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www.boneco.cz

Dětský kečup EXTRA je vyroben z vysoce kvalitního rajčatového protlaku s velkým 
podílem zralých šťavnatých rajčat. Díky tomu má nyní svěží a bohatou kečupovou chuť. 
Zákazník, zejména ten dětský, jistě ocení, že nová receptura neobsahuje konzervační látky, 
aromata ani přidaná barviva. Jediným barvivem tak v tomto kečupu zůstává přírodní obsah 
lykopenu v rajčatech. Také obsah jedlé soli byl oproti standardním kečupům 
značně redukován.

Majonéza & Kečup 2v1 představuje nové vynikající spojení kvalitního kečupu 
a jemné lahodné majonézy. Díky kombinaci chutí najde tento výrobek široké uplatnění 
v teplé i studené kuchyni, jmenovitě např. ke smaženým hranolkům, k masům 
a uzeninám, ke zdobení chlebíčků, jednohubek a obložených mís, apod. 
Také tato novinka je vyrobena bez přídavku aromat a konzervačních činidel.

Velmi praktický a pěknou grafikou vyvedený je též obal, plastová tuba. 
Uzávěr tuby s folií pod víčkem zaručuje spolu s tepelným ošetřením obsahu 
(pasterizací) vysokou hygienickou bezpečnost výrobku v průběhu celé doby 
trvanlivosti. Díky tvárným vlastnostem tuby lze bez problémů vymačkat 
a využít celý obsah balení bez zbytečných ztrát.

Nový Dětský kečup EXTRA a Majonéza & Kečup 2v1  jistě obohatí svojí 
výjimečnou chutí velké množství pokrmů v kuchyni i na talíři a svoji oblibu si 
získají i mezi dětmi a teenagery. Oba nové výrobky samozřejmě splňují všechny 
přísné požadavky české i evropské legislativy, dětský kečup se svým vysokým 
obsahem rajčatové sušiny splňuje dokonce  označení kečup extra v souladu 
s českou vyhláškou. 

Mezi produkty společnosti patří hlavně 
tradiční klasická majonéza Majolka®, na kterou sázely 
už naše babičky a která se vyrábí v nezměněné kvalitě 
již od roku 1957. Vsaďte na naši kvalitu i vy a zařaďte 
produkty Boneco a Majolka mezi suroviny, které nesmí 
chybět ve vaší kuchyni. 

Firma BONECO a.s. připravila 
novinky v oblasti kečupů – 
Dětský kečup EXTRA a kombinaci 
Majonéza & Kečup 2v1, v atraktivní 
plastové tubě s novými, chuťově 
výjimečnými  recepturami.

A4 inz kecupy tuby 3.indd   1 2/7/12   10:23 AM
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE VÁHALA

SOUTĚŽ: 
Pro dva čtenáře, kteří nám nejrychleji odpovědí na soutěžní 
otázku, máme připraven výtisk knihy vydavatelství SmartPress 
Kuchařka pro báječné tchyně. V knize 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. Získejte knihu plnou receptů, lákavých fotografi í, 
poznatků a zkušeností, se lžičkou psychologie a hlavně náručí 
lásky! Stačí nám na redakce@svetpotravin.cz napsat, kdo je 
autorkou Kuchařky pro báječné tchyně. Nápovědu najdete na www.smartpress.cz.

Správná odpověď je a) 1933   
Na dárek se mohou těšit: Hana Medová, Jindřichův 
Hradec, Marcela Sedláčková, Plzeň, Věra Pojmanová, 
Havlíčkův Brod, Natálie Adamčíková, Valašské Klobouky, 
Hana Blažková, Praha

příprava nového čísla časopisu byla tentokrát velmi inspirativní a nadmíru poučná. Při 
kurzu rakouské kuchyně jsem se naučila (roz)vařit špecle a málem připálila candáta. 
Ale meruňkové knedlíky už se mi náramně povedly a dokonce jsem i skoro sama 
vyšlehala sabayone (pomerančovou pěnu), čímž teď můžu ohromovat své přátele, až 
začnu konečně pořádat kulinární večery. Z celého mého kuchařského kurzu ve škole 
vaření Chefparade tedy vyplývá, že se nám věci nemusí povést hned napoprvé. 
Chybovat je lidské. Dokonce můžeme udělat chybu i napodruhé nebo potřetí. 
Každopádně jednou přijde ten krásný okamžik, kdy špecle vytáhneme z vody včas 
a pokrm bude přesně tak lahodný, jak má být. A všechny ty neúspěšné pokusy byly 
potřeba proto, abychom si mohli opravdu vychutnat ten poslední pokus, který vyšel. 

Naší další výpravou byla tento měsíc cesta za chovatelem Jiřím Kočárem, za kterým 
jsme zajeli, aby nám prozradil všechno o výchově králíků v Čechách. Po mírných 
počátečních organizačních zmatcích, kdy jsem po chvíli zmatení pochopila, že existují 
dvoje Ratibořice, a místo do Babiččina údolí jsme konečně zamířili k Jihlavě, jsme 
s Jiřím Kočárem zajímavě diskutovali o dovozech potravin z exotických zemí, těžké 
situaci českých chovatelů i výtečných králičích klobáskách. Potvrdilo se mi nejenom 
to, že není nad potraviny, u kterých přesně víte, odkud pocházejí, ale i stará známá 
pravda, že pokud člověk dělá věci s láskou, láska se mu vrací. Ať už v podobě 
spokojených králíků, nebo jiných zvířátek, nadšených zákazníků či radosti ze života. 

Od zpěvačky Leony Machálkové jsem se zase 
naučila, že když už se rozhodnete spáchat 
dietní hřích, ať v jídle nebo v životě, nevyčítejte 
si to. Jdete do toho s vědomím hříchu, tak si 
svůj prohřešek s rozkoší vychutnejte, moc se 
v tom nenimrejte a jestli vás potom trápí pár kil 
navíc nebo špatné svědomí, vyrazte za sportem. 
Endorfi ny někdy fakt zabírají lépe než čokoláda. 

A poslední dobrou zprávou nakonec je, že 
tohle číslo je březnové, což znamená, že je 
jaro za dveřmi, i když zrovna teď to tak vůbec 
nevypadá a všichni máme co dělat, abychom 
cestou do práce neumrzli. Ale jaro přijde a bude 
líp. Přeji vám, abyste si do té doby užili vaše dietní 
hříchy, dělali věci s láskou a pustili se i do věcí, 
na které jste doteď neměli odvahu. A nemusí to 
být jen skvělá rakouská kuchyně.

Jana Uhlířová
editorka

Valašské Klobouky,
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Pěkný den na svatého Josefa (19. 3.) zvěstuje dobrý rok.
Na svatého Františka (9. 3.) déšť – neurodí se brambory.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný pytle obilím a sudy vínem naplní.
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Nezapomeňte si koupit dubnové číslo Světa potravin, které vychází 19. března.
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Přečtěte si 
Doba jedová 
Kniha Anny Strunecké 
a Jiřího Patočky nabízí 
poutavé čtení o tom, kde 
všude se můžeme setkat 
se škodlivými látkami. 
Ať už to jsou přídatné 
látky v potravinách 
a nápojích nebo toxické 
látky v kosmetice, 
kterou denně používáme, 
protože věříme tomu, že je pro naše 
zdraví prospěšná. Kniha v sedmi 
kapitolách podrobně vysvětluje, co 
všechno se přidává do vody a potravin, 
které vitaminy a v jakém množství jsou 
vhodné apod. Vydává Triton za 249 Kč.   

Kuchařka podle jógy 
Hledáte lehké a zdravé 
recepty, provoněné 
kořením a lákající 
exotickými názvy? Pak 
si pořiďte tuto kuchařku 
Bettiny Matthaei, která 
vás naučí vařit jídla 
z běžně dostupných, 
avšak netradičních 
surovin. Autorka hledá 
inspiraci na svých 
četných cestách v oblastech, odkud 
pochází nejvíce koření – Indii, Indonésii 
či Karibiku. Orientaci v přísadách vám 
usnadní vysvětlující slovník a přehled 
obchodů, kde se dají sehnat. Vydává 
Computer Press za 299 Kč.   

Vaříme zdravě
Přeměňte svou 
kuchyň v objevitel-
skou loď a vydejte 
se na cestu do Indie, 
Maroka, Řecka, Etio-
pie, Vietnamu nebo 
Bombaje. Odměnou 
vám budou jedinečné 
zdravé pokrmy růz-
ných kultur a zemí. 
Keňská hrachová 
polévka, izraelský 
mrkvový salát, chilská ovocná salsa, to 
je jen malý výběr receptů bez lepku, 
cukru a mléka, který vám pomůže 
obnovit rovnováhu prospěšné střevní 
fl óry a zlepšit tak zdravotní kondici. 
Vydává Computer Press za 314 Kč.

Máslovická šlápota 
V sobotu 24. března se vydejte na turis-
tický pochod za stloukáním másla, 
pečením jarního pečiva, zdobením 
perníčků a burzou cukrů. Čeká vás zde 
i výroba pomlázek nebo píšťalek. Akce 
se koná v Muzeu másla v Máslovicích, 
jen několik kilometrů severně od Prahy. 
Více na www.maslovice.cz.

03/12
Za vínem do Znojma 
V pátek 9. a 10. března vyražte 
na Znovínský košt vín v Louckém 
klášteře ve Znojmě. K ochutnávce bude 
připraveno 130 druhů ročníkových, 
ledových vín, pozdních sběrů i vín, 
která uspěla na tuzemských i světových 
výstavách. Otevřena bude i prodejna 
vín, kde můžete vzorky zakoupit.      

Zabíjačka v Praze  
Národní zemědělské muzeum zve 10. 
března na 5. ročník slavností Letenské 
prase, spojených s ukázkami práce 
řezníků, starých českých řemesel, 
ochutnávkami a prodejem zabíjačkových 
specialit. Pochutnáte si na guláši, 
prdelačce, jitrnicích i štrůdlu a zapijete je 
medovinou či destiláty.    

Vegetfest  
Potřebujete po masopustním veselí něco 
lehčího a zdravějšího? Od 27. února 
do 20. března navštivte Vegetfest, 
pochutnáte si na speciálním tříchodovém 
bezmasém menu s houbami, špenátem či 
květákem. Ochutnali už jste třeba tartare 
z marinovaných jablek? Více informací 
naleznete na www.alakarte.cz.   

oslavte vodu
Světový den vody oslavíme
22. března. Tento svátek zavedla 
roku 1993 Organizace spojených 
národů a jeho smyslem je upozornění 
na problémy s pitnou vodou po celém 
světě, nutnost jejího šetření, ochrany 
a čistoty.   Téma pro rok 2012 zní Voda 
a bezpečnost potravin.

Nejlepší bio   
Dne 23. března budou vyhlášeny 
výsledky soutěže Česká biopotravina 
za rok 2011. Jako obvykle budou 
kromě hlavní ceny vyhlášeni vítězové 
dalších osmi kategorií. Předsedou poroty 
je Pavel Maurer, vydavatele výběru 
nejlepších restaurací Grand Restaurant.  
Více na www.biopotravinaroku.cz.
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VITÁlNÍ TRIo PlNÉ chuTI 
Snídáte rádi chutně a přitom zdravě? Vyzkoušejte křupavé cereální 

lupínky Vitelle fi t ve třech příchutích, jejichž základem jsou 
rýžovo- pšeničné vločky, které oplývají příjemnou chutí. Navíc mají 

nižší výživové hodnoty než klasické kukuřičné lupínky a každá směs 
je obohacena o osm důležitých vitaminů. Zakoupíte v prodejnách 

Lidl za 31,90 Kč.  

cITRoN V PRaKTIcKÉM BaleNÍ 
Potřebujete dochutit omáčku nebo 
salát, ale čerstvé citrony po ruce 
nemáte? Bolí vás v krku nebo jste 
nuceni ulehnout doma s chřipkou? 
Značka Limmi představila svou
100 % citronovou nebo limetkovou 
šťávu vymačkanou z čerstvých plodů, 
která neobsahuje žádný přidaný cukr 
ani vodu. Doporučená cena 200 ml je 
39, 90 Kč.  

BRaMBoRY, co ZahŘeJÍ
Potřebujete rozproudit krev v těle? 
Vyzkoušejte 1·2·3 Country Potatoes 
Chili – kousky z čerstvých brambor 
v křupavé kůrce s příchutí papriky. Vyro-
bené jsou z nejkvalitnějších brambor 
a stoprocentního slunečnicového oleje. 
Připravit si je můžete upečením nasucho 
v troubě, ve fritéze nebo na pánvi 
a dochutit oblíbeným dresinkem.  

MIlKa SlaVÍ NaRoZeNINY
Čokoláda Milka slaví 111 let a při této příležitosti připravila narozenino-
vou edici. Ochutnejte nové příchutě v podobě 100 g Milka čokolád: 
Pooping candies Birthday, Chocodrops Birthday a Vanilla Puding Birthday 
za 25,90 Kč. Součástí limitované edice je i Milka Truffl e
and Almonds 300 g a Milka Noisette 300 g za 72,90 Kč. 

I Na VeJcÍch ZÁleŽÍ
Dobré vejce je nositelem ocenění „Good Egg Award”. 
Toto prestižní ocenění má vybudovanou již mnohaletou 
tradici. Jedním z oceněných je i značka Hellmann’s 
za podporu chovu nosných slepic v halových chovech 
s podestýlkou a ve volných výbězích a za používání 
vajec z takových chovů při výrobě majonéz, tatarských 
omáček a dalších produktů Hellmann’s.

ZaBIJaČKoVÉ hoDY
Máte rádi vepřové pochoutky ze zabijačky, ale nemáte ve svém 
okolí ověřeného řezníka či známého, který by se s vámi o svou 
výslužku podělil? Kostelecké uzeniny dodávají na trh řadu 
tradičních specialit, jako jsou jaternice, jelítka nebo tlačenky. 
Mistři řezníci je připravují podle osvědčených receptur tak, že 
chutnají jako domácí. Jejich přehled najdete na
www.kosteleckeuzeniny.cz.

TIP REDAKCE

omáček a dalších produktů Hellmann’s.
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Nevíte, kam vyrazit s dětmi ve volném odpoledni? Inspirujte se projek-
tem značky Sunar na stránkách www.detskavyziva.cz. Naleznete zde 
recenze nejrůznějších míst a sami můžete přidat své zkušenosti. „Věří-
me, že maminky díky recenzím poznají více možností trávení volného 
času ve svém okolí a příležitost diskutovat a poradit si navzájem napří-
klad, kde se dobře naobědvat,“ říká Renata Indrová, brand manažerka 
značky Sunar. 

Kam vyrazit s dětmi?

Jídlo z blízka

Kniha o kávě autorky Petry Veselé 
vyhrála za ČR v prestižní celosvětové 

soutěži GOURMAND WORLD COOK-
BOOKS AWARDS 2011 v kategorii 

Single Subject, tedy kuchařka na jedno 
téma. Kniha, kterou vydalo v roce 2010 

nakladatelství Smart Press, postupuje 
do fi nálového klání, které proběhne

6. března v Paříži. Petra Veselá 
několikrát vyhrála mistrovství republiky 

v přípravě kávy, reprezentovala 
na mistrovství světa, má vlastní kavárnu 

a pořádá školení o kávě.

Zástupci Národního vinařského 
centra, Svazu vinařů České republiky 
a hodnotící komise vyhlásili krátce 
po ukončení závěrečného kola 
hodnocení absolutního Šampiona 
Salonu vín – Národní soutěže vín 
2012, nejvyšší soutěže vín v České 
republice. Vůbec nejlépe hodnoce-
ným vínem celé soutěže se stal pro 
rok 2012 Ryzlink vlašský 2009, 
výběr z hroznů, vinařská obec Dolní 
Dunajovice, viniční trať Kraví hora 
od akciové společnosti Vinné sklepy 
Valtice.

oceněná
kniha o kávě

Bylo vybráno 
nejlepší víno 

V Lošticích na Šumpersku byla 
otevřena první tvarůžková 
cukrárna v Česku. Ochutnat zde 
můžete šátečky, kremrole, rolády 
či řezy plněné sýrem s nezaměni-
telným aroma. Netradiční cukrárnu 
otevřeli manželé Poštulkovi, kteří se 
na výrobu tvarůžkových moučníků 
specializují tři roky a dosud své 
produkty prodávali na farmářských 
trzích. Olomoucké tvarůžky jsou 
jediným původním českým sýrem, 
jehož historie spadá až do 15. 
století.

V dubnu proběhne v Brně konference 
na téma Jídlo z blízka pro jižní 
Moravu. Čeští i zahraniční experti se 
podělí o poznatky v oblasti zapojování 
gurmánských tradic do řízení turistických 
destinací a výhod „jídla z blízka“ 
pro místní ekonomiku i gastronomii. 
Organizátorem konference je Slow 
Food Brno a akce předchází 2. ročníku 
gastronomických slavností „Jídlo z blízka 
2012“. Více na www.jidlozblizka.cz. 

Pro tvarůžky 
do loštic

co se kde šustne
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palec nahoru, palec dolů

Rostou ceny kakaa          
– palec dolů 
Ceny kakaa i čokolády 
u nás rostou, podle 
Českého statistického 
úřadu loni kakao zdražilo 
o 18 procent. Kvůli špat-
nému počasí v západní 
Africe a generální stávce 

v Nigérii totiž letos hrozí nedostatek 
kakaa, a tak ho obchodníci skupují 
ve velkém. Nejvíce kakaa na světě 
se přitom spotřebuje právě v Evropě 
a zajímavé je, že se zákazníci odklánějí 
od čokolád s menším obsahem kakaa 
ke kvalitnějším produktům. Možná stačí 
nakupovat čokolády méně, zato o to 
kvalitnější.   

Drůbež v obohace-
ných klecích        
– palec nahoru 
Čeští drůbežáři splnili 
požadavek Evropské unie 
a chovají nosnice již v tzv. 
obohacených klecích, 
kde mají nosnice větší 
prostor a lepší životní 

podmínky vůbec. Staré klece s 550 cm² 
na jednu slepici jsou od ledna 2012 pro 
chov zakázány a nové klece poskytují 
750 cm² prostoru. Navíc mají zvířata 
k dispozici hrabaniště, hnízdo nebo 
hřad. Do výměny klecí bylo investováno 
zhruba 1,2 miliardy Kč a náklady budou 
ještě růst. A jak na vejci v obchodě 
poznáte, odkud pochází? Kód na sko-
řápce znamená: 3 = klec, CZ = Česká 
republika, poslední číslo = číslo chovu.

Přepálené tuky         
– palec dolů 
Jíte často ve fastfoodech, 
u stánků a zbožňujete 
uzeniny a sladkosti? Pak 
je dost možné, že budete 
mít problémy s plodností. 
Tvrdí to alespoň harvardští 
vědci, kteří varují muže 

před přílišnou konzumací ztužených 
rostlinných olejů užívaných při smažení. 
Během výzkumu mužů ve věku 18 až 
22 let bylo totiž zjištěno, že nejvíce 
je ohrožena plodnost u mužů, kteří 
v hojné míře konzumovali právě 
smažené pokrmy. Zkoumaní muži měli 
sníženou plodnost i v případech, kdy 
sportovali a měli váhu pod kontrolou. 

Trojnásobná pro-
dukce medu         
 – palec nahoru 
Včelaři si pochvalují 
loňskou sezonu a označují 
ji za výjimečně dobrou. 
Květy nepoškodilo sucho 
ani deště, a tak byla 
produkce medu místy až 

trojnásobná. Přibylo také nových, začí-
najících včelařů a loňská produkce medu 
byla nejvyšší v historii samostatné ČR. 
Většinu vyprodukovaného medu prodají 
čeští včelaři přímo ze dvora zákazníkům 
a spotřeba medu v posledních letech 
mírně roste (zhruba 0,7 kg na osobu). 
Jeden kilogram stojí podle statistik 
zhruba 133 Kč.   

Největší výběr piv      
– palec nahoru 
Nikdy jsme neměli 
na výběr tolik druhů 
piv jako nyní. V ČR je 
momentálně 130 minipi-
vovarů a celkově se vaří 
na 550 značek pěnivého 
moku. Ochutnat můžete 

kromě klasických nápojů i speciality 
jako kopřivové, limetkové, hroznové, 
jahodové nebo borůvkové pivo. Stejně 
tak rostou i počty nealkoholických 
piv, objevují se i piva řezaná limoná-
dou a hitem je nefiltrované pivo. Tato 
nabídka nových druhů piv je sázkou 
na jistotu, protože ač se to nezdá, Češi 
alkohol postupně omezují.  

Palec NahoRu, Palec Dolů
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NeleGÁlNÍ VeJce Ze ZahRaNIČÍ
Státní veterinární správa zajistila 
v olomouckém Kaufl andu zásilku 
polských vajec nejasného původu. 
Jejich výrobce totiž používá tzv. obo-
hacené, ale i neobohacené klece, které 
jsou od začátku roku v EU zakázané. 
Inspektoři nařídili vejce vrátit do Polska. 
Další nelegální zásilkou bylo více než 
200 000 vajec od maďarské společnosti, 
která zboží dodala Velkopavlovickým 
drůbežářským závodům a. s. 

STaŽeNa SuŠeNÁ ŠuNKa
Společnost MAKRO Cash & Carry ČR 
informuje o stažení výrobku Tapas 
Serrano sušená šunka krájená (TAPAS 
JAMON SERRANO CONSORCIO HAM 
SLICED), 80 gramů, bez specifi kace šarže. 
V několika testovaných vzorcích v zahra-
ničí byl zjištěn vyšší než přirozený obsah 
listerií. Výrobky byly staženy z obchodů 
a namátkově byly vybrány dvě šarže, 
u kterých byl proveden test na množství 
listerií s výsledkem pod legislativním 
limitem.  

ZÁVaDNÝ TaVeNÝ SÝR
Společnost Tesco Stores stáhla z oběhu 
Šumavský uzený tavený sýr (300g, 
šarže: DMT 23.5.2012
EAN: 8594000680550), Šumavský 
tavený sýr s uzeným sýrem 
(300g, šarže: DMT 5.6.2012, EAN: 
8594000682929), Šumavský uzený 
tavený sýr se šunkou (300g, šarže: 
DMT 6.6.2012, EAN: 8594000682370). 
Dodavatelem sýrů je Lactalis CZ s.r.o. 

Uvedené potraviny, které do obchodů 
Tesco dodává fi rma Lactalis CZ s.r.o., 
nesplnily požadavky na zdravotní 
nezávadnost potravin: výrobky byly 
kontaminovány cizorodými nebo 
jinými látkami (nasycené a nenasycené 
alifatické uhlovodíky).

ČaJ S PeSTIcIDY
Při kontrole v celním skladu zadrželi 
inspektoři Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce 50 kg černého čaje 
Oolong původem z Číny, který obsa-
hoval sedm různých reziduí pesticidů. 
Každý z nich byl přítomen v množství 
výrazně překračujícím maximálně 
povolený limit. Díky včasnému zásahu 
se čaj nedostal ke spotřebitelům, SZPI 
nařídila nebezpečnou dodávku čaje 
zlikvidovat. 

FIlÉ S NIŽŠÍM oBSaheM MaSa
Společnost SPAR Česká obchodní 
společnost s.r.o. stáhla výrobek 
S-BUDGET fi lé, DMT 30. 9. 2012, 
šarže L-28-6-2011A. V potravině byl 
laboratorními rozbory SZPI zjištěn nižší 
podíl rybího masa oproti deklaraci 
na obalu. Jedná se o balení o hmotnosti 
400 g. V případě zájmu o vrácení této 
potraviny se obraťte na jakoukoliv 
prodejnu INTERSPAR. 

KYSelINa ZaMĚNITelNÁ 
Za NÁPoJ
Do ČR byl dodán výrobek, který může 
být podle vzhledu zaměněn za nápoj, 
přestože se jedná o koncentrovanou 
70 % kyselinu octovou v balení 
o objemu 330 ml, výrobcem je fi rma 
ACTAS, AB, Naujoji 
g. 26, LT-17247 
Jašiunai, Šačininku 
r., Litva, čárový 
kód výrobku 
4 770211 224194, 
datum minimální 
trvanlivosti (DMT) 
12/10/2012. Origi-
nální obal je ozna-
čen slovy „MAIS-
TINÉ ACTO 70% 
RŪGŠTIS“. Produkt 
byl dodán v počtu 
několika desítek 
kusů do lokálních 
prodejen smíše-
ného zboží.  

TeSToVÁNo NaŠIMI ČTeNÁŘI 

Zdravá svačinka
Ema Kvasnicová, Zlín 
Vyzkoušela jsem Toast Multigrain 
od Racia. Křehký celozrnný toast 
obsahuje až 8,3 % vlákniny a více než 
75 % celozrnných složek. Obsahuje 
lněná a slunečnicová semínka, sezam, 
kukuřici a pohanku, oves a proso. 
Skvěle se hodí na rychlou svačinku, 
je snadno stravitelný a má vynikající 
balení, díky kterému zůstává stejně 
křupavý jako po otevření.  

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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Český králík z Číny, 
česká ryba z Thajska
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zaostřeno

Zatímco dříve na našem talíři nechyběl králík od babičky a kapr z Třeboně, dnes 
nakupujeme králíka zamraženého, dovezeného z Číny, a pečeme pangasia 
z Thajska. Med k nám putuje z Chile, hovězí z Argentiny, jablka z Nového Zélandu, 
česnek z Číny, cibule z Austrálie, drůbež z Brazílie…  Kvůli rostoucím dovozům 
potravin ze zahraničí zanikají zemědělské podniky a klesá domácí produkce.  
Potraviny, které k nám putují přes půl světa, upřednostňujeme kvůli nižší ceně, 
„platíme“ však často nižší kvalitou. A hlavní otázkou samozřejmě zůstává, zda se 
nám takový přístup k nákupům a stravování dlouhodobě vyplatí. 



www.svetpotravin.cz12

Jak stát podporuje chovatele 
králíků?
U nás se králík bohužel nepovažuje 
za hospodářské zvíře, takže u nás není 
jejich chov podporovaný. Všechny 
okolní státy králíka za hospodářské 
zvíře považují, takže čerpají dotace 
z EU. Český chovatel nedostane ani 
korunu. To samé se týká technologií 
a budov. Naši chovatelé jsou v obrov-
ské nevýhodě. Zaspalo se v době, 
kdy se legislativa ustavovala, takže 
například včela nebo pštros hospo-
dářskými zvířaty jsou, ale králík nikoli. 
Klobouk dolů před všemi chovateli 
králíků, že své podniky dokázali 
udržet, protože jsou ve strašně 
nevýhodném postavení. 
 
Máme odbytová družstva?
Nejsou u nás ani odbytová družstva, 
která fungují například v Itálii. 
Chovatelé se v nich sdružují, mají 
svého zástupce, který dojednává 
obchodní transakce a vyjednává cenu. 
Čeští chovatelé se na ničem takovém 
nedomluvili. 

což potvrzují i každoroční zprávy minis-
terstva zemědělství. Malé děti, které 
přecházejí na masitou stravu, by dle 
doporučení lékařů měli začínat s králi-
čím masem, tedy nikoli kuřecím, jak se 
obecně soudí. Dnes se u nás konzumuje 
brojlerový králík, což je kříženec osmi 
základních plemen. Jeho maso je krátké 
a jemné, králík rychle roste, takže se 
v něm nehromadí cholesterol. Hodí se 
na veškerou úpravu, navíc v chovech 
vyrůstá v úplně jiných podmínkách než 
dříve v králíkárnách a není nepříjemně 
cítit. 

odkud se k nám králíci nejvíce 
dovážejí?
Především z Číny, občas z Vietnamu, 
velkou měrou z Polska, Francie, Sloven-
ska, dříve i z Argentiny. Králík z Číny se 
k nám vozí zamražený, takže je relativně 
levný. Ovšem je menší, než jsme zvyklí, 
má zhruba 1,3 kg, zatímco u nás je 
nejžádanější váha 1,7 kg. Takový králík 
totiž ještě nemá tuk, ale už je na něm 
hodně masa. Když je králík menší, je 
na něm samozřejmě spousta kostí.

 

Jak je to tedy dnes s poptávkou 
po králičím mase v ČR? 
Osobně mám opačný postřeh než 
většina velkých provozů, co se poklesu 
poptávky po králičím mase týče. 
U mě na farmě nakupují chovné králíky 
drobní chovatelé, kteří se o králičí maso 
začínají zajímat.
Jsou to například lidé, kteří přišli 
o práci nebo jdou do důchodu. Králíky 
se zabývám již od roku 1993, jejich 
genetikou od roku 2002 a pozoruji, že 
rok od roku je zájem z řad drobnocho-
vatelů větší. Jedná se o samozásobení 
doma, které není nikde evidováno. Tito 
chovatelé zásobují sebe, rodinu, navíc 
mají povoleno porazit 10 kusů týdně 
přímo na farmě (tzv. prodej ze dvora). 
Oficiální údaje jsou tedy zkresleny, 
pokud ukazují klesající trend. Jsem 
opačného názoru – tedy že spotřeba 
králičího masa neustále roste. 

Proč začíná být králičí maso tak 
oblíbené?
Králičí maso je dietní, lehce stravitelné 
a patří mezi nejhodnotnější druhy masa, 

zaostřeno

Klobouk dolů 
před domácími chovateli
Dovoz králíků z Číny, Argentiny, Polska a Maďarska převálcoval 
v minulých letech české králičí farmy, nejmladší odvětví živočišné 
výroby u nás. Početní stavy klesají jak ve faremních chovech, tak 
v malochovech. Spotřeba králičího masa klesá od roku 2003, 
důvodem je vyšší cena, hlavně v porovnání s ostatním masem 
na trhu. „Spotřeba se dnes pohybuje v rozmezí 2,3 až 3,6 kg 
na obyvatele za rok,“ říká chovatel Jiří Kočár z Ratibořic, s nímž 
jsme si o problematice levných dovozů povídali.   
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vydrží asi 10 dní. Vyhnete se tak nákupu 
nekvalitního masa, které při transportu 
například rozmrzne nebo je zamražené 
dlouhou dobu. Naštěstí jsou králíci velkých 
afér, které proběhly kolem drůbežího nebo 
hovězího masa, zatím ušetřeni. Ale jejich 
maso je také velmi choulostivé a snadno 
se pozná, zda byl králík chován a převážen 
za optimálních podmínek. 

chovají se králíci v klecích?
V EU je vypracována nová směrnice pro 
chov králíků, která bude platit od roku 
2015. Klece budou muset být mnohem 
větší, takže farmy budou muset snížit počet 
chovaných zvířat. Například v Rakousku 
byly klece plošně zakázány a je povolen jen 
volný chov. Maso je zde podstatně dražší, 
králíci ve volném chovu rostou déle. 

ochutnat 20 až 30 specialit a na závěr 
akce se vyhlásí nejlepší pokrm. Vždy si 
navíc pozveme nějakého kuchaře, který 
králíka připravuje přímo na místě před 
zraky návštěvníků. 

Jak jste se k chovu králíků vůbec 
dostal?
Po revoluci jsem přestal pracovat v Tesle 
a jako tlumočník jsem začal jezdit se 
zájezdy do zemí kde se hovoří německy. 
V severní Itálii jsem navštívil farmy 
na králíky, kterých je v severní Itálii velké 
množství. Chovy se mi zalíbily, takže jsem 
zrekonstruoval statek po rodičích a zařídil 
farmu. Ale vztah ke králíkům jsem měl 
už jako dítě, kdy mi děda vyrobil ze staré 
skříně králíkárnu a na konci školního 
roku se na králíky  celá naše třída chodila 
koukat. Dnes se králíkům věnuje i náš 
nejmladší syn, který na venkově vyrostl. 

Kolik stojí 1 kg králičího masa?
U nás na farmě stojí kilogram králičího 
masa 110 korun. Takže celý králík vyjde 
na zhruba 220 korun. V Praze se samo-
zřejmě ceny pohybují úplně jinde, proto 
dnes lidé vyhledávají nákup přímo z farmy. 
Ceny zamražených králíků z Číny nebo 
Vietnamu se pohybují okolo 130 Kč. My 
prodáváme pouze chlazené maso, nikdy 
ne mražené a dodáváme ho do 24 hodin 
po porážce. Případně při dopravě na delší 
vzdálenost je možné maso vakuovat a pak 

Provozy tedy v ČR spíše zanikají, 
nebo se drží?
Provozy zanikají. V devadesátých letech, 
když jsem začínal, bylo 127 chovů. Dnes 
jich je evidovaných kolem 25. Ovšem 
na druhou stranu existují obrovské 
chovy, jako je například Rabbit, kde mají 
desetitisíce jatečních králíků, což dříve 
nebývalo. 

Kolik králíků máte Vy? 
Mám zhruba 220 hnízd na chovné králíky, 
syn má na druhé farmě větší kapacitu, 
ale využívá také zhruba 200 hnízd. Dále 
máme laboratorní králíky, kteří se poskytují 
přímo výzkumným ústavům na testování 
látek, jež není možné testovat na lidech. 
Nejedná se v žádném případě například 
o testy kosmetických produktů, ale 
o léčiva.

Kam dodáváte králičí maso?
Hlavně do okolí, do jídelen ve školkách 
a školách, dodáváme do francouzské 
restaurace La Bouchée v Brně prodejny se 
zdravou výživou Sklizeno v Brně a společ-
nosti Bionea s. r. o. v Praze. Prodáváme 
i přes farmu rodiny Němcovy a vozíme 
maso do restaurace La Degustation 
Bohême Bourgeoise. Pořádáme také králičí 
hody. Na nějakém místě v okolí se každý 
rok uspořádá degustace králičích specialit. 
Podle velikosti obce na ni padne 50 až 
100 králíků. Návštěvníci tak mají možnost 

zaostřeno
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Ryby a česnek
Příkladů, za jakých okolností je 
dosaženo pro spotřebitele levnějších cen 
na úkor kvality, je celá řada. Zmiňme jen 
dva, které jsou jak v metodě expanze 
na tuzemský trh, tak v reakci spotřebi-
telů v mnohém ilustrativní. Prvním jsou 
produkty zahraničního chovu ryb. Při 
kontrolách prováděných v loňském roce 
Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekcí (SZPI) bylo zjištěno, že ze 46 
odebraných vzorků těchto výrobků 
nevyhovělo příslušným normám plných 
deset, zejména kvůli nižšímu obsahu 
masa. Ze seznamu hříšníků přitom 
vyplývá, že je tuzemský spotřebitel při 
nákupu ryb klamán prakticky bezvý-
hradně pouze u zahraniční produkce, 
mezi kterou s přehledem vedou výrobky 
z pangase. Ten přitom na tuzemském 
trhu expanduje na úkor kapra, neboť je 
levnější. 

Problém je, že stejně jako například 
v případě kuřat chlazených vodou si 
spotřebitel v případě pangase kupuje 
velmi často v ceně masa vodu, a to 
v daleko větším objemu než u kuřat. 
U řady výrobků se liší skutečný obsah 
masa oproti údajům na obale až o 20 
procent, přičemž i obal přiznává, 
že podíl masa je hluboko pod 100 
procenty. Rizika levnější zahraniční rybí 
produkce nicméně dokladují i jiná, 
závažnější zjištění dozorových orgánů, 
týkající se nejen klamání spotřebitele, 
ale i možných negativních důsledků 

V mnohaletých diskusích na téma 
levnějších potravin z dovozu se ustálila 
dvě, názorově téměř opačná vysvětlení, 
z nichž jedno říká, že domácí výrobci 
potravin nejsou v porovnání se zahraniční 
konkurencí dostatečně efektivní, zatímco 
druhé tvrdí, že zahraniční výrobci 
využívají tamní vyšší dotace a sofi stikova-
nější podpory v celém řetězci produkce 
potravin. Ani jedno z těchto tvrzení ale 
absolutně neplatí, protože obě jsou sou-
částí mnohem širšího souboru důvodů, 
do nichž je nutné začlenit například 
používání rozdílných technologií, cenu 
pracovní síly, chování spotřebitele nebo 
třeba kurz české koruny, který zahraniční 
zboží v rámci svého pohybu vůči euru 
i dolaru zahraniční zboží tu zlevňuje, 
jindy zdražuje. 
Obecně přitom platí, že zatímco při 
dovozech z Asie nebo jižní Ameriky 
je i přes náklady na dopravu příčinou 
nižších cen opravdu levná pracovní síla, 
levnější technologie a tamní lepší přírodní 
a klimatické podmínky pro produkci 
některých komodit, při dovozech ze 
zemí EU je příčinou ona vyšší efektivita 
v kombinaci s lepším využitím evropských 
dotačních programů, třeba v oblasti 
marketingu. Ekonomické parametry ale 
spotřebitele moc nezajímají. Co by jej 
ale zajímat mělo, jsou důsledky použití 
levnějších technologií, zdravotní 
rizika, nutriční vlastnosti levnějších 
potravin a metody klamání spo-
třebitele odlišující poctivé a nepoctivé 
výrobce potravin.

zaostřeno

Levnější potraviny z dovozu
mohou mít svá rizika
Po řadu let stoupající objem potravin, především živočišného původu, které se do ČR dovážejí ze 
zahraničí, neprospívá domácím výrobcům ani zemědělcům, není však ani v zájmu tuzemského 
spotřebitele. Ten navzdory výsledkům výzkumů veřejného mínění nakupuje potraviny především 
podle jejich cen, čímž rostoucí dovozy umožňuje. To se však z dlouhodobého pohledu nemusí 
vyplatit, protože daní za nižší ceny potravin mohou být následné zdravotní problémy.

na jeho zdraví. Jen za posledního půl 
roku nařídily totiž SZPI a veterináři 
stažení například šprotů z Lotyšska, 
tuňáků ze Španělska, sardinek a rybí 
moučky z Estonska, halibutů z Polska 
a opakovaně kontaminovaných sardinek 
z Maroka. Do boje za tuzemské slad-
kovodní ryby v čele s kaprem nicméně 
vytáhlo jak ministerstvo zemědělství, 
tak rybáři i vědecké kapacity, což 
do budoucna skýtá naději, že se 
současná nevyhovující situace zlepší. 

Také čínský česnek zlikvidoval tuzem-
skou produkci nižší cenou. Když ale 
spotřebitel zjistil, že za zhruba poloviční 
cenu koupený zahraniční česnek je 
třeba k žádoucím chuťovým účinkům 
přidávat do jídla v trojnásobném 
množství oproti českému česneku, což 
se vlastně nevyplatí, začal požadovat 
domácí produkt. V reakci na zvýšenou 
poptávku ale začali naši producenti 
prodávat český česnek za čtyřnásobnou 
cenu oproti čínskému a nevyužili tedy 
potenciál, který se pro opětné uplatnění 
našeho česneku otevíral. Výsledkem 
je, že byl čínský česnek nahrazen 
v obchodech španělským, a na rozdíl 
od předpokládaného růstu odbytu 
našich sladkovodních ryb je budoucnost 
českého česneku ve hvězdách.

Drůbeží a vepřové
Zatímco ryby nebo česnek představují 
v objemech konzumace potravin 
spíše nevýznamné komodity, nelze 
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zemí by tak nemělo být – minimálně 
z pohledu větší informovanosti občanů 
EU, nijak konfl iktní, a naopak v souladu 
s deklarovanou politikou Bruselu. Pokud 
by pak spotřebitel tuzemskou produkci 
skutečně poznal a preferoval, neboť 
by věděl proč, mohl by se současný 
negativní trend v mezinárodním 
agroobchodu alespoň částečně obracet.

při změnách teplot při překládce zboží 
představovat vyšší riziko mikrobiolo-
gické kontaminace. Obecně tak platí, 
že kratší transport představuje menší 
riziko. Přidanou hodnotou je i sku-
tečnost, že díky přísnějším zákonům 
neměla dosud ČR problémy s dioxiny, 
pozůstatky antibiotik a dalšími riziky, 
na rozdíl od zahraniční produkce. Pro 
zvýšení konkurenceschopnosti našich 
výrobků je také nutné účelněji využívat 
nabídky podpor z EU do živočišné 
výroby. 

Identifi kace zemí původu
Na úrovni EU by se také neměla ČR 
vzdávat svých aktivit v oblasti ozna-
čování jednosložkových potravin 
zemí původu. Právě masa všech 
druhů patří mezi typické jednosložkové 
potraviny, u nichž není s označováním 
zemí původu problém. Že je to možné, 
ukázala kauza nemoci šílených krav 
(BSE), díky které je dodnes povinnost 
označovat hovězí. Většina spotřebitelů 
v EU přitom dává, na rozdíl od ČR, 
skutečně přednost domácí produkci, 
takže označování zemí původu by bylo 
jistě přivítáno spotřebiteli v celé Evropě. 
Prosazování takového požadavku naší 

totéž říci o rostoucích dovozech 
drůbeže a vepřového, neboť jde 
o dva nejkonzumovanější druhy masa 
na tuzemském trhu. O drůbežím se 
toho v minulosti napsalo dost, věnujme 
se proto nyní nejdůležitějšímu masu 
na našem trhu, totiž vepřovému. Podle 
dosavadních odhadů se v minulém roce 
dovezla do ČR zhruba polovina domácí 
spotřeby, čili asi 220 000 tun. Tento 
významný objem vypadá ještě hrozivěji 
ve fi nančním vyjádření. Z detailních dat 
na základě celních statistik za první 11 
měsíců loňského roku (kompletní data 
za celý loňský rok ještě nejsou k dis-
pozici) totiž vyplývá, že na obchodech 
s vepřovým prodělala loni ČR miliardy 
korun. 

Role spotřebitele
Jak tedy posílit podporu a propagaci 
českých výrobků? Tím nejdůležitějším 
krokem je zvýšení zájmu českých 
spotřebitelů o domácí produkty s tím, že 
spotřebitel musí vědět, jakou přidanou 
hodnotu v případných vyšších cenách 
tuzemských potravin zaplatí. Nepříliš 
občanů si například uvědomuje, že 
především transporty potravin živočiš-
ného původu a zejména masa mohou 

zaostřeno
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Rybí prsty představují svým objemem prodeje nezanedbatelnou položku 
v nákupních vozících spotřebitelů. Jedná se o zboží, které svým názvem i ob-
sahem vzbuzuje u konzumentů mnohá očekávání, a to i v oblasti pozitivního 
vlivu na zdraví. Minulý rok na podzim jste jistě zaznamenali kauzy týkající se 
kvality tohoto zboží. Rozhodli jsme se proto za asistence kamer České tele-
vize podívat, zda se výrobci a prodejci polepšili jak v oblasti samotné kvality 
těchto výrobků, tak v oblasti správných deklarací, a také trochu detailněji 
prozkoumat, jak je to s rybími prsty a jejich vlivem na zdraví spotřebitelů. 

Nejprve si připomeňme, z čeho se rybí 
prsty vyrábějí. Jak název napovídá, 
jedná se o výrobky, které by měly 
být převážně z masa ryb, které je 
obalované, předsmažené obvykle 
v olejové lázni a následně hluboce 
zmrazené. Hlavní surovinu rybích prstů 
tvoří svalovina zejména treskovitých, 
štikozubcovitých a platýsovitých 
ryb. Jedná se o ryby spíše s menším 
obsahem tuku, což je s ohledem 
na způsob, jakým jsou zpracovávány, 
logické. Na druhou stranu je třeba si 
uvědomit, že právě rybí tuk je nositelem 
řady pozitivních zdravotních účinků, se 
kterými jsou mořské ryby spojovány. 
Jedná se zejména o obsah vitaminu 
D a esenciálních mastných kyselin 
ze skupiny omega 3 nenasycených 
mastných kyselin. Nejvyšší obsah 
tuku z výše uvedených ryb mají ryby 

výživové hodnoty a zejména údaje 
o složení mastných kyselin jsou 
v současné době údaji nepovinnými 
a spotřebitel nemá možnost se je 
ve většině případů na obale dočíst. Údaj 
o celkovém obsahu tuku nevypovídá 
o jeho výživové hodnotě v podstatě 
vůbec nic.

Náplň tyčinek je tvořena celistvými 
krájenými kousky masa nebo v horším 
případě drtí. Za povšimnutí stojí 
skutečnost, že obsah prstu není vždy 
tvořen jen čistým masem. Zejména 
k náplni z drtě jsou přidávány další 
ekonomicky přijatelnější složky. Jedná se 
o pšeničnou mouku, bramborový nebo 
hrachový škrob, rostlinné oleje a vodu 
mnohdy v kombinaci se stabilizátory.  
Tyto složky nahrazují přítomnost 
nutričně cenného rybího masa a snižují 

co jsou omega 3 nenasycené mastné kyseliny
Do této skupiny řadíme mastné kyseliny, které mají nenasycenou vazbu na třetím místě od koncové metylové 
skupiny. Mezi esenciální omega 3 mastné kyseliny patří: alfa- linoleová, eikosapentaenová a dokosahexaenová. Tyto 
kyseliny byly také předmětem našeho testování. Jejich význam je dán zejména v oblasti prevence srdečně-cévních 
onemocnění, nicméně odborná literatura uvádí také řadu dalších pozitivních účinků na zdraví a funkčnost imunit-
ního systému, nervové soustavy, ale i metabolických funkcí.   

Rybí prsty

Přip
ravila V

ŠC
H

T, fo
to

 A
leš O

týp
ka

platýsovité. Je však třeba zdůraznit, 
že obsah a kvalita tuku v rybách jsou 
ovlivněny řadou dalších faktorů, jako 
je pohlaví, věk, místo ulovení, způsob 
produkce, roční období atd.  

Pozitivní vliv tuku obsaženého v rybích 
prstech má však jeden háček. V oba-
lovaných rybích prstech je část tuku 
tvořena také tukem ze smažících lázní, 
který je rostlinného původu a omega 
3 nenasycené mastné kyseliny již 
neobsahuje.

S ohledem na dobrou stabilitu proti 
oxidacím se navíc obvykle používá tuku 
s převažujícím obsahem nasycených 
mastných kyselin, čímž se profil tuku 
obsaženého v rybích prstech otáčí 
méně příznivým směrem, a to zejména 
po smažení v domácnosti. Označování 

rubrika podporována
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výživovou hodnotu celého výrobku, 
nemluvě o vlivu na senzorickou kvalitu. 
V této oblasti je na tom však spotře-
bitel o poznání lépe než při zkoumání 
výživové hodnoty. Informace o složkách, 
obsahu a způsobu úpravy masa by se 
měl vždy dočíst na etiketách výrobků.

Výsledky testování
Pro testování jsme v tržní síti odebrali rybí 
prsty různých značek. Již při nákupu jsme 
však zjistili, že ani jedny z rybích prstů, 
které se nám podařilo zakoupit, nejsou 
vyrobeny v ČR. Navíc některé výrobky 
prodávané pod různými značkami 
mají v řadě případů shodného výrobce 
a vzhledem ke způsobu označení lze 
předpokládat, že i velmi podobnou 
recepturu. 

Při testování jsme se zaměřili na senzo-
rické posouzení, ověření obsahu masa 
a zjištění profi lu mastných kyselin. Jakkoliv 
u některých výrobků nás neuspokojily 
ani výsledky chemických stanovení, 
největší rozdíly jsme zachytili v oblasti 
barvy, chuti, vůně a textury výrobků. 
Dá se říci, že výrobky s nižším obsahem 
masa (10 FISH FINGERS PRICE a TESCO 
value Fish Fingers) byly v podstatě 
na hranici poživatelnosti. Obsah prstů se 
po tepelném opracování scvrkl a uvnitř 
tuhé krusty zůstala našedivělá hmota. 
Oba tyto výrobky pocházely od stejného 
výrobce s kódem PL 32611802 WE. Tyto 
výrobky jen málo připomínaly chutí a vůní 
rybí maso. Oproti tomu pozitivně byly 
hodnoceny výrobky Fish Fingers 10 pieces 
PESCAMORE a Tesco Fish Fingers, Crispy 

breaded, obojí z dílny německého výrobce 
s registračním číslem: DE NI-EFB 102 EG. 

Pokud se týká stanovení obsahu masa, 
zaznamenali jsme mírné zklamání. Výrobci 
se stále s deklaracemi pohybují na hranici 
klamání spotřebitele a někdy i lehce 
pod ní. Výsledky můžete posoudit sami 
v přiložených tabulkách, je však třeba si 
uvědomit, že s ohledem na variabilitu 
surovin je chyba metody stanovení až 
10 %. Výsledky stanovení profi lů mast-
ných kyseliny neukázaly žádné významné 
rozdíly mezi jednotlivými vzorky. Obsahy 
masa i mastných kyselin byly testovány 
v syrovém stavu. Je třeba si uvědomit, 
že po usmažení by byl profi l mastných 
kyselin ovlivněn i olejem použitým 
ve smažící lázni.

1. 2. 3.

Název výrobku
Fish Fingers
PESCAMORE

Výrobce Německo
Cena
Deklarovaný druh aljašská treska
Dekl. obsah masa 65 %
Zjištěný obsah masa 52,7 %
Obsah tuku 6,6 g/100 g
Nasycené mastné kys. 1,0 g/100 g
Mononenasycené 
mastné kyseliny

2,2 g/100 g

Vícenenasycené 
mastné kyseliny

2,1 g/100 g

n - 3 mastné kysel. 0,3 g/100 g
Senzorické hodnocení
Barva 3,8
Vůně 3,3
Chuť 4,2
Textura 4,0
Celkově 3,8

Název výrobku
Tesco Fish Fingers, 

Crispy breaded
Výrobce Německo
Cena
Deklarovaný druh štiky, tresky
Dekl. obsah masa 65 %
Zjištěný obsah masa 60,3 %
Obsah tuku 7,2 g/100 g
Nasycené mastné kys. 0,9 g/100 g
Mononenasycené 
mastné kyseliny

2,2 g/100 g

Vícenenasycené 
mastné kyseliny

2,7 g/100 g

n - 3 mastné kysel. 0,3 g/100 g
Senzorické hodnocení
Barva 4,0
Vůně 3,4
Chuť 3,6
Textura 3,7
Celkově 3,7

Název výrobku
GRAN MARE 
Fischstabchen

Výrobce Německo
Cena
Deklarovaný druh štiky, tresky
Dekl. obsah masa 65 %
Zjištěný obsah masa 63,1 %
Obsah tuku 7,4 g/100 g
Nasycené mastné kys. 1,0 g/100 g
Mononenasycené 
mastné kyseliny

2,5 g/100 g

Vícenenasycené 
mastné kyseliny

2,4 g/100 g

n - 3 mastné kysel. 0,4 g/100 g
Senzorické hodnocení
Barva 3,8
Vůně 3,5
Chuť 3,4
Textura 3,2
Celkově 3,5

testovali jsme pro vás

Průběh testování: 
Při testování rybích prstů jsme dospěli k závěru, že pro dobré senzorické hodnocení je klíčový obsah a typ použitého 
masa. Rozdíly ve výrobcích s nízkým obsahem drti a vysokým obsahem celistvé svaloviny byly významné. Z pohledu 
skladby mastných kyselin v tuku jsme nezaznamenali významnější rozdíly mezi vzorky i s ohledem na skutečnost, že 
maso používané pro výrobu prstů obsahuje vesměs málo rybího tuku. Některé tučnější ryby mají až desetkrát vyšší 
obsahy omega 3 mastných kyselin, což je možné z výživového hlediska považovat za významné.
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Název výrobku
Ocean Trader

15 rybích prstu
Výrobce Německo
Cena
Deklarovaný druh fi lé z tresky pestré
Dekl. obsah masa 65 %
Zjištěný obsah masa 59,2 %
Obsah tuku 7,4 g/100 g
Nasycené mastné kys. 1,0 g/100 g
Mononenasycené 
mastné kyseliny

2,5 g/100 g

Vícenenasycené 
mastné kyseliny

2,4 g/100 g

n - 3 mastné kysel. 0,5 g/100 g
Senzorické hodnocení
Barva 3,9
Vůně 2,6
Chuť 3,6
Textura 3,6
Celkově 3,4

Název výrobku
clever Rybí prsty 

předsmažené
Výrobce Polsko
Cena
Deklarovaný druh tresky
Dekl. obsah masa 57 %
Zjištěný obsah masa 49,3 %
Obsah tuku 9,8 g/100 g
Nasycené mastné kys. 0,9 g/100 g
Mononenasycené 
mastné kyseliny

3,5 g/100 g

Vícenenasycené 
mastné kyseliny

3,4 g/100 g

n - 3 mastné kysel. 0,5 g/100 g
Senzorické hodnocení
Barva 2,3
Vůně 2,8
Chuť 2,3
Textura 2,0
Celkově 2,4

Název výrobku
Fish Fingers 18 

Pieces every time
Výrobce Německo
Cena
Deklarovaný druh štiky, tresky
Dekl. obsah masa 65 %
Zjištěný obsah masa 57,6 %
Obsah tuku 8,1 g/100 g
Nasycené mastné kys. 1,1 g/100 g
Mononenasycené 
mastné kyseliny

2,2 g/100 g

Vícenenasycené 
mastné kyseliny

3,4 g/100 g

n - 3 mastné kysel. 0,2 g/100 g
Senzorické hodnocení
Barva 3,4
Vůně 2,6
Chuť 2,7
Textura 2,7
Celkově 2,9

Název výrobku
TESCO value
Fish Fingers

Výrobce Polsko
Cena
Deklarovaný druh platýs, halibut
Dekl. obsah masa 35 %
Zjištěný obsah masa 34,6 %
Obsah tuku 13,6 g/100 g
Nasycené mastné kys. 2,4 g/100 g
Mononenasycené 
mastné kyseliny

4,0 g/100 g

Vícenenasycené 
mastné kyseliny

4,5 g/100 g

n - 3 mastné kysel. 0,5 g/100 g
Senzorické hodnocení
Barva 1,4
Vůně 2,2
Chuť 1,2
Textura 1,0
Celkově 1,5

Název výrobku
NOWACO
Rybí prsty

Výrobce Německo
Cena
Deklarovaný druh tresky
Dekl. obsah masa 51 %
Zjištěný obsah masa 44,9 %
Obsah tuku 10,4 g/100 g
Nasycené mastné kys. 0,9 g/100 g
Mononenasycené 
mastné kyseliny

4,5 g/100 g

Vícenenasycené 
mastné kyseliny

2,9 g/100 g

n - 3 mastné kysel. 0,4 g/100 g
Senzorické hodnocení
Barva 2,9
Vůně 3,0
Chuť 2,7
Textura 2,7
Celkově 2,8

Název výrobku
10 FISH FINGERS 

PRICE
Výrobce Polsko
Cena
Deklarovaný druh platýs
Dekl. obsah masa 35 %
Zjištěný obsah masa 30,7 %
Obsah tuku 9,7 g/100 g
Nasycené mastné kys. 2,2 g/100 g
Mononenasycené 
mastné kyseliny

2,5 g/100 g

Vícenenasycené 
mastné kyseliny

3,0 g/100 g

n - 3 mastné kysel. 0,4 g/100 g
Senzorické hodnocení
Barva 1,4
Vůně 1,7
Chuť 1,1
Textura 1,0
Celkově 1,3

4. 5.

clever Rybí prsty 

7.
10 FISH FINGERS 

9.

6.

TESCO value

8.
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„Za okny mráz, meluzína si 
pohrává s čerstvě napadaným 
sněhem, kouřící komíny někde v 
dáli a na ulici zachumlaní lidé, co 
někam spěchají. Ještě že můžete 
být v teple, obklopeni vůní čerstvě 
rozpečeného pečiva a horké kávy 
…“

Také jste se zasnili a představili si 
tu zimní pohodu domova? Kdy 
snad každý z nás rád spočine po 
náročném dni a vychutná si třeba 
ještě teplou koblihu a lahodné 
cappuccino? Vaše asociace v 
tom případě sedí, jen prostředí 
je jiné. Podobný příjemný pocit 
totiž můžete zažít v kupé ve 
vlaku, kterým cestujete. Je k 
tomu potřeba jen jeden detail, 
zavítat do Take Away Snack baru 
provozovaného společností JLV, 

a.s., a odnést si odtud teplý nápoj 
dle výběru s lahodným muffinem, 
koblihou s marmeládou nebo 
čerstvě rozpečenou meruňkovou 
kapsou.

Take Away Snack bar je 
letošní novinkou největšího 
poskytovatele nejen 
gastronomického servisu na 
spojích ČD, a.s. Pokud žádáte 
jen rychlé občerstvení, nebo si 
ho s přáteli chcete vychutnat v 
pohodlí kupé, Take Away Snack 
bar je Vám k dispozici v rámci 
jídelního vozu na níže uvedených 
spojích. Příjemně Vás dozajista 
překvapí čerstvost 
sladkého pečiva, 
lahodnost teplých 
nápojů, rozmanité 
pochutiny, široký 

sortiment nealko nápojů a v 
neposlední řadě třeba i originální 
taška s fixačním stojánkem 
na kelímky a pečivo. Díky  ní 
si pohodlně své občerstvení 
odnesete až na své místo. Když 
k tomu všemu připočítáme 
výhodné ceny menu nabídek, 
není opravdu proč váhat.

Těšíme se na Vás v Take Away 
Snack baru společnosti JLV a.s.

Take Away Snack bar najdete na těchto spojích:

• EC 71/70 Gustav Mahler
   Praha – Brno - Vídeň a zpět
• Ex 575  Josef Václav Myslbek
   Praha – Brno
• EC 176/177 Johannes Brahms
   Brno – Praha – Hamburg – Berlín - Vídeň
• EC 378/379 Carl Maria von Weber
   Vídeň – Brno – Praha – Stralsund – Brno
• R 720  František Křižík
   Brno – Praha
• EC 75/74 Franz Schubert
   Praha – Brno – Vídeň -  zpět
• EC 178/179 Alois Negrelli
   Praha – Štětín a zpět
• Ex 352/351 Franz Kafka
   Praha – Mnichov a zpět

Přejeme Vám šťastnou cestu a pamatujte …. s námi cesta chutná.

Take Away Snack bar už přes měsíc brázdí
Česko a střední Evropu … 

voní pečivo …
Když v„baru“

www.jlv.cz

NG_A4_Inzercia-SP_02-2012_tisk.indd   1 9.2.2012   10:13:05
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jak poznat kvalitní potraviny

dosáhnout teplot okolo 121°C. 
Důvodem jsou spory mikroorganismů, 
které nejsou schopny při pH pod 
4,0 klíčení, a proto není třeba je 
ničit vysokou teplotou. Průmyslovým 
podnikům je tato informace známá 
a při přípravě kompotů a dalších 
ovocných výrobků drží pH pod kritic-
kou hranicí. Při domácím zpracování, 
kde ani za běžných podmínek není 
možné dosáhnout teploty nad 100°C, 
však často není výrobek dostatečně 
okyselený, a proto časem dochází 

Mezi produkty z ovoce ošetřeného 
sterilací patří kompoty, džemy, 
marmelády, rosoly, povidla, klevely 
a ovocné protlaky. Účelem sterilace 
je mimo jiné dosáhnout obchodní 
sterility, tedy stavu, kdy uvnitř obalu 
nedochází k růstu mikroorganismů, 
dokud je uzavřený. Konzervy se dělí 
do dvou skupin na kyselé a nekyselé. 
Mezní hodnotou je pH 4,0. Zatímco 
výrobky s pH do 4,0 postačí tepelně 
zpracovávat teplotami mezi 70 až 
90°C, u výrobků s pH vyšším je třeba 
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Dnes není problémem v kterémkoliv ročním období sehnat 
čerstvé ovoce dovezené z různých zemí, přesto však tradiční 
způsoby konzervace ovoce zůstávají v oblibě. Nejen díky 
tomu, že konzervované ovoce je často levnější než to zdaleka 
dovezené, ale i specifickou chutí, kterou získává tímto 
způsobem zpracování. 

Vybíráme 
konzervované ovoce
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jak poznat kvalitní potraviny

vystaven vzduchu a zahříván, co 
nejkratší, popřípadě, aby byla oxidace 
zpomalena přídavkem kyselin, nebo 
doplněním kyseliny askorbové. 
Moderní průmyslové technologie 
již umožňují omezit ztráty vitaminů 
na minimum. 

Výživová hodnota výrobků 
z ovoce
Ovoce samo o sobě běžně obsahuje 
vysoké koncentrace jednoduchých 
cukrů (glukóza, fruktóza, sacharóza). 
Při jeho zpracování se obvykle přidává 
ještě sacharóza. Celkový obsah 
přírodních sladidel vyjádřený v gra-
mech sladidel na 100 gramů musí 
být na obale vždy uveden u džemů, 
marmelád, rosolů, klevel, ale také 
ovocných protlaků a pyré. Někteří 
výrobci uvádějí tyto výrobky do oběhu 
i v řadě se sníženým obsahem cukrů. 
V těchto výrobcích musí být obsah 
cukrů nižší nejméně o 30 % oproti 
běžným výrobkům. Tato skutečnost 
by měla být uvedena na obale. 

aby si světlé ovoce zachovalo svou 
barvu i po zpracování, je žádoucí, 
aby k tepelnému ošetření došlo co 
nejrychleji po narušení celistvosti 
plodů. Popřípadě je možné přidat 
do nálevu buď samotnou kyselinu 
askorbovou, nebo v kombinaci 
s kyselinou citrónovou, které oxidaci 
zpomalí a například jablečný nebo 
hruškový kompot si zachová svou 
světlou barvu.

Jak je to s minerály a vitaminy
Během praní ovoce může docházet 
k malým ztrátám obsahu minerálních 
látek. Samotné tepelné opracování 
však již na minerály vliv nemá. Jiná 
situace je u vitaminů. Ovoce je 
ceněno zejména pro vysoký obsah 
vitaminu C. Tento vitamín je citlivý 
vůči oxidaci, a to zejména při vyšší 
teplotě v přítomnosti kyslíku. Je 
tedy žádoucí, aby během zpracování 
byla doba, po kterou je produkt 

k jeho zkáze, byť je hermeticky 
uzavřený. 
Dalším efektem, ke kterému dochází 
během tepelného opracování, je 
denaturace enzymů, které mají 
negativní vliv jak na barvu, tak 
na texturu výrobků. Pokud chceme, 

aby si světlé ovoce zachovalo svou 
barvu i po zpracování, je žádoucí, 
aby k tepelnému ošetření došlo co 
nejrychleji po narušení celistvosti 
plodů. Popřípadě je možné přidat 
do nálevu buď samotnou kyselinu 
askorbovou, nebo v kombinaci 
s kyselinou citrónovou, které oxidaci 
zpomalí a například jablečný nebo 
hruškový kompot si zachová svou 
světlou barvu.

Jak je to s minerály a vitaminy
Během praní ovoce může docházet 
k malým ztrátám obsahu minerálních 
látek. Samotné tepelné opracování 
však již na minerály vliv nemá. Jiná 
situace je u vitaminů. Ovoce je k jeho zkáze, byť je hermeticky 

Na co je třeba si dát pozor: 
•  Konzerva musí být neprodyšně 

uzavřená a nesmí být nafouklá. 
U sklenic obvykle poznáte 
hermetičnost obalu díky víčku, 
které by mělo být přitaženo 
podtlakem. Kovová konzerva 
nesmí mít poškozený nebo zrezlý 
lem. 

•  Plechovky, které nejsou uvnitř 
lakované, začínají po otevření 
vlivem nízkého pH obsahu 
a přítomnosti vzdušného kyslíku 
oxidovat a oxidační produkty 
se mohou uvolňovat do obsahu 
plechovky, proto je třeba ihned 
po otevření obsah plechovky 
přemístit do nekovové nádoby.

•  Konzervy jsou označené datem 
minimální trvanlivosti, takové 
výrobky lze konzumovat 
i po uplynutí tohoto data. Je 
sice pravděpodobné, že obsah 
konzervy bude změklý a ztmavlý, 
neměl by však být zdravotně 
závadný.

•  Většinu produktů je třeba 
po otevření skladovat v chladu 
a jejich trvanlivost se podstatným 
způsobem zkracuje. Některé 
výrobky se sníženým obsahem 
cukru (často označené jako light) 
bývají chemicky konzervované 
nebo je jejich trvanlivost po ote-
vření jen velmi krátká.
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vystopováno

Trh s potravinami se rychle rozšiřuje, 
vznikají celé řady potravin od velmi 
kvalitních až po levné alternativy, 
do kterých jsou však již málokdy 
použité kvalitní a původní suroviny. 
Spotřebitel má tak sice možnost 
většího výběru, což však zároveň klade 
větší požadavky na jeho schopnost 
rozpoznat kvalitní od méně 
kvalitního. V seriálu, který bude 
vycházet v dalších číslech, bychom 
vás rádi poučili o tom, na co si dát 
při koupi potravin pozor, jak správně 
rozumět informacím na etiketách 
výrobků a jaké triky jsou používány 
při propagaci potravin. Tyto informace 
vám pomohou nejen ke zdravější 
výživě, ale i šetření díky tomu, 
že budete umět rozeznat, kde je 
podstatná část ceny potraviny tvořena 
náklady na marketing a distribuci 
a kde byly prostředky vynaloženy 
na zajištění kvalitních surovin a správ-
ného způsobu zpracování.

co by vás při koupi potra-
vin mělo zajímat v každém 
případě?
1) Název 
2) Výživová hodnota

O tom, co jíme, přemýšlíme naštěstí čím dál víc. Otázkou je, 
jak v obchodě poznat kvalitní potraviny. Zatímco v dobách 
dávno minulých dohlížely na výživovou hodnotu, receptury 
a kvalitu potravin především státní instituce, je v dnešní době 
tato odpovědnost stále více přenášená formou svobodné 
volby na spotřebitele. 
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Jak rozpoznat finty 
obchodníků
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vystopováno

samozřejmě ztrácí i na chuti. Ta se 
potom musí uměle dodat, a proto 
je přidávána sůl a glutamát sodný 
(E621). 
Ve většině případů však výrobci 
ani obchodníci nepochybili, 
protože výrobky byly označené jako 
polotovary a bylo na nich uvedeno, 
že mimo masa obsahují i vodu. Tyto 
výrobky byly navíc prodávány v části 
prodeje určené pro polotovary, 
nikoliv pro maso. Spotřebitelé se 
však, již okouzleni nízkou cenou, 
tyto informace nedočetli, nebo jim 
nepřipadaly důležité.

alternativy mléčných výrobků
Moderní technologie umožňují 
vyrábět tzv. analogy sýra, které 
vypadají a chutnají velmi podobně, 
avšak část a někdy i všechno mléko 
je nahrazeno rostlinnými tuky. 
Výrobci těchto náhražek se domáhali 
dokonce až u Evropského soudu, 
aby jim bylo povoleno používat slovo 
sýr. Tento však takovou praktiku 
nepřipustil a v ČR dokonce dozorové 
orgány vykázaly náhražky sýra 
mimo regály, ve kterých je běžný sýr 
prodáván. Pokud se dnes objevují 
zprávy, že někdo prodává sýr, 
ve kterém je rostlinný tuk, obvykle se 
jen nechá napálit vzhledem a chutí 
výrobku. Ve skutečnosti se totiž 
na obale o sýru nic nedočte. 

hodnotu potraviny však jen obtížně 
rozezná a bohužel špatná skladba 
stravy a konzumace nekvalitních 
potravin se obvykle neprojevuje ihned, 
ale až po delší době v podobě různých 
onemocnění.

aktuální kauzy
Abychom však nebyli jen obecní, 
uvedeme ve stručnosti dva příklady, 
které byly v poslední době mediálně 
komunikované a kde se ve skutečnosti 
ukázalo, že důvodem rozčarování byla 
nesprávná interpretace informací 
na obale:

Masné polotovary
V poslední době byla opakovaně 
mediálně komunikována proble-
matika tzv. křehčeného masa. 
Na pultech prodejců se objevilo 
a řadu spotřebitelů nalákalo nízkou 
cenou. Spotřebitelé ve snaze ušetřit 
si nakupovali výrobky, které vizuálně 
připomínaly plnohodnotné maso, 
přitom však byly polotovary již 
nastříknuté lákem. V některých 
případech to může být i 25 až 30% 
vody. Výrobci do masa přidávají 
vodu, protože zvyšuje hmotnost, 
a přitom téměř nic nestojí. Zákazník 
si tedy koupí například 1 kg křeh-
čeného masa, ale skutečného masa 
balení obsahuje jen 800 g. Maso, 
ve kterém je obsaženo tolik vody, 

3) Původ
4) Množství a kvalita použitých 
surovin
5) Způsob zpracování a uchovávání

Mezi vyjmenovanými informacemi 
chybí: 1) bezpečnost potravin
a 2) senzorické vlastnosti.
Tato skutečnost má dva důvody: 
1) Bezpečnost potravin
Problematice bezpečnosti potravin 
se věnujeme v jiných rubrikách. 
Navíc nad trhem s potravinami v ČR 
neustále bdí tři dozorové orgány, 
které se starají o to, aby potraviny 
byly zdravotně nezávadné a neklamaly 
spotřebitele. Považujeme tedy 
potraviny v ČR i EU za bezpečné 
a občasné drobné přestupky, které 
bývají mediálně komunikované, 
nepovažujeme za ucelený obrázek 
skutečného stavu trhu s potravinami. 
Za podstatnější považujeme právě 
schopnosti spotřebitele správně 
si vybrat na základě objektivních infor-
mací a nepodlehnout marketingovým 
trikům.

2) Senzorické vlastnosti
Barva, chuť, vůně i textura potravin 
jsou parametry, které spotřebitel 
vnímá snadno a nemusí o nich číst 
na etiketách. Pokud strávníkovi něco 
nechutná, jistě si to samé znovu 
nekoupí. Například nízkou výživovou 
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Na předškoláky a školáky už bohužel 
rodiče nemají takový vliv, jaký by chtěli. 
Děti chtějí vše poznat a také ochutnat. 
Pokud mají zdravý základ z domova, 
jedí pestrou a vyváženou stravu 
a neohrnují nos nad zeleninou nebo 
ovocem, pak by jim nemělo v menší 
míře škodit, když si jednou za čas dají 
něco „nepovoleného“. 

Mami, já chci kečup!
Děti si „tekutá“ rajčata někdy oblíbí 
natolik, že by je jedly i ke knedlíkům. 
Co se samotné zeleniny týče, jsou 
rajčata opravdu nabitá zdravými 
látkami, a pokud se tepelně upraví 
a přidá se k nim kvalitní rostlinný olej, 

mateřského mléka vnímají za nejpřiro-
zenější sladkou chuť. Na ostatní, jako 
je slaná, kyselá nebo dokonce hořká, si 
nejprve musejí zvyknout a to tím, že ji 
i několikrát ochutnají. Není tedy nutné 
jim příkrmy v kojeneckém věku solit 
či sladit. Pokud se chuť různých pyré 
a polévek zdá mdlá, můžeme k jejich 
přípravě použít méně aromatické 
bylinky, jako je majoránka nebo kmín. 
Sladkou chuť pokrmu dodává mrkev, 
brambory nebo sladší druhy ovoce.
U batolete může mít vyšší příjem 
soli, cukru, koření a umělých látek 
vliv na ledviny a játra, ale i na trávicí 
soustavu, může se objevit vyrážka 
na pokožce i dýchací problémy. 

Dochucovadla jsou různé jednosložkové 
nebo vícesložkové směsi, jejichž 
úkolem je zvýraznit, bohužel v některých 
případech i zamaskovat, chuť pokrmu. 
Existují přírodní ochucovadla, která 
obsahují zdraví prospěšné látky, ale 
i taková, jež v sobě skrývají nadměrné 
množství soli, cukru a syntetických aditiv. 
Proto je důležité naučit se číst informace 
uvedené na obalu potravin a sledovat 
také doporučení na skladování i datum 
trvanlivosti. Zvláště pak, jedná-li se 
o majonézu nebo tatarskou omáčku.

Děti si na chuť zvykají
Oproti dospělým lidem mají děti více 
chuťových pohárků. Od prvního polknutí 

Chtějí vaše děti ke každému 
jídlu kečup? Přemýšlíte, co 
jim můžete nebo naopak 
byste neměli dát? Možná je 
načase vrátit se ke kořenům 
a vyměnit ne příliš zdravá 
ochucovadla za ta, která jsou 
pro lidský organismus lépe 
stravitelná. Poradíme vám, 
jaká to jsou i na co se zaměřit 
při jejich nákupu.

co je vhodné pro vaše dítě
Přip

raven
o

 ve sp
o

lu
p

ráci s Jan
o

u
 V

ašáko
vo

u
, výživo

vo
u

 p
o

rad
kyn

í, w
w

w
.recep

typ
ro

d
eti.cz, fo

to
 sh

u
ttersto

ck

Děti a dochucovadla
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co je vhodné pro vaše dítě

raději využijte šťávy 
z citrónu, čerstvého 
zázvoru a trošku 
kari. Pokud 
budou starší děti 
trvat na sojové 
omáčce, vybí-
rejte ji pečlivě. 
Ta „pravá“ se 
vyrábí fermentací 
ze sojových bobů, 
vody a soli a obsahuje 
kromě jiného i vitaminy 
skupiny B. 

mohou být pro lidský organismus 
ještě prospěšnější. Jak se ale vyznat 
v rozsáhlé nabídce kečupů na trhu? 
V první řadě sledujte, kde je v seznamu 
ingrediencí uveden rajčatový protlak. 
Jednotlivé suroviny se totiž uvádějí 
sestupně dle podílu složky. Někteří 
výrobci uvádějí, kolik rajčat bylo 
použito při přípravě kečupu, ideální 
je například 180 g rajčat na 100 g 
výrobku. Zaměřte se také na obsah soli, 
cukru a v případě potravinové alergie 
i na stopy celeru. 

Tip, jak si připravit domácí 
kečup 
Na výrobu domácího kečupu nebo 
jednoduché omáčky k těstovinám stačí 
zralá nebo loupaná rajčata. Na olivo-
vém oleji orestujte nasekanou cibulku 
a česnek, přidejte na menší kousky 
nakrájená rajčata, podlijte troškou 
vody, dochuťte mořskou solí, čerstvým 
nebo sušeným oreganem a bazalkou. 
Pokud je omáčka příliš kyselá, doslaďte 
ji malým množstvím třtinového cukru. 
Poduste přibližně 5 minut, odstavte, 
rozmixujte, zavařte do sklenic či rovnou 
podávejte. 

Syndrom čínské kuchyně
Kromě základních čtyř chutí se 
mluví také o páté s názvem umami. 
Odvozena je z japonštiny a znamená 
chutná nebo delikátní. Dává se 
do souvislosti s „levnou“ asijskou 
kuchyní, kde se mohou vyskytovat 
glutamáty (E 621–625), které pro 
děti nejsou příliš vhodné. Mohou se 
nacházet nejen v sojové omáčce, ale 
také v různých polotovarech, hotových 
a konzervovaných pokrmech. Když se 
pustíte do přípravy oblíbené „číny“, 

Která ochucovadla jsou 
pro děti vhodná? 

•  Čerstvé a sušené bylinky – méně 
aromatické 

•  Koření – kromě pálivého, nevhodné 
jsou i směsi se solí

•  Mořská sůl – může být i sůl 
s obsahem fl uoru a jódu

•  Přírodní octy – s obsahem kyseliny 
octové, může být dle příchutě 
vinný, jablečný apod.

•  Bujony v bio kvalitě – bez přidané 
soli

•  Kvalitní kečup – s vysokým podílem 
rajčatového protlaku a méně soli

•  Zakysaná smetana a bílý jogurt – 
místo majonézy a tatarské omáčky
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Teenageři jsou schopni jíst celý den jen rohlíky nebo se 
pořád stravovat ve fast-foodech. Co jim tedy připravit 
k jídlu, aby bylo zdravé a chutné zároveň? Hlavní je 
s dospívajícími o jídle mluvit, naučit je stravovat se kvalitně 
a jít sami dobrým příkladem. 

tipy pro zdraví

potřebuje kvalitní nenasycené tuky 
v podobě ryb a ořechů, které navíc 
obsahují lecitin. Pokud je teenager 
spíše lenoch, pak je naopak nutné 
snížit přísun jednoduchých cukrů 
na minimum, příliš přijaté energie 
bez výdeje se jinak začne v těle 
ukládat ve formě tuku. Záleží také 
na zdravotním stavu, v případě, že 
teenager bývá často nemocný, je třeba 
dbát na dostatečný přísun vitaminů 
a u dívek myslet na hormonální 
změny, tedy na menstruaci, kdy je 
zapotřebí přijímat více železa. Celkově 
pak platí pravidlo, že dospívající děti 
potřebují až o třetinu více jídla než 
dospělý člověk. Pokud mají hlad, měla 
by se jim zvýšit porce „normálního“ 
jídla a dobrým tipem je mít na stole 
vždy v misce ovoce a oříšky. V lednici 

Dnešní zrychlený rytmus života 
může způsobit, že děti nemají vztah 
k jídlu takový, jenž by vedl ke kvalitní 
stravě. Dostanou peníze na svačinu, 
koupí si limonádu a sušenky, místo 
oběda si doma udělají hranolky, 
případně namažou rohlík. Princip 
pěti prstů, nebo-li pěti porcí jídel 
a pěti porcí ovoce a zeleniny, jim toho 
příliš neříká. Zvláště pak, jedná-li se 
o slečny v pubertě, které se snaží 
nejíst, aby náhodou nepřibraly 
na váze. Naopak kluci jsou v tomto 

období spíše „žíravinou“, která sní 
vše, na co přijde. Protože se jim ale 
nechce moc hýbat, zbytek dne prosedí 
u počítače nebo proleží u televize. 
To vede k obezitě, která může mít již 
trvalé následky.

Jak sestavit jídelníček
V první řadě je pro rodiče důležité 
sledovat aktuální stav dítěte, jak se 
hýbe a zda pravidelně sportuje, neboť 
v tom případě bude potřebovat zvýšit 
přísun bílkovin. Pokud se hodně učí, 

Přip
raven

o
 ve sp

o
lu

p
ráci s Jan

o
u

 V
ašáko

vo
u

, výživo
vá p

o
rad

kyn
ě, w

w
w

.recep
typ

ro
d

eti.cz, fo
to

 sh
u

ttersto
ck

Jak nakrmit teenagera



www.svetpotravin.cz 27březen 2012

Doporučené denní dávky

tipy pro zdraví

do pitného režimu, vedou ke kazivosti 
zubů, zažívacím problémům, zatěžují 
ledviny a mohou vést k civilizačním 
chorobám. Ukázkové jídelníčky 
naleznete na www.vyzivadeti.cz, kde 
je i kontakt na bezplatné poradenské 
centrum.

Vyzrajte na ně
Teorie je krásná věc, bohužel ne vždy 
se slučuje s praxí. Děti mají mlsné 
jazýčky, které odmítají jíst saláty 
a ovoce, preparují zeleninu v jídle, 
odmítají ryby atd. Možná to ale dělají 
jen doma a rodičům na truc. Víte ale, 
co jedí děti, když s nimi nejste? Podle 
statistik, které byly zveřejněny v rámci 
kampaně VZP Žij zdravě, se zjistilo, 
že 2000 dětí ve věku 7 až 16 let 
upřednostňuje pizzu. Tradiční česká 
kuchyně se dostala na druhé místo 
a zajímavé je, že hranolky a hambur-
gery až na místo páté. Otázkou je, 

zda děti odpovídaly upřímně a jak 
daleko v jejich okolí se restaurace 
typu „fast food“ nacházejí. Více se 
o projektu dozvíte na www.zijzdrave.cz 
nebo na www.yesneyes.cz. 
Co je třeba omezit v jídelníčku všech 
dětí, je především sůl, cukr, nasycené 
tuky, polotovary a potraviny obsahující 
příliš syntetických éček. Protože zákaz 
u dětí má naprosto opačný efekt, 
není nutné jim všechny prohřešky 
zakazovat. Měly by si však být vědomy 
následků svého chování. Rodiče by 
si s nimi měli promluvit o tom, co je 
a není správné, brát je na nákupy, 
dát jim možnost volby, umožnit jim, 
aby jednou za čas doma něco uvařily. 
Vaření je dnes zábavou a módní zále-
žitostí. Stačí, když teenagerům rodiče 
pustí pořad se známým kuchařem, 
který jim ukáže, jak na to. Děti musí 
najít ten správný vztah k jídlu a rodiče 
by jim měli jít příkladem. 

pak může být připraven sendvič 
na doby, kdy nejsou rodiče doma.
Všechny potřebné látky by měl dodat 
pestrý a pravidelný jídelníček, který by 
zahrnoval od všeho kousek. Je třeba 
dbát na dostatečné množství ovoce 
a zeleniny, dopřát teenagerům dvakrát 
denně mléčné výrobky, 2 až 3 x  denně 
porci cereálií (pečiva, cereálních 
výrobků, rýže, těstovin apod.), 
jednou denně libové maso, dvakrát 
týdně ryby, 2 až 4x týdně vajíčka, 3x 
týdně luštěniny, 2 až 4x týdně oříšky 
a semínka v přírodní podobě, denně 
pak kvalitní rostlinné oleje a neper-
livou vodu. Pitný režim bývá častým 
problémem dětí, ale i dospělých. 
Proto je třeba naučit je již od útlého 
věku pít pravidelně v menších 
dávkách, než jednou za čas vypít půl 
litru tekutin. Sladké limonády nebo 
dokonce alkohol a káva nespadají 

Chlapci 13-15 let dívky 13-15 let chlapci 15-19 let dívky 15-19 let

Energie  11200 kJ/2667 kcal 9400 kJ/2238 kcal 13000 kJ/3095 kcal 10500 kJ/2500 kcal

Bílkoviny  90 g 90 g 120 g 90g

Sacharidy 267–329 g 267–329 g 308–380 g 308–382 g

Tuky 88–103 g 74–86 g 83–103 g 83–102 g

Vláknina 18–20 g 18–20 g 20–24 g 20–24 g

Tekutiny 2,5 l 2,5 l 2,8 l 2,8 l

Zdroj: www.vyzivadeti.cz
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protože bychom šli do ztráty. A kdybych 
nadsadil ceny, přišel bych o všechny své 
současné spokojené hosty. Ne, cestou 
pro dobré restaurace nejsou slevy 
a dotace, cestou je konkurovat kvalitou 
a dobrým servisem.

Kde berete inspiraci pro sestavo-
vání jídelního lístku a menu pro 
degustační akce?
Nejvíc se inspiruji jako host v restaura-
cích předních světových kuchařů nebo 
jako zákazník na trzích a v obchodech 
s čerstvými surovinami. Ale také 
z kuchařských knih a samozřejmě 
mne rovněž inspirují požadavky hostů. 
Na našich akcích se menu většinou 
sestavuje tematicky. Jak podle sezónních 
surovin, tak podle svátků a jejich 
typických jídel. Ale děláme také vždy 

prodává jídlo s přípravou a servisem 
za cenu, která je mnohdy pod nákupní 
cenou surovin. A to jen proto, že provoz 
je dotován investorem z jiné činnosti. 
Takový podnik, podle mého, nemá 
na trhu co dělat.

Bohužel ale cena je to, na co 
naše populace zatím slyší 
nejvíce…
Ano, cena je důležitá. Já si ji s doda-
vateli taky silně usmlouvávám, abych 
mohl nabídnout dobrou cenu hostům. 
Pravda však je taková, že restaurace by 
například na slevových portálech být 
vůbec neměla. Jak může dát někdo 
slevu 70 % z ceny jídla? Buď má nesmy-
slnou marži, anebo nedává hostům, co 
jim patří. U nás máme ceny nastaveny 
tak, že si nemůžeme dovolit dávat slevy, 

V čem vidíte největší problémy 
české gastronomie?
Možná se můj názor nebude některým 
lidem líbit, ale největším problémem je 
to, že je zatím málo kuchařů a číšníků, 
kteří si vydělali dostatek peněz na to, 
aby si mohli otevřít vlastní podnik. Ono 
je totiž něco jiného pracovat v restauraci 
jako pouhý zaměstnanec, nebo jít se 
svou kůží na trh. Dnes bohužel stále 
většinu restaurací vlastní investoři, 
kterým nejde o dobrou gastronomii, ale 
jen o zisk. I když zaměstnají sebelepšího 
kuchaře a dají mu sebevětší volnost, 
tak je to vždy něco jiného, než kdyby 
sám kuchař vsadil své jméno a peníze. 
Každému přeju, kdo chce mít hospodu, 
ať si ty milióny půjčí a pak ať podniká 
a konkuruje ostatním. Mně připadá 
jako největší diletantismus, když někdo 
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Dušan Jakubec patří mezi gast-
ronomické hvězdy. Byl kapitánem 

seniorského a manažerem juni-
orského Českého národního 

týmu kuchařů a cukrářů, 
které vybojovaly hned 

několik zlatých medailí. 
Dnes vede úspěšnou 
restauraci Ristorante 

Prosecco na praž-
ském Proseku, kam 

jezdí za dobrou 
kuchyní lidé z celé   

republiky.



Domácí italský chléb s tomaty

Restované krevety s česnekem

Spaghetti à lla carbonara

Marcipánovo-jablečné knedlíčky

Postup:
 Bruschetty rozkrojíme, pokapeme olivovým olejem a opečeme z obou stran. Na ně naneseme 

parmazánový krém, připravený jako klasická majonéza, jen navíc s česnekem, parmazánem, 
nasekanou ančovičkou, solí a citronovou šťávou. Na ní klademe nakrájená rajčata, ochucená 
trochou sekaného česneku, solí, pepřem a bazalkou. Pokud jsou rajčata sladší, je možné je mírně 
zakápnout citronovou šťávou.
  

Postup:
 Z chleba vydlabeme střídku, pokapeme olivovým olejem a v grilu necháme propéct 

do křupava. Oloupané krevety osolíme a zprudka opečeme na pánvi. Přidáme česnek, 
nasekanou chilli papričku, máslo, petrželku a piniové oříšky. Zakápneme lehce citronovou šťávou. 
Necháme krevety chvíli prohřát. Na opečenou střídku klademe krevety obalené v máslové směsi, 
která by měla do střídky nasáknout. 
  

Postup:
 Špagety uvaříme v osolené vodě „na skus” a přecedíme. Pancettu nakrájíme na nudličky 

a orestujeme s kapkou olivového oleje. Přidáme vývar, kapku smetany, osolíme a opepříme. 
Provaříme a odstavíme. Žloutek rozšleháme s trochou strouhaného parmazánu. Špagety 
nasypeme do pánve s pancettou, přilijeme rozšlehaný žloutek a promícháme. Podáváme 
s hoblinkami parmazánu a lístky bazalky. Možná je i varianta, kdy žloutek nešleháme, ale celý 
ho nandáme až na talíři na špagety.
  

Postup:
 Žloutky šleháme na maximální otáčky šlehače, dokud se nezmění barva do světle žluté 

a konzistence je našlehaná jemná pěna. Zašleháváme vařící vanilkový sirup (125 g cukru + 125 ml 
vody + 1 vanilkový lusk svaříme na nit* a přecedíme skrz jemné sítko). Vychladíme ve studené 
lázni, přidáme kůru a lehce vmícháme našlehané mascarpone. Krém necháme důkladně vychladit. 
Jablečné kuličky obalíme v cukru se skořicí, v rozváleném marcipánu a lehce rozváleném těstě. 
Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C. Podáváme ozdobené ovocem, mátou a moučkovým cukrem.  

Ingredience: 
 2 bruschetty (nebo dobré housky), 2 větší rajčata nebo 6 cherry rajčat, 

žloutky a olej na majonézu, česnek, parmazán, ančovička, sůl a citronová 
šťáva 

Ingredience: 
 bílý chleba, veka nebo housky, 6-8 krevet, česnek, chilli paprička, 

petrželová nať, piniové oříšky, máslo, citronová šťáva 

Ingredience: 
 špagety, 15 dkg pancetta, 2-3 dl kuřecího nebo zeleninového vývaru, 

smetana, žloutek, sůl, pepř 

Ingredience: 
 5 žloutků, 125 ml vanilkového sirupu, 10 g pomerančové kůry, 250 g 

mascarpone, knedlíčky: 80 g marcipánu, 200 g listového těsta, cukr moučka, 
skořice, 15 ks jablečných kuliček (vykrojené krájítkem z čerstvých jablek) 
 

Doba přípravy: 5 minut, pro 2 osoby 

Doba přípravy: 15 minut, pro 2 osoby

Doba přípravy: 15 minut, pro 2 osoby  

Doba přípravy: 35 minut, pro 4 osoby
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hranice Prahy, na co kladete 
největší důraz, aby hostům 
chutnalo?
Snažíme se vařit jen z čerstvých surovin, 
nepoužívat umělá dochucovadla, vařit 
jednoduše a poctivě, nepodbízet se 
cenami, ale ani se naopak nesnažit 
o astronomické ceny, které jsou pro 
většinu lidí nereálné.

ceny v restauracích jsou dnešní 
velké mediální téma, jak to 
děláte, že si držíte rozumné ceny 
i při vysoké kvalitě?
Cena jídel na jídelním lístku je ovlivněna 
mnoha faktory. Především nesmíte mít 
restauraci bez hostů a plnou personálu. 
To se dá ekonomicky vydržet pouze pře-
chodnou dobu. My jsme tím také prošli, 
když jsme restauraci čerstvě otevřeli. 
Naštěstí to trvalo jen pár týdnů. Druhou 
věcí je kvalita a nákupní cena surovin. 
Máme výhodu, že současně s restaurací 
provozujeme i moderní bufetovou 
restauraci Fast Good, a tak od některých 

při změně jídelního lístku jednu akci, 
kde mohou hosté ochutnat průřez 
novou nabídkou. Každý se pořád učíme 
a o kuchařích to platí dvojnásob. 

určitě velkou roli hrají i suroviny 
a jejich kvalita, jak je vybíráte?
Používáme, pokud to jen trochu jde, 
pouze čerstvé suroviny. To je základ naší 
kuchyně. Samozřejmě to nejde vždy, 
jak si někteří lidé myslí. Snažíme se 
vybírat v dané době co nejvíce sezónních 
potravin. Ryby, maso a 90 % zeleniny 
jsou vždy čerstvé. Určité prvky, jako 
krevety, ovocné pyré, jsou mražené, ale 
zase v maximální kvalitě.  Používáme jak 
zahraniční, tak kvalitní české produkty. 
Ale nejde jen o kvalitu surovin, důležité je 
také jejich zpracování.

Když jsme u zpracování, často 
slyšíme spory a diskuze o správ-
ných a nesprávných úpravách. 
Příkladem mohou být špagety à 
la carbonara a použití smetany.
Tohle mne vždy pobaví. Recept přece 
není nepřekročitelné dogma. Dobré 
jídlo by mělo ctít základní recepturu, 
ale zároveň může odrážet i fantazii 
a kreativitu toho, kdo ho připravuje, 
a ne jen slepě dodržet předepsaný 
recept. Třeba zrovna do špaget à la 
carbonara my trochu smetany dáváme. 
Tohle jídlo není dílem kuchaře, ale 
vychází z domácí kuchyně. A Itálie je 
tak velká a má tolik rozdílných regionů, 
že nevěřím, že v některém se i v Itálii 
do nich nedává kapka smetany. Není 
přece důležité, aby jídlo bylo přesně 
podle nějakého receptu, nejdůležitější 
je, aby hostovi chutnalo.

Vaše restaurace Prosecco již 
svým věhlasem překročila 

dodavatelů máme vzhledem k velkému 
objemu odebíraného zboží lepší ceny než 
menší  restaurace. A v neposlední řadě 
nechceme rychle zbohatnout.

Z názvu restaurace je trochu cítit 
italský zvuk, jste tedy italská 
restaurace?
Nikdy jsme se neprofi lovali jako restau-
race s autentickou italskou kuchyní. 
Název naší restaurace nevychází jen 
ze jména známého italského vína, ale 
především z  místa, kde se nachází, tedy 
na pražském Proseku. Děláme pizzu, 
těstoviny a další jídla, typická pro Itálii, 
a  snažíme se je dělat autenticky, ale 
zároveň do nich dát i trochu více, fantazii 
a samozřejmě je i trochu přizpůsobit 
chutím, zvyklostem a požadavkům 
českého hosta. Ale vaříme i zcela 
neitalská jídla, hlavně v našich denních 
nabídkách nebo speciálních sezónních 
nebo tématických akcích.

Vaše pravidelné degustační akce 
Prosecco Flavours se staly už tak-
řka legendou, co vám přinášejí?
Při otevření restaurace před třemi 
roky jsme se zamýšleli, jak  investovat 
prostředky pro reklamu. Místo toho, 
abychom si platili inzeráty nebo reklamu 
v tištěných mediích, bilboardech či  
rozhlase, nám přišlo smysluplnější a efek-
tivnější investovat přímo do našich hostů. 
Proto jsme zavedli pravidelné degustační 
akce, kde hosté mohou ochutnat 
šestichodové menu za maximálně 
550 Kč. Není to pro nás samozřejmě 
nijak výdělečné. Pohybujeme se na hraně 
pokrytí nákladů, ale právě tyhle akce byly 
a jsou jednou z našich nejdůležitějších  
marketingových akcí, kdy přilákáme nové 
hosty a představíme se jim. A investice 
do hosta se vždycky vyplatí.

hranice Prahy, na co kladete při změně jídelního lístku jednu akci, 

a samozřejmě je i trochu přizpůsobit 
chutím, zvyklostem a požadavkům 
českého hosta. Ale vaříme i zcela 

Tajemství úspěchu? Kvalitní suroviny, jednoduchá příprava a dobré vychucení

Dušan Jakubec se svým týmem v restauraci 
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Kontrola potravin 
v ČR funguje

ochranou našeho území před možným 
zavlečením nebezpečných nákaz nebo 
jejich nositelů. Přímo i nepřímo zodpo-
vídá tak za zdraví občanů. 
Dostupnost kvalitních a prověřených 
potravin na českém trhu patří mezi 
primární zájmy ministerstva zemědělství 
(MZe), které proto v roce 2003 zavedlo 
národní značku kvality KLASA. Zda 
produkt ocenění získá, rozhodují nezá-
vislí odborníci z oboru potravinářství 
– zástupci MZe, Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF), Potravinář-
ské komory ČR, Agrární komory, SVS ČR 
a SZPI. Jedním z hlavních kritérií udělení 

Kontrolu potravin u nás realizuje Státní 
zemědělská potravinářská inspekce 
(SZPI) a Státní veterinární správa (SVS 
ČR). SZPI kontroluje potraviny, suroviny 
k jejich výrobě, zemědělské výrobky 
a tabákové výrobky. Kompetence SZPI se 
vztahují na výrobu, skladování, přepravu 
i prodej (včetně dovozu). SZPI tak chrání 
občany před zdravotně závadnými 
potravinami, ale i potravinami, které 
jsou špatně označené nebo s prošlým 
datem. Státní veterinární správa je 
organizací, která ze zákona vykonává 
dozor nad zdravotní nezávadností 
potravin živočišného původu, nad 

PR článek

Systém kontroly kvality potravin v České republice je 
předmětem častých diskuzí. Události posledních měsíců však 
ukazují, že funguje dobře a nastavené mechanismy jsou 
schopné včas zachytit potenciálně zdravotně závadný výrobek. 
Označení potravin na obalech, například značkou kvality 
KLASA, zaručuje spotřebitelům výběr kvalitních a prověřených 
potravin a usnadňuje orientaci při nákupech. 
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Dana Půtová, vedoucí oddělení podpory 
značky KLASA Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF). „Každoročně 
se totiž snažíme maximálně podporovat 
výrobce kvalitních potravin, kteří tohoto 
ocenění dosáhli. Například náš systém 
spolupráce s maloobchodními řetězci 
usnadní identifi kaci výrobků se značkou 
kvality KLASA přímo v místě prodeje 
a pomáhá tak spotřebitelům vybírat 
kvalitní potraviny,“ dodává Půtová. To 
potvrzují i výsledky průzkumu. Logo 
KLASA totiž podle nich usnadňuje výběr 
potravin v 71 % případů a produkty 
s ním navíc považuje 84 % respondentů 
za opravdu kvalitní. 67 % respondentů 
jim dává přednost při nákupu. Průzkum 
také potvrzuje, že pro českého spotře-
bitele je v současné době nejdůležitější 
čerstvost a kvalita potravin a že 
je ochotný si za kvalitu označenou 
například logem KLASA připlatit. 

Podobně pozitivně hodnotí značku 
KLASA i výrobci potravin. Podle dotazní-
kového šetření, které na konci loňského 
roku realizovalo marketingové oddělení 
SZIF, mezi 46 z nich má logo KLASA 
na výrobcích pozitivní vliv na prodeje 
výrobků, které zvyšuje minimálně 
o 15 %, a to i v období ekonomické 
krize. Toto hodnocení uvedlo v prů-
zkumu plných 76 % respondentů.
Dvě třetiny výrobců uvádějí, že chtějí 
usilovat o získání loga i na další 
produkty. Pozitivní přínos pro výrobce 
určitě představuje i rostoucí zájem 
řetězců o výrobky s touto značkou. 
Například Globus, Kaufl and a Interspar 
zvýšily v posledních dvou letech 
zalistování výrobků označených logem 
KLASA o desítky procent. 

značky KLASA představuje prokázání 
výjimečných kvalitativních charakte-
ristik minimálně v jednom znaku, které 
zvyšují jeho přidanou hodnotu a zaručují 
jeho jedinečnost ve vztahu k výrobkům 
běžně dostupným na trhu. 

Kontroly výrobků nesoucích logo KLASA 
Státní veterinární správou a Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekcí 
probíhají nejenom v rámci samotného 
procesu udělování ocenění, ale 
i následně – do šesti měsíců od udělení 
a poté několikrát v průběhu platnosti 
certifi kátu, který je přidělen na 3 roky. 
S kontrolními orgány spolupracuje 
MZe i SZIF velice intenzivně. Běžné 
a namátkové kontroly i ty vyvolané 
podněty spotřebitelů sledují jak kvalitu 
výrobků, tak dodržení právních předpisů 
a Pravidel pro udělování značky KLASA. 

Z každé kontroly je pořízen protokol, 
jehož součástí jsou mikrobiologické či 
chemické laboratorní rozbory výrobků. 
Kopie protokolu shromažďuje SZIF 
a jsou při sebemenším problému 
snadno dohledatelné. Protokoly jsou 
zároveň i potvrzením, že výrobky prošly 
kontrolou a jsou v souladu s Pravidly pro 
udělování značky KLASA, s kvalitativními 
požadavky, předpisy Evropské unie 
a požadavky na bezpečnost potravin 
dle NK – Nařízení komise č. 2073/2005 
(ES) o mikrobiologických kritériích pro 
potraviny.  

V případě, že dojde k porušení kvalita-
tivních parametrů, deklarací na obale 
nebo Pravidel pro udělování značky 
KLASA, informuje SVS a SZPI oddělení 
marketingu Státního zemědělského 
intervenčního fondu. O nápravě 
drobných nedostatků jedná SZIF přímo 
s výrobcem. Hrubé porušení pravidel 

může vést až k odebrání značky KLASA. 
Tento systém kontrol je zárukou trvalé 
kvality oceněných výrobků. 

KlaSa pomáhá spotřebitelům 
i výrobcům 
Výsledky průzkumu mezi spotřebiteli 
z konce roku 2011 ukazují, že označení 
kvality potravin KLASA je smysluplným 
logem, které spotřebitelé znají a rozumí 
mu a které jim pomáhá v orientaci 
mezi výrobky. Dotazníkové šetření mezi 
výrobci pak potvrzuje, že značka KLASA 
na obale s sebou přináší i ekonomické 
benefi ty. V letošním roce tak má KLASA 
na co navazovat. 

Podle spotřebitelského průzkumu, 
realizovaném společností STEM/MARK, 
představuje KLASA v 67 % případů 
nejčastěji spontánně zmiňovanou 
značku označující kvalitu potravin, což 
několikanásobně převyšuje znalost 
obdobných značek kvality jako 
například Bio, Czech made nebo 
Česká kvalita, což znamená dokonce 
nárůst ve výši 5 % oproti roku 2009. 
Navozená znalost značky KLASA se 
vyšplhala až na 92 %. „Jsme rádi, 
že se vynaložené prostředky i energie 
mezi spotřebiteli pozitivně projevují 
ve znalosti a pochopení smyslu označení 
kvality potravin logem KLASA,“ říká 
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Značka KLASA se tedy stala silným 
marketingovým nástrojem na podporu 
prodeje takto označených potravin.
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hypermarketů a supermarketů 
(zjednodušení výběru kvalitních potravin 
pro všechny spotřebitele) a v neposlední 
řadě do spotřebitelských soutěžních 
akcí zvyšujících preference KLASOU 
označených potravin. 

Znalost značky i spotřebitelské preference 
KLASOU označených potravin po těchto 
kampaních dosáhly historických vrcholů 
(spontánní znalost 67%, podpořená 
znalost 92 %). Obecně došlo ke zvýšení 
prodejnosti takto označených potravin 
o desítky procent (navíc realizovaný roční 
obrat všech výrobců výrazně přesahující 
500 000 000 Kč). Takto realizovaná 
strategie měla výrazný pozitivní dopad 
i na spokojenost výrobců s kampaněmi 
KLASY v letech 2009 až 2011 a jejich 
prodejním efektem, na konci roku 2011 
vzrostla opět na rekordní historická 
maxima:

• 76 % výrobců souhlasí s tím, že logo 
KLASA má vliv na zvýšení prodeje jejich 
potravin
• 82 % výrobců bude usilovat o získání 
loga i na ostatní výrobky
• 95 % výrobců hodnotí kampaně 
značky KLASA jako zdařilé

Podpora kvalitních potravin 
KlaSa 2012 – 2013
Program na podporu kvalitních 
potravin KLASA spadá do režimu 
Státních podpor v odvětví zemědělství 
a lesnictví. Značka KLASA je udělována 
od roku 2003 a v roce 2004 přešla její 
administrace na oddělení marketingu 
SZIF. Podpora kvalitních potravin KLASA 
je u 100 % hrazena ze státního rozpočtu 
a spadá do oblasti vodítek dle Státní 
podpory v odvětví zemědělství a lesnictví. 
Od dubna 2007 musela být uvedena 
do souladu s pokyny Společenství 
v odvětví zemědělství a lesnictví platných 
na léta 2007–2013. O udělení ocenění 
rozhoduje hodnotitelská komise složená 
z  odborníků působících v oblasti 
zemědělství – zástupců MZe, PK ČR, AK 
ČR, SZPI, SVZ, VÚP, VŠCHT, ČZÚ, SOS.

Obecně se komunikace v posledních 
3 letech více zaměřila na maximalizaci 
efektu vlivu značky KLASA na podpory 
prodeje takto označených potravin 
a to v jednotlivých regionech ČR. 
Valná většina aktivit směřovala 
do regionálních promotion kampaní, 
do cíleného označení potravin s logem 
KLASA v regálech nejnavštěvovanějších 
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co byste měli vědět 

Není ovšem problém si pečený čaj 
vyrobit doma. Stačí, pokud máte 
čerstvé nebo zmražené ovoce a chuť 
do výroby. Nebo si čaj můžete koupit 
již hotový. „Postup jeho přípravy 
je pak také velmi jednoduchý,“ 
popisuje Gabriel. „Obsah lahvičky 
dáte do hrnku nebo do sklenice 
a zalijete horkou vodou nebo 
studenou minerálkou. Během chvilky 
tak získáte horký ovocný čaj, který 
vás zahřeje za zimních večerů, nebo 
chutný ledový nápoj, jenž v létě 
osvěží.“ Pečený čaj lze také použít 
do pudinků, jogurtů, polev a zmrzli-
nových pohárů. 

Lahodná chuť ale není to jediné, 
co pečený čaj nabízí. Nápoj má 
blahodárný vliv, byť se teplotou zničí 
vitamin C, ostatní kultury a další 
látky obsažené v ovoci a koření jsou 
pro tělo také důležité. „Například 
ananasový s kardamomem pomáhá 
při srdečních onemocněních, podpo-
ruje trávení a je vhodný při redukční 
dietě. Čaj aróniový je vhodný při 
poruchách štítné žlázy, snižuje krevní 
tlak a je antisklerotický. Bezinkový čaj 
se skořicí zase působí jako analge-
tikum a má protizánětlivé účinky,“ 
vypočítává Gabriel. A kde pečené 
čaje můžete sehnat? „V prodejnách 

Pečený čaj je ovocným čajem bez kon-
zervantů, barviv a aromat, připravený 
podle velmi staré receptury. Základem 
každé lahvičky jsou pečené kousky 
ovoce naložené ve vlastních šťávách 
s přidáním cukru a různých druhů 
koření. Jiří Gabriel ho poprvé ochutnal 
na návštěvě u tchýně a natolik mu 
zachutnal, že neskončil u jednoho 
šálku, ale hned několika. „Dostal 
jsem nápad, že by určitě chutnal 
i více lidem. Tak jsem založil fi rmu 
Babiččin čaj a začal jsem čaje vyrábět,“ 
vzpomíná dnes a přiznává: „Přitom 
čaj normálně nepiju.“ Jenže pečený 
čaj není „normální“ čaj a dokud si 
jeho chuť nevyzkoušíte, nevíte, s čím 
máte tu čest. „Je potřeba ho ochutnat, 
proto také provádíme ochutnávky 
po celé republice, na veletrzích 
a podobně.“ 
Výrobek vypadá jako kompot, ale je 
odlišný svou výrobou. Základem celého 
procesu je, jak už název napovídá, 
pečení. Jaké ovoce je možné na pří-
pravu čaje použít? „Čaj se dá připravit 
z většiny druhů ovoce, ale jsou výjimky, 
jako je třeba banán, mandarinka 
nebo kiwi. Těm buď chybí výrazná 
chuť, nebo se ovoce snadno rozpadá 
a zbudou jen semínka,“ vysvětluje 
Jiří Gabriel. „Ovoce zpracováváme 
buď čerstvé, nebo mražené, proto se 
vymykáme ze sekce tak zvaných čajařů. 
Dodavatele si vybíráme pečlivě a často 
odebíráme přímo od sadařů.“ 

Máte rádi čaj, ale sáčkové 
vám připadají stejné? Máte 
pocit, že už jste všechny čaje 
ochutnali a nic vás nemůže 
překvapit? Zkuste pečený 
ovocný čaj, takový, jaký 
běžně vařily naše babičky 
a prababičky. U nás ho 
podle původní, velmi staré 
receptury vyrábí Jiří Gabriel, 
který nám i prozradil, jak si 
tento lahodný nápoj můžete 
připravit doma sami.
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zdravé výživy, v bylinkářských 
obchodech s dárky a ve speciálních 
obchodech na čaje, také v restau-
racích a kavárnách. Nezabýváme 
se řetězci, protože si myslíme, že 
tam náš výrobek nepatří. Rozhodně 
nechceme, aby se Babiččin čaj stal 
fádním zbožím.“ A to určitě není. 
„Tento výrobek je ojedinělý, nikde 
ve světě jsem se s ním nesetkal,“ říká 
Jiří Gabriel. „Také se už o něj zajímají 
obchodníci z Kanady, Číny a mnoha 
dalších států. Je to vlastně jediný čaj, 
který se dá celý sníst. Svojí výrobou je 
čistě přírodní, což je dneska ve světě 
velmi žádaná alternativa.“

Další vyráběné druhy
a jejich účinky:  
Borůvka s kardamonem
Proti průjmu a střevním parazi-
tům, pozitivně ovlivňuje cévní 
stěny, regeneruje oční sítnice.
Broskev s anýzem
Projímavé a močopudné 
účinky, zlepšuje trávení a čistí 
tělo, pomáhá při problémech 
s ledvinami.
Brusinka se skořicí
Proti infekcím močových cest 
a ledvin, léčby průjmu.
Černý rybíz s kardamonem
Tiší bolest v krku, pomáhá látkové 
výměně a při únavě a stresu, 
vhodný při rekonvalescenci.
Hruška se zázvorem
Snižuje hladinu cukru v krvi, 
zpevňuje stěny cév, působí močo-
pudně a žlučopudně. Vhodný při 
žaludečních potížích.
Jablko se skořicí
Dietní pokrm – reguluje zažívání, 
reguluje hladinu cukru v krvi.
Jahoda se skořicí
Při infekčních průjmech, zlepšuje 
metabolismus, revmatismus, 
vhodná na lámavost vlásečnic.
Malina se skořicí
Snižuje horečku, působí 
potopudně, snižuje hladinu 
cukru v krvi, vhodná pro 
rekonvalescenty.
Mango s anýzem
Posiluje imunitu, omlazuje a klidní 
nervy = sladší usínání.
Meruňka se skořicí
Působí na srdečně-cévní systém, 
mírně snižuje tlak a cukr v krvi, 
zlepšuje krvetvorbu a činnost 
jater.
Pomeranč se skořicí
Zdroj vitamínu C, pročišťuje 
střevní trakt.
Ostružina s kardamonem
Podpora imunity, proti kašli, 
močopudná, staví krvácení, 
dezinfekce trávicího a močového 
ústrojí.
Rakytník s kardamonem
Protirakovinové účinky, reguluje 
krevní oběh, na plicní, zažívací, 
jaterní potíže, hojí sliznice.
Švestka s badyánem
Zpomaluje stárnutí, zlepšuje 
krevní oběh, činnost jater a led-
vin, přírodní projímadlo.
Višeň s kardamonem
Působí protirevmaticky, stimuluje 
imunitní systém, vhodný při 
horečkách.

Ingredience: 
 2 kg ovoce v libovolné kombinaci, 

1 250 g cukru krystal, 2 citrony, 
koření (hřebíček, skořice, anýz), 2 dcl 
rumu, vodky, griotky (není nutné)

Postup:
 Ovoce omyjeme a nakrájíme na menší 

kousky (hrušky ani jablka loupat nemusíme). 
Smícháme ovoce, cukr, citrón oloupaný 
a nakrájený na kousky, koření a alkohol. 
Troubu předehřejeme na 220 °C. Důkladně 
promíchanou směs přesypeme do hlubšího 
pekáče a rovnoměrně rozprostřeme. Dáme 
do trouby a za občasného míchání pečeme 
do doby, než ovoce pustí šťávu (45 minut). 
Čas je však orientační, průběh pečení 
nezapomeneme často kontrolovat. Mezitím 
si připravíme skleničky, do kterých směs 
budeme plnit. Jakmile bude směs upečená, 
ještě horkou ji začneme plnit do skleniček 
a po zavíčkování obrátíme na 5 minut vzhůru 
nohama. Na 1 skleničku pečeného čaje 
vystačí zhruba 3-4 lžíce koncentrátu.

Recept na pečený čaj:
Doba přípravy: 50 minut 
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Nakrájená pažitka se sice dá dobře 
usušit, pokud vyberete vhodné místo 
ve stínu, ale ztratí velkou část své síly. 
Vhodnější je tedy mražení v sáčcích 
a nádobkách na led. Další možností je 
uchování v octech a olejích. Netradiční 
je pažitková sůl, zhotovená z rozdr-
cené usušené pažitky se solí.  

Účinky na zdraví 
Pažitka je bohatá na vitamin C, 
nechybí ani karoten a zástupci z řady 
vitaminů B. Zastoupeny jsou éterické 
oleje a minerální látky, například 
vápník, draslík a železo. Dohromady 
se podílejí na snižování cholesterolu 
v krvi, povzbuzení chuti k jídlu 
a podpoře trávení. 

Kromě pažitky pěstované 
na zahrádkách a v truhlících v přírodě 
narazíte také na její planý druh. Roste 
v blízkosti vodních toků či horských 
pramenů. Za zmínku stojí pažitka 
čínská a pažitka bílá. První jmenovaná 
se prodává pod názvem česneková, 
protože její listy mají charakteristickou 
česnekovou vůni. Ve své domovině je 
vyhledávanou přísadou nejen do jídel, 
své přednosti uplatňuje také v lidovém 
léčitelství. Pažitka bílá tvoří bílé 
květenství, vhodné k sušení a využití 
do suchých vazeb.

Jak ji uchovávat 
Rozhodnete-li se uchovat pažitku, 
dejte přednost mražení před sušením. 

Ingredience: 
 4 filety z tresky, 1 lžíce olivového oleje, sůl, pepř,

omáčka: 1/3 hrnku másla, 2 lžíce nasekané pažitky, 1 lžíce 
citronové šťávy, 1 lžička citronové kůry, ½ lžičky soli, mletý pepř 

Postup:
 Tresku necháme rozmrazit a osušíme. Do pánve vlijeme olej a necháme 

rozpálit. Vložíme rybu a z obou stran opečeme. Do pánve vložíme máslo 
a na mírné teplotě je rozehřejeme. Přidáme ostatní ingredience a promícháme. 
Na talíře naaranžujeme filety s čerstvou, nebo v páře vařenou zeleninou 
a zalijeme omáčkou.  

Využití v kuchyni 
Pažitka je zcela nevhodná k tepelné 
úpravě a nejvíce ji v jídlech oceníte 
čerstvou, jemně nasekanou nebo 
nastříhanou za pomoci nůžek 
na bylinky. Štiplavá chuť připomínající 
jemnou cibulku a česnek doplní 
tvarohové pomazánky, smetanové sýry, 
zeleninové polévky a pečené brambory. 
Vyzkoušejte ji na sázená vejce a ome-
lety. Skvělá je kombinace s rozehřátým 
máslem: máslo smíchejte s nasekanou 
bylinkou a polévejte steaky i kuřecí 
a telecí maso. Podíváme-li se do zahra-
ničí, najdeme pažitku v tradiční 
švédské omáčce gräddfil, podávané 
se sledi při příležitosti oslav letního 
slunovratu.  
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Tresčí filety s citronovo 
-pažitkovou omáčkou 

Pažitka pobřežní (Allium 
schoenoprasum), 

neboli šnytlík, patří 
mezi mrazuvzdorné 
rostliny, dorůstající 
až 60 centimetrů. 

V létě ji zdobí fialové 
květy připomínající 

bambule. Jsou jedlé, 
stejně jako listy. Blízkou 

příbuznou česneku 
a cibule najdeme 

ve skupině nejčastěji 
využívaných jarních 

bylinek, kterou lehce 
vypěstujeme v domácích 

podmínkách.     Pažitka 

Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby
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bylinky

Kerblík se ve volné přírodě vyskytuje 
vzácně, v mírném stínu v místech s leh-
kou, vápnitou a propustnou půdou. 
V jižní Evropě a Orientu roste divoce. 
Kvete od května do července a můžeme 
ho pěstovat i v truhlíku za oknem. 

Účinky na zdraví 
Podobně jako pažitka, poskytuje kerblík 
vitamin C, železo a hořčík. V lidové 
medicíně je využíván k podpoře 
trávení a proti nadýmání. Některé 
zdroje považují kerblík za výborný lék 
podporující vykašlávání při onemocnění 
dýchacích cest a schopnost pomáhat 
léčit kožní choroby. Nespavcům pomůže 
s usínáním a problematické pleti 
dopomůže s návratem k čisté pokožce.

Ingredience: 
 2 středně velké pórky, 500 g chřestu, 1 lžíce olivového oleje, 1 litr 

zeleninového vývaru, 1 lžíce nasekaného kerblíku, 1 lžíce smetany 
nebo krémový kozí sýr
 

Jarní chřestová polévka 
s kerblíkem  

Využití v kuchyni 
Zejména ve Francii oblíbená bylinka má 
nasládlou chuť a po anýzu vonící listy se 
hodí do smetanových omáček, polévek, 
dušených hub a salátů. Společně 
s estragonem, pažitkou a petrželkou 
tvoří svazek známý pod názvem fi nes 
herbes (jemné bylinky), dále využívané 
například do zálivek a rybích pokrmů. 
Nejlepší je v čerstvém stavu, protože 
hůře snáší vyšší teploty. Pokud kerblík 
chcete přidat do vařeného pokrmu, 
učiňte tak až ke konci vaření. Připravit 
ho můžete i jako špenát či zelí. 

Zajímavosti 
• Kerblík raději nesbírejte ve volné pří-
rodě, je lehce zaměnitelný za jedovatý 

Kerblík    

Postup:
 V pánvi rozehřejeme olej. Zeleninu očistíme a nakrájíme na kousky. Nejdříve 

do pánve vsypeme pórek, který restujeme 4 minuty, dokud nezměkne. Přidáme 
chřest a vývar, přivedeme k varu. Okořeníme solí a pepřem. Vaříme, dokud není 
chřest měkký, asi 10 až 15 minut. Pomocí tyčového mixéru rozmixujeme na hladký 
krém. Přidáme smetanu a kerblík, ohřejeme a podáváme.   

Vytrvalá, jednoletá rostlina 
kerblík třebule (Anthriscus 
cerefolium) dorůstá až 
70 centimetrů. V letních 
měsících je poseta 
množstvím kvítků bílé barvy. 
Původ má v jihovýchodní 
Evropě, ale rychle 
zdomácněla i u nás, kde si 
její výjimečnosti
byla vědoma
i Magdalena
Dobromila Rettigová. 

bolehlav nebo tetluchu kozí pysk. 
• Kromě listů jsou využívány i kořeny, 
které se přidávají do salátů. 
• Botanicky příbuznou rostlinou 
kerblíku je petržel. Napovídá tomu 
i vzhled a využití. Kerblík však nabízí 
lístky jemnější chuti.  
• Kerblík býval oblíbenou postní 
bylinou, přidávanou do jídel v období 
Velikonoc. 
• Kromě kerblíku třebule je znám také 
kerblík lesní (Anthriscus sylvestris). Ten 
je však lehce jedovatý. 
• Kerblík nenechávejte vyrůst příliš 
vysoko. Nejaromatičtější jsou mladé 
bylinky.
• Ve staročeské kuchyni byl přísadou 
v kynutých tvarohových koláčích. 

třebule

Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby
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Kdysi jste v rozhovoru uvedla: 
„Nikdy bych do sebe neřekla, 
že budu tak ráda a často 
vařit.“ Znamená to, že byly 
doby, kdy jste se kuchyňské 
lince vyhýbala obloukem?
Dříve, než jsem měla rodinu, 
jsem toho moc nenavařila. Uměla 
jsem řízek, pečené kuře, špagety 
na několik způsobů a podobně. Vše 
se dalo s chutí jíst, ale o kulinářství 
nemohla být řeč. Ten nezájem 
o vaření pramenil ze způsobu 
života, který jsem jako mladá holka 
vedla. Starala jsem se jen o sebe 
a měla jsem více jak dvacet večerů 
v měsíci zadaných pro muzikál či jiné 
produkce. S partnerstvím s Bořkem 
Šípkem a s narozením syna Artura se 
mnohé změnilo. Najednou jsem se 
stala kuchtíkem učedníkem. Vaření 
mě chytlo. Zjistila jsem, že nejen 
ráda jím, ale ráda jídla připravuji, že 
je to relax i zábava. I cestování mi 
v mnohém otevřelo oči dříve, než 
do Čech dorazil boom kuchařských 
pořadů.

Vzpomenete si na první 
jídlo, kterým jste se blýskla? 
a dopadl některý z kulinář-
ských pokusů katastrofou?
Teď se budete smát, ale já jsem se 

Hřešit 
se má 
zásadně 
s rozkoší
„Před zpíváním se nikdy nepřejím, 
ale pocit hladu je také na nic. 
Na místě je zodpovědnost ke svému 
tělu, po kterém chci výkon. Musí 
přece na něco jet, ne?“ usmívá se 
Leona Machálková. Ačkoli byste 
to do štíhlé atraktivní zpěvačky 
možná neřekli, umí se za jídelním 
stolem docela odvázat.  

jak to chutná vám...
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jak to chutná vám...jak to chutná vám...

do Prahy se mi rozšířil obzor. 
Nejdříve jsem si zamilovala medi-
teránskou kuchyni. Zjistila jsem, že 
skopové nemusí „smrdět“, jak praví 
předsudky, kterými jsme my Češi 
prošpikovaní jako bažant špekem. 
Naopak jsem poznala, jakou lahůd-
kou jsou křehoučké jehněčí kotletky 
na rozmarýnu s fazolkami či špenát-
kem, pochopitelně listovým, ne s tou 
hnědozelenou obludou, jakou jsme 
dostávali ve školní jídelně. 

Na co ještě vzpomínáte jako 
na pokrm, který vás už od dět-
ství děsil?
Jako dítě mě vyděsila celá řada 
jídel, teprve v dospělém věku jsem 
pochopila, že to není jídlem samot-
ným, ale provedením. Zjistila jsem, že 
žemlovka může být lahodná stejně 
jako dobře udělaný rýžový nákyp, 
špenát že je senzační zelenina. 

naučila „exkluzivní“ krupicovou 
kaši. Kdo ji ochutnal, říkal, že mě 
mé děti budou milovat už jen pro 
tu kaši. Později přišly kachničky, 
biftečky, v poslední době jsem se 
naučila dělat sushi. Zájem o asijskou 
kuchyni u mě nastartoval chuť učit 
se nové receptury, které miluji nejen 
já. Samozřejmě jsem spoustu jídel 
zkazila, to patří k učení. V takovou 
chvíli se nedá dělat nic jiného, 
než s těžkým srdcem ty „dobroty“ 
vyhodit do koše…

Dávno je trendy, aby se muži 
uměli předvést jako dobří 
kuchaři. Jak na vás působí muž 
za sporákem?
Muž za sporákem je skvělá podívaná. 
S výjimečně úžasným mužem  
kuchařem jsem dlouho žila a je 
příjemné, když muž senzačně uvaří. 
Navíc v Bořkově podání byla jídla 
i krásně naservírovaná, neupřela 
v něm věhlasného designéra. 
Vzhledem k našim dobrým vztahům 
spolu vaříme dál a také grilujeme, 
udíme… Je to krásně prožitý čas. Je 
nádherné si s kamarády poklábosit 
u dobrého žvance.

ovlivnil vaši domácí kuchyni 
fakt, že jste vyrůstala 
na Moravě?
V naší rodině se vždy vařilo dobře. 
Ne moc zdravě, ale chutně. Obě 
babičky byly skvělé kuchařky. 
Zvláště ta od maminky, Liduška, 
byla výborná pekařka. Její trubičky, 
koláčky nebo třeba i nudle, které 
dělala ručně a byly tenounké jako 
vlas, měly dobrou pověst. Kořeny 
mám tedy dobré. S příchodem 
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Vzpomínám na hrůzné jídlo typu 
vařené hovězí, suché neomaštěné 
brambory a dušená mrkev. V jídel-
nách se nevařilo vždy dobře, ale 
na druhou stranu i já vzpomínám 
na řadu báječných jídel, na nichž 
jsem si pochutnala.

coby zpěvačka a herečka se 
musíte udržovat ve formě. 
Berete dnes jídlo jako úhlav-
ního nepřítele své štíhlé linie? 
Vůbec ne. Jídlo je dar a my, co 
žijeme v té bohatší části světa, 
bychom měli být vděční, že máme 
to štěstí. Jídlo je potěšení, neměli 
bychom se ho zříkat, ale užívat si 
ho s pohodou. Řadím se mezi ty, co 
dávají přednost kvalitě před kvanti-
tou. Dbám na to, abychom konzu-
movali čerstvé pokrmy, aby kuchyně 
byla pestrá a pokud možno zdravá. 
Mám geny po tátovi, díky nim mohu 

Ingredience: 
 2 ks kuřecích prsou, 1 lžíce medu, 2 vejce, 2 lžíce sóji, 

mletý pepř, hladká mouka, strouhaný kokos, tuk na pečení, 
thajská sladko-pálivá omáčka 

Thajské kuře 
na kokosu 

Postup:
 Připravíme si marinádu z thajské omáčky, sóji, medu, pepře a na noc 

do ní naložíme kuřecí prsa nakrájená na kostky. Druhý den kostky 
vyndáme a obalíme je v mouce, vejci a kokosu jako v klasickém 
trojobalu. Upečeme v troubě na rozpáleném oleji při 220 °C. Během 
pečení dvakrát obrátíme. Jako přílohu můžeme podávat například 
jasmínovou rýži nebo hranolky.

Leona Machálková jako čarodějnice v muzikálu Robin Hood

Doba přípravy: 30 minut + 12 hodin marinování, 
pro 2 osoby
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Kdo je leona 
Machálková?
Vystudovala Filozofickou fakultu 
Univerzity Palackého v Olomou-
ci. V první polovině 90. let hrála 
v divadle Semafor, moderovala 
na rádiu Evropa 2, uváděla 
hudební pořad v České televizi 
a zpívala s jazzrockovou kape-
lou Znamení dechu. Od roku 
1993 účinkuje na pražské muzi-
kálové scéně, na které se vypra-
covala k velkým rolím. Vydala 
několik sólových alb, za něž 
získala zlaté i platinové desky. 
www.leonamachalkova.cz 

jedla v Japonsku, na její přípravu 
musí mít kuchař speciální certifikát. 

Je ještě nějaký kout světa, kde 
vám vyloženě chutná?
Vyhledávám etnické dobroty 
i v Evropě. Uctívám ale kuchyni nejen 
thajskou, čínskou či japonskou, 
miluji také indickou, mexickou, 
italskou nebo francouzskou. To jsou 
pilíře našich choutek. Když jedeme 
třeba na lyže do Rakouska, vždy 
se těším na skvělé speciality, třeba 
na Pinzgauer Kasnocken.

Je o vás známo, že máte diář 
naplněný k prasknutí. Kde vás 
můžeme vidět?
Ráda bych čtenáře pozvala 
do Divadla Kalich, kde hraji Čaro-
dějnici v muzikálu Ondřeje Soukupa 
a Gábiny Osvaldové Robin Hood. 
Nově se objevím v obnovené rockové 
opeře Janka Ledeckého Hamlet jako 
královna Gertruda. Hodně koncertuji 
s kapelou, jezdím koncerty také s Big 
Bandem Felixe Slováčka nebo s Gol-
den Prague Bigbandem, spolupracuji 
s řadou jiných orchestrů. Připravuji 
spolu s Vaškem Koptou komorní 
šansonový recitál, ale úkolem číslo 
jedna je realizace a vydání nového 
sólového alba Leona 2012.  

až nový nosič vyjde, oslavíte 
ho nějakou lahůdkou na talíři?
Nejdůležitější pro mě je, aby to byla 
lahůdka pro duši. Chci fanouškům 
nabídnout album plné energie, vrouc-
ných melodií a textů, které pohladí 
i potěší. Vždy myslím na posluchače, 
já jsem odjakživa šťastná na jevišti 
a vážím si přízně osudu, že mohu 
dělat, co mě baví. Chci, aby se ta 
pohoda přenesla i na jiné.

sníst cokoli kdykoli. Je ovšem fakt, že 
mi přejídání, po němž funím, nedělá 
dobře, takže se nepřejídám, během 
dne už vůbec ne. 

Čím si po gastronomické 
stránce uděláte největší 
radost, když se rozhodnete si 
zahřešit?
S přáteli pořádáme obědy nebo 
večeře, na nichž si dobré jídlo 
užijeme. Lze hovořit o hřešení, 
ale je tady zásadní pravda: Když 
už si něco hříšného dáváte, tak si 
to nevyčítejte, naopak si to užijte 
s radostí a rozkoší. Ve stravování 
stejně jako v jiných oblastech života 
platí zásada, že pokud už do něčeho 
vědomě jdu, nevyčítám si to. Psy-
chika je v jídle nesmírně důležitá. 

Nemůžu se vás nezeptat 
na thajskou kuchyni. 
Thajská kuchyně je věhlasná a kdo 
ji zkusil, ví, že jde o lásku na celý 
život. Může za to její rozmanitost 
i skutečnost, že pracuje s čerstvými 
surovinami, které se tepelně dlouho 
nezpracovávají. Jedná se často 
o minutkovou kuchyni. Zbožňuji 
ostrá jídla. Bořek byl ze mě nadšený 
a říkal, že vydržím jako chlap. 
V thajské receptuře je i spousta 
lahůdek, které chutnají dětem. 

ochutnala jste i něco ze „šíle-
ností“ asijské kuchyně?
V jídle jsem velmi otevřená a ochut-
nala jsem mnohé. Odmala navíc 
zbožňuji syrové maso, dnes vím, že 
i syrové mořské ryby. Mezi největšími 
raritami byli fritovaní mravenci, 
kteří chutnali jako oříšky, nebo hadí 
polévka, již jsem si dala v Koreji, 
a také jedovatá ryba fugu. Tu jsem 

Ingredience: 
 1 litr vody, 2 zeleninové bujóny, 1 červená chilli 

paprička, zázvor, vyloupané krevety, 150 g žampiónů, 
nať koriandru nebo petržele, skleněné či rýžové nudle  

Postup:
 Chilli papričky společně s oloupaným a na struhadle 

nastrouhaným zázvorem přidáme do vývaru s bujónem a uvaříme. 
Vyloupané krevety prohřejeme na másle, zatímco na druhé pánvi 
dusíme nebo smažíme žampióny. Nudle uvaříme, dáme je na talíř 
či do misky, přidáme krevety i žampiony a zalijeme vývarem. 
Zdobíme natí koriandru, případně petržele.

Pikantní thajská polévka
Doba přípravy:  45 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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a tím si zachovávají většinu přirozeně 
obsažených živin. Hlavní surovinou je 
pro nás rýže, která je jak známo jednou 
z nejméně alergizujících zrnin. Jak je 
známo, výrobky na bázi rýže jsou dnes 
doporučovány po mateřském mléku 
jako první strava kojenců. Nebo špalda 
či kamut, které obsahují méně alergizu-
jící lepek. Všechny typy polomáčených 
chlebíčků jsou výrobky určené k alter-
nativnímu-zdravému mlsání, protože 
každý člověk si rád zamlsá. Značně nižší 
energetická hodnota proti klasickým 
čokoládovým cukrovinkám dovoluje tyto 
výrobky pravidelně konzumovat. Je to 
také skutečně nejprodávanější skupina 
výrobků nejenom v České republice, ale 
jsou velmi oblíbené také v Německu, 
Rakousku a dalších zemích Evropy. 

Proč vás zaujala zrovna zdravá 
výživa?
Dnes už si málo lidí pamatuje, že 
sortiment „zdravé výživy“ byl na konci 
osmdesátých let téměř nulový. 
Vzpomínám si, že na trhu byly dva 
druhy výrobků typu müsli z Žarošic 
a z Bratislavy a ještě křehké plátky 
z Michelských pekáren, na které se stály 
dlouhé fronty. 

Čím jsou vaše výrobky tak 
zdravé?
„Zdravé“ je dnes zprofanovaný 
pojem. Podívejte se třeba na tukovou 
a máslovou dietu v Dánsku. Hlavní 
výhody našich výrobků spočívají 
v tom, že jsou velmi šetrně vyráběny, 
proces pečení trvá pouze asi 7 vteřin 

Jak se vlastně vaše chlebíčky 
vyrábí? 
Výroba samotného neochuceného 
chlebíčku je v zásadě dost jednoduchá. 
Celé zrno suroviny o určité vlhkosti je 
dávkováno do pečící formy speciálního 
stroje, kterému říkáme expandér, kde 
dojde k prudkému ohřátí suroviny a zvý-
šení tlaku. Po již zmíněných 7 vteřinách 
dojde pootevřením k prudkému poklesu 
tlaku a tím expanzi – vypufování 
jednotlivých zrnek. Následně forma opět 

Oldřich Darmovzal, ředitel firmy Racio, se kdysi při návštěvě 
Paříže seznámil s technologií na pufované chlebíčky, která 
ho natolik zaujala, že se výrobou zdravé výživy začal zabývat 
i v Čechách. Cesta k úspěchu byla samozřejmě mnohem 
složitější, ale překonat všechny překážky se rozhodně vyplatilo. 
Jak sám říká: „Je to hezký pocit ‚potkat‘ vlastní výrobky 
v obchodech v Brooklynu, Vancouveru či v Řecku.“
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stlačí již vypufovanou surovinu do tvaru 
chlebíčku. Další zpracování máčením 
či chucením se děje na oddělených 
k tomu určených linkách. Jako u každé 
potravinářské průmyslové výroby je 
nejdůležitější systém kvality.

co všechno vlastně vyrábíte? 
Pufované chlebíčky a snacky, celkem 
asi 3000 tun. Rozmanitosti sortimentu 
dosahujeme použitím různých surovin 
jako je rýže, pšenice, špalda, kamut, 
kukuřice či směsi, ale také použitím 
různých tvarů či tloušťky.

Takže kolik máte celkem 
výrobků? 
V České a Slovenské republice 
v současné době nabízíme 78 výrobků 
pod svou značkou nebo značkami, které 
distribuujeme. V systému ale máme 
aktivních 357 výrobků, včetně privátních 
značek a exportních položek.

Které výrobky patří mezi 
nejoblíbenější? 
Zatím se stále na špici drží výrobky, 
které máme na trhu nejdéle – celozrnné 
chlebíčky a polomáčené chlebíčky. Ale 

i mezi novinkami se objevují výrobky, 
které se na ně v prodejích dotahují. 
Jedná se zejména o dětský výrobek 
Rýžoví medvídci s mléčnokakaovou 
polevou.

Bylo těžké prosadit se 
v zahraničí?
Snažíme se prosazovat pořád. V dnešní 
době exportujeme více než polovinu 
naší výroby a v sortimentu s tak malou 
měrnou hmotností a relativně nízkou 
cenou, kdy přepravní náklady často 
přesahují i 15 % ceny vlastního výrobku, 
to není jednoduché. Vsadili jsme zčásti 
na speciální zákazníky, ale i na vlastní 
vývoj. 

co je vaší specialitou? Jinými 
slovy, na co jste asi tak nejvíce 
pyšní?
V sortimentu máme evropsky unikátní 
výrobky, co se týká tvaru, jako jsou 
například medvídci či kostičky. Tvarová 
zajímavost může pomoci maminkám 
přilákat děti ke zdravějším pamlskům. 
Pyšní jsme i na naši pozici na trhu 
pufovaných výrobků v České republice, 
kde si dlouhodobě udržujeme pozici 
lídra s více než 60 % podílem na trhu. 
Také rád zmíním specialitu kamutových 
chlebíčků ochucené agávovým sirupem. 
Kamut dovážíme z USA a agávový sirup 
z Mexika. Výrobek u nás v Břeclavi 
vyrobíme a pak ho zase pošleme 
zákazníkovi pod „Sochu svobody“, 
zřejmě k velké radosti ekologů. Jenže 
stále platí náš zákazník – náš pán.

Pozn.: Kamut je historický druh 
pšenice, původně pěstovaný v dávné 
historii v Egyptě a Mezopotámii. Nyní 
je pěstován v několika málo lokalitách, 
kde nebývají ranní rosy, neboť špatně 
odolává plísním. Hlavní produkční 
oblast je dnes Montana (USA) a Alberta 
(Kanada).

co se všechno může s vašimi 
chlebíčky dělat? 
Podle druhu se výrobky hodí jako 
náhrada pečiva, sladkostí či chipsů. 
Výhodou u suchých výrobků může 
být jejich jednoduché složení, pokud 
se zajímáte o to, co jíte, může vás 
délka složení běžného pečiva vyděsit. 
Kdežto naše chlebíčky jsou jen z dané 
obiloviny a max. se solí. Proto jsou 
vhodné pro různé diety, intolerance 
a alergie. Pokud si vyberete slané, 
chucené výrobky, můžete uspokojit 
svou chuť na slané pochoutky 
typu chipsy či křupky a přitom si 
ohlídat množství přijímaného tuku. 
Knäckebroty, toasty či bagetky zase 
můžou být chutnou přílohou lehčího 
obědu ve formě salátu či polévky. 
Výrobky jsou vzhledem ke své nízké 
váze a trvanlivosti velmi vhodné 
i na cestování a výlety.   

co připravujete nového? 
Každý rok uvádíme nové výrobky. 
V současné době pracujeme na nové 
řadě výrobků pro děti, kdy chceme 
přijít s produkty, které budou dětem 
chutnat a současně maminky ocení 
čistě přírodní složení. Dalším cílem je 
rozšíření nabídky výrobků pro celiaky, 
kteří jsou často odkázání jen na naše 
výrobky, a chceme jim tudíž nabídnout 
chlebíček z jiných zrnin, s jinou chutí. 

stlačí již vypufovanou surovinu do tvaru 
chlebíčku. Další zpracování máčením 
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Když Vídeň tančila valčík, 
rakouská kuchyně se 
rozvíjela v gastronomické 
blaho, a to jí, naštěstí pro 
nás, zůstalo. Návštěva 
Vídně dnes každému zaručí 
požitek podle jeho gusta. 
Hospůdky, restaurace, vinné 
šenky, výčepy s orosenými 
půllitry s pivním mokem, 
vyhlášené kavárny i pouliční 
stánky s klobásami, to 
patří k těm nejoblíbenějším 
vídeňským zastaveníčkům. 
A nakonec v každém 
koutku Rakouska se najde 
nějaký způsob, jak se dobře 
najíst.

Rakouská kuchyně proslula za staré c. k. 
monarchie. Byl to vídeňský dvůr, kdo se 
netajil svým obdivem k francouzskému 
přístupu vaření a neskrývanou vášní 
pro vybrané lahůdky nakazil celou 
zem. Ač měli Habsburkové se Španěly 
blízké vztahy, neovlivnili jejich kuchyni 
tak výrazně jako svatba Marie Terezie 
s Františkem Lotrinským. Sofistikovaná 
kuchyně Rakušanům učarovala 
natolik, že od té doby se císařské stoly 
podlamovaly pod jídly připravenými 
s francouzskou precizností a rafinova-
ností. Vídeňský dvůr udal módní diktát 
a celá zem ho následovala.

Nepřehlédnutelný půvab 
sousedního vlivu
Během svého vývoje se rakouská 
kuchyně formovala i vlivem dalších 
národních kuchyní, které jí přinesly 
pestrost a rozmanitost. Od Maďarů 

převzala jemně mletou papriku, a ta 
se brzy stala kořením, které nechybělo 
v žádné domácnosti. Byla odstartována 
éra obliby gulášů. Buchty (Buchteln) 
a lívance (Liwanzen) se připravují podle 
stejných receptů, jako je tomu u nás. 
Patrné jsou stopy italské, německé 
i maďarské, ale ke cti rakouské kuchyně 
slouží její svérázný charakter, ve kterém 
bylo ponecháno tolik prostoru pro 
krajové speciality, díky nimž zůstává 
rakouská kuchyně neochvějně svá. 
Nejsou to jenom pokrmy z masa, ale 
právě kvůli nim jsou labužníci schopni 
jet světa kraj, aby ochutnali originál. 
Na jídelním lístku je z čeho vybírat. 
Vídeňský řízek (Wiener Schnitzel), 
vídeňský guláš, Fiakergulasch, staroví-
deňská roštěnka se smaženou cibulkou 
a opékaným bramborem, Tafelspitz, 
vídeňské plíčky na smetaně (Salonbeu-
schl). Až po vydatném masovém chodu 
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mnoho českých kuchařek, tak není 
nepravděpodobné, že se na proměně 
řízku podepsaly i české ruce. 

Sladká pečeť Rakouska
Mezinárodní věhlas si rakouská kuchyně 
získala díky sladkostem. Vídeňský tažený 
štrůdl s jablky, žemlovka, Sacher dort, 
císařský trhanec či Mozartovy koule. 
Delikatesy, které dávají příležitost dát si 
nezapomenutelný šálek vídeňské kávy 
a zavzpomínat na staré dobré časy. 
Rakouská kuchyně je nám velmi blízká, 
mnohé pokrmy jsou stejné nebo velmi 
podobné pokrmům českým. Rakouských 
specialit u sousedů je tolik, že se 
vyplatí zem procestovat a nenechat 
si ujít koncert chutí na 83.871 km². 
Lokální produkty ovlivňují skladbu 
jídelníčku, jinak si pochutnáme ve městě 
a s podobným nadšením pak oceníme 
místní speciality např. alpské kuchyně, 
kde dominují horské sýry a místní 
kuchaři dokáží šikovně používat i křehké 
bylinky, ve kterých se ukrývá síla přírody.

přijde čas na kávu s dezertem, který 
udělá parádní tečku za časem stráveným 
u dobrého jídla.

Řízek je hit
Teplý či studený, chutná pořád výtečně 
a nedá se s ničím jiným srovnat. Dát 
si ho můžeme téměř všude, ale ten 
nejslavnější je jen jeden. Vídeňský telecí 
– Wiener Schnitzel.
Za objevitele vídeňského řízku je 
považován maršál Radecký. Kdo a kdy 
jako první rozklepal plátek libového 
masa, aby jej lehce osolený protáhl 
moukou, rozšlehaným vejcem, obalil 
v jemné strouhance a na pánvi z obou 
stran osmažil? Vynalezen byl údajně 
již ve starověkém Řecku. Cestou přes 
Arábii a Španělsko se dostal do Itálie, 
kde jej můžeme vystopovat ve městě 
Milánu, někdy po 6. srpnu 1848, kdy se 
statečné město po nezdařeném pokusu 
osvobodit se z habsburské nadvlády 
opět stalo městem poddaným. Tam 
poprvé ochutnal tehdejší dobyvatel 
Milána, maršál vítězné rakouské armády 
Jan Josef Václav Radecký z Radče, sma-
žený plátek masa a zajímal se o recept. 
A předpis na nevídanou specialitu pak 
přivezl jako vzácný dárek Jeho Veličen-
stvu Františku Josefovi I. Císaři řízek tak 
mimořádně zachutnal, že se brzy poté 
stal už pod názvem řízek „vídeňský“ 
vlastnictvím celého rakouského národa. 
Postupem doby řízek zaznamenal 
různé proměny. Původní obalovaný 
telecí kotlet se přeměnil v tenký plátek 
telecího masa. V té době ve Vídni praco-
valo v tehdejších panských domech 
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Zajímavost z pekařského 
krámku 
Charakteristický tvar rohlíku vznikl jako 
projev radosti nad vyhranou bitvou. 
Povídá se, že v roce 1683 jistý vídeňský 
pekař vyrobil první rohlík ve tvaru 
půlměsíce jen proto, aby oslavil 
vítězství nad Turky.

Tafelspitz od ewalda Plachutty 
Tam vařené hovězí servírují na stůl 
z měděného hrnce a doprovází ho 
vařená zelenina, jablečný křen, nechybí 
špenát a brambory. Vše se podává 
v kastrůlcích postavených na ohřívači. 
Ve velkém hrnci je nachystán silný 
a voňavý hovězí vývar, plátek šťavnaté 
hovězí špičky, morkové kosti a zele-
nina. V menších miskách kolem stojí 
opékané malé brambory s cibulkou 
a fazolové lusky. Korunou na kráse 
hovězího je jablečný křen a vyhlášená 
vajíčková omáčka s pažitkou. 
Nejprve se pustíme do vývaru 
a poté přijde na řadu měkké maso 
z vařené tabulové špičky se všemi 
rafi novanými přílohami a omáčkami. 
Tafelspitz miloval i císař pán František 
Josef I. Existují záznamy, že se bez 
tohoto pokrmu jeho soukromá tabule 
neobešla.
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Ingredience: 
 ½ kg vařených brambor,

250 g polohrubé mouky, 2 vejce, 
200 g kysaného zelí, 2 větší cibule, 
vepřové sádlo, 100 g tyrolského 
špeku, sůl, pepř, 1/4 l mléka  

Ingredience: 
 tafelspitz: 500 g zadního - květová 

špička, 1 cibule,
1 l hovězího vývaru, 1/4 muškátového 
oříšku, celý pepř, bobkový list, sůl,
1 kg kořenové zeleniny,
½ kg brambory – grenaile,
80 g zelených fazolek, 100 g 
másla, bazalka, smetanový křen: 
křen, citron, 2 jablka, vývar, cukr, 
smetana

Ingredience: 
 knedlíky: 250 g tvaroh,

200 g polohrubá mouka,
50 g másla, 1 vejce, sůl, meruňky, 
sabayone (pomerančová pěna):
4 žloutky, 100 g moučkového cukru, 
100 ml Grand Marnier, pomeranč

Postup:
 Brambory vaříme pomalu v osolené vodě. 

Po uvaření necháme vystydnout a oloupeme. 
Nastrouháme, přidáme mouku, sůl, pepř 
a podle potřeby přidáváme mléko. Těsto by 
mělo mít lehce tekoucí strukturu.  Necháme 
15 minut odpočinout. Přes hrubé síto 
„propasírujeme» do vařící vody. Spatzle, které 
vyplavou napovrch, přesuneme do ledové 
vody. V kastrůlku na sádle zpěníme najemno 
nasekanou cibulku, špek nakrájený na nudličky 
a restujeme, dokud není křupavý. Dvě lžíce 
směsi dáme stranou na ozdobu. Přidáme 
zelí a dusíme do měkka. Přidáme spatzle, 
promícháme, prohřejeme a servírujeme.

Postup:
 Maso očistíme od šlach a vložíme 

do vývaru. Vaříme pomalu klokotem asi
3 hodiny. Jakmile je maso měkké, přidáme 
nakrájenou zeleninu a vaříme na skus. 
Přendáme do kastrůlku a přidáme pár lžic 
vývaru a hrudku másla. Promícháme, zeleninu 
přemístíme na talíř a vytvoříme hustou omáčku. 
Můžeme k dohuštění použít máslo.
Křen: Nastrouhaný křen spaříme ve vývaru, 
scedíme a vrátíme zpět do kastrůlku. Přidáme 
citronovou šťávu, nastrouhané jablko, cukr, 
sůl a smetanu. Vaříme, dokud se křen nespojí 
se smetanou. Necháme vystydnout a dáme 
do sklenic. Uložíme na chladné a temné místo.

Postup:
 Ingredience na knedlíky smícháme 

a uhněteme těsto, které necháme 1/2 hodiny 
odpočinout. Mezitím si připravíme meruňky 
– čerstvé nebo mražené. Ty obalujeme 
v těstě a vaříme ve vodě, dokud nevyplavou 
na povrch. Vyjmeme a přemístíme do misky 
s máslem. Ingredience na sabayone dáme 
do větší misky a položíme nad vařící se vodní 
lázeň. Hned od začátku šleháme metlou, 
aby se žloutky nesrazily. Šleháme tak dlouho, 
dokud nemáme vyšlehanou hustou pěnu. 
Servírujeme na talíře.

SPATZLE

TAFELSPITZ

TVAROHOVÉ KNEDLÍČKY

Doba přípravy: 3,5 hodiny, pro 4 osoby

Doba přípravy: 60 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 45 minut, pro 4 osoby

Recepty připravila kuchařská škola ChefParade.
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O vídeňské kávě, šarmu rakouských 
kaváren a regionálních potravinách 
jsme si povídali s vídeňským Čechem, 
dr. Peterem Hancvenclem, vyslancem 
zemědělství a životního prostředí 
velvyslanectví 
Rakouské republiky 
v Praze. Prozradil 
nám, jaké potraviny 
si z Čech vozí 
do Vídně a kam 
zamířit na skvělý 
sachr dort.

Jaké je Vaše nejoblíbenější jídlo 
rakouské kuchyně? 
Ve Vídni to jsou polévky – třeba 
s játrovými knedlíčky, vídeňský řízek 
nebo vepřo, knedlo, zelo, šunkofl eky 
nebo nočky se zelím. V Praze rakouská 
jídla nevyhledávám, to si dám raději 
českou kuchyni a zapiju ji českým pivem. 
Z české kuchyně zbožňuji polévky, třeba 
česnečku, dršťkovou, na kterou i ve Vídni 
chodím do Pratru, a zbožňuji slovenskou 
zelňačku.

a vaříte sám českou nebo rakous-
kou kuchyni?
Vařit neumím. Stejně jako můj otec, který 
uměl uvařit jen čaj. Ale občas v Čechách 
nakoupíme suroviny, jako třeba játra 
a jiné vnitřnosti, které potom manželka 
ve Vídni uvaří. 

chodíte rád do českých restau-
rací? Jsou svou úrovní již srovna-
telné s rakouskými?
V Čechách najdeme kvalitní restaurace, 
ale stále mi vadí dvě věci. Za prvé hotová 
jídla. V Rakousku je trendem vařit vše 
z čerstvých, nejlépe regionálních surovin, 
to mi tady stále chybí. Navíc manželka 
má bezlepkovou dietu a ve většině 
„hotovek“ lepek je. Zatímco bezlepkové 
potraviny již jsou na trhu běžně 
k dostání, s jídly je situace horší. Zadruhé 
mi vadí, že mám občas pocit, že obsluhu 

svými požadavky otravuji. Chybí zde 
šarm a noblesa. 

Jak se liší situace na trhu s potra-
vinami v ČR a Rakousku?
V Rakousku skvěle fungují malé struktury 
a víte, odkud daná potravina, kterou 
kupujete, pochází. V mé oblíbené 
restauraci kousek od hranic přesně vím, 
který farmář vyprodukoval maso, které 
mám před sebou na talíři. Potraviny 
nejsou tak anonymní jako v ČR. 

Pod pojmem rakouská kuchyně 
si většina Čechů představí jídla 
podobná těm našim, tedy masa, 
omáčky, řízky a dorty. Platí to 
i dnes, nebo se rakouská kuchyně 
vyvíjí směrem k zdravějšímu 
stylu?
Ve Vídni se již samozřejmě nevaří jako 
za časů mé babičky nebo maminky. 
Nepoužívá se tolik sádla, nevaří se celý 
den. Největším trendem jsou dnes 
čerstvé regionální potraviny a biopotra-
viny, ostatně jako v celé Evropě. Ani já 
sám nemám rád anonymní kuchyni, kdy 
jsou jídla naprosto stejná v Paříži, Praze 
i Vídni.

V čem by se podle Vás česká 
kuchyně mohla inspirovat 
rakouskou?
Při stolování pro mě není důležité jen 
jídlo a pití, ale vše okolo. Třeba vídeňská 
kavárna, to není jen samotná káva, ale 
i noviny, atmosféra, způsob jednání 
a chůze číšníka… Šarm a noblesa, 
která mi v Praze občas chybí.  Označuji 
to slovem Kunstwerk (umělecké dílo). 
I v Praze je dobrá káva, ale chybí tu ta 
atmosféra.

Jsou nějaké potraviny, které Vám 
na našem trhu chybějí?
Dobrý chléb a pečivo. Kvalitní sójový roh-
lík, to je pohádka. Ale jinak zde nakoupím 
vše, co potřebuji, a snažím se kupovat 

hlavně to, co se tady vyrábí. I zeleninu 
vybírám podle původu a někdy pro ni 
raději zajdu do vietnamského obchůdku 
než do supermarketu, protože v menším 
obchodě je kvalitnější. Naštěstí i tady se 
začíná rozmáhat prodej ze dvora. U nás 
v Rakousku zajedete na výlet k sedlákovi 
koupit víno, seznámíte se s ním osobně, 
dostanete škvarky, odvezete si bedýnku 
jím vypěstovaných potravin. I tady už se 
podobný systém prodeje začíná objevo-
vat, hlavně na Moravě.

Poradíte nám, kam při výletu 
do Rakouska zamířit na skvělou 
kávu a sachr dort?
Určitě ve Vídni navštivte Cafe Sperl
nebo Ritta, kde se budete cítit jako
v 19. století. Nebo se vypravte do Bur-
genlandu na slavnosti heuriger (oslavy 
mladého vína), kde ochutnáte frankovku, 
ze které ucítíte slunce.

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Čínské knedlíky na pářeZákladní výbavou je pánev wok

Chybí mi dobré rohlíky
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dopisy

Výherci
Gratulujeme výhercům křížovky 
z minulého čísla 2/2012. 
Tajenka z únorového čísla čísla:
Sebastian Roch Chamfort – 
Lásky některých lidí jsou pouhé 
následky dobrých večeří. 

Zdeňka Kapalová, Praha 4-Modřany
Jana Vondrušková, Chlumec n.C. 
Martin Sládek, Příbram
Výherce odměňujeme 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 neváhej-
te a napište nám na adresu redakce@svetpotravin.cz. Nejzajímavější 
dopisy zveřejníme a případné dotazy zodpovíme.

Dopis 
měsíce Cena u testů Používání barev

Vážení,
ráda čtu Svět potravin, obsah se 
mi velmi líbí, ale jednu výtku přece 
jen mám. Snažte se být umírněnější 
v používání barev, které používáte 
v nadpisech a článcích. Někdy mi 
totiž při listování připadá SP jako 
velikonoční vajíčko, jak je barevný, 
a tím byste se měli inspirovat nejvýš 
jednou za rok.

Eva Pilná, Zlín 

Na zlepšování grafiky pracujeme 
průběžně a věříme, že je číslo 
od čísla lepší. Ale samozřejmě platí, 
že kolik lidí, tolik názorů, a ideálního 
stavu, kdy by se časopis líbil všem, 
asi není možné dosáhnout. Nicméně 
doufáme, že nám přesto nadále 
zachováte přízeň a naši „velikonoční 
grafiku“ oceníte nejen v dubnu.   

Vážená redakce,
nepatřím sice k pravidelným 
čtenářům časopisu, takže se nemohu 
vyjadřovat k celému obsahu, nebo 
předchozím číslům, ale Svět potravin 
se mi dostal do rukou náhodou 
a velice mě zaujalo testování 
džusů. Patřím mezi důchodce, kteří 
nakupují ani ne tak podle reklamy 
nebo značky, ale také podle obsahu 
peněženky, a proto mám malou 
připomínku. Nebylo by možné 
uvádět i cenu výrobku? Vím, že při 
testování kvality cenu výrobku jako 
ukazatel brát nemůžete, ale jestliže 
má testování pomoci spotřebitelům, 
aby se správně orientovali v nabídce, 
pak má i cena význam. A velký, 
protože mohu porovnávat otestova-
nou kvalitu výrobku právě s cenou, 
což je ukazatel, který je (nejen) pro 
nás starší spotřebitele naprosto 
nejdůležitější.

Alois Zlatník, Čáslav  

Jsme rádi, že testování má u čtenářů 
velký úspěch, a do budoucna se 
můžete těšit na ještě více testova-
ných výrobků. Děkujeme za Vaši 
připomínku ohledně ceny, naprosto 
s Vámi souhlasíme a od tohoto čísla 
cenu u produktů budeme zveřejňo-
vat jako orientační ukazatel.  

Dobrý den,
jsem moc ráda, že jsem našla 
vaše internetové stránky 
a chtěla bych vám moc podě-
kovat za informace, které mi 
zasíláte. Jsou důležité nejen 
pro mě, ale hlavně pro mé 
klienty, protože se více než 20 
let zajímám o výživu a pracuji 
jako výživová poradkyně. 
Jsem z toho opravdu nadšená, 
jelikož nemusím dlouho pátrat 
po informacích o potravinách 
a v dnešní době si vybrat tu 
nejlepší, aby splňovala všechny 
normy, je dost obtížné. Vašim 
stránkám moc fandím. Přeji 
vám spoustu spokojených 
uživatelů, jako jsem já.
   
Jana Pecánková, Brno, 
(www.jakzhubnu.cz)

Děkujeme za pochvalu, naše 
webové stránky www.svetpo-
travin.cz se snažíme neustále 
zlepšovat, a jsme proto rádi, 
že jsou pro vás zajímavé a uži-
tečné. Nově na nich naleznete 
přehled nejzajímavějších člán-
ků nového čísla, výsledky testů 
potravin a ankety k aktuálním 
tématům v oblasti potravin.

Hezký den do redakce, 
zajímalo by mě, jakým způsobem musí být označeno volně prodejné 
ovoce? 
   

Petr Kukla, Praha 

V těsné blízkosti nebaleného ovoce a zeleniny musí být čitel-
ně a zřetelně uvedena země původu a druh produktu. Jablka, 
hrušky, citrusové plody, jahody, kiwi, paprika zeleninová, salát, 
endivie kadeřavá letní a endivie zimní, rajčata, broskve a nekta-
rinky, stolní hrozny révy vinné musí být označeny: a) zemí půvo-
du b) jakostí c) odrůdou či tržním druhem (je-li stanoveno, např. 
u hub). Více informací se dozvíte na www.bezpecnostpotravin.cz.

Poradna
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Ceny předplatného

Roční předplatné: 290 Kč 

Půlroční předplatné: 145 Kč
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyplněný kupon nebo objednávku 
předplatného zašlete na adresu:

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

objednávka předplatného 

OBJEDNÁVÁM: ks předplatného  roční  půlroční 

Příjmení, jméno, název fi rmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

E-mail:

TYP PLATBY:  bankovní převod  faktura 

PRO ORGANIZACE:

IČ   DIČ  

Číslo účtu  

Pro informace o nebezpečných potravinách v ČR se zaregistrujte na www.svetpotravin.cz
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PředplatnéPředplatné
Pořiďte si roční předplatné

časopisu Svět potravin
a získejte poukaz na kurz vaření 
do kuchařské školy Chefparade.

Nyní ušetříte na ročním
předplatném 58 Kč.


Nabídka platí pro nové předplatitele a do vyčerpání zásob.

Dárkový poukaz
kurz vaření pro jednu osobu
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Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na e-mailovou adresu redakce@svetpotravin.cz do 12. 3. správně vyluštěnou 
tajenku spolu se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 20. 2. do 12. 3. 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?

Odpadkový koš Evropy. Opravdu se k nám dováží zboží 
druhé kategorie? 

Test salámů herkules. Možná neplatíme jen za maso.

Jak nakupovat pečivo a zeleninu?

Děti ve fastfoodu

Podle čeho si vybírat těstoviny?

„Mám rád velké snídaně,“ říká Zdeněk Podhůrský

Poznáte, co se pije v Jižní Americe

Jak má vypadat jídelníček studentů?

+ dárek na obálce

Dubnové číslo Světa potravin vychází 19. března.



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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