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Milé čtenářky, milí čtenáři,

gRatuluJeme VýheRcům soutěže 
kuchařka pRo báJečné tchyně

Správná odpověď je helena chvátalová.   

Na dárek se mohou těšit:
michaela Jurková, Brtnice,
z. dufková, Hrotovice

celé dubnové číslo Světa potravin se nese ve znamení kvality potravin, 
tématu, které nás všechny očividně zajímá čím dál tím více. V Zaostřeno 
se dozvíte, jak je to s emotivními výkřiky, že jsme jen odpadkovým košem 
Evropy a srovnatelné výrobky u nás mají výrazně nižší kvalitu než v západních 
zemích. A co více, že si za tyto „poklady“ smíme připlatit více než kolega 
z Bavorska či Horních Rakous. Já jsem během svých studií žila rok v zahraničí, 
konkrétně v Německu, které je co do kvality tamních potravin s Českou 
republikou často srovnáváno. Přiznám se, že hlavním kritériem nákupu pro 
mne v té době byl především poměr ceny s výkonem a ani v nejmenším 
jsem se neřídila zásadami pro stravování studentů, které jsou rovněž jedním 
z témat čísla, které držíte v ruce. Při zpětném zamyšlení si však rozhodně 
nejsem vědoma, že by výrobky v dané cenové kategorii byly u našich 
západních sousedů kvalitnější. Jednoznačně byly však dražší, na což se často 
v různých testech kvality zapomíná. 
Zatímco případný menší počet oříšků v čokoládě na naší straně hranic může 
být důvodem k pohoršení, špinavé praktiky obchodních řetězců, které se 
zřejmě probouzejí spolu s jarem, jsou přímo alarmující. Kontroly Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce odhalily řadu přestupků, mezi nimi 
i přelepování data použitelnosti, jimiž prodejci hazardují s naším zdravím. 
Přehled prodejen na černé listině naleznete v Potravinové policii. 

Další tradiční rubrikou, ve které radíme čtenářům, aby se jejich nákup 
nepodobal rande naslepo, jsou naše testy potravinářských výrobků. Během 
uplynulých týdnů jste mohli jejich výsledky najít nejen ve Světě potravin, 
ale také v největších českých médiích, které tyto údaje převzaly. Takový 
zájem a uznání nás pochopitelně těší a ve spolupráci s Vysokou školkou 
chemicko technologickou jsme se rozhodli od příštího čísla testování rozšířit. 
Samozřejmě budeme rádi za jakékoli vaše podněty a přání, jaké výrobky 
byste naším prostřednictvím rádi otestovali.

Oba rozhovory v dubnovém čísle jsou velmi inspirativní. Zdeněk Podhůrský 
se v tom prvním ukázal jako muž mnoha profesí a zájmů. Svým entuziasmem 
dokazuje, že i když občas narazíte, není to 
důvod lámat hůl nad věcmi, které milujete, 
ale naopak příležitost, jak začít jindy, jinde 
a lépe. Radek Jakubec, pro kterého je 
vaření koníčkem i zaměstnáním, nám zase 
dokázal, že se vyplácí realizovat nápady, 
kterým bezmezně věříte, byť to znamená 
jít proti proudu.

V zahraniční rubice jsme se tentokrát 
vydali do Jižní Ameriky, konkrétně 
po stopách místních nápojů. A tak ať už se 
rozhodnete připít si na zdraví čajem maté, 
jihoamerickým vínem či českým pivem, 
mějte krásný duben a užijte si svátky jara, 
Velikonoce. 
 
Kateřina Bendlová
editorka
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Ukáže duben, jaký bude pecen.
Na svatého Vojtěcha bývá v polích ještě malá potěcha.
Kolikátého dubna zasadíš stromek, tolikátého roku ponese ovoce.
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Nezapomeňte si koupit květnové číslo Světa potravin, které vychází 23. dubna
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Přečtěte si 
Zhubněte s chutí! 
Autor knihy James 
Duigan je profesio-
nální trenér známých 
osobností. Jeho 
unikátní dieta spočívá 
v nutričně vyváženém 
jídelníčku sestaveném 
z kvalitních potravin 
a bio potravin. 
Poukazuje na škodlivé 
látky obsažené v některých často oblí-
bených pokrmech a radí, jak vhodně 
je nahradit, abychom si pochutnali, 
ale zároveň zbytečně nezatěžovali náš 
organismus. „Zdravé a čisté“ potraviny 
naleznete v knize v přehledných 
tabulkách a snadno se naučíte, jak je 
do svého jídelníčku zařadit. Vydává 
Computer Press za 359 Kč. 

Česká domácí 
kuchařka-II. 
Druhý díl České domácí 
kuchařky od Jitky Rákos-
níkové je opět založen 
výhradně na tradičních 
receptech naší kuchyně, 
zaznamenaných 
v rodinných receptech 
a kuchařských knihách 
zejména 20. a 30. let
minulého století. Více než 200 
stran knihy je tentokrát rozčleněno 
do oddílů - předkrmy, polévky, hlavní 
jídla a dezerty a doplněna několika 
speciálními sekcemi. Jsou to zelenina 
a ovoce v české kuchyni, masopust, 
velikonoční speciality, dožínky 
a vánoční cukroví. Vydává Mladá 
fronta za cenu 279 Kč.   

Bylinky našich 
babiček
Publikace plná úžas-
ných praktických tipů, 
jak můžeme využít 
bylinky ze zahrádky 
či volné přírody pro 
zdraví, krásu, dobrou 
náladu či zpestření 
jídelníčku. Víte, že 
z brambor se dá udě-
lat skvělá marmeláda, 
z černého bezu neuvěřitelná hořčice, 
meduňkou ochutit koňak, aperitiv pro-
vonět oreganem, kapradinové výhonky 
jsou lahodné osmahnuté na másle...? 
Knihu vydává nakladatelství Computer 
Press za cenu 399 Kč. 

Biostyl 2012 
V Praze na Výstavišti Holešovice se 
ve dnech 20.–22. dubna koná 7. ročník 
veletrhu zdravé výživy a zdravého 
životního stylu biostyl. Návštěvníci se 
mohou těšit na prezentaci biopotravin, 
čajů, doplňků zdravé výživy a prezen-
tace přírodní kosmetiky. Více na
www.biostyl.cz.

04/12
Velikonoce na hradě 
Chcete-li spojit ochutnávku velikonoč-
ních pokrmů s kulturním zážitkem, 
vypravte se na některý z hradů či 
zámků. Dozvíte se, jaké tradice se 
dodržovaly v minulosti a ochutnáte 
pochoutky dle starých receptur. Čekají 
na vás například na zámku Žleby, 
Žirovnice či Slezskoostravském hradě.       

Festival chutí  
S přicházejícím jarem přichází i festival 
plný zajímavých gastronomických 
zážitků pro všechny milovníky kvalitní 
kuchyně. Akce pro gurmety, která 
chce upozornit na využívání sezónních 
surovin, probíhá v desítkách vybraných 
restaurací po celé republice od
21. března do 21. dubna.     

Slavnost oskeruší  
Že jste o oskeruších nikdy neslyšeli? 
Udělejte si druhou dubnovou neděli 
výlet do tvarožné lhoty, kde si 
největší druh jeřábu nejen prohlédnete, 
ale budete moci ochutnat jeho plody. 
Organizátoři připravují degustaci 
marmelád, kompotů a samozřejmě 
i pálenky.  

Zámecké slavnosti
Milovníci sladkostí by si neměli nechat 
ujít tradiční cukrářské slavnosti, 
které se konají v neděli 22.4. na zámku 
Kačina. Akce je zaměřena na ochut-
návky a prodej cukrářských výrobků. 
V rámci doprovodného programu si 
budete moci vyzkoušet například tvorbu 
krajky, předení či řezbářské práce. 

Víno a delikatesy   
Od 25. do 27. dubna se v Praze usku-
teční veletrh Víno a delikatesy. První 
den je tradičně zaměřen na domácí 
vína s vyhlášením soutěže o Zlatý pohár 
veletrhu, další dny se můžete těšit 
na francouzská a italská vína. Připraveny 
budou i ochutnávky sýrů, uzenin 
a dalších delikates vhodných k vínu. 
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BraMBoroVÉ MLSÁNÍ 
Také často během dne zaháníte mlsnou něčím nezdravým? Zkuste 

sáhnout po zdravější alternativě, chlebíčcích od Racia s příchutí 
pečené brambory s kmínem. Balení obsahuje méně než 1 % dopo-
ručeného denního příjmu tuku a neobsahuje žádné další přidávané 

tuky. Na chlebíčcích v praktickém balení si můžete pochutnat 
kdekoli a bez obav o svou linii. Doporučená cena je 9,90 Kč. 

SaLÁTY S chuTÍ 
Nezbytnou součástí zdravého jídelníčku 
by měly být zeleninové saláty. K nim 
neodmyslitelně patří dresinky, které 
chuť zeleniny doplní a dotvoří výsledný 
pokrm. Značka hellmann´s rozšířila 
svou nabídku o nový produkt – dresink 
Jemná jogurtová chuť. Je vyroben 
z kvalitních přísad, neobsahuje kon-
zervační látky a umělá barviva. Dresink 
v balení 235 g zakoupíte v běžné síti 
supermarketů za 37,90 Kč.

PoMocNÍcI do KuchYNĚ
Velikonoce jsou neodmyslitelně 

spojeny s přípravou tradičních 
pokrmů. Tu si letos můžete 

usnadnit pomocí kuchyň-
ských fólií primapack 

v limitované velikonoční 
edici. Při skladování jídel 

využijete potravinovou fólii, 
pečicí papír je nezbytnou 

pomůckou při přípravě 
nádivky či mazance 

a velikonoční alobal oceníte 
zejména při pečení masa. 

Produkty limitované edice jsou
k dostání od 24,90 Kč.  

VeLIKoNoČNÍ 
NadÍLKa
Hledáte inspiraci, čím 
letos o Velikonocích 
obdarovat koledníky? 
Ti nejmenší budou 
mít určitě radost 
z překvapení 
od brumíka značky 
BeBe. Velké 300 
gramové balení 
obsahuje deset 
zdravých svačinek 
s nejoblíbenější 
čokoládovou náplní. 
Děti si z něj navíc 
mohou vystřihnout 
a složit Brumíkovu 
zahrádku na veliko-
noční osení. Návod 
najdete na obale 
a na stránkách www.
brumik.cz. Dopřejte 
svým dětem mlsání 
spojené se zábavou 
za 69,90 Kč. 

BLeSKoVÁ SNÍdaNĚ
Známe to všichni: zaspíme, v poklusu se 
vypravujeme do práce a čas nám zbývá nanejvýš 
na jednu bleskovou kávu. Značka milbona přišla 
s praktickým tipem na rychlou a přitom zdravou 
a chutnou snídani – jogurt s cereáliemi. Můžete 
si pochutnat na příchutích klasických jako 
jahoda či jablko s hruškou, nebo netradičních, 
jako je hroznové víno s fíky a třešeň s bezinkou. 
K dostání v řetězci Lidl za 9,90 Kč. 

TIP REDAKCETIP REDAKCE

MILIoNoVÉ PŘÍchuTĚ
Společnost Bohemia Chips představila tři nové druhy, které vznikly 
v rámci soutěže Vítězství za příchuť. Z více než 50 000 návrhů si 
nakonec svou cestu na pulty obchodů našly sáčky s příchutí hub, nivy 
a rozmarýnu. I ty jsou vyrobeny dle tradiční receptury, bez přidaných 
barviv a konzervačních látek. Do konce dubna mají všichni spotřebitelé 
možnost svými nákupy ovlivnit konečné výsledky soutěže. 

edici. Při skladování jídel 
využijete potravinovou fólii, 

pečicí papír je nezbytnou 
pomůckou při přípravě 

a velikonoční alobal oceníte 
zejména při pečení masa. 

Produkty limitované edice jsou
k dostání od 24,90 Kč.  
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V Mikulčicích na Hodonínsku se na letošním koštu pá-
lenek prezentovalo rekordních 1372 kořalek vypálených 
z nejrůznějšího ovoce. Možná trochu překvapivě nevyhrála 
na Moravě tolik populární slivovice, ale pálenka z mirabe-
lek. Návštěvníci akce mohli okusit nejen tradiční slivovice, 
meruňkovice či ořechovice, ale i různé speciální pálenky vy-
robené například z ananasů, dýní či oskeruší. Doprovodný 
program zajišťovaly ochutnávky pochoutek z kysaného zelí.

Navzdory zvýšení cen lihu i cukru v loňském roce se malé 
likérky rozhodly kvůli konkurenceschopnosti své výrobky 
nezdražovat. Cestu k přežití nacházejí místo toho v pře-
chodu na produkci lihovin s nižším obsahem alkoholu. 
Například tuzemák tak nebude mít tradičních 40 %, ale jen 
37,5 % alkoholu. Dle Sdružení výrobců lihovin ekonomická 
krize celkovou spotřebu alkoholu v zemi nesnížila, Češi ho 
pijí přibližně stále stejné množství. 

Vítězné mirabelky Likérky snižují alkohol

Nejchutnější 
jablko
V Hořicích na Jičínsku proběhla již 
po třiačtyřicáté tradiční degustace 
jablek. Nejlepší odrůdou jablek z loň-
ského roku se stal Melrose, kříženec 
odrůd Jonathan a Red Delicious. Porotce 
zaujal především svou šťavnatostí a vůní. 
V obchodech nejběžnější odrůdy jako 
Rubín, Golden Delicious či Indared 
degustátory v hodnocených kategoriích 
vůně, slupka, konzistence dužniny, 
šťavnatost, kyselost a celková chuť letos 
nepřesvědčily. 

Krok ke zdraví nevyšel

Vítězem desátého ročníku soutěže biopotravina roku se stal 
ovčí sýr Arnika z Horského statku Abertamy. U poroty, které 
předsedal Pavel Maurer, zabodoval především svou vynikající chu-
tí, a to přesto, že sýry z ovčího mléka u nás dosud nejsou zcela 
běžné. V dalších kategoriích byly oceněny i bezlepkové perníčky 
z Biopekárny Zemanka, vinný mošt Veltlínské červené rané BIO 
2011 od vinaře Pavla Bindera, Barunčin BIO džem ze Statku Tilia 
a ječné lívance společnosti PRO-BIO.

Přes Evropský parlament neprošel návrh, který měl výrobce mo-
tivovat ke snižování cukru a soli v potravinách. Plány Evrop-
ské komise a potravinářů počítaly s tím, že výrobci budou moci 
na etiketách uvádět, že daný produkt obsahuje méně cukru a soli. 
Nyní je možné informovat o sníženém obsahu cukru až ve chvíli, 
kdy jeho podíl poklesne nejméně o 30 %. Zvýšené množství soli 
a cukru ve stravě vede k obezitě a dalším civilizačním chorobám, 
které mají na svědomí ročně miliony životů.

Biopotravina roku

co se kde šustne
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palec nahoru, palec dolů

Pozor na uzeniny          
– palec dolů 
Jsou nezbytnou součástí 
vašeho jídelníčku salámy, 
šunky, slanina či 
párky? Měli byste se mít 
na pozoru, jejich zdravotní 
rizika nejsou zanedbatelná. 
Konzumace jen 50 gramů 

těchto výrobků denně zvyšuje riziko 
rakoviny slinivky až o dvacet procent. 
Pokud sníte 150 gramů uzeniny každý 
den, riziku rakoviny se vystavujete 
v míře větší až o 57 procent. V ohrožení 
přitom není jen slinivka, ale i tlusté 
střevo. Na vině jsou zejména dusičnany 
používané ke konzervaci uzenin a vysoký 
obsah nasycených tuků a soli.    

Stop plýtvání        
– palec nahoru 
Snažíte se vyhazování 
jídla omezovat na úplné 
minimum? Pak jste 
naprostá výjimka, 
v domácnostech, super-
marketech a restauracích 
zemí Evropské unie se dle 

odhadů vyhazuje až 50 procent nezávad-
ných potravin. Proti tomuto alarmujícímu 
plýtvání se instituce EU rozhodly zakročit 
a vyhlásit rok 2013 Evropským rokem 
boje proti plýtvání potravinami. Cílem 
je snížit zbytečné vyhazování potravin, 
které představuje nejen ekonomický, ale 
i etický problém, na polovinu do roku 
2025, a to v celém potravinovém řetězci 
od zemědělce až ke spotřebiteli.

Zanedbáváme ovoce 
a zeleninu         
– palec dolů 
Češi nesnědí ani zdaleka 
tolik ovoce a zeleniny, 
kolik doporučuje Světová 
zdravotnická organizace. 
Průměrný Čech denně 
zkonzumuje 253 gramů 

ovoce a zeleniny, což odpovídá třetímu 
místu od konce v Evropě. Na jídelníčku 
by se přitom mělo objevit denně 
nejméně 400 gramů těchto potravin. 
Nejvzornější zemí je v tomto ohledu Pol-
sko, kde si každý den dopřejí průměrně 
577 gramů. Nedostatečný příjem ovoce 
a zeleniny má na svědomí vyšší riziko 
onemocnění rakovinou zažívacího traktu 
a srdečních chorob. 

Česká kvalita         
 – palec nahoru 
Je pro vás původ potravin 
důležitý? Dle průzkumu 
provedeného pro minister-
stvo zemědělství považuje 
velká část Čechů potra-
viny z české republiky 
za kvalitnější a bezpečnější 

než potraviny z dovozu. Téměř tři čtvr-
tiny dotazovaných uvedly, že považují 
zdravotní nezávadnost českých potravin 
za dobrou. Stejný pohled na dovážené 
potraviny má 43 procent. Zhruba 
71 procent obyvatel považuje domácí 
potraviny za kvalitní, zatímco u zahra-
ničních potravin převládá negativní 
hodnocení.  

Český kapr vítězí      
– palec nahoru 
Vědci z Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovi-
cích přišli se zjištěním, že 
český kapr je díky svým 
specifickým vlastnos-
tem nejkvalitnější z celé 
Evropy. Oproti svým kon-

kurentům má mnohem více zdravých 
nenasycených mastných kyselin a jeho 
maso je celkově chutnější a kvalitnější. 
Cílem projektu zpracovaným pro minis-
terstvo zemědělství je stanovit měři-
telné hodnoty pro vymezení ochranné 
známky „český kapr“, která by měla 
pomoci především exportérům této 
tradiční vánoční ryby. 

PaLec Nahoru, PaLec doLů
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Název výrobku Prodejna Závada

Fazolové lusky zelené; mrkvový salát ve sladkokyselém 
nálevu; okurky Kornišovky v kořeněném sladkokyselém 
nálevu s cukrem 

Ing. Pavel Tomáš- PT 
Servis

Změněno datum minimální 
trvanlivosti

Sýr s modrou plísní uvnitř hmoty Paladin; Excelent 
zelený pepř; Excelent uzený sýr s česnekem; Kamadet 
královský sýr

Kaufl and, ul. Na Řa-
dech, Blansko 

Přelepeno datum použitel-
nosti

Sýr cihla eidam 30%; sýr blať. zlato válec 
Ahold, ul. U Kostela, 
Jablonec nad Nisou

Přelepeno datum použitel-
nosti

Pečeně debrecínská
AHOLD, ul. Nádražní, 
Blansko

Nesprávně uvedeno datum 
použitelnosti

Krůtí šunka standard
Tesco, ul. Sokolovská, 
Tachov

Přelepeno datum použitel-
nosti

Mild Red Cheddar Blok; šunka Zvonarka nejvyšší jakost; 
feferonový salát volný

Tesco, ul. Sokolovská, 
Tachov

Prodáván prošlý výrobek

Lovecký sýr s česnekem
Tesco, ul. Konečná, 
Držovice

Nesprávně uvedeno datum 
použitelnosti

Řáholecký salát
BILLA, Chaloupky, Vese-
lí nad Moravou

Nesprávně uvedeno datum 
použitelnosti

Gurmán v zeleném pepři; Chorizo extra hot; prosciuto; 
hovězí maso v pepři

BILLA, ul. Skupova, 
Plzeň

Nesprávně uvedeno datum 
použitelnosti

Uzené šproty BILLA, Přeštice
Nesprávně uvedeno datum 
použitelnosti

Jihočeské AB
Kaufl and, ul. S. K. Neu-
manna, Pardubice

Označeno regálovým štít-
kem klamavě jako máslo

Javor jemný tavený; Javor jemný tavený s nivou; Javor 
jemný tavený se šunkou; Javor dobrá cena; Hit –tavená 
pomazánka

Kaufl and, ul. S. K. Neu-
manna, Pardubice

Jiné než mléčné výrobky 
(náhražky) nenabízeny 
odděleně od mléčných 
výrobků

Corizo salám; Katalánský salám tyč 
Tesco, ul. Rudolická,  
Most

Nakrájené masné výrobky 
prodávány později než 24 
hodin po jejich nakrájení 
(+1den)

Jemné párky extra
Tesco, ul. Toušeňská, 
Čelákovice

Nesprávně uvedeno datum 
použitelnosti

Jaternice; kuřecí šunkový speciál krájený; Primátor
Tesco, Masarykovo 
náměstí, Pardubice

Nesprávně uvedeno datum 
použitelnosti

Kavalír se sýrem
Tesco, ul. J. Borecké-
ho, České Budějovice

Nesprávně uvedeno datum 
použitelnosti

Lovecký salám volný
Tesco, ul. U Slavie, 
Praha 10

Masný výrobek prodáva-
ný později než 24 hodin 
po jeho nakrájení (+ 1 den)

Huspeniny s vepřovým masem; tmavá tlačenka Lidl, Ostrov nad Ohří
Klamavé označení potraviny 
zahraničního původu jako 
„Pravá česká zabijačka“

Mražené kuřecí prsní řízky; Fishi zavináče; sýr Marato-
nec s vlákninou

PENNY, ul. Průběžná, 
České Budějovice

Klamavé označení potraviny 
zahraničního původu jako 
„Česká kvalita“

Hero Sunar originál; Hero Sunar complex 2; Hero Sunar 
complex 3; Fresci paprika červená řezaná; mochovská 
směs; Bohemia sticks s příchutí jemný kečup; Mon Chéri 
Ferrero; Tanja citronek; Teekanne earl grey; Teekan-
ne green tea; Olio extra panenský olivový olej; víno 
Mikulov Svätovavrinecké; víno Mikulov Rizling vlašský; 
Jánošík Gazdovská pařenice uzená; Yoplait Light extra 
porce ovoce; Zott Jogobella jogurt; Activia tvarohová

PENNY
Klamavé označení potraviny 
zahraničního původu jako 
„Česká kvalita“

Posledních několik týdnů se neslo ve znamení zpráv 
o kontrolách, které provedla státní zemědělská 
a potravinářská inspekce. Během nich odhalili její kontroloři 
celou řadu přestupků, jejichž přehled vám přinášíme.
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zaostřeno

Rostoucí snaha o prezentaci 
a odůvodnění konzumace kvalitních 
potravin na straně jedné, infl ace 
údajů o šizení a klamání zákazníků 
a nedodržování předpisů při výrobě 
potravin na straně druhé. Výsledek? 
Řadový spotřebitel u nás považuje 
český trh s potravinami za smetiště 
Evropy.

Jsme opravdu
odpadkovým košem 
Evropy?
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od nadnárodních potravinářských 
společností pro Západ a Východ. 
Minimálně jeden z testovaných výrobků 
(pepř) opravdu výrazně méně kvalitní 
byl – byl ale také levnější. Jinak je ale 
„kvalita“ velmi relativní pojem, zvláště, 
když je posuzována laiky. Pro ilustraci 
opět příklad ze slovenského testu a teze 
o „nekvalitní izoglukóze“ a „kvalitnější 
sacharóze“, která je východoevropským 
zemím odepřena. Ve skutečnosti je 
právě izoglukóza dieteticky kvalitnější, 
neboť jde o polysacharid příbuzný 
například s vlákninou, který se do těla 
vstřebává pomaleji než jednoduché 
cukry typu sacharóza, což je pro tělo 
vhodnější.
skutečný problém je jinde – totiž, 
když se potravina vyrobená z levněj-
ších surovin tváří jako plnohodnotná 
a na výsledné ceně se použití levnějších 

za potraviny v této zemi o mnoho výš 
než u nás. To znamená, že v absolutních 
číslech jsou potraviny v Německu dražší. 
Samozřejmě, že lze najít výrobky, které 
jsou dražší u nás a levnější u našich 
sousedů – jde ovšem o to, jaký vzorek 
potravin je posuzován, a zejména, 
jde-li o srovnatelnou kvalitu, především 
ve složení výrobků. Není prostě chleba 
jako chleba. 

Jiná kvalita na Západě a Východě
Často zmiňovaná vyšší kvalita potravin 
na Západě v porovnání s Východem 
je tedy, navzdory různým „kontrolním 
nákupům“, vyjádřena také vyšší 
cenou. To je ovšem faktor, který ve své 
loňské emotivní analýze opomněla 
zmínit Asociace slovenských spotře-
bitelů protestující proti rozdílnému 
složení podle názvu stejných výrobků 

V prvé řadě je třeba říci, že na jakémkoli 
trhu, nejen českém, je úplně normální, 
že spektrum nabídky potravinář-
ských produktů obsahuje logicky 
velmi levné, dražší i luxusní výrobky 
a je zejména na spotřebiteli a jeho 
finančních možnostech, kterou kategorii 
výrobků preferuje. Bohužel je k tomu 
nutné dodat, že tuzemský spotřebitel, 
a to i v případě, že potřebné finance 
má, preferuje nákup levnějších potravin. 
Je tomu tak i proto, že základním 
marketingovým nástrojem maloobchod-
ních sítí, kterým lákají právě do svých 
obchodů zákazníky, je co nejnižší cena. 
Důsledek nižších cen, tedy obvykle nižší 
kvalitu, ovšem komunikační kampaně 
slevových aktivit neřeší.
Dalším problémem je samotný pojem 
„kvalita potravin“. Stále širší okruh 
naprostých laiků si přisvojuje právo 
o kvalitě mluvit, přičemž se tak děje 
zejména prostřednictvím negativních 
informací o tom, co se kde šidí a co 
komu škodí. Protože se ale každý ze 
„spasitelů“ lidského zdraví soustředí 
na jiný okruh výrobků, které preferuje 
či naopak zatracuje, je v očích 
spotřebitele zatraceno prakticky 
veškeré potravinářské zboží, včetně 
potravin tuzemského původu. Když se 
navíc do údajů o potravinách prolne 
ještě varování před nebezpečnými 
přídatnými látkami „éčky“, působí 
obraz tuzemského trhu s potravinami 
jako pochod minovým polem, který jen 
náhodou lze přežít.              

Levné a drahé potraviny
Faktem je, že cenové dostihy mezi 
řetězci, a potažmo výrobci potravin, 
vedou k nahrazování původní klasické, 
ale dražší suroviny levnějšími složkami. 
Tím vzniká další rozpor – veřejnost 
je pobouřena zjištěním, že výrobek 
neobsahuje to, co v něm spotřebitel 
předpokládá, ale tím, že preferuje cenu, 
takové výrobky nakupuje. Teoreticky by 
ale mělo být tím pádem na našem trhu 
velké množství levných, byť ošizených 
nebo méně kvalitních výrobků. 
Na druhou stranu ale masírují média 
občany údaji, jak jsou u nás potraviny 
v porovnání se sousedními zeměmi 
drahé. Co je tedy pravda? 
Pokud budeme brát podíl výdajů 
za potraviny v ČR a například 
v Německu, které je častým terčem 
cenových srovnání, zjistíme, že Němci 
vydají za potraviny asi o dvě procenta 
z celkových rodinných rozpočtů 
více než Češi. Vzhledem k tomu, že 
platy v Německu jsou oproti našim 
výrazně vyšší, dosahují celkové výdaje 
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potravině, která je ošizená, či o českých 
kuřatech obsahujících salmonelu. Nic 
z toho není ve skutečnosti pravda, 
například ona kuřata nebyla zakoupena 
k prováděným testům u výrobce, ale 
v obchodní síti, takže problém vznikl 
patrně nesprávným skladováním při 
transportu nebo prodeji. Následné 
kontroly přímo u výrobců neodhalily 
žádný prohřešek, v očích spotřebitelů 
ale byli právě výrobci viníky. To vše vede 
k zásadnímu závěru: o kvalitě potravin 
by měli spotřebitele informovat buď 
dozorové orgány, nebo odborníci 
z profesních organizací, kteří se 
potravinářským oborem zabývají. Místo 
odpadkového koše Evropy z hlediska 
kvality potravin bychom se totiž mohli 
jinak stát zcela přeplněným odpadkovým 
košem emotivních a zavádějících infor-
mací, které ve svém důsledku poškodí 
i korektní domácí výrobce potravin.

v ČR je šunt. To ale není pravda, 
inspekce prověřovala zejména rizikové 
skupiny výrobků, tedy takové, u nichž 
bylo již dříve zjištěno nějaké provinění 
nebo na které si spotřebitelé nejvíce 
stěžovali. Kdyby inspekce prověřovala 
úplně všechny výrobky prodávané v ČR, 
na což samozřejmě nemá kapacitu, 
bylo by procento prohřešků mnohem 
nižší. Druhá věc je struktura zjištěných 
chyb a klamání. Přestože je zřejmé, že 
ani domácí výrobci nejsou bez hříchů, 
statistiky jednoznačně vypovídají o tom, 
že značná část, určitě více než 
polovina problémů, byla odhalena 
u dovážených produktů. 
To na jednu stranu skutečně evokuje 
myšlenku, že výrobci ze Západu 
považují náš trh za vhodné teritorium, 
kam umístit část své obtížně prodejné 
produkce, na druhou stranu se do ČR 
dovážejí výrobky z méně vyspělých zemí, 
které prostě nemají dostatečně vyspělé 
technologie a vlastně ani potřebnou kva-
litu vyrobit neumějí. To je opětovně další 
výzva pro domácí výrobce a zejména pro 
domácí spotřebitele, aby pokud možno 
dávali přednost tuzemským výrobkům. 
I přesto ale nelze kategoricky říci, 
že by byl právě tuzemský 
trh oním odpadkovým 
košem – v řadě 
zemí je 
na trhu 
množství 
minimálně 
nutričně hor-
ších potravin 
než u nás. 
Obvykle ale patří 
do kategorie velmi 
levných potravin.

role médií
Samotný pojem 
„Odpadkový koš 
Evropy“ je mediálním 
sloganem, stejně jako 
tvrzení o každé sedmé 

náhražek neprojeví. Právě to jsou 
případy, na které je vhodné upozorňo-
vat, neboť jde ve své podstatě o klamání 
spotřebitele. Na zcela konkrétních 
příkladech lze pak vychovávat spotře-
bitele k tomu, aby klamavé praktiky 
identifi koval a podle toho se také řídil. 
Myšlenka zveřejňovat takové případy 
je proto žádoucí a nepochybně může 
přispět ke zlepšení orientace spotřebitele 
v nepřehledné houšti nabídky méně 
kvalitních, kvalitních i luxusních potravin.    

„České“ zboží zahraničního 
původu
Tuzemský spotřebitel je však klamán 
stále častěji zcela cíleným podvodným 
jednáním, které nemá vůbec nic společ-
ného se samotnou výrobou potravin ani 
jejich složením. Příkladem je prodlužo-
vání doby trvanlivosti výrobků přele-
pováním etiket a v poslední době také 
vydáváním zboží zahraničního původu 
za české výrobky. Jde v podstatě o stejný 
princip, kterým se na farmářských trzích 
útočí na emoce lidí prostřednictvím 
názvů „přírodní“, „domácí“, „selský“ či 
„natur“. V uvedených praktikách lze ale 
nicméně vysledovat kupodivu i pozitivní 
trend – obchodníci začali vnímat, že 
tuzemský spotřebitel skutečně začíná 
preferovat domácí a pokud možno 
tradičním způsobem vyrobené potraviny, 
a snaží se tak zákazníky přesvědčit, že 
takovou produkci skutečně prodávají. 
To je první důležitý předpoklad k tomu, 
aby se na trhu více prosazovalo opravdu 
domácí a z tradičních surovin vyrobené 
zboží, a tím se kvalitativní úroveň 
nabídky oproti současnému stavu 
zvýšila.

odpadkový koš evropy
Zejména výsledky šetření Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce zveřejněné 
počátkem letošního roku odstartovaly 
záplavu zpráv o kvalitě potravin 
na našem trhu s obvyklým podtextem, 
že každý sedmý výrobek prodávaný 

zaostřeno
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najevo mimořádný punc kvality. To, 
že některé zboží chutná jinak než 
někde jinde, např. v našich německých 
prodejnách, souvisí opět s tím, že chutě 
spotřebitelů jsou dle kraje naprosto 
odlišné. Tomu se snažíme samozřejmě 
vyhovět. Dokonce i v rámci České 
republiky jsou chutě odlišné, a proto 
máme regionální speciality, jako je 
tomu např. u různých značek piva nebo 
u pečiva. Jedna z dalších zásad naší spo-
lečnosti je nabízet zákazníkům naprosto 
čerstvé zboží v prvotřídní kvalitě. Nároky 
na bezvadnost, hygienu, čistotu atd. 
jsou u nás naprosto identické, jako je 
máme i např. v Německu.

michael Šperl, kaufl and

• Potraviny v nabídce BILLY v ČR zhruba 
odpovídají tomu, co tento obchodní 
řetězec prodává také v zahraničí. 
Filosofi í tohoto řetězce supermarketů 
zaměřeného na prodej kvalitních 
a čerstvých potravin je totiž stavět 
na lokálních dodavatelích. Dlouhodobě 
proto usiluje o zařazení co největšího 
podílu produktů s původem z České 
republiky na své pulty. Potraviny české 
provenience mají důvěru zákazníků, 

• Řada výrobků ze sortimentu PENNY 
se stala vítězi nezávislých testů jak 
v ČR, tak v Německu. Výrobky vlastních 
značek PENNY, které jsou vyráběny pro 
celou evropskou síť, mají srovnatelnou 
kvalitu ve všech zemích, kde jsou v sorti-
mentu. Toto potvrdila řada testů kvality, 
které byly provedeny jak ve vlastních 
laboratořích PENNY, tak v nezávislých 
akreditovaných laboratořích. 
Kvalitu nabízeného sortimentu 
od našich dodavatelů průběžně 
ověřujeme. Není však v našich silách 
ovlivnit, zda stejný výrobek nadnárodní 
společnosti bude mít stejnou kvalitu 
na trhu v ČR a např. v Německu. Vše 
závisí na lokalitě výroby a nákupu 
surovin, případně uzpůsobení specifi cké 
chuti pro daný region.

david kolář, penny market 

• Společnost Kaufl and má od začátku 
svého působení v České republice 
vedeno v sortimentu zboží, které 
pochází z cca 70 % od českých výrobců 
či dodavatelů. Navíc naše společnost 
silně podporuje projekt „KLASA“. 
Označení potravin tímto logem se 
především týká českých výrobků a dává 

zaostřeno

o vyjádření k tématu kvality výrobků 
na pultech českých obchodů jsme požádali 
i zástupce našich největších řetězců.

kteří také vnímají působení a dohled 
na kvalitu ze strany přísných orgánů 
státní správy. BILLA dováží pouze ty 
produkty, které v České republice nejsou 
dostupné, například sezónně, nebo se 
zde nevyrábějí. Rychlá cesta „z pole 
na prodejnu“ umožňuje prodávat zboží 
vždy maximálně čerstvé a zároveň je 
ekologická tím, že snižuje mnohdy 
nesmyslné „cestování“ výrobků napříč 
Evropou. BILLA dlouhodobě aktivně 
spolupracuje s Agrární komorou ČR, 
která pomáhá s výběrem kvalitních 
a zavedených dodavatelů potravinář-
ských produktů včetně těch v kvalitě 
bio. 

gabriela bechynská, billa

• Dodržování kvality potravin je jednou 
z našich priorit. Z tohoto důvodu veškeré 
naše zboží včetně privátních značek musí 
vyhovovat nejpřísnějším požadavkům 
na kvalitu. Před zařazením jakéhokoliv 
výrobku do sortimentu, a v případě 
privátních značek i před uvedením na trh, 
nastavujeme přesné parametry výrobku 
tak, aby vyhovoval platné legislativě 
a potřebám zákazníků. 
Každý výrobek musí splňovat deklarované 
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laboratoří a přímo zákazníky). Obecně 
vzrůstající pozornost, kterou spotřebitelé 
věnují zdravotní nezávadnosti potravin, 
kvalitě a obecné bezpečnosti nepotra-
vinového zboží, je jedna z největších 
výzev, se kterou musí trvale pracovat 
také naše společnost a je to součástí naší 
každodenní práce.

simona caidlerová, ahold

• Našim cílem je nabízet kvalitní 
produkty, které prodáváme pod vlastními 
značkami. Navíc se neustále snažíme 
kvalitu vlastních značek zvyšovat, což 
se již několikrát projevilo v umístění 
těchto výrobků na předních příčkách 
nezávislých testů. Většinu našeho 
sortimentu tvoří vlastní značky. Tyto 
výrobky si sami navrhujeme. Stanovíme 
si jejich kvalitu, vzhled a obal a zároveň 
si zvolíme nejlepší výrobce, kteří splňují 
naše vysoké hygienické a kvalitativní 
standardy. Vyrobené vzorky zkoumáme 
v nezávislých ústavech a laboratořích. 
Teprve po dlouhé a náročné fázi analýz 
vytvořený výrobek pustíme do prodeje 
v našich obchodech. 

lucie borovičková, lidl

hodnoty, tzv. technické specifi kace. Tyto 
specifi kace je výrobce povinen dodržovat 
po celou dobu dodávání zboží do našich 
obchodů. Pokud zjistíme, že kvalita 
výrobku neodpovídá deklarovaným 
hodnotám, výrobek je stažen a kontaktu-
jeme dodavatele. Na základě nevyhovující 
kvality může být nejen zboží staženo 
z obchodu a distribučního skladu, ale 
i ukončena spolupráce s dodavatelem. 
V oblasti kontroly potravin a výrobků 
spolupracujeme se všemi inspekčními 
orgány a řídíme se jejich doporučeními 
a nařízeními. 

eva karasová, tesco stores čR a. s.

• Společnost Ahold používá efektivní 
systémy kontroly kvality na úrovni 
vlastního provozu na prodejnách 
a na úrovni vlastní logistiky a distribuce. 
Souběžně s tím také účinně působí 
na své dodavatele a vyžaduje od nich 
zavádění efektivních systémů kontroly 
kvality v souladu s nejpokrokovějšími 
světovými poznatky v dané oblasti. 
Kvalita výrobků vlastních značek je 
několikrát ročně prověřována  interně 
(senzorické posouzení) i externě 
(testováním nezávislou akreditovanou 

zaostřeno

inzerce
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herkules patří mezi nejpopulárnější trvanlivé salámy. V poslední době se 
v souvislosti s kontrolami Státní zemědělské a potravinářské inspekce obje-
vily informace, že spotřebitelé kupují masné výrobky, ve kterých jsou výraz-
ně nižší podíly masa, než je deklarováno na obale, a v některých se dokonce 
objevují kusy kostí. Nakoupili jsme proto sedm běžně dostupných salámů 
herkules, do jejichž hodnocení jsme tentokrát zařadili kromě senzorických 
vlastností i obsah přídatných látek a čistých svalových bílkovin. 

Herkules patří mezi trvanlivé masné 
výrobky fermentované. Jedná se 
o výrobky tepelně neopracované, určené 
k přímé spotřebě, u kterých v průběhu 
fermentace, zrání, sušení, popřípadě 
uzení, za defi novaných podmínek došlo 
ke snížení aktivity vody na hodnotou 
a

w(max.)
 = 0,93. Tyto výrobky musí mít 

trvanlivost minimálně 21 dní při teplotě 
20 oC. Obvykle však bývá trvanlivost 
delší. Fermentované masné výrobky jsou 
charakteristické mírně nakyslou chutí, 
která je způsobená přítomností kyselin 
(zejména mléčné), jež vznikají v průběhu 
fermentace činností mikroorganismů. 
Snížené pH má také pozitivní vliv 
na průběh zrání a sušení a především 
na údržnost výrobků. Konzervačního 
efektu je u fermentovaných výrobků 
dosaženo kombinací několika faktorů, 
mezi které patří snížené pH, nízká 
aktivita vody, přítomnost konkurenční 
mikrofl óry a popřípadě přídavek 
konzervantů v podobě dusitanové 
solící směsi.

rozdíly v obsahu masa
Při výrobě trvanlivých masných výrobků 
dochází k poměrně značnému úbytku 
vody sušením. U fermentovaných 
masných výrobků navíc pokles pH 
způsobuje i sníženou vaznost masa 
a další ztráty vody. Z tohoto důvodu se 

díla před zráním a sušením, tedy nikoliv 
k hmotnosti hotového výrobku, čímž 
se obsahy masa jeví významně nižší než 
u konkurenčních výrobků. V našem 
případě je tímto způsobem deklarován 
obsah masa na výrobcích:  Best Farm 
Herkules, Řezníkův talíř Herkules 
a Herkules z Kosteleckých uzenin.

Jak má vypadat správný 
herkules?
V současné době legislativa upravuje 
u salámu herkules pouze jeho základní 
senzorické vlastnosti, a to pouze 
v hrubých obrysech, a dále minimální 

Salámy herkules
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zvyšuje podíl masa na celkové hmotnosti 
výrobků. Vzhledem ke skutečnosti, že 
maso a hřbetní sádlo jsou majoritními 
surovinami při výrobě fermentovaných 
masných výrobků, je logické, že množství 
masa použité k výrobě může ve své 
hmotnosti překročit množství z něj 
vyrobeného výrobku (rozdíl je dán právě 
ztrátou vody). Správně by výrobci měli 
v takovýchto případech na obale uvádět 
množství masa, které bylo použito 
pro výrobu 100 g hotového výrobku. 
Někteří výrobci však ne zcela správně 
kalkulují množství masa použitého při 
zpracování díla a vztahují jej k hmotnosti 

rubrika podporována
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obsah čistých svalových bílkovin
(min. 14 %) a maximální obsah tuku 
(max. 50 %). Jako základní složky pro 
výrobu salámu se používají vepřové maso, 
hovězí maso a hřbetní sádlo v poměru 
přibližně 1:1:1. Použití přídatných látek 
a koření není nijak limitováno. Dříve 
do výrobků nebyla přidávána barviva, 
stabilizátory (s výjimkou dusitanové solící 
směsi), ani látky zvýrazňující chuť. Mezi 
testovanými produkty takový nebyl ani 
jeden. Obsah přídatných látek byl však 
zohledněn v celkovém hodnocení výrobků 
váhou 20 % (čím více přídatných látek, 
tím horší hodnocení).

Výsledky testování
Součástí testování výrobků bylo jako vždy 
senzorické hodnocení (vzhled v nákroji, 
barva, chuť, vůně a konzistence). Dále 
jsme laboratorně změřili obsah masa, 
čistých svalových bílkovin, tuků a aktivitu 
vody. Podstatné rozdíly jsme zaznamenali 
zejména u obsahů čistých svalových 
bílkovin, masa a při senzorickém 

testování. V parametru aktivita vody 
všechny výrobky vyhověly požadavkům 
legislativy. S ohledem na skutečnost, že 
obsah čistých svalových bílkovin úzce 
souvisí s obsahem masa a částečně se 
v něm odráží i dosažené vysušení, jsme 
pro celkové hodnocení brali do úvahy 
pouze informace o obsahu čistých 
svalových bílkovin, senzorické hodnocení 
a obsah přídatných látek v podobě barviv, 
stabilizátorů (bez dustianu sodného) 
a látek zvýrazňujících chuť. senzorické 
hodnocení mělo váhu 50 %, obsah 
přídatných látek 20% a obsah čistých 
svalových bílkovin 30% z celkového 
hodnocení. Senzoricky byl nejlépe 
hodnocen herkules z masokombinátu 
Kostelecké uzeniny, bohužel tento výro-
bek obsahuje velké množství přídatných 
látek a obsahem čistých svalových bílkovin 
se ocitl na předposledním místě, a proto 
paradoxně ve výsledném hodnocení 
skončil na posledním místě. Opačný 
trend vykazoval výrobek Best Farm 
Herkules, který je v nabídce společnosti 

Kaufl and. Tento výrobek byl hodnocen 
senzoricky jako nejméně atraktivní, 
avšak díky skutečnosti, že neobsahuje 
významné množství přídatných látek, 
a díky poměrně vysokému obsahu čistých 
svalových bílkovin se v celkovém hodno-
cení dostal až na druhé, resp. třetí místo. 
V celkovém hodnocení mezi jednotlivými 
výrobky nebyly tak významné rozdíly, jak 
by se mohlo zdát podle dílčích výsledků. 
Dva výše uvedené příklady ukazují, že 
horší hodnocení v jednom parametru bylo 
kompenzováno dobrým hodnocením 
v parametrech jiných. Na prvním místě se 
umístily se shodným hodnocením výrobky 
z dílny krahulík-masozáVod krahulčí 
a zřud-masokombinát písek cz.
Výrobek Řezníkův talíř Herkules ze 
ZŘUD-MASOKOMBINÁT POLIČKA, a.s. se 
s naměřenou hodnotou obsahu čistých 
svalových bílkoviny dostal pod legislativní 
hranici 14 %, avšak při zohlednění 
chyby měření 10 % není možné výrobek 
hodnotit jako nevyhovující legislativním 
požadavkům.

1. 2. 3.

Název výrobku
ZŘUD

HERKULES 

Výrobce
ZŘUD-MASOKOMBI-
NÁT PÍSEK CZ, a.s.

Cena (za 1 kg) 182,90 Kč
Deklarov. obsah masa 
(na 100 g výrobku)

140

Stanov. obsah masa 133
Stanovené čisté 
svalové bílkoviny

16,8

Stanov. obsah tuku 38,6
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 4
Barva 5
Vůně 4
Chuť 3
Konzistence 4
Průměr 4,0
Přídatné látky E 120
celkové hodn. 3,5

Název výrobku
Albert Quality 

Herkules

Výrobce
Krahulík-MASOZÁ-
VOD Krahulčí, a.s.

Cena (za 1 kg) 177,10 Kč
Deklarov. obsah masa 
(na 100 g výrobku)

128

Stanov. obsah masa 138
Stanovené čisté 
svalové bílkoviny

19,8

Stanov. obsah tuku 37,2
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 4
Barva 4
Vůně 4
Chuť 2
Konzistence 5
Průměr 3,8
Přídatné látky E120, E466
celkové hodn. 3,5

Název výrobku
Best Farm
HERKULES

Výrobce
prodávající: 
Kaufl and ČR

Cena (za 1 kg) 109,80 Kč
Deklarov. obsah masa 
(na 100 g výrobku)

77 % hm.

Stanov. obsah masa 129
Stanovené čisté 
svalové bílkoviny

18,8

Stanov. obsah tuku 31,9
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 2
Barva 2
Vůně 3
Chuť 3
Konzistence 2
Průměr 2,4
Přídatné látky E621
celkové hodn. 3,4

testovali jsme pro vás

testování. V parametru aktivita vody Kaufl and. Tento výrobek byl hodnocen 

3.

obsah čistých svalových bílkovin
(min. 14 %) a maximální obsah tuku 

2.

E 120
3,5
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4. 5.

7.6.

Název výrobku
VYSOČINA a.s. 

HODICE HERKULES

Výrobce
Krahulík-MASOZÁ-

VOD Krahulčí
Cena (za 1 kg) 185,40 Kč
Deklarov. obsah masa 
(na 100 g výrobku)

128

Stanov. obsah masa 129
Stanovené čisté 
svalové bílkoviny

18

Stanov. obsah tuku 35,5
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 4
Barva 4
Vůně 4
Chuť 2
Konzistence 4
Průměr 3,6
Přídatné látky E120, E466
celkové hodn. 3,2

Název výrobku
Řezníkův talíř 

Herkules

Výrobce
ZŘUD-MASOKOMBI-
NÁT POLIČKA, a.s.

Cena (za 1 kg) 109,80 Kč
Deklarov. obsah masa 
(na 100 g výrobku)

 65 % hm.

Stanov. obsah masa 104
Stanovené čisté 
svalové bílkoviny

13,8

Stanov. obsah tuku 37,5
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 3
Barva 4
Vůně 4
Chuť 2
Konzistence 4
Průměr 3,4
Přídatné látky E 621
celkové hodn. 3,1

Název výrobku
TESCO

HERKULES 
Výrobce  Kostelecké uzeniny
Cena (za 1 kg) 176,30 Kč
Deklarov. obsah masa 
(na 100 g výrobku)

115

Stanov. obsah masa 126
Stanovené čisté 
svalové bílkoviny

17,1

Stanov. obsah tuku 35,7
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 3
Barva 4
Vůně 4
Chuť 3
Konzistence 4
Průměr 3,6

Přídatné látky
E120, E150c, 
E162, E621 

celkové hodn. 3,2

Název výrobku
KOSTELECKÉ UZE-

NINY Herkules
Výrobce Kostelecké uzeniny
Cena (za 1 kg) 151,50 Kč
Deklarov. obsah masa 
(na 100 g výrobku)

76 % hm.

Stanov. obsah masa 110
Stanovené čisté 
svalové bílkoviny

14,9

Stanov. obsah tuku 34,5
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 3
Barva 5
Vůně 5
Chuť 4
Konzistence 5
Průměr 4,4

Přídatné látky
E120, E150c, E162, 

E450, E407, E415, E412, 
E621 

celkové hodn. 2,9

rozdíl mezi obsahem 
masa a čistých svalo-
vých bílkovin
Maso, o jehož obsahu se dočteme 
na obalech výrobků, představuje 
takzvanou kosterní svalovinu, 
která přirozeně obsahuje i tukovou 
tkáň a kolagenní bílkoviny, které 
převažují v kůžích. Jejich obsah 
je však limitován horní hranicí, 
a pokud tuto hranici přesáhnou, již 
se do obsahu masa nezapočítávají 
a ve složení se uvádějí zvlášť 
(obvykle jako sádlo a kůže). Obsah 
masa se pak o tyto položky sníží.
Naproti tomu čisté svalové bílkoviny 
představují podíl bílkoviny, která 
pochází čistě z masa. Do této 
bílkoviny se nezapočítává 
bílkovina kolagenní a na její obsah 
nemá žádný vliv ani obsah tuku 
ve výrobku.
tedy čím je vyšší obsah čistých 
svalových bílkovin, tím bylo pro 
výrobu použito větší množství 
„libového“ masa.   

Správné skladování 
Dnes je podstatná část produkce 
trvanlivých masných výrobků 
prodávána ve vakuovém balení. 
Tento způsob skladování není 
pro trvanlivé masné výrobky 
optimální. Výrobci jej však 
využívají, aby během skladování 
nedocházelo k dalším ztrátám vody 
(a tedy i hmotnosti dozráváním 
a dosušením výrobku), a také, aby 
výrobky chránili před povrchovou 
kondenzací vody a kontaminací 
během distribuce.
Nebalené výrobky by neměly 
být skladovány při příliš nízkých 
teplotách. Při přesunu do teplejšího 
prostředí totiž dochází na jejich 
povrchu ke kondenzaci vodní páry 
a vlhký povrch může být živnou 
půdou pro růst kvasinek a plísní. 
Skladování by dále mělo probíhat 
pokud možno v temnu a s dostateč-
nou obměnou vzduchu s relativní 
vlhkostí do 75 %.
optimální je tedy skladovat 
salámy zavěšené tak, aby se 
vzájemně nedotýkaly, například 
v chladnější spíži. skladovací 
teplota by neměla přesáhnout 
20°c.

Název výrobku
Řezníkův talíř 

Herkules
Název výrobku

KOSTELECKÉ UZE-
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 V Praze Vás stevard uvítá v lůžkovém voze a před 
Kodaní Vás ráno probudí právě včas, abyste pohodlně 
vystoupili na hlavním nádraží v Kodani a vychutnali 
si první kroky v Dánské metropoli. Přímý lůžkový a 
lehátkový vůz jezdí denně z Prahy v 18:29, příjezd do 
Kodaně je v 10:07. Až si do sytosti užijete zajímavostí a 
památek Kodaně, nastoupíte v 18:10 do lůžkového vozu, 
kterým dojedete do Prahy v 9:26.  Ceny jízdného jsou 
velmi přívětivé, v lůžkovém voze začíná jednosměrná 
jízdenka od 59 EUR, v lehátkovém od 39 EUR.

 O Vaše nadstandardní pohodlí se během cesty
postará nejen stevard JLV, ale vychutnáte si i luxus 
nejmodernejšího lužkového vozu rady WLABmz a 
lehátkový vuz DB.

KODAŇ

 Kodaň není extra velká. Za jediný den stihnete 
projít pěší zónu Stroget, náměstí s výstavou designu 
pod širým nebem, vojenskou pevnost Kastellet 
postavenou na umělém ostrově, vidět malou 
mořskou vílu, dát si oběd v zapadlé restauraci, užít si 
starého města s přístavem Nyhavn, posedět u kávy na 
břehu jednoho ze zdejších kanálů a projít i nezávislou 
kolonii Christiania.

OKOLÍ KODANĚ

 Další den se můžete klidně vydat na výlet 
třeba do krásného Hillerodu. V tomto městečku 
najdete zámek Frederiksborg s úžasnými královskými 
sbírkami. Lokálním vlakem pohodlně dorazíte 
do dalšího města – Helsingoru. Tady vás ohromí 
Hamletův hrad Kronborg, který svým interiérem není 
tak úchvatný jako jeho samotná stavba. Podle času 
můžete cestou zpět shlédnout i galerii Lousiana nebo 
muzeum spisovatelky Karen Blixen. Z Helsingoru se 
zpět do hlavního města dostanete vlakem. 
 Pokud vás láká naopak třeba Švédsko, také 
nepřijdete zkrátka. Například do Malmö se z Kodaně 

vlakem dostanete za pouhých 34 minut.

DÁNSKÁ KUCHYNĚ

 Asi si myslíte, že Dánové hodně jedí ryby, jelikož 
jsou přímořský národ a námořní velmoc. Samozřejmě, 
že Dánové ryby jedí, ale také rádi maso z domácích 
zvířat. Tedy hovězí, vepřové, kuřecí atd. Možná jste 
nevěděli, že Dánsko je největším chovatelem prasat 
v Evropě. Od snídaně po večeři, pamlsky a dezerty …. 
Pokud tedy chcete ochutnat 
tradiční Kodaňské celodenní 
menu, připravte se na:
 Snídaně (morgenmad) 
je dosti podobná té naší. Káva, 
čaj, nějaký koláček či chléb.

 Oběd (frokost) je vrcholem 
denního stravování. Typickým 
obědem v Dánsku je tzv. 
Smorrebrod (v překladu chléb
s máslem). Je to sice jen 
tenký plátek s máslem, ale 
obohacený je třeba o list salátu, 

lososa, krabí maso nebo jinou mořskou pochoutku. 
Nechybí ani paštika nebo rostbíf zasypaný pořádnou 
dávkou cibule. Tento typ občerstvení vznikl asi před 
sto lety právě v Kodani jako polední příloha k pivu v 
podniku Oskara Davidsena.
 Večeře (middag) bývají většinou teplé. Typická 
pro Dánsko je hnědá omáčka, kterou se polévá maso, 

masové kuličky, zelenina nebo 
ryby. Jen si dejte pozor na zdejší 
majonézu. Nechutná jako ta 
naše. Našincům přijde trochu 
nasládlá a může celý dojem z 
jídla zkazit.

 Pamlsky a dezerty jsou vyhlášené. Obyvatelé 
této malinké země pečou totiž vynikající pečivo. Co 
kus, to velká lahůdka. Koláče se skořicí a cukrem, 
listové těsto s pudinkem a ananasem. Přímo ideální je 
ochutnávka při odpolední kávě. 

SOUTĚŽ!!!
Pojeďte se společností JLV a deutschen 
Bahn nočním vlakem do Kodaně.
Připravili jsme pro Vás soutěž o jízdu v 
lůžkovém voze pro dvě osoby z Prahy do 
Kodaně a zpět. Stačí, když navštívíte web 
www.luzkovevozy.cz/soutez.

… POHODLNĚ NOČNÍM VLAKEM DEUTSCHE BAHN, SE SERVISEM JLV, a.s.

a zpět...

z Prahy
do Kodaně

www.luzkovevozy.cz

- inzerce -

In Kooperation mit
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jak poznat kvalitní potraviny

než domácí omáčka z rajčat. Těstoviny 
samy o sobě jsou lehce stravitelné, mají 
nízký obsah tuku, jsou bohaté na uhlo-
vodíky, draslík, vápník a fosfor. Celozrnné 
obsahují navíc ještě vlákninu, proteiny 
a vitaminy skupiny B.

S vejci i bez
Těstoviny jsou vyráběny z nekypřené 
mouky, vody a někdy i vajec. Kvalitní 
těstoviny by neměly obsahovat umělá 
barviva a konzervační látky. Jestliže 
se obarvují, tak například špenátem, 
rajčatovým protlakem, šťávou z řepy, 
šafránem a exotické černé těstoviny 
získají svou barvu díky výtažku ze sépií. 
Na našem trhu je běžně dostupná široká 
škála těstovin mnoha druhů a značek. 

Navzdory různým stravovacím návykům 
mají lidé po celém světě společnou oblibu 
těstovin. Svou popularitu získaly nejdříve 
hlavně proto, že dlouho vydržely a nezka-
zily se. Toho využívaly především přímoř-
ské státy, které potřebovaly zásobovat své 
námořníky na cestách. I dnes ale zaujímají 
na našich stolech výsadní postavení.  
Z průzkumu, který proběhl v minulém 
roce v 17 zemích světa, vyplynulo, že 
pro každého desátého respondenta jsou 
těstoviny nejoblíbenějším pokrmem.

Kalorická bomba?
Těstovinám je často vytýkáno, že jsou 
příliš kalorické. To však závisí spíše na pří-
loze, kterou k nim zvolíme. Smetanová 
omáčka je samozřejmě výrazně tučnější 

Většina z nás nejspíš považuje za kolébku těstovin Itálii. O jejich 
pravém původu se však vedou spory. Těstoviny pravděpodobně 
vznikly na několika místech nezávisle na sobě. První písemný doklad 
o těstovinách prý pochází již z doby před čtyřmi tisíci let z Číny. Další 
prameny naopak tvrdí, že první zmínka o těstovinách, které byly 
ve formě plátků z těsta, je z antického Říma. 

Jak vybrat 
těstoviny?
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sušícího procesu a projeví se především 
na senzorických vlastnostech těstovin 
po uvaření. Zákazník nemá možnost 
při nakupování těstovin ověřit ani 
jeden z výše uvedených kvalitativních 
parametrů, základní doporučení tedy 
zní – nakupovat těstoviny, které se 
spotřebitelům na základě vlastních 
zkušeností osvědčily. Při výběru těstovin 
v suchém stavu je možné sledovat, zda 
je povrch těstovin kompaktní, bez trhlin, 
prasklin a většího počtu hnědých teček, 
tzv. stipů.

hlavně nepřevařit
Těstoviny potřebují ke správnému uvaření 
především dostatek vody, doporučuje se 
1 litr na 100 gramů těstovin. Dle Italů 
voda na těstoviny musí chutnat jako 
moře. Když vkládáme těstoviny do hrnce, 
měla by voda vřít a být osolená. Vždy 
je také důležité sledovat čas stanovený 
výrobcem, který se počítá od doby, kdy 
voda s těstovinami začne opět vřít. Přesto 
se doporučuje těstoviny před stanovenou 
dobou ochutnat, aby se nepřevařily.
Al dente, tedy na skus, znamená, že jsou 
těstoviny ve svém středu ještě trochu 
tvrdší. Rozlomíte-li správně uvařenou 
špagetu, měla by mít uprostřed tmavší 
tečku. Takto připravené špagety jsou 
nejen chutnější, ale i lépe stravitelné. 
Když jsou pak těstoviny správně uvařené, 
vlijeme do hrnce sklenici studené vody, 
aby se ukončil var. Potom bychom měli 
okamžitě těstoviny scedit. 

V první řadě se však musíme rozhodnout, 
zda dáme přednost bezvaječným, či 
vaječným. Bezvaječné těstoviny jsou 
vyráběny pouze z vody a mouky. Kdežto 
vaječné jsou podle počtu vajec na jeden 
kilogram mouky zařazeny do několika 
kategorií: od 2,25 vajec na kilogram 
do 12 vajec na kilogram.
Kvůli možnému zdroji salmonely 
se musejí k výrobě používat 
pouze tepelně ošetřená vejce.                                                                                                                                           
Mezi nejoblíbenější a zároveň nejkva-
litnější pak patří těstoviny semolinové 
vyráběné z tvrdozrnné pšenice. V dnešní 
době běžně seženeme ale také těstoviny 
s obsahem mouky žitné, pohankové, 
rýžové, kukuřičné nebo špaldové. 

Jak poznat kvalitní těstoviny?
Obal s italskou vlajkou nám ještě 
nezaručí, že si pochutnáme na opravdu 
kvalitních těstovinách. Můžeme být 
sebelepší kuchaři, ale z nekvalitních 
těstovin pochoutku prostě nevykouzlíme. 
Jeden z ukazatelů, jak poznat kvalitní 
těstoviny, je doporučená doba vaření 
uvedená na obalu. Kvalitní těstoviny je 
třeba vařit až 12 minut. Ty nekvalitní jsou 
již po 8 doporučených minutách slizké 
a blátivé. Kvalitní těstoviny jsou zásadně 
z tvrdé pšenice. Na omak jsou pak tyto 
těstoviny hrubé, velmi drsné a právě 
tato jejich drsnost umožní, aby na nich 
omáčka mnohem lépe držela. Odborníci 
poznají kvalitní těstoviny dle vůně, 
vzhledu a barvy. Ta by měla odpovídat 
barvě světlé slámy.  
Pro běžné spotřebitele je většinou tou 
nejdůležitější známkou kvality, že se 
těstoviny nelepí na dno hrnce a nejsou 
příliš tvrdé. Kvalitní těstoviny lze poznat 
i dle zabarvení vody, ve které jsme 
těstoviny vařili. Voda, ve které se vařily 
vysoce kvalitní semolinové těstoviny, 
zůstává i po odstavení čirá. Dle Evy 
Kopecké ze společnosti Europasta je 
výsledná jakost těstovin dána kvalitou 
vstupních surovin a správným průběhem 
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V první řadě se však musíme rozhodnout, 
zda dáme přednost bezvaječným, či 
vaječným. Bezvaječné těstoviny jsou 
vyráběny pouze z vody a mouky. Kdežto 
vaječné jsou podle počtu vajec na jeden 
kilogram mouky zařazeny do několika 
kategorií: od 2,25 vajec na kilogram 
do 12 vajec na kilogram.
Kvůli možnému zdroji salmonely 
se musejí k výrobě používat 
pouze tepelně ošetřená vejce.                                                                                                                                           
Mezi nejoblíbenější a zároveň nejkva-
litnější pak patří těstoviny semolinové 
vyráběné z tvrdozrnné pšenice. V dnešní 
době běžně seženeme ale také těstoviny 
s obsahem mouky žitné, pohankové, 
rýžové, kukuřičné nebo špaldové. 

Jak poznat kvalitní těstoviny?
Obal s italskou vlajkou nám ještě 
nezaručí, že si pochutnáme na opravdu 
kvalitních těstovinách. Můžeme být 
sebelepší kuchaři, ale z nekvalitních 
těstovin pochoutku prostě nevykouzlíme. 
Jeden z ukazatelů, jak poznat kvalitní 
těstoviny, je doporučená doba vaření 
uvedená na obalu. Kvalitní těstoviny je 
třeba vařit až 12 minut. Ty nekvalitní jsou 
již po 8 doporučených minutách slizké 
a blátivé. Kvalitní těstoviny jsou zásadně 
z tvrdé pšenice. Na omak jsou pak tyto 
těstoviny hrubé, velmi drsné a právě 
tato jejich drsnost umožní, aby na nich 
omáčka mnohem lépe držela. Odborníci 
poznají kvalitní těstoviny dle vůně, 
vzhledu a barvy. Ta by měla odpovídat 
barvě světlé slámy.  
Pro běžné spotřebitele je většinou tou 
nejdůležitější známkou kvality, že se 
těstoviny nelepí na dno hrnce a nejsou 
příliš tvrdé. Kvalitní těstoviny lze poznat 
i dle zabarvení vody, ve které jsme 
těstoviny vařili. Voda, ve které se vařily 
vysoce kvalitní semolinové těstoviny, 
zůstává i po odstavení čirá. Dle Evy 
Kopecké ze společnosti Europasta je 
výsledná jakost těstovin dána kvalitou 
vstupních surovin a správným průběhem 

druhy těstovin 
Ne každý tvar těstovin se hodí 
ke každému pokrmu. Na světě existuje 
asi 400 druhů nejrůznějších těstovin. 
Jejich tvar není pouze estetickou 
záležitostí, ale velmi úzce souvisí 
s jejich funkčností. Všeobecně platí, 
že dlouhé a úzké těstoviny patří spíše 
k omáčkám z ryb a mořských plodů 
připravených na olivovém oleji. Oproti 
tomu krátké a duté těstoviny se hodí 
spíše k pikantním omáčkám, protože 
tyto tvary dokážou omáčku lépe 
zachytit. 
• SPAGHETTI – dlouhé kulaté těstoviny, 
v délce až do 50 cm
• FARFALLE – mají vroubkované či zvl-
něné okraje, uprostřed jsou stisknuté. 
Název je odvozen od italského slova 
farfalla (motýl)
• FUSILLI – dlouhá vřetena, spirálky. 
Název pravděpodobně pochází 
z „fusile“, archaického výrazu pro 
pušky, protože připomínají spirálovitě 
rýhovanou hlaveň pušky zevnitř.
• PENNE – široké kratší duté rourky, 
na konci šikmo seříznuté. Vyrábějí 
se ve dvou variantách: „penne lisce“ 
(hladké) a „penne rifte“ (vrásčité).
• CHIFFERI – malé zahnuté trubičky, 
které jsou mírně rýhované na povrchu. 
U nás jsou známé spíše jako „kolínka“. 
• LINGUINE –  podobné špagetám, 
mírně placaté
• FETUCCELLE –  širší verze linguin
• LASAGNE – většinou obdélníkový 
plát těsta
• LASAGNETTE – placaté nudle, šířka 
kolem 1cm, na okraji zvrásněné
• TAGLIATELLE – úzké placaté 
těstoviny
• CANNELLONI – duté roury několika 
velikostí
• KUSKUS – spařená a do kuliček 
tvarovaná krupice z pšenice, ječmene 
nebo prosa. Kuskus se ale na rozdíl 
od jiných těstovin nevaří, stačí jej spařit 
horkou vodou a je připraven k jídlu.
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Finty prodejců pečiva 
• Rozpečené a dopékané pečivo 
je prodáváno jako čerstvé.                                                                        
Zmrazené výrobky jsou většinou 
dováženy ze zahraničí, často jsou 
dlouhodobě skladovány. Rozpékané 
pečivo se šokově zmrazí na teplotu 
-35 °C. Při -18 °C vydrží až 270 dní 
a v obchodech se pak už jen na 
15 minut rozpeče či dopeče. Poloto-
vary se do Česka často dovážejí z Pol-
ska, sladké pečivo pochází většinou 
z Francie. Kvalita takto zpracovaných 
výrobků je mnohem nižší než u pečiva 
čerstvého a už pár hodin po dopečení 
tzn. gumovatí. Obchodním řetězcům 
se dopékání a rozpékání pečiva však 
vyplácí. A to především po vzniku 
zákona o významné tržní síle, který 
zakazuje vracet neprodané pečivo 
zpět dodavatelům. Díky rozpékání 
a dopékání tak mohou obchodníci 
zásobovat své prodejny podle aktuální 
poptávky a večer v regálech tak skoro 
nic nezbyde. Navíc nemusejí být závislí 
na dodávkách jen z blízkých pekáren. 
A obrovskou výhodou je také vůně, 
která se šíří z pecí a láká tak zákazníky 
k nákupu. 

Určitě to znáte – spěcháte a v obchodě sáhnete po prvním, 
co vám padne pod ruku. Zvlášť, když vás zaujme i cena. Až 
doma pak zjistíte, co jste vlastně koupili. Dnes se zaměříme 
na to, jak si dát pozor při nákupu pečiva a ovoce a zeleniny 
a jaké finty obchodníci používají, aby nás nalákali ke koupi 
i nekvalitního zboží. 
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Finty obchodníků:
pečivo, ovoce
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Přesto na ně v obchodech nezřídka 
narazíme.
• okrájená zelenina
V chladících pultech běžně najdeme 
také zeleninu krájenou. V řadě 
obchodů je běžnou praxí, že prodejci 
neprodanou zeleninu nevyhodí, ale 
vykrájejí. Takto poškozenou zeleninu 
pak úhledně naaranžují na tácek 
a zabalí do potravinářské fólie.  
• neuvedení skutečné hmotnosti                                         
Jednou s dalších chyb, se kterou se 
můžeme při nákupu setkat, je to, 
že uvedená hmotnost u baleného 
ovoce nebo zeleniny neodpovídá 
skutečnosti, proto je lepší vybírat 
z volně skladovaných. 
• chybí označení země původu 
a třídy jakosti
Mezi další nedostatky patří, že často 
chybí označení země původu a k jaké 
jakostní skupině produkt náleží. 
• odchylky od standardu
Dalším problémem mohou být 
například i tvarové odchylky, defor-
mace či nedostatečně vybarvení, a to 
především u okurek.
• nevhodné teplotní podmínky
S výše uvedenými fi ntami se můžeme 
setkat jak v kamenných obchodech, 
tak i na stáncích. Ale při prodeji ovoce 
a zeleniny ve stáncích navíc hrozí, že 
produkty budou vystavené nevhod-
ným teplotním podmínkám, což má 
za následek ještě rychlejší zkázu. 

normy určovaly, že chleba musí 
vydržet poživatelný alespoň čtyři dny. 
Dnes se datum spotřeby u většiny 
chlebů uvádí čtyřiadvacet hodin 
od upečení.
• nedopékání chleba
Výjimečné není ani úmyslné nedo-
pékání chleba. Ten se pak jeví měkčí 
a zákazníci jej považují za čerstvější.                                                                                                                  
• neprodané chleby do nových                         
V českých pekárnách se můžeme 
setkat také s přidáváním rozmočených 
neprodaných chlebů do nového těsta. 
Starý chleba tak může tvořit i desetinu 
objemu toho nového. Výsledkem je 
pak vláčnější těsto.

Na co si dát pozor při výběru 
čerstvého ovoce a zeleniny?
• senzorické vlastnosti
Ovoce a zelenina musejí být především 
čerstvé, bez poškození, škůdců, bez 
nadměrné povrchové vlhkosti, zdravé, 
bez plísní a hniloby. To jsou hlavní 
požadavky pro všechny třídy jakosti. 
• druhá jakost
Ušetřit můžeme při koupi zeleniny 
a ovoce druhé jakosti. U ní můžeme 
zaznamenat malé poškození, a to 
jen u 10 % hmotnosti nebo počtu. 
I přesto musí odpovídat minimálním 
požadavkům. 
• nahnilé ovoce a zelenina                                                                                                                                       
Nahnilé produkty by se neměly 
na pultech obchodů objevit vůbec. 

• starší pečivo mezi čerstvým
Často se nám také může stát, že mezi 
pečivem, na kterém je uvedeno, že je 
čerstvé, jsou přidány i starší výrobky.        
• předmíchané směsi
Díky ušetření času a práce se dnes již 
používají většinou jen předmíchané 
směsi a umrtvené průmyslové kvasy 
na pečení. Původní receptury se drží 
už jen malé procento podniků. Kromě 
toho, že se z chleba vytratila přirozená 
chuť a vůně, mnohem rychleji podléhá 
zkáze. Dříve přitom potravinářské 

normy určovaly, že chleba musí 
vydržet poživatelný alespoň čtyři dny. 
Dnes se datum spotřeby u většiny 
chlebů uvádí čtyřiadvacet hodin 
od upečení.
• 
Výjimečné není ani úmyslné nedo-
pékání chleba. Ten se pak jeví měkčí 
a zákazníci jej považují za čerstvější.                                                                                                                  
• 
V českých pekárnách se můžeme 
setkat také s přidáváním rozmočených 
neprodaných chlebů do nového těsta. 
Starý chleba tak může tvořit i desetinu 
objemu toho nového. Výsledkem je 
pak vláčnější těsto.

Na co si dát pozor při výběru 
čerstvého ovoce a zeleniny?
• 
Ovoce a zelenina musejí být především 
čerstvé, bez poškození, škůdců, bez 
nadměrné povrchové vlhkosti, zdravé, • starší pečivo mezi čerstvým

Jak zachovat pečivo co 
nejdéle čerstvé 

Nejvhodnější je zabalit čerstvé 
výrobky do čisté utěrky, nebo 
čerstvé pečivo vložit zabalené 
do mrazáku, ve kterém bude 
nejméně -18 °C. Pouhé uložení 
v lednici k prodloužení trvanlivosti 
rozhodně nestačí. Když pak totiž 
vyndáme studené pečivo z lednice, 
zvlhne a plísně v něm mohou 
přežívat mnohem lépe, než kdyby 
bylo uloženo jen v chlebníku. Nejpo-
užívanější jsou sice mikrotenové 
sáčky, ale pečivo by v nich nemělo 
zůstat déle než dva dny. Pokud si 
chceme koupit pečivo do zásoby, 
zvolme raději balené trvanlivé druhy, 
které jsou ošetřeny konzervačními 
látkami.
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dají v rozumné míře něco nezdravého, 
nebude to na ně mít větší dopad. 
Vyhnout se sladkostem a jídlu typu 
fast food je v dnešní době téměř 
nemyslitelné. 

americký syndrom
Lékaři i média bijí na poplach, až 
třetina amerických dětí trpí obezitou. 
Na vině je hned několik faktorů, 
jedním z nich je právě nevhodný 
způsob stravování. Ten imponuje 
i českým dětem, aniž by si představily 
možné následky tohoto životního 
stylu. Neláká je, jako kdysi jejich 
rodiče, stánek s párkem v rohlíku nebo 
s langoši, ale spíše posezení v restau-
raci s rychlým občerstvením. Jsou 
ochotny šetřit si své kapesné, v České 
republice se nejedná o tak lacinou 
záležitost, jako je tomu právě v Ame-
rice. V kombinaci s nedostatečným 
pohybem roste výskyt dětí s nadváhou 
a obezitou v České republice rychlým 
tempem.

Skryté hrozby fast foodu
V první řadě je důležité si uvědomit, 
že se jednotlivé restaurace nabízející 
rychlé stravování svou kvalitou liší. 

Když jsou děti malé, je mnohem 
jednodušší ovlivnit jejich chuť k jídlu. 
V případě, že jim jde rodina jako 
celek příkladem, bude pro ně zdravý 
způsob stravování přirozenou součástí 
jejich života. Děti si vytvoří určité 
návyky, které jim usnadní nástup 
do společnosti a snadněji se budou 
orientovat v tom, co je a co není 
zdravé. Přímé zákazy nejsou vhodné, 
děti se pak přejídají tím, co jim rodiče 
nedovolí. Pokud si však jednou za čas 

Pokud chtějí jít rodiče 
s dobou, měli by se smířit 
s „novodobými“ chutěmi 
svých potomků. Hamburgery, 
hranolky a pizza často 
vítězí nad klasickou domácí 
kuchyní. Existuje způsob, jak 
se těmto nezdravým trendům 
bránit?

co je vhodné pro vaše dítě
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Děti ve fast foodu
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Domácí hamburger 

postup:
 Mleté hovězí maso smícháme s nasekanou jarní cibulkou, vajíčkem, 

kečupem, solí, pepřem a bylinkami.  Ze směsi vytvarujeme hamburgery. 
Vložíme je na pečicím papírem vyložený plech a pečeme v předehřáté troubě 
na 180 °C z obou stran přibližně 10 až 15 minut. Hotové hamburgery 
vložíme do celozrnné housky a obložíme sezónní čerstvou zeleninou. 

tip:
 I hranolky můžeme připravit s minimálním množstvím tuku, ideálně 

z čerstvých brambor oloupaných a nakrájených na špalíčky. Stačí nám 
k tomu horkovzdušná fritéza s jednou lžící oleje na 1 kg brambor, případně je 
pečeme v troubě s troškou oleje při 180 °C.

co je vhodné pro vaše dítě

Zdravá podoba fast foodu
Pokud děti zatouží po fast foodové 
stravě, je třeba volit opatrně místo, 
kam s nimi na jídlo zajít. Existují 
i místa, která vaří v duchu fast, fresh 
and simple (rychle, čerstvě a jedno-
duše), jedná se především o italskou 
kuchyni, jež využívá sezónních surovin 
k přípravě jídel. Obdobným směrem 
se ubírají i větší fast foodové řetězce, 
které nabízejí pokrmy v bio kvalitě 
a dávají zákazníkům možnost si 
suroviny nakombinovat dle vlastní 
chuti. Není tedy nutné dětem zakazo-
vat návštěvu těchto podniků, naopak 
by se měli naučit, že za své peníze 
mají vyžadovat kvalitu. Je na rodičích, 
aby své potomky naučili, že k ham-
burgeru nepotřebují hranolky a místo 
nich si můžou dát salát, samozřejmě 
bez majonézy. U největších dětských 
nadšenců pak mohou doma zavést 
maximálně jednou týdně fast food 
jídlo.

Tu lze rozpoznat ihned při vstupu, 
přepálený olej symbolizuje rizika, která 
s sebou tato strava nese. Při smažení 
při teplotě nad 200 °C se tvoří toxické 
látky, jež zvyšují riziko výskytu rako-
vinotvorného bujení. Co teprve, když 
se smaží v jednom a tom stejném oleji 
obrovské množství porcí za sebou! 
Přičteme-li k tomu fakt, že se smaží 
maso obalené ve strouhance, masné 
výrobky, tučné sýry apod., nadměrným 
příjmem nasycených mastných kyselin 
a soli se zvyšuje krevní tlak a hladina 
LDL cholesterolu. Odborníci pak varují, 
že i děti mohou mít cévní problémy 
stejně tak jako dospělí lidé. V případě, 
že má dítě zvýšenou hladinu chole-
sterolu, je třeba nahradit v jídelníčku 
nasycené tuky za ty tzv. esenciální. 
Pokrmy typu fast food tedy vyměnit 
za čerstvé ryby, do salátů přidávat 
panenské rostlinné oleje, alespoň 
dvakrát do týdne servírovat ořechy 
a semínka v přírodní podobě.

ingredience: 
 500 g hovězího mletého masa v bio kvalitě, 1 vejce, 1 lžíce 

kečupu s vysokým podílem rajčat, 2 jarní cibulky, sůl, pepř, 
oregano, bazalka, celozrnné housky,  čerstvá sezónní zelenina 

Doba přípravy: 25 minut, pro 4 osoby
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Studentská léta nejsou jen obdobím večírků a dlouhých 
prázdnin, ale také přenášek a zkouškových období. 
Schopnost učit se je samozřejmě podmíněna i vhodným 
jídelníčkem bohatým na látky, které jsou pro správnou 
činnost mozku nezbytné. 

tipy pro zdraví

doslazen lžičkou medu. Nedostatečný 
pitný režim vede též k dehydrataci, jež 
vyvolává tvorbu stresových hormonů, 
které mohou poškozovat mozek. 
Studenti by měli průběžně během dne 
vypít minimálně 1,6 litrů tekutin.

Vyšlete do boje stavební 
jednotky
Hodnotu glykemického indexu potravin 
snižuje kombinace sacharidů s bílkovi-
nami a tuky, jež jsou neméně důležité 
pro proces myšlení. Vývoj a činnost 
mozku ovlivňují v první řadě tzv. 
esenciální kyseliny s názvem omega 3 
mastné kyseliny (DHA, EPA), které je 
třeba přijímat ze stravy. Nacházejí se 
v tučných rybách, mořských plodech, 
vlašských ořechách nebo lněném 
semínku. Obohacené o tyto zdraví 
prospěšné tuky mohou být i cereální 
výrobky nebo rostlinné margaríny. 
Není tedy nezbytné se nutit do rybího 
tuku, stačí si dvakrát týdně naservírovat 
vhodně upravenou rybu. 

Obdobně jako auto potřebuje pro svou 
činnost palivo, lidský mozek využívá 
jako zdroj energie glukózu neboli krevní 
cukr. Protože mozek neodpočívá ani 
v noci, ráno potřebuje doping ve formě 
sacharidů. Aby se studenti necítili 
unaveni a mozek dokázal vstřebat 
potřebné informace, musí se ráno 
dobít ve formě snídaně. Ideální jsou 
pomalu se uvolňující sacharidy s nižším 
glykemickým indexem (GI pod 
50 bodů). Do této skupiny patří cereálie 
bez přidaného cukru, čerstvé nebo 
sušené ovoce, ořechy nebo celozrnné 
pečivo. Protože tyto suroviny obsahují 
vcelku velké množství vlákniny, je třeba 
je dostatečně zapít v podobě neperlivé 
vody nebo čaje. Ten po ránu může být 
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tipy pro zdraví

a dokonce i dedukci. Jídelníček studentů 
by měl být bohatý především na lesní 
ovoce, jako jsou např. borůvky nebo 
maliny, dále pak jahody, ze zeleniny je 
bohatá na antioxidanty např. brokolice, 
špenát nebo paprika. Neměly by 
chybět ani čerstvé bylinky a koření, ty 
mohou významně snížit konzumaci soli 
ve stravě. Funkci antioxidantů významně 
podporuje vitamin E a hořčík. 

Nepostradatelné „béčko“
Role vitaminů řady B je pro lidský 
organismus nezastupitelná. Jejich 
úkolem je přeměnit sacharidy na energii, 
zpracovávají esenciální mastné kyseliny 
a pozitivně ovlivňují tvorbu a zdraví 
nervových buněk. Jedná se především 
o vitamin B1 (thiamin), jenž se nachází 
v obilovinách a cereálních výrobcích, 
B5 (kyselina pantotenová), která je 
součástí masa, ryb, ovoce, zeleniny 
a celozrnných obilovin. Dále pak vitamin 
B6 (pyridoxin), nacházející se v kuřecím, 
rybím a vepřovém mase a v ořeších, B9 
(folát) v cereáliích, banánech a zelenině 
a nakonec B12 (kobalamin) ve vejci, 
masu, mléčných výrobcích, rybách 
a drůbeži. Zároveň s vitaminy skupiny B 
je třeba dodat tělu dostatečné množství 
vitaminu D.

antioxidanty chrání mozek
Studenti jsou stejně jako ostatní skupiny 
vystaveni volným radikálům z vnějšího 
i vnitřního prostředí a potřebují se jim 
bránit ve formě antioxidantů. Strava, 
která je na tyto látky bohatá, může 
i významně ovlivňovat paměť, úsudek 

a dokonce i dedukci. Jídelníček studentů 
by měl být bohatý především na lesní 
ovoce, jako jsou např. borůvky nebo 
maliny, dále pak jahody, ze zeleniny je 
bohatá na antioxidanty např. brokolice, 
špenát nebo paprika. Neměly by 
chybět ani čerstvé bylinky a koření, ty 
mohou významně snížit konzumaci soli 
ve stravě. Funkci antioxidantů významně 
podporuje vitamin E a hořčík. 

Nepostradatelné „béčko“
Role vitaminů řady B je pro lidský 
organismus nezastupitelná. Jejich 
úkolem je přeměnit sacharidy na energii, 
zpracovávají esenciální mastné kyseliny 
a pozitivně ovlivňují tvorbu a zdraví 
nervových buněk. Jedná se především 
o vitamin B1 (thiamin), jenž se nachází 
v obilovinách a cereálních výrobcích, 
B5 (kyselina pantotenová), která je 
součástí masa, ryb, ovoce, zeleniny 
a celozrnných obilovin. Dále pak vitamin 
B6 (pyridoxin), nacházející se v kuřecím, 
rybím a vepřovém mase a v ořeších, B9 antioxidanty chrání mozek

další látky důležité pro 
mozek 

železo – pomáhá okysličovat 
mozek, je obsaženo v jahodách, kiwi, 
citrusových plodech a sušeném ovoci, 
listové zelenině, červené paprice, 
pivovarských kvasnicích, obilných 
klíčcích a telecích játrech
Jód – je důležitý pro růst a vývoj 
mozku, najdete jej v mořských rybách 
a plodech, jodizované soli, minerálních 
vodách a přidává se do mléčných 
výrobků
zinek – zlepšuje paměť, je součástí 
tmavého masa, jater, mléka, vaječných 
žloutků, ústřic, cereálií, fazolí, 
dýňových semínek a ořechů
lecitin – je potravou pro mozek, 
pomáhá tvořit a obnovovat buněčné 
membrány, nachází se v játrech, vejci, 
sojových bobech, arašídech, pšeničních 
klíčcích, zelí, květáku a kapustě 

co by nemělo chybět 
v jídelníčku studentů při 
zkouškovém období 
• Tučné ryby, jako je např. losos, tuňák 
nebo sardinky
• Přírodní zdroj tuků v podobě 
avokáda a panenských rostlinných 
olejů
• Nepražené a nesolené ořechy 
a semínka 
• Libové maso, hlavně hovězí, vejce 
a zakysané mléčné výrobky
• Celozrnné pečivo a luštěniny 
s nízkým glykemickým indexem
• Borůvky, listová zelenina a kvalitní 
zelené čaje jako zdroj antioxidantů
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V jakém počtu jsou u nás 
restaurace pro vegetariány 
zastoupeny? 
Ty pražské jste schopni projít za týden, 
což se vám u klasických restaurací 
v žádném případě nestane. Je jich 
maličko, odhadem sedm, s bufety 
dohromady možná dvanáct.

Jaká je obecně úroveň vegetari-
ánského stravování u nás?
V normální restauraci si vegetarián 
vybere většinou několik předkrmů, 
salát, těstoviny. Spousta restaurací již 

směrem specializovat. Vegetariánské 
restaurace mají stále plno, a pokud 
chcete v týdnu během dne rezervovat 
místa na tentýž večer, nemáte většinou 
šanci. Navštívil jsem snad všechny 
vegetariánské restaurace a zážitky byly 
samozřejmě různé podle jejich úrovně. 
První zjištění bylo, že vegetariánských 
restaurací je celkem málo a žádná z nich 
nefunguje na fine diningové úrovni. 
Vegetariánská kuchyně na úrovni, 
jakou chceme dělat my, představovala 
obrovskou díru na trhu, a to nejen 
u nás, ale i ve střední Evropě. 

Jaké máte ve svém mladém věku 
kuchařské zkušenosti?
Vyučil jsem se v Plzni a hned po studiích 
jsem odjel do Anglie, kde jsem pracoval 
v restauraci, která fungovala pod 
záštitou Gordona Ramseyho, který 
tehdy ještě nebyl tak velkou hvězdou 
jako dnes. Restaurace patřila mezi 
deset nejlepších v Anglii a vařila se tam 
pochopitelně vysoká gastronomie. Byl 
to pro mě zcela nový svět, ve kterém 
jsem se toho spoustu naučil. Když jsem 
se vrátil, nastoupil jsem do Flambée 
a pokračoval do restaurace Hoffmeister. 
Pak jsem dostal nabídku jít dělat 
šéfkuchaře do restaurace na Šumavě. 
Zde jsem poznal, co všechno tato pozice 
obnáší – tedy nejen vaření samotné, ale 
i administrativní zajištění. Po návratu 
jsem se věnoval především konzultacím 
pro restaurace, většinou mimopražské. 
A od roku 2010 pracuji jako šéfkuchař 
Metropolitan restaurace.  

co Vás vedlo k nápadu rozjet 
vegetariánské menu? 
Poměrně dlouhou dobu jsme měli 
prakticky stejné menu, v průběhu roku 
2011 jsme se ale rozhodli se nějakým 

nesnažím 
se vyhovět 
všem

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována

Každý kuchař si přeje přijít 
s nějakým originálním recep-
tem, kvůli kterému by se 
do jeho restaurace sjížděli lidé 
zdaleka. Radek Jakubec
(27 let) přišel dokonce s celým 
novým konceptem moder-
ního stravování. Restaurace 
Metropolitan na pražské Malé 
Straně je od letošního Valen-
týna jediná česká restaurace, 
která nabízí fine diningové 
vegetariánské menu. 
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radíme se s šéfkuchařem

Ovšem i bez hvězdy se dá dělat 
vynikající gastronomie, navíc jejich 
trend už dost opadl. Lidé již nevy-
hledávají jen oceněné restaurace, 
ale restaurace blíže jejich domovu, 
kvalitní a za příznivou cenu. My 
máme doporučení v michelinském 
průvodci, které platilo pro rok 2011, 
takže očekáváme příchod komisaře 
hodnotícího naše postavení pro rok 
2012. 

tak není problém ho upravit i podle 
veganských zásad. Komplikované 
to bylo například u dezertů, neboť 
nelze použít čokoládu nebo smetanu, 
takže jsme museli hledat jiné cesty, 
například rostlinnou smetanu. Ale 
když už jsme si zvolili tento koncept, 
chceme ho dotáhnout až do konce. 
Restaurace, která se snaží vyhovět 
všem, nevyhoví nakonec nikomu. 

Počítáte s postupným obměňo-
váním menu?
Budeme ho obměňovat na základě 
sezónních surovin, každého čtvrt 
roku bychom chtěli menu inovovat. 
S tím samozřejmě souvisí například 
i zaškolování personálu, který musí 
přesně vědět, co bude podávat. Host 
může ohledně menu přijít s jakoukoli 
otázkou a číšník mu požadované 
informace podá. Pro lidi, kteří se 
podrobně zajímají o to, co jedí, tady 
bude zajištěn stoprocentní servis. 

Vybere si u Vás například 
i někdo, kdo je zvyklý na svíč-
kovou s knedlíky?
Naše kuchyně není určitě myšlena 
jen pro vegetariány a vegany, ale 
pro všechny, kdo si chtějí odlehčit 
jídelníček. Náš koncept určitě není 
„přijďte a zhubněte“. Klademe 
velký důraz na dochucení jídel 
a na styl servisu. Snažíme se vyhýbat 
náhražkám masa, což je jinde běžné. 
My chceme využívat čerstvé suroviny 
a nikoli připravovat jídla typu vegi 
kachna. 

Jste držitelem doporučení 
v michelinském průvodci. Jak 
takové ocenění vlastně vzniká?
Historie je taková, že firma Michelin, 
výrobce pneumatik a dalších 
produktů, měla řadu obchodních 
zástupců, kteří jezdili po světě, kde 
se samozřejmě také stravovali. Tím se 
zrodila myšlenka, že by si navzájem 
mohli sdělovat své zkušenosti, 
která místa stojí za návštěvu a kde 
je nejvýhodnější poměr mezi 
nabízenými službami a cenou. Tak se 
zrodila michelinská hvězdička, která 
původně fungovala jen v soukromých 
firemních kruzích a postupně se 
rozšiřovala do podoby, jak ji známe 
dnes. Nyní je restaurace s michelin-
skou hvězdou z finančních důvodů 
k neudržení. Suroviny a přístroje, 
které používáte, jsou strašně drahé, 
provoz vyžaduje obrovské množství 
zaměstnanců. 

pochopila, že to trh vyžaduje a mají 
ve své nabídce slušnou nabídku 
vegetariánských pokrmů. Nicméně 
třeba vegan si v normální restauraci 
může dát většinou maximálně salát 
a ještě musí požádat, aby mu na něj 
nedávali žádné živočišné oleje. 

a jak je to s kvalitou restaurací 
zaměřených přímo na vegetari-
ánské stravování?
Pokud je člověk vegetarián, nabídka 
není nijak originální, při návštěvách 
v restauracích jsme byli překvapeni. 
Staví především na inspiraci indickou, 
nepálskou a mexickou kuchyní a dle 
mého názoru jim chybí větší invence. 
My jsme se tomuto směru chtěli 
vyhnout a naopak využívat evropské 
suroviny mající tradici v našem 
prostoru, které se běžně používají 
i v masové kuchyni. 

Koncept Vašeho menu ozna-
čujete jako fine dining. co 
přesně si pod tím představit?
Fine dining je styl gastronomie, 
„fajnové stravování“. Jde o to, 
že přijdete do prostředí, které je 
luxusnější než ve většině restaurací, 
se spoustou možností separovaných 
koutků. Skladba menu by měla být 
taková, že pokrmy jsou o něco dražší 
než v běžné gastronomii. Cena 
vychází z toho, jaké se používají 
suroviny a jak se s nimi pracuje. Host 
dostane vynikající jídlo, kterým se 
někdo intenzivně zaobíral a věnoval 
mu čas. Používá se vakuování, 
pozvolné vaření v páře, konfitování 
atd. Tak jako většina fine diningových 
restaurací zachází s masem, tak já 
pracuji s vegetariánskými surovinami, 
například houbami, artyčoky, lilky. 
Měli byste si dát tři chody, abyste 
měli pocit sytosti, jeden vám většinou 
stačit nebude. Součástí fine dining 
je také čistota, úroveň prostírání, 
servisu, personál hovořící několika 
světovými jazyky. Každá z těchto 
položek musí být do detailu promyš-
lená a propracovaná. 

Ponecháváte na svém jídel-
níčku i něco z masité stravy?
Zvažoval jsem, zda zanechat alespoň 
část původního menu, například ryby, 
ale věřím tomu, že někteří vegani 
jsou natolik ortodoxní, že pokud 
uvidí, že se v restauraci vaří cokoli 
živočišného, tak do ní nepřijdou. 
Naše menu je z 65 % veganské, ale 
pokud si host vybere jakékoli jídlo, Př
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Artyčokový salátek s rukolou

Lanýžové Risotto s listovým špenátem

Lilkové „Millefoglie“ s ratatouille 

Steak z portobella 
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reagovali na tuto skutečnost okamžitým 
zastavením dovozů polských potravin 
do ČR, protože je zde zjevné zdravotní 
riziko pro české spotřebitele.
Potravinářská komora opakovaně 
upozorňuje na rizika plynoucí z nákupu 
zahraničních potravinářských výrobků, 
což se polskou „solnou aférou“ opět 
potvrzuje. Spotřebitelé by měli dávat 
přednost českým výrobkům od reno-
movaných výrobců namísto výrobků 
dovozových s nejistým původem a jak 
vidno, i s možným velkým zdravotním 
rizikem.
Aktuální informace k celé kauze najdete 
na našem webu www.svetpotravin.cz

za to, že nakupovali průmyslovou sůl, 
přebalovali ji a poté prodávali jako jedlou 
kuchyňskou sůl. Na seznamu podniků, 
které tuto průmyslovou sůl odebíraly, 
je již 90 fi rem. Polská strana tvrdí, že 
problém nepřekročil hranice země. Přesto 
česká Státní veterinární správa a Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce 
kontrolují vzorky polských solí a potravin. 
V České republice již bylo v rámci před-
běžné opatrnosti pozastaveno uvádění 
balené jedlé soli z Polska do oběhu, a to 
do doby, než bude prokázána zdravotní 
nezávadnost. Potravinářská komora 
ČR v této souvislosti vyzývá příslušné 
dozorové orgány k okamžité a intenzivní 
kontrole potravinářských výrobků 
dovezených z Polska. Zároveň apeluje 
na státní orgány, aby v případě nezve-
řejnění jasného stanoviska a seznamu 
postižených výrobců polskou stranou 

Dle informací polských médií tuto 
technickou sůl využívalo široké spektrum 
podniků, mlékárnami počínaje, přes 
masokombináty až po výrobce pečiva. 
Existují obavy, že takto kontaminované 
výrobky byly dováženy i na český trh. 
Ministr zemědělství Petr Bendl požádal 
polského rezortního kolegu o poskytnutí 
informací a součinnost tamních orgánů. 
České inspekční orgány průběžně 
kontrolují vybrané typy polských 
potravin. Výsledky testů provedených 
hygieniky z Poznaně ukázaly, že tech-
nická sůl, která se používá v Polsku, není 
nebezpečná pro lidské zdraví.
První informace o prodeji průmyslové 
soli jako jedlé dostaly polské úřady již 
v roce 2003, ovšem jejich vyšetřování 
bylo zastaveno, neboť podezřelé podniky 
zničily veškerou dokumentaci. Polská 
prokuratura nyní vyšetřuje několik osob 

aféra s polskou průmyslovou solí
Informace o dlouholetém používání posypové soli při výrobě 
polských potravin vyvolávají oprávněné a zásadní pochyby 
o bezpečnosti polských potravin. 
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Slavnostní předávání
certifi kátů KLASA
29.2.2012 SALIMA Brno

charakteristika výrobků: 1
bohemia mošt – jablečný
Jedná se o 100 % jablečnou šťávu 
s dužninou, bez přidaných cukrů. 
Výrobek obsahuje jen přirozeně se 
vyskytující cukry. Výrobek je bez přida-
ných aromat, barviv a chemických látek. 
Sediment není na závadu a je důkazem, 
že se jedná o přírodní produkt. Mošt 
prochází jemnou pasterací, která zvyšuje 
trvanlivost výrobku a minimálně ovlivňuje 
chuť moštu. Je vyráběn pouze z jablek 
pocházejících z České republiky. Barva 
moštu je ovlivněna odrůdou jablka, ze 
kterého se mošt vyrábí, proto se mohou 
jednotlivé šarže barevně lišit.

2) eKoMILK, s.r.o.            
Kategorie mléko a mléčné výrobky
 
cenu převzal: Ing. Stanislav 
Kolorz, ředitel společnosti, 
736 480 554
celkový počet oceněných 
výrobků: 5

a obnovovány. V letech 2009–2010 
došlo k výstavbě dvou nových sadů 
o celkové výměře 80 hektarů. Tyto 
sady jsou plně zavlažovány a chráněny 
protikroupovými sítěmi. Roční produkce 
družstva se pohybuje mezi sedmi až osmi 
tisíci tunami jablek. K hlavním odrůdám 
patří například Golden Delicious, Gala, 
Red Delicious, Gloster, Jonagold a Idared. 
Družstvo Bohemia Apple patří k největ-
ším soukromým producentům jablek 
pro výrobu dětské výživy (baby food 
apples & residiue free apples) ve střední 
Evropě. Ke skladování produkce využívá 
družstvo moderní ULO (ultra low oxygen) 
a chlazené boxy o celkové kapacitě 5600 
tun. Ke zpracovávání vlastní produkce 
jablek využívá třídicí a balicí technologie 
od fi rem Greefa, Sorma, Sado atd. V roce 
2011 družstvo zprovoznilo novou výrobní 
linku na výrobu 100 % jablečného 
moštu. Tento mošt dodává Bohemia 
Apple, družstvo do obchodní sítě pod 
obchodním názvem Bohemia mošt 
v pětilitrových bag in boxech.

1) Bohemia apple, družstvo
Kategorie nealkoholické nápoje

cenu převzal: robert Vyšata, 
předseda družstva, 602 313 482
celkový počet oceněných 
výrobků: 2

charakteristika společnosti: 
Družstvo Bohemia Apple vzniklo v roce 
2008. Má šest členů, z nichž největším 
členem je společnost Sady Tuchoraz, 
s.r.o., která se pěstováním jablek zabývá 
téměř 20 let a která obhospodařuje 
přes 340 hektarů vlastních jablečných 
sadů. Ovoce z naší produkce každoročně 
vyhovuje požadavkům a rozborům, 
zejména ekologicky přijatelných metod 
pěstování, zvýšené ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví. Díky tomu 
může používat ochrannou známku Sispo 
(Svaz pro integrované systémy produkce 
ovoce). Družstvo je držitelem certifi kátů 
Klasa na balená jablka, HACCP a IFS. 
Jablečné sady jsou stále modernizovány 

pR článek
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kvalitou a umem. Jeho původní obchod 
a dílna v Terezíně byly první provo-
zovnou, kterou zakladatelé novodobé 
společnosti Procházka, čtyři individuální 
podnikatelé, privatizovali a se souhla-
sem jeho manželky převzali i jméno 
„Procházka“ do názvu společnosti. 
Společnost postupně získávala další 
provozovny, prodejny i výrobní závody. 
Rozsah činností si vyžádal restruktu-
alizaci, která vyvrcholila koncentrací 
výrobních prostor v Roudnici nad Labem 
a byla založena společnost Procházka 
Maso Uzeniny spol. s r.o., která začala 
provozovat prodejny. Výrobní provozy 
prošly rozsáhlou modernizací, která 
odpovídá normám EU. Společnost 
Procházka sleduje požadavky svých 
zákazníků a trendy trhu. Vyvíjí nové řez-
nické výrobky. Každoročně je obměněna 
sortimentní nabídka a uvedeno na trh 
přes dvacet novinek. Samozřejmostí 
je využívání nejnovějších poznatků 
v oboru. Firma vyprodukuje až 70 tun 
masa a 80 tun masných výrobků denně.  
V roce 2008 dosáhla Procházka, a.s. 
obratu 1,7 miliardy Kč při prodeji přes 
27 000 tun masa a masných výrobků. 
Společnost Procházka, a.s. je certifi -
kovaný (ISO 9001, IFS), perspektivní 
výrobce a dodavatel masa, masných 
a lahůdkářských výrobků. V roce 2011 
se společnost Procházka stává členem 
skupiny AGROFERT HOLDING, a.s.

charakteristika výrobků: 4
spišké párky 
Masný výrobek tepelně opracovaný. 
Vyrobený podle receptury schválené 
jako Zaručená tradiční specialita. 
Homogenní dílo okořeněné paprikou, 
naražené do skopového střeva. Tepelně 
opracované uzením.
 
Špekáčky 
Masný výrobek tepelně opracovaný. 
Vyrobený podle receptury schválené 
jako Zaručená tradiční specialita. 
Homogenní dílo s vložkou z vepřové 
slaniny, narážené do přírodních střev. 
Jednotlivé porce jsou ručně oddělovány 
provázkem. Tepelně opracované 
uzením.
 
Játrový nákroj 
Masný výrobek tepelně opracovaný. 
Játrový vařený výrobek s vysokým 
podílem jater. Pevná a krájitelná 
konzistence, povrch krytý vepřovým 
sádlem. Ve tvaru bloku.
 
Zlatá premium 
Výběrový libový bok lisovaný. Po tepel-
ném opracování je vyjmut z formy 

charakteristika společnosti: 
Společnost Ekomilk, s.r.o z Frýdku-
Místku patří mezí středně velké 
mlékárny v České republice. Svou mlé-
kárenskou činnost začala před šesti lety, 
kdy v areálu bývalé mlékárny ve Frýdku-
Místku navázala na dlouholetou tradici 
zpracování syrového kravského mléka 
a výroby mlékárenských výrobků, která 
se datuje v tomto podbeskydkém 
městě od 20. let minulého století. Tato 
mlékárna, i přes svou velmi krátkou 
historii, patří mezi potravinářské 
podniky, které v posledních letech 
obdržely za své výrobky mnoho ocenění. 
Mlékárna Ekomilk velmi sází na stránku 
kvality svých vyráběných výrobků. 
V součastné době Ekomilk vyrábí 
a dodává svým zákazníkům více jak 30 
druhů, především čerstvých mléčných 
výrobků. V součastné době mlékárna 
má cca 500 odběratelů (školská zařízení, 
příspěvkové organizace, domovy 
důchodců, gastro výrobny, pekárny, 
cukrárny atd.) Výrobky Ekomilk můžete 
také objevit v ryze českých řetězcích 
jako Inva, Jednoty, Coop, apod. a také 
v nadnárodních řetězcích jako Penny 
Market,Tesco, Kaufl and, Makro, 
Globus apod. Mlékárna Ekomilk s.r.o. 
je zapojená do programu EU a Mze ČR 
„Mléko do škol“ a dodává do více jak 
60 školských zařízení čerstvé mléčné 
svačinky. Hlavním cílem společnosti je 
nabídnout svému zákazníkovi poctivý, 
český, čerstvý a zdraví prospěšný mlé-
kárenský výrobek špičkové kvality, který 
je vyroben bez jakýchkoliv konzervantů, 
umělých barviv a aromat.

charakteristika výrobků: 1
tVaRoh měkký
Tento tradiční tvaroh, který je chloubou 
mlékárny EKOMILK, je velmi žádaný 
v širokém okolí. Kromě drobných 
spotřebitelů ho používá většina 
pekáren a cukráren v Moravskoslezském 
regionu. Byl také použit do svatebních 
koláčů synů našeho pana prezidenta 
Václava Klause. Tento výrobek je 
zpracován z kvalitní suroviny z podhůří 
Beskyd, která zaručuje dobré senzorické 
vlastnosti. Tvaroh je vyráběn klasickou 
metodou, v tvarohářských vanách, která 
je používána v mlékárenství ve Frýdku-
Místku od vzniku mlékárny tj. od
20. let 20. století. Tento tvaroh je 
dodáván zákazníkovi v PE sáčcích 
a pytlích a AL folií. Tvaroh v sáčcích 
a pytlích, který je balen ručně, je 
hrudkovitý a má původní tvarohovou 
strukturu, jakou pamatují naše babičky, 
kdy si dělaly domácí tvaroh. Získal řadu 
ocenění, např. nejlepší mlékárenský 

výrobek České republiky, Nejlepší 
potravina  Moravskoslezského kraje. 

3) PoLaBSKÉ MLÉKÁrNY a.s.             
Kategorie mléko a mléčné výrobky

cenu převzal: Ing. Pavel Vybíral, 
generální ředitel a předseda 
představenstva, 602 320 426
celkový počet oceněných 
výrobků: 17

charakteristika společnosti: 
Polabské mlékárny a.s. sídlí v Podě-
bradech a jsou největším výrobcem 
tvarohu a tvarohových specialit v České 
republice. Historie společnosti se datuje 
od roku 1933. Výrobky této společnosti 
můžete zakoupit po celé republice jak 
v malých obchodech, které zásobují 
vlastní dopravou v regionu, nebo přes 
velkoobchody, tak v obchodních řetěz-
cích. Portfolio výrobků  začíná u základ-
ních řad tradičních bílých tvarohů, které 
najdou uplatnění v každé kuchyni při 
přípravě široké škály sladkých i slaných 
pokrmů. Dále ochucené ovocné tvarohy, 
které v kteroukoli denní dobu poslouží 
jako zdravá svačina. Velmi oblíbené 
řady dezertů  jsou určeny nejen pro 
ty, kteří rádi mlsají, ale i pro zákazníky, 
kteří kladou důraz na zdravou výživu 
s obsahem vitamínů. 

charakteristika výrobků: 1
tvaroháček smetanový
Tvaroháček smetanový doplnil již 
tradiční řadu Tvaroháčků vanilkového 
a kakaového, které jsou držiteli prestižní 
značky kvality Klasa. Tvaroháček 
smetanový je vyrobený výhradně 
z českého mléka a smetany. Neobsahuje 
lepek, umělá sladidla ani žádné 
konzervanty. Není našlehaný dusíkem 
ani termizovaný. Tvaroháček smetanový 
je český výrobek s tradicí na trhu 
vyráběný v Poděbradech.

4) Procházka a.s.                                                 
Kategorie maso a masné výrobky
                                                                          
cenu převzal: Tomáš Fábel, ředi-
tel, 602 154 887
celkový počet oceněných 
výrobků: 13

charakteristika společnosti: 
Společnost Procházka spol. s r.o., která 
provozuje výrobní závod v Roudnici nad 
Labem, je hlavním pilířem společnosti 
Procházka holding, a.s. Společnost 
navazuje ve své činnosti na tradici 
řeznického mistra Bohumila Procházky, 
který za první republiky proslul svou 
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a je možné jej konzumovat za studena 
nebo po libovolné tepelné úpravě. 
Vyznačují se zlatočervenou barvou 
na povrchu. Výrobek má lahodnou chuť, 
příjemnou vůni po uzeném kuřecím 
mase a na skusu jsou mírně šťavnatá 
a křehká.

7) ZŘud-Masokombinát Písek cZ, 
a.s.   
Kategorie maso a masné výrobky

cenu převzal: Mgr. Pavel Štochl, 
obchodní ředitel, 724 342 029
celkový počet oceněných 
výrobků: 27

charakteristika společnosti: 
V malebném jihočeském městě Písek, 
ležícím na břehu zlatonosné řeky Otavy, 
má tradice řeznického řemesla velmi 
hluboké kořeny. Novodobá historie 
společnosti ZŘUD-MASOKOMBINÁT 
PÍSEK CZ, a. s. se píše od roku 1993. 
V našem podniku se intenzivně 
pracovalo na modernizaci a rozšíření 
výrobních prostor. Písecké výrobky 
nesou nejen originální registrované 
názvy, ale také jejich receptura je 
tradiční. Mnoho výrobků dostalo 
ocenění na potravinářských výstavách 
a soutěžích. ZŘUD-MASOKOMBINÁT 
PÍSEK CZ, a. s. patří mezi největší 
producenty masa a masných výrobků.

charakteristika výrobků: 2
královská klobáska paprika
královská klobáska pepř
Svou technologií výroby patří tyto 
výrobky do skupiny trvanlivé fermento-
vané masné výrobky. Vyrábí se v pověst-
ných píseckých zracích komorách. Jsou 
vyrobeny pouze z vybraného vepřového 
masa. Charakteristický je malý průměr 
střívka, jen 18 mm, což má pozitivní 
vliv při skusu a na velikost sousta.  
Vysoký obsah čistých svalových bílkovin 
a nízký obsah tuku dělá z tohoto 
výrobku plnohodnotnou svačinku pro 
doplnění energie po náročném dni, 
na turistických výpravách. Aromatické 
vlastnosti použitého koření vyzdvihují 
chuť výrobku. Nejsou použita žádná 
barviva a zvýrazňovače chuti.

Celkem bylo oceněno: 12 výrobků 
od 7 výrobců, všechny společnosti mají 
již některé výrobky oceněny značkou 
kvality KLASA, (v kategorii Maso 
a masné výrobky: 8 výrobků, v kategorii 
Mléko a mléčné výrobky: 2 výrobky, 
v kategorii Nealkoholické nápoje: 
1 výrobek, v kategorii Ovoce a zelenina: 
1 výrobek.

pR článek

feferonka. Vyrobeno je výhradně ze 
surovin od českých dodavatelů.

6) Vodňanská drůbež, a.s.       
Kategorie maso a masné výrobky

cenu převzal: Ing. Milan Říha, 
místopředseda představenstva, 
724 724 727
celkový počet oceněných 
výrobků: 39

charakteristika společnosti: 
Společnost Vodňanská drůbež, a.s. 
je součástí významné společnosti 
AGROFERT HOLDING, a.s. V současné 
době je Vodňanská drůbež, a.s. 
největším výrobcem, zpracovatelem 
a dodavatelem drůbežího masa v České 
republice. Její výrobní a zpracovatelská 
činnost je soustředěna do čtyř výrobních 
závodů. Ve dvou výrobních závodech se 
zpracovávají jatečná kuřata, jeden závod 
se specializuje na opracování jatečných 
kachen, speciálních kuřat a slepic. 
Společnost je jediným zpracovatelem 
kachního masa v České republice. 
Ve čtvrtém závodě se vyrábí tvarované 
tepelně neopracované a smažené 
polotovary a kuřecí díly. Celková 
kapacita na zpracování je 265 000 
kusů kuřat denně, což představuje 
roční objem 130000 tun zpracovaného 
kuřecího masa. V případě kachen se 
roční objem zpracovaného kachního 
masa pohybuje kolem 3500 tun. 
Všechny závody společnosti Vodňanská 
drůbež, a.s. splňují přísné veterinárně-
hygienické normy ČR a EU a jsou 
certifikovány mezinárodními standardy 
pro bezpečnost potravin BRC a IFS, což 
je zárukou toho, že hotový výrobek 
splňuje všechny jakostní a bezpečnostní 
ukazatele. Zpracovávaná drůbež je 
pouze českého původu a pochází 
z uzavřených a kontrolovaných chovů. 
Filosofií firmy je produkovat pouze 
české a kvalitní potraviny a konečnému 
spotřebiteli zaručit zdravotní bezpečnost 
všech výrobků. 

charakteristika výrobků: 2
uzená kuřecí horní stehna s kůží
uzená kuřecí horní stehna bez kůže
Jedná se o tepelně opracovaný masný 
výrobek, určený k přímé spotřebě. 
Hlavní fází tepelného opracování, která 
vytváří charakteristické znaky tohoto 
výrobku, je uzení. Základní surovinou 
pro jeho výrobu jsou čerstvá kuřecí 
horní stehna s kůží a bez kůže, která 
jsou získávána z kuřat chovaných 
v České republice. Tento výrobek je 
určen pro širokou škálu spotřebitelů 

a zauzen, čímž získává povrch výrobku 
zlatou barvu a výrobek jemnou chuť 
po zauzení.

5) PT servis konzervárna spol. 
s r.o.               
Kategorie ovoce a zelenina 

cenu převzal: Ing. Pavel 
Tomáš, jednatel společnosti, 
602 416 006, náhradnice 
Bc. Šárka Šíšová, ředitelka výrob-
ního závodu, 723 368 848
celkový počet oceněných 
výrobků: 5

charakteristika společnosti: 
PT servis konzervárna spol. s r.o. působí 
na trhu konzervovaných potravin 
od roku 2000, kdy došlo k zakoupení 
závodu REKORD v Táboře fyzickou 
osobou majitele ing. Pavla Tomáše, 
který se konzervovanými produkty 
zabývá již od roku 1992, výrobní 
podnik a společnost přejmenoval na PT 
servis konzervárna spol. s r.o. Všechny 
vyráběné produkty jsou produkovány 
pod dohledem a řízením jakosti. PT 
servis konzervárna spol. s r.o.  se 
řadí mezi přední výrobce, dodavatele 
a distributory značkových konzervova-
ných produktů VIVA, vyráběných dle 
mezinárodní  potravinářské normy IFS, 
se zavedeným systémem kritických 
kontrolních bodů – certifikace HACCP 
a řízením bezpečného potravinového 
provozu a řetězce. PT servis konzervárna 
spol. s r.o. je dodavatel do zahraničních 
řetězců, nezávislých VO, zásobuje školní 
jídelny a je významným dodavatelem 
do výroben rychlého občerstvení 
a gastronomických provozoven po celé 
ČR. PT servis konzervárna je ryze 
českou společností, je vlastněna českým 
kapitálem a navazuje na obnovenou 
tradici konzervárny v Táboře. PT servis 
konzervárna zaměstnává v plné sezóně 
256 lidí z celé ČR. Převážnou část 
zaměstnanců tvoří obyvatelé města 
Tábor a jeho okolí. Na historickou 
přítomnost nezapomínáme ani u našich 
produktů, některé pojmenováváme 
po Jihočeských osobnostech nebo 
místopisných názvech.

charakteristika výrobků: 1
okurky delikates premium 
Okurky velikosti 5 – 7, které jsou 
podélně tříděné, pocházejí ze znojem-
ské oblasti. Také ostatní zelenina, mrkev, 
cibulky jsou od českých dodavatelů 
z oblasti Litoměřicka a Terezína. Klasický 
nálev s kořením je doslazen cukrem. 
Pikantní příchuť zelenině dodává 
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Nektar pochází většinou z lučních květů, 
ovocných stromů, z lípy, akátu a mnoha 
dalších. Je bohatý na jednoduché cukry 
a bílkoviny. Obsahuje také množství pylu 
z květů, což ho obohacuje o další léčivé 
látky bylin a éterické oleje.

• medovicový med (nazývaný také 
lesní) je tmavší, většinou hnědý až 
tmavě hnědý s červenavými odstíny 
a krystalizuje později než med květový. 
Jeho základem je tzv. medovice, šťáva, 
kterou včely získávají jako vedlejší 
produkt parazitů žijících na stromech, 
jako jsou např. mšice. Tento med je 
bohatší na minerální 
a stopové prvky a má 
silný antibakteriální 
účinek.

• V obchodě se 
můžeme setkat také 
s medem pekař-
ským. Tento med je 
určený výhradně pro 
průmyslové použití 
nebo jako složka 
do jiných potravin. 
Odlišný od medu 

určeného k přímé spotřebě je především 
v tom, že může obsahovat vyšší obsah 
vody a mohl by tak snadno podléhat 
zkvašení. Tento med má tedy mírně 
zhoršené jakostní parametry. 

Med a kalorie
Med se skládá z jedné čtvrtiny z vody, 
a proto je méně kalorický než cukr. 
Na 100 g medu připadá asi 288 kcal, 
na stejné množství cukru pak 394 kcal. 
Pokud však nahrazujete cukr medem, 
je třeba si uvědomit, že med je hustší, 
a proto lžička medu váží víc než lžička 
cukru. Med skladovaný dostatečně 
dlouho téměř vždy zkrystalizuje. 
Zahřátím se pak cukr znovu rozpustí. Při 
používání medu do teplých nápojů je 
důležité si připomenout, že při teplotách 
vyšších než 45-50 °C se ničí jeho účinné 
látky. Proto je lepší před přidáním medu 
do horkého čaje chvíli počkat. 

Dle vyhlášky č. 76/2003 Sb. se medem 
rozumí potravina přírodního sachari-
dového charakteru, složená převážně 
z glukózy (31 %), fruktózy (38 %), 
organických kyselin, enzymů a pevných 
částic zachycených při sběru sladkých 
šťáv květů rostlin (nektar) nebo výměšků 
hmyzu na povrchu rostlin (medovice). 
Čím je med průzračnější, tím více 
obsahuje fruktózy. Hmotnost 1 litru 
medu odpovídá asi 1,4 kg. Specifické 
složení medu závisí nejvíc na směsi 
květů navštívených včelami, liší se podle 
lokality, období i jednotlivých včelstev.  
Do medu nesmějí být přidány, s výjim-
kou jiného druhu medu, žádné jiné 
látky včetně přídatných látek. Z medu 
nesmí být odstraněn pyl ani jakákoli jiná 
složka, s výjimkou případů, kdy tomu 
při odstraňování cizích látek, zejména 
filtrací, nelze zabránit.

už samy názvy nám napoví, 
odkud že si včely přinesly 
do svých úlů onu zázračnou 
šťávu: 
• nektarový (neboli květový) med 
má většinou světle zlatavou barvu 
a krystalizuje dříve než med medovicový. 

Řecký lékař Askepiades 
kdysi pronesl: „Med 
je příjemná pochutina 
vyjasňující mysl a prodlužující 
život.“ Pohádky a legendy 
přisuzují tomuto tekutému 
zlatu jedinečné výživové 
vlastnosti a léčivé účinky. 
Odpradávna byl opěvován 
jako afrodiziakum a elixír 
mládí. V Evropě byl cukr 
dříve vyhrazen jen pro 
šlechtu. Na konci 17. století 
se pak cukr stal univerzálním 
sladidlem a med lahůdkou.
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Víc než jen sladidlo
Med je zdrojem bílkovin, jejich množství 
je závislé na druhu medu. Uvádí 
se, že vyšší obsah bílkovin má med 
nektarový. Med obsahuje také pro 
nás tak důležité vitaminy a minerály, 
například vitaminy A, C, D, K, E, 
vitaminy skupiny B, z minerálů pak 
vápník, draslík, fosfor, hořčík, sodík, 
křemík a železo. Med je považován 
za jedno z nejsilnějších přírodních 
antibiotik, a to hlavně díky schopnosti 
ničit bakterie. Je také účinnou prevencí 
nachlazení, angín, zánětů průdušek 
a horních cest dýchacích a rýmy. Podle 
studie prováděné na Pennsylvania State 
College of Medicine výzkumníci zjistili, 
že menší množství pohankového medu 
je u dětí lepším prostředkem proti kašli 
než běžné léky na nachlazení. Je také 
doporučován jako vhodná prevence 
takzvaných civilizačních chorob. Používá 
se rovněž na špatně se hojící kůži. 

Postižené místo jednak dezinfi kuje, 
působí protizánětlivě. Zároveň však kůži 
hydratuje a vyživuje, má regenerační 
účinek. Taktéž prý pomáhá při nespa-
vosti, nervovém vypětí, stresu, depresích 
a migrénách nervového původu, 
uklidňuje a zlepšuje náladu. Čistí naše 
tělo od volných radikálů a zároveň ho 
detoxikuje. Pro své účinky se med těší 
velké oblibě v kosmetice.

Možné nežádoucí účinky
Protože je sbírán z květů ve volné 
přírodě, jsou případy, kdy může být med 
toxický. Traduje se, že jedovatý med je 
z rododendronu. K několika bakteriím, 
které v znečištěném medu mohou 
přežít, patří Clostridium botulinum. Tyto 
bakterie produkují botulotoxin. Proto se 
doporučuje nepodávat žádný med ani 
jiné sladidlo dětem mladším 18 měsíců. 
Kvalitní med by však žádné nebezpečné 
bakterie obsahovat neměl. 

Není med jako med
Ukazuje se, že na českém trhu je mnoho 
medů, které pocházejí z cizích zemí, 
jako je např. Čína. Tyto medy však 
obsahují jen zlomek toho, čemu u nás 
říkáme med. Většinou jsou to jen směsi 
škrobu kukuřice, třtiny a různých sirupů. 
V těchto medech bylo nalezeno velké 
procento hydroxymethylfurfuralu, což 
je indikační látka teplotního zpracování 
medu. Med by měl obsahovat
max. 0,4 mg/kg této látky. Rozbory 
však ukázaly, že tyto medy obsahují až 
100mg/kg. Z toho vyplývá, že byl tento 
med prakticky uvařen, a tím pádem 
znehodnocen.
V současné době mnoho českých 
včelařů prodává svůj med pod cenou 
do výkupu, aby se jej co nejrychleji 
zbavili. Náš trh je totiž bohužel 
zásobován nekvalitním, ale levným 
medem ze zahraničí. Český med pak 
zůstává nedoceněn na pultech obchodů. 
Proto chceme-li podpořit české včelaře 
a udělat něco pro své zdraví, kupujme 
český med.

Včelí produkty  

• Produkty rostlinného 
původu: med, pyl, propolis.                                                                                      
Včely je sbírají z rostlin, obohatí 
a poté přinášejí do svých úlů.

• Produkty živočišného 
původu: mateří kašička, 
včelí vosk, včelí jed.                                                            
Včely je vytvářejí přímo ve svém 
těle. 
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účinek. Hodí se při projevech úzkosti, 
deprese či bolestech hlavy. Oblíbené 
jsou malé polštářky naplněné sušenou 
bylinkou navozující příjemný spánek. 
Levandulové koupele mají kromě 
relaxačních také protizánětlivé účinky. 
K dalším vlastnostem levandule patří 
pomoc proti křečím a bolestem břicha. 

Využití v kuchyni 
Kromě kvítků můžete v kuchyni 
využít i sušené lístky. Kvůli silnému 
aroma a nahořklosti sušeným kořením 
šetřete, aby levandule nepřebila 
ostatní chutě. Přidat ji můžete 
k pečenému masu, houbovým jídlům 
a do polévek. Stranou nezůstávají ani 
sladké pokrmy. Vyzkoušejte přidat 

Pěstování a sběr 
Levanduli si můžete pěstovat i doma 
v květináči, vhodnější jsou již vzrostlé 
kvetoucí rostlinky, neboť levandule 
pěstovaná ze semen kvete až druhým 
rokem. Levanduli je potřebné dopřát 
dostatek slunce a lehčí písčitou půdu. 
Nesnáší přemokřené bahnité prostředí, 
proto se zálivkou opatrně. Nejvhodnější 
dobou sběru je období okolo července, 
kdy není rostlinka zcela rozkvetlá, 
protože jinak při schnutí květy opadají. 
Nařežte ji s delším stonkem a složte 
do svazků, které sušte zavěšené 
na teplém a suchém místě.  

Účinky na zdraví 
Levandule má především uklidňující 

ingredience: 
 250 g hladké špaldové celozrnné mouky, 125 g másla,

60 g cukru, 1 vejce, 2 lžičky sušených květů levandule,
špetka soli

postup:
 Připravíme si větší mísu, do které přes síto prosejeme hladkou mouku 

a cukr, přidáme špetku soli. Máslo rozehřejeme a přidáme do mísy. Přilijeme 
rozkvedlané vejce a přisypeme levandulové květy. Zpracujeme na jednolité 
těsto. Na válu z těsta rozválíme plát asi půl centimetru silný.  Formičkou 
vykrajujeme tvary a skládáme je na plech vyložený papírem na pečení.
Plech vložíme do vyhřáté trouby a pečeme při teplotě 180 °C po dobu
10 až 12 minut, dokud sušenky nezezlátnou.   

sušené, ale i čerstvé květy do pečiva, 
pudinků a dezertů. Připravujete-li rádi 
marmelády a kompoty, přimíchejte 
na konci vaření do sladké směsi 
fi alovou úrodu. 

Zajímavosti 
• Název rostlinky pochází z latinského 
slova lavare – mýti se. 
• Její vůně odpuzuje nepříjemný 
hmyz, například komáry. Vhod 
přijde i pěstitelům pokojových květin, 
protože aroma levandule odhání mšice 
a svilušky. 
• Lidově se jí říká špikrnát, dulenka 
nebo devandule. 
• Patří mezi významné medonosné 
rostliny. 

Přip
ravila Eva Č

ern
o

h
o

rská, fo
to

 sh
u

ttersto
ck 

Levandulové sušenky  

Až půl metru vysoká 
levandule lékařská 

(Lavandulla angustifolia) 
má svůj původ 

ve Středozemí. Často se 
s ní setkávají návštěvníci 

francouzské Provence, 
kde nalezneme rozsáhlé 
plantáže této nádherně 

vonící uklidňující 
rostlinky. I když se 

může zdát, že sušené 
květy levandule patří 

jen do šatní skříně, má 
pestré spektrum využití. 

Levandule lékařská       

Doba přípravy: 30 minut, na 25 kusů
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Sběr a sušení 
Přestože je pelyněk po staletí uznáván 
jako léčivo, je mnohdy v zahrádkách 
považován za plevel. Kromě nevýraz-
ných druhů však máte možnost narazit 
na různobarevné, okrasné pelyňky.  
Jsou pro pěstování nenáročné, postačí 
jim slunečné místo a dobře propustná 
písčitá půda. V období od června 
do září potom můžete začít se sklizní 
nezdřevnatělých vrcholků. Spojte je 
do svazků a zavěšené usušte. 

Účinky na zdraví 
Základní látkou, kterou pelyněk 
obsahuje, je silice s obsahem hořčin 
podporující produkci trávicích šťáv, 
pomáhá proti nadýmání a zlepšuje 

ingredience: 
 4 králičí stehna, 1 snítka tymiánu, 1 snítka šalvěje, ½ čajové lžičky 

sušeného pelyňku, 1 větší cibule nebo šalotka, 200 ml bílého vína, sůl 
a pepř, olivový olej
 

Králičí stehna pečená 
na víně  

chuť k jídlu. V lidové medicíně je 
dále využíván u křečí a bolestech při 
menstruaci. Kromě pro organismus 
příznivých složek najdeme však 
v pelyňku toxickou látku thujon, 
která zejména ve spojení s alkoholem 
může vyvolávat stavy doprovázené 
halucinacemi. Při nízkých dávkách 
v čajích nebezpečí nehrozí, přesto se 
nedoporučuje, aby pelyněk užívaly 
těhotné ženy. 

Využití v kuchyni 
Pelyněk je vhodný do těžkých 
a tučných jídel, které se hůře tráví. 
Stranou nezůstávají ani vaječné 
a sýrové pokrmy, ryby nebo bylinkové 
octy. Díky jeho síle a nahořklé chuti jej 

Pelyněk     

postup:
 Maso si očistíme a odblaníme. Porce okořeníme solí a pepřem. Na rozpáleném 

oleji králičí stehna krátce orestujeme a přeneseme do pekáčku. Přidáme na plátky 
nakrájenou cibuli a podlijeme bílým vínem. Povrch posypeme kořením a vložíme 
do trouby, během pečení průběžně poléváme výpekem. Podáváme s čerstvou 
zeleninou uvařenou v páře a vařeným bramborem.   

Vytrvalý polokeř Pelyněk 
pravý (Artemisia absinthium) 
patří do čeledi hvězdicovitých, 
kde nalezneme třeba 
heřmánek a sedmikrásku. 
Až 125 centimetrů vysokou 
bylinku můžete v přírodě 
potkat zejména na suchých 
kamenitých místech. Kromě 
pelyňku pravého existuje 
dalších 280 druhů honosících 
se latinským pojmenováním 
Artemisia, jež vzniklo 
podle jména starořecké 
bohyně Artemis. 

ale používejte s mírou, postačí malé 
množství. 

Zajímavosti 
• V sedmdesátých letech minulého 
století byla oblíbená limonáda 
s příměsí pelyňku s názvem Amára.
• Údajně je využitelný jako protijed 
při pozření jedovatého bolehlavu 
a muchomůrek. 
• Mezi lidové názvy patří nechrast 
a chlebníček. 
• V 19. století se ve Francii začal 
z pelyňku vyrábět tvrdý alkoholický 
nápoj s názvem Absint. 
• K nejznámějším patří pelyněk 
brotan, kozalec neboli estragon 
a pelyněk černobýl. 

pravý

Doba přípravy: 2 hodiny, pro 4 osoby
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Tak jsem té myšlence na vlastní 
restauraci nakonec sám propadl. 
Lákala mě prostě vize spokojených 
tváří kamarádů, štamgastů. Jenže Vy 
jste to nazval správně, ptáte se, co mě 
lákalo na „provozování restaurace“. 
Upřímně, na provozování nic. Umím 
vařit, což mě baví, ale samotný provoz 
je zcela jiný obor, o kterém jsem v té 
době nevěděl nic. A syn ještě méně.  

Šel byste do podobného podni-
kání znovu?
Moje rodina to slyší nerada, ale ano. 
Přiznám se vám, že jsem takový nápad 
nezatratil. Všechno, co mám v tomto 
smyslu za sebou, beru jako dobrou 
zkušenost, i když fi nančně a psychicky 
poněkud nákladnou. Jednou se k tomu 
třeba ještě vrátím, ovšem už skutečně 
na jiném místě. Nechci nic velkého, 
mám vizi opravdu malého rodinného 
podniku.

Jaké zážitky, případně nové 
vědomosti, Vám přinesl pořad 
Uvař, co umíš?
Ten pořad je moje dítě. Vymyslel jsem 
si ho a dramaturgicky i produkčně 
jsem ho tvořil od A až do Zet. Vystří-
dala se mi v něm spousta známých 
obličejů, kamarádů, kamarádek 
a hlavně dobrých kuchařů. Nejenže 
jsem se obohatil o jejich recepty, ale 

odmítal dát. Druhý důvod vyplynul ze 
skutečnosti, že nebyly schopné pří-
padnou práci odvést včas. My museli 
vše předělávat za provozu, vydávaly 
se denně hotelové snídaně, po nich se 
zavřelo a hurá do práce – malování, 
nové podlahy, příslušenství, kuchyň, 
bar, navíc sklepy se otloukaly na cihlu 
a pokládala se dlažba. Vzpomínám si, 
jak moje přítelkyně usnula jednoho 
dne v půl páté ráno se štětcem v ruce 
na schodech do sklepa. Tak o tom se 
nám pak zdálo myslím všem… Ale 
palačinky miluju natolik, že by nebyly 
noční můrou, nýbrž krásným snem.

co Vás vlastně nejvíce lákalo 
na představě provozovat vlastní 
podnik?
Vařím od mládí. Učil jsem se to 
od maminky od svých dvanácti let, 
protože jsem chtěl být nezávislý, 
samostatný. Maminka je excelentní 
kuchařka, která měla svého času 
nabídky na otevření vlastní restaurace 
ve Španělsku, když jsme tam v mém 
dětství žili. A já vařím rád, nejraději 
pro více lidí. Od střední školy jsem tedy 
doma připravoval pravidelné večeře 
pro kamarády. Spousta známých 
a přátel mě vychvalovala, takže často 
padal dotaz, proč nemám restauraci, 
že by do ní hned chodili. K tomu 
zmíněný syn, vyučený kuchařem. 

S jakými pocity se ohlížíte 
za časy, kdy jste vlastnil pala-
činkárnu v Praze?
S velkou úlevou. Ba ne, lhal bych. 
Zároveň s nostalgií. Bylo mým snem 
zkusit rodinný podnik. Syn je vyučený 
kuchař, a tak jsem si myslel, že to 
spolu rozjedeme. Ale celý nápad byl 
špatně načasovaný a bohužel jsem v té 
době uvěřil partnerovi, který mě uvrtal 
do zapadlé lokace na Žižkově, na pro-
vozování takového typu restaurace 
zcela nevhodné. Navíc se v té době 
začala projevovat ekonomická krize, 
takže jsme na úspěch neměli moc 
šancí. Partner nakonec zběhl ještě před 
otevřením a syn byl v té době moc 
mladý, nezkušený, než aby se mnou 
mohl podnik řídit. Strávil jsem tam dva 
měsíce rekonstrukcí a půl roku denně 
zhruba čtyři až šest hodin v provozu, 
ale nestačilo to. Musel bych tam být 
pořád, jenže já se zatím nechci vzdát 
herectví, hudby a dalších svých aktivit. 

Při takovém zápřahu jste asi 
musel palačinky vidět všude 
kolem sebe. Zdávalo se Vám 
o nich?
Začátek byl hodně stresující, navrhoval 
jsem si sám interiér, hodně jsme toho 
dělali vlastníma rukama. Důvody 
byly dva: jeden fi nanční, fi rmy chtěly 
za práce tolik, že jsem to z principu 

Musel jsem 
obětovat 
knedlíky
Herec, moderátor a hudebník zdeněk 
podhůrský je mezi přáteli vyhlášený jako 
výborný kuchař. Svět gastronomie ovšem poznal 
i z úplně jiných stránek než jako kulinář či 
labužník: provozoval vlastní restauraci a dlouho 
také připravoval televizní pořad o vaření. Této 
osobité zkušenosti jsme se při našem povídání 
pochopitelně nemohli vyhnout.

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

co v posledních letech považu-
jete za své majstrštyky?
Palačinky! Když jsme dávali 
dohromady jídelníček pro restauraci, 
vymysleli jsme se synem nové recepty 
s využitím palačinkového těsta. Škála 
je opravdu pestrá. 

Změnil se nějak Váš pobyt 
za sporákem od chvíle, kdy jste 
se stal otcem?
Zintenzivněl. Do té doby jsem vařil 
jen těm holkám, pak už jen jedné, své 
ženě, a postupně se z toho stal denní 
program. Ale nestěžuji si, vařit mě 
opravdu baví.

Čím jste děti vždycky dostal 
a co naopak nechtěly vzít 
do pusy?
Co všechny dodnes bezpečně s radostí 
pozřou, dokonce i v pokročilejším 
věku, je krupicová kaše s kakaem 

bylo skvělé si s nimi povídat právě 
nad vařením, kdy panuje úplně jiná 
atmosféra než někde ve studiu. 
Když jsem po prvním roce odvysílal 
přes čtyřicet dílů a dával dohromady 
kuchařku, zjistil jsem, že to byl moc 
krásný rok práce. Na fotografiích 
z natáčení bylo totiž znát, jakou jsme 
si užívali pohodu. Tohle fajn zjištění 
určitě souvisí i s faktem, že se mi 
podařilo spojit tři věci, co mě 
baví: práci před kamerou, kulinařinu 
a kulturu vína. Vzhledem k úspěchu 
pořadu jsem po roce získal dvojná-
sobný vysílací čas, díky čemuž jsem 
mohl přidat daleko podrobnější 
povídání o vínu. Spojil jsem se 
s Vinařským fondem a během natáčení 
dalších dílů jsem se seznamoval 
s našimi nejlepšími vinaři, s jejich prací, 
učil se kombinování vín a jídel… Prostě 
nádhera!

Když se vrátíme do časů Vašich 
začátků v kuchyni, vzpomenete 
si, kterým jídlem jste spolehlivě 
udělal dojem na vyhlédnutou 
dívku?  
Začínal jsem „čínou“, a to pěkně ost-
rou. Oblíbené bylo kung pao s oříšky 
a domácími feferonkami. Holky pak 
měly pořádnou žízeň, vypily víc vína 
a byla s nimi větší sranda. (smích)

Kdy jste tuto specialitku vařil 
naposledy?
Kvůli holkám už dlouho ne, ale jinak 
čínskou kuchyni vařím poměrně 
často. Všechny moje děti ulítávají 
na pikantních jídlech, takže konkrétně 
kung pao jsem musel na objednávku 
vařit zrovna minulý týden k patnáctým 
narozeninám své dcery. 
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a ovocem navrchu. Ale jinak je každé 
z dětí nějak vybíravé, jedno nejí 
hovězí, druhé krůtu a dcera zase 
papriky…  Naše společná setkání se 
tedy stávají kulinářským oříškem, ony 
totiž přítelkyně kluků mají také každá 
své neoblíbené kousky. Dát dohro-
mady alespoň dvě jídla pro všechny je 
fakt mazec.
 
a už si na nějaké dědečkově 
specialitě pochutnal Váš vnuk?
Krupicová kaše zatím vede i u něj, tu 
měl posledně skutečně až za ušima.

Kdesi jste vzpomenul, že Vás 
otec vychoval k velkým rodin-
ným snídaním, na kterých trval. 
Pokračujete v jeho tradici?
Ano, to je víkendová záležitost, kdy se 
u mě sjíždí potomstvo. Jen tím trochu 
trpím, protože já vstávám první, mezi 
sedmou a osmou, vždycky nachystám 

ingredience: 
 ½ menší hlávky ledového salátu, 1 paprika, ½ okurky,

2 rajčata, 10 dkg oliv, ½ malé skleničky majonézy light, 
kečup, provensálské koření, 200 g šunky, 250 g sýra 
(hermelín, balkánský, eidam), 2 jablka, 2 lžičky soli, 
2 lžičky ústřicové sojové omáčky, 3 lžíce octa, 3 lžíce cukru, 
4 lžíce olivového oleje 

Španělský salát  

postup:
 Nakrájíme opláchnutý salát a ostatní zeleninu na větší kusy, smícháme 

s na kostičky nakrájenými sýry a nadrobno nakrájenými oloupanými 
jablky, přidáme olivy, na nudličky nakrájenou šunku a provensálské 
koření. Promícháme se solí a cukrem, zalijeme octem a olivovým olejem. 
Nakonec přimícháme majonézu smíchanou s kečupem a dochutíme 
sojovou omáčkou. Vše je nejlepší doladit dle vlastní chuti. 

Zdeněk Podhůrský s Janem Křížem v muzikálu Johanka z Arku

Doba přípravy: 10 minut, pro 4 osoby
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jak to chutná vám...

Kdo je Zdeněk 
Podhůrský
Vystudoval herectví na DAMU. 
Hrál např. v Národním divadle, 
Realistickém divadle, Pradivadle, 
Kolínském divadle, Divadle 
E. F. Buriana, Laterně Animato, 
nyní účinkuje v Divadle Ka-
lich. Natočil filmy v domácích 
i zahraničních produkcích (např. 
Matěji, proč tě holky nechtějí, 
Tržiště senzací, O princezně 
Jasněnce, Evropa tančila valčík, 
Černí baroni, Nexus, Pinocchio, 
Z pekla štěstí, Cesta na jihozá-
pad, Když v ráji pršelo). V tele-
vizi hrál v několika inscenacích 
či seriálech a často moderuje 
(např. Pálí vám to? na TV Nova 
či Uvař, co umíš na Public TV). 
Věnuje se dabingu jako herec 
i jako režisér. Rovněž fotografu-
je a spoluvlastnil galerii v Praze. 
Stojí v čele rockové skupiny 
Underhill. www.podhursky.cz

Chodím do posilovny, kde dřu, načež 
člověku přijde líto opět nabrat jídlem, 
co v potu tváře shazoval. Zrovna 
knedlíky dělají v oblasti žaludku takový 
těžce stravitelný balón. Ale měl bych 
to uvést na pravou míru, abyste si 
udělali správnou představu: já byl totiž 
zvyklý zkonzumovat tak patnáct až 
dvacet knedlíků k obědu. Dnes si jich 
holt dám jen těch šest…  

Napadá Vás nějaká laskomina, 
pamlsek z dětství, po kterém 
se Vám stýská, neboť už dávno 
zmizel z pultů?
Nemohu říct, že by se mi po něm 
zrovna stýskalo, nicméně mám pocit, 
že vymizel šumák. Jako děti jsme ho 
kupovali v kostičkách podobných 
kostce cukru. Jmenoval se TIKY, a když 
jste si dal tak dva až tři do pusy, 
za chvíli jste slintal jak buldok. Tím 
jsme se ohromně bavili.

abychom jen nevzpomínali, 
prozraďte nám na závěr, kde 
Vás mohou čtenáři v součas-
nosti vidět. 
Už čtyři sezóny hostuji v Divadle 
Kalich v Praze, kde hraji krásné role 
v muzikálech Robin Hood, Krysař 
a Johanka z Arku, takže srdečně zvu. 
A jinak chystám se svou kapelou 
Underhill dva nové videoklipy. Budou 
propojeny s charitou, podepsal jsem 
smlouvu s nadačním fondem Kapka 
naděje. Mám pro něj připravený 
poměrně rozsáhlý projekt, který 
by měl pomoci zajistit finance pro 
dětskou onkologii v Motole. Startovat 
budeme na přelomu dubna a května, 
je s tím spojený také hudební festival 
na podzim, v jednání je i televize. 
Všichni, kdo se budou chtít zapojit, se 
vše určitě dozvědí včas z médií.

různé druhy sýrů, dva tři druhy šunky, 
jogurty, džusy, čerstvé pečivo. Zkrátka 
načančám krásný ranní stůl a těším 
se, že až se u něj sejde celá rodina, 
všichni vydechnou: Óh, to je nádhera! 
a pustíme se do toho. Jenže většinou 
se pak trápím ještě dobré tři čtyři 
hodiny hlady, protože oni o víkendu 
dospávají deficit za celý týden. 

Společenské rubrik se u Vašeho 
jména předhánějí v přívlast-
cích jako „věčně mladý“, 
„stále skvěle vypadající“ a tak 
podobně. Musíte své kondici 
obětovat hodně z jídelníčku? 
Jo, tak to je krutá daň: knedlíky! 
Mám je nesmírně rád, ať už houskové 
nebo ovocné, a obojí jsem musel 
v posledních letech výrazně omezit. 

ingredience: 
 1 kuře, 20 ks vlašských ořechů, 3 jablka, 6 lžic soli, 2 lžíce 

zázvoru, 3 lžíce sojové omáčky, 2 lžíce solamylu, 2-3 cibule, 1 pórek, 
2 dcl vývaru z kostky, 1 lžíce drceného chilli, 2 stroužky česneku  

postup:
 Smícháme si sůl se zázvorem a chilli. Směsí posypeme kuře, i zevnitř. Dovnitř 

kuřete vložíme nahrubo nakrájený pórek, na půlky nakrájené cibule, část oloupaných 
a nakrájených jablek a česnek. Kuře pokapeme sojovou omáčkou, případně i trochou 
brandy. Kuře obložíme většími kusy neloupaných jablek a dáme péct. Po 30 minutách 
přisypeme vlašské ořechy a dáme dopéct na dalších asi 30 minut, občas podlijeme 
vodou. Pár minut před dopečením ještě přilijeme ke kuřeti vývar, smíchaný se solamylem 
na zahuštění šťávy.

Kuře po čínsku s ořechy 
Doba přípravy: 75 minut, pro 4 osoby
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15. mezinárodní veletrh pro gastronomii

Partneři projektu

www.vinodestilaty.czwww.vinodestilaty.czwww.vinodestilaty.cz

Výstaviště Praha Holešovice
Česká republika

Denně 11 – 14 hod pro odborníky
14 – 20 hod pro veřejnost

Výstaviště Praha Holešovice
Česká republika

Denně 11 – 14 hod pro odborníky
14 – 20 hod pro veřejnost

Výstaviště Praha Holešovice
Česká republika

Denně 11 – 14 hod pro odborníky
14 – 20 hod pro veřejnost

Šunky k vínu
Nejvybranější čaje světa

Sklo nejen pro vínoSpecialista na sýryPartner tuzemských delikates

Vino a destilaty 2012 210x297 5 mm spad.indd   1 2.3.2012   10:09:53
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Nedávno jsem strávil téměř 
osm měsíců v Jižní Americe. 
O jihoamerickém jídle by 
se daly napsat celé knihy, 
já se ale v tomto článku 
soustředím na pití. To je 
v tamních krajích také velmi 
různorodé a v každé části 
kontinentu holdují něčemu 
jinému.

a Paraguay, avšak milovníci pivního 
moku si přijdou na své v téměř každé 
zemi. Pivo je většinou kvalitní a dobře 
vychlazené, avšak pivní kultura za Českem 
notně pokulhává. Především se skoro 
nikde nedá sehnat pivo točené. Všude 
se prodává lahvové, a to i v hospodách, 
přičemž převažují ležáky. Točené pivo jsem 
si dal jen párkrát (Brazílie, Argentina), ale 
moc jsem si nepochutnal, a navíc bylo 
příšerně drahé. Točené pivo se například 
v Brazílii prodává jen v dražších podnicích, 
hotelích, pizzeriích apod., přičemž tento 
fakt je halasně inzerován, aniž by ovšem 
kvalita nápoje odpovídala jeho vysoké 
ceně. Hodit pivo do chladicího boxu je 
zkrátka jednodušší než se starat o sudy, 
pípu a trubky, a jelikož píle a pečlivost 
nejsou vlastnosti, kterými by bodří Latinos 
zrovna oplývali, je lahvové pivo téměř 
vždy lepší než točené.
Co se týče kvality piva, řekl bych, že 

Jihoamerické země se, z hlediska 
konzumace alkoholických nápojů, dají 
rozdělit zhruba do tří oblastí:

Pivní země
Pivo, nápoj našinci obzvláště oblíbený, 
dominuje naprosté většině jihoame-
rického kontinentu. Typickými pivními 
zeměmi jsou hlavně Brazílie, Argentina 

potraviny ve světě

Čím si připít
v Jižní americe?
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Ochutnat ale můžete desítky místních 
značek. Rum má buď barvu hnědou (oro 
– „zlatou“) nebo čirou (blanco – „bílou“). 
Z jiných destilátů jsem ochutnal pouze 
pisco, nápoj prodávaný zejména v Peru. 
Je to anýzová kořalka. Chuť mizerná, 
cena směšná – dobrá kombinace pro 
nemajetné vrstvy, které se chtějí snadno 
a levně opít.

Nejen alkoholem živ je člověk. V Jižní 
Americe se samozřejmě pije i nealko. 
Výběr nápojů je velice široký, proto se zde 
zmíním jen o těch, které jsou pro Jižní 
Ameriku opravdu typické.

Guaraná
Nejlepší limonáda na světě, vypěstoval 
jsem si na ní úplnou závislost! Kupodivu 
v Evropě se zatím neujala, ale v Brazílii 
najdete desítky různých značek. Guaraná 
je druh stromu, ze kterého se získává 
červenohnědý prášek. Je to mírný 
stimulant, jehož účinky jsou o malinko 
větší než u kofeinu. V Brazílii prodávají 
i fantastické džusy vymačkané z čerstvého 
ovoce. Vyzkoušejte třeba maracuyu nebo 
caju. Caju zná každý Čech pod názvem 
kešu, ale tyto stromy rodí i velice šťavnaté 
ovoce, které se většinou nejí, nýbrž lisuje 
do džusů.

Koka
V andských zemích, zvláště Bolívii, Peru 
a Kolumbii, byla vždy tradiční drogou 
koka obsahující kokain. Obyvatelé And 
od nepaměti žvýkali listy koky s páleným 
vápnem nebo rostlinným popelem. 
Dalším způsobem využití kokových listů 
je příprava kokového čaje (mate de coca). 
Listy koky jsou mírným stimulantem, který 
tlumí žízeň, hlad a pomáhá odstranit 
únavu, místní Indiáni pak koku používali 
i jako anestetikum, při léčbě malárie a ast-
matu či jako afrodisiakum. Koka navíc 
není pro domorodce jen povzbuzujícím 
a léčivým prostředkem, nýbrž i potravou. 
Obsahuje více bílkovin, cukrů, minerálů 

nejlépe je na tom Brazílie. V Brazílii se sice 
mluví portugalsky, ale nezanedbatelná 
část obyvatelstva se sem přistěhovala 
z Německa, což se na zdejším pitivu pro-
jevuje velmi příznivě. Jedna z nejlepších 
brazilských značek se jmenuje Bohemia. 
Že by souvislost s Čechami? Ano, je 
tomu tak! Toto pivo začali vařit němečtí 
emigranti z Čech. Pivo se v Brazílii 
prodává většinou v láhvích o obsahu 600 
- 650 ml. A protože v Brazílii je prakticky 
pořád vedro, skladují pivo nikoliv 
v ledničce, ale rovnou v mrazáku. Člověk 
by řekl, že se takhle studené pivo nedá 
pít, jenže když je venku třeba 30 °C, 
pivo rychle zteplá. Láhev vám proto 
přinesou téměř vždy v polystyrenovém 
pouzdře, v němž pivo teplá o poznání 
pomaleji. V Amazonii mě ještě překvapili 
tím, že mi k vychlazenému ležáku přinesli 
sůl a limetku, jako k tequile, ale co se týče 
piva, jsem konzervativec, takže jsem tuto 
prapodivnou kombinaci nevyzkoušel.
   
Vinařské země
Vinařských zemí není v Jižní Americe 
mnoho. Typickou vinařskou zemí je 
vlastně jenom Chile. Víno se pěstuje 
hlavně v údolí mezi Santiagem a Val-
paraísem. Jelikož vínu tolik neholduji, 
ochutnával jsem jen velmi sporadicky. 
Víno se hodně pěstuje i v Argentině, a to 
hlavně v okolí Mendozy, celkově však 
v Argentině jednoznačně dávají přednost 
pivu.

rumové země
Rum skoro nepiju, nijak zvlášť mi 
nechutná. Naše tuzemáky, vyráběné 
z bramborového lihu a tresti, nemají 
s rumem mnoho společného. Pravý rum 
se vyrábí destilací nektaru lisovaného 
z cukrové třtiny. Ve Venezuele jsem 
neodolal a jednu láhev místního rumu 
jsem zakoupil. Musím říct, že i když to 
byla skoro nejlevnější značka (tři čtvrtě 
litru za 100 korun), byl tento nápoj 
neporovnatelně lepší než náš tuzemák. 

potraviny ve světě

Maté se pije trubičkou bombilla Strom kešu

Prodej tereré

Džus z maracuye

Surinamské pivo
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ingredience: 
 3 cl bílého rumu, 3 cl tmavého 

rumu, 1,5 cl pomerančového 
Curacao, 1,5 cl mandlového sirupu, 
čerstvá šťáva z půlky limetky, kostky 
ledu, plátek ananasu a koktejlová 
třešeň na ozdobu  

ingredience: 
 1 limeta,1 lžička třtinového 

cukru, 5 cl cachaca (brazilský rum), 
nadrcený led, 1–2 limetové lístky

ingredience: 
 yerba maté dle velikosti kalabasy, 

horká voda

postup:
 Všechny ingredience dáme do shakeru. 

Přidáme 4 až 6 kostek ledu a promícháme. 
Přes strainer přelijeme do sklenice a zalijeme 
tmavým rumem. Můžeme přidat několik kostek 
ledu. Jako ozdobu můžeme použít plátek 
ananasu a koktejlovou třešeň. Podáváme 
s brčkem. 

postup:
 Sklenici naplníme ledem a krouživým 

pohybem ochladíme stěny sklenice. Limetu 
omyjeme, nakrájíme na 8 až10 dílků, přidáme 
cukr a pomocí barmanského drtítka přímo 
ve sklenici limety rozmačkáme. Přilijeme rum, 
drcený led a vše promícháme. Podáváme 
s brčkem. 

postup:
 Nádobku (kalabasu) naplníme do dvou 

třetin maté. Nakloníme ji tak, aby se maté 
sesypalo na jednu stranu. Do volného 
prostoru nalijeme trochu studené vody, aby 
se ponořily všechny lístky maté. Kalabasu 
necháme chvíli nakloněnou, aby maté 
mohlo absorbovat všechnu vodu. Palcem 
uzavřeme vrchní konec bombilly a vložíme 
ji do kalabasy. Vezmeme horkou vodu 
(80 až 90 °C, nikdy ne vařící) a nalijeme 
ji do volného prostoru až do výšky maté. 
Bombillou vypijeme připravený čaj a přidáme 
další horkou vodu. Takto opakujeme, dokud je 
čaj chutný (zpravidla 6 až 10 zalití). 

MAI-TAI 

CAIPIRINHA

MATÉ

Doba přípravy: 5 minut, na 1 koktejl

Doba přípravy: 5 minut, na 1 kalabasu

Doba přípravy: 5 minut, na 1 koktejl
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a vitaminů než běžná zelenina. 
S kokou se v Bolívii setkáte prakticky 
všude. Prodává se na tržištích a kokový 
pytlíkový čaj se prodává ve všech 
obchodech. Vyzkoušel jsem čaj pytlíkový 
i „sypaný“ (kokové listí přelité vodou), 
a obojí mi chutnalo. Řekl bych, že účinek 
kokového čaje je zhruba stejný, jako 
u normálního černého čaje, a pro mne je 
nepochopitelné, že je u nás tato „droga“ 
tak démonizována. 

Maté
Při návštěvě Paraguaye jsem se seznámil 
s místním národním sportem, kterým 
je pití yerba maté či tereré. Jedná se 
v podstatě o čaj, který se ovšem nepřipra-
vuje z čajovníku, nýbrž z lístků cesmíny 
paraguayské. Své fanoušky si našel 

hamé - chtějte potraviny nejvyšší jakosti
přístup českých spotřebitelů k nákupu potravin se v posledních letech postupně změnil. zákazníci za své peníze vyžadují kvalitu a začínají být stále 
více ochotni si za kvalitu připlatit. řada lidí se učí nakupovat kvalitní potraviny, aby prospěla svému zdraví a zároveň si na nich pochutnala. 
tomuto trendu se přizpůsobují i přední čeští výrobci. například společnost hamé, jejíž tradice výroby potravin sahá až k 20. létům minulého 
století, svůj sortiment v posledních dvou letech rozšířila o prémiové řady u masových výrobků, džemů, kečupů, zeleniny a kojeneckých výživ. Jde 
o nové výběrové druhy potravin určené i těm nejnáročnějším zákazníkům. Vynikající kvalita použitých surovin spolu se zárukou šetrného zpraco-
vání na moderních výrobních technologiích zaručují výrobky, které chutnají stejně dobře jako ty doma vyrobené.

Pečetí Klasa A se můžou pochlubit tradiční okurky a saláty pod značkou Znojmia, oblíbená paštika Májka nebo Kojenecká výživa jablečná. Logo Klasa je udělová-
no ministerstvem zemědělství těm nejkvalitnějším potravinářským výrobkům na našem trhu. 
V loňském roce získala společnost Hamé také certifi kát k užívání loga „ČESKÝ VÝROBEK“ pro své kečupy Otma. Jedná se o novou iniciativu Potravinářské komory 
ČR, která tímto způsobem posiluje informovanost spotřebitelů o původu potravin a podporuje české výrobce.

Konzervy s vysokým obsahem masa
Dáváte-li přednost jídlu, které vás nejen zasytí, ale 
potěší i vaše chuťové pohárky, hledejte výrobky 
s vysokým obsahem masa. Vyzkoušejte například 
konzervy řady “Vynikající kvalita” od Hamé, které 
obsahují 70 - 90 % masa. Snadno a rychle si při-
pravíte teplé jídlo, 
stačí osmahnout 
na pánvi Vepřové 
ve vlastní šťávě 
nebo oblíbený 
Lunch Meat. Z ty-
pického „vajíčko-
vitého“ obalu tra-
diční Pražské šunky 
nebo Moravského 
uzeného vyklopíte 
na talíř voňavé, 
křehké a jemně 
kořeněné maso, 
které je vynikající 
také za studena.

chlazené paštiky Veselá Pastýřka
Chcete-li si dopřát gurmánský zážitek, ochutnejte 
chlazené paštiky. Protože se tepelně ošetřují při 
teplotách pod 100 °C, lépe si uchovávají vůni 
i chuť použitých surovin a koření. Rozmanitou 

nabídku chlazených paštik s širokou škálou příchutí 
od tradiční Mandlové, přes Provensálskou nebo 
Kachní na víně 
najdete pod pré-
miovou značkou 
Veselá Pastýřka. 
Tyto paštiky 
určitě nezklamou 
i ty největší 
labužníky.                                            

Není džem 
jako extra džem
Pochutnáte si rádi na kvalitním džemu? Pak v re-
gále hledejte ten s označením Extra Jam. Na rozdíl 

od ostatních typů džemů 
a marmelád má Extra 
Jam vysoký podíl ovoce. 
Všechny džemy Hamé jsou 
vyráběny v České republice 
a jsou k dostání za velmi 
příznivou cenu.  Vyzkoušej-
te například lahodný Extra 
Jam Hamé Jahoda s vel-
kými kousky ovoce, který 
se stal loni v říjnu vítězem 
velkého nezávislého testu 
džemů MF Dnes. 

hustý kečup s vysokým podílem rajčat
Pravidelná konzumace kečupů působí preventiv-
ně proti rakovině a srdečním chorobám. Rajčata 
totiž obsahují přírodní 
pigment lykopen, který 
je silným antioxidantem. 
Jeho využitelnost pro 
lidský organismus je 
po tepelné úpravě až 
3x vyšší oproti rajčatům 
v syrovém stavu. Musí 
jít však o kvalitní kečup 
s vysokým podílem 
rajčat, bez obsahu 
zahušťovadel v podobě 
škrobu a bez konzervač-
ních látek. Jak takový 
kečup poznáte? Obvykle 
je k dostání ve skle, je 
hustý a má výraznou 
rajčatovou chuť. Vaši 
správnou volbou může 
být prémiový kečup 
Otma Gurmán vybrat si 
můžete sladkou či ostrou 
verzi. Kečup neobsahuje 
žádný škrob ani konzer-
vační látky.

i u nás a můžete si ho objednat v mnoha 
čajovnách. Stejně jako čaj a káva, i maté 
obsahuje alkaloid matein, velice podobný 
kofeinu. Kromě mateinu obsahuje 
i vitaminy, minerální látky a antioxidanty. 
Maté má povzbuzující účinky a údajně 
je velice zdravé. Maté se správně pije 
z vydlabané tykve zvané kalabasa, místo 
tykve však často postačí jakákoliv jiná 
nádoba. Do ní se nasype bylinná směs, 
která kromě samotné cesmíny často 
obsahuje řadu dalších bylinných přísad. 
Maté se pak zalije horkou, ne však vařící 
vodou. 
Já jsem ovšem Paraguay navštívil v letním 
období, kdy zde panují šílená vedra. 
Místní proto v létě pijí raději tereré, 
což je v podstatě „ledový čaj“ z maté. 
Do kalabasy se nasype bylinná směs a vše 

se poté zalévá ledovou vodou. Nápoj (ať 
už horký či ledový) se pak pije pomocí 
bombilly. Bombilla je kovová trubička, 
která je na konci opatřena sítkem.  Když 
dopijete celý obsah kalabasy, dolijete 
do ní ze džbánku ledovou vodu a pijete 
dál. Tereré chutná asi jako silnější ledový 
zelený čaj a je velice osvěžující. Správně se 
pije neslazené, ale lze ho osladit, míchat 
s limonádou či jinými přísadami. Poprvé 
jsem tereré ochutnal v Asunciónu. Za osm 
korun jsem ke kalabase dostal džbánek, 
obsahující asi litr ledové vody. Vypít celý 
obsah mi trvalo zhruba hodinu, doporu-
čuji si tedy pro konzumaci vyhradit hodně 
času. Koneckonců, místní také nikam 
nepospíchají. Mnoho Paraguayců si svoji 
osobní kalabasu nosí neustále s sebou 
a pijí tereré od rána do večera. 

potraviny ve světěpotraviny ve světě

inzerce

Lístky koky na tržišti Nápoj guaraná
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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:

DOPORUČENO KÝM: 

pRo oRganizace:

IČ   DIČ  

Číslo účtu  



sp 04/12

Nové výhody
Pořiďte si roční předplatné

časopisu Svět potravin a získejte
skvělé výhody:

Na ročním předplatném
nyní ušetříte 58 Kč,

neboli 12 čísel za cenu 10

Zdarma můžete dostávat na svůj 
mail aktuální informace o nebez-

pečných potravinách na trhu

Při získání dvou nových předplatitelů
(vyplní Vaše jméno v kolonce „doporučeno kým“) dostanete

roční předplatné pro sebe zdarma

jak to chutná vám...předplatné
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dopisy

Výherci
Gratulujeme výhercům křížovky 
z minulého čísla 3/2012. 
Tajenka z březnového čísla: 
Ludovico Luigi Cornaro – Jídlo, 
které necháváme, jde lépe 
k duhu než to, které sníme. 

markéta potomáková, Brno 
ivana strnadová, Děčín
ivana otáhalová, Mikulčice
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 Informace se 

zpožděním
Role médií
Milá redakce, 
děkuji Vám za články o kvalitě 
potravin i rady, kterými zásobujete nás 
spotřebitele. Nejen u vás, ale prakticky 
každý den v novinách čtu, ve které 
prodejně prodávali prošlé zboží, 
nekvalitní výrobky a podobně a napadá 
mě, copak je to problém těch několika 
měsíců či let, co se o tom píše? Vůbec 
nemám iluzi, že za socialismu to bylo 
s kvalitou lepší, spíše si na některé 
výrobky vzpomeneme s nostalgií, a je 
mi jasné, že se to o tomto problému 
nemohlo dříve psát. Ale proč trvalo 
prakticky 20 let, než se o tom začalo 
psát v demokracii? Nebudu si stěžovat, 
toho si v médiích i ve svém okolí užiju 
také dost, raději to vezmu tak – zaplať 
pánbůh, že se o tom píše alespoň 
dneska a čím dál víc. A na Svět potravin, 
kterého jsem pravidelným čtenářem, 
mám prosbu – zůstaňte na naší straně, 
tedy na straně nás, českých spotřebitelů.

Jitka Malá, Liberec 

Média nepochybně v poslední době 
reagují na zvýšený zájem spotřebitelů 
o kvalitu toho, co nakupují. Před uka-
zatele jako cena se dostává především 
složení a původ potravin. Svět potravin 
se samozřejmě nadále bude snažit své 
čtenáře o kvalitě potravin objektivně 
informovat.    

Vážení,
jsem spokojeným čtenářem Světa 
potravin. Mám k němu však jednu 
výtku. Je mi jasné, že jako měsíčník se 
musíte řídit delšími výrobními lhůtami, 
takže aktuální informace, například 
potravinová policie či zprávy v jiných 
rubrikách, u vás vycházejí oproti 
dennímu tisku se zpožděním. Ale je to 
škoda a právě tyto informace ztrácejí 
pro čtenáře na důležitosti, protože co 
je mi platné, když se o prošlé potravině 
v supermarketu v mém městě dozvím 
se zpožděním, takže ji třeba „stačím“ 
zkonzumovat. Nedá se s tím něco 
dělat?

Josef Pivarník, Brno  

S delšími výrobními lhůtami máte 
samozřejmě pravdu, kvůli nim je 
schopnost měsíčníku bezprostředně 
reagovat na aktuální dění značně 
omezena. Nicméně doufáme, že i tak 
jsou informace o závadných potra-
vinách prospěšné, neboť se čtenář 
dozví, která prodejna takové produkty 
ve svých regálech měla, a může si 
na ni dát do budoucna pozor. Obra-
tem tyto informace umisťujeme také 
na naše webové stránky 
www.svetpotravin.cz.    

Dobrý den, na internetu jsem 
našel Vaše stránky. Jejich 
myšlenka je zajímavá, ale 
získal jsem z nich poněkud 
zavádějící dojem. Jsou dva 
druhy informací: pozitivně 
a negativně laděné. Jestliže 
je vyzdvihována negativní 
část, přestává být odstrašující 
a začíná se stávat společensky 
přijatelnou. Takto dnes fungují 
prakticky všechna média a vy 
nejste zatím výjimkou. Nikde se 
nevyzdvihuje úspěch a rovněž 
to, proč je věc nebo činnost 
dobrá. Myslím, že v této oblasti 
selhal celý informační systém 
a je zde obrovský prostor pro 
vytvoření naprosto nového 
konceptu informovanosti 
a potažmo i vzdělávání 
společnosti v oblasti výroby 
a konzumace potravin.
   
Karel Budík 

Skutečně informujeme také 
o negativních jevech z oblasti 
potravin. Nicméně jsme pře-
svědčeni, že gró našeho snažení 
leží právě v informování o úspě-
ších, především českých potra-
vinářů. Věříme, že při bližším 
zkoumání získáte stejný dojem. 

Dobrý den do Světa potravin,
v poslední době ani mně neunikly informace o záplavě přelepova-
ných etiket s dobou trvanlivosti. Zajímalo by mne, jaký je správný 
postup, pokud si i já takový „poklad“ nedopatřením donesu domů.
   

Klaudie Pokorná, Chrudim 

Nelze než doporučit mimořádnou obezřetnost při kontrole etiket 
nakupovaného zboží. Pokud si již výrobek koupíte, doporučujeme 
ho odnést zpět na prodejnu za účelem reklamace. Je možné podat 
Státní a zemědělské potravinářské inspekci podnět ke kontrole 
písemně, telefonicky nebo osobně. Konkrétní podněty inspekce 
prověřuje a také je zohledňuje při vytváření plánu dalších kontrol. 

Poradna
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Ptáte se nás...
Ve středu 15. února se v rámci projektu zdravotní pojišťovny VZP 
uskutečnil chat s ing. danou Večeřovou, mluvčí Potravinářské komo-
ry ČR a zároveň šéfredaktorkou časopisu Svět potravin. Nejzajímavější 
otázky a odpovědi vám zde přinášíme. 

• Jaký subjekt je odpovědný 
za kontrolu toho, že například 
v některých potravinách nejsou 
obsaženy složky, které by v nich 
být asi měly, např. v kečupech 
nejsou rajčata, ale jablka nebo 
směsi čehosi. 
Zodpovědná je Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce, na kterou se 
lze bez problémů s jakýmikoliv podněty 
obrátit. 

• mohla byste objasnit, jak je to 
s éčky? která jsou opravdu škodlivá 
do takové míry, že bychom se jim 
měli vyvarovat?
Éčka jsou strašně ošemetná otázka 
pro krátké vysvětlení. Nejsou škodlivá 
a neškodlivá éčka, pouze povolená 
a nepovolená. Testy, které se s nimi 
provádějí, jsou opravdu přísné a v pří-
padě pochybností tato éčka nejsou 
povolena pro používání. Navíc, testy 
již schválených éček probíhají podle 
vývoje laboratorních metod stále znovu 
a znovu a používání éček se neustále 
přehodnocuje. Samozřejmě, čím méně 
má výrobek éček, tím je v zásadě 
kvalitnější, ale bez některých éček 
prostě daný produkt nevytvoříte.

• V našem místním obchodě dost 
často prodávají zboží s prošlou 
nebo s brzkým koncem minimální 
trvanlivosti. tak to bývá třeba 
i v supermarketech, ale tady 
jogurty vyndají z lednice a nechají 
je na stolečku, a to za jakéhokoliv 
ročního období. banány zase 
bývají úplně hnědé, ale o 10 korun 
levnější. můžu s tím já jako zákaz-
ník něco dělat? 
Zboží označené minimální dobou 
trvanlivosti lze prodávat i po jejím 
vypršení, ale taková skutečnost musí 
být řádně vyznačena. Pokud jde o zboží 
označené „Spotřebujte do..“, pak se 
nesmí po uplynutí této doby prodávat 
ani se slevou. Jogurty mimo chladicí 
box bych nekupovala, hrozí nebezpečí 
zdravotních problémů. Klidně dejte 
podnět na inspekci, já už jsem to 
udělala. Obrana proti těmto praktikám 
a hnědým banánům – nekupovat.

• prosím o radu, kde koupím 
zaručeně české maso – vepřové 
a hovězí. 
Volila bych menší řeznictví a uzenářství, 
české vepřové a hovězí objevíte 
i v některých řetězcích, sledujte pečlivě 
zemi původu, u hovězího masa je 
značení povinné, u vepřového bývá 
rovněž velmi časté.

• Jak vybrat kvalitní jogurty 
s opravdu prospěšnými bakteriemi? 
mám pocit, že je to čím dál horší, 
jen samá zahušťovadla.
Kvalitní jogurty nemají extrémně 
dlouhou dobu trvanlivosti a není v nich 
mnoho dalších přísad. Doporučuji 
soustředit se na renomované české 
výrobce, já je kupuji i pro dítě.

• lze říci o geneticky modifi kované 
potravině, že je více kontrolovaná 
oproti ostatním potravinám?
Geneticky modifi kované organismy 
jsou u nás většinou pouze suroviny, 
není mi známo, že by na trhu bylo 
mnoho takových produktů pro přímou 
spotřebu, může to být olej nebo 
popcorn. Je u nich prováděna stan-
dardní kontrola, GMO jsou testovány 
už více než 50 let, a přesto nejsou stále 
povoleny pro běžné využití ve výživě 
lidí.

• proč nejsou u ryze dětských 
výrobků mnohem důkladnější 
kontroly a na obalech nejsou uvá-
děny nutriční hodnoty v přepočtu 
na dítě, ale na dospělého (například 
procenta doporučené denní dávky 
či energetického obsahu)? 
Dětské výrobky jsou obecně kontro-
lovány mnohem přísněji než výrobky 
pro dospělé a jsou pro ně také daleko 
přísnější parametry. Dívala jsem se 
na dětskou výživu a na ní základní 
výživové hodnoty uvedeny jsou. 
Nicméně uvádět přepočty na dítě 
i na dospělého je prozatím dobrovolná 
aktivita, ale řada výrobců již tyto 
hodnoty na výrobcích uvádí. Přepočet 
na dítě je poměrně složitá záležitost, 
protože u dětí se prakticky rok od roku 
mění výživové parametry.

• když si v obchodě koupíme 
uzeniny u obslužného pultu, tak je 
sníme maximálně do 3 dnů, pak už 
mi připadají nedobré, ale nevím, 
jak dlouho jsou vystavené v těch 
vitrínách v obchodě. prodávají je, 
dokud se prostě neprodají, nebo 
myslíte, že ty neprodané nakrájené 
salámy po určitě době vyhodí?
Samozřejmě, že nakrájené zboží by 
mělo být po uplynutí data spotřeby 
likvidováno, pokud máte podezření, že 
se tak ve vaší prodejně neděje, dejte 
podnět na SZPI.

• Jak je možné, že bio potraviny 
vycházejí prakticky ve všech testech 
skoro nejhůře?
Bohužel, bio se stalo pro mnoho 
obchodních řetězců zaklínadlem, 
na které lákají lidi, ale na kvalitu příliš 
nehledí. Doporučuji výrobky bio nikoliv 
jako značku řetězců, ale od konkrétních 
výrobců.

jak to chutná vám...chat

TeSToVÁNo NaŠIMI ČTeNÁŘI 

ovocné pochutnání
Věra Schillerová, Náchod 
Hlavně pro své děti jsem před 
nedávnem zakoupila novinku Fruit 
dessert od Hamé. Nakonec si na něm 
pochutnala celá rodina. Jsou v něm 
celé kousky višní, malin, červeného 
a černého rybízu. Vynikající je 
především na palačinky a lívance. 
Na jaře se chystáme tuto pochoutku 
ohřát a zkusit ji podávat s vanilkovou 
zmrzlinou.  

Staňte se i vy potravinovými 
policisty a pište nám své 
zkušenosti s českými potravinami 
na redakce@svetpotravin.cz.
Ty nejzajímavější otiskneme 
a odměníme půlročním
předplatným Světa potravin.
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soutěžte se světem potravin! pošlete na e-mailovou adresu redakce@svetpotravin.cz do 16. 4. správně vyluštěnou 
tajenku spolu se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 19. 3. do 16. 4. 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?

Umíme pít víno?  

Test čokolád

Jak nakupovat uzeniny a mléčné výrobky?

10 mýtů o školních jídelnách 

Jak vybrat kvalitní ledový čaj?

Podpora českých potravinářských výrobků

Co musíte vědět o soje

Jak má vypadat jídelníček podle vašeho věku?

Květnové číslo Světa potravin vychází 23. dubna.
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