledna. 
Ovšem největší problém je, že prase 
nesmíte zabít před lidmi. To veterinární 
předpisy Evropské unie zakazují. Podle 
mě se Evropská unie zasloužila o konec 
zabijaček u nás. Samozřejmě lze přivézt 
už mrtvé prase, ale v ten moment 
zabijačka pro spoustu lidí ztrácí své 
specifi cké kouzlo, neboť nemohou 
vidět celý proces od začátku do konce.

Kontrola veterinární správy 
vám tedy zabijačku může 
zakázat? 
Tyto kontroly veterinární správy fungují 
většinou na základě upozornění, 
například souseda, který vidí, že vám 
přijelo auto s vlekem, a okamžitě volá 
na hygienické a veterinární kontroly. 
Ty vám uloží pokutu a v případě, že 
máte živnostenský list, mohou vám ho 
odebrat. 
Snažil jsem se třeba pomoci Pražskému 
kulinářskému institutu, který měl 
kvůli zabijačce s veterinární správou 

zaostřeno

Konec zabijaček v Čechách
Domácích zabijaček sice rok od roku ubývá, ale my jsme se na vlastní oči přesvědčili, že stále existují 
řezníci, kteří toto řemeslo dokonale ovládají. Tomáš Hudera, majitel řeznictví Hudera & syn, nám 
prozradil, jak se změny v legislativě promítají do praxe a jak osud zabijaček vidí on.

například chodí ke svému kadeřníkovi. 
Dnes je již taková doba, že si řezníci 
své zákazníky hýčkají a neodvolí si 
jim prodat nic špatného, protože je 
nechtějí ztratit. 

Myslíte si tedy, že boom zájmu 
o zdravou výživu prodej těchto 
produktů nijak neohrozil?
Moje fi lozofi e je prostá – naše babičky 
jedly s mírnou nadsázkou všechno 
a byly také zdravé. Člověk je všežravec 
a neměl by se vyhýbat ničemu. 

v něm není nikdo, kdo by byl schopen 
ruční narážení soutěžícím předvést.Tomáš Hudera
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k ohlášení domácí porážky.
Chovatel musí samozřejmě splnit 
i podmínky, které vyplývají z dalších 
předpisů. To znamená, že musí dbát 
zásad welfare, zvíře určené k porážce 
nesmí být týráno, proto je dobré se 
v tomto ohledu spolehnout na odbor-
níka, nejlépe řezníka. 
Dále pak musí být naloženo odpovída-
jícím způsobem s odpadem, tj. s ved-
lejšími živočišnými produkty, kterých je 
v případě poraženého skotu opravdu 
hodně, jde zejména o několik desítek 
kilogramů útrob. Při předání všech 
výše zmíněných vedlejších živočišných 
produktů oprávněné osobě (nejčastěji 
půjde o asanační podnik) musí být 
vystaven obchodní doklad. 

porážka skotu“ je možno nalézt dva 
formuláře: „Žádost o povolení domácí 
porážky skotu mladšího24 měsíců 
nebo jelenovitých z farmového chovu“ 
a „Ohlášení domácí porážky skotu 
mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých 
z farmového chovu“.
Možnost uskutečnění domácí porážky je 
podmíněna vydáním povolení, a k tomu 
slouží formulář žádosti. Toto povolení 
je platné 3 roky. Jelikož je možné maso 
z domácí porážky použít pouze v domác-
nosti chovatele, lze povolení vydat pouze 
chovatelům – fyzickým osobám. Každou 
jednotlivou porážku je pak nutné ohlásit 
minimálně týden (tj. 7 dní) předem 
místně příslušné krajské veterinární 
správě, k tomu účelu se použije formulář 

Zásadní sdělení je, že k uspořádání 
domácí porážky skotu, ale například 
i farmářsky chované zvěře, chovateli 
stačí znát paragraf 21 veterinárního 
zákona a nepotřebuje už žádnou 
prováděcí vyhlášku. Žádná taková 
vyhláška totiž ani neexistuje. Takže 
postačí, když chovatel požádá místně 
příslušnou krajskou veterinární správu, 
popřípadě městskou veterinární správu 
v Praze, o povolení a může jatečný skot 
do stáří 24 měsíců, pro vlastní spotřebu, 
porazit doma. V této souvislosti chci 
také zdůraznit, že Státní veterinární 
správa vychází zemědělcům vstříc a pro 
zjednodušení agendy na webových 
stránkách www.svscr.cz. v sekci „For-
muláře ke stažení“ v části „VIII. Domácí 

Prováděcí vyhláška nebude
Zejména menší farmáři sice brojí proti nadměrné byrokracii v tuzemském zemědělství a potravinářství, 
ale jsou to právě jejich zástupci, kteří se v případě domácích porážek skotu další legislativy dovolávají. 
Ani sami chovatelé si tedy nejsou jisti, jak bude vše fungovat, a požadují vydání prováděcí vyhlášky 
upravující domácí porážky. Jak ale zdůrazňuje mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben, 
žádná taká vyhláška není třeba. 

zaostřeno
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Na pultech se spotřebitel setká s nepřeberným 
množstvím pomerančových nápojů, které na první 
pohled vypadají stejně. Poznáte, zda opravdu ku-
pujete džus, nektar či jen ovocnou šťávu? Poradí-
me vám, na co se při jejich nákupu zaměřit a proč 
jsou v kvalitě i cenách pomerančových nápojů tak 
velké rozdíly. 

V prvé řadě je třeba si uvědomit rozdíly 
v názvech nápojů na bázi ovoce, se 
kterými se na pultech obchodníků 
setkáváme nejčastěji. Na základě 
procentuálního obsahu ovocné složky 
se nealkoholické nápoje dělí na ovocné 
šťávy, nektary, ochucené nealkoholické 
nápoje (limonády, ochucené minerální 
vody apod.), sodovou vodu a koncent-
ráty k přípravě nealkoholických nápojů. 
Každá skupina uvedených nápojů musí 
splňovat specifické legislativní požadavky, 
zejména pokud se týká složení a způsobu 
zpracování. 

ovocná šťáva neboli džus 
Ovocná nebo zeleninová šťáva je 
nezkvašený výrobek získaný lisováním 
z technologicky zralého, čerstvého 
nebo chlazeného ovoce či zeleniny 
s charakteristickou barvou, vůní a chutí. 
Stoprocentní ovocná šťáva může být 
k dostání čerstvá nebo trvanlivá. Čerstvá 
šťáva je velmi kvalitní, ale dražší. Je také 
méně dostupná na trhu, náročnější 
na skladování a vykazuje kratší dobu 
trvanlivosti. Trvanlivosti je u průmyslových 
výrobků obvykle dosaženo pasterizací 
a následným aseptickým balením. Tyto 
džusy pak vydrží několik měsíců až rok. 
Trvanlivá stoprocentní šťáva je vyráběna 

nektary z kyselejších druhů ovoce či 
s vyšším podílem dřeně, jako jsou citrony 
a limety, musí obsahovat 25 % ovocné 
šťávy. Podíl ovocné složky musí být 
vždy uveden na obalu. Nektary bývají 
spotřebiteli hodnoceny jako chuťově 
příjemnější. Ředěním a doslazením 
dochází k „vyhlazení“ o něco drsnější 
chuti čistých ovocných šťáv. Z výživového 
hlediska však již tímto postupem dochází 
ke snížení obsahu vitaminů. 

ovocný nápoj
Tyto nápoje již obsahují výrazně menší 
podíl ovocné šťávy. Obvykle bývají také 
přibarvovány a chemicky konzervovány. 
Při nákupu tohoto druhu výrobku 
je třeba si dát pozor také na složení 
výrobku. Nezřídka se stává, že je výrobek 
označen jako ovocný nápoj s příchutí 
lákavého tropického ovoce, avšak 
podstatu výrobku tvoří nejčastěji jablečná 
šťáva. Matoucím v těchto případech 
mohou být i obrázky ovoce na obalu, 
které je však ve skutečnosti použito 
pouze k ochucení. Ovocné nápoje 
mohou obsahovat barviva, konzervační 
látky a náhradní sladidla. I na ovocných 
nápojích spotřebitel nalezne údaje 
o obsahu ovocné složky a je vhodné jim 
věnovat při koupi pozornost.
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především z koncentrátu. Právě výroba 
z koncentrátu a způsob obnovení 
původního výrobku může být klíčovým 
faktorem, který významně ovlivňuje 
finální kvalitu výrobků. Při zahušťování 
šťávy odpařováním se z výrobku vypařují 
i snadno těkavé látky, které však dávají 
džusu jeho charakteristickou vůni. 
Tato složka se při zahušťování obvykle 
zachytává zvlášť a nazývá se přírodním 
aromatem. Při zpětném ředění kon-
centrátu by se aroma mělo do výrobku 
vrátit, aby byla vůně a chuť džusu úplná. 
U levnějších výrobků se však někdy stává, 
že není dosaženo srovnatelného efektu 
jako u čerstvé šťávy a výrobek nemá 
charakteristickou příjemnou ovocnou 
vůni.

Nektar 
Nektar je ovocná šťáva nebo šťáva 
z koncentrátu, ke které byla přidána 
pitná voda, případně sladidla. Přídavek 
pitné vody může být až 75 % v objemu 
výrobku. Minimální obsah šťávy, dřeně 
nebo jejich směsi se liší podle druhu 
použitého ovoce a pohybuje se v rozmezí 
25 – 50 % objemu konečného výrobku. 
Například pomerančový, ananasový 
nebo bezinkový nektar musí obsahovat 
50 % šťávy z příslušného ovoce. Zatímco 

rubrika podporována
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Průběh testu:
Kvalitativní znaky pomerančové šťávy jsou pravidelně kontrolovány nejen dozorovými orgány, ale i jednotlivými 
producenty navzájem. Při testech jsme se tedy tentokrát zaměřili na hédonické hodnocení jednotlivých vzorků 
a kvalitativní znaky ověřili pouze metodou měření refraktometrické sušiny udávající obsah cukrů a dalších látek.
Bylo zjištěno, že všichni výrobci dosáhli požadavku minimálního obsahu 11,2 oBrix. Hodnocení bylo provedeno 
pomocí stupnice od 1 (nejhorší) do 5 (nejlepší).  

4.

1.

5. 6.

2. 3.

Název výrobku
Tesco 100% 

orange juice from 
concentrate

Výrobce Polsko
sušina (°Brix) 11,5
Senzorické hodnocení
Barva 4,4
Vůně 4,1
Chuť 3,7
Celkově 4,1

Název výrobku
Vita fi t Orange 

juice from
concentrate

Výrobce Polsko
sušina (°Brix) 12
Senzorické hodnocení
Barva 3,6
Vůně 3,7
Chuť 3,6
Celkově 3,6

Název výrobku
Relax
100 %

pomeranč
Výrobce EU
sušina (°Brix) 11,7
Senzorické hodnocení
Barva 4,3
Vůně 4,0
Chuť 3,6
Celkově 4,0

Název výrobku
Sun Grown pure 
orange juice from 

concentrate
Výrobce Polsko
sušina (°Brix) 11,4
Senzorické hodnocení
Barva 4,0
Vůně 3,2
Chuť 3,3
Celkově 3,5

Název výrobku
Rauch happy day 

100% orange

Výrobce
Rakousko a Ma-

ďarsko
sušina (°Brix) 11,7
Senzorické hodnocení
Barva 4,1
Vůně 3,7
Chuť 4,0
Celkově 4,0

Název výrobku
EuroShopper 
100% šťáva 

z koncentrátu
Výrobce Česká republika
sušina (°Brix) 11,8
Senzorické hodnocení
Barva 3,5
Vůně 3,1
Chuť 3,7
Celkově 3,4

Celkově Celkově

testovali jsme pro vás
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Víte, že...
Pomerančová šťáva je cenným zdrojem zejména vitaminu C. Právě ten je však citlivý na způsob zpracování a ucho-
vávání, ke snížení koncentrace jeho aktivní formy dochází zejména dlouhodobou přítomností kyslíku a zahříváním. 
Dlouhodobější vystavení vzdušnému kyslíku a vyšší teploty lze u pomerančové šťávy rozeznat i podle její barvy. 
Žlutou až oranžovou barvu džusů ovlivňuje množství a  zastoupení zejména karotenoidů, které se vlivem působení 
teploty, vzduchu a světla také oxidují. Nahnědlá barva výrobku znamená, že šťáva nebyla šetrně zpracována nebo 
byla již delší dobu vystavená působení světla a vzduchu a obvykle již není tak bohatým zdrojem vitaminu C.   

10. 11. 12.

7. 8. 9.

Název výrobku
Cappy
100%

pomeranč
Výrobce neuvedeno
sušina (°Brix) 11,6
Senzorické hodnocení
Barva 4,3
Vůně 2,9
Chuť 3,1
Celkově 3,4

Název výrobku
Hello
100%

pomeranč
Výrobce Česká republika
sušina (°Brix) 11,7
Senzorické hodnocení
Barva 3,3
Vůně 2,8
Chuť 2,7
Celkově 2,9

Název výrobku
Z nebeské zahra-
dy, Zeus 100% 

pomeranč
Výrobce Slovensko
sušina (°Brix) 11,8
Senzorické hodnocení
Barva 3,7
Vůně 3,1
Chuť 3,2
Celkově 3,3

Název výrobku
Biostyle

Bio pomerančová 
šťáva

Výrobce Rakousko
sušina (°Brix) 11,8
Senzorické hodnocení
Barva 3,1
Vůně 2,8
Chuť 2,5
Celkově 2,8

Název výrobku
Wake up Orange 

100% fruit 
content

Výrobce Maďarsko
sušina (°Brix) 11,5
Senzorické hodnocení
Barva 3,5
Vůně 3,5
Chuť 2,8
Celkově 3,2

Název výrobku
Dizzy orange 

juice Fruit content 
100 %

Výrobce neuvedeno
sušina (°Brix) 11,8
Senzorické hodnocení
Barva 3,3
Vůně 2,9
Chuť 2,1
Celkově 2,8

Hello

Celkově Celkově

Dizzy orange 
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Rozšířila se nabídka, objevily 
se nové vynikající pokrmy, a co 
je pro zákazníky hlavní – došlo 
k úpravě cenové politiky, aby 
byla pro všechny strávníky 
příznivější. To vše se ovšem 
skrylo pod osvědčené jméno 
Nová gastronomie, tentokrát 
s přídomkem 2012. Tento 
ojedinělý a úspěšný projekt 
zahájený v roce 2009 má tedy 
své pokračování.

S příchodem Nové gastronomie 
2012 zmizela nejednota v 
cenových nabídkách jídelních 
vozů se servisem JLV, a.s. Nyní si 
lze vychutnat například skvělý 
guláš s houskovými knedlíky 
za 125,- Kč na všech spojích, 
kde společnost JLV poskytuje 
servis. Můžeme pokračovat 
například lahodným espressem 
za 35,- Kč či sklenicí čerstvě 
načepovaného piva za 29,- Kč.

„V době, kdy většina 
společností zdražuje, my 
zlevňujeme. A to dost razantně. 
Přitom kvalita, servis a šíře 
poskytovaných služeb zůstává 
zachována. A mnohde se 
naopak náš servis zlepšuje a 
nabídka rozšiřuje. Jako bonus 
jsme právě letos ke kvalitnímu 
jídlu přidali i kvalitní ceny,“ 
vysvětluje Petr Hubáček, 
produkt manažer JLV, a.s.

Novým prvkem, se kterým se 
cestující mohou ve vybraných 
jídelních vozech setkávat, je 
tzv. Happy line. Jde o časově 
omezenou akční nabídku, která 
nabízí zvýhodněné ceny platící 
na trasách na území 
České republiky. 
Bc. Jan Valeš, 
ředitel pro 
obchod 

a marketing společnosti JLV, 
a.s. k Happy line dodává: 
„Chtěli jsme podpořit a vyzvat 
cestující na všech trasách, kde 
poskytujeme servis, k návštěvě 
jídelního či bistro vozu a 
vyzkoušení našich služeb. 
Nabídnutí výhodnějších cen 
je jednou z možností. A pro ty, 
kteří s námi již cestovali, je to 
taková odměna za jejich přízeň. 
Věříme, že tuto novinku naši 
noví i stávající zákazníci ocení.“

Nezbývá tedy, než Vám všem 
popřát dobrou chuť na cestách.

Příchod nového jízdního řádu v 
prosinci minulého roku znamenal 
pro cestující na českých kolejích změny 
nejen z pohledu dopravy z bodu A do bodu 
B. Změny nastaly i v bistro a jídelních vozech se 
servisem společnosti JLV, a.s. Blíže se s nimi tedy seznámíme.

za méně 
peněz

Využijte vyšší kvality stravování

v jídelních vozech

NG_A4_Inzercia-SP_01-2012_tisk.indd   1 9.1.2012   14:26:48
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jak poznat kvalitní potraviny

Mrazírenská výroba    
Mrazírenské technologie se od druhé 
poloviny 19. století, kdy se chladírenské 
stroje poprvé objevily v Americe, značně 
vyvinuly. Mražení potravin s ohledem 
na kvalitu a uchování nutričních hodnot 
vede i mezi ostatními konzervačními 
metodami. Dnes celý proces mražení 
potravin řídí počítače, ať už jde 
o správné namíchání směsi, hmotnost, 
nastavení teploty či balení. Ke kvalitě 
výrobků přispívá i zkracování doby, za niž 
se sklizená zelenina či ovoce dostane 
ze zemědělského pozemku na mrazící 
linku. Gastro manager společnosti Bon-
duelle  Albert Hauptmann uvádí, že pro 

domnívají, že se zamrazuje podřadná 
zelenina nebo dokonce ta, která se 
neprodá v čerstvém stavu. Opak je 
pravdou. Surovina určená k zamrazení 
musí být v nejlepší kvalitě a ve stavu 
optimální zralosti.
Výzkumy prokázaly, že tzv. „čerstvá“ 
zelenina dovážená přes půl kontinentu 
obsahuje méně živin než mražená. 
Zmrazené zeleninové směsi si zachová-
vají svou charakteristickou vůni a chuť, 
a to díky rychlému hlubokému zmra-
zení krátce po sklizni. Podíl vitaminů 
je v mražené zelenině oproti dlouho 
skladované zelenině tedy nesrovnatelně 
vyšší. 

Český spotřebitel je v dnešní době 
zvyklý na geografickou rozmanitost 
původu základních potravin. Obyčejné 
potraviny se dnes běžně vozí napříč 
Evropou nebo i přes půl zeměkoule. 
Naše možnost výběru z obrovské škály 
produktů je však vykoupena kromě 
sporné chutě či vůně dovážených 
produktů také dalšími problémy. 
Pokud si uděláme v prosinci zeleninový 
salát z přivezených paprik, rajčat či 
okurek, tak obsah vitaminů a minerálů 
je prakticky zanedbatelný. Vhodnou 
alternativou, jak doplnit potřebné 
vitaminy, může být kvalitní mražená 
zelenina. Někteří z nás se ale mylně 
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Jak vybrat 
mraženou zeleninu?
Otázkou, jak co nejlépe uchovat zásoby potravin pokud možno co nejčerstvější, se lidstvo 
zaobírá již stovky let. K těm nejstarším patřily způsoby konzervování potravin, které využívaly 
přírodní síly. Mnohé z těchto postupů se používají dodnes, moderní technologie však dokázaly 
tyto postupy ještě zdokonalit a zajistit vysokou kvalitu uchovávaných potravin.
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jak poznat kvalitní potraviny

struktury a chuti zeleniny je tedy 
zaručeno. Při -18 °C je vývoj mikroorga-
nismů zcela zastaven. Přirozená barva 
zeleniny je tímto procesem ochráněna 
bez jakéhokoliv přidání barviv. 
Zmrazování minute je novým 
způsobem tepelného zpracování 
zmrazené zeleniny, která je bez přídavku 
soli upravována na páře ve vysokotlaké 
nádobě při 110 °C. Technologie minute 
byla vyvinuta v souladu se směrnicemi 
HACCP (systém kritických bodů 
ve výrobě) ve spolupráci firmy Bonduelle 
a Pasteurova institutu v Lille. Na rozdíl 
od běžného způsobu zpracování zmra-
zené zeleniny odpadá proces blanšíro-
vání a je nahrazen úpravou na páře. Tato 
metoda poskytuje dvojnásobnou záruku 
chuťových a organoleptických vlastností 
zeleniny. Také podstatně snižuje ztráty 
obsahu vitaminů a minerálních látek 
a při ohřevu neztrácí svou hmotnost.

Kvalita mražených směsí
Zelenina od společnosti Bonduelle 
pochází většinou z Francie, Polska 
nebo Španělska. „Důležité je i to, 
že Bonduelle nenakupuje zeleninu 
od kohokoliv, ale pouze od smluvních 
pěstitelů, kteří musejí dodržovat pravidla 
dané společností. Například přesně 
dané odrůdy, 100 % zavlažované půdy, 
agrotechnické lhůty. Navíc je každá 
dodávka laboratorně kontrolována 
na rezidua, dusičnany, těžké kovy,“ 
uvádí Albert Hauptmann a dodává, že 
kvalitu lze rozpoznat dle renomovaného 
výrobce, následně až při zpracování 
a na talíři. Obecně by ale zelenina 
měla být sypká a v sáčku by se neměla 
nacházet vymražená voda ve formě 
volného ledu. 

Máme z čeho vybírat
Na našem trhu máme možnost výběru 
z mnoha značek. Mezi nejoblíbenější 
druhy mražené zeleniny patří například 
bramborové hranolky, špenát, polévkové 
směsi, zelenina pod svíčkovou, 
francouzská směs, jarní směs, balkánská 
směs, čínská směs, variací je bezpočet. 
Z jednodruhových výrobků je u spotře-
bitelů oblíbená kukuřice a hrášek, své 
příznivce si nachází i mražená mrkev, 
brokolice a zelené fazolové lusky. Jedná 
se o druhy, jejichž nákup byl dříve 
jednoznačně upřednostňován v čerstvém 
stavu. Lidé ale postupně získávají 
zkušenosti s tím, že mražená zeleninová 
směs nemusí obsahovat nekvalitní 
zbytky sklizně, ale že v případě kvalitních 
výrobců jde o prvotřídní výběrovou 
surovinu.

jejich společnost je zelenina zmrazována 
nejdéle do 4 hodin po sklizni. A dodává, 
že nejde jen o rychlost, ale i o šetrné 
a kvalitní zpracování.

Z pole do sáčku
Sklizená čerstvá zelenina nebo ovoce se 
tedy ve velmi krátkém čase vytřídí, očistí 
a vypere a podle druhu a potřeby se 
rovněž ošetří proti bakteriálním pocho-
dům, plísním a Listerii monocytogenes. 
Zelenina se dále nakrájí na požadovaný 
sortiment, ovoce se odpeckuje, nařeže 
na půlky nebo čtvrtky a takto upravená 
surovina se zamrazí. Některé druhy 
zeleniny před zamrazením projdou 
procesem blanšírování. Blanšírováním se 
dosáhne inaktivace oxidačních enzymů 
a předností je přirozená likvidace 
četných mikroorganismů. Podle slov 
pana Hauptmanna je jednou z předností 
společnosti Bonduelle například i to, 
že u řady svých výrobků nepoužívá 
blanšírování ve vodě, ale v páře pod 
tlakem. Tím se dosáhne lepší textury, 
chuti, barvy a zachování výrazně většího 
obsahu vitaminů.
K zamrazení se používají speciální zmra-
zovací tunely. V praxi se ještě používají 
nejen tunely deskové, ale ve větší míře 
i spirálové a fluidní, ve kterých je suro-
vina unášena na nerezových drátěných 
dopravnících a kde se v silném proudění 
polárně studeného vzduchu jednotlivé 
kousky suroviny nadnášejí, čímž dochází 
k rovnoměrnému a rychlému zamrazení 
ze všech stran. Nerezové konstrukce 
v kombinaci s umělými hmotami jsou 
také dalším z předpokladů zabránění 
ztráty vitaminů, zejména vitaminu C.

Zmrazování standardní a minute 
Standardní zmrazování je druhem 
ultrarychlého mrazení, které umožňuje 
přivést výrobek až na teplotu -18  °C 
během pár minut. Na rozdíl od domá-
cího zmrazování umožňuje tento 
průmyslový proces vytvoření ledových 
mikrokrystalů, které nepoškozují 
buněčnou strukturu výrobků. Zachování 
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krvetvorbu či snižují funkce imunitního 
systému. Řada mykotoxinů je dokonce 
podezřívaná z rakovinotvorných 
účinků. Doporučuje se plesnivou 
potravinu okamžitě odstranit z pro-
storu, kde jsou uloženy i jiné nebalené 
potraviny, aby nedošlo k jejich 
kontaminaci sporami plísní. Myko-
toxiny jsou navíc látky velmi odolné, 
nelze je proto zničit ani převařením či 
zmrazením! 

Podívejme se na rizikové potra-
viny konkrétněji
Masné výrobky skrývají mnohá 
bakteriální rizika, zejména například 
salmonelu, ale i další bakteriální 
nemoci. Bakteriální riziko je větší 
hlavně u mletého masa. U masa je 

Na co si dát pozor?
Největší riziko hrozí u tzv. čerstvých 
potravin, potravin s krátkou dobou 
spotřeby. Tyto výrobky nalezneme snad 
v každé domácnosti, řadí se sem např. 
maso, drůbež, vejce, mléčné výrobky 
a ryby. Problém může nastat, nedo-
držíme-li především správnou teplotu 
skladování. Může nám pak hrozit velké 
riziko bakteriální kontaminace a vzniku 
infekčních průjmů či bolestí břicha.   

Zapomeňte na babiččiny rady, kdy 
stačí odstranit plíseň z povrchu. I když 
je plíseň pouze na povrchu, její toxiny 
mohou pronikat do celé potraviny. 
Některé vedou k zažívacím obtížím, 
jiné jsou nebezpečné pro játra, ledviny 
či nervový systém, další poškozují 

Obvykle platí, že potraviny s prošlým 
datem minimální trvanlivosti nejsou tak 
rizikové jako ty s datem prošlé použitel-
nosti. Vždy samozřejmě záleží na tom, 
o jaký druh potraviny se jedná. 
Datum použitelnosti je datum ukon-
čující dobu, po kterou si potraviny, které 
rychle podléhají zkáze, zachovávají při 
dodržovaní všech skladovacích podmínek 
své specifické vlastnosti a zdravotní 
nezávadnost. 
Datem minimální trvanlivosti se 
rozumí datum určující minimální dobu, 
po kterou si potravina zachová při 
dodržení skladovacích podmínek své 
specifické vlastnosti a splňuje i požadavky 
na zdravotní nezávadnost. Výrobky 
označené dobou minimální trvanlivosti 
se mohou prodávat i prošlé, pokud 
jsou zdravotně nezávadné. Musejí však 
být označeny a odděleny od ostatních 
potravin. Odpovědnost za bezpečnost 
potravin s prošlým datem minimální 
trvanlivosti přebírá prodejce. Žádný 
předpis nestanovuje konkrétní dobu, 
po kterou mohou být prošlé potraviny 
prodávány.

Spousta z nás někdy 
ve stravovacích návycích 
zhřeší, o tom není pochyb. 
Tabulka čokolády či porce 
hranolek nám zpravidla pouze 
vykouzlí nějaké to kilo navíc, 
zato staré potraviny, které se 
mohou jevit na první pohled 
v pořádku, nám mohou 
způsobit nemalé zažívací 
potíže či dokonce poškodit 
zdraví. Každému z nás se už 
někdy stalo, že našel ve spíži 
či lednici plesnivý kompot 
či jinou potravinu s prošlým 
datem výroby. Co s tím? 
Obsah zkonzumovat, nebo 
rovnou celé vyhodit?
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Možné následky při konzumaci 
prošlých potravin:  
• průjmová onemocnění, břišní křeče
• nevolnost, zvracení z otravy jídlem
• salmonelóza
• malátnost, bolesti hlavy 
• oslabení imunity

salmonely. Nebezpečí hrozí u pokrmů 
obsahujících syrová vejce nebo 
připravených z vajec s příliš špinavou 
či narušenou skořápkou. Vejce mají 
minimální trvanlivost 28 dní od data 
snesení. Doporučená skladovací 
teplota je od 5 do 18 ˚C.

Mléčné výrobky mohou kromě 
bakterií (stafylokok, salmonela, 
listerie) obsahovat i plísně. Nenačaté 
trvanlivé mléko můžeme skladovat 
při teplotě až do 24 ˚C.  Pokud ho ale 
již otevřeme, je nutné ho uchovávat 
v chladu (4–8 ˚C) a spotřebovat do tří 
dnů. Rozhodně bychom měli vyhodit 
mléko, které je nakyslé, nahořklé, 
má změněnou barvu nebo dokonce 
nafouklý obal.

Pokud uložíme do ledničky již jednou 
uvařené jídlo, měli bychom ho sníst 
maximálně do dvou dnů. Ohřívat 
by se mělo jen jednou a ne všechno 
najednou, ale pouze část, která se 
bude bezprostředně konzumovat. 

Velice důležité taktéž je, aby syrové 
potraviny, které uložíme do lednice, 
byly odděleny od ostatních. Zamezí se 
tím možné vzájemné kontaminaci.

problém naštěstí často vyřešen tím, že 
se výrobky uvaří nebo tepelně zpracují. 
Ovšem u tepelně nezpracovatelných 
výrobků, jako jsou například salámy 
či bifteky, je riziko větší. Jestliže je 
povrch masa oslizlý či cítíme zápach, 
nikdy maso nepoužíváme. V mrazáku 
maso skladujeme maximálně půl roku.

I ryby mohou být nositeli různých 
bakterií (salmonela, listerie, atd.). 
Velká rizika rizika představují hlavně 
syrové ryby (včetně uzených) a ryby 
špatně skladované. Zejména při 
nákupu mořských ryb je nutné 
urychleně je přepravit domů a uložit 
v ledničce, jinak se kupující vystavuje 
riziku otravy histaminem. Nadměrný 
obsah histaminu v rybách může 
způsobit onemocnění, provázené 
zejména svěděním kůže, bolestí hlavy, 
poklesem krevního tlaku a kožní 
vyrážkou. Toxická reakce se může 
objevit i u zdravého člověka během 
půl hodiny od konzumace. 

Pozor ale i na prošlé a špatně sklado-
vané ořechy. Hrozí nebezpečí rozvoje 
plísní, které produkují afl atoxiny (látky 
s potentními karcinogenními účinky).
U vajec je problémem zejména riziko 
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Vlivy na zdraví
Limonády jsou zde pro zpestření 
jídelníčku, neměly by být jeho pravi-
delnou součástí. To bývá těžké vysvětlit 
především dětem, které je s oblibou 
a ve velkém konzumují. Často pak 
přesahují doporučené denní množství 
u látek, které obvykle organismu 
neškodí, avšak při nadměrné dávce jej 
mohou negativně ovlivnit. Proč?

1. Protože obsahují velké množství 
cukru, jsou rychlým zdrojem energie. 
Tu aktivní děti dokážou využít pro svůj 
prospěch, problém ovšem nastává, 
když nápoje ve velkém konzumují malí 
strávníci, kteří se tolik nehýbou. Vysoký 
obsahu cukru u nich může přispět nejen 
ke kazivosti zubů, ale také k obezitě. 
Jeho velká konzumace navíc ubírá 
organismu vitamin B a vápník a má také 
vliv na imunitní systém. 

2. Nadměrné pití limonád může u citlivých 
jedinců způsobovat žaludeční problémy 
a zatěžovat ledviny. Dokážou sice 
uspokojit chuť, nikoliv však žízeň. 
Limonády, které obsahují umělá sladidla, 
mohou paradoxně vést k obezitě. Podle 
vědeckého projektu zkoumajícího vliv 
náhradních sladidel na zdraví může jejich 
pravidelné požívání vyvolávat v organismu 
ještě větší chuť k jídlu.

3. Již od roku 2004 se odborníci zabývají 
možným vlivem některých umělých 
barviv na chování dětí. Podle studie 
z roku 2007 se jedná o šest syntetických 
potravinářských barviv a benzoan 
sodný, jež mohou mít při nadměrné 

Jsou barevné, sladké, perlivé 
a děti je milují. Co vlastně 
obsahují a jaký mohou mít 
vliv na jejich zdraví? A našel 
by se nápoj, kterým lze 
sladké limonády v dětském 
jídelníčku nahradit? 

co je vhodné pro vaše dítě
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co je vhodné pro vaše dítě

měly sloužit v první řadě lidem s cukrov-
kou, zatímco pro děti, těhotné a kojící 
ženy rozhodně vhodné nejsou. Místo 
kyseliny fosforečné, která může mít vliv 
na vyplavování vápníku z organismu, je 
lépe v nápojích upřednostňovat kyselinu 
citronovou. 

Volte alternativu
Výhodou dnešního vyspělého trhu je 
to, že nabízí různé alternativy pokrmů 
i nápojů a je čistě na spotřebitelích, co 
si koupí. U limonád se lze řídit nápisem 
na obalu Bez umělých barviv a sladidel 
nebo sáhnout po takových, která nesou 
logo BIO. Ty jsou dochucovány cukrem, 
obvykle třtinovým, z ekologicky kontro-
lovaného zemědělství a neobsahují synte-
tické látky. Snažte se však v první řadě 
své děti přesvědčit, že do pitného režimu 
patří neperlivá voda, zkuste zkrotit jejich 
chutě kvalitní ovocnou šťávou nebo 
100 % džusem ředěným vodou. Pokud 
opravdu chtějí bublinky, pak můžete sem 
tam dítěti dát ochucenou lehce nebo 
středně mineralizovanou vodu, ideálně 
jemně perlivou. 

konzumaci vliv na hyperaktivitu u dětí. 
Tento stav se projevuje přehnanou 
aktivitou, nepozorností ve škole nebo 
např. vznětlivostí. Evropský úřad pro 
bezpečnost potravin (EFSA) zkoumal 
i další odborná pojednání a došel 
k závěru, že neexistuje jednoznačný 
a prokazatelný důkaz o tom, že by 
dvě zkoumané směsi přídatných látek 
vykazovaly statisticky významný účinek 
na chování dětí. Přesto však zavedla 
EFSA od ledna 2009 povinnost uvádět 
u barviv výše uvedenou informaci 
o působení na chování dětí.

Jak vybírat 
Vybírejte v první řadě takové limonády, 
které neobsahují konzervanty, umělá 
barviva a sladidla. Důležitý je také obsah 
cukru v nápoji. Vyhýbejte se nadměrné 
konzumaci aspartamu a je-li to nutné, 
raději sáhněte po takových nápojích, jež 
obsahují kalorická sladidla. Patří mezi 
ně tzv. cukerné alkoholy (alkoholová 
sladidla), do nápojů se z této skupiny 
přidává nejčastěji sorbitol (E 420). Pama-
tujte však na to, že „light“ limonády by 

Éčka, která mohou mít 
vliv na hyperaktivitu 
u dětí: 

• E 102 (tartrazin) – pekařské 
a mléčné výrobky, jogurty, dezerty, 
cukrovinky, zmrzliny, žvýkačky 
a limonády
• E 104 (chinolinová žluť) – mléčné 
výrobky, dezerty, bonbóny, zmrzliny, 
žvýkačky a limonády
• E 110 (žluť SY) – pekařské a mléčné 
výrobky, bonbóny, zmrzliny, žvýkačky 
a limonády
• E 122 (azorubin) – termixy, jogurty, 
lentilky, marcipány, želé, konzervo-
vané ovoce, zmrzliny a limonády
• E 124 (červeň 4R) – termixy, 
jogurty, bonbóny, želé, zmrzliny, 
žvýkačky a limonády
• E 129 (červeň allura AC) – oplatky, 
dezerty, mléčné výrobky, bonbóny, 
zmrzliny, žvýkačky, limonády
• E 133 (brilantní modř FCF) – cuk-
rářské a pekařské výrobky, cukro-
vinky, žvýkačky, limonády
• E 150 (karamel) – sušenky, slané 
pochoutky, sladkosti, zmrzliny, sirupy
• E 151 (brilantní čerň BN) – mléčné 
výrobky, bonbóny, polevy, zavařeniny, 
zmrzliny, limonády
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O tom, že kojení je to 
nejlepší, co můžeme 
miminku nabídnout, není 
pochyb. Co má ale jíst 
maminka, aby mateřské 
mléko bylo co nejvýživnější? 
Nabídneme tipy, jak si 
sestavit zdravý a zároveň 
chutný jídelníček pro kojící 
ženy. A čemu by se naopak 
měly vyhýbat. 

tipy pro zdraví

Co všechno má vliv na kvalitu mateř-
ského mléka? Ačkoliv to může znít 
nadneseně, v první řadě je to psychika. 
Taková změna, jako je nový přírůstek 
v rodině, umí dát zabrat. Nespavost, 
únava, změny nálady, to všechno může 
ovlivnit tvorbu mateřského mléka. 
V rámci možností je tedy třeba zacho-
vávat pohodový a optimistický přístup. 
A za druhé, kojící ženy musejí pečlivě 
dbát na složení svého jídelníčku, aby 
získaly všechny potřebné látky, které je 
udrží v kondici. Patří mezi ně pomalu se 
uvolňující sacharidy, hodnotné bílkoviny 
a kvalitní tuky, bohaté především 
na omega 3 mastné kyseliny. Nezapomí-
nejte ani na dostatečný přísun vitaminů 
A a C. Z minerálních látek je prospěšný 
především vápník, železo, jód a zinek. 
Veškerá zkonzumovaná jídla a nápoje 
mohou do značné míry ovlivnit kvalitu 
mateřského mléka. 

Čemu se raději vyhnout?
V prvních měsících mohou miminko 
trápit například křeče v bříšku. Maminky 
pak často řeší to, co jí. Vyhýbají se příliš 
nadýmavým pokrmům, ale postupně 
je zase zavádějí do svého jídelníčku, 
zvláště pak luštěniny, které dodají 
potřebné bílkoviny, vlákninu a také 
vitaminy skupiny B a řadu minerálních 
látek. Čemu se tedy v prvních 
týdnech raději vyhnout? 
• čerstvému světlému pečivu. Pečivo by 
mělo být několik dní staré, případně je 
lépe ho nahradit celozrnným pečivem 
• luštěninám, jako je hrách, fazole 
nebo čočka. Postupně lze do jídelníčku 
zařadit loupanou červenou čočku, která 

Jak se stravovat 
během kojení?
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• případným alergenům. Kojící ženy 
se měly vyhnout kravskému, kozímu 
a sojovému mléku, rybám, ořechům, 
máku, vejcím, kakau, rajčatům nebo 
celeru.

co nesmí chybět?
A co by v jídelníčku kojících matek 
naopak chybět nemělo?
• libové maso - ideálně drůbeží, králičí 
a telecí a ryby z kontrolovaného chovu
• polotučné mléčné výrobky, především 
bílý jogurt, kefírové a acidofi lní mléko
• přírodní a tvrdé sýry
• kvalitní margaríny, máslo a panenské 
rostlinné oleje
• cereální výrobky včetně těstovin, rýže 
a brambory
• zelenina – mrkev, cuketa, špenát, 
okurka 
• zralé ovoce – jablka, hrušky, banány, 
meruňky, borůvky, švestky, třešně

• nápoje – atestovaná neperlivá voda 
a minerální voda bez bublinek, čaje 
z jahodníku, maliníku, ostružiníku, 
lipového květu nebo šípku, domácí 
mošty, ovocné a zeleninové 100 % 
džusy ředěné vodou 1:1

Kojení a přídatné látky
Pokud budou maminky jíst čerstvé 
potraviny, nemusejí příliš sledovat jejich 
složení uvedené na obalu. V ostatních 
případech stačí, když si zapamatují 
ty látky, které se při vyšší konzumaci 
nedoporučují jíst těhotným a kojícím 
ženám. Které to jsou?
• dusičnany a dusitany: E 249, E 250,
E 251, E 252
• syntetické antioxidanty: E 310, E 311, 
E 312
• glutamáty: E 620, E 621, E 622,
E 623, E 624, E 625
• umělá sladidla: E 951, E 962, E 953

je lépe stravitelná. Na jejich přípravu je 
nejvhodnější koření jako fenykl, anýz 
nebo kmín
• kedlubnám, ředkvičkám, květáku, 
kapustě a rajčatům; ty by se měly 
součástí jídelníčku stávat pozvolna 
a nejdříve tepelně upravené. Maminky 
musí sledovat, jak na ně bude miminko 
v prvních 48 hodinách reagovat
• většímu množství cibule a česneku. 
V receptech jsou nahraditelné i kořením 
nebo bylinkami, pozor však, aby jídlo 
nebylo příliš aromatické či pálivé
• exotickému a příliš kyselému ovoci. 
Vhodnější volbou je sezónní a lokální 
ovoce, které nemuselo být při převozu 
chemicky ošetřeno a dozrávalo v přiro-
zeném prostředí
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okurka 
• zralé ovoce – jablka, hrušky, banány, 
meruňky, borůvky, švestky, třešně

Jak tedy na to?
• 5 až 6 porcí denně zdravé, pestré 
a vyvážené stravy
• výživné snídaně a přes den jídlo 
po 3 hodinách
• omezený přísun příliš sladkých, 
slaných, kořeněných, ostrých i nadý-
macích pokrmů
• vyřazení chemicky upravených 
potravin a upřednostňování čerstvých, 
sezónních a lokálních potravin
• vyhýbání se tepelně neupraveným 
výrobkům – majonézovým salátům, 
syrovým vejcím a masu (tatarský 
biftek nebo sushi), nepasterizovaným 
mléčným výrobkům, zrajícím a čerst-
vým sýrům 
• zachovávání výživové hodnoty 
pokrmů – konzumace čerstvého 
ovoce a zeleniny, či jejich příprava 
na páře 
• dostatečné množství tekutin, až
3 litry denně, ideálně neperlivé vody
• vyřazení perlivých a slazených 
nápojů, nápojů obsahujících kofein 
a alkohol.
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Mohl byste nám nejdříve prozra-
dit něco o sobě? Kdy jste začal 
vařit, jaké máte zkušenosti?
Já vařím od roku 2002, kdy jsem 
nastoupil na hotelovou školu v Českých 
Budějovicích. Tu jsem dokončil v roce 
2006 a pak jsem nastoupil vlastně přímo 
do restaurace Kampa Park. 

Soutěže Bocus d´or jste se zúčast-
nil velmi mladý. Poprvé jako 
commis Jana Všetečky. co bylo 
tehdy Vaším úkolem?
Commi je pomocníkem kuchaře a má 
na starosti přílohy. Výroba jídel, navíc 
v časovém limitu, je velmi náročná, 
a jeden člověk by nebyl schopen ji stíhat. 

co si myslíte, že rozhodlo letos 
o Vašem vítězství nad mnohem 
staršími a zkušenějšími kuchaři?
Určitě mi pomohlo, že už jsem jeden 
ročník zažil, a tím pádem jsem věděl, 
jak se na soutěž připravit. Navíc jsme se 
přípravě na soutěž se šéfem Markem 
Raditschem poměrně dost věnovali. 
To byla neocenitelná pomoc, protože 
bezprostředně před akcí se jednalo o dva 
týdny intenzivního tréninku. 

To zní téměř jako příprava 
na sportovní výkon…
Důkladný trénink je potřeba, neboť 

Snad už každý obor lidského 
snažení má své mistrovství. 
S vítězem toho kuchařského, 
Ondřejem Landou, jsme 
si povídali v jeho „domácí“ 
restauraci Kampa Park. I když 
se v současnosti již pečlivě 
připravuje na evropské kolo 
soutěže Bocus d´Or, našel si 
čas prozradit nám, jaká atmo-
sféra panuje při finálových 
kláních a jaká kuchyně vládne 
moderní světové gastronomii. 

Nebojte se 
experimentovat

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována
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Pečená červená řepa

Mušle svatého Jakuba

Kachní konfit

Čokoládový fondant

Postup:
 Opranou červenou řepu zabalíme do alobalu spolu s česnekem, tymiánem a máslem. Pečeme 

ve vyhřáté troubě při teplotě 170°C do měkka asi 40min. poté řepu oloupeme a nakrájíme 
na nudličky. Před podáváním smícháme spolu s olivovým olejem, citrónovou šťávou, solí 
a pepřem. Podáváme s rukolou a kousky opečeného bílého chleba. Každou porci pokapeme 
bazalkovým pestem.
  

Postup:
 Mušle svatého Jakuba očistíme, zbavíme všech nečistot a osušíme. Mušle spolu s česnekem 

a tymiánem zprudka orestujeme na pánvi po obou stranách. Přidáme máslo, trochu citronové 
šťávy, sůl a pepř. Mušle osušíme a položíme na talíř.  Víno svaříme spolu se šalotkou, pepřem 
a tymiánem na 1/5 původního objemu. Zmírníme teplotu, přilijeme smetanu a za stálého míchání 
přidáme máslo, dokud se směs nespojí. Omáčku přecedíme a dochutíme medem, citrónem, solí 
a pepřem.
  

Postup:
 Kachní stehna osolíme, opepříme, ochutíme česnekem a tymiánem a necháme je v lednici 

odležet (nejlépe 24 hodin). Stehna zcela ponoříme do kachního sádla a na mírném ohni je 
konfitujeme 3–4 hodiny.  Poté, co kachna změkne, krátce ji kvůli barvě dopečeme v troubě. Zelí 
nakrájíme na nudličky. Na oleji osmažíme cibuli, přidáme zelí, rybízový džem, osolíme, opepříme 
a okmínujeme. Zelí podléváme džusem a vaříme, dokud nezměkne. Hotové zelí scedíme, šťávu 
necháme samotnou svařit, dokud nezhoustne. 
  

Postup:
 Čokoládu a máslo rozpustíme ve vodní lázni. V míse vyšleháme vejce s cukrem do pěny. 

Potom vmícháme čokoládovou směs do žloutků, přidáme mouku a dobře promícháme.
Pečící formičky vymažeme máslem a naplníme těstem. Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 
185 °C asi 8–10minut. Upečené fondanty podáváme spolu kopečkem vanilkové zmrzliny 
a jahodami.

  

Ingredience: 
 2 červené řepy, 2 stroužky česneku, tymián, 2 lžíce másla, sůl, pepř, 

2 lžíce olivového oleje, 1 citron, rukola, 4 plátky bílého chleba, 2 lžíce 
bazalkového pesta 

Ingredience: 
 8 mušlí sv. Jakuba, 1 lžíce oleje, 1 citron, 1 lžíce másla, sůl, pepř; omáčka: 

2 šalotky, 3 dcl bílého vína, 5 kuliček černého pepře, tymián, 1 lžíce smetany, 
250 g másla, med, citronová šťáva, sůl, pepř 

Ingredience: 
 4 kachní stehna, sůl, pepř, ½ paličky česneku, 2 větvičky tymiánu, kachní 

sádlo; zelí: 1 hlávka zelí, 1 cibule, 3 lžíce rybízového džemu, 3 stroužky 
česneku, sůl, pepř, kmín, 1/3  l rybízového džusu 

Ingredience: 
 200 g hořké čokolády, 100 g másla, 130 g cukru krystal, 100 g hladké 

mouky, 2 vejce, 4 kopečky vanilkové zmrzliny, jahody
 

Doba přípravy: 60 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 15 minut, pro 4 osoby

4 hodiny (+ 24 hodin odležení), pro 4 osoby  

Doba přípravy: 20 minut, pro 4 osoby
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radíme se s šéfkuchařem

Určitě bych se chtěl dostat do nějaké 
michelinské restaurace. Už jsem měl 
možnost v jedné vařit při svém pobytu 
v Oslu, takže třeba právě Norsko nebo 
Francie by mě velmi lákaly. Skandinávie 
asi mnoho lidí překvapí, ale jedná 
o vynikající gastronomickou destinaci. 
V posledních letech se právě v soutěži 
Bocus d´Or umísťovaly na předních 
pozicích severské země a až za nimi 
končila například Francie či Itálie. 

Česká gastronomie tedy za tou 
světovou stále pokulhává?  
Česká gastronomie má šanci pouze 
v případě, že ji budeme prezentovat 
v modernějším pojetí. Snažit se posu-
nout od staré tradiční kuchyně samo-
zřejmě něco stojí a spousta lidí není 
ochotna do tohoto kroku investovat. 

Gastronomie se, stejně jako 
například móda, neustále vyvíjí. 
Jaké jsou trendy současné české 
kuchyně?
Mnohem více než dříve se začínají 
používat ryby, které částečně nahrazují 
tradičně velkou konzumaci masa. Měli 
bychom se ovšem naučit důvěřovat 
českým sladkovodním rybám, i když 
se v dnešní době dají ryby ve výborné 
kvalitě dovézt, například právě 
ze zmiňovaného Norska. Kuchaři 
i návštěvníci restaurací si také výrazněji 
uvědomují, že servírované pokrmy 
se jedí i očima, a věnují proto velkou 
pozornost i foodstylingu a prezentaci 
jídla. 

na soutěži není na improvizaci 
a nejasnosti prostor. Časový limit jsou 
4 hodiny a celou dobu se naplno 
pracuje. I způsob servírování je přesně 
naplánovaný a vyfocené pokrmy máme 
celou dobu na očích. Na světovém 
fi nále jsme s sebou dokonce měli svého 
trenéra. Ten se nepodílel na samotném 
vaření, ale hlídal časový limit a udílel 
nám pokyny, kdy začít jednotlivé části 
pokrmu připravovat, kdy nahřát talíře 
a podobně. 

atmosféru velkého fi nále jste již 
zažil, jak byste ji přiblížil?
Je to k nevíře, ale atmosféra fi nále 
opravdu připomíná fotbalové či 
hokejové zápasy. Obrovská hala v Lyonu 
byla plná lidí, kteří celou dobu fandili, 
a to dokonce tak hlasitě, že jsme se 
neslyšeli ve vlastní kuchyni. 

Kde berete pro soutěžní pokrmy 
inspiraci? Tu asi není možné najít 
v kuchařkách, které máme běžně 
doma.
Základem je samozřejmě fantazie 
a zkušenosti. V mém případě také velmi 
pomohli moji šéfové, kteří mají velké 
zkušenosti. 

Kam by Vás případný úspěch 
v evropském a světovém kole 
mohl posunout? Máte nějakou 
vysněnou destinaci, kde byste 
chtěl vařit?
Na přední příčky asi momentálně 
pomýšlet nemůžeme, ale naše 
zkušenosti nám snad dovolí příjemně 
překvapit. Na větší úspěchy si musíme 
počkat, až se podaří přivést kuchařinu 
do takového zájmu veřejnosti, jako je 
běžné v západních zemích. 

Vítězné menu:
Mořský jazyk 45°
1. příloha – mousselina z mořského 
jazyka s omáčkou coralline
2. příloha – zeleninové „bouquet 
garni“
3. příloha – korunka ze zeleného 
chřestu s bramborovým pyré a smeta-
novým koprovým krémem
Omáčka: silná krémová omáčka 
s kaviárem

Modronohé kuře „na čtyři 
způsoby“
1. příloha – drůbky; plněný kuřecký 
krk
2. příloha – cibulový confi t s lanýži
3. příloha – fl an z černého kořene 
s foie gras krémem
Omáčka: navarra

V kuchařské soutěži jsou hlavní 
suroviny vždy jasně určeny. 
Kdybyste měl možnost volného 
výběru, jaké pokrmy byste 
chystal?
V českém a evropském kole se letos 
vaří mořský jazyk a modronohé kuře. 
Kdyby to bylo jen na mně, z masa 
bych zvolil asi nějakou zvěřinu nebo 
dobré hovězí a z ryb bych klidně zůstal 
u mořského jazyka.

Jakou národní kuchyni Vy 
osobně preferujete?
Užívám si samozřejmě i českou klasiku 
od maminky, ale čím dál více inklinuji 
k již zmiňované severské kuchyni. 
Teprve když jsem se setkal s tím, jak 
dobře se dají ryby upravit, našel jsem 
k nim cestu. 

Máte na závěr nějakou radu 
pro české domácí kuchaře 
a kuchařky?
Moje hlavní rada by asi zněla: 
nebát se! Ještě pořád je tu strach 
experimentovat a zkoušet nové věci. 
Pro nové nápady se dá samozřejmě 
zajít do restaurací, ale řada z nich už 
vydává i vlastní kuchařky. Navíc není 
pravda, že dobré jídlo je výsadou 
pouze bohatých. Pokud člověk 
netrvá například na lanýžích, je 
dobré a kvalitní jídlo dostupné všem. 
Dojděte si na sádky, kupte si čerstvého 
pstruha, připravte si k němu dobrou 
bramborovou kaši a máte vynikající 
jídlo za pár korun. 

Trofej pro vítěze soutěže Bocus d´Or
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6. GASTRONOMICKÝ VELETRH

Výstaviště Praha - Holešovice
9. - 12. 2. 2012
www.top-gastro.cz
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klasa

pocházely od výrobců z Polska
U zpracované zeleniny, v tomto případě 
kečupů, bylo zjištěn nižší podíl sušiny 
vnesené rajčaty, tedy opět k náhradě 
dražší suroviny.
Klamání spotřebitele u masných 
výrobků spočívá zejména v použití 
levnějších surovin – strojně odděleného 
masa. Tato složka má v evropském 
potravinovém právním řádu specifi cké 
postavení, její použití je v řadě výrobků 
naprosto legální,  ale tato surovina 
musí být vždy uvedena ve složení 
výrobku. Zcela odstrašujícím příkladem, 
ale v tomto případě byl trvanlivý masný 
výrobek Maďarská spirála, vyrobená 
v Maďarsku, kde se vyskytovaly kosti 
o velikosti 2 - 4 mm.
U trvanlivých masných výrobků byla 
rovněž zjišťována nepřípustně vysoká 
aktivita vody, která má za následek 

Vzrůstá tak daleko větší tlak 
na výrobce, na obchodníky, ale také 
na kontrolní orgány, jako například 
Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce. Ta má za úkol, kromě 
kontroly zdravotní nezávadnosti 
potravin, zjišťovat, zda je na výrobcích 
správné označení, zda se do potravin 
nepřidávají složky, které v nich nemají 
co dělat, zkrátka, zda jsou potravi-
nářské výrobky vyrobeny skutečně 
v odpovídající kvalitě.
Bohužel výsledky kontrol, které 
proběhly v minulém roce, ukázaly, že 
k falšování či nesprávnému značení 
potravin dochází čím dál častěji. Zdá 
se, že na vině tomu jsou ve velké míře 
právě dovozové potraviny, protože 
dvě třetiny „vad“, ať už v označení či 
složení potravin, bylo zjištěno právě 
u potravinářských výrobků ze zahraničí.
Nedostatky byly zjištěny 
zejména u následujících základ-

ních skupin potravinářských 
výrobků: 
• Zpracovaná zelenina a ovoce, ovocné 
• pomazánky
• Suché skořápkové plody
• Burčák
• Víno
• Med
• Masné výrobky
• Rybí výrobky

U zpracovaného ovoce a ovocných 
pomazánek byly jako největším 
problémem nižší než deklarovaný 
obsah ovocné složky či její náhrada 
cukrem. Někteří výrobci také zaměňo-
vali dražší suroviny (například jahody 
nebo borůvky) zpravidla jablečnou 
složkou. Problémem Rovněž docházelo 
k náhradě přirozených konzervačních 
vlastnosti cukru syntetickými konzer-
vanty. Je potřeba upozornit, že všechny 
nevyhovují ovocné pomazánky a džemy 

Kvalitu potravin hlí-
Kvalita potravin je téma, které se vyskytuje v posledních letech téměř ve všech médiích – 
tiskem počínaje a televizí konče. Lidé si začínají daleko více všímat složení potravin, ze které 
země potravinářské výrobky pocházejí, kdo je jejich výrobcem či mají-li tyto výrobky nějakou 
renomovanou značku kvality.
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klasa

i mošt je možné zakoupit mnohem 
levněji v zahraničí, navíc v roce 2010 
byl neúroda.
Problémem u suchých skořápkových 
plodů je zejména použití jiného druhu 
piniových oříšků. Klasické piniové 
oříšky jsou z Pinus pinea (vyskytuje se 
ve Středomoří). V ČR jsou ale prodá-
vány piniové oříšky čínské provenience 
(P. koreana, sibirica atd.), jejichž chuť 
je nerozeznatelná od „pravých“ pinií. 
Po několika hodinách až dnech ale 
dojde ke změně u vnímání chuti konzu-
mentů – vše se zdá odporně hořké, 
hořké potraviny jsou bez chuti („pine 
mouth syndrom“ piniový syndrom 
hořké chuti).
Důvodem používání čínských 
piniových oříšků je jako v jiných 
případech  náhrada dražší suroviny 
surovinou levnější, protože piniové 
oříšky středomořské provenience jsou 
mnohem dražší.
U ostatních skořápkových plodů bylo 
zjištěno použití staré (levné) suroviny 
(žluklé, s přítomností škůdců).

dřívější kažení těchto výrobků, což 
spotřebitel zejména u trvanlivých 
výrobků rozhodně neočekává. Masové 
konzervy někdy neobsahují deklaro-
vaný podíl masa.

U rybích výrobků spočívá princip 
klamání spotřebitele spočívá opět 
v použití levnějších složek – vody či 
ve snížení podílu masa na úkor panády 
(obalu u obalovaných rybích výrobků). 
Někdy je vyšší podíl vody v glazuře 
výrobku, voda se nemusí označovat 
pokud je obsah do 5 % hmotnosti.

Zcela specifická byla situace u vzorků 
medu. Med je přírodní sladká látka 
produkovaná včelami medonosnými 
(Apis mellifera) z nektaru rostlin nebo 
výměšků živých části rostlin nebo 
z výměšků hmyzu sajícího na rost-
linách, které se nacházejí na živých 
částech rostlin, které včely sbírají, 
přetvářejí mísením se svými vlastními 
specifickými látkami a ukládají, 
nechávají dehydratovat, uskladňují 
a nechávají uležet a zrát v medových 
plástech
 Z medu se nesmí odstraňovat žádná 
z jeho složek. Do medu se při uvádění 
na trh nebo při použití v jakémkoli 
výrobku určeném pro lidskou spotřebu 
nesmějí přidávat žádné potravinové 
složky, včetně potravinářských 
přídavných látek, a nesmějí do něj být 
přidávány ani žádné látky jiné než med. 
Bohužel, při kontrole vzorků bylo 
zjištěno, že do medu jsou přidávány 
sacharidové složky různého původu, 
které narušují jeho autenticitu a vnášejí 
do něj cizorodé enzymy nebo jsou 
cizorodé enzymy záměrně přidávány. 
Důvod je prostý:  kvalitního včelího 
medu je málo, klesají stavy včelstev, 
výkupní ceny v ČR jsou nízké. Proto 
řada dodavatelů medu zejména 
do supermarketů, skupuje med 
po celém světě a přidává do něj cukr 
a jiné složky za účelem navýšení jeho 
množství.

S falšováním burčáku se kontroloři 
SZPI setkávají prakticky pravidelně. 
Burčákem se nazývá částečně 
zkvašený vinný mošt vyrobený z hroznů 
vypěstovaných na území ČR (Chráněné 
označení původu). Při jeho výrobě 
nesmí být použity zahraniční hrozny, 
z nich je pouze částečnš zkvašený vinný 
mošt. Zahraniční původ suroviny je pro-
kazován izotopovou analýzou (množ-
ství deuteria, isotopy kyslíku a uhlíku). 
Důvodem pro použití zahraničních 
hroznů nebo moštu je ten, že hrozny 
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Možná nevíte, že…
Ústřice jsou oboupohlavními 
živočichy, a přestože vyrůstají jako 
samci, stávají se v ojedinělých fázích 
života samičkami, aby se mohly 
rozmnožovat. Typické schránky jim 
dorůstají až se stoupajícím věkem. 
V optimálních podmínkách se mohou 
dožít až třiceti let. Při komerčním 
rybolovu jsou ústřice sklízeny pomocí 

speciálních bagrů (rypadel). Tyto bagry 
jsou zavěšeny na člunu a taženy tak, 
že oddělují ústřice ode dna pomocí 
malých ostrých břitů. Při chovu jsou 
ke sběru ústřic používány speciální 
hrábě, provazy nebo mříže. V někte-
rých případech lze ústřice sbírat 
i ručně.

Ústřice obrovská a jedlá
Na celém světě se vyskytuje přibližně 
50 druhů ústřic. V našich obchodech 
se můžeme setkat především se dvěma 
druhy, a to s ústřicí jedlou (Ostrea 
edulis) a ústřicí obrovskou (Crassostrea 
gigas). Ústřice jedlá má kulatý, 
plochý tvar lastury a dorůstá 5 až 
12 cm, její maso je béžové až šedavé 
barvy. Ústřice obrovská dorůstá 
až 30 cm. Její lastury mají protáhlý 
a vypouklý tvar. Vnitřní stěny jsou 
sněhobílé a maso je barvy krémově 
šedé až zlatožluté. Rozdíl je také 
ve způsobu chovu. Ústřice obrovské 
se chovají v ústřicových parcích 
v přílivových zónách a jsou připevněné 
na dřevěných deskách. Naproti tomu 
ústřice jedlé se umísťují na písčité dno. 
Oba druhy se však živí filtrováním 
planktonu ve vodě. 

Ústřice se na našich jídelníčcích obje-
vují velmi střídmě. Přitom nedůvěra 
z konzumace čerstvých ústřic v České 
republice je způsobena především tím, 
že jsme poněkud vzdáleni od místa 
jejich chovu. Důležitým faktorem 
může ale také být psychologický blok 
a strach z neznámého. První konzu-
mace živých ústřic je na jedné straně 
jistě zvláštní, ale také fascinující. 
Jakmile je ochutnáte, budete je buď 
milovat, nebo nenávidět. Zatímco 
jedni tvrdí, že nic tak lahodného ještě 
neokusili, druzí by tento zážitek jen 
neradi opakovali. 

Věděli jste, že je 
možné najít poklad 
i ve vápenitých 
schránkách, které 
neobsahují žádnou 
perlu? Mohou totiž 
skrývat vyhledávanou 
pochutinu, která patří 
mezi ty nejluxusnější 
výplody gastronomie. 
Ten poklad se nazývá 
ústřice.

O ústřicích 
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horizontální přeprava
Ústřice jsou baleny brzy ráno do dře-
věných boxů vyložených mořskou 
řasou,  což udržuje vlhké prostředí. 
Jsou uloženy horizontálně, takže 
mořská voda nemůže vytéct. Ideální 
teplota přepravy a skladování je 2 
až 4 °C. Tak vydrží minimálně týden 
po expedici. Ústřice musejí být při 
přípravě živé. Před samotnou přípravou 
ústřice řádně vydrhneme kartáčem 
a opláchneme ve studené vodě, nikdy 
je nezmrazujeme.

Nejdůležitější je čerstvost
Aby byly ústřice vhodné ke konzumaci, 
musejí být nejméně tři roky staré.  
Na rozdíl od ostatních plodů moře, 
které v podstatě chutnají stále stejně, 
se chuť ústřic liší podle potravy, kterou 

se ústřice živí, a podle slanosti vody, 
ve které jsou chovány. Ústřice jsou 
čerstvé, pokud jsou zavřené a obsahují 
pořád mořskou vodu. Ústřice musejí být 
lesklé, voňavé a vlhké. Dobrá ústřice je 
v dlani těžká a plná. Otevřené ústřice 
jsou nepoživatelné. Dle šéfkuchařů 
mají tu správnou chuť v měsících, 
které ve francouzštině obsahují „r“, to 
znamená od září do dubna.

Jak konzumovat ústřice?
Nejčastěji se tato pochoutka konzu-
muje syrová a čerstvě otevřená, tedy 
živá. Když ji zakápneme citronem, 
měla by se zachvět. Ústřice se podávají 
uzavřené nebo otevřené obsluhou 
restaurace těsně před podáváním. 
Nejlepší způsob je otevřít ústřice
20 minut až maximálně 2 hodiny před 

servírováním. Je třeba odlít mořskou 
vodu a počkat, až ústřice znovu vodu 
vyloučí. V dobré restauraci vám ústřice 
otevřou a oddělí od skořápky. Pak stačí 
jen vysát celý obsah, popřípadě pomocí 
vidličky vyndat masíčko a vysát jen 
vodu. 
Jejich maso je velice jemné, šťavnaté 
a chutné. Výborné je přírodní, bez dal-
ších dochucovadel. Často se servíruje 
také s citronem, čerstvým pepřem či 
jemně nasekanou šalotkou ve vinném 
octě. V lokalitách, kde ústřice nejsou 
takovou vzácností, se upravují na různé 
způsoby, např. gratinované, v aspiku, 
blanšírované, fritované, marinované. 
Velmi oblíbená je také ústřicová 
polévka. 

Drahá delikatesa?
Ústřice je vzácná pochoutka, která již 
v minulosti zdobila stoly těch nejmoc-
nějších a nejbohatších. Dnes si však 
ústřice můžeme dopřávat kdykoli díky 
speciálním chovům v akvakulturách. 
Zajisté nepatří k těm nejlevnějším 
potravinám, o tom není pochyb. 
Stogramová ústřice stojí kolem
20 korun. Na druhé straně si ale 
musíme uvědomit, že roste tři roky 
a její chov a sběr je poměrně náročný.  
Během jejího růstu se s ní manipuluje 
celkem osmdesátkrát. 

Dietní pochoutka
Důvodů, proč ústřice konzumovat, 
je celá řada. Jsou dietní, neobsahují 
cholesterol a jsou výborným zdrojem 
vitaminů a minerálů. Čtyři nebo pět 
ústřic střední velikosti nám zajistí 
doporučenou denní dávku železa, 
mědi, jódu, hořčíku, vápníku, zinku, 
manganu a fosforu. Patří jim také 
označení afrodisiakum z moře. 

NuTrIČNÍ hoDNoTa
100 g ústřice
(poživatelné části) obsahuje:
• Energie: 297 kJ
•  Základní složení: voda 83 %,

bílkoviny 9,0 %, tuk 1,2 %
•  Mastné kyseliny: nenasycené 

208 mg
•  Minerály: sodík 160 mg,

draslík 184 mg, vápník 32 mg, 
hořčík 41 mg

•  Stopové prvky: jód 58 µg,
fosfor 157 mg, železo 3,1 mg, 
selen 28 µg

•  Vitaminy: vitamin A 93 µg, 
vitamin B1 160 µg, vitamin B2
200 µg, vitamin D 8,0 µg  
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bylinky 

vápníku, hořčíku a železa. V lidovém 
léčitelství jsou její složky využívány jako 
účinná detoxikace. Trpí-li vaše pleť 
na akné nebo ekzémy, zkuste využít 
k léčbě čerstvou šťávu získanou z listů 
řeřichy. Popíjení čaje může zmírnit 
obtíže spojené s výskytem močových 
kamenů. V kombinaci s jablečným octem 
zase dokáže ztlumit bolesti hlavy nebo 
nervozitu. 

Využití v kuchyni 
Nejčastěji řeřichu využijete za syrova, 
do salátů a jako výborného partnera 
mléčných výrobků. Najemno nasekaná, 
smíchaná s tvarohem nebo žervé, 
bude tvořit jednoduchou pomazánku. 
Přidáte-li další oblíbené chutě a plátek 
celozrnného pečiva, získáte základ 

Jak si ji vypěstovat   
Můžete ji pěstovat vysázenou přímo 
do půdy, nebo v nádobách nejlépe 
s rašelinovou půdou. Nejjednodušší 
možností je pěstování v misce na oken-
ním parapetu, postačí vám hlubší miska 
se substrátem nebo vystlaná savým 
materiálem, například vatou. Zakoupená 
semena nasypte na povrch, který 
udržujte neustále vlhký, další podmínkou 
je dostatek světla a tepla. Již za několik 
dní se budete moci radovat z prvních 
mladých rostlinek.

Účinky na zdraví 
Bylinka je ceněna hlavně pro vysoký 
obsah vitaminů. Kromě vitaminu C je 
to také A, B, D a E. Zanedbatelný není 
ani výskyt minerálních látek, například 

Ingredience: 
 2 lžíce olivového oleje, 1 velká brambora, 1 velká cibule, 600 ml kuřecího 

vývaru, 600 ml mléka, 300 g nasekaných lístků řeřichy, 60 ml smetany 
na vaření, sůl, pepř    

Postup:
 Ve velkém kastrolu rozehřejeme olej. Přidáme nakrájenou bramboru a cibuli a orestujeme 

na oleji. Podle chuti dochutíme solí a pepřem. Zalijeme kuřecím vývarem a mlékem a vaříme 
10 minut, nebo dokud nejsou brambory měkké. Přidáme řeřichu a vaříme nezakryté dalších 
5 minut. S pomocí tyčového mixéru proměníme obsah hrnce v hladké pyré. Podle chuti 
okořeníme, případně zjemníme smetanou.  Ozdobíme lístky řeřichy a kopečkem zakysané 
smetany. 

na chutnou a zdravou snídani. Chybou 
nebude ani spojení s pomazánkou 
vaječnou a sýrovou. 

Zajímavosti 
• Jako salátová rostlina byla řeřicha 
poprvé vyšlechtěna v Anglii. Stalo se tak 
již v 16.století. 
• Řeřicha pomáhá chránit oči, protože 
obsahuje dva karotenoidy – lutein 
a zeaxantin. Obě látky poskytují očím 
důležitou antioxidační ochranu bránící 
vzniku šedého zákalu nebo degeneraci 
sítnice. 
• Může pomoci zvýšit tvorbu mateřského 
mléka. 
• Díky vysokému obsahu vitaminu C 
byla často přepravována na lodích jako 
prevence kurdějí.
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Krémová polévka 
s řeřichou  

Jednoletá bylinka 
řeřicha setá (Lepidum 

sativum) nachází 
v našich kuchyních 

podobné upotřebení 
jako pažitka. Díky 
vysokému obsahu 

zdraví prospěšných 
látek a nenáročnosti 

při pěstování tvoří 
často základ přírodní 

domácí lékárny. 

Řeřicha    setá      

Doba přípravy: 45 minut, pro 6 osob
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koření 

Z hallstattu do Prahy   
Mezi nejznámější naleziště soli v Evropě 
patří Hallstatt v Rakousku, který patří 
mezi světové dědictví UNESCO. Nachází 
se zde nejstarší solný důl, ze kterého 
sůl putovala po slavných šumavských 
solných stezkách do našich měst.

Druhy soli 
Sůl kamenná je krychlový minerál, 
který vzniká vysycháním solných jezer, 
mořských lagun nebo krystalizuje ze 
sopečných plynů. Do potravinářského 
průmyslu se dostává buď po hornické 
těžbě, nebo louhováním, kdy se 
do podzemního ložiska vpouští 
voda, sůl se v ní rozpustí a následně 
se solný roztok odčerpá. Poslední 
možností je odpařování mořské vody 

Ingredience: 
 1 celý mořský vlk nebo jiná mořská ryba, 4 hrnky mořské soli,

3 vaječné bílky, olivový olej, 1 citron, 2 snítky rozmarýnu 
 

Ryba pečená
v solné krustě 

v  mělkých nádržích. Sůl kamenná se 
poté zpracovává mletím na hrubší sůl 
kuchyňskou nebo sůl stolní, jež má zrna 
jemnější. Sůl je často obohacena o jodid 
sodný nebo další koření, například pepř 
a česnek.

Vliv na zdraví 
Ačkoliv je sodík pro život nezbytnou 
minerální látkou, jeho nadbytek 
v organismu škodí. Maximální denní 
dávka sodíku by měla být 3 gramy, 
které získáme ze 7,5 gramů kuchyňské 
soli. Bohužel je tato hranice u nás stále 
překračována, a to má za následek 
stále častější výskyt vysokého krevního 
tlaku. Nejenom samotné přesolování 
při vaření, ale hlavně nadměrná 
konzumace slaných oříšků, chipsů 

Sůl   

Postup:
 Vykuchanou rybu zbavenou šupin naplníme rozmarýnem a plátky citronu. 

V misce smícháme sůl, bílky a ¼ hrnku vody. Výsledná konzistence by měla 
připomínat vlhký písek. Pokud je příliš suchá, přidáme více vody, v opačném 
případě dosypeme sůl. Plech vyložíme papírem na pečení, naneseme část 
hmoty, na ni položíme připravenou rybu a navrstvíme zbytek hmoty. Uhladíme 
do celistvého tvaru, vložíme do trouby a pečeme při 190 °C asi 25 minut. 
Po upečení rozlomíme krustu a podáváme ozdobené citrony a pokapané olejem.  

Dokážete si představit život 
bez soli? Nejrozšířenější 
kuchyňská ingredience 
s chemickým názvem 
chlorid sodný je tvořena 
dvěma základními prvky 
– sodíkem a chlorem. 
Od svého objevení před 
několika tisíci lety sehrála 
sůl ekonomickou,
náboženskou 
i mytologickou roli. 

Sůl  

kuchyňská ingredience 
s chemickým názvem 
chlorid sodný je tvořena 
dvěma základními prvky 
– sodíkem a chlorem. 
Od svého objevení před 
několika tisíci lety sehrála 

a naložených pochoutek vznik kardio-
vaskulárních onemocněních podporuje. 

Využití v kuchyni 
Mimo běžné vaření a dochucení 
hotových jídel využijete sůl při uchování 
zeleniny a masa nebo k výrobě pikant-
ních přísad. Skladujete velké množství 
česneku? Kilo česneku oloupejte, 
prolisujte a smíchejte s 200 g soli. 
Napěchujte jej do skleniček, zasypte 
slabou vrstvou soli a uzavřete. Uchová-
vejte v chladu. Chystáte se udit ryby? 
Je dobré je předem naložit do solného 
láku. Postačí vám k tomu pitná voda 
a kuchyňská sůl. Na 10 kilo ryb si 
nachystejte lák tvořený 10 litry vody 
a 0,5 kg soli. Nasolené ryby po vyuzení 
vydrží v chladu asi týden. 

kamenná

Doba přípravy: 30 minut, pro 1 osobu
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Kdy jste se začal točit kolem 
sporáku?
Někdy ve svých dvanácti třinácti 
letech. Máma pracovala do šesti 
do večera, já přicházel ze školy ve dvě 
odpoledne – sice po obědě, ale už 
zase hladový, jak to v tomhle věku 
zejména u kluků bývá. Jediné, na co 
jsem si tehdy troufnul, byly těstoviny, 
které jsem postupem času vylepšoval 
přidanými ingrediencemi, například 
salámem. Pak jsem zjistil, že salám 
se dá i osmažit, vymýšlel jsem si 
k němu různé omáčky a tak dále. 
O vaření jsem se zajímal čím dál tím 
víc, začal jsem si kupovat kuchařky, 
v televizním programu vyhledávat 
kulinářské pořady, na něž se rád 
dívám dodneška. Dokonale se u nich 
uklidním a pochopil jsem díky nim 
spoustu technologických postupů.

Má pro Vás vaření něco společ-
ného se skládáním muziky?
Napadá mě hned jedno porovnání. 
Současný trend v kuchyních, stejně 
jako v nahrávacích studiích, je ubírat 
chemické přísady, protože ty v obou 
případech škodí. Je lepší vsadit 
na sílu přírodní suroviny a vykašlat se 
na přehršel ochucovadel. 

Dáváte se do vaření, jenom 
když na něj máte náladu?
Jsou to spíš takové záchvaty. Záleží 
na tom, jaký recept zrovna zahlédnu 

Uklidňuji se u pořadů 
o vaření
Z rockového pódia nebo 
muzikálového jeviště z něj prýští 
testosteron až do zadních řad. 
Pro jedny romantický rebel, 
pro druhé potetovaný poděs. 
Každopádně málokdo si 
Václava Noida Bártu dokáže 
představit opásaného kuchařskou 
zástěrou skloněného nad kouřícím 
hrncem. Talentovaný hudebník 
se přitom v kuchyni pohybuje 
velmi obratně a docela často.

jak to chutná vám...
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kolik hrstí nebo hrnků čehokoli tak 
zhruba vychází na porci.

o umu táborového kuchaře 
nejlépe vypovídají kýble 
na zbytky za kuchyní. Míval jste 
je prázdné?
Vidíte, to mě nenapadlo sledovat. 
Jestli pojedu i o letošních prázdninách, 
slibuju, že se na ně zaměřím. 

Máte zvlášť políčeno na některé 
národní kuchyně?
Měl jsem období, kdy jsem prozkou-
mával tradiční jídla mexické kuchyně, 
zkoušel jsem něco z Itálie, ale nejvíc 
mě baví česká klasika. 

a jsou i takové, kterým se vylo-
ženě vyhýbáte?
Moc mi nejde čína, což je dáno také 
tím, že nám tu chybí spousta jejich 

v televizi, na youtube nebo nalistuju 
v kuchařce. Jakmile mě něco zaujme, 
okamžitě se rozjedu do nejbližšího 
obchodu, dovezu nákup domů a už 
to lítá. V létě pak mívám grilovací 
mánii, kdy zvu sousedy i z dalekého 
okolí, a všichni musí, chudáci, povinně 
ochutnávat moje výtvory. Nicméně 
zrovna teď mám za sebou půlroční 
období, kdy mě vařit zase až tak moc 
nebavilo, protože jsme vinou rekon-
strukce neměli kuchyň. A pokoušet se 
o kulinářské zázraky improvizovaně 
v koupelně není nic moc. 

Pociťoval jste na sobě absti-
nenční příznaky?
Těm jsem předcházel návštěvami 
Eliščiných rodičů (modelka Eliška 
Bučková je zpěvákovou partnerkou 
– pozn. red.), ti mají velkou krásnou 
kuchyň a navíc se u nich u stolu 
pravidelně schází sedm osm lidí, 
takže je to přímo nádhera. A abych 
nezapomněl: o prázdninách jsem vařil 
dětem na táboře, což mě moc bavilo. 
Představte si malebnou chalupu 
v Beskydech s funkčními starými 
kachlovými kamny. Vaření na ohni 
považuju za základ, různé indukční 
desky nebo elektrické plotýnky 
neuznávám. Jsou necitlivé, špatně se 
mi na nich určuje čas přípravy jídla. 
Oheň je oheň, jak to pod hrncem 
plápolá, není co zkazit.  

Vařit pro strávníky u jednoho 
stolu je něco jiného než pro čty-
řicet dětí. Dávkoval jste podle 
norem? 
Ne, podle oka. Když už máte s vaře-
ním nějaké zkušenosti, odhadnete, 
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surovin. A obecně vzato mě nebere 
pečení sladkého. Na to je specialistka 
Eliška.

Jste kuchař, který po sobě 
v kuchyni nezanechá stopu?
Tak to tvrdit určitě nemůžu. Nepořádek 
umím udělat po celé lince, ale následný 
úklid není zrovna moje hobby. Ten pak 
většinou zůstává na strávnících. Mistr 
musí odpočívat.(smích)

Dovedete se v jídle odbývat?
To je bohužel při mé pracovní 
vytíženosti nutnost. Stíhám vařit tak 
dvakrát týdně, po zbytek času vyplňují 
můj jídelníček zejména rohlíky a saláty. 
Cestou do divadla málokdy minu 
lahůdkářství, i když samozřejmě vím, 
že je to špatně. Ale jednou za půl roku 
si sáhnu do svědomí a pak třeba i dva 
měsíce držím poctivou dietu. 

Ingredience: 
 55 g másla, olej do fritézy, 60 ml pálivé omáčky,

mletý černý pepř, drcený česnek, 60 g polohrubé mouky, 
0,6 g sladké papriky, 0,4 g cayenského pepře, 2 g soli, 
10 kuřecích křidélek 

Kuřecí křidýlka Buffalo Wings 

Postup:
 Zahřejeme olej ve fritéze na 190°C. V kastrolku smícháme máslo, 

pálivou omáčku, pepř a drcený česnek a na mírném ohni mícháme, 
dokud se máslo nerozpustí. V misce smícháme mouku, sladkou papriku, 
cayennský pepř a sůl. Do misky vložíme kuřecí křidýlka, důkladně je 
promícháme s kořením, mísu přikryjeme a maso necháme asi na 60 až 
90 minut uležet. Křidýlka poté fritujeme po dobu asi 10 až 15 minut, 
dokud nezačnou zlatavět. Následně je vyndáme z fritézy a smícháme 
je s marinádou z kastrolku. Podáváme například s řapíkatým celerem.

Noid s Lucií Šoralovou v muzikálu Robin Hood

Doba přípravy: 30 minut (plus 90 minut na marinování) 
pro 2 osoby
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Kdo je Václav 
Noid Bárta?
Momentálně ho můžete vidět 
s jeho novou kapelou Noid, dále 
v titulní roli muzikálu Robin Hood 
v Divadle Kalich či jako Jidáše 
v rockové opeře Jesus Christ Su-
perstar v Hudebním divadle Kar-
lín. Pochází z muzikantské rodiny, 
sám se o hudbu zajímá od svých 
čtyř let. Učil se na klavír, flétnu, 
klarinet. Později na kytaru, basu 
a bicí jako samouk. Vyučil se řez-
níkem, poté maturoval na střední 
ekonomické škole. Řadu muzi-
kálových rolí ztvárnil na jevišti 
divadla Ta Fantastika, pro tuto 
scénu napsal hudbu k muzikálu 
Němcová!, ve kterém hrál Josefa 
Němce. Je rovněž podepsaný pod 
muzikou k dalším představením, 
stejně jako k filmům Hrubeš 
a Mareš jsou kamarádi do deště 
(remix CD), Chocking hazard 
a Kajínek, v němž si také zahrál. 

Jak Váš vztah k jídlu ovliv-
nil fakt, že jste se vyučil 
řezníkem?
Paradoxně negativně. Na praxe 
jsme chodili do vývařoven, kde nás 
k řemeslu moc nepustili, spíš jsme 
byli za pomocné síly. Pamatuju si, jak 
jsem jednou celý týden v kuse obíral 
uzené maso od kosti. To ho pak 
nemůžete ani cítit. Dodneška uzené 
nemusím. 

Je pravda, že jste nějakou 
dobu byl dokonce vegetarián?
Ano, začalo mi z principu vadit, jaké 
podmínky panují ve velkochovech. 
Teď asi někoho naštvu, ale byl 
jsem párkrát u toho, kdy si jejich 
zaměstnanci léčili svoje mindráky 
na bezbranných zvířatech. Takové 
chování mě dokáže rozpálit doběla.

Máte víc jídel na „trestné 
lavici“?
V dětství na ni patřila koprovka nebo 
drožďová pomazánka. O nich jsem 
byl přesvědčený, že je už nikdy jíst 
nebudu. Ale pak jsem byl na civilní 
službě v kuchyni školky a tam jsem 
je znovu objevil. Snad ani neexistuje 
jídlo, které bych nesnědl, i to 
uzené vezmu čas od času na milost. 
Vlastně třeba takového kapra 
nemusím.

To ho vynecháváte i při štěd-
rovečerní večeři?
A to jsem ke všemu rybář! Jenže já 
úlovky zase pouštím. Tradice mám 
rád, včetně těch vánočních, ale 
o Štědrém večeru si dávám řízek.

a přišel k vám i tak Ježíšek?
Ježíšek za mnou chodí celkem často. 
Do šatny karlínského divadla. (smích)

Na koncertních šňůrách se 
stejně jako většina muzikantů 
živíte bagetami z regálů benzí-
nových stanic?
Ty přímo miluju! Vždycky se na ně 
moc těším, pak sním půlku a udělá se 
mi špatně. Přesto příště neodolám. 

Ingredience: 
 500 g mletého kuřecího masa, 400 g kukuřice, 2 papriky, 

1 pórek, 4 rajčata, 4 lžíce zakysané smetany, 2 lžičky 
kukuřičného škrobu, 4 lžíce oleje, 4 tortilly, 4 lžičky 
mexického koření, 4 lžíce kečupu, 4 lžíce rajčatového 
protlaku  

Postup:
 Na pánvi rozehřejeme olej a opečeme na něm maso. Zeleninu 

očistíme, nakrájíme na nudličky a přidáme spolu s kukuřicí bez nálevu 
a kořením k masu. Škrob rozmícháme s kečupem a protlakem, vmícháme 
do prohřáté masové směsi a krátce povaříme. Směs rozetřeme na placky, 
zarolujeme a podáváme s kopečkem zakysané smetany.

Burritos s kuřecím masem
Doba přípravy: 25 minut, pro 2 osoby
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Lokálních výstav potravin a nápojů 
se v České republice koná celá 
řada, ale Mezinárodní potravinář-
ský veletrh s téměř čtyřicetiletou 
tradicí máme jenom jeden. 
28. roč ník veletrhu SALIMA pro-
běhne v termínu 28. 2. – 2. 3. 2012.

První SALIMA se v Brně uskutečnila již 
v roce 1974, ale dnes jde o vlajkovou 
loď bienálních Mezinárodních potra-
vinářských veletrhů, které společně 
pokrývají celý komplex potravinář-
ského průmyslu, obchodu a gastrono-
mie. Nabídka veletrhů SALIMA, MBK, 
INTECO a VINEX je unikátní právě 
svou šíří, díky níž oslovuje odborníky 
z kompletního odbytového spektra: 
od potravinářského velkoobchodu 
i maloobchodu včetně vinoték, 
pekařství, cukráren aj. přes HORECA 
segment, importéry a exportéry potra-
vin a nápojů až po potravinářskou 
výrobu a malovýrobu nebo dodavatele 
surovin a služeb. 
Novinkou nadcházejícího ročníku 
potravinářských veletrhů bude oddě-
lená prezentace technologií a finálních 
produktů, která pomůže zvýraznit 
tematické celky, technologické řetězce 
a klíčové trendy odvětví. Sekce techno-
logií pro výrobu potravin a nápojů bude 
umístěna v největším a nejmodernějším 
pavilonu P, kam zamíří především B2B 

návštěvníci. Zároveň zde najdou také 
expozice 6. mezinárodního veletrhu 
mlynářství, pekařství a cukrářství MBK 
a 25. mezinárodního veletrhu 
technologií a zařízení pro obchod, 
hotely a veřejné stravování INTECO. 
K přednostem pavilonu P patří několik 
přednáškových sálů, které poskytnou 
zázemí odbornému doprovodnému 
programu. 
Technologiím bude zasvěcen rovněž 
sousední pavilon F, kde proběhne 
souběžně pořádaný  27. mezinárodní 
veletrh obalů a obalových technologií 
EMBAX. Toto spojení se osvědčilo 
již před dvěma lety a není divu, 
protože až 70 procent produkce 
obalového průmyslu směřuje právě 
do potravinářství. 
Neméně atraktivní pro B2B 
návštěvníky bude druhá sekce 
veletrhu SALIMA. Do pavilonu V se 
soustředí prezentace potravin české 
i zahraniční provenience. Domácí 
produkci budou propagovat expozice 
Ministerstva zemědělství ČR, Státního 
zemědělského intervenčního fondu 
a Potravinářské komory ČR s nabídkou 
regionálních potravin a produktů 
se značkou Klasa a Český výrobek. 
Zároveň sem budou umístěny oficiální 
zahraniční účasti a stánky jednotlivých 

dodavatelů potravin, přísad, alkoho-
lických i nealkoholických nápojů, cuk-
rovinek, kávy a čaje, lahůdek aj., které 
budou pro snazší orientaci návštěvníků 
řazeny v logické návaznosti. Své místo 
v pavilonu V samozřejmě najdou také 
biopotraviny, netradiční a exotické 
potraviny, potraviny „ze dvora“ 
a další trendy, které hýbou současným 
potravinářským trhem. Souběžně se 
bude tradičně konat také 17. meziná-
rodní vinařský veletrh VINEX.
Přestože do zahájení veletrhů zbývá 
ještě čas, již dnes je jisté, že nebudou 
chybět stálice doprovodného pro-
gramu jako mezinárodní konference 
FOOD FORUM na téma potravinová 
bezpečnost nebo soutěže Zlatá 
SALIMA, Gastrojunior Brno 2012 
– NOWACO Cup, Grand Prix VINEX 
a jubilejní dvacátý Zlatý PIVEX. 
Mezinárodní potravinářské veletrhy se 
naposledy uskutečnily v březnu 2010 
za účasti 767 vystavujících firem 
z 26 zemí. Podíl zahraničních vystavova-
telů činil 35 procent a celková výstavní 
plocha přesáhla 18.500 m2. Expozice 
si prohlédlo třicet tisíc odborných 
návštěvníků z 51 zemí. Kompletní infor-
mace k mezinárodním potravinářským 
veletrhům najdete na internetových 
stránkách www.salima.eu.

SalIMa – MBK – INTeco – VINeX 2012 
opět nabídnou kompletní přehlídku 

potravinářského průmyslu

PR článek
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Knedlíky stokrát jinak
„Zprvu jsme prodávali jen kynuté 
knedlíky, pak jsme začali s plněním 
a zavedli jsme i mražené tvarohové 
knedlíky, do kterých nedáváme 
marmeládu, nýbrž ovoce. V současné 
době jsme také jediná fi rma v Česku, 
která má certifi kát na výrobu bio 
knedlíků,“ pokračuje pan Svoboda. 
Denně tu 90 zaměstnanců vyrobí 
50 000 knedlíků, měsíčně skoro 
1,5 milionu, nejdelší knedlík, který 
tady vznikl, měřil 25 metrů. „Kromě 
oblíbených bramborových, špenáto-
vých nebo ovocných vyrábíme i výše 
zmíněné bioknedlíky a bezlepkové 
knedlíky. Oblíbená je také řada kynu-
tých a tvarohových knedlíků s několika 
sladkými i slanými náplněmi a různými 
posypkami. Od letošního roku 
vyrábíme 8 druhů nízkokalorických 

„Já jsem měl knedlíky vždycky rád, 
vždyť jsem pravý kluk z Moravy,“ 
začíná své vyprávění Milan Svoboda. 
„Ale to jsem netušil, že je budu 
vařit takhle ve velkém. Všechno 
začalo tak, že manželka, vyučená 
kuchařka, uvařila s kamarádkou 
dvacet knedlíků a vybídla mě, abych 
je zkusil prodat. Ozval se zákazník ze 
Židlochovic a knedlíky mu chutnaly,“ 
vzpomíná majitel na své začátky. 
Podle stejné receptury se ve firmě 
vyrábějí knedlíky dodnes. Knedlíky 
ze začátku vznikaly v garáži, kterou 
rodina vybavila potřebnými přístroji. 
Když  prostory nestačily, koupili 
v Blučině starou hospodu, opravili 
ji a udělali z ní výrobnu knedlíků. 
Od roku 2001 společnost sídlí 
v nové dílně, ovšem Blučině zůstali 
Svobodovi věrní. 

Přezdívku Knedlíkový král si Milan Svoboda vysloužil snadno, jeho společnost totiž vyrobí měsíčně 
více než milión knedlíků. Dle tvrzení M. Svobody jsou dokonce největší „knedlíkárnou“ na světě. 
A všechno to začalo vlastně tím, že jeho manželka uvařila jednou o pár knedlíků navíc….

cesty do regionů
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proteinových výrobků vyvinutých 
Výzkumným ústavem potravinářským 
Praha,“ říká majitel fi rmy Milan 
Svoboda. Ve společnosti se tedy vyrábí 
více než sto různých druhů výrobků. 
A kde všude objevili recepty? „První 
recept je od mé manželky, na ty další, 
například plněné knedlíky, jsem jen dal 
požadavek pracovnicím ve výrobě, ony 
něco vyrobily podle vlastní představy, 
udělali jsme ochutnávku, když se 
výrobek líbil, rozjela se malá série. 
V opačném případě se zkoušelo dál, 
až to bylo to pravé,“ prozrazuje M. 
Svoboda.

Jak na ně
Nejen začínající, ale i mnohé zkušenější 
hospodyňky potvrdí, že uvařit dobrý 
knedlík není žádná legrace. „Na recep-
tuře se pokazit nedá téměř nic, 
pokud se to nepřežene s droždím, ale 
nejčastěji dochází k chybě při vaření 
ve vodě – může se stát, že je knedlík 
nedovařený, nebo převařený. Když 
jsme ještě vařili ve vodě, tak se někdy 
stalo, že byly knedlíky nedovařené. 
V současné době v naší fi rmě vaříme 
na kontinuální lince, kde každá 
operace od skladby surovin, doby 
míchání, kynutí, vaření až po balení je 
přesně naprogramovaná a nemůže se 
stát, že by některý knedlík byl jiný než 
ty ostatní,“ vysvětluje majitel fi rmy. 
Uvařit dobré knedlíky je jedna věc, ale 
velkým problémem bývá také správně 
knedlíky ohřát. Jakým způsobem 
tedy připravovat knedlík, aby měl 
co nejlepší chuť, neztvrdnul na talíři 
a nedrobil se?  Stalo se zvykem 
ohřívat knedlíky v mikrovlnné troubě, 
dvě tři minuty na nejvyšší výkon. 
To je ale chyba! Všechna přirozená 
vlhkost a kyprost je pryč a vy se 
zbavujete požitku z pravé domácí chuti 
knedlíku. Nejlepší příprava chlazeného 
knedlíkového zboží je následující: 

kolečka knedlíků nebo kuličky 
vyskládejte na pařák, sítko či cedník. 
Dejte nad hrnec s vodou a v páře pod 
pokličkou ohřívejte podle množství 
a typu knedlíku cca 3 až 5 minut. Pak 
dosáhnete té nejlepší konzistence 
a chuti. Co když ale člověk spěchá 
a potřebuje mít teplé jídlo co nejrych-
leji a s co nejmenší námahou?  Pak je 
přece mikrovlnná trouba nevyhnutelná. 
„Poradím vám malý trik, jak alespoň 
trochu zachovat dobrou kvalitu 
knedlíku. Vezměte mikrotenový sáček 
a vypláchněte jej vodou. Do tohoto 
vlhkého sáčku naskládejte knedlíky 
a ohřejte minutu až dvě. Nebude to 
sice jako z páry, ale vlhké prostředí, 
které jste vytvořili vypláchnutím 
sáčku, vám zabrání úplnému vysušení 
knedlíku,“ radí Milan Svoboda.

Budoucnost knedlíků
– ano, či ne?
Moderní způsob stravování ve jménu 
zdravé výživy kaloricky bohatým 
knedlíkům zrovna nepřeje. Nemá tedy 
„Svobodova knedlíkárna“ budoucnost 
trochu nejistou? „Strach nemám,“ 
říká M. Svoboda, „v Česku se knedlíky 
budou jíst, protože jsme knedlíkový 
národ. Není to jen knedlíky, ale 
i tím, že se u nás jí celá řada omáček 
a k nim se většinou podává knedlík. 
Jsme tím známí i ve světě a celá řada 
krajanů z USA, Anglie, Austrálie mi 
píše, jestli nechceme dovážet knedlíky 
k nim. Takže moji lidé nemusejí mít 
o práci obavy.“ Nejlepším potvrzením 
pravdivosti vlastních slov je Milan 
Svoboda sám. „Jsem velký jedlík 
knedlíků, i když třeba ke guláši si dám 
maximálně 3 kolečka, ale můžu je mít 
i sedmkrát za týden. Ze všech našich 
výrobků mám opravdu nejraději plněné 
tvarohové knedlíky s jahodou nebo 
s meruňkou a bramborové knedlíky 
s uzeninou.“

co možná nevíte 
• Češi denně snědí 1,3 milionů plátků 
knedlíků
• nejoblíbenějším druhem knedlíků 
u nás jsou klasické houskové
• knedlíky se k nám dostaly z Vídně 
na počátku 19. století
• v polovině 19. století vznikl 
nejoblíbenější knedlíkový pokrm: 
vepřo-knedlo-zelo
• průměrná šiška houskového knedlíku 
má zhruba 27 cm délky
• z každé šišky se pak dá nakrájet 22 
plátků knedlíku
• asi 150 000 Čechů si dá denně 
knedlík jako přílohu

cesty do regionů
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Čína je nejrychleji se rozvíjející zemí světa s tisíci let 
starou kulturou, nesčetnými historickými památkami 
a neskutečnými kontrasty ve způsobu života. Rozmanitost 
čínské kuchyně je zrovna tak nedozírná jako samotná Čína. 
V mnohém je nám nepochopitelná, ale přesto se stala 
v poevropštěné formě pevnou součástí našich jídelníčků. 

proces jeho přípravy provází. Čína zná 
tajemství desítky druhů koření, na dvě stě 
druhů zeleniny a dalších chuťových přísad, 
se kterými se dá dojít až ke stovkám jejich 
kombinací, které dokázaly uhranout celý 
svět. 

Pro Číňany je jídlo svátost. My si k naro-
zeninám přejeme hodně „zdraví a štěstí“, 
v Číně si vinšují „dostatek jídla!“. 
Čína je zemí plnou kontrastů, které se 
projevují i v jídle. Pro chudší vrstvy je maso 
na talíři luxus. Jsou nuceny se spokojit 
s miskou rýže se zeleninou a hodování 
zakončí mističkou řídké polévky. Číňané 
si umějí připravit téměř všechno - hadí 
maso, žáby, psy, krysy, vlaštovčí hnízda, 
červy, grilované slepičí pařátky i prasečí 
ocásky. Kdybyste ale dali na stůl kus sýra, 
s velkým úspěchem by se to nesetkalo. 

Rychlé, jednoduché, voňavé a pikantně 
kořeněné pokrmy, chuť netradičního 
lehkého jídla z masa a zeleniny v dopro-
vodu rýže nebo dlouhých tenkých nudlí 
si získává strávníky z celého světa. Svět se 
s čínskými jídly setkával už v 19. století, 
v době, kdy Západ kolonizoval upadající 
čínské císařství. V roce 1885 bylo v New 
Yorku šest čínských restaurací a o dvacet 
let později už stovka. A dnes budeme 
marně hledat místo na světě, kde by se 
nedalo objevit nějaké čínské bistro.

V Číně jedí všechno
Čínská města jsou místem plným 
pulzujícího života, kde se s autentickým 
jídlem setkáte skoro až intimně v každé 
úzké uličce. Jídlo si můžete prohlédnout, 
přičichnout k němu, dotknout se ho 
a nasát nefalšovanou atmosféru, která 

potraviny ve světě

Lesk a bída 
čínské kuchyně
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fonetickou skladbou neumožňuje šeptání. 
Být přítomen čínskému stravování je 
zážitek, na který se nezapomíná. U stolu 
je toho dovoleno opravdu mnoho. 
Číňané u jídla mluví, kouří, telefonují 
či plivou na zem a mlaskají. Turista 
neznalý místních poměrů je šokován. 
I když by se mohlo zdát, že není možné 
udělat prohřešek proti etiketě stolování, 
na pár věcí je dobré být připraven. Jste-li 
vybídnuti k přípitku, musíte ho opětovat 
a malinko ze sklenky upít. Včasný příchod 
ke stolu je samozřejmostí. Nedojídejte! 
Prázdný talíř na hostitele působí, že jste 
dostali málo a odcházíte s pocitem hladu. 

chuť rýži dává až pokrm
Misku s rýží Číňané jedí většinou až 
po zkonzumování všech hlavních chodů 
a zaplní si tak případné prázdné místo 
v žaludku. Při čínském způsobu vaření se 
do rýže nepřidávají žádné dochucovací 
přísady. Chuť dává rýži teprve pokrm, 
ke kterému je podávána, běžnou součástí 
stolu nebývá sůl ani sojová omáčka. 

Mistři sekáčku a žhavého woku
V pravé čínské kuchyni se vaří zásadně 
na otevřeném a dobře regulovatelném 
ohni. Nikdo se neobejde bez hluboké 
pánve zvané wok. Pracuje se pouze 
s čerstvými surovinami a čínský kuchař 
musí být mistrem ostrého sekáčku, 
protože technika krájení přímo ovlivňuje 
chuť a kvalitu jídla. Kousky masa se restují 
vždy na velkém žáru, aby se všechna 
šťáva uchovala uvnitř.  Základem čínské 
kuchyně je čerstvé maso a zelenina, rýže, 
nudle, sojová a ústřicová omáčka, rýžové 
víno, ocet, koření a podzemnicový olej. 
Pak už stačí jen sekáček, plamen a wok. 
Je až s podivem, kolik různých jídel dokáží 
čínští kuchaři z této základní výbavy 
připravit. A to za pár minut.

regionální specifi ka
Vzhledem k obrovské rozloze Číny je 
pochopitelné, že se v jejích rozlišných 

Mléčné výrobky do čínské stravy nepatří 
a od pohledu v Číňanech vyvolávají odpor. 
Výjimkou je pouze tibetská náhorní 
plošina, kde se z yaččího mléka stlouká 
máslo, které přidává do slaného čaje. 

Magie kulatého stolu
Typickým znakem čínského stravování jsou 
kulaté stoly. Jedná se o praktické řešení, 
neboť odpadají starosti, koho posadit 
do čela. Především ale Číňané věří, že 
kulatý stůl je zdrojem pozitivní energie 
a podporuje dobrou komunikaci. A ta je 
velmi hlučná. Prý proto, že čínština svou 
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Čínský fastfood

Maso na horké plotýnce

dostali málo a odcházíte s pocitem hladu. 

chuť rýži dává až pokrm
Misku s rýží Číňané jedí většinou až 
po zkonzumování všech hlavních chodů 
a zaplní si tak případné prázdné místo 
v žaludku. Při čínském způsobu vaření se 
do rýže nepřidávají žádné dochucovací 
přísady. Chuť dává rýži teprve pokrm, 
ke kterému je podávána, běžnou součástí 
stolu nebývá sůl ani sojová omáčka. 

Mistři sekáčku a žhavého woku
V pravé čínské kuchyni se vaří zásadně 
na otevřeném a dobře regulovatelném 
ohni. Nikdo se neobejde bez hluboké 
pánve zvané wok. Pracuje se pouze 
s čerstvými surovinami a čínský kuchař 
musí být mistrem ostrého sekáčku, 
protože technika krájení přímo ovlivňuje 
chuť a kvalitu jídla. Kousky masa se restují 
vždy na velkém žáru, aby se všechna 
šťáva uchovala uvnitř.  Základem čínské 
kuchyně je čerstvé maso a zelenina, rýže, 
nudle, sojová a ústřicová omáčka, rýžové 
víno, ocet, koření a podzemnicový olej. 
Pak už stačí jen sekáček, plamen a wok. 
Je až s podivem, kolik různých jídel dokáží 
čínští kuchaři z této základní výbavy 
připravit. A to za pár minut.

regionální specifi ka
Vzhledem k obrovské rozloze Číny je 
pochopitelné, že se v jejích rozlišných 

Česká „čína“ 
Pamětníci si snad vybaví datum
1. října 1958, kdy k nám čínská 
kuchyně přicestovala s velkou 
noblesou. První čínská restaurace 
v naší republice byla otevřena 
v Praze ve Vodičkově ulici č. 19. Díky 
bratrské spolupráci s Čínskou lidovou 
republikou k nám byli vysláni kuchaři 
z Pekingu, přímo od Mao Ce-tunga. 
Servírovala se „palácová kuchyně“ 
v prvotřídní kvalitě. S myšlenkou, že 
Praha, jako každé správné velkoměsto, 
musí mít čínskou restauraci, přišel spi-
sovatel, básník a malíř Adolf Hoffmeis-
ter (1902-1973), toho času velvyslanec 
ve Francii. Originální ingredience 
z Číny však připlouvaly lodí jen jednou 
za rok. Když zásoby došly, nahrazoval 
se např. bambus kedlubnami a sojovou 
omáčku se naučili kuchaři připravovat 
sami tak zručně, že kvalitu pokrmů 
zásadně nepoškodili. Na jídelníčku 
v čínské restauraci ve Vodičkově ulici 
bylo osmdesát originálních specialit. 
Podle slov tehdejšího kuchaře Jiřího 
Šourka byla nejpracnější vlaštovčí 
hnízda, ze kterých se vařila exkluzivní 
polévka. Hnízda se dovážela z těžko 
dostupných míst čínského útesového 
pobřeží a před přípravou se musela 
dlouhé hodiny pinzetou odstraňovat 
peříčka.

Křupavá kachní prsíčka

Čínský kulatý stůl
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Ingredience: 
 3 vepřové jazyky,

400 ml vývaru, 4 lžíce dezertního 
vína, 6-8 lžic sojové omáčky,
3 hvězdičky badyánu, 8 kuliček 
černého pepře, 1 cibule, 1 lžička 
cukru; zálivka: 1 naběračka 
horkého vývaru, 1 stroužek česneku, 
špetka chilli koření, 1 lžička 
Solamylu  

Ingredience: 
 400 g kuřecích prsou, 1 vejce, 

1 lžíce loupaných a pražených 
arašídů, 2 sušené chilli papričky,
2-3 lžíce podzemnicového oleje 
nebo sádla, 1 lžíce máčeného 
škrobu; zálivka: 2 lžíce sojové 
omáčky, 1 lžíce vývaru, 1 lžíce 
dezertního vína, 1 lžička Solamylu, 
špetka Glutasolu, cukr a sůl

Ingredience: 
 1 l masového vývaru,

500 g kuřecích prsou, 3 lžíce 
zrn cukrové kukuřice, 1 mrkev, 
kousek řapíkatého celeru, 1-2 chilli 
papričky, 2 lžíce čínského octa,
2 lžíce sojové omáčky, 1 lžíce 
škrobu, sůl

Postup:
 Vepřové jazyky omyjeme a vložíme 

do hrnce s vývarem. Přidáme 1 cibuli, koření, 
cukr, dezertní víno a sojovou omáčku. Hodinu 
vaříme pod poklicí. Když jsou jazyky měkké, 
důkladně je sloupneme a nakrájíme na tenké 
plátky, které rozložíme na celou plochu talíře 
nebo tácu. Odebereme naběračku vývaru, 
přidáme špetku chilli koření, utřený stroužek 
česneku a rozmícháme se lžičkou Solamylu. 
Plátky masa přelijeme a podáváme jako 
předkrm.

Postup:
 Kuřecí prsa nakrájíme na kostky cca

1,5 cm x 1,5 cm. Lehce osolíme, přidáme 
špetku cukru, vejce, máčený škrob 
a zamícháme. Necháme krátce odležet. 
Do rozpáleného woku s olejem vhodíme 
maso a zprudka za stálého míchání restujeme 
cca 3 minuty. Přidáme drcené chilli papričky, 
arašídy a zprudka orestujeme společně 
s masem. Naposledy přidáme do jídla 
rozmíchanou zálivku a necháme krátce přejít 
varem. Orestované pikantní kuřecí maso 
s malým množstvím tmavé šťávy podáváme 
na nahřátém talíři s miskou dušené rýže.

Postup:
 Kuřecí maso bez kůže nakrájíme 

na kostky a v masovém vývaru 10 minut 
vaříme doměkka. Mrkev drobně pokrájíme, 
přidáme na plátky nakrájený řapíkatý celer 
a sterilovanou kukuřici. 10 minut povaříme, 
ochutíme drcenou chilli papričkou, octem 
a sojovou omáčkou a přidáme 1 lžíci 
máčeného škrobu. Necháme krátce 
přejít varem. Polévku servírujeme v malých 
porcelánových miskách a jíme porcelánovou 
lžičkou.

JAZYK PO PEKINGSKU

KUŘE KUNG PAO

PIKANTNÍ KUŘECÍ POLÉVKA

Doba přípravy: 20 minut, pro 2 osoby

Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 1,5 hodiny, pro 6 osob
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inzerce

týmů GOURMET TEAM CHALLENGE 
„O pohár prezidenta AKC ČR“. Sou-
těže se uskuteční pod záštitou Asociace 
kuchařů a cukrářů České republiky. 
Odborníci i návštěvníci se mohou 
těšit na pavilón s názvem TOP CAFÉ. 
Nedílnou součástí bude doprovodný 
program, například soutěž „Barista 
open“ a tradičně také soutěž „Mistr 
kávy“, pod organizačním zastřešením 
společnosti Škola kávy, vedené Robertem 
Trevisanem. 
Ve spolupráci s Agrární komorou ČR 
a Czech Tourismem bude součástí TOP 
GASTRO 2012 také prezentace projektu 
REGIONÁLNÍ POTRAVINA. Nejlepší 
produkty z krajských kol soutěže se zde 
představí jako specifi cká nabídka pro 
restauratéry a hoteliéry z jednotlivých 
regionů.
Veletrh TOP GASTRO by si určitě neměly 
nechat ujít fi rmy prezentující vybavení 
hotelů, restaurací, restauračních provozů, 
ale i fi rmy nabízející jednotlivé potravi-
nářské produkty, výrobky jako např. alko, 
nealko nápoje a speciality.
Více informací na www.top-gastro.cz

Přípravy gastronomického veletrhu 
TOP GASTRO 2012 jsou v plném 
proudu. Šestý ročník TOP GASTRO, 
který je v České republice jednou 
z nejvýznamnějších akcí ve svém 
oboru, proběhne na Výstavišti 
v Praze – Holešovicích ve dnech 
9. – 12. 2. 2012. 
     
Veletrh TOP GASTRO za poslední roky 
zaznamenal velmi dynamický nárůst. 
V roce 2011 se veletrhu TOP GASTRO 
zúčastnilo celkem 131 vystavovatelů
z 9 států. Díky ideálnímu spojení 
se souběžně probíhajícími veletrhy 
HOLIDAY WORLD a GOLF WORLD 
PRAGUE počet návštěvníků překročil 
hranici 31 000. 
Aby bylo možné navázat na úspěšný 
minulý ročník, připravuje organizátor 
veletrhu – Incheba Praha, opět ve spo-
lupráci s odborným partnerem – společ-
ností T&M Creative, řadu atraktivních 
odborných soutěží, ale i rozšíření 
interaktivní zóny. Úplnou novinkou 
budou na veletrhu TOP GASTRO 2012 
prestižní soutěže „Cukrář roku“ a soutěž 
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koutech setkáte s odlišnými technikami 
přípravy a surovinami. 
Sečuánskou kuchyni ochutnáte 
v západní části Číny. Vyznačuje se 
extrémními dávkami chilli, je barevná 
a výrazně kořeněná. Nejznámějším jídlem 
je proslulé kung-pao.
Kantonská kuchyně na jihu nabízí 
méně kořeněná jídla a blíží se kuchyni, 
která je prezentována i u nás. Chuť jídel 
je decentně pikantní, spíše lehce nasládlá 
a koření se používá velmi střízlivě. 
Kuchaři mistrovsky připravují plody 
moře, hojně používají houby shi-také, 
smaženou rýži a sladké brambory.
Východní šanghajská kuchyně se 
díky své přímořské poloze specializuje 
zejména na ryby a mořské plody, 
které se dochucují sojovou omáčkou. 

Za nejvyhlášenější pochoutku se 
považuje polévka ze žraločích ploutví.
 Pekingská kuchyně vyniká jednodušší 
technologií přípravy, mluví se o ní jako 
o kuchyni „zlatého věku Číny“. Mezi 
základní kuchařské suroviny patří mouka, 
ze které se připravují oblíbené nudle.

Jméno za život
Některá čínská jídla se nám mohou 
zdát velmi podobná a v chuti jen málo 
rozeznatelná. Sami Číňané poukazují 
na císaře, kterému se nesmělo po celý 
jeho život dostat na stůl stejné jídlo, 
jinak kuchaři byla uťata hlava. Důvtipní 
kuchaři ve vlastním zájmu jídla obmě-
ňovali jen nepatrně a dávali jim různá 
jména, aby vladaře zmátli a zachovali si 
holý život. 

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Za nejvyhlášenější pochoutku se koutech setkáte s odlišnými technikami Za nejvyhlášenější pochoutku se Za nejvyhlášenější pochoutku se 

Podávání čaje

Čínské knedlíky na pářeZákladní výbavou je pánev wok
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Výherci
Gratulujeme výhercům křížovky 
z minulého čísla 1/2012. 
Tajenka z lednového čísla:
Luc se Clapiers Vauvenargues – 
Dobrá tabule je prvním poutem 
dobré společnosti. 

Milan Kovář, České Budějovice
Hana Medová, Jindřichův Hradec
Josef Horák, Sezemice
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 neváhe-
jte a napište nám na adresu redakce@svetpotravin.cz. Nejzajímavější 
dopisy zveřejníme a případné dotazy zodpovíme.

Dopis 
měsíce Levná piva Povinná 

polévka
Vážení, 
právě jsem dočetla noviny a rozhodla 
se vám napsat, protože jste časopis 
zabývající se stravováním. Co je to 
za nesmyslné rozhodnutí ministra 
školství Dobeše, že děti musejí jít 
povinně v jídelně polévku! Chápu, jedná 
se o skryté zdražení školních obědů, 
ale proč to nezdraží rovnou, a nutí děti 
k nesmyslům?
Je mi jasné, že váš časopis s tím nic 
neudělá. Zajímala by mě jedna věc, 
a to – je kaloricky a výživově správné, 
aby školní děti jedly k hlavnímu chodu 
ještě polévku? Nebylo by lepší jim dát 
odpolední svačinu? Takhle se naperou 
polévkou, knedlíky s masem a půjdou 
na tělocvik a na kroužky. Co si o tom 
myslí odborníci na výživu? Já osobně si 
myslím, že je to neuvážené rozhodnutí.

 Jana Syslová, Znojmo 

Děkujeme za zajímavý námět, pravi-
delně píšeme o stravování ve školních 
jídelnách a v některém z příštích témat 
se polévkové novele určitě budeme 
věnovat.  

Milá redakce,
zaujal mě článek o levných dovozových 
pivech. Také mi vrtalo hlavou, jak 
mohou supermarkety prodávat pivo 
v plechovce za částku, která nedosahuje 
ani hodnoty plechovky. Ale je dobře, 
když si člověk může vybrat z nabídky 
různých piv a je každého věc, jestli si 
koupí obarvenou vodu s pěnou. Když 
má pocit, že pořídil lacino, třeba mu to 
i chutná. Co považuju za nejdůležitější, 
je, aby se lidi nedali oklamat reklamou, 
to je škodlivější než to, jestli si koupím 
laciné dovezené pivo. A aby se konzu-
menti nedali ošálit, k tomu potřebují 
poradit, jaké je složení výrobků, co se 
za levnou cenou skrývá za nebezpečí, 
jak vycházejí výrobky kvalitou při 
testování, jak se orientovat v údajích 
na výrobcích, což jsou informace, 
které přináší váš časopis. Až budou mít 
kupující dost informací a bude se umět 
orientovat v nabídce, ať se každý při 
nákupu rozhodne podle svého rozumu.

 Jiří Sláma, Praha 4  

V březnovém čísle se SP zaměří 
na dovoz potravin z daleké ciziny, které 
jsou často levnější než tuzemské zboží. 

Vážená redakce, 
časopis Svět potravin se mi dostal 
do rukou náhodou, půjčila jsem 
si jej totiž od kolegyně v práci. 
Při listování mě zaujal hlavně 
článek o zlozvycích ve stravování 
dětí a musím se přiznat, že jsem 
se při čtení zastyděla, protože 
někdy svým školou povinným 
dětem nechávám volnou ruku 
při nákupech a pak se nemohu 
divit, že je to táhne do „mekáče“ 
a nejraději pijí limonády. Chci 
vám poděkovat, že se zabýváte 
problematikou stravování dětí 
a mládeže, to je mi na Světu 
potravin sympatické. A abych 
zase nemusela časopis brát 
kolegyni, chci se zeptat na mož-
nost předplatného, protože 
v naší trafice jsem SP nesehnala. 
Asi už byl vyprodán. 
   

Ludmila Lichá, Olomouc

Děkujeme za Vaši pochvalu, 
předplatné si můžete objednat 
na www.svetpotravin.cz nebo 
zasláním objednávky před-
platného ze strany 49. Ve zvý-
hodněné akci můžete ušetřit 
na ročním předplatném 58 Kč 
a mít jistotu, že časopis nalez-
nete každý měsíc ve schránce.    
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dopisy

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 02/12

PředplatnéPředplatné
Pořiďte si roční předplatné 

časopisu Svět potravin
a získejte kuchyňské

potřeby značky Fissler.

Nyní ušetříte na ročním 
předplatném 58 Kč.


Nabídka platí pro nové předplatitele a do vyčerpání zásob.

PředplatnéPředplatnéPředplatné
Pořiďte si roční předplatné 
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Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na e-mailovou adresu redakce@svetpotravin.cz do 10. 2. správně vyluštěnou 
tajenku spolu se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 23. 1. do 10. 2. 2012 přijde. Tři úspěšné 
luštitele s nejpřesnějším tipem odměníme celoročním předplatným časopisu Svět potravin. Podrobná pravidla 
naleznete na www.svetpotravin.cz. 

křížovka
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Na co se můžete těšit příště?

Králičí maso z Číny, pangas z Thajska, drůbež z Brazílie. 
Zaostřeno na potraviny z dovozu. 
Vyjdou nás opravdu levněji?

Test rybích prstů. Ve kterých maso opravdu nenajdete?

Jsou konzervované potraviny zdravé?

Ochutnejte pečený čaj

Co ráda vaří zpěvačka Leona Machálková?

Okouzlí vás rakouská kuchyně

Kečup, majolka a jiná dochucovadla v dětském jídelníčku

Jaké finty na nás zkouší obchodníci s potravinami?

+ dárek na obálce

Březnové číslo vychází 20. února.



Upečte to nejlepší

z naší domácí.

Vyhrajte 45 000x kuchyňské vybavení Tescoma.
Herní kartu a úplná pravidla soutěže najdete na www.eklasa.cz! a.
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