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To tu ještì nebylo!
První probiotický jogurt pro dìti již od jednoho roku
Jediný produkt na našem trhu obsahující unikátní 
probiotickou kulturu Synbiotec
Úèinnì pomáhá budovat imunitu u dìtí od raného vìku
V pøíchutích banán, mrkev s jablkem a bez pøíchuti

Nyní 25% zdarma
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Milé čtenářky, milí čtenáři,

SOUTĚŽ: 
Někdy nálada a chuť upéct něco dobrého chybí. Vyplatí se tedy mít v kuchařce 
jednodušší recepty, jejichž příprava není náročná. Zkuste upéct třeba malé kulaté 
pečené sušenky, kterým říkáme cookies.
Cookies jsou základem každého pečení díky své jednoduchosti. Stačí pouze 
polohrubá mouka, kypřící prášek, vejce, cukr, Hera a špetka soli. To, jaké cookies 
upečete, záleží jen na tom, na co máte chuť. Inspiraci na nejrůznější druhy 
cookies najdete na www.milujemecookies.cz. Tam 
také najdete odpověď  na soutěžní otázku, kterou 
zašlete na redakce@svetpotravin.cz a vyhrajte jeden 
z 5 dárkových balíčků Hera! 
Jak zní původní název cookies?
a) cookleje
b) koekje

upečete, záleží jen na tom, na co máte chuť. Inspiraci na nejrůznější druhy 

zašlete na redakce@svetpotravin.cz a vyhrajte jeden 

časopis Svět potravin je nově na facebooku, takže neváhejte a staňte se jeho 
fanoušky! Jako první se tak dozvíte o nebezpečných potravinách na trhu, aktuálních 
potravinářských kauzách i výsledcích testovaných produktů. Další novinkou je 
spolupráce s neziskovou organizací Laktea, o. p. s., která má za úkol prosazovat 
zdravou výživu a zdravý životní styl u školních dětí. Tato organizace připravila akci, 
v rámci které bude po dobu následujících 12 měsíců posílat náš časopis všem školám, 
pro které zajišťuje distribuci ovoce a zeleniny Madeta, a.s. Věřím tedy, že Svět potravin 
pomůže prohloubit znalosti o potravinách a bude sloužit jako zdroj dobrých informací.

A o čem si přečtete v novém čísle? Netradičně začnu knižní novinkou. Tedy druhým 
vydáním úžasné kuchařky Zpátky domů od Hanky Michopulu. Hanka totiž žila 
podobně jako já nebo lidé kolem mě – psala o jídle a sama občas zašla pro oběd 
do fastfoodu, na služebkách si kupovala bagety od benzínky a často si někde rychle 
něco koupila, jen aby zaplnila žaludek. Jenže potom přišla na to, že jídlo je největší 
rozkoš, kterou lze provozovat oblečený. Vrátila se zpátky domů, do kuchyně a už jen 
čtení její kuchařky ve vás vyvolá chuť běžet k plotně a zlepšit si den nějakým dobrým 
pokrmem. 

A u plotny teď volný čas trávím i já. Stačila totiž drobná zmínka v minulém editorialu 
o kulinárních večerech, které budu pořádat, a reakce na sebe nenechala dlouho 
čekat. Dostala jsem novou minutku, škrabku a zapékací misku, kamarádka přinesla 
bazalku, další se pozvaly na „vařící“ večer a další výtečníci se pozvali rovnou na hotové 
jídlo. Co je psáno, to je dáno, a tak mi nezbývá, než se s tím poprat se ctí. Při nákupu 
čtu etikety, abych věděla, co kupuju, snažím se kupovat sezónní zeleninu a ovoce 
a potom opravdu vařím. Dokonce jsem se zmohla na kulinární nejen večer, ale 
i snídani! Takže ano, souhlasím s Hankou. 
Vaření dokáže z bytu udělat domov a jídlo je 
jedna z největších rozkoší. Neměli bychom na to 
zapomínat.

A jaké by to bylo jídlo bez kvalitního vína? 
Právě nápoji, na jehož dně se skrývá pravda, se 
věnujeme v hlavním tématu květnového čísla. 
Dozvěděli jsme se, jak víno správně vybírat, 
degustovat a hlavně, jak si ho užívat. Doufám, 
že vás čtení bude bavit a inspirovat stejně jako 
nás, když jsme ho pro vás připravovali. Ukázalo 
se totiž, že když člověk dělá věci pořádně 
a s láskou, na výsledku je to vždycky vidět. 

Přeji vám příjemné květnové počtení, dělejte 
věci pořádně a užijte si lásky čas,
 
Jana Uhlířová
editorka
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Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
Déšť svaté Žofi e švestky ubije.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
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Přečtěte si 
Zpátky domů 
Rozhodně nahlédněte 
do knihy Hanky 
Michopulu Zpátky 
domů, která se ve své 
kapitole Svátky jara 
zaměřuje výhradně 
na pro toto období 
typickou zeleninu 
– chřest. Okouzlete 
návštěvníky vaší 
kuchyně chřestovou 
polévkou, na posilněnou se bude hodit, 
chřestovým rizotem nebo teplým chřes-
tovým salátkem. Neméně kulinárně 
lákavé jsou ale i ostatní kapitoly, ať už 
Jahodový týden, Líná snídaně, Na bola-
vou duši nebo Prázdniny v Čechách. 
Vydává SmartPress za doporučenou 
cenu 449 Kč.  

Jak se léčit vhodnou stravou 
Jakou stravu, 
vitaminy, minerály 
a stopové prvky 
dodávat tělu při 
konkrétních potížích, 
aby se jejich projevy 
zmírnily či ustoupily? 
Tato kniha vám poradí 
v případě 55 různých 
onemocnění či 
chronických potíží.
V knize Jörga Zittlaua 
naleznete rady, co 
v případě konkrétní nemoci vůbec 
nejíst a co naopak naše tělo potřebuje, 
zajímavé tipy na bylinky a další přírodní 
zdroje i návody na přípravu čajů, 
sirupů a obkladů. Vydává Computer-
Press, doporučená cena je 269 Kč.   

nejlepší detoxikace
Detoxikace organismu je pro tělo 
nutná, protože je vystavováno škod-
livým vlivům, jako 
stres, přepracování, 
nedostatek pohybu, 
znečištěné ovzduší 
a nevhodná skladba 
stravy. Nahromadění 
škodlivin v organismu 
způsobuje únavu, 
alergie a nemoci. Jak 
můžeme tělu od jedů 
pomoci? Nejúčinnější 
metoda spočívá v pra-
videlné vnitřní očistě. Knížka od Patri-
cie Bareau a Francka Gigona seznámí 
s nejrůznějšími očistnými kúrami. Vydal 
Computer Press za 195 Kč.  

na pivo do Holešovic 
Na Výstavišti v Praze Holešovicích se 
uskuteční Český pivní festival, největší 
pivní událost v ČR. Až do 2. června zde 
můžete ochutnat to nejlepší z českých 
pivovarů, od českých kuchařů, řezníků 
a pekařů. Vychutnejte si více než 
70 značek českého piva i speciality 
šéfkuchařů známých českých restaurací. 

05/12
Bzenecká výstava vín 
Až se na prvního máje dolíbáte pod 
třešní, vyražte na prvomájovou výstavu 
vín do Bzence (okres Hodonín). Výstava 
má více než padesátiletou tradici 
a můžete na ní ochutnat ze 700 vzorků. 
V sobotu 5. května bude ve Velkých 
Pavlovicích otevřeno 18 místních sklepů 
se 150 vzorky vín. 

Světový den pro fair trade  
Dne 12. května oslavíme Světový den 
pro fair trade. Pokud chcete podpořit 
myšlenku spravedlivého obchodu a zod-
povědné spotřeby, zapojte se do oslav 
projektem Férová snídaně a posnídejte 
s přáteli a známými fairtradeové nebo 
lokální produkty. Více informací o akci 
naleznete na www.ferovasnidane.cz.      

Buchty i koktejly  
V neděli 13. května se koná Buch-
tobraní v Bořeticích (okres Břeclav). 
Čeká na vás ochutnávka tradičních 
buchet. Stejný den slavíme i Světový 
den koktejlu. První zmínka o koktejlu 
se objevila v americkém časopise The 
Balance and Columbian Repository
13. května roku 1806.   

Prague Food Festival
Již 6. ročník třídenního svátku jídla se 
koná od 25. do 27. května v Praze. Pod 
širým nebem se sejdou nejlepší šéfku-
chaři celé republiky. Ochutnáte domácí 
i exotické gastronomické speciality 
od nejzajímavějších restaurantů z publi-
kace Maurerův výběr Grand Restaurant. 
Více na www.praguefoodfestival.cz.  

Mikulov Gourmet Festival   
Čtyřdenní oslava moravské kuchyně 
ve spojení se skvělými víny ve vyhlá-
šených restauracích vinařského města 
Mikulova začíná 31. května. Vybraní 
mistři kuchaři, členové národního týmu 
Asociace kuchařů a cukrářů, připravili 
moravské pokrmy v moderním stylu. 
Více na www.mgf2012.cz.
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TaTIana V MenŠÍM 
Oblíbená bonboniéra Tatiana 

se prodává také v novém 
praktickém balení, které 
může mít každý milovník 

této sladké pochoutky 
stále u sebe a vychutnat 

si ji na cestách, 
na setkání s kamarády 
nebo s kolegy v práci. 

V menším 129 g balení 
naleznete 12 sladkých bonbonů v oblíbené 

kombinaci nugátového krému s celým oříškem obaleným 
v mléčné čokoládě. Za 129 g zaplatíte 44,90 Kč.  

SLÍZnĚTe SMeTanU 
Na trhu se objevila novinka od značky 
Yoplait. Hladký krém, který se rozplývá 
na jazyku, je vyroben z prvotřídního 
mléka. Yoplait smetana je extra 
hustá a velmi jemné konzistence 
lahodné chuti. Je vhodná k výrobě 
šlehačky i pro přípravu cukroví. Díky 
ergonomickému a znovu uzavíratel-
nému obalu může být smetana stále 
po ruce. Smetana na vaření 12 % stojí 
29,90 Kč, smetana ke šlehání 30 % 
39,90 Kč.

JaHOdOVÝ PacHOLÍK
Společnost EHRMANN Stříbro, 

s.r.o. rozšiřuje sortiment. 
Oblíbeného Pacholíka, který 

představuje tradiční svačinu pro 
děti, je nyní možné zakoupit 

také v jahodové variantě. Nový 
Pacholík doplňuje stávající 

nabídku čokoládového a vanil-
kového smetanového krému. 
Smetanový krém neobsahuje 

žádné konzervační látky, umělá 
barviva, aromata ani lepek a lze 

jej pořídit za 11,90 Kč.

TVarOHOVÝ deZerT
Tvarohový dezert Goody je skvělou 
kombinací nejlepšího ovoce a lahod-
ného tvarohu. Na trhu je nabízen 
ve dvou příchutích: malina s tvarohem 
nebo banán s tvarohem. Hamánek 
Goody je určen jak dětem od jednoho 
roku věku, tak ostatním, které zaujme 
nejen atraktivní „cool“ obal, ale 
i lehkost a praktičnost balení. Výrobek 
za 15,90 Kč není nutno uchovávat 
v lednici a je možno si jej vzít kamkoliv 
– na výlety, do parku, do školky či školy. 
Více na www.hamanek.cz. 

BIOKÁVa 3 VůnÍ
Biopekárna Zemanka připravila 

originální vlastní směs čerstvě pražené 
Kávy 3 vůní v biokvalitě. Káva je šetrně 

pražená v bio certifi kované pražírně 
a připravována v malých množstvích 
s citem, láskou a snahou nabídnout 

ojedinělý zážitek chuti. Jedná se 
o unikátní směs 3 druhů těch nejlepších 

bio káv. Vyzkoušejte jak zrnkovou, tak 
i mletou kávu na e-shopu

www.biopekarnazemanka.cz.

TIP REDAKCE

dOBrÝ SÝr nenÍ VĚda
Skutečně víte, co jíte? U výrobků 
Jaroměřické mlékárny se žádných 
nepříjemných překvapení bát nemusíte. 
Její tvarohy, sýry a pomazánková másla 
se vyrábějí tradičními postupy výhradně 
z domácích surovin a přímo v Jaro-
měřicích nad Rokytnou. Neobsahují 
„éčka“ a díky své mimořádné kvalitě 
získaly celou řadu významných ocenění. 
Dopřejte si chuť s tradicí!

– na výlety, do parku, do školky či školy. 
Více na www.hamanek.cz. 

nepříjemných překvapení bát nemusíte. 

se vyrábějí tradičními postupy výhradně 

získaly celou řadu významných ocenění. 
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Češi začínají objevovat bubble 
tea. Jeho základem je zele-
ný nebo černý čaj a součástí 
může být několik druhů kuli-
ček na dochucení. „Nejtradič-
nějším druhem je směs černé-
ho čaje s mlékem a může mít 
ovocné příchutě. Této variantě 
říkáme koktejlová,“ říká Aleš 
Roll z čajové provozovny Tapi 
Tea. „Druhým typem je zelený 
čaj, který se smíchá s ovoc-
nou složkou a je bez mléka.“ 
Z kuliček na dochucení jsou 
na výběr jemně práskavé se 
sladkým sirupem a žvýkací 
tapiokové perly ze škrobu tro-
pické rostliny kasava a jemně 
žvýkavé želé. 

Laktea, o.p.s, jako nezisková organizace, která v rámci 
své hlavní činnosti má za úkol prosazovat zdravou výživu 
a zdravý životní styl u školních dětí, společně s Potravinář-
skou komorou připravila akci, v rámci které po dobu 12 
měsíců bude posílat zdarma časopis Svět potravin všem 
školám, pro které zajišťuje distribuci ovoce a zeleniny MA-
DETA, a.s. Časopis pomůže prohloubit znalosti o potravi-
nách a potravinářském odvětví a bude sloužit jako zdroj 
dobrých informací pro všechny tyto školy. 

Už znáte 
bubble tea? 

Vrátí se označení 
„marmeláda“?

Potravinářská společnost Hamé podala 
žádost Evropské komisi o zařazení „Marme-
lády meruňkové“, „Marmelády jahodové“ 
a „Marmelády linecké“ na seznam tradičních 
zaručených specialit EU. Pokud by výrobky 
chráněné označení získaly, mohly by všichni 
tuzemští potravinářští výrobci název 
marmeláda opět používat. Po vstupu do EU 
totiž začali na obalech dřívějších jahodových 
a meruňkových marmelád používat různá 
označení jako „zavařenina“ či „ovocná 
směs“, ale lidé si na tato nová označení 
nezvykli. 

Čeští vinaři v Paříži

Počet potravinářských výrobků označovaných novým logem 
s českou vlajkou a nápisem „Český výrobek - garantováno Potra-
vinářskou komorou“ rychle roste. Logo začala komora udělovat 
loni v létě, nyní se jejich počet blíží hranici 2000 a další přibývají. 
Používat na obalech svých produktů mohou tuto značku zhru-
ba čtyři desítky firem. Základní podmínkou pro udělení práva 
používat logo je zpracování produktu na území ČR a dodržení 
stanoveného podílu hlavní suroviny z tuzemských zdrojů. 

Tři zlaté medaile a 25 stříbrných si odvezli čeští vinaři z meziná-
rodní soutěže Vinalies Internationales z Paříže. Degustátoři 
hodnotili vína ze 44 zemí světa a celkem 3353 vzorků. Mezi český-
mi vinaři bodoval v Paříži zejména Tomáš Krist, který získal zlatou 
medailí za Ryzlink rýnský, výběr z hroznů 2011, a další čtyři stříbrné 
medaile. Vinařství Horák si z Paříže odvezlo zlatou za Hibernal, 
výběr z hroznů 2011, a tři stříbrné. Vinařství u Kapličky má zlatou 
medaili za Chardonnay, pozdní sběr 2011.

Český výrobek

co se kde šustne

Ovoce do škol
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palec nahoru, palec dolů

Mražené polotovary 
v řetězcích          
– palec dolů 
Pekařům komplikuje práci 
tlak obchodních řetězců 
na snižování ceny, dovoz 
mražených polotovarů 
a zdražování přepravy. 
Od začátku krize v roce 

2008 ubylo pekařům 15 až 20 % 
produkce kvůli dopékání mražených 
polotovarů na prodejnách. Obchodníci 
často dopékají výrobky těsně před 
prodejem, tyto „dopeky“ už přesáhly 
hranici 20 % prodávaného pečiva. 
Naštěstí se lidé čím dál více orientují 
na kvalitu potravin, vyhledávají svá 
pekařství, mají oblíbené výrobky 
a požadují regionální speciality.    

Česká drůbež je 
v pořádku        
– palec nahoru 
Výsledky mimořádné 
kontroly zaměřené 
na výskyt salmonely 
v drůbežím mase 
od společnosti Vodňanská 
drůbež neprokázaly její 

přítomnost v kuřatech, informoval 
mluvčí Státní veterinární správy (SVS) 
Josef Duben. O přítomnosti salmonely 
v mase od jihočeského výrobce 
informoval spotřebitelský časopis dTest. 
Veterinární inspektoři prověřili shodně 
po pěti vzorcích jatečně upravených 
těl a děleného drůbežího masa ze 
dvou závodů výrobce, prvního přímo 
ve Vodňanech, druhého v Mírovicích. 
Výsledky vyšetření všech vzorků byly 
negativní. Česká produkce tak splňuje 
podmínky zdravotní nezávadnosti, 
nicméně je nutné připomenout, jak je 
důležité dodržovat chladící řetězec, jak 
při prodeji, tak i v domácnosti.

Hygiena masa 
na trzích         
– palec dolů 
Hygiena prodeje masa 
na trzích se podle veteri-
nárních inspektorů vymáhá 
těžko. Při dozoru zjišťují 
řadu porušení legislativních 
pravidel prodeje masa 

a živočišných produktů, které mohou 
znamenat zdravotní rizika nebo ztrátu 
důvěry v tento druh prodeje. Proto bylo 
vydáno Desatero farmářských trhů, v jehož 
rámci mohou prodejci prodávat syrové 
mléko a smetanu pouze prostřednictvím 
prodejního automatu, prodejci musejí 
být čistí a je nepřípustné prodávat maso 
z domácí porážky mimo drůbeže a králíků. 
Je však nutné dodat, že prohřešky se 
netýkají všech prodejců a mnohdy jsou 
stánky na velmi vysoké úrovni, hygieničtější 
než kamenné prodejny.  

Léčivá strava         
 – palec nahoru 
Už jste slyšeli o ortomole-
kulární medicíně? Tento 
druh medicíny využívá 
potraviny pro zvláštní 
lékařské účely, které 
pomáhají při zdravotních 
potížích. Jídlo totiž ovliv-

ňuje naše zdraví z 30 až 40 % a s myš-
lenkou „léčivé stravy“ přišel už před 
mnoha roky slavný biochemik Linus Carl 
Pauling, dvojnásobný nositel Nobelovy 
ceny. Byl přesvědčený o tom, že přesná 
kombinace určitých substancí, které 
potraviny obsahují, může významně 
pomáhat při klasické léčbě konkrétních 
chorob. Stejně důležitou roli jako strava 
hraje i zdravý životní styl.

Turek není škodlivý      
– palec nahoru 
Dopřáváte si rádi turka? 
Pak vás potěší, že není 
pravda, že je tato káva 
škodlivější než ostatní typy 
tohoto nápoje. Obsa-
huje totiž zhruba stejné 
množství látek, které jsou 

pro organismus pozitivní, ale i nega-
tivní, jako například presso. Vyplývá to 
ze studie provedené Vysokou školou 
chemicko-technologickou v Praze pro 
Institut kávy. Z hlediska psychostimu-
lačního účinku je tedy jedno, zda si 
člověk dá espresso, rozpustnou nebo 
zalévanou kávu. Při koupi kávy vybírejte 
především známé, nejprodávanější 
značky, které zaručují kvalitu.  

PaLec naHOrU, PaLec dOLů
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Více prodejen na www.svetpotravin.cz
*DP = datum použitelnosti
**DMT = datum minimální trvanlivosti

potravinová policie
Přip

ravila Jan
a U

h
lířo

vá

název výrobku Prodejna Závada

Kuřecí párky; drůbeží šunková klobása
Jednota, spotřební 
družstvo v Mikulově, 
Boleradice

Přelepené etikety s různými 
daty otevření balení

Kostelecké cigáro
ZAVA CZ, Blatenská, 
Chomutov

„Prodloužení“ DP* při 
prodeji

Feferonový salát; lahůdkářský výrobek; dlouhé párky, 
masný výrobek tepelně opracovaný

Tesco Stores, Masaryko-
vo náměstí, Pardubice

Nesprávně uvedené DP, 
nepravdivé údaje o složení 
potraviny 

Vepřové škvarky
Pekařství M a M, Mysl-
bekova, Prostějov

„Prodlouženo“ DP

Lovecký sýr
Tesco Stores, ul. 1. máje 
232, Třinec

Klamání – nesprávné ozna-
čení DP

MADETA JIHOČESKÝ Zákys meruňka; DUKO termizo-
vaný sýr přírodní; BONTÉ premium cream se zeleninou; 
Milbu tvaroh; Lučina šunka dvou druhů; müller Fructiv 
syrovátkový nápoj s vitaminem C a sladidly - červený 
pomeranč; müller Fructiv syrovátkový nápoj s vitamí-
nem C a sladidly – multivitamin; Dobrá Máma smetano-
vá; vaječný likér; Activia Svěží a fi t bez přidaného cukru

Karla Chalupová, Budě-
jovická 545, Jemnice

Prošlé DP + klamání spotře-
bitele – na regálové etiketě 
u výrobku s prošlým DP uve-
deno: „ZBOŽÍ S UKONČE-
NOU MINI. TRVANLIVOSTÍ"

EIDAMSKÁ CIHLA 45%
Václav Primus – Řez-
nictví, Dolní náměstí, 
Humpolec 

Odstraněny části etiket 
výrobce s uvedením dne ba-
lení a minimální trvanlivosti 
a opatřeno novými údaji

Zákaz užívání prostor prodejny 
Levné potraviny, Nusel-
ská, Praha 4

Mokré zdi od zatékání vody, 
na stěnách zjištěny kolonie 
černé a zelené plísně

Rakouská Berger tradiční šunka nejvyšší jakosti; salám 
Czabai z Maďarska; Mecom Uherské klobása ze Sloven-
ska

Distribuční centrum 
Olomouc

Nesrovnalosti v označování 
výrobků, zákaz uvedení 
do oběhu

Creme Bonjour, 250 g, roztíratelný směsný tuk
Kubík, ul. Hradecká, 
Třebechovice pod 
Orebem 

Označeno regálovým štít-
kem klamavě jako máslo

Pikant, Edina plátky, Mazurský, Edam, Snack Emmenta-
ler, Snack Gouda Geschmack

Kubík, ul. Hradecká, 
Třebechovice pod 
Orebem 

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

Knedlík bramborový; Vian trvanlivá smetana na šlehá-
ní; Frutti Fresh pomeranč

Thi Thoa Nguyen, ul. 
Palachova, Chomutov

Údaj o DMT** úmyslně 
smazán nebo odtržen

KOLONÁDA Lázeňské oplatky čokoládové; Family´s pl-
něné oplatky s krémovou náplní; Funio polo 

Duc Hoan Vu, Petrovice Nesprávně uvedené DMT

SALÁM PEPÉ
Billa, ul. Mánesova, 
České Budějovice

Nesprávně uvedené DP

Uzený tavený sýr salámový; paštika měsíce vol.; Zlatá 
Paštika vol.  

Tesco Stores, ul. Ame-
rická, Kladno

Prodloužení data použitel-
nosti

Primátor ementálský sýr, tři velkospotřebitelská balení     
Coop Příbram, družstvo 
– provozovna ul. Praž-
ská, Dobříš

Z obalu odtržena část etike-
ty s údaji o DMT

Jedna porce sýra Dobroděj; jedna výseč sýru MINI-MAA-
SDAM; dvě výseče sýru MEDITERRÁNEA

Billa, ul. Sedlecká, 
Sedlčany

Vrchní část etikety včetně 
DP byla odstřižena, pone-
chána pouze hmotnost

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

Vína pijeme čím dál víc – momentálně je to 20 litrů na hlavu za rok. Dokážeme ale 
poznat a ocenit kvalitní víno? A víme vůbec, kde takové víno koupit? Dvoulitrové 
balení za třicet korun v supermarketu tím ideálním nápojem pravdy asi nebude. 
O vínech a vinařství vůbec jsme si povídali s Ing. Miroslavem Volaříkem (foto), 
Vinařem roku 2011, a předsedou Vinařského fondu Ing. Jaroslavem Machovcem.

Umíte
pít víno?
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do těchto řetězců. To by naše vinařství 
spíše poškodilo. 

Vyznat se ve víně dnes patří 
k dobrému tónu, myslíte, že 
přibývá lidí, kteří vínu opravdu 
rozumějí?
Víno je hodně populární a jsem někdy 
překvapený, jak se o něj lidé opravdu 
zajímají a na jak sofistikované úrovni. 
Čtou o vínech, navštěvují veletrhy a to 
je perfektní. Trh by měl na tento zájem 
reagovat tím, že dá pozor na kvalitu. 
Zatím to ale bohužel nebývá pravidlem. 

Kdo u nás vlastně kontroluje 
kvalitu vín?
Jsme v integrované produkci, která má 

To vinař neudělá. Dnes je proto spousta 
konzumentů navázaná přímo na vinaře 
a vědí přesně, co od něho mohou 
očekávat.

nejlepší je tedy nakupovat 
přímo od vinaře nebo ve vino-
téce. dá se ale dobré víno koupit 
i v hypermarketu?
S hypermarketem nemám moc dobré 
zkušenosti. Dodávají do nich vína vět-
šinou firmy, které mají velkou produkci 
nad milion lahví, čímž nechci říct, že 
jsou špatná. Je tam ovšem obrovský 
tlak na cenu a do hypermarketů se 
nedostanou nejkvalitnější vína. Pro 
malého vinaře nebo pro střední vinaře, 
jako jsme my, není cílem vstupovat 

Jak dlouho se vinařství 
věnujete?
Profesionálně se vinařství věnujeme 
od roku 2008, jsme tedy velice mladé 
vinařství. Neprofesionálně tak jako 
každý, kdo žije na jižní Moravě, tedy 
celý život. Jen jsme soukromou činnost 
povýšili na profesionální. Za čtyři roky 
jsme se na trhu prosadili velice dobře, 
protože máme šikovný tým, který 
dokáže zhodnotit kvalitní surovinu 
z těch nejprestižnějších vinařských 
tratí. Když máte v týmu lidi, kteří tomu 
rozumějí a které to baví, máte vyhráno.

Jak se mají lidé orientovat, když 
vybírají víno?
Měli by se vyloženě zajímat o vinařství, 
kdo za ním je, a vybírat si podle toho. 
Samozřejmě musejí vína odegustovat, 
nemohou si jen přečíst článek a podle 
něj reagovat a vybírat. Žádný reklamní 
šot vám nenahradí to, že si víno sám 
otestujete a vyhledáte si potřebné 
informace. Spousta obchodníků 
s vínem, kteří nejsou vinaři, prodává 
cokoliv, protože jim je jedno, jestli je 
zákazník spokojený, nebo nespokojený. 
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Víno si musíte umět užít
Pílí, pokorou, výběrem 
skvělých odborníků 
a neutuchající láskou 
k vínu se Vinařství Volařík 
dokázalo v krátké době 
prosadit mezi producenty 
nejkvalitnějšího vína 
v České republice a sklízí 
úspěchy na tuzemských 
i zahraničních soutěžích. 
Mezi nejprestižnější 
ocenění patří Champion 
Valtických vinných 
trhů, Král vín a Vinař 
roku – všechna tato 
ocenění získalo 
vinařství v roce 2011. 
S Ing. Miroslavem 
Volaříkem jsme si 
povídali o tom, jak 
víno správně vybírat, 
degustovat i vychutnávat.
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vinař ale nic takového neudělá. Protože 
by to udělal jednou a pak by měl 
obrovské problémy, aby víno udal. Tyhle 
praktiky používají jen ti obchodníci 
s vínem, kterým na dlouhodobé kvalitě 
jejich produkce nezáleží. Naše vinařská 
činnost je dlouhodobá. Pokazit si 
reputaci tím, že někoho ošidím, že mu 
nedodám to, co deklaruji na etiketě, to 
je rychlá smrt. Možná ti, co to zkoušejí, 
z toho mají rychlý profi t, takže se jim to 
z krátkodobého hlediska vyplatí udělat. 
Pochybnému značení se vyhnete tak, že 
budete odebírat víno od prověřených 
vinařů.

Jak víno správně degustovat?
V první řadě víno správně vychlaďte 
a pak podávejte do velkého poháru, 
aby se správně otevřelo.

I bílé víno?
I bílé. Červené se podává do baňatěj-
ších sklenic, protože potřebuje vzduch, 
ale u bílého vína to platí taky. Větší 
pohár dovolí buketu vystoupit z vína. 
Nejdřív víno promíchejte ve sklenici, 
pak přičichněte a trošku poválejte 
po jazyku. Čichem poznáte, čím je víno 
charakteristické, zda voní po angreštu, 
po kopřivách a podobně. Poznáte, 
zda je vysířené, to vás „bouchne“ 
do nosu. Síra zabíjí aromatické 
látky. Po čichu nastupuje chuť, která 
dokresluje komplexní vlastnosti vína. 
Víno by mělo být řádně vybalancované. 
Samozřejmě záleží na přírodních 
podmínkách, na tom, co nám příroda 
dovolí vypěstovat za hrozny. Tomu se 
vinař musí přizpůsobit a pak se snaží 
přiblížit ideálu. Šikovná je na to mladá 
generace vinařů, nejsou totiž pokažení 
špatným vínem, které jsme tu pívali 
za komunismu. 

určitá omezení, například jak můžeme 
používat postřiky apod. Když hrozny 
dozrají a posbíráme je, přijde komisař, 
který deklaruje určitou odrůdu, napří-
klad ryzlink vlašský, změří cukernatost 
a nahlásíme mu hmotnost hroznů. 
Následně se odrůda zaregistruje 
a vyrobí se víno. Z něj se odeberou 
vzorky a pošlou na inspekci. Komise 
řekne, zda víno odpovídá druhu, 
dostaneme číslo šarže a souhlas. 
Když víno dodáme na trh, může přijít 
česká potravinářská inspekce, která 
odebírá vzorky a kontroluje, zda obsah 
odpovídá deklaraci na obale. Myslím, 
že kontrolní systém u nás je celkem 
dobře nastavený, je otázkou, jestli se 
v praxi aplikuje tak, jak má. Pořád se 
objevují kauzy, kdy je ve víně více vody, 
nebo víno není vyrobené z hroznů, 
ale z kvasnic, což bych nečekal, že je 
dneska ještě možné. Bohužel obchod-
níci jsou asi schopní dělat cokoliv. 

Systém kontroly se mi zdá pro-
pracovaný, jak je tedy možné, že 
se pořád objevují kauzy s nekva-
litním vínem?
Protože inspekce není plošně 
schopná kontroly zabezpečit. Míst, 
kde se prodává víno, je obrovské 
množství a všechno se nedá náležitě 
zkontrolovat. 

Čeho by si měl zákazník všímat 
na lahvi při nákupu vína, když 
mu záleží na tom, aby bylo sku-
tečně kvalitní? Pokud chce víno 
opravdu z Čr, stačí zkontrolovat 
zemi původu a číslo šarže?
Mělo by. Objevují se případy, kdy tomu 
tak není a značení se bohužel zneužívá. 
Víno deklarované jako víno z Moravy 
může být dovezené z Moldávie. Kvalitní 
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Tradičně. Nedávat korek do vodorovné 
polohy, víno uskladnit ve tmě a při stálé 
teplotě okolo 10 °C. A nehýbejte s ním, 
nechte ho ležet.

Při podávání by mělo být vychla-
zené na kolik stupňů?
Sladká vína na 8 °C, sušší do 10 °C, 
červená nad 10 °C, asi 14 až 15 °C. 
Červená vína se ještě dekantují, to zna-
mená, že se víno přelije do dekantovací 
nádoby, a tím se provzdušní a ohřeje. 

Jak dlouho se nechává 
dekantovat? 
Záleží na stáří vína. Staré ročníky z Tos-
kánska nebo Bordeaux déle, naopak 
naše mladá červená vína nepotřebují 
dlouhou dobu.

Poradíte našim čtenářům, v jaké 
zemi ochutnat při dovolené 
víno?
Rád se vracím do Toskánska, do Monte 
Pulciana na víno Brunelo. A pak Francie, 
která nabízí velké odlišnosti, takže záleží 
na kraji, kam jedete. Každá oblast má 
jiný charakter vína a pro lidi, kteří ho 
mají rádi, je to zážitek. Musíme vzpome-
nout také na naše sousedy, Rakušany 
a Němce, jejich ryzlinky z Mosely nebo 
veltlíny v Kremži. Mají nádherná vína, 
dopracovali se totiž do fáze, kdy lpí 
na kvalitě, období, kdy přidávali glykol 
do vína, mají za sebou, a teď se snaží 
dělat víno pořádně. Nešidí konzumenty 
jako u nás, to si nedovolí.

co je momentálně největším 
problémem českého vinařství?
Nedodržování pravidel, které sráží vývoj 
dopředu. Stačilo by, kdyby se dbalo 
na to, jak je nastavený vinařský zákon 
a dodržovala se pravidla. Neříkám tím 
nedovážet víno. To je v pořádku, ale se 

Takže úroveň českého vinařství 
v posledních 20 letech stoupá?
Myslím, že jsme se dostali velice rychle 
na úroveň Rakouska a Německa, 
špičkových vinařství, čemuž hodně 
pomohlo otevření hranic. Vinaři mohli 
vyrazit do světa, aby viděli, jak se 
správně ošetřují vinice a vyrábí víno. 
Velice rychle se k nám přenesla kultura 
vína. Také dotační systém na pořizování 
technologie pomohl zkvalitnit jeho 
výrobu.

Říkal jste, že jste sjezdil celý 
vinařský svět, jaká vína Vám 
chutnala nejvíc?
U nás se převážně dělají bílá vína, 
takže se venku dívám hlavně po bílých 
a s jistotou skončím u červených, 
protože kromě Alsaska mi bílá vína 
v zahraničí moc nechutnají. Všechna 
vína totiž barikují a odbourávají 
jablečnou kyselinu. My si zakládáme 
na tom, že jablečnou kyselinu 
ve víně máme a způsobuje svěžest. 
Dalším rozdílem je, že v zahraničí často 
kombinují vína s jídlem, zatímco u nás 
se nejdříve najíme a potom si třeba 
zajdeme na skleničku. 

K vínu doporučujete sýr, co 
dalšího k vínu podávat, aby se 
nepotlačila jeho chuť?
Začali jsme spolupracovat s moravským 
výrobcem parmezánu, protože tento 
druh sýra k bílým vínům vyloženě 
pasuje. Při degustaci vína se k neutrali-
zaci chuti doporučuje chleba. V zahra-
ničí jsem viděl chléb politý olivovým 
olejem. U nás je populární chleba se 
škvarkovou pomazánkou. Zdravé to 
úplně není, ale všichni si pochutnají.

Jak by se mělo víno správně 
uchovávat?

zaostřeno

správnou deklarací na etiketě. Průšvih 
je, že se sem dovážejí cizí vína, která 
se přetransformují na moravská, to je 
podle mě nefér.  

Jaký je rozdíl mezi stolním, zem-
ským a jakostním vínem?
Stolní víno je nejméně kvalitní. 
Neuvádí se ročník ani odrůda, je to 
např. krabicové víno. Zemské víno je 
vyrobeno pouze z tuzemských hroznů 
sklizených na vinici pro jakostní víno 
dané oblasti nebo z povolených odrůd. 
Na rozdíl od stolního vína může být 
označeno názvem oblasti, ročníkem 
a odrůdou. Většina vín je v kategorii 
jakostní s přívlastkem. Na jeho výrobu 
mohou být použity pouze tuzemské 
hrozny z vinice pro jakostní víno 
z jedné vinařské oblasti. Výroba vína 
musí proběhnout ve vinařské oblasti, 
v níž byly sklizeny. Pokud chce někdo 
dělat kvalitní vína, musí být v kategorii 
jakostní s přívlastkem. Ale samozřejmě 
existuje segment lidí, kteří kupují víno 
podle ceny a podle obsahu alkoholu, 
a neřeší, z čeho je udělané. 

dneska si v supermarketu 
můžete koupit 2 litry dovozo-
vého vína za 30 korun.
Problém je, že lidé si je kupují, místo 
aby si prověřili, co vlastně nakupují. 
Nemá to logiku. V našich podmínkách 
se prostě víno za 30 korun vyrobit 
nedá. Lepší je vypít vína míň, ale 
kvalitnějšího. Nejde o to do sebe lít 
litry vína, ale mít zážitek. Na druhou 
stranu se u nás naštěstí kultura pití vína 
rozmáhá, dělají se různé degustace, 
popularizace tlačí na spotřebitele, aby 
si uměli vybrat víno a uměli si ho užít. 
Ve vinařské oblasti se udělal obrovský 
kus práce. Lidé už dneska poznají, co je 
to dobré víno. 
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že by se daň měla průměrovat přes 
procenta alkoholu, nejsou správné. Daň 
by znamenala úbytek námi tolik podpo-
rované vinařské turistiky. Navíc všechny 
ostatní vinařské země EU spotřební daň 
na víno také nemají, ať už mluvíme 
o Německu, Rakousku či Španělsku. 
Pokud bude spotřební daň zavedena, 
stane se to, co se děje v příhraničí, lidé si 
pojedou koupit víno do sousedního státu. 
Zlikvidujeme to, co se na jižní Moravě 
dlouho budovalo, protože v Rakousku 
bude víno levnější. Zavedení daně povede 
k útlumu vinařství. 

Jaký je Váš názor na nově vznik-
lou Vinařskou asociaci, tedy 
skupinu vinařů, kteří vystupují 
proti Vinařskému fondu s pouka-
zováním na špatné rozdělování 
financí?
Každý má právo říkat si, co chce. 
Hlavním mluvčím Vinařské asociace je 
obchodník s vínem z Prahy, a přestože 
je šikovný, Petr Marek není vinař. Nám 
se nepodařilo s Asociací sejít a promluvit 
si. Když se řekne, že je něco špatně, je 
třeba i předložit, jak by se to dalo udělat 
lépe. A hlavně komunikovat. Vždyť ani 
nevíme, za koho Asociace mluví a koho 
podporuje.  Proti Asociaci jako takové nic 
nemám, vznikla alespoň další platforma 
pro diskuzi, jen pro mě způsob zahájení 
komunikace nebyl košer. 

domácí produkci, o což usilujeme 
posledních šest let. Celou dobu se snažíme 
na vína prostrkovat vlaječku, což se teď 
objevilo jako velký fenomén. Nic přece 
není víc regionální potravina než víno, u něj 
máte garantováno, že je stoprocentně 
naše. Samozřejmě existují vína označovaná 
jako domácí produkce, přestože nejsou, 
což ale na druhé straně znamená, že se 
něco daří. Protože kdyby se to nedařilo, 
tak se nikdo nebude snažit falšovat. Lidé 
přece falšují úspěšné značky. Jestli dnes 
někteří vinaři vydávají zahraniční víno 
za tuzemské, je to z toho důvodu, že se 
domácí daří prodávat lépe a za vyšší ceny 
než zahraniční. V tomto nešvaru spatřuji 
určitou úspěšnost našich aktivit. Je to daň 
za to, že se o něco snažíme. 

Jaký je Váš názor na spotřební 
daň na víno?
Na rozdíl od piva, kdy jsou suroviny dány 
vodou, sladem, chmelovým výtažkem, 
a české pivo můžete vyrobit i ze surovin 
ze zahraničí, u vína to nejde. Když se 
neurodí, tuzemské víno nebude. Česká 
slivovice se může dělat z chilských švestek, 
to víme, ale to u vína nejde. Argumenty, 

Jak funguje Vinařský fond?
Od jara 2006 je Vinařský fond zaměřen 
na marketing a podporu vinařství a vína. 
Inspirovali jsme se v Německu a Rakousku. 
Fond má tři orgány: radu vinařského 
fondu, dozorčí radu a statutární orgán 
(ředitele). Rada rozhoduje o finančních 
prostředcích, rozděluje zásadní prostředky, 
rozhoduje o jmenování a odvolání ředitele 
a je složena ze zástupců vinařských 
institucí a společností, které jmenuje 
ministr zemědělství.  

co je prioritou pro rok 2012?
Propagovat dvě hlavní značky: 
svatomartinská vína a Vína z Čech, vína 
z Moravy.  V průzkumu zjišťujeme, jaké je 
povědomí o značkách v krajích, a chceme 
zaměřit činnost tam, kde by se povědomí 
dalo vylepšit. Praha a jižní Morava jsou 
na tom velmi dobře. Řekl bych, že čím 
dál od Moravy a čím dál od Prahy, tím 
hůře, takže třeba v západních Čechách se 
povědomí o vinné kultuře snižuje. 

dá říct, že lidé upřednostňují vína 
z Čech a z Moravy?
Lidé v průzkumech tvrdí, že upřednostňují 

„Falšování vína 
je daní za úspěch,“

zaostřeno

říká Ing. Jaroslav Machovec, ředitel Vinařského 
fondu. Povídali jsme si s ním o spotřební dani 
na víno, falšování vín i o tom, jak poznat, zda víno je, 
či není z České republiky. 
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Původní domovinou kakaových bobů je Jižní amerika. Již před příchodem 
evropanů na toto území se připravoval z fermentovaných kakaových bobů 
nápoj, který se konzumoval i v oblasti Střední ameriky a Mexika. Jako hořký 
nápoj byla v evropě čokoláda známá od 16. století.  V podobě pevné hmoty, 
jak ji známe dnes, se začala čokoláda vyrábět až v polovině devatenáctého 
století. Postupně vznikly různé druhy čokolády s přídavkem mléka, mouky, 
škrobu atp. 

Čokoláda je potravina, jejíž hlavní 
surovinu tvoří kakaová hmota 
a kakaové máslo, cukr, emulgátory 
a v případě mléčných čokolád 
sušené mléko. Dále může obsahovat 
vanilkové aroma, suché skořápkové 
plody, kandované ovoce a maximálně 
5 % rostlinných tuků jako náhradu 
cenného a velmi kvalitního kakaového 
másla. Při výrobě je však možné 
využít pouze tuky s velmi podobným 
složením, které mají obdobné vlast-
nosti. Tyto tuky se nazývají ekvivalenty 
kakaového másla. Díky silným 
tlakům na snižování ceny výrobků se 
však často v obchodech setkáváme 
i s výrobky, které sice jako čokoláda 
vypadají, avšak čokoládou nejsou. 
Nejčastěji výrobci nahrazují drahé 
kakaové máslo levnějšími alternativami 
rostlinných tuků. Obvykle v těchto 
výrobcích zůstává alespoň částečně 
zachován obsah tukuprosté kakaové 
sušiny, která je tvořena odtučněným 
kakaovým práškem. I tento však někdy 
bývá částečně nahrazen karobovým 
práškem. Náhražky čokolád se však 
obvykle od čokolády liší chutí, často 
i texturou, která je u čokolády dílem 
dána velmi dobrými vlastnostmi 
a zpracovatelností kakaového másla. 
V regálech je můžeme najít například 
pod názvem „Kakaová pochoutka“ .

Jak jsme testovali
Účelem bylo otestovat kvalitu hořkých 
čokolád běžně dostupných v tržní síti. 
Do laboratoří byly doručeny vzorky 
čokolád různé kvality, které jsme testovali 
v rámci jednoho souboru, aniž bychom 
hodnotitelům sdělili, do které skupiny 
čokolády patří. Ve vyhodnocení však 
samozřejmě uvádíme již výrobky rozdě-
lené do skupin, podle jejich kvalitativních 
znaků. Testovali jsme celkem 5 čokolád 
vysoké kvality s obsahem kakaové sušiny 
70 % a 5 čokolád s obsahem kakaové 
sušiny mezi 25 až 50 %. 
Vzorky byly dále podrobeny laborator-
nímu zkoušení, při kterém jsme ověřovali 
obsah tukuprosté kakaové sušiny 
a vypočetli obsah celkové kakaové sušiny. 
Dále jsme změřili obsah sacharózy, která 
tvoří společně s kakaovými součástmi 
hlavní složky čokolády. Čím je tedy 
v hořké čokoládě nižší obsah kakaové 
sušiny, tím by měl být vyšší obsah cukru, 
resp. sladidel a naopak. 

Hořké čokolády
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Základními typy čokolády 
prodávanými v Čr jsou:

čokoláda (hořká čokoláda) – 
základní surovinou jsou kakaové 
součásti (kakaová hmota, kakaové 
máslo) a různá sladidla, nejčastěji 
cukr

mléčná čokoláda – na rozdíl 
od hořké čokolády obsahuje navíc 
ještě mléko nebo jeho součásti, 
nejčastěji v sušené podobě

bílá čokoláda – je vyrobená 
z kakaového másla, mléka a sladidel. 
Bílá čokoláda neobsahuje jiné 
kakaové součásti než kakaové máslo. 
Díky tomu neobsahuje alkaloidy, 
které dávají tmavým čokoládám 
charakteristickou chuť a mají 
povzbudivé účinky (zejména kofein 
a theobromin).

Kvalita čokolád je dána zejména 
obsahem kakaové sušiny (ta je tvořena 
tukuprostou kakaovou sušinou 
a kakaovým máslem). Údaj o minimál-
ním obsahu kakaové sušiny musí být 
na čokoládách vždy uveden.  Na výrob-
cích, které pouze napodobují čokoládu 
a neobsahují přímo slovo čokoláda, 
však tento údaj uveden nebývá.

rubrika podporována
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ČOKOLÁDY 70 %

1. 2. 3.

testovali jsme pro vás

Název výrobku Ritter SPORT

Výrobce/ Prodávající Alfred Ritter
Země původu Německo
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

75,0

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

71

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

23,5

Obsah tuku (g/100g) 51,5
Obsah sacharózy 
(g/100g)

30,7

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek
Senzorické hodnocení
Barva 4,5
Vůně 4,5
Textura 4,5
Konzistence 3,9
Chuť 4,1
celkové hodn. 4,3

Název výrobku Baron CHOCOLATE 

Výrobce/ Prodávající ZWC "Millano" 
Země původu Polsko
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

62,7

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

70

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

26,1

Obsah tuku (g/100g) 36,6
Obsah sacharózy 
(g/100g)

32,4

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek
Senzorické hodnocení
Barva 4
Vůně 3,2
Textura 4
Konzistence 3,6
Chuť 2,8
celkové hodn. 3,5

Název výrobku Figaro Sladká Vášeň

Výrobce/ Prodávající Kraft Foods ČR
Země původu není uvedena
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

71,0

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

70

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

24,5

Obsah tuku (g/100g) 46,5
Obsah sacharózy 
(g/100g)

27,9

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek

mléčný tuk

Senzorické hodnocení
Barva 4,4
Vůně 3,6
Textura 4,1
Konzistence 4,5
Chuť 4
celkové hodn. 4,1

Název výrobku Jubileu CARRÉ

Výrobce/ Prodávající Produtos Alimentares
Země původu Portugalsko
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

59,6

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

70

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

21,6

Obsah tuku (g/100g) 38
Obsah sacharózy 
(g/100g)

28,5

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek

máslový tuk

Senzorické hodnocení
Barva 3,5
Vůně 2,7
Textura 3,5
Konzistence 3,4
Chuť 2,5
celkové hodn. 3,1

Název výrobku Carla Čokoláda 

Výrobce/ Prodávající CARLA spol. s r.o.
Země původu ČR
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

67,4

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

70

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

27,7

Obsah tuku (g/100g) 39,7
Obsah sacharózy 
(g/100g)

27,2

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek
Senzorické hodnocení
Barva 4,1
Vůně 3,3
Textura 4,3
Konzistence 3,8
Chuť 3,8
celkové hodn. 3,9

4. 5.

celkové hodn.

3.

3,9

1.

celkové hodn. 4,3

Výsledky 
Při porovnání výsledků měření obsahu 
kakaové sušiny s deklarovanými 
hodnotami je však ještě třeba 
uvažovat samotnou chybu měření, 
která v tomto případě může 
dosáhnout až +- 20 %, a to zejména 
s ohledem na vysokou variabilitu 
obsahu kofeinu a teobrominu, které 
se při měření používají jako ukazatele 
pro obsah tukuprosté kakaové 
sušiny. S ohledem na uvedenou 
chybu měření byly všechny vzorky 
v parametru obsah kakaové sušiny 
vyhovující. Kolonka obsah tuku 
vypovídá u výrobků označených jako 
čokoláda o obsahu kakaového másla, 
popřípadě s přídavkem rostlinného 
tuku do 5 %, tam kde je uvedeno 
v kolonce přítomnost jiných tuků. Při 
senzorickém hodnocení byly čokolády 
také poměrně vyrovnané. O něco lépe 
byly hodnoceny čokolády s vyšším 
obsahem kakaové sušiny. V senzo-
rickém hodnocení se stala vítězem 
čokoláda Ritter SPORT Fine Extra Dark 
Chocolate 71 %. 
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Výroba čokolády 
Výroba čokolády spočívá ve vytvoření 
směsi sladidel, kakaové hmoty 
a popřípadě dalších součástí tak, aby 
velikost jednotlivých částeček byla pod 
hranicí senzorické rozpoznatelnosti. 
Čokoláda tedy musí být jemná 
a nesmí v ní být patrné jednotlivé 
částice. Toho se dosahuje válcováním 
hmoty po smíchání jednotlivých 
surovin, které je následováno tak-
zvaným konšováním, během kterého 
se hmota intenzivně promíchává 
a provzdušňuje intenzivním mícháním. 
V konších dosahuje čokoládová hmota 
teploty až 85 °C. Konšování trvá 
obvykle 12 až 48 hodin a podstatným 
způsobem ovlivňuje chuť čokolády. 
Poté se čokoládová hmota postupně 
temperuje a plní do forem, kde je také 
dochlazována. Správná temperace 
a dochlazení jsou předpokladem 
odolnosti proti vytváření tzv. tukového 
výkvětu (šedý povrch čokolády). 
Opakované vystavení čokolády vyšším 
teplotám má za následek porušení 
stability krystalů kakaového másla 
a vytvoření tukového výkvětu. Tukový 
výkvět je však pouze vadou na jakosti 
a čokoláda není zdravotně závadná.

Název výrobku Figaro Hořká

Výrobce/ Prodávající Kraft Foods ČR
Země původu není uvedena
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

45,1

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

46

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

16,6

Obsah tuku (g/100g) 28,5
Obsah sacharózy 
(g/100g)

53,8

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek
Senzorické hodnocení
Barva 3,9
Vůně 3,5
Textura 4,2
Konzistence 4,1
Chuť 3,4
celkové hodn. 3,8

Název výrobku Orion 1896 HOŘKÁ

Výrobce/ Prodávající Nestlé Česko s.r.o. 
Země původu není uvedena
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

49,3

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

50

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

17,9

Obsah tuku (g/100g) 31,4
Obsah sacharózy 
(g/100g)

45,7

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek

rostlinný tuk

Senzorické hodnocení
Barva 4,1
Vůně 3,3
Textura 3,5
Konzistence 3,7
Chuť 3,1
celkové hodn. 3,5

Název výrobku SPAR Schokolade

Výrobce/ Prodávající SPAR s.r.o.
Země původu Německo
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

48,7

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

50

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

19,2

Obsah tuku (g/100g) 29,5
Obsah sacharózy 
(g/100g)

47,1

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek
Senzorické hodnocení
Barva 4,2
Vůně 3,5
Textura 4,3
Konzistence 3,7
Chuť 2,8
celkové hodn. 3,7

Název výrobku Figaro Čokoláda

Výrobce/ Prodávající Kraft Foods CR s.r.o.
Země původu není uvedena
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

41,4

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

35

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

14,4

Obsah tuku (g/100g) 27
Obsah sacharózy 
(g/100g)

55,0

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek

rostlinný tuk, 
mléčný tuk

Senzorické hodnocení
Barva 3,5
Vůně 3,3
Textura 3,6
Konzistence 3,4
Chuť 3
celkové hodn. 3,4

Název výrobku Carla ČOKOLÁDA

Výrobce/ Prodávající CARLA spol. s r.o.
Země původu ČR
Obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

45,2

Dekl. obsah kakaové 
sušiny (g/100g)

39

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

16,4

Obsah tuku (g/100g) 28,8
Obsah sacharózy 
(g/100g)

42,1

Přítomnost jiných tuků 
a mléčných složek

rostlinný tuk, suše-
ná syrovátka

Senzorické hodnocení
Barva 3,9
Vůně 3,7
Textura 3,8
Konzistence 3,4
Chuť 3,3
celkové hodn. 3,6

ČOKOLÁDY 25 - 50 %

celkové hodn. 3,7 celkové hodn. 3,6

Orion 1896 HOŘKÁ

1. 2. 3.

4.

5.
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S koncem zimy roku 2012 zahájila společnost JLV, a.s. v jídelních 
vozech a bistro vozech s jejím servisem další etapu nevšední 
gastronomické nabídky zaměřenou na jaro. Nová gastronomie 2012 
se tak od 3. dubna oblékla do pastelových barev a probouzí další 
smysly svých zákazníků. Stačí si jen vybrat.

I na jaře si Nová gastronomie přitom drží atraktivní ceny. Jídelní vozy a 
bistro vozy provozované JLV, a.s. tak díky tomu zvou na obědové menu 
(na území České republiky) již od 139 Kč.  Nabídka minutkových pokrmů 
začíná na částce 159 Kč a na tradiční svíčkové na smetaně si pochutnáte 
za jedinečných 129 Kč.

Těšíme se na všechny cestující a věříme, že jim Nová gastronomie 
i její jarní nabídka opět udělá radost, jako tomu ostatně bylo i 
v předchozí sezóně. Vždyť mnozí už ví, že ... s námi cesta chutná.

 

VYZKOUŠEJTE GASTRONOMICKÉ JARO NOVÉ GASTRONOMIE 2012

Jaro je tady!

www.jlv.cz

CZK 69

CZK 45

CZK 49

VYZKOUŠEJTE GASTRONOMICKÉ JARO NOVÉ GASTRONOMIE 2012

45

CZK 70

www.jidelnivozy.cz

Medový dort, 
espresso/cappuccino

Čokoládové kuličky se zmrzlinovou 
náplní a jahodovou omáčkou

Zelný salát s karotkou, ledovým salá-
tem a citronovou majonézou

Chřestový krém

Inzerce

NG_A4_Inzerce-SP_04-2012_D-2.indd   1 6.4.2012   15:53:48
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jak poznat kvalitní potraviny

udržuje ve výšce asi jednoho metru. 
Čajový list se sklízí 4 až 5 krát do roka. 
Poprvé se sklízí čtvrtý rok. Pro kvalitní 
čaje se sbírá pouze pupen a dva lístky. 
Jedna osoba sebere denně kolem 20 
kil zeleného listu, což odpovídá asi 
pěti kilogramům hotového čaje. 

Ledový čaj, hit světové výstavy
Čaje se rozlišují podle několika kritérií: 
podle země původu na čínský, indický, 
cejlonský apod. Podle způsobu zpra-
cování na zelený (nefermentovaný), 
bílý (sušené vrcholové lístky), černý 
(fermentovaný), oolong (částečně 
fermentovaný), tmavý (Pchu-er) čaj. 
V dnešní uspěchané době, kdy už 
na přípravu čaje nemáme tolik času, 
pro nás výrobci připravili ledové čaje, 

strom v tropických i subtropických 
oblastech všech světadílů. Čajovníku 
si všiml i otec botaniky Carl Linné. Ten 
požádal švédského kapitána Exberga, 
aby mu přivezl z Číny čajový keř, který 
chtěl prozkoumat. Když pak v roce 
1768 pro tento keř hledal jméno, 
vzal za základ jednu z výslovnostních 
čínských variant a pojmenoval ho Thea 
sinensis. Vydělil z něj dvě formy: černý 
a zelený. Teprve později se zjistilo, že 
se nejedná o dva rozdílné čaje, ale 
že jsou z jedné rostliny. Rozdíl je jen 
ve zpracování listů při přípravě čaje.
Nejvýznamnější je čajovník čínský. 
Pokud se neseřezává, nestřihá nebo 
neotrhává, může dorůst výšky od dvou 
do třiceti metrů. Čajovník se však 
pravidelným sběrem a také řezem 

Ze všech nápojů je na světě nejvíce 
popíjena voda. I přes konkurenci růz-
ných káv, coca-col a dalších slazených 
limonád si příčku druhého místa stále 
a zaslouženě drží čaj. Čaj patří k nej-
oblíbenějším nápojům již po tisíciletí. 
Čaj není však jen jeden, dle čínského 
přísloví existuje tolik druhů čajů, kolik 
je mraků na nebi. Čaj je výjimečný 
také tím, že ho nepijeme jen proto, 
abychom uhasili žízeň, ale protože 
nám chutná a máme s ním spojené 
chvíle pohody, a to nejen o páté. Navíc 
má tu dokonalou vlastnost, že v létě 
ochladí a v zimě zahřeje.

Víte, jak vypadá čajovník?
Čajovník je stálezelená kulturní 
rostlina, která se pěstuje jako keř nebo 
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Zázračná a fascinující, dokonalá svými vlastnostmi i složením. Bez ní by neexistoval život, tudíž 
ani my. Řeč je o dokonalosti jménem voda. Často máme tendenci význam vody podceňovat, 
ačkoli tvoří dvě třetiny našeho těla. Přitom kvalitě tekutin, které přijímáme, musíme věnovat 
náležitou pozornost.

Ledový
čaj
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ale Blechynden to nevzdal, i když byl 
plný vzteku a zklamání. Nakonec si 
řekl, když tedy nechcete, budete jej 
pít studený. A naplnil čajové šálky 
kostkami ledu, na které nalil horký 
čaj. Nechtěl věřit svým očím, když mu 
ledový čaj začal mizet před očima. 
Jednoznačným vítězem tehdejší výstavy 
byl  právě ledový čaj, který je od té 
doby oblíbený po celém světě.

Připravte si doma
Výchozí surovinou pro výrobu 
ledového čaje není ale jen čaj černý 
a zelený, své místo na slunci si 
začínají nacházet ledové nápoje z čajů 
ovocných, bílých, žlutých či rooibosů. 
Pro přípravu ledového čaje se musí 
připravit čaj až dvakrát silnější oproti 
běžnému dávkování, aby po přidání 
ledu nebo vody nebyl příliš slabý. Pro 
přípravu ledového čaje se používají 
kvalitní sypané čaje. Využívat se 
mohou jednodruhové, ale také směsi 
připravené pro využití spíše v létě. 
Pro horké dny jsou vhodné rovněž 
kombinace čajů s ovocem. Obecně se 
pro přípravu ledového čaje hodí spíše 

chuťově výraznější varianty. Pozor si 
však musíme dát na to, aby čaj nebyl 
moc jemný, konečný výsledek by mohl 
mít velmi nevýraznou chuť. 
Při přípravě čaje se musí dbát i na to, 
jaká je použita voda. Voda nesmí 
být příliš tvrdá ani ledová, čaj by se 
nemusel správně vylouhovat. Černý čaj 
se dle znalců má louhovat maximálně 
pět minut, zelený tři minuty, aby 
nálev nebyl moc hořký. Cukr, citron 
či jiné přísady by se měly používat 
pro ochucení ještě před zchlazením, 
jelikož v již hotovém ledovém čaji 
se jakékoli sladidlo velmi těžce 
rozpouští. V dnešní době nalezneme 
na trhu širokou škálu ledových čajů 
různých variací v plastových láhvích, 
plechovkách i krabicích. Různé ovocné 
příchutě dodávají čajům originalitu 
a podtrhují jejich bohatou chuť. 
Můžeme se setkat se zeleným čajem 
s mangem i bez manga, heřmánkovým 
s citronem, bílým čajem s granátovým 
jablkem, červeným s hruškou či žlutým 
čajem s jablkem. Variací je nespočet 
a záleží jen na vaší chuti, kterou si 
vyberete.

které by měly představovat lepší 
a zdravější alternativu k sladkým 
limonádám, jelikož neobsahují oxid 
uhličitý a mají nižší obsah cukru. 
Od začátku devadesátých let jejich 
prodej dosti stoupl a je oblíbený mezi 
všemi generacemi, hlavně díky tomu, 
že „nebublá“.
Podívejme se trochu do historie 
vzniku ledových čajů. Roku 1904, kdy 
vrcholila letní vedra, se americké město 
St. Louis chystalo přivítat návštěvníky 
světové výstavy. Tak jako všichni 
vystavovatelé i Angličané plánovali pre-
zentovat své nejnovější vymoženosti. 
Do Ameriky dorazili ale také proto, že 
chtěli naučit své hostitele pít klasický 
černý čaj, Američané totiž doposud 
znali jen čaj zelený (nefermentovaný).  
Pověřen tímto úkolem byl Richard 
Blechynden. V žáru slunečních paprsků 
sice neměl o teplý čaj nikdo zájem, 

ale Blechynden to nevzdal, i když byl 
plný vzteku a zklamání. Nakonec si 
řekl, když tedy nechcete, budete jej 
pít studený. A naplnil čajové šálky 
kostkami ledu, na které nalil horký 
čaj. Nechtěl věřit svým očím, když mu 
ledový čaj začal mizet před očima. které by měly představovat lepší 

Dle čeho se řídit při nákupu 
Odborníci, kteří se zabývají výrobou 
ledového čaje, doporučují se při 
nákupu řídit především složením, 
které je uvedené na obalu. Kvalitní 
ledový čaj by měl obsahovat čajový 
extrakt, měl by být plnocukerný, bez 
umělých sladidel, přidaných barviv 
či konzervantů. Také se doporučuje 
zkontrolovat datum trvanlivosti 
a nekupovat čaje, které se blíží jejímu 
konci nebo jsou už dokonce prošlé. 
Na náš nákup má vliv i obal, ve kterém 
si čaj chceme koupit. Zvolíte raději 
láhev, plechovku či krabici? Vždy 
záleží na příležitosti, kde a s kým si čaj 
chceme vychutnat. Krabice jsou lépe 
chráněny oproti láhvím především 
tím, že nejsou vystaveny slunečnímu 
záření. Oproti plechovkám naopak tím, 
že krabice není tak vodivá jako plech, 
a tím pádem by neměly být tak velké 
teplotní výkyvy. Na druhou stranu 
nejsou moc praktické a pohodlné pro 
spotřebitele. 
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Mezi nejčastější pochybení patří uměle 
prodlužovaná doba trvanlivosti, kdy 
obchodníci přelepují cedulky s dobou 
použitelnosti. Toto se ale bohužel nestává 
jen u mléčných výrobků a uzenin. 
Musíme však rozlišovat mezi dvěma 
pojmy. Pokud je na výrobku uvedeno 
„Spotřebujte do“, výrobek se po vyzna-
čeném datu nesmí objevit na pultech 
obchodů. Pokud je na výrobku uvedeno 
„Minimální trvanlivost do“, mohou se 
tyto potraviny prodávat i po uplynutí 
tohoto data. Musejí být však prodávány 
odděleně a musí na nich být zřetelně 
uvedeno, že jde o výrobky s prošlou 
minimální trvanlivostí. Podobné je to 
i s falšováním původu potravin, kdy jsou 
zahraniční výrobky prezentovány jako 
české.

Škrob a želatina v jogurtech
Řada z nás se domnívá, že v jogurtech 
nesmí být obsažen škrob, platí to ale 
jen pro jogurty bílé a neochucené. 
Tyto jogurty nesmějí obsahovat žádné 
přídatné látky. Mají být vyráběny pouze 
z mléka, podmáslí a smetany. Pokud je 

Určitě to znáte – spěcháte a v obchodě pak sáhnete 
po prvním, co vám padne pod ruku, zvlášť když vás zaujme 
i cena. Až doma pak zjistíte, co jste vlastně koupili. Dnešní 
díl seriálu se zaměří na to, na co si dát pozor při nákupu 
mléčných výrobků a uzenin a jaké finty obchodníci používají, 
aby nás nalákali ke koupi i nekvalitního zboží. 
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Finty obchodníků:
uzeniny a mléčné výrobky
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místo masa přidána mouka či škrob 
a ani chuť uzenin už není dána masem 
nebo kvalitním uzením, ale glutamátem 
a solemi. Uzenáři samozřejmě umějí 
vyrobit kvalitní uzeniny bez náhražek, 
ale za kilo bychom pak zaplatili 
70 korun, místo dnešních třiceti.

Ze zkaženého masa marinované 
lahůdky
V dnešních supermarketech se 
bohužel stává také to, že maso, které 
je už prošlé, se naloží do marinády. 
Ta zakryje zkaženou barvu a maso je 
pak dále prodáváno jako marinovaná 
lahůdka. 
Často se také bohužel stává, že jsou 
starší zvířata mnohdy omlazena s cílem 
zvýšit kvalitu masa zfalšováním věku 
zvířete. To jsou bohužel finty, kterým 
předcházet nemůžeme, většinou 
totiž nepoznáme, zda někdo přelepil 
etiketu nebo z jakého chovu zvíře bylo. 
Některým však předejít můžeme, a to 
především tím, že si budeme pozorněji 
číst etikety. Všímejme si tedy důkladněji 
složení nebo gramáží výrobků. Také 
si zkusme najít ve svém okolí nějaké 
menší řeznictví, kterému budeme moci 
věřit, alespoň tedy více než obrovským 
supermarketům. 

alternativní náhražky
Na dnešním trhu se nám také může 
běžně stát, že si koupíme sýrovou 
náhražku v podobě tzv. alternativních 
sýrů. U těchto náhražek je běžně mléčný 
tuk nahrazován tukem rostlinným. 
V takovém případě pak ale nesmí být 
takový výrobek jako sýr vůbec nazýván. 
V obchodech se ale můžeme setkat 
s tím, že jsou v chladících pultech mezi 
skutečnými sýry a jejich obaly obvykle 
působí na první pohled tak, jako by se 
o sýry jednalo. 
Jelikož ekonomické tlaky nutí výrobce 
zkracovat dobu zrání, tak není nic 
neobvyklého, že se na pulty českých 
obchodů dostávají nevyzrálé sýry.  
Dalším fíglem je tzv. „máslíčko,“ 
které nemá s klasickým máslem nic 
společného, jedná se totiž o výrobek 
z rostlinného tuku. Ještě daleko horší je 
situace u tavených sýrů, které se obvykle 
vyrábějí z přírodních sýrů rozpuštěných 
pod velkým tlakem při teplotách 120 °C 
s přídavkem tavících solí. Stále se sice dají 
koupit tavené sýry, jejichž hlavní složkou 
je sýr, ovšem i u většiny těchto výrobků 
je na prvním místě ve složení syrovátka, 
odstředěné mléko nebo obyčejná voda. 

Zmrzlina z rostlinného tuku
Když se podíváme na složení dnešních 
zmrzlin, většinou tam nenajdeme mléčný 
tuk, jak by se dalo předpokládat. Místo 
něj tam ale skoro zaručeně najdeme tuk 
rostlinný. Dnešní mléčné zmrzliny se totiž 
vyrábějí z odstředěného mléka doplně-
ného právě rostlinným tukem. Nejedná 
se tedy o zmrzliny, ale o mražené krémy. 
Zapomeňme také na to, že obsahují 
skutečné ovoce, oříšky nebo dokonce 
čokoládu. Všechno jsou to jen náhražky 
v podobě příchutí, barviv a zvýrazňovačů 
chuti. 

Místo masa mouka, voda a škrob
Stejné je to u složení některých druhů 
uzenin, najdeme tam vše možné kromě 
masa. Aby uzenina držela při sobě, je 

ale na obalu uvedeno např. jogurtový 
krém nebo jde-li o ochucenou variantu, 
mohou být přidána různá barviva, 
sladidla či zahušťovadla a kromě dalších 
přídatných látek také již zmíněný škrob.

Ovocná složka bez ovoce
Když si kupujeme meruňkový jogurt, 
většinou očekáváme, že v něm budou 
meruňky. Zkuste si ale na obalu 
přečíst, z čeho se výrobek skládá. Zjistíte 
například, že meruňky jsou nahrazeny 
meruňkovou přísadou, ve které je 
obsažen cukr, kukuřičný škrob, pektin, 
paprikový extrakt, betakaroten, kyselina 
citronová, citráty sodné a vápenaté, 
želatina. Navíc hodnotnější ovoce je 
nahrazováno levnějším, a to především 
jablky. Takže se nám může běžně stát, že 
jogurt meruňkový může obsahovat nejen 
aditiva, ale část meruněk je nahrazena 
levnější jablkovou dření. Mezi složkami 
jahodového jogurtu můžeme také nalézt 
šťávu z červené řepy či mrkve.

Light jogurty bez tuku, ale s umě-
lými sladidly
Spousta z nás si s nadějí ztracení 
přebytečných kil kupuje nízkotučné 
jogurty. Obsah tuku je sice snížen, ale 
naopak jsou přidána umělá sladidla nebo 
je mléčný tuk nahrazován želatinou či 
škrobem. Mléčný tuk však také váže vita-
miny a minerální látky obsažené v mléce, 
když tam není, snižuje se glykemický 
index jogurtu. Člověk má tedy dříve 
hlad, než kdyby snědl normální variantu 
jogurtu. Pokud navíc jogurt obsahuje 
i želatinu nebo škrob, pak tyto složky 
mohou mít na přibírání na váze větší vliv 
než chybějící mléčný tuk.

Zmenšování klasické velikosti
Čeští obchodníci začali používat při pro-
deji i další zajímavý fígl. Zmenšuji velikosti 
másla z obvyklých 250 g na pouhých 
200 g. Na první pohled si toho člověk ani 
nevšimne a až doma spotřebitel pozná, 
co a za kolik si vlastně koupil. 
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Pokud se snad ojediněle najde školní 
jídelna, ve které pracovníci na pestrost 
jídel až tak nedbají, je zapotřebí tuto 
situaci řešit s vedením školy, případně 
školní jídelny. V dnešní době není 
důvodu, proč by jídelníčky ve školách 
neměly být pestré.

2. mýtus: Jídelny nijak nezohled-
ňují rostoucí obezitu dětí.
Jestli někdo dbá na to, aby jídlo, které 
děti konzumují, bylo z hlediska obezity 
(a nejen obezity) vhodné, tak jsou to 
právě školní jídelny. Složení jídelníčků 

1. mýtus:  V jídelnách se vaří 
pořád dokola ta samá jídla, 
kuchařky nejsou kreativní. 
Není pravdou, že se ve školních jídel-
nách vaří stejné pokrmy. Platí nepsané 
pravidlo, že by se jídla neměla po dobu 
šesti týdnů opakovat a lze samozřejmě 
dosáhnout i delšího časového úseku. 
V naprosté většině základních 
a středních škol se již připravují dva i tři 
druhy jídel na výběr, což samo o osobě 
zaručuje určitou pestrost. Kuchařky 
mohou používat různé receptury a tudíž 
škála pokrmů je velice široká.

Kupují školní jídelny nekvalitní levné potraviny, protože 
na jiné nemají dostatek finančních prostředků? Vaří kuchařky 
stále stejné pokrmy dokola? Podívali jsme se na nejčastější 
mýty, které o školních stravování dětí kolují, a prodiskutovali 
jsme je s Bc. Annou Packovou, odbornou referentkou pro 
školní stravování. 

co je vhodné pro vaše dítě
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Mýty o školních jídelnách
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co je vhodné pro vaše dítě

6. mýtus: Jsme ve školním stra-
vování pořád pozadu za západní 
evropou. 
Měla jsem možnost navštívit několik 
států v rámci Evropské unie za účelem 
seznámení se se způsobem školního 
stravování v těchto zemích. Ze svých 
cest jsem získala velmi cenný poznatek, 
že školní stravování v naší republice 
je na velice vysoké úrovni a většina 
mnou navštívených zemí nám jej 
upřímně závidí. V mnoha z nich téměř 
vůbec nefunguje, někde se buduje 
za významného přispění rodičů, někde 
se ho začíná ujímat stát nebo alespoň 
jednotlivá města (např. v Římě). Všichni 
se shodují na tom, že sjednocené 
a kontrolované školní stravování může 
mít úžasný vliv na boj s obezitou naší 
mladé generace, která nás trápí všechny 
bez rozdílu. Můžeme jít směle mnoha 
státům příkladem.

jako všichni občané České republiky. 
Fámy či „zaručené informace“ o kvalitě, 
případně nekvalitě potravin by neměly 
být brány jako podnět k takovým 
úvahám.
Pracovníci školních jídelen se snaží 
nakupovat hospodárně, avšak to 
v žádném případě neznamená, že 
nakupují nekvalitní suroviny, není 
k tomu žádný důvod.

4. mýtus: děti, které jsou vege-
tariáni nebo mají bezlepkovou 
dietu, se ve škole nenajedí.
V otázce vegetariánství platí v současné 
době názor, že stravování dětí, jejichž 
organismus se vyvíjí, by se nemělo takto 
profilovat. 
Co se týká diet, zde je situace obtížná. 
Školní stravování nemá ve svých 
povinnostech zajišťování dietní výživy, 
která vyžaduje specializované pracov-
níky. Ve školních jídelnách jsou navíc 
v současné době počty kuchařek značně 
omezeny. Školní jídelny se však přesto 
snaží rodičům dětí, které mají zdravotní 
potíže vyžadující dietu, vyjít všemožně 
vstříc (např. v některých jídelnách se již 
diety i připravují).

5. mýtus: rodiče nemají vůbec 
šanci vyjádřit se ke stravování 
nebo se aktivně zapojit.
Zkušenosti ukazují, že převážná většina 
rodičů nemá zájem řešit problematiku 
stravování svých dětí. Rodiče samo-
zřejmě mají možnost spolupracovat 
se školou a školní jídelnou. Mohou si 
ve škole zřídit např. stravovací komisi 
a občas zajít do školní jídelny jídlo 
ochutnat – obdrží tzv. degustační 
porci a do sešitu zapíšou hodnocení. 
Při takovéto návštěvě se také mohou 
podívat, jak děti jedí a jak také s jídlem 
zacházejí. Komunikace se školou 
ohledně stravování je opravdu jednodu-
chá, chce to jen zájem. 

a množství surovin jednotlivých 
potravinových komodit, ze kterých 
se skládá tzv. spotřební koš, který je 
součástí vyhlášky č. 107/2005 Sb. 
o školním stravování, je jednoznačně 
zaměřeno na boj s dětskou obezitou. Je 
kladen důraz na zvýšenou konzumaci 
zeleniny a ovoce, luštěnin a ryb, 
snižování obsahu tuků a cukrů ve stravě, 
omezování soli atd. 
Jádro problému není ve školních 
jídelnách, ale ve stravovacích návycích 
našich dětí, které si přinášejí z domova. 
Podívejme se na sortiment zboží 
nabízený bufety a automaty ve školách 
– přeslazené nápoje, sladké čokoládové 
tyčinky, bonbony a různé pamlsky, 
v bufetech se nabízejí párky v rohlíku, 
langoše a jiné „lahůdky“. Které z dětí 
pak zajásá nad zeleninovým, luštěni-
novým nebo rybím pokrmem ve školní 
jídelně?
Školní jídelny nemohou bez podpory 
rodičů a pedagogů dosáhnout žádných 
kýžených výsledků, ačkoliv se o to 
upřímně snaží.

3. mýtus: Jídelny nakupují 
levné nekvalitní potraviny jako 
pangase.
Školní jídelny nakupují potraviny ze stej-
ných obchodů a za stejných podmínek 
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Každá etapa života vyžaduje speciální výživu. Kojenci potřebují ke správnému vývoji 
a růstu mateřské mléko, batolata stravu bez solí, teenageři a lidé v aktivním věku 
zase energii ve formě kvalitních sacharidů. Těhotné a kojící ženy pak suroviny bohaté 
na kyselinu listovou a v období menopauzy je třeba zvýšit ještě více příjem vápníku. 

tipy pro zdraví

Když je vám 20 a 30 let
Mladí lidé jsou ve skvělé kondici, 
sportují, tancují, milují se a k tomu 
všemu potřebují v první řadě pestrý 
a vyvážený jídelníček. Ačkoliv meta-
bolismus pracuje na plné obrátky, 
bez pohybu se může stát, že začnou 
v tomto věku pozvolna přibývat 
na váze. Je třeba myslet také na to, že 
se nacházejí v reproduktivním období, 
a pokud se žena chystá otěhotnět, 
měla by připravit své tělo na změnu. 
Vhodné je zařadit do stravy suroviny 
bohaté na kyselinu listovou a železo, jež 
se skrývají v listové zelenině, brokolici, 
hrášku, fazolích, játrech apod. Také 
je nutné konzumovat zdroje omega 
3 mastných kyselin, například dvěma 
porcemi ryb týdně. V případě mořských 
ryb tím dodají tělu i dávku potřebného 
jódu. Zapomínat se nesmí ani na vápník, 
který se nachází především v mléčných 
výrobcích, ale i v libovém hovězí, máku 
nebo sezamových semínkách.
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tipy pro zdraví

doby byli štíhlí. Důležitý je pravidelný 
pohyb a dodržování zásad zdravé 
stravy. V jídelníčku by neměly chybět 
především vápník, vitamin D, který lze 
dobře načerpat procházkou ve dne, 
a omega 3 mastné kyseliny. Dále 
pak vitaminy skupiny B, především 
B6, který se skrývá např. v banánech 

a bramborech, a B12, jenž se nachází 
ve vejcích, rybách a drůbežím mase. 
Pomoci mohou i bylinné přípravky jako 
je např. black cohosh, asian dogwood, 
listy damiany, rehmania, rozpustná 
vláknina nebo kyselina linolová (CLA). 
Neméně důležité jsou antioxidanty, 
které chrání buňky a oddalují stárnutí.

Když je vám 40 let
Metabolismus se začíná pozvolna 
zpomalovat, při nesprávném životním 
stylu a nevhodné genetické zátěži 
stoupá riziko civilizačních chorob. 
Zvyšuje se hladina krevního tlaku 
a cholesterolu, hrozí riziko srdečně 
cévních onemocnění, cukrovky 2. typu 
apod. Záleží jen čistě na každém, jak 
své tělo zapojí a jak oddálí stárnutí 
buněk. V jídelníčku by neměla chybět 
vláknina, která mimo jiné působí jako 
„čistička“ střev. Nachází se v ovoci, 
zelenině, cereálních výrobcích, 
obilovinách a luštěninách. Dospělí lidé 
by měli přijmout alespoň 25 g, ideálně 
však 30 až 35 g vlákniny denně. 
Důležitý je vápník a také suroviny 
bohaté na draslík. Je třeba snížit 
živočišné tuky a nahradit je rostlinnými 
v poměru 1:3. Hladinu „zlého“ 
cholesterolu pomohou snížit panenské 
rostlinné oleje, mořské ryby a ořechy 
v přírodní podobě. 

Když je vám 50 let 
U žen přichází menopauza a u obou 
pohlaví se ještě více zvyšuje riziko 
vzestupu hladiny LDL cholesterolu, 
riziko cukrovky 2. typu, osteoporózy 
a artrózy. Ženy i muži mohou mít pro-
blémy s přibýváním na váze, především 
v oblasti břicha, a to i ti, kdo do této 

doby byli štíhlí. Důležitý je pravidelný Když je vám 40 let a bramborech, a B12, jenž se nachází 

13 top antioxidantů
•  vitamin A a karotenoidy – mrkev, 

dýně, brokolice, sladké brambory, 
rajčata, kapusta, broskve, meruňky

•  vitamin C – citrusové plody, zelené 
papriky, brokolice, listová zelenina, 
jahody a rajčata

•  vitamin E – ořechy a semena, 
celozrnné potraviny, listová zelenina

•  vitamin B2 – zelená zelenina, játra, 
mléčné výrobky a celozrnné pečivo

•  vitamin B15 – kvasnice, žloutky, 
mozeček, srdce, listová zelenina 

•  fl avonoidy – sója, červené víno, 
hroznové víno, granátová jablka, 
brusinky

•  selen – ryby, červené maso, vejce, 
česnek, celozrnné potraviny

•  zinek – játra, tmavé maso, mléko, 
vaječné žloutky a mořští živočichové

•  mangan – ořechy, rýže, luštěniny, 
obilniny

•  měď – hovězí játra, brambory 
a fazole

•  lykopen – rajčata a rajčatové 
produkty

•  lutein – kapusta, brokolice, kiwi, 
špenát

•  lignan – lněná semínka, ovesné 
vločky, ječmen, žito

Pro všechny platí
stejná pravidla
– zdravý životní styl 
  1.  Jezte pestře, vyváženě a pravi-

delně v 5 až 6 porcích denně.
  2.  Zaměřte se na čerstvé, sezónní 

a lokální suroviny.
  3.  Připravujte pokrmy tak, aby 

v nich zůstalo co nejvíce zdraví 
prospěšných látek.

  4.  Vyvarujte se potravin, které 
obsahují příliš soli, jednoduchých 
cukrů a živočišných tuků.

  5.  Dbejte na to, co jíte, a pečlivě 
čtěte informace uvedené na oba-
lech potravin.

  6.  Dodržujte pitný režim, pijte min. 
1,5 litru tekutin, ideálně neperlivé 
vody, denně. 

  7.  Vyhýbejte se alkoholu, kouření 
a nadměrnému stresu.

  8.  Naučte se relaxovat a spěte 
alespoň 6 hodin kvalitního spánku 
denně.

  9.  Pravidelně se hýbejte, choďte 
na procházky a sportujte min.
30 minut denně.

10.  Choďte na preventivní lékařské 
prohlídky.
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Obligátní otázka na úvod, jak 
jste se vůbec stal kuchařem?
U mě to byla jasné volba. V rodině 
sice žádného kuchaře nemáme, ale 
otec se vždy zabýval gastronomií 
nejprve jako fotograf a dnes jako 
novinář, píšící o gastronomii. Jako 
každý jsem se odmala motal u mámy 
v kuchyni a bavilo mě při vaření 
pomáhat. Ale největším podnětem 
bylo to, že jsem s tátou často chodil 
do restaurací, viděl, jak to funguje 
v kuchyni, a brzy jsem byl pevně 
rozhodnutý stát se kuchařem.

Takže to byla cesta přímočará 
a jednoduchá?
Úplně ne. Pro jistotu jsem se přihlásil 
na dva obory. Na kuchaře, ale taky 
na pekaře. Říkal jsem si, že když se 
na kuchaře nedostanu, začnu se 
učit pekařem a později přestoupím 
na kuchařinu.

ale výuční list nedělá kuchaře, 
kde jste sbíral zkušenosti?
Moje první cesta byla ještě na konci 
učení, kdy nás vybrali osm z celého 
učiliště na zahraniční praxi. Byli jsme 
v Německu, a to se později stalo mým 
osudem.

Nudle 
nejsou 
nudné

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována

Nudle a pokrmy z nich jsou 
podle představy mnoha lidí 
doménou čínských nebo 
vietnamských restaurací. 
Tuhle zažitou představu bourá 
pražský podnik Noodles, kde 
můžete ochutnat nudlové 
pokrmy z celého světa a to 
nejen z asijské strany. Kuchyni 
tady vládne třicetišestiletý 
sympatický šéfkuchař 
Tomáš Kalina.



Salát ze skleněných nudlí (thajské nudle)

Magronen s jablky (švýcarské nudle)

Udon nudle (japonské nudle)

Nudle s mákem (české nudle)

Postup:
 Nudle spaříme v horké vodě asi na 2 minuty, pak vychladíme a přestříhneme na menší kousky. 

Rajče nakrájíme na měsíčky, okurku a houby na nudličky, buráky nasekáme. Všechny ingredience 
smícháme s nudlemi a dochutíme rybí omáčkou, limetkovou šťávou a najemno nasekanými chilli 
papričkami. Důležitá je nakyslá pikantní chuť se silnou chutí po koriandru.  

Postup:
 Jablko (zbavené jádřince) a brambory nakrájíme na kostky, kuřecí prsíčka na nudličky. 

Do osolené vody dáme vařit nudle. Na pánvi na oleji orestujeme maso, přidáme brambory, 
zalijeme smetanou a osolíme. Necháme chvilku povařit, aby smetana zhoustla. Potom přidáme 
uvařené nudle, jablka a jablečnou přesnídávku, případně dochutíme solí a trochou cukru. Při 
podávání je možné ozdobit hoblinkami parmazánu.
Tip: Nejlepší je si přesnídávku vytvořit jednoduše z cukru a rozvařených jablek 
  

Postup:
 Udon nudle dáme do vroucí osolené vody a asi minutu povaříme. Na pánvi s olejem 

orestujeme vepřové maso, přidáme mrkev a cibuli a vše smícháme, necháme chvilku společně 
restovat. Přidáme soba omáčku a trochu vody (soba omáčka je velmi hustá), nudle a pórek 
a dobře promícháme. Při servírování ozdobíme hoblinkami sušeného tuňáka, které se teplem 
na nudlích hýbou a vytvoří tak „živý» efekt.
  

Postup:
 V osolené vodě uvaříme tagliatelle nebo domácí nudle. Na pánvi na mírné teplotě ohřejeme 

máslo, přidáme mák s cukrem a vytvoříme kašičku, do které přidáme nudle a dobře promícháme. 
Servírujeme ozdobené bazalkou, případně směsí cukru a máku. 

Ingredience: 
 40 g skleněných nudlí, rajče, okurka salátová, houby (babské ucho nebo 

shi-take), čerstvý nasekaný koriandr, buráky, šťáva z 1 limetky, rybí omáčka, 
chilli papričky  

Ingredience: 
 1/2 jablka, 1 středně velká brambora (uvařená a oloupaná), 1 dcl smetany 

min 30 %, 80 g nudlí sedanini, 50 g kuřecích prsíček, 1 lžíce jablečné 
přesnídávky, 1 lžíce slunečnicového oleje, sůl, cukr 

Ingredience: 
 250 g čerstvých udon nudlí, 2 lžíce soba omáčky, 50 g vepřového masa 

na nudličky, 1/4 oloupané cibule na proužky, mrkev na nudličky, pórek 
krájený nahrubo, slunečnicový olej, sůl, sušený tuňák 

Ingredience: 
 80 g tagliatelle, mák, moučkový cukr, máslo, sůl 

 

Doba přípravy: 10 minut, pro 1 osobu 

Doba přípravy: 15 minut, pro 1 osobu

Doba přípravy: 10 minut, pro 1 osobu

Doba přípravy: 10 minut, pro 1 osobu
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radíme se s šéfkuchařem
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že hlavním problémem ve většině 
restaurací, tedy i těch mimopražských, 
je špatně řešené pracovní prostředí 
kuchaře.

Jak to myslíte? Jako špatné 
vybavení technikou?
To také, ale úplně obecně. Podívejte 
se na kuchyně v dnešních restauracích 
– v kolika z nich najdete třeba okno 
s denním světlem? V kolika z nich je 
příjemné prostředí? Dnes si bohužel 
restaurace otevírají ve velké míře 
lidé, kteří s gastronomií nemají nic 
společného a nejsou schopni pochopit, 
že dobrou restauraci dělá ve stejné míře 
příjemné prostředí pro hosty, dobrý 
servis a taky dobrá kuchyně. Jak má 
být kuchař kreativní, podávat špičkové 
výkony a chodit rád do práce, když je 
s kuchyní zastrčen v nejtemnějším koutě 
mezi bílými kachlíčky a bez denního 
světla? Přitom dobrý kuchař může dělat 
dobrou kuchyni jen v dobře řešené 
a dobře vybavené kuchyni.

To je jediný problém naší 
gastronomie?
Obecně vidím jako velkou slabinu to, že 
dobře se většinou najíte jen v dobrých 
a tedy i dražších restauracích. To třeba 
v Německu je nemyslitelné. Tam ať jdete 
do restaurace se dvěma michelinskými 
hvězdami nebo do vesnické hospůdky, 
jídlo je vždy kvalitní, neošizené 
a obsluha příjemná a vstřícná. Myslím, 
že v tomhle se ještě máme co učit. 

legrace. K tomu musíte mít nejen 
správné ingredience, jako třeba speciální 
prášek zvyšující elasticitu těsta, ale také 
skutečně dobrou fyzičku.

nudle ale nevaří jen v Číně, 
kde jste se učil ty další, co dnes 
nabízíte?
Máme velice dobrou spolupráci 
s ambasádami v Praze, takže jejich 
zaměstnanci nám jsou schopni posoudit 
výsledek naší práce a zhodnotit, jak se 
blížíme originálu. Také sem jezdí kuchaři 
z Thajska, Japonska, Malajsie, ale třeba 
také z Mongolska nebo Indonésie, a učí 
nás své recepty a postupy. Samozřejmě 
jsme se museli přizpůsobit tuzemské 
klientele, srovnat chutě, protože třeba 
sójová pasta používaná v pravých 
čínských nudlích je velmi silná.

co je při přípravě nudlí 
nejdůležitější?
Správné dochucení. A když se vám 
sejde hodně lidí, musíte to zvládnout 
třeba na čtyřech pánvích a ze všech 
musí pokrm chutnat stejně. Mnohdy 
je pokrm dochucován mnoha 
ingrediencemi a vzájemně se od sebe 
nudlová jídla diametrálně liší. V naší 
nabídce jsou třeba kantonské nudle 
s pórkem, vepřovým masem a shii-take 
houbami, bambusovými výhonky 
a ústřičnou omáčkou nebo korejské 
skleněné nudle jap čhe s restovaným 
hovězím, zeleninou, špenátem a shii-
take houbami a také bami goreng 
wonton nudle z Indonésie, restované 
na ořechovém oleji s malými krevetami, 
čínskou kapustou, zázvorem a kuřecím 
masem. Na druhé straně děláme i české 
nudle s mákem nebo italské domácí 
špagety, které si vyrábíme sami. Všechna 
jídla se navíc podávají i ve vegetariánské 
variantě. Ale standardní specifi cká chuť 
musí být vždy dodržena.

Jak si udržujete a rozšiřujete 
svou kuchařskou profesi?
Právě proto, že jsme poměrně jedno-
stranně zaměřená restaurace, snažím se 
jezdit co nejvíce na stáže do zahraničí, 
naučit se něco nového a okouknout, 
jak to dělají jinde. Samozřejmě v tomto 
případě se nejedná o asijské země, kde 
nudle dominují.

co vidíte jako největší problém 
Vaší profese v Čr?
Když občas čtu nějaké rozhovory 
s kuchaři, tak většina si stěžuje 
na suroviny. Až tak si nemyslím, že 
tohle by byl největší problém. Kdo chce 
dobré suroviny najít, najde je. Myslím, 

V jakém smyslu?
Zůstal jsem tam. Tehdy ještě nešlo tak 
jednoduše získat pracovní povolení, 
a tak jsem musel pracovat jako takzvaný 
pendler. Na české straně hranic jsem 
se domluvil s jednou paní, která mi 
potvrdila, že u ní bydlím, a ofi ciálně 
každý den dojížděl. Skutečně jsem ale 
v Německu bydlel.

V jakých restauracích jste tam 
pracoval a co Vám to dalo pro 
profesní dráhu?
Pracoval jsem převážně v Bavorsku. 
Vystřídal jsem několik podniků od těch 
průměrných až po restauraci, která byla 
v roce 2001 vyhlášena nejlepší bavor-
skou restaurací. Pak jsem ještě pracoval 
v podniku ve Švýcarsku, ten byl zajímavý 
tím, že tu byla jedna kuchyň pro dvě 
restaurace – pro jednu obyčejnou, 
lidovou, a pro druhou, kde se podávala 
špičková gastronomie. Takže se stávalo, 
že kuchař na pánvi smažil vídeňský řízek 
a vedle současně připravoval variaci 
molekulární kuchyně. Bylo to hodně 
náročné, protože se sice v té nóbl 
dělalo poměrně málo jídel za den, ale ta 
lidová, tam to jelo jako na běžícím pásu. 
A kuchař musel neustále přepínat mezi 
oběma úrovněmi.

nakonec jste se stal vyhlášeným 
odborníkem přes nudle ve speci-
alizované pražské restauraci…
Dostal jsem se k tomu náhodou a musím 
říci, že jsem nudle hodně podceňoval. 
Jako většina lidí jsem si ve spojení 
s asijskými nudlemi nepředstavoval nijak 
vysokou a zajímavou gastronomii. Ale 
už při mém prvním pobytu v Číně mne 
místní kuchaři vyvedli z omylu.

Takže jste se učil přímo v asii?
Ano, podnik mě vyslal na praxi, 
abychom byli schopni připravovat 
skutečně autentické pokrmy.

Jak jste se domlouval?
Umím německy a anglicky, ale to mi 
tam nebylo nic platné. Bylo to legrační, 
protože všichni mluvili jen čínsky. Pokud 
jsem něco dělal špatně, dostával jsem 
od šéfkuchaře přes ruce. Nakonec jsem 
se i ruční vytahování nudlí naučil, i když 
to samozřejmě neovládám tak bravurně 
jako čínští mistři.

V restauraci si děláte nudle 
sami?
Některé ano, ale většinu kupujeme. 
Zaprvé by byl problém tady shánět 
potřebné suroviny na jejich výrobu 
a také tahat ručně nudle není žádná 
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Přip

ravil Pavel H
an

u
ška, fo

to
 Pavel H

an
u

ška, R
ecep

ty a jíd
la p

řip
ravil To

m
áš K

alin
a, šéfku

ch
ař restau

race N
o

o
d

les Prah
a (w

w
w

.n
o

o
d

les.cz)



www.svetpotravin.cz 31květen 2012

Hovězí
maso

PR článek

Hovězí maso je pro člověka důležitým zdrojem železa, zinku, řady vitaminů B 
a bílkovin, které poskytují základní aminokyseliny důležité pro zdravý růst. 
Gastronomická úprava masa má mnohasetletou tradici. Archeologické průzkumy 
dokazují, že bylo zpočátku upravováno především vařením. Hovězí maso lze však 
upravovat mnoha způsoby. Je vhodné na vaření, dušení, pečení i smažení. 
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Druhově ji dělíme na plec, střed 
a špičku.
Plec – jde o začátek svíčkové (na širší 
straně) vhodný k pečení a dušení.
Střed – ze středu svíčkové můžeme 
postupně krájet od dvojitých bifteků 
Chateaubriand, jednotlivé bifteky 
až po medailonky, které dále podle 
velikosti dělíme na Tournedos a Filet 
mignon.
Špička – konec svíčkové je pak 
vhodný připravovat nakrájený na nud-
ličky nebo nastrouhat a podávat jako 
tatarský biftek

roštěnec
Jedná se o mohutný zádový sval, který 
se táhne takřka po celém hřbetu až 
ke konci žeber. Dělíme jej na přední 
a zadní část, tzv. vysoký a nízký 
roštěnec. Roštěnec patří, společně se 
svíčkovou a kýtou, mezi hovězí maso I. 
jakosti.
Vysoký roštěnec – nachází se v přední 
části, lze ho připravit jako pečeni nebo 
nakrájet na plátky. Takové steaky pak 
mohou být vykostěné i s kostí. Maso 
z roštěnce není tak jemné jako ze 
svíčkové, ale často bývá označováno 
jako chutnější.
Nízký roštěnec – nejčastěji se připra-
vuje nakrájený na plátky jako klasické 
roštěnky. Lze ho však samozřejmě 
opět připravit i vcelku jako vynikající 
pečeni. Podobně jako Chateubriand 
u svíčkové, i u roštěnce lze odříznout 
dvojitou roštěnou – Entrecote double. 
Další v pořadí, po dvojité roštěné, 
následuje Rib eye steak, Club steak 
a porcování roštěnce zakončuje T-bone 
steak Porterhous steak. Pro poslední dva 
jmenované steaky je charakteristická 
kost ve tvaru písmene „T“ (odtud název 
T-bone steak) a z každé strany kosti jiný 
druh masa – roštěnec a svíčková.

Maso je tvořeno z největší části příčně 
pruhovanou svalovinou, dále tukem 
a vazivovými částmi. Kvalita svaloviny 
závisí na jemnosti svalových vláken 
a obsahu tuku. Mladé kusy mají vlákna 
jemnější, a proto jejich maso bývá 
měkčí a chutnější. 
V posledních letech, po skandálech 
s nemocí BSE nebo prokázanými 
dioxiny v krmivu, konzumace hovězího 
masa klesla. Nyní se již dbá více 
na kvalitu, než na kvantitu. Proto musí 
být u každé dodávky jasně deklarovaný 
původ poraženého dobytku. Nabídka 
hovězího masa se také výrazně 
rozšířila.

druhy mas
Bourání, tedy dělení masa na menší 
části určené pro spotřebitele, se 
částečně liší v každé evropské zemi 
a vychází z různých národních 
a regionálních tradic. Veliké obchodní 
řetězce však již často nabízejí kusy 
dělené dle mezinárodního standardu 
a oblibu si získává i maso, které je 
vykostěné, nakrájené na plátky či jinak 
předpřipravené.
Nejdražší a nejkvalitnější druhy masa 
jsou ze zadních partií zvířat, ze zad 
a hýždí. Svaly těchto partií zvíře příliš 
nezapojuje do těžké práce. Proto je 
maso křehčí a hodí se na přípravu 
pečených, smažených či grilovaných 
minutek. Na vaření a dušení je pak 

vhodné maso z plece, krku nebo 
z dolní části končetin, které je tužší 
a vláknitější, a proto je nutná delší 
tepelná úprava. Výsadní postavení 
má hovězí maso právě díky proslulým 
biftekům, které lze připravovat jak 
ze svíčkové, tak ze hřbetu – tedy 
roštěnce.

Svíčková
Tento protáhlý sval je umístěný pod 
hřbetem. Je charakteristický svým 
tvarem, který se postupně zužuje. 
Jde o nejkvalitnější druh hovězího 
masa. Svíčkovou lze upéct vcelku jako 
pečeni, nebo ji rozkrájet a péct steaky. 
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teplotu. Po upečení steak překryjeme 
alobalem a necháme 10 minut odpo-
činout, aby teplo mohlo ještě nějakou 
dobu pronikat do středu masa.
Polosyrový steak dosáhneme vnitřní 
teplotou ve výši 43 °C. Plátek musíme 
zprudka opéct po obou stranách 
do hněda a ihned podávat.
U krvavého steaku musíme vyčkat, 
dokud na povrch nevystoupí trocha 
krve. Vnitřní teplota musí mít 46 °C.
Polokrvavý steak obrátíme poté, 
co na povrch vystoupí velké množství 
krve, následně jej opékáme 2 minuty.
Středně propečený steak (medium) 
docílíme, pokud steak obrátíme, jak-
mile se navrchu objeví krev. Pečeme, 
dokud není úplně pevný na dotek. 
Dobře propečený steak opékáme 
do úplného zhnědnutí krve. 

PR článek

U řezníka nakupujte vždy jen maso, 
které je správně opracované. Musí 
být čistě nakrájené, seříznuté podle 
linie svalu a kosti. Pokud kupujete 
maso balené, samozřejmě zkontrolujte 
datum spotřeby a neporušenost obalu. 
V ledničce pak dbejte na to, aby 
maso či jeho šťáva nepřišla do styku 
s dalšími syrovými potravinami. 
V případě, že kupujete maso neba-
lené, uschovejte ho v míse přikryté 
pokličkou či potravinářskou fólií. Maso 
lze samozřejmě i zamrazit. V takové 
podobě vám hovězí vydrží až jeden 
rok.

Jaký steak upřednostňujete?
Ať preferujeme různě propečený 
steak, tak musíme dbát, aby maso 
mělo před opékáním pokojovou 

rady a zajímavosti 
• V České republice je nejnižší spotřeba 
hovězího a telecího masa ze všech států 
EU. Na jednoho občana tak připadá 
spotřeba jen 9,5 kg ročně.
• Pro zachování struktury, kvality a chuti 
masa je vhodný pomalejší způsob 
rozmrazování. Proto je nejlepší nechat 
maso rozmrznout přes noc v ledničce. 
• Jak bylo již řečeno, dělení masa 
v evropských zemích je víceméně 
podobné. Velice rozdílný postup 
však mají v USA. Právě ze Spojených 
států k nám přišly steaky Porterhouse 
a T-bone, které vycházejí z americké 
tradice a vášně pro rožnění a přípravy 
velkých steaků.
• Jaký je rozdíl mezi biftekem 
a steakem? Biftek je pouze zkratkou 
anglického „beef steak“. Pokud tedy 
připravujeme steak z hovězího masa, 
můžeme ho bez starostí nazývat i biftek.

nákup a uskladnění masa
Pro dosažení maximální kvality 
a nejlepší chuti by se hovězí maso 
mělo nechat několik týdnů vyzrát 
v podmínkách řízené teploty. Většinou 
se však nechává za konzistentní 
teploty zrát jen pět až šest dní. 
Vyzrálé maso má barvu tmavého 
burgundského vína a tuk by měl být 
spíše krémový než bílý.

U řezníka nakupujte vždy jen maso, 
které je správně opracované. Musí 
být čistě nakrájené, seříznuté podle 
linie svalu a kosti. Pokud kupujete 
maso balené, samozřejmě zkontrolujte 
datum spotřeby a neporušenost obalu. 
V ledničce pak dbejte na to, aby 
maso či jeho šťáva nepřišla do styku 
s dalšími syrovými potravinami. 
V případě, že kupujete maso neba-
lené, uschovejte ho v míse přikryté rady a zajímavosti 

Hovězí s KLASOU chutná 
nejlépe  

Jeden z nejoblíbenějších a určitě také 
nejčastěji připravovaných pokrmů 
z hovězího masa v České republice 
je guláš. Na vynikající guláš existuje 
tisíce receptů, které se více či méně 
liší postupem, množstvím a druhem 
použitých ingrediencí či kořením. 
V každé domácnosti bychom tak mohli 
ochutnat jedinečný guláš, který bude 
vždy originálem. Nejdůležitější ingredi-
encí pro všechny ale musí být kvalitní 
a chutné maso. Při jeho hledání nám 
může pomoci logo KLASA, které 
nalezneme třeba na Hovězích kostkách 
na guláš Masokombinátu Plzeň.  
V případě, že si doma rádi vytvoříte 
prostředí luxusní restaurace a chcete 
si dopřát pravý steak, pomůže i vám 
značka KLASA v hledání kvalitního 
masa. Certifi kát kvality naleznete 
na Hovězím marinovaném steaku bez 
kosti BIO od společnosti M.U.S.P., a. s. 
V neposlední řadě je oceněný značkou 
KLASA Bio hovězí provensálský biftek 
od fi rmy Biopark, se kterým v kuchyni 
také dozajista vytvoříte tu pravou 
gurmánskou specialitu.
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ke snížení vysokého krevního tlaku. Sója 
je označována i jako rozbíječ žlučových 
kamenů. Díky nízkému obsahu sodíku 
a látek vytvářejících kyselinu močovou 
a vysokému obsahu draslíku, vápníku 
a hořčíku je doporučována při dně 
a onemocnění ledvin.

Skrytá nebezpečí
Díky vláknině, které sója obsahuje 
až do 5 %, je vhodná jako prevence 
zácpy, hemeroidů a střevních nádorů. 
V neposlední řadě je sója označovaná 
dle japonských výzkumů jako ochrana 
proti rakovině. Přes všechny výše 
vyjmenované klady nesmíme zapomínat, 
že sója obsahuje velké množství 
bílkovin, a proto může vést k vyčerpání 
proteolytických enzymů trypsinu 
a chymotrypsinu. Z tohoto důvodu se 
doporučuje jíst sóju v malém množství, 
ideálně dvakrát do týdne. Sója má 
rovněž nízkou koncentraci estrogenu 

Vliv sóji na lidské zdraví je rozporuplný. 
Na jednu stranu obsahuje mnoho látek 
důležitých pro lidské tělo, na druhou 
stranu není příliš vhodná k pravidelné 
konzumaci. Vyhýbat by se jí měli 
především kojenci, těhotné ženy a páry 
plánující početí. Ostatní by se měli řídit 
podle starého a dobrého rčení všeho 
s mírou. Mezi jednoznačné klady sóji 
patří to, že obsahuje vysoké množství 
proteinů, má vhodné složení amino-
kyselin a je lehce stravitelná. Na rozdíl 
od masa neobsahuje hnilobné bakterie, 
putresciny, tyramin, xantin a cholesterol. 
Pro představu 500 g sóji se rovná asi 2 kg 
masa, 5 l mléka nebo 28 slepičím vejcím.
Sója má vysoký obsah vitaminů 
skupiny B, lecitinu, vápníku a hořčíku, 
což velmi dobře působí na nervovou 
soustavu. Poskytuje nám také velmi 
kvalitní tuky, které svými mastnými 
kyselinami chrání cévy před sklerózou, 
infarkty a mozkovou mrtvicí, a přispívá 

Rostlina budoucnosti, zázračná rostlina či rostlinné maso, těmito označeními se může 
pyšnit právě sója, luštěnina s vysokým obsahem proteinů. Její název pochází z japonského 
shoyu. Za vhodných podmínek může dorůst až 1,5 metru, běžně však dorůstá kolem 
výšky 1 metru. První zmínky o sóje pocházejí již z knih známých jako Pen-Cao-Kong-Mu 
před 2838 lety. Sója je pěstována v tropických až subtropických podmínkách a v teplých 
oblastech mírného pásu. 
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a díky tomu by měla zabránit vzniku 
rakoviny prsu. Toto malé množství 
hormonu, které může pomoci ženám, 
může mít ale zdraví ohrožující účinky 
na kojence. Se sójou je spojeno také 
riziko snížení plodnosti, je z ní totiž 
uvolňován genistein (látka podobná 
ženskému pohlavnímu hormonu), který 
má bojovat nejen proti rakovině, ale má 
snižovat i kvalitu spermatu.
U Evropanů se velmi často vyskytuje 
alergie právě na sóju. Pokud jste tedy 

sóju ještě nikdy neochutnali, začněte 
malými sousty, aby u vás nepropukla 
alergická reakce. Možnost vzniku 
alergické reakce se snižuje u produktů, 
které prošly fermentací, díky níž vznikají 
zdravější a bezpečnější potraviny, jelikož 
jsou při ní ničeny toxiny.

Mnoho podob sóji
Na našem trhu nalezneme sóju v mnoha 
podobách. V podobě sójového masa, 
mléka, omáčky, tempehu či tofu. 

Nejkvalitnější ze všech těchto produktů 
je tempeh. Jedná se o fermentovaný 
výrobek, který je plnohodnotnou 
náhradou masa. Připraven je z vařených, 
rozmačkaných a slisovaných sójových 
bobů s přídavkem bakteriální kultury. 
Díky fermentaci vznikne sójový sýr 
s šedomodrou ušlechtilou plísní. 
Na výrobu tempehu se přišlo zajímavým 
způsobem, když si lidé uchovávali sójové 
boby v listech podobných našemu 
lopuchu. Poté se zjistilo, že sójové boby 
jsou prorostlé plísní. Tempeh je zajímavý 
tím, že obsahuje všechny vitaminy 
skupiny B. Čím víc proroste plísní 
a povrch je bělejší, tím je v tempehu 
více B12. Dalším produktem, se kterým 
se dnes již běžně můžeme setkat, je 
tofu, tzv. sójový tvaroh, který se vyrábí 
vysrážením sójového mléka kyselinami 
a minerálními solemi. Tofu je oblíbený 
hlavně proto, že má mnohostranné 
použití. Můžeme jej kořenit, sladit, jíst 
syrové, smažené, vařené či pečené, 
přidat do jogurtu nebo omáčky. 
Za nejstarší koření na světě je 
považována sójová omáčka, která byla 
objevena před více než 2500 lety v Číně. 
V prehistorické Asii si lidé připravovali 
na zimu maso a ryby naložením do soli. 

PR článek
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bílkovina světle hnědé barvy. Prodává 
se v podobě kostek, nudliček, plátků či 
granulátu. Neobsahuje lepek, a proto je 
vhodné i pro bezlepkovou dietu.
Základní zásady při přípravě: sójové 
maso zalijeme horkou vodu a necháme 
nabobtnat po dobu, která je uvedena 
na obalu. Sója, stejně jako další 
luštěniny, obsahuje oligosacharidy, 
které mohou způsobit zažívací potíže 
(nadýmání). Pokud se u vás tyto potíže 
po konzumaci sójového masa objeví, 
doporučuje se sójové maso déle vařit. 

můžeme je přidávat do salátů či jiných 
jídel a naklíčením se znásobí množství 
obsažených látek. Sojanéza a tofunéza 
jsou vhodnou alternativou ke klasické 
majonéze či tatarce, hlavní výhodou je 
především nižší obsah tuku a obohacení 
vlákninou a vitaminy. Sójový olej má 
vysoký obsah nenasycených mastných 
kyselin, hodí se do salátů nebo 
na nakládání zeleniny. Tento olej je 
vhodný spíše k dušení s vodou, ale 
nesmí se na něm smažit.
Sójové maso je dehydratovaná sójová 

Tekutina, která z takto konzervovaných 
jídel vytékala, byla používána jako 
základ dochucovadel. V šestém století 
začal do popředí přicházet zájem 
o vegetariánství. To bylo důvodem 
potřeby dochucovadel nemasného 
původu. Jedna z prvních náhražek se 
skládala ze slané pasty a z fermentované 
rýže. V průběhu let pak Japonci upravili 
přísady a fermentační techniku výroby 
sójové omáčky. Jednou ze změn bylo 
použití stejného množství pšenice 
a sójových bobů, vznikla tak omáčka 
s vyrovnanou vůní a chutí, kterou 
dokáže zvýraznit aroma potravin, aniž 
by je přehlušila.

Už znáte sojanézu?
Sójové mléko je nutričně vyvážený nápoj 
z vybraných sójových bobů. Obsahuje 
mimo jiné lecitin, nutný pro správnou 
činnost mozku, má však nižší obsah 
vápníku oproti mléku kravskému. 
Na trhu můžeme najít také sójovou 
mouku, plnotučnou či odtučněnou. 
Sójová mouka nemá stejné vlastnosti 
jako pšeničné mouky. Neobsahuje 
lepek (gluten) a škrobu obsahuje 
jen malé množství. Sójové výhonky 
přinášejí celou řadu vitamínů a enzymů, 

co byste měli vědět 
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bylinky

Pěstování a uchování  
Semínka koriandru zaséváme do dobře 
propustné hlíny na slunečném místě. 
Nejvhodnějším měsícem, kdy je 
vhodné začít se setím na zahradě, je 
duben, kdy již noční teploty neklesají 
pod 7° C. První známky o vyklíčených 
semínkách spatříte přibližně za 21 dní, 
semenáčky je potom nutné rozsadit, 
aby měla rostlina dostatečný prostor 
pro další růst. Ze vzrostlé rostliny 
sklízejte listy, které neskladujte, ale 
hned využijte. Aromatická, kulatá 
semena je vhodné sbírat v srpnu, 
jakmile se barva změní na hnědou. 
Stejně jako kořeny je můžete sušit 
a uschovat do zásoby, případně umlít 
na prášek. 

Ingredience: 
 1 lžíce olivového oleje, 1 nadrobno nakrájená cibule,

1 lžička mletého koriandru, 1 velká brambora, 450 g očištěné mrkve, 
1200 ml kuřecího vývaru, sůl, hrst celého koriandru na ozdobu
 

Pikantní mrkvová
polévka s koriandrem   

Účinky na zdraví 
Koriandr je využíván ve formě nálevů 
a k inhalacím. První jmenovaná forma 
je vhodná při křečích břicha, k povzbu-
zení trávení a slinivky. Inhalaci 
využijete při rýmě a chorobách horních 
cest dýchacích. Inhalují se páry, které 
vznikají při vaření podrcených semen. 

Využití v kuchyni 
Pokud rostlinu pěstujete doma, máte 
neustále k dispozici čerstvé lístky, jež 
skvěle doplňují dušené maso, polévky 
a zeleninová jídla. Semena využijete 
při pečení chleba a pečiva, nasládlá 
chuť doplní omáčky a dezerty. Stranou 
nezůstávají ani při nakládání hub, 
červené řepy a zelí, výborně doplní 

Koriandr      

Postup:
 Do rozehřátého oleje nasypeme nadrobno nakrájenou cibuli a orestujeme do sklovata. 

Přidáme koriandr, nakrájený brambor a asi 1 minutu mícháme. Po této době nasypeme 
očištěnou a nakrájenou mrkev a zalijeme vývarem. Přikryjeme pokličkou a vaříme asi 
20 minut. Hotovou polévku rozmixujeme v robotu, nebo za pomoci tyčového mixéru. 
Osolíme podle chuti a podáváme. Povrch můžeme ozdobit lístky koriandru.   Př
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Koriandr setý 
(Coriandrum sativum), 
jedno z ve světě nejvíce 
používaných koření, 
je jednoletá rostlina 
z čeledi miříkovitých, 
kam patří také 
kmín a kopr. Až 60 
centimetrů vysoká 
rostlinka je celá jedlá 
a snadno se pěstuje 
na zahrádkách nebo 
v květináči. 

čatní z rajčat. Chcete-li docílit opravdu 
silného rozvinutého aroma, zkuste 
semena na sucho opražit. 

Zajímavosti 
• Koriandru se mají vyhýbat lidé 
s poruchou srážlivosti krve, protože 
obsahuje látku zvanou kumarin, která 
brání srážení krve. 
• Každá část koriandru má jiné aroma. 
Semena připomínají nasládlé citrusy, 
listy voní podobně jako anýz a kořeny 
jsou jejich intenzivnější variantou. 
• K dalším názvům koriandru patří 
kyšinec nebo kyšnec. 
• Prababičky používaly proti bolení 
břicha „cicvárkové semínko,“ – 
semeno koriandru obalené v cukru. 

setý 

Doba přípravy: 40 minut, pro 4 osoby 
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a jaké jsou Vaše preference? 
co vás vždy spolehlivě potěší 
na talíři?
Snažím se jíst všechno a s ničím to moc 
nepřehánět. Vyhovuje mi už od dětství 
kvalitní česká kuchyně založená nikoliv 
na vepřo-knedlo-zelu, ale právě na polév-
kách a na dobře uvařených či pečených, 
citlivě okořeněných jídlech. To je, myslím, 
nejlepší i pro Oskárka. Neumím si 
představit, že bych jedla hamburgry nebo 
pálivá jídla exotické kuchyně, na které 
moje tělo není vůbec stavěné.

Víte také, jaké jídlo naopak z Vás 
dělá hvězdu kuchyně? 
Není to sice moc aktuální, ale myslím, 
že mojí specialitou je vánoční cukroví. 
Pečení mě baví a věřím, že třebaže jsem 
kuchař-začátečník, i výsledek většinou 
dobře chutná. 

Kdybychom teď odhlédli čistě 
od gurmánských potěšení, jak 
Vám vlastně vyhovuje život, kdy 
každý den jistě studujete docela 
jiné záležitosti než nové role 
nebo písničky?
Role maminky je opravdu něco zcela 
nového, neopakovatelného a já si ji 
patřičně užívám. Je samozřejmě někdy 
pořádně náročná, ale to mi nevadí. 
Každopádně zásadní rozdíl mezi rolí 
na divadle a rolí doma spočívá v tom, že 
v divadle se soustředím zcela na sebe. 
V roli maminky myslím jen na syna 
Oskárka.

Stačil už projevit nějaké prefe-
rence v jídle?
Myslím, že zcela jednoznačně. Je abso-
lutně a výhradně zaměřen na mléčné 
výrobky zn. „Mamča“. 

nemohu nezačít ničím jiným 
než vašimi stále ještě čerst-
vými mateřskými povinnostmi 
i radostmi. Každý se vás asi ptá, 
jak papá miminko. Mě by spíš 
zajímalo, jak „papá maminka“, 
tedy zda-li jste se po porodu pus-
tila do půstu z obav ztráty linie?
Maminka papá, jak jen to jde. Kojení 
s miminkem je bezva dieta s posilovnou, 
takže se spíš snažím jíst, abych měla 
sílu. Přibrala jsem v těhotenství jedenáct 
kilogramů a už z porodnice jsem šla 
o sedm kilo lehčí. Jediné, na co se ale 
těším, je tanec a běhání. Zkrátka návrat 
do kondice.

Jak jste prožívala těhotenství 
z hlediska pověstných chutí? 
Zapíjela jste kyselé okurky 
mlékem a zajídala šlehačkovými 
věnečky?
Chutě jsem měla rozmanité, i když až 
tak šílené to nebylo. Spíš se mi s každým 
měsícem objevila nějaká novinka. Začala 
jsem na svíčkové a vepřo-knedlu, pak 
přišly na řadu ryby a nakonec polévky.

V jídle 
jsem 
patriot
Často se o ní píše jako 
o jedné z nejútlejších českých 
zpěvaček. Je pravda, že se 
o Radce Fišarové nedá 
tvrdit, že je „ženská krev 
a mlíko“, nicméně její 
muší váha není výsledkem 
nesmyslných drastických 
diet, štíhlost zkrátka dostala 
do vínku. V jídle se totiž 
vůbec neodbývá, jen si v něm 
jako správná profesionálka 
hledí rozumné míry.

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

Je o vás známo, že máte ráda 
francouzské šansony, které sama 
interpretujete. Máte stejně vřelý 
vztah i k francouzské kuchyni?
Na francouzské kuchyni mě baví, že je 
o mnoha chodech v malém množství. 
Tedy toho hodně ochutnáte a nepřejíte 
se. Ocením ji třeba v létě, její lehkost 
a samozřejmě i nikoli nepodstatný 
fakt, že se hodí k vínu. Jinak jsem zcela 
patriotem.

Přivezla jste si přímo z Francie 
nějaký zvlášť nezapomenutelný 
gastronomický zážitek?
Byla jsem jen jednou v Paříži a musím 
říct, že pro mě osobně Prahu v gastro-
nomii nepřekonala. 

Jak jste naznačila, k Francii neod-
myslitelně patří i víno. nakolik 
to Vás oslovuje?

dokázala byste podlehnout muži 
čistě pro jeho mimořádný kuli-
nářský um?
Rozhodně ano. Jídlo a vaření vůbec má 
své kouzlo. I stejně připravované jídlo 
bude od třech kuchařů chutnat třikrát 
jinak. Mě vaření a pečení fascinuje, 
může být velmi kreativní. Mám pár 
přátel, se kterými skoro nemluvím 
o ničem jiném než o jídle. A nikdy se 
nenudíme.

Zaimponoval Vám tímto způ-
sobem i váš partner, herec Jiří 
Hána?
Nevím, jestli se to dá říct přímo takto, 
ale je pravda, že o vaření se u nás doma 
stará v první řadě právě Jirka. A musím 
říct, že u plotny mu to moc sluší. 
Velice rádi společně vaříme, grilujeme, 
zkoušíme nové dobroty a pak to 
všechno jíme.
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To je jiná kapitola, tam mě Francie velice 
baví. Nejsem žádný znalec, ale zejména 
v létě je pro mě sklenka dobrého vína 
součástí pohodového večera. Naštěstí 
bydlím kousek od vinotéky, kde nabízejí 
kvalitní vína. Často sáhnu po nějakém 
francouzském.

Od dětství jste vystupovala 
s rodinnou skupinou Fišle. Kdy-
bychom zůstali ještě u tématu 
alkoholu, nebyla jste oproti svým 
vrstevníkům jaksi opožděná v prv-
ních zkušenostech s ním, když jste 
byla pořád pod dohledem rodičů?
Právě naopak, snažila jsem se být 
dospělá se starší sestrou. A rodiče 
věděli, že zakazovat nemá žádnou cenu. 
Prostě to nechali být, věřili mi. Já jsem 
to s alkoholem párkrát zkusila, bylo mi 
špatně. Rodiče byli naprosto v pohodě, 
protože to zažili také, a ode mě byl klid. 

Ingredience: 
 300 g bílých fazolí, 150 g kvalitní klobásy,

150 g vepřového, kuřecího nebo husího pečeného masa, 
100 g slaniny, 3 lžíce sádla nebo oleje, 2 lžíce strouhanky, 
2 rajčata, 2 cibule, 2 stroužky česneku, bobkový list, tymián 
a petrželka, mletý pepř, vývar, sůl 

Cassoulet  

Postup:
 Tři hodiny předem namočíme fazole do studené vody a necháme 

nabobtnat, poté přidáme česnek, bylinky a uvaříme je téměř doměkka. 
Slaninu, klobásu a cibuli nakrájíme na kostičky, rajčata spaříme vařící 
vodou, oloupeme, pokrájíme na kousky. Stroužek česneku rozetřeme a vše 
podusíme na dvou lžících tuku. Zalijeme vývarem, přidáme nakrájené 
pečené maso a dusíme půl hodiny. Do pekáčku vymaštěného sádlem 
urovnáme ve vrstvách fazole a masovou směs, pokapeme vývarem, 
osolíme, opepříme, posypeme strouhankou a pečeme v mírně vyhřáté 
troubě půl hodiny, až je strouhanka křupavá a opečená dozlatova. 

S partnerem, hercem Jiřím Hánou Radka se synem Oskarem

Doba přípravy: 60 minut (+3 hodiny příprava), pro 2 osoby 
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Kdo je 
radka Fišarová
Pochází z Prahy. Začínala zpívat 
v pěti letech ve sboru Bambini di Pra-
ga, od šesti let vystupovala s rodin-
nou folkovou kapelou Fišle, ve dva-
nácti založila vlastní skupinu Auris, 
s níž se  velmi úspěšně věnovala folk 
a country muzice. Vystudovala  praž-
skou Konzervatoř J. Ježka, obor zpěv 
a muzikál. Ovšem již během studií 
vkročila na profesionální muzikálo-
vou scénu, kde účinkuje v hlavních 
rolích dodnes. Ve dvaceti letech byla 
obsazena do titulní role Webberova 
muzikálu Evita a stala se tak světově 
nejmladší představitelkou této 
role. Zpívala v muzikálu Hair/Vlasy, 
v Bernsteinově Mši a v řadě českých 
muzikálů jako Kleopatra, Rebelové, 
Tři mušketýři, Angelika, Dracula, 
Touha atd. Účinkovala také v Ná-
rodním divadle v Praze v tanečním 
představení Lucrezia Borgia či v ope-
ře Montezuma. Působí v pražských 
muzikálových divadlech Broadway 
a Hybernia. 
Její stěžejní role je již deset let titulní 
role muzikálu Edith Piaf, který se 
uvádí v mnoha českých městech, 
např. v Plzni (Komorní divadlo J.K. 
Tyla), v Brně (Mahenovo divadlo), 
v Olomouci (Moravskoslezské 
divadlo) i na zájezdech v zahraničí. 
Francouzský šanson je také náplní 
její koncertní činnosti v programu 
s názvem Malá pocta velké Edith 
za doprovodu Jazztria a akordeonu 
nebo v symfonické verzi s názvem 
Paris, Paris.

nic nezměnilo. Jen se asi tak na jevišti 
nestresuji. 

Takže kdy bychom Vás mohli vidět 
ve světlech reflektorů?
Mám radost, že po dvanácti letech 
od plzeňské premiéry se objeví také 
v Praze, konkrétně v divadle Hybernia, 
představení Edith Piaf-vrabčák z předměstí. 
Právě s hostujícím Baletem divadla J. K. 
Tyla Plzeň. Potom hraji taktéž v Hybernii 
od dubna roli Guduly, matky Esmeraldy, 
v představení Quasimodo. V květnu se 
vracím do divadla Broadway k roli Dorotky 
v muzikálu Kat Mydlář. Pomalu se také 
připravujeme na šansonové koncerty 
s mým Jazztriem Vládi Strnada a s akorde-
onistkou Janou Bezpalcovou.

Dovolím si říct, že jsem s alkoholem 
začala v osmnácti a skoncovala v devate-
nácti letech. Dnes si užívám malé sklenky 
vína občas doma.

Přejděme k Vaší tvorbě. Už máte 
naplánováno, jakým způsobem 
se budete vracet na jeviště? a je 
to teď pro Vás stejně důležité 
jako před narozením Oskara?
Ani tak neplánuji, spíš se přizpůsobuji 
potřebám divadla. Těším se zpátky 
do něj, i když se od Oskárka těžko 
odtrhává. Pokud jde o zpívání, je pro mě 
důležité asi stejně. Myslím si, že za každý 
talent je člověk zodpovědný a měl by 
se snažit ho rozvíjet, přinášet ostatním 
lidem skrze něj radost. Na tom se u mě 

Ingredience: 
 7 lžic olivového oleje, 2 stroužky česneku, 900 g cibule, 2 lžíce 

hladké mouky, 2,3 litru drůbežího vývaru, 200 ml červeného vína, 
1,5 lžičky soli, čerstvě mletý černý pepř, 16 silnějších krajíčků bagety, 
60 g strouhaného gruyèru  

Postup:
 Smícháme 3 lžíce oleje s utřeným česnekem, zakryjeme a necháme stát. 

Zbytek oleje rozpálíme v hrnci a 20 minut dusíme plátky cibule dozlatova. Troubu 
předehřejeme na 200°C. Do cibule zamícháme mouku, přidáme vývar, víno, sůl 
a pepř. Uvedeme do varu, zmírníme teplotu a pod pokličkou vaříme mírným varem 
15 minut. Plátky bagety potřeme po obou stranách směsí česneku a oleje a narovnáme 
na plech. Pečeme 10 minut dokřupava. Do každého talíře vložíme dva krajíčky bagety 
a přelijeme polévkou. Posypeme gruyèrem a podáváme se zbylou opečenou bagetou.

Francouzská cibulačka 

S kolegyní z muzikálu Touha 
Lucií Vondráčkovou

V muzikálu Quasimodo se setkává 
s Marianem a Romanem Vojtkovými V muzikálu Touha v blonďaté paruce

Doba přípravy: 45 minut, pro 4 osoby
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Retail in Detail/Fresh Food 2012:
Zásadní diskuse k nejžhavějšímu tématu 
maloobchodního trhu proběhne 23.5.2012

prostřednictvím zcela nového výzkumu 
nákupních zvyklostí domácností, 
vybavených k tomuto účelu skenery, 
zastupovat agentura GfK Czech.
   
Nenechte si ujít tuto možnost podílet 
se osobně na vysoce aktuální diskusi. 
Dejte si již dnes termín konference 
do kalendáře a sledujte informace 
o přípravě programu na www.
retailindetail.cz/freshfood.

Organizátoři: Blue Events ve spolu-
práci se Svazem obchodu a cestovního 
ruchu ČR
Web konference: www. retailindetail.
cz/freshfood 

Nepochybně nastala ta správná 
chvíle sednout si společně k jednomu 
stolu a v klidu, ale velmi důrazně 
prodiskutovat, kam jsme se dostali, 
a zejména, jak z toho ven. Jedinečnou 
šancí pro diskusi tohoto typu je letošní 
ročník konference Retail in Detail/
Fresh Food, pořádaný společností 
Blue Events ve spolupráci se Svazem 
obchodu a cestovního ruchu ČR 
dne 23. 5. 2012 v pražském hotelu 
Olympik Artemis. Účast na konferenci 
již přislíbilo vedení Ministerstva 
zemědělství ČR a České zemědělské 
a potravinářské inspekce. Obchodníky 
vedené prezidentem svazu obchodu 
Zdeňkem Juračkou bude reprezentovat 
i vedení klíčových řetězců, přizváni byli 
samozřejmě i hlavní zástupci výrobců 
a dodavatelů čerstvých potravin. 
Na konferenci nebudou chybět ani 
hlavní aktéři trhu čerstvých potravin 
– nakupující. Jejich postoje bude 

Účastníci loňského ročníku konference 
Retail in Detail/Fresh Food se, vyjádřeno 
slovy jednoho z přítomných manažerů, 
shodli, že to „bylo užitečné setkání, 
ukazující stav branže, kterou ještě čeká 
hodně práce.“ Nyní, s odstupem roku, 
se tento výrok jeví jako vskutku vizio-
nářský. Jen stěží bychom hledali jiný seg-
ment trhu, na kterém doslova explodují 
problémy prakticky každý den. Prošlé 
potraviny, extrémní růst cen, průmyslová 
sůl v importovaných potravinách, 
absence masa v uzeninách, Velikonoce 
bez vajec.... Rovněž interpretace toho, 
co na nás média v souvislosti s prodejem 
čerstvých potravin letos chrlí, je velmi 
dramatická. Mezi nakupujícími i experty 
se lze setkat i s dosti extrémními názory 
od „konečně se někdo začal starat 
o ochranu spotřebitele“ až po „politici 
se snaží odklonit pozornost od svých 
skandálů a tak generují nová zástupná 
témata...“.

PR článek

Rok po velmi úspěšné konferenci na téma čerstvých potravin v maloobchodě se chystá její 
druhý ročník. Retail in Detail s podtitulem Fresh Food 2012 se uskuteční 23. 5. v hotelu 
Olympik Artemis v Praze a nabídne diskusi klíčových hráčů na našem trhu. Jejím cílem bude 
dobrat se k závěrům, co mohou obchodníci, výrobci i státní orgány udělat pro zlepšení kvality 
nabízených čerstvých potravin v ČR. 

PR článek
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Vozíte si do Chorvatska jídlo z domova? Děláte velkou chybu. Země s historickými a přírodními 
zajímavostmi je lákadlem nejen pro milovníky poznávání, ale i gurmány. Do přípravy jídel se 
zde promítly bouřlivé dějiny země: antika dala zemi vinnou révu, když ji vložila do řeckých 
dlaní, které ji vysázely na slunečných ostrovech Hvar a Vis. Maďaři zasvětili do umění vaření 
guláše a předali pokrmům i vůni mleté papriky. Plněné zelné listy a paprikové lusky mají původ 
v kuchyni Turecka. A za oblibou těstovin nevězí nikdo jiný než Italové.

(kalamáry na grilu), lignje i česnak preljev 
(kalamáry s česnekovým přelivem), dagnje 
(slávky), juha od ribe (rybí polévka), 
kamenice (ústřice), pastrmka na maslacu 
(pstruh na másle), brodetto (dušené ryby 
s rajčaty a cibulí), girice (malé nekuchané 
rybičky, obalené v mouce a smažené 
v oleji, kterým by se s klidem mohlo 
přezdívat chorvatské chipsy), salata 
od hobotnice (salát z chobotnice)

Maso: govedina (hovězí), janjetina 
(jehněčí), ovčetina (skopové), svinjetina 
(vepřové), teletina (telecí), kunič (králík), 
pilič (kuře), kobasica (klobása), pljeska-
vica (karbanátek z telecího, jehněčího 
či hovězího masa), pašticada (dušené 
hovězí maso), dalmatské arambašiæi 
nebo japraci (nasekané maso zabalené 
ve vinných listech), čevapčiči (grilované 

Cestu do dobré restaurace nehledejte 
v turistickém průvodci, zeptejte se místních. 
Na promenádě v obležení turistů najdete 
většinou mezinárodní kuchyni bez nádechu 
originality. Tradiční jídla se podávají v méně 
nablýskaných podnicích typu gostinice 
nebo konoba. Co je však pro všechny 
restaurace téměř vždy pravidlem? Jídelní 
lístek na tabuli před restaurací. 

Tipy z jídelního lístku 
Místní přímořskou kuchyni můžeme 
považovat za trendovou v moderním 
pojetí nutriční vědy. Nahlédneme-li 
do pestrého jídelního lístku – jelovniku 
– nikdy tam nechybějí saláty, zelenina 
a především ryby. 

ryby a mořské plody: škampi 
na buzaru (krevety na víně), lignje na žaru 

potraviny ve světě

Co ochutnat 
v Chorvatsku?

Přip
ravila Šárka Škach

o
vá, fo

to
 Šárka Škach

o
vá, sh

u
ttersto

ck



www.svetpotravin.cz 43květen 2012

zážitkem, což turisté moc dobře vědí, 
a proto nikdy nechybí mezi suvenýry, 
které si vezou domů i místní speciality.

Pršut – dalmatská šunka vyráběná 
z vepřového masa, které se před 
zavěšením do udírny máčí ve speciálním 
roztoku s česnekem, mořskou solí 
a kořením. Udí se tzv. studeným 
kouřem, který voní po bukovém a hab-
rovém dřevě. Pak se vyuzená kýta pověsí 
do sklepa, kde může odpočívat několik 
měsíců nebo let. Krájí se ostrým nožem 
na velmi tenoučké plátky a Chorvaté si 
pršut rádi dají s kouskem bílého chleba 
a se sklenkou červeného vína. 

Likéry – likér z oblasti Zadaru, 
na kterém si pochutnával i Napoleon, 
se jmenuje maraskino a vyrábí se ze 
zvláštní odrůdy višně maraska. Milovníci 
silnějších chutí si oblíbili místní slivovici 
(šlivjovica) nebo pálenku z hroznového 
vína (loza). Pozoruhodné jsou i místní 
vínovice ochucené bylinkami – lozovača 
a travarica se středomořskou trávou 
na dně láhve. 

Ovčí sýr – na ostrově Pag se vyrábí 
proslulý paški sir. Chorvatské sýry mají 
všechny vynikající chuť, ale paški sir je 
označován za sýrovou perlu. Mléko pro 
jeho výrobu voní po bylinkách a připra-
vuje se podle starého receptu výhradně 
tradičními postupy.

nejčistší moře – nejchutnější 
ryby
Chorvatské ryby opravdu chutnají 
mořem a návštěva rybích trhů je zážitek, 
který by neměl nikomu uniknout. 
Členité chorvatské pobřeží a hornatost 
dna Jaderského moře způsobují silnou 
mineralizaci a planktonizaci vody, která 
tak živočichům dává tu nejlepší výživu. 
Na místním rybím trhu si nemusíme 
dělat starost ani o čerstvost a datum 
výlovu. 

šišky z mletého masa), žgvacet (masový 
pokrm na způsob paprikáše ze 
slepice), džuveč (chorvatské maso s rýží 
a zeleninou)

Zelenina a přílohy: salata 
od krompira (bramborový salát), salata 
od krastavca (okurkový salát), blitva 
(špenát nebo mangold s česnekem 
a bramborem), fuži, šurlice a makaruni 
(těstoviny), crni rižot (černé rizoto se 
sépiovým inkoustem)

Polévky: juha od kamena (námořnická 
polévka, do které se během vaření vloží 
kámen vytažený z moře, ve kterém 
jsou živé organismy), juha od povrča 
(zeleninová polévka), maneštra (hustá 
obilná polévka s kousky kuřecího masa 
a zeleninou)  

Pečivo: vždy a ke všemu bílý chléb – 
kruh (chléb), kifla (rohlík), slanac (dlouhý 
rohlík posypaný krystalky soli), kajzerica 
(houska kaiserka), kutlof (bábovka), pita 
(pokrm z listového těsta s náplní slanou 
nebo sladkou), krafna (kobliha), savijača 
(závin), pogača (kulatý plochý koláč), 
burek (listové těsto plněné různými 
slanými náplněmi)

Sladkosti: sladoled (poctivá a sladká 
chorvatská zmrzlina), sorbet (ovocná 
vodová zmrzlina podávaná s kapkou 
alkoholu), rožata (dalmatský pudink). 
Místní cukrárny – slastičarny – mají ještě 
jiná sladká tajemství, která stojí za hřích: 
Kroštule, fritule, kremšnita, štrukli, 
krokant, šaumrola atd.

Káva: espreso se vaří po italsku 
do miniaturního šálku a dokáže 
pořádně „nakopnout“, jak se od něj 
čeká. Naproti tomu macchiato s kapkou 
teplého mléka příjemně pohladí. 

nejlepší suvenýry jsou k jídlu
Chorvatské speciality jsou skutečným 

potraviny ve světě

Rybí menu Hospůdky na promenádě

Grilované menu z Konoby

Chorvatská káva

Sele na rožni v Konobě
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Ingredience: 
 6 brambor vařených ve slupce,

1 cibule šalotka, 3 stroužky česneku, 
2 lžíce olivového oleje, miska 
čerstvých špenátových listů, mořská 
sůl, šťáva z půlky citronu  

Ingredience: 
 1 500 g slávek, 150 g másla, 

200 ml bílého vína, 4 stroužky 
česneku, 2 šalotky, pepř, mořská 
sůl, plocholistá petrželka, citronová 
šťáva

Ingredience: 
 1 000 g čerstvých kalamárů asi 

15 cm velkých, 4 lžíce olivového 
oleje, 3 stroužky česneku, 4 lžíce 
jemné strouhanky, sůl, pepř, 
čerstvé bylinky (tymián, rozmarýn, 
majoránka, petrželka), citron 

Postup:
 Brambory uvaříme ve slupce, a když 

vychladnou, oloupeme je a nakrájíme 
na plátky. V pánvi rozehřejeme olivový olej 
a orestujeme na něm oloupanou a drobně 
nasekanou šalotku s česnekem. Přidáme 
špenátové listy, krátce podusíme a přidáme 
brambory. Osolíme, zakápneme citronovou 
šťávou a za občasného obracení zahřejeme. 
Brambory se špenátem v této úpravě jsou 
oblíbenou přílohou k masu nebo pečené rybě. 

Postup:
 Slávky očistíme kartáčkem. Všechny 

otevřené mušle vyhodíme a použijeme jen 
pevně uzavřené. V hrnci rozpustíme máslo, 
přidáme nasekanou šalotku a česnek a krátce 
orestujeme. Přidáme slávky, osolíme, opepříme 
a podlijeme vínem. Dusíme zvolna pod poklicí 
10 minut a nemícháme. Slávky pokapeme 
citronovou šťávou a posypeme nasekanou 
petrželkou. Hrnec utěsníme pokličkou 
a pořádně s ním zatřeseme, aby se do mušlí 
dostala omáčka. Servírujeme v hlubokém 
talíři a případné neotevřené mušle vyhodíme. 
Slávky jíme rukama. Do šťávy namáčíme 
bagetku a zapíjíme bílým vínem. 

Postup:
 Kalamáry očistíme, vypereme ve vlažné 

vodě, vyjmeme průhlednou sépiovou 
kost a oddělíme hlavu s chapadélky 
od tělíčka. Krom kosti použijeme vše. 
Kalamáry marinujeme ve směsi oleje, 
česneku, bylinek a soli. Obalíme v jemné 
strouhance a pokládáme na rozpálený gril. 
Z každé strany grilujeme několik málo minut. 
Podáváme s vařeným bramborem, pečivem 
a zeleninovým salátem. Pokapeme olivovým 
olejem, citronovou šťávou a ozdobíme 
čerstvými bylinkami. 

BLITVA – brambory
se špenátem a česnekem

DAGNJE – mušle/slávky na víně

LIGNJE NA ŽARU
– kalamáry/sépie na grilu

Doba přípravy: 25 minut, pro 2 osoby

Doba přípravy: 30 minut + 30 minut marinování, pro 4 osoby

Doba přípravy: 20 minut + 30 minut příprava, pro 2 osoby
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ryba pokaždé jinak
Nabídka ryb v restauraci je velká a ryby 
se připravují na různé způsoby. Vařené 
(kuhano), smažené (prženo), grilované 
(na žaru), pečené (pečence), na másle 
(na maslacu), dušené (dinstano). Místní 
tvrdí, že nejlepší materiál na grilování ryb 
je suché dřevo z keře vinné révy. Kde se 
vaří z čerstvých ryb, tam nemůže chybět 
hrnec silného rybího vývaru. Na chorvat-
ském pobřeží má magickou sílu a lidé 
do něj vkládají víc naděje než do pilulky 
z lékárny. Na neduhy je prý nejlepší!

Gastronomické tipy
Bílý lanýž je jedinečným zástupcem 
tohoto druhu hub, rostoucích od pod-
zimu do února na Istrijském poloostrově. 

Každoročně se po pět týdnů pořádá 
Festival bílého lanýže. Cena za 1 kg elitní 
houby se může vyšplhat k částce až 
5.000 €. 
Slavnost jedlých kaštanů (Marunada) 
na Opatijské riviéře se koná v říjnu 
v letovisku Lovran, kde se kaštanovníkům 
velice daří. Říká se jim zde maruny.
Istrijská Fažana chystá na srpen velkou 
gastronomickou slavnost „Valbandon 
ispod čripnje“ – festival jídel připravova-
ných pod poklopem ve žhavém popelu 
na pláži. 
Ústřice z Limského kanálu jsou 
pověstné největšími chovy právě ve zdej-
ších istrijských zálivech. Konzumují se jen 
v měsících, které v latině končí písmenem 
„r“, tzn. od září až do února.

Světově proslulý olivový olej se lisuje 
v kraji Ravni Kotari. Z celého Středomoří 
byl znalci označen za jeden z nejlahodněj-
ších vůbec.

Víno, dobrý společník u stolu
Chorvatské víno, to je už dávno pojem. 
Skvělé podnebí přeje vinohradům, kde se 
pěstují „krásná“ vína. Ve větší míře víno 
bílé a menší podíl patří vínu červenému, 
ale výtečná jsou obě. K nejoblíbenějším 
odrůdám patří ryzlink vlašský a rýnský, 
chardonnay, sauvignon a tramín. 
Na ostrově slunce Hvaru zraje jedno 
z nejuznávanějších chorvatských vín 
s přívlastkem, suché červené – Zlatan 
Plavac. Ostrov Pelješac produkuje jedno 
z deseti nejlepších vín světa – Dingač. 

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Ústřice Ryby na trhu

PR článek

cibulkou. A další výrobky budou 
samozřejmě přibývat. 
Navíc, výrobky se značkou 
Formanka zaujmou na pultech 
obchodů na první pohled 
také specifi ckým designem, 
který připomíná historické 
etikety na potravinářských 
výrobcích a navozuje atmosféru 
tradičních, kvalitních a poctivých 
výrobků, kterými výrobky pod 
značkou Formanka bezpo-
chyby jsou.
Dáváte-li přednost kvalitním 
a tradičním potravi-
nářským výrobkům, 
značka Formanka 
vás určitě nezklame.

Zcela specifi cké postavení mezi regionál-
ními výrobky mají pak zejména ty výrobky, 
které se stále vyrábějí podle osvědčených 
receptur, mnohdy skutečně v rodině předá-
vaných z generace na generaci, a vyznačují 
se tak zpravidla nezaměnitelnou chutí. 
A právě takové výrobky – domácí, 
vyráběné podle prověřených tradičních 
a regionálních receptur – naleznou nyní 
spotřebitelé pod značkou, která sama 
o sobě připomíná tradici, pod značkou 
Formanka. 
Již nyní zahrnuje značka Formanka široké 
portfolio výrobků: od pekařských a cuk-
rářských výrobků, přes mléčnou i hořkou 
čokoládu, mléčné výrobky v podobě 
několika druhů sýrů až po lahůdky, jako 
je například hořčice ochucená smaženou 

Stále více a více spotřebitelů se intenzivně zajímá nejen o složení potravin, které kupují, 
ale také o to kdo a kde je vyrobil. Přednost dostávají potravinářské výrobky od domácích 
producentů, které s sebou přináší záruku čerstvosti, protože neputují za zákazníky přes 
polovinu Evropy, a díky tomu mají zachovány také cenné nutriční vlastnosti.

Tradiční výrobky 
mají novou značku
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dopisy

Výherci
Gratulujeme výhercům křížovky z minulého čísla 4/2012.
Tajenka z dubnového čísla:
Mitch Edberg – Rýže je dobrá, pokud máte hlad a chcete 
něčeho sníst dva tisíce. 
Jitka Podzimková, Dymokury
Pavel Dočkal, Moravský Krumlov
Jaroslav Stejskal, Vesec
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 Triky prodejen
Dobrý den,
potěšili jste mě změnou stránky, kde jste 
se dříve věnovali jen několika případům, 
kdy se prodejny uchýlily k nějakým 
trikům, nebo jste varovali před nekva-
litními či prošlými potravinami. A vida, 
tentokrát seznam na celou stránku, to 
jsem si tedy početl. Doufám, že nezů-
stalo u jedné vlašťovky a budete ctít jaro 
i nadále, takže podobné „tabule hanby“ 
zopakujete, i když bych si samozřejmě 
přál, aby podobných případů spíše 
ubývalo. Ale to jsem asi optimista. Líbilo 
by se mi, kdyby takto mohla vzniknout 
databáze prodejen, které se uchylují 
ke klamavé reklamě, nebo prodávají 
něco, co by se prodávat nemělo. To 
by nám nakupujícím pomohlo víc, než 
časté proklamace v médiích, jak se 
máme sami starat a tlačit na prodavače, 
že chceme kvalitní potraviny. Takto 
by se stačilo podívat, kdo se dostal 
na pomyslnou trestnou lavici, někdo 
možná i opakovaně (!), a v těchto 
prodejnách by bylo brzy po problémech. 
A pokud by se sami neprobrali, měli by 
co nevidět v krámě prázdno.

František Potůček, Praha 

Nový formát stránky policie se sezna-
mem prodejen sklidil úspěch i u ostat-
ních čtenářů, obdrželi jsme hned několik 
dopisů na toto téma. Seznamy prodejen 
s klamavě označenými potravinami 
můžete najít i na našem webu
www.svetpotravin.cz a zjistit, zda mezi 
hříšníky není prodejna ve vašem okolí. 

Vážená redakce,
obvykle do novin nepíšu, ale tentokrát mi to nedalo. Jen jsem 
se podíval na titulní stranu posledního čísla vašeho časopisu, 
hned jsem se rozčílil. Jaký odpadkový koš Evropy? Jsou dvě 
desetiletí od revoluce a my se pořád stavíme do pozice otlou-
kánka, kterému všichni ubližují. Pak jsem si přečetl článek 
a trochu se uklidnil, protože jeho vyznění mi místy mluvilo 
z duše, ale stejně jsem napsal do redakce. 
Proč se pořád stavíme do role chudáků, kterým každý ubližuje 
a kteří čekají, že jim za všech okolností pomůže stát? Smiřme 
se s tím, že nepomůže, respektive pomůže jenom tam, kde 
si jeho služby platíme v podobě daní a kde sami nestačíme 
na sjednání nápravy. Tedy například v tom, aby nějaká 
autorita kontrolovala, co a v jaké kvalitě se k nám dováží či 
prodává. A pak už je to jenom na nás, zákaznících, abychom 
si nakoupili podle své chuti i možnosti naší peněženky. Nikdo 
nemůže popřít, že výběr je oproti socialismu, kdy byly v krámě 
dva jogurty, dva salámy 
a jeden sýr a chleba, neuvě-
řitelně pestrý, někdy snad 
až na úkor přehlednosti. Ale 
kdyby nám někdo v roce 1988 
řekl, co všechno si budeme 
moci celkem snadno pořídit, 
asi bychom mu nevěřili. To 
není oslava konzumu, ale 
nutnost orientovat se v tom, 
co všední život přináší. 
Naštěstí!  Nenechat si vnutit 
to, co nechci, nenechat se 
zblbnout reklamou a slevo-
vými kampaněmi a hlavně 
pořád neskuhrat, že dřív 
jsme se měli líp, když jsme si 
neměli ani z čeho vybrat.
   
Petr Jíra, Ostrava
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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 05/12

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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Soutěžte se Světem potravin! Pošlete na e-mailovou adresu redakce@svetpotravin.cz do 14. 5. správně vyluštěnou 
tajenku spolu se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 23. 4. do 14. 5. 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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Syrovátka je plná vitaminù, minerálù, bílkovin a dalších prospìšných 
látek. Co ale vlastnì syrovátka je a proè ji sportovci a lékaøi tolik vy-
chvalují?

Tento pøírodní produkt, který vzniká „jen“ jako vedlejší produkt pøi výrobì 
tvarohu a sýru, je pro èlovìka užiteèný v mnoha ohledech. Díky snad-
no stravitelným bílkovinám, které obsahuje, dokáže èlovìka nasytit 
a potlaèí tak pocit hladu na dlouhou dobu. Sportovci konzumují bíl-
koviny zejména po cvièení, protože napomáhají rùstu svalové hmoty. 
Pøíznivý vliv má také obsažený vápník a laktóza. Pokud se tedy snažíte 
zhubnout, mùže být syrovátka s minimálním obsahem tuku dobrým po-
mocníkem.
Syrovátka pùsobí jako prebiotikum a pomáhá tak udržovat støevní mik-
roflóru v rovnováze. Díky tomu nedochází k pøemnožení „nepøátelských“ 
bakterií a virù a správnì funguje i imunitní systém èlovìka.
Látky obsažené v syrovátce dokáží zmenšovat rizika srdeènì-cévních 
onemocnìní, a to regulací krevního tlaku a snížením hladiny choles-
terolu v krvi.
Vitaminy a minerální látky jsou dalšími významnými látkami, které 
mùže naše tìlo ze syrovátky využít ku prospìchu. Draslík poslouží jako 
bojovník proti celulitidì, lecitin dokáže snížit hladinu cholesterolu 
v krvi, L-karnitin pomùže zbavit se únavy, obsažená vláknina reguluje 
zažívání. Syrovátka je také bohatá na vitaminy skupiny B - B1, B2, B6, 
B12, kyselinu pantothenovou, biotin a vitaminy C i A nebo hoøèík 
a fosfor.
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