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Milé čtenářky, milí čtenáři,
jaro se co nevidět překlopí do léta, které je neodmyslitelně spjato s cestováním a nevšedními 
gastronomickými zážitky. Já jsem si však před nedávnem na vlastní kůži ověřila, že tyto 
neobyčejné zkušenosti nemusejí být spojeny jen s exotickými dálkami a kuriózními pokrmy, 
ale že na nás čekají vlastně za rohem, třeba v podobě obyčejného hovězího vývaru. Přiznám 
se, že jsem strávník spíše konzervativní a samotnou by mne nenapadlo restauraci Pod 
křídlem noci navštívit, ale role doprovodu jsem se ujala ráda. Jak již sám název napovídá, 
pokrmy jsou tu podávány v naprosté tmě a číšníky jsou tu zrakově postižené osoby, které 
jsou zároveň vašimi nenahraditelnými průvodci po celou dobu pobytu, neboť věřte, že ani 
po třech hodinách v dokonale zatemnělé místnosti nevidíte zhola nic. 

Říká se, že pokud eliminujete jeden ze smyslů, zbylé vám začnou pracovat o to lépe. Nevím, 
jestli to bylo zostřeným sluchem, ale je pravda, že bezprostředně po vstupu do restaurace 
všude kolem sebe slyšíte zmatené povzdechy, zda se dá v takové tmě opravdu jíst. Poté, 
co vám číšník donese objednané víno, automaticky čekáte, že vám ho také nalije a pokud 
možno ještě zajistí, abyste ho někde nevybryndali. Jediná pomoc, co přijde, je ale oznámení: 
„Vaše víno.“ A všechno ostatní je na vás. I přes značnou praxi se ukázalo, že nejsem 
schopna víno nalít, aniž bych si obsah tekutiny ve skleničce překontrolovala namočeným 
prstem. Hmat se ukázal jako nejsilnější pomocník i při jídle samotném, kdy oceníte 
i druhou stránku všudypřítomné tmy – totiž, že zároveň nikdo nevidí vás ani vaši snahu se 
najíst alespoň trochu důstojně. Uvědomila jsem si, jak moc se na zrak při jídle spoléháme, 
zejména v momentě, kdy se mě maminka 
zeptala, co je ta strašně zvláštní věc na vrchu 
mého dezertu. Vězte, že neobyčejná 
surovina, kterou si neuměla zařadit, byl 
obyčejný banán. Jíme zkrátka i očima.

Šéfkuchař v červnovém čísle Richard 
Fuchs tvrdí, že dobrý kuchař by měl vařit 
hlavně srdcem. Myslím si, že jeho radu lze 
využít i pro jídlo samotné, neboť spoléhat 
se výhradně na zrak, chuťovou paměť 
a další smysly může být někdy velmi 
zrádné. Nemusíte se nutně zavírat do tmy, 
bohatě stačí, když si jídlo budete užívat 
a vychutnávat, ať již na vašich cestách, nebo 
třeba při grilování na zahradě. 

Krásný červen vám přeje
Kateřina Bendlová, editorka

SOUTĚŽ S PENNY MARKET 
Pokud si rádi pochutnáte na kvalitních českých potravinách dle 
tradičních receptů, ochutnejte výrobky řady Karlova Koruna v PENNY. 
Jedná se o ucelenou řadu kvalitních českých potravin, vyráběných 
podle tradičních receptur výhradně pro PENNY. Značka Karlova 
Koruna a pečeť vybrané chuti je zárukou nejvyšší možné kvality. 
Ochutnat můžete pardubický perník, polomáčené sušenky, vánočku, 
bábovku a další. Více informací nejen o řadě výrobků Karlova Koruna 
najdete na www.penny.cz. Poukázku do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří 
na adresu redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku: 
Kolikáté výročí slaví Penny Market v roce 2012 na českém trhu?
a) 5
b) 15
c) 25

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE HERA
Správná odpověď je b) koekje
Na dárek se mohou těšit: Hana Medová, Jindřichův 
Hradec, Věnceslava Havránková, Býšť, J. Houška, 
Kamenice nad Lipou, Věra Pojmanová, 
Havlíčkův Brod, Marie Hoferová, Brtnice
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Je-li slunečno na svatého Víta, urodí se mnoho žita.
Medard nedělá mrazů již více, by nepomrzly naše vinice.
Co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času.
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Přečtěte si 
Škoda nevařit 
Sedmnáctiletý Martin 
Škoda vaří už dobrých 
osm let a nyní napsal 
kuchařku pro své 
vrstevníky plnou skvě-
lých receptů, hudby 
a cestování za gastro-
nomií. Každé jídlo je 
připraveno s ohledem 
na potřeby a možnosti 
náctiletých a je 
doprovázeno songem, který správně 
doladí atmosféru při i po vaření. Martin, 
jehož múzou je skvělý Jamie Oliver, ale 
nevaří jen pro mladé – jeho originální 
pokrmy nadchnou všechny generace. 
Vydává Smart Press za 399 Kč.  

Jídlo jako životní styl II. 
Každého, kdo se 
zajímá o zdravý 
životní styl, napadá 
mnoho otázek, 
na které někdy složitě 
hledá odpověď. 
Jak správně jíst při 
sportu? Jak správně 
hubnout po porodu? 
Co mám dělat, když má moje dítě 
nadváhu? Na tyto a spoustu další 
otázek odpoví v pokračování své 
úspěšné knihy dvojice odborníků 
na hubnutí a stravování - Petra Lam-
schová, šéfredaktorka časopisu Dieta, 
a výživový poradce Petr Havlíček. Čeká 
na vás 70 otázek, 70 odpovědí a 70 
receptů. Vydává Mladá fronta za cenu 
299 Kč.    

Bylinky v kuchyni
Chcete se pustit 
do vaření a chybějí 
vám čerstvé bylinky? 
Už vás nebaví 
předražená zeleň ze 
supermarketu, která 
v ledničce nevydrží? 
Pěstování vlastních 
bylinek zajistí levný 
a rychle dostupný 
zdroj čerstvých 
chutí a vůní pro vaši 
kuchyni. Ideální návody, jak si vlastní 
bylinky vypěstovat, jak se o ně starat 
a jak je sklízet. Vždy po ruce v kvě-
tináčích, v truhlících na parapetu 
za oknem nebo v záhonu na zahrádce. 
Vydává Slovart za 299 Kč.  

Středomoří v Brně 
Tradiční delikatesy a nezaměnitelnou 
středomořskou atmosféru nabídne svým 
návštěvníkům ve dnech 16. – 19. června 
festival v Brně. Milovníkům pochoutek 
z prosluněných zemí se představí producenti 
a prodejci kvalitních vín, sýrů, uzenin, olejů 
či piv. Velkým lákadlem je „buvette“, bar 
s kvalitní, čerstvou francouzskou kuchyní.  

06/12
Oslavy piva 
Jedenáctý ročník pivního festivalu se 
odehraje opět v Olomouci. Organizátoři 
připravili bohatý čtyřdenní program 
v čele s hudebními vystoupeními 
populárních českých skupin. Sázejí 
ale samozřejmě především na pestrou 
nabídku sta druhů piv. Akce se koná 
ve dnech 30.5. – 2.6.  

Chuť Ameriky  
Festival americké kuchyně vás přesvědčí, 
že tamější gastronomie nejsou jen 
hambur gery a hranolky. Ve vybraných 
pražských restauracích budete moci 
během června vyzkoušet, jak chutnají 
typické i méně známé speciality americké 
kuchyně jako sekaná s parmezánem či 
pečená žebra s klasickými omáčkami.     

Děti vaří  
Rádi byste svým dětem zpříjemnili závěr 
školního roku? Dopřejte jim, ať se na chvíli 
stanou malými šéfkuchaři a zábavnou 
formou se přiučí, jak si připravit 
jednoduchá jídla. Děti si na kurzu uvaří 
rajskou polévku, švédské masové kuličky, 
těstovinový salát či palačinky. Přihlásit je 
můžete ve škole vaření Chefparade. 

Upeč třeba chleba
Obecní pec je dodnes nejvýznamnější 
památkou obce Lenora. Poslední 
červnový den jste srdečně zváni 
na tradiční veřejné pečení chleba. Mistr 
pekař připraví křupavý chléb, houstičky či 
klasické lenorské placky. Akce je finan-
cována obcí a sponzory, takže se pečivo 
z lenorské pece neprodává, ale rozdává.   

Sýrová nakládačka   
Již popáté se v Praze na Kampě utkají ti 
nejlepší výrobci nakládaných herme-
línů. Soutěže o nejhezčí a nejchutnější 
hermelín se mohou zúčastnit všichni, 
kdo se včas přihlásí na stránkách www.
syrovanakladacka.cz. Pokud si na klání 
nevěříte, můžete jen přijít načerpat 
inspiraci, a to v úterý 19. června. 
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HRAVÉ MLSÁNÍ 
Oblíbená značka bonbónů JOJO 

přináší novinku určenou pro všechny, 
kdo rádi mlsají želé bonbóny a rádi 

se baví. Každý sáček Mixle Pixle 
ukrývá jiný mix želé bonbónů složený 

z více než 80 tvarů, 7 příchutí a 4 
želé textur. Pokaždé si tedy kupujete 
naprostý originál.  Překvapí vás tvary 
jako je budík, palma, nota, ponožka, 

sluneční brýle či raketa, pochutnáte si 
na oblíbených příchutích černý rybíz, 

jahoda, limetka nebo třešeň. 
Sáček 90 g koupíte za 15,90 Kč.

EXTRA KEČUP  
Kečup Otma gurmán prošel 
inovací. Nová receptura zajišťuje 
vysoký podíl rajčat, neobsahuje 
zahušťovadla a konzervační látky. 
Vyznačuje se chutí plnou rajčat 
a hustou texturou. K těstovi-
nám, ke grilovanému masu 
či hranolkám můžete zvolit 
jemnou či ostrou variantu. 
K dostání je na trhu v několika 
velikostech: 310 g (24,90 Kč), 
500 g (32,90 Kč) a 870 g 
(45 Kč). 

MÍŠA SLAVÍ
Je to již neuvěřitelných 50 let, kdy 
poprvé spatřil světlo světa 
nanuk Míša. Díky lahodné 
kombinaci tvarohové zmrzliny 
a kakaové polevy se Míša stal 
naprostou klasikou. U příležitosti 
svého významného výročí připravil 
Míša pro všechny soutěž, ve které 
můžete vyhrát například let balonem 
či vodácký výlet. Pochutnejte si 
a zkuste své štěstí s Míšou na dřívku 
za 12,90 Kč či ve vaničce za 64,92 Kč. 
Více informací na www.misa50.cz. 

KOSTKY K NAKOUSNUTÍ 
Tochetti jsou kostičky vyrobené 
přímo ze srdce vyzrálých 
dvanáctiměsíčních 30 kg 
bochníků sýru Gran Moravia, 
který je vyráběn tradičním 
ručním zpracováním z českých 
surovin dle nové receptury 
italských mistrů. Tochetti 
jsou ideální jako zdravé 
jednohubky nebo do salátů, 
k vínu a pivu. Jsou baleny 
do sáčků v ochranné atmo-
sféře, díky níž vydrží čerstvé 
po dlouhou dobu. Zakoupit 
je můžete ve většině našich 
hypermarketů ve 250 g 
balení za 109 Kč.  

TIP REDAKCE

RYCHLÉ NUDLE
Lámete si hlavu s tím, co uvařit 
k večeři a nestrávit přitom hodiny 
u plotny? Nechejte se inspirovat nápady 
od Maggi, které přichází s novinkou 
Nudle z pánve. Stačí přidat pár 
dalších ingrediencí a chutná večeře je 
na stole. Nudle jsou k dostání ve třech 
příchutích – kuře na kari se zeleninou, 
mleté maso se zeleninou alá ratatouille 
a restované kuře se žampiony. Balení, 
ze kterého vykouzlíte během 15 minut 
2 až 3 porce, stojí 29,90 Kč. 

SOUTĚŽ: 
Čas pro změnu
V kuchyni se vyplácí sázet na klasiku, ale někdy se může stát, že i klasika časem omrzí. 
Nechte se inspirovat a zkuste použít tradiční potraviny trošku jinak. Co třeba upéct opravdu 
chutné a šťavnaté maso s použitím majonézy Hellmann’s? Další inspirativní nápady hledejte 
na www.facebook.com/Recepty Hellmann’s. Balíček výrobků Hellmann´s věnujeme 
5 čtenářům, kteří na redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou opověď na otázku: 
Co dodá masu při pečení či smažení tu správnou křehkost, šťavnatost 
a výbornou chuť?
a) hořčice
b) majonéza nebo tatarská omáčka Hellmann‘s

2 až 3 porce, stojí 29,90Kč. 
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Češi jsou obecně považováni 
za konzervativní pivaře, kteří 
jsou věrni „své“ značce, nic-
méně i v jejich řadách stoupá 
obliba pivních speciálů. 
Hitem jsou zejména takzvané 
radlery, piva smíchaná s ovoc-
nou šťávou, která jsou velmi 
populární hlavně v německy 
mluvících zemí.  Podíl speciálů 
na trhu s pivy dosáhl již 6,5 % 
a experti očekávají další nárůst. 
Tento trend je znát i na nabíd-
ce pivovarů, těm malým dlou-
hodobě roste výstav a i velcí 
konzervativní výrobci začali 
rozšiřovat své portfolio. 
Na jejich osvěžující novinky se 
můžete těšit již toto léto.

Becherovka a absinth se dostaly mezi 10 nejlepších alko-
holických nápojů světa průvodce Lonely Planet. Zvítězilo 
japonské saké, v žebříčku se objevilo i belgické pivo, irský 
Guinness, burgundské víno či brazilská caipiroska. „Zhotove-
na z pelyňku, fenyklu a anýzu má zelená víla‘ efekt podobný 
opiu,“ píše server o absinthu s poukazem na to, že nyní 
jej vlády povolují pouze s omezeným množstvím thujonu 
(esenciální olej, který je považován za toxický). U becherovky 
server upozorňuje na to, že její složení znají pouze dva lidé.

Piva 
s fantazií 

Jablko pro zdravé 
potraviny

Potravinám, které splňují zásady zdravého 
životního stylu, začalo občanské sdružení 

Zdravá potravina spolu s Aliancí výživových 
poradců udělovat logo v podobě zeleného jablka 

s nápisem Zdravá potravina.cz. Potraviny 
musejí splnit standard pro nutriční složení, původ 

či srozumitelnost informací na obalu. Značení 
zatím získalo 70 potravin, dalších 300 prochází 

hodnocením. Jejich seznam naleznete na 
www.zdravapotravina.cz. 

Vinař roku

Ze čtyřdenního maratonu soutěže v přípravě kávy vzešel 
vítězně Adam Neubauer z Café Lounge. V červnu se tak bude 
moci zúčastnit celosvětového World Barista Championship 
ve Vídni. Soutěžící byli hodnoceni v řadě kritérií jako příprava 
pracovního místa, prezentace, příprava nápoje i úklid pracoviště. 
Vedlejší soutěže zahrnovaly například malování na cappuccino, 
přípravu kávy v kombinaci s alkoholem či degustace, při nichž 
soutěžící musejí mezi třemi vzorky rozpoznat odlišný druh kávy. 

Vítězem třetího ročníku soutěže Vinařství roku se stal František 
Mádl z Velkých Bílovic. Soutěž se od ostatních vinařských sou-
těží odlišuje svými pravidly. Jednotliví výrobci zde totiž nezápolí 
vybranými víny, ale je posuzována celoroční práce podniku, která 
je hodnocena podle řady kritérií. Vedle hlavní ceny byl vyhlášen 
také vítěz ceny veřejnosti Vindemia publica, kterým se staly Vinné 
sklepy Valtice. Loni se vinařstvím roku stala firma Bohemia Sekt, 
která je největším českým výrobcem vína.

Nejlepší barista

co se kde šustne

Úspěchy 
českých specialit
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palec nahoru, palec dolů

Zmrzlina podraží          
– palec dolů 
Je pro vás jedním ze 
symbolů léta osvěžující 
zmrzlina? Je pravděpo-
dobné, že si za ni v létě 
připlatíte. Kvůli krizi 
na trhu s vanilkou, 
kterou vyvolala neúroda 

tohoto koření, by ceny zmrzliny mohly 
vyskočit až o deset procent. Vanilka 
určená k použití v potravinářství se 
pěstuje jen v několika zemích na světě 
(Madagaskar, Indonésie, Indie, 
Mexiko), a její cenu proto slabá úroda 
snadno ovlivní. Pěstování vanilky 
je velice náročné na práci, což z ní 
dělá druhé nejdražší koření, hned 
po šafránu.     

Informace 
pro spotřebitele        
– palec nahoru 
Ministerstvo zemědělství 
se rozhodlo ještě 
v letošním roce začít 
zveřejňovat na svém 
webu seznam obchod-
níků, kterým inspektoři 

kvůli různým prohřeškům udělili 
pokuty. Součástí stránek budou také 
údaje o nabídce kvalitních potravin se 
značkou Klasa či Regionální potravina 
či výrobky, které získaly označení země 
původu. Spotřebitelé by díky nim měli 
získat lepší přehled o kvalitě obchodů 
ve svém okolí. Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce loni provedla 
v obchodních řetězcích 6015 kontrol 
a zjistila 1168 nevyhovujících šarží 
potravin. Celkově bylo uloženo 1152 
zákazů v hodnotě 22 milionů korun.  

Vedou hranolky         
– palec dolů 
Mléčné výrobky, ovoce 
a zelenina, sacharidy 
z rýže a luštěnin, 
bílkoviny z rybího 
a drůbežího masa. Tak 
by měl vypadat základ 
dětského jídelníčku. Podle 

průzkumu v rámci projektu Obezita 
není náhoda, ve kterém s podporou 
Všeobecné zdravotní pojišťovny besedují 
lékaři s dětmi přímo ve školách, je 
však realita úplně jiná. Dětští strávníci 
dávají přednost hranolkám, naopak se 
vyhýbají luštěninám, rybám i zelenině 
a vynechávají snídani. Velkou hrozbou 
je také pitný režim, nejoblíbenějším 
nápojem je sladká limonáda (denně ji 
pije 70 % respondentů), naopak čistá 
voda se ocitla na posledním místě 
žebříčku oblíbenosti.    

Od pravěku 
do současnosti         
 – palec nahoru 
Chtěli byste se vydat 
po stopách historie vztahu 
člověka k přípravě pokrmů 
a jejich konzumaci? Pak by 
vaše kroky měly směřo-
vat do nově otevřeného 

Muzea gastronomie v Praze. Čeká 
zde na vás síň slávy české gastronomie 
včetně prvního vydání kuchařky od Mag-
daleny Dobromily Rettigové, sál slav-
ných gastronomů a kuchařů, expozice 
o správném stolování, část věnovaná 
úpravám pokrmů od pravěkého ohniště 
až po moderní mikrovlnné trouby či 
rekonstruovaný bar z 19. století. Více 
na www.muzeumgastronomie.cz

Farmáři táhnou      
– palec nahoru 
Po farmářských trzích, 
které se v České repub-
lice staly hitem, zažívají 
rozmach také kamenné 
prodejny specializované 
na výpěstky drobných 
zemědělců a potraviny 

od místních výrobců. Počet farmář-
ských obchodů roste zejména ve vět-
ších městech a většinu produktů lze 
dnes zakoupit i přes internet. Ceny 
ve farmářských obchodech jsou zhruba 
o 20 % vyšší než v běžných obchodech, 
což je způsobeno jejich vyšší kvalitou. 
V loňském roce se trhy konaly na nej-
méně 170 místech a vznikly desítky 
nových farmářských obchodů.    

PALEC NAHORU, PALEC DOLŮ
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Více prodejen na www.svetpotravin.cz
*DP = datum použitelnosti
**DMT = datum minimální trvanlivosti

potravinová policie
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Název výrobku Prodejna Závada

Vídeňské párky se sýrem; Junior
HRUŠKA, Pod Svatým 
Janem, Znojmo

Přítomnost strojně odděle-
ného masa

Triangles; Javor se šunkou; Javor 
Tesco Stores, Novodvor-
ská, Praha 4

Nenabízeny odděleně 
od mléčných výrobků

Originál Váhalova šunka; Váhalova slanina bez lepku; 
Ostravská klobása; Salám Rio Ebro; Anglická slanina; 
Klobásový kabanos; Havířské uzené maso

FOLGET, Chmelnice, 
Konice

Prodloužení DP, prošlé DP - 
prodej obslužným způso-
bem

Zimbo Juniorek
Kaufland, Riegrova, 
Jičín

Nedeklarované strojně 
oddělené maso

Myslivecké klobásky
QANTO CZ, Bratří 
Čapků,

Nedeklarované strojně 
oddělené maso

Junior párečky
AHOLD, Palackého 
třída, Pardubice 

Potravina nevhodná k lidské 
spotřebě z důvodu kažení

Pivní salám; Krutí prsa se zeleninou; Anglická slanina; 
Niva válec; Hrubozrnná paštika; Norský salát; Topinko-
vá pomazánka

JMB družstvo, Polní, 
Slavkov u Brna 

Prošlé DP

Bleu d´Auverrgne sýr 50 %
BILLA, Krkonošská, 
Vrchlabí 

Prodloužení DP

Eidam cihla 45 %; Gouda 48 %; Šunková cihla zauzená; 
Lahůdkový salám

ROSA market, V Telči-
cích, Chvaletice

Výskyt kolonií plísní, nety-
pický zápach

Lunch šunkový; Ďábelská klobása; Uzená krkovice; 
Kyšperské párky

KONZUM, Běstovice
Oslizlé, lepkavé, silně zapá-
chající

Bok uzený s kostí 
Západočeské kon-
zumní družstvo Plzeň, 
Nezvěstice

Potravina nevhodná pro 
lidskou spotřebu z důvodu 
hniloby, kažení a rozkladu

BeBe Brumík; Milka mléčná, marcipán, bílá; Studentská 
pečeť bílá; Jupí multivitamin; Fanta pomeranč

Thu Hien Nguyen Thi, 
Purkyňova, Plzeň

Prošlé DP (až o 2,5 měsíce)

Pšeničná mouka hrubá; Vlasové nudle; Fazole; Hrách ze-
lený; Ovesné vločky výběrové; Fanta pomeranč; Original 
River Tonic

Libuše Švábová, nám. 
ČSČK, Kunštát

DMT přepsáno silným čer-
ným fixem/ setřeno

Játrová paštika; Jelita; Telecí párky; Česnekový točený 
kabanos; Koňský točený salám

Roman Holý, Litvínovi-
ce, pojízdný stánek 

Plísně okem viditelné/ 
vzhled povrchu – oslizlý, 
vůně – nakyslý zápach

Řepa červená balená; Česnek Balený
Lidl, Obchodní, Sobě-
slav

Nedodržena deklarovaná 
hmotnost na obale 

Čerstvá vejce
Jednota, Suchomelská, 
České Budějovice

Plíseň okem viditelná, barvy 
zelené a černé

Sedlácký salám; Salám Rio Ebro
Edmund Casciani, Bar-
tákova,Rýmařov 

Odstraněno DMT

Pomazánka z uzených ryb
Tesco Stores,  Bystřice 
nad Olší 

Prodlouženo DP

Poličan
Lówy progreess, Dolní 
náměstí, Olomouc

Zaslán dodací list na nee-
xistujícího výrobce potravin 
–zboží neznámého původu

Big Energy Shock
Quynh Nga Tran, Ryne-
ček, Příbram 

Odstraněno DP

Polský točený salám; Játrový sýr
ROSA market, Školní, 
Dubá

Prodlouženo DP, prošlé 
DP – prodej obslužným 
způsobem

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla 
opět další kontroly, během nichž odhalili její kontroloři celou 
řadu přestupků, jejichž přehled vám přinášíme.
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Když se řekne léto, představíme si většinou slunce, vodu, opalování, dobu 
dovolených a vytoužený odpočinek. Spousta z nás má ale léto spojené také se 
společenskou aktivitou – grilováním. Ačkoli grilování nepatří k těm nejzdravějším 
způsobům úpravy jídla, je jedním z nejoblíbenějších. Nejde jen o samotné jídlo, ale 
o celý rituál spojený s příjemným posezením a číší dobrého moku. 

Letní grilování
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nutné používat výhradně maso 
z Argentiny, velmi kvalitní jsou také 
zvířata chovaná v Česku. Nejlepší 
maso na steak je ze svíčkové nebo 
z roštěnce, můžeme však použít 
i maso z kýty, jako je např. květová 
špička. V některých případech je 
méně kvalitní maso šťavnatější. Platí 
to např. pro maso z kuřecích stehen, 
které je šťavnatější než z prsíček, 
vepřová krkovice je šťavnatější než 
kýta nebo kotleta a dobře prorostlá 
roštěná je lepší než svíčková. Při 
výběru masa není vhodné se řídit 
pouze barvou. Růžová barva je 
často způsobena nasvícením vitríny 
a tmavší zabarvení by nás nemělo 
odradit. Nemusí znamenat, že je 
maso zkažené, k tmavnutí dochází při 
zrání masa.

odkapávajícího na lávové kameny 
a negativní ovlivnění chuti grilova-
ného jídla připáleným tukem.
Vodní gril je velkým hitem zdravého 
grilování. Mezi zdroj tepla a rošt 
s pokrmy je vložena vodní lázeň. 
Všechen tuk se tedy utopí a žádné 
jiné nečistoty nestoupají do masa. 
Maso se griluje rovnoměrně a není 
třeba je otáčet, čímž se zkrátí doba 
grilování. Maso z vodního grilu je sice 
mnohem zdravější, často i šťavnatější, 
ale rovněž bývá méně křupavé. 
Grilovací misky se pokládají na rošt 
a zabraňují přímému styku masa 
s rozžhaveným topidlem a stékaní 
tuků do ohně. Zmenší se tak riziko 
vzniku karcinogenních látek, které 
stoupají zpět na maso.

Nejlepší maso na gril
Odborníci doporučují vybírat maso 
z plemen masného skotu, v žádném 
případě ne z dojných. Maso musí být 
vždy kvalitní a čerstvé, u hovězího 
vybírejte raději to z mladých býků. 
Správné hovězí maso na steaky má 
být pěkně prorostlé tukem a vyzrálé, 
nejméně 10 dnů od poražení. Není 

Přesný vznik grilování datovat bohužel 
nemůžeme, ale lze o něm v podstatě 
hovořit od té doby, kdy člověk začal 
využívat sílu ohně. O to, která země je 
kolébkou grilování, se přou Francie se 
svým barbe a quene, což v překladu 
znamená pečení od fousů až po ocas, 
a Amerika, kde původní obyvatelé 
indiánského původu maso kdysi 
připravovali na roštu zvaném barbara.

Metody grilování
V České republice je skoro národní 
tradicí opékání špekáčků. V poslední 
době však již spousta z nás začíná 
přicházet na chuť zahradnímu grilo-
vání a využívání kvalitních surovin. 
Metody, jak grilovat, jsou dvě. Přímý 
způsob grilování spočívá v přímém 
působení žáru na pokrm. Tato metoda 
je vhodná hlavně pro jídla, která 
grilujeme méně než 30 minut, tedy 
především steaky. Nepřímá metoda 
grilování spočívá v umístění zapékací 
misky mezi dva zdroje tepla. Tento 
postup je vhodný pro úpravu pokrmů 
vyžadujících delší tepelnou úpravu.
Na roštu připálené zbytky z minulého 
grilování spolehlivě znehodnotí 
i sebelepší jídlo. Proto nejdříve nečis-
toty odstraňte kovovým kartáčem 
a mřížku potřete kouskem obyčejného 
špeku. Pak by se na ní nemělo nic 
přichytávat. Základem je také dobře 
rozpálený gril, ideálně s poklopem, 
který podpoří rychlejší koncentraci 
žáru. Tradiční grilované chuti dosáh-
neme, použijeme-li dřevo či dřevěné 
uhlí. Volte raději jen dřevo tvrdé, jako 
je např. dub, buk, třešeň nebo jabloň. 
Hoří pomaleji, neodlétají z něj jiskry 
a méně kouří. Použijete-li uhlí, nechte 
ho před grilováním rozpálit 25 až 30 
minut, aby se vytvořila bělavá vrstva. 
Pak počkejte, než uhlíky přestanou 
hořet a jen rudě žhnou. Pozornost je 
třeba věnovat už nákupu uhlí, pytel si 
dobře prohmatejte, jestli v něm není 
moc rozdrceného uhlí, které špatně 
hoří.

Grilování na kamenné desce je 
nejen velmi příjemné, ale i zdravé, 
neboť při něm nevznikají karcinogenní 
látky, a i bez přidání tuku si maso 
zachovává všechny chutě i vůně.
Grilování na lávových kamenech 
se používá především u plynových 
typů grilů. Jako topné médium 
je zde použit propanbutan, který 
předává teplo na drť z lávových 
kamenů umístěných nad plynovými 
hořáky. Nevýhodou tohoto typu 
grilování je možnost vzplanutí tuku 
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Nejvhodnější druhy masa
•  Hovězí: zadní svíčková, roštěnka, 

kýta
•  Vepřové: panenka, krkovice, 

žebírka
• Kuřecí: stehna, prsa, křídla
•  Ryby: makrela, pstruh, losos, 

tuňák, candát  
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Levnější výrobky většinou obsahují 
separáty kůže, kosti, sóju, mouku 
a velké množství tuku. Opravdu 
kvalitní uzeniny se cenově téměř 
vyrovnají masu. Pokud totiž kilogram 
vepřového masa stojí více než 100 
korun, tak uzenina, která jej obsahuje 
větší množství, nemůže být o mnoho 
levnější. Dle vyhlášky číslo 326/2001 
Sb. musí špekáčky obsahovat 
nejméně 40 % masa a obsah tuku 
nesmí překročit 45 %. Barva by měla 

křehkého šťavnatého steaku je 
výsledkem tvrdý vysušený plátek. 
A jelikož i marinovací směsi obsahují 
glutamát či sůl, které vytáhnou ze 
steaku šťávu, nedoporučuje se maso 
marinovat.  Po upečení nechejte 
maso přibližně 3 minuty odpočinout 
a teprve pak ho osolte. Je jedno, 
jestli jsou marinovaná masa koupená 
v obchodě, nebo pocházejí z vlastní 
kuchyně. Po položení na horký gril se 
připálí marináda a často i maso. Tuk 
z marinády navíc kape na žhavé uhlí, 
vypaluje se a karcinogenní kouř pak 
stoupá zpátky na maso. Specialisté 
doporučují nakládat jen kuře, jelikož 
samo o sobě má nevýraznou chuť, 
a tvrdší maso ze staršího zvířete, které 
není tak kvalitní. Rozhodně se ale 
nedoporučuje grilovat naložené maso, 
kde byla použita konzervační řeznická 
sůl. Vysoké teploty z ní totiž uvolňují 
nitrosaminy, které patří mezi původce 
rakoviny.

Klobásy a špekáčky
Při grilování uzenin je nejdůležitější 
jejich výběr v obchodě. Uzeniny je 
třeba vybírat z opravdového masa. 

Jak na dobrý steak
Ke grilování by se nemělo používat 
zmražené maso a nemělo by pocházet 
ani z čerstvě poraženého dobytka. 
Odborníci uvádějí, že čím je maso 
starší, tím je křehčí. Ideální výška 
steaku by měla být kolem 2 až 3 cm 
a péct by se měl při teplotě kolem 
180 °C asi dvě a půl minuty z každé 
strany. Jestli je maso dostatečně 
propečené, poznáte dle toho, že na něj 
palcem zatlačíte. Je-li příliš měkké, 
steak je krvavý, je-li tuhé, je steak 
moc propečený. Nikdy však do masa 
nepíchejte vidličkou, šťáva pak vyteče 
z masa ven. Hotové maso by se 
po upečení mělo nechat 8 až 10 minut 
odpočinout. Maso na steaky nekrájejte 
na šikmo, ale rovně přes vlákna. Nikdy 
ho nenaklepávejte a než začnete 
grilovat, vyndejte ho z lednice včas, aby 
dostalo venkovní teplotu. Nejčastější 
chybou je mytí masa před grilováním, 
neboť se naruší jeho struktura. Maso 
stačí jen pečlivě otřít a osušit. 

Naložit, či nenaložit?
Pokud bychom nasolili syrové maso, 
sůl z něj vodu vytáhne a místo 

Grilování pro děti
Jaké potraviny se na dětské gri-
lování rozhodně nehodí?
•  Tučná masa mají mnoho tuku 

a cholesterolu, zvyšují energetický 
příjem a pravděpodobnost cévních 
onemocnění.

•  Špekáčky, klobásy, párky, kabanos 
a měkké salámy obsahují velké 
množství cholesterolu, soli a často 
i konzervačních látek.

•  Uzená masa jsou většinou velmi 
slaná a mohou obsahovat mnoho 
konzervačních látek.

• Ryby s větším množstvím kostí
• Exotické ovoce  

zaostřeno
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být příjemně narůžovělá. Paprikou 
červeně obarvené uzeniny nejsou 
klasickým špekáčkem. Ten tradiční 
by měl totiž vonět po česneku, pepři 
a někdy i po muškátovém oříšku. Než 
se rozhodnete koupit věnec špekáčků, 
rozhodně se nestyďte požádat 
o ochutnávku.

Je grilování zdravé?
V poslední době se diskutuje o tom, 
jestli je grilování zdravé. Jeho nespor-
nou výhodou je fakt, že při úpravě 
pokrmu nepřidáváme tuk jako napří-
klad při smažení. Jídla jsou obvykle 
konzumována společně s dostatečným 
množstvím čerstvého ovoce a zeleniny, 
o které není v letním období nouze. 
Při této úpravě vzniká ale nebezpečí, 
že uvnitř grilované potraviny nedojde 
ke zničení všech nebezpečných 
mikroorganismů. Je tedy třeba nejen 
dbát na to, aby maso nebylo spálené, 
ale nesmí být ani nedopečené. 
Ideální stav je, když má maso uvnitř 
teplotu vyšší než 70 °C, a to po dobu 
nejméně 10 minut. Kvůli riziku nákazy 
nebezpečnými bakteriemi proto 
rozhodně nepoužívejte stejné talíře, 
příbory a prkénka na grilované maso 
a další přílohy, pokud jste na nich 
před tím připravovali syrové maso. 
Při přípravě masa by tuk neměl kapat 
přímo na žhavé uhlí, lepší je používat 
odkapávací misky. Jakékoli případné 
spálené okraje masa a dalších surovin 
je lepší odstranit a nejíst. 

Nejen pro masožravce
Grilovaná zelenina, ovoce či sýry 
potěší i vegetariány a děti, které 
mnohdy grilované maso odmítají. 
Přestože českým grilům stále vládnou 
steaky, své místo na grilu si nachází 
i grilovaný sýr. V současné době je 
k dostání několik sýrů, které jsou 
ke grilování přímo určeny. Balíčky 
obsahují přesný návod a kořenící 
směs. Nemusíme však kupovat žádný 
speciální sýr, grilovat lze v podstatě 
jakýkoliv. Sýr můžeme obalit ve směsi 
olivového oleje, grilovacího koření 
a bylinek. Zabalíme ho pak do dvou 
vrstev alobalu a grilujeme.                                                                                                                               
Pro ovoce připravované na grilu je 
ideální vyhasínající plamen na konci 
grilování. Můžeme použít jak ovoce 
z našich zahrádek, tak ovoce exotické. 
Vybírejte raději tvrdší kousky ovoce. 
Nejjednodušším způsobem úpravy 
je zabalit ovoce do alobalu. Ovoce 
lze opékat ale také na špízech 
nebo ho jen ve velkých kusech 
položit na mřížku. Doporučuje 

zaostřeno

se ovoce pocukrovat, aby v teple 
zkaramelizovalo. 
Grilovat se dá v podstatě jakýkoli 
druh zeleniny. Nejčastěji bývají 
grilovány různobarevné papriky, 
brambory, fazolové či hráškové lusky, 
kedlubny, kukuřice, cukety, rajčata, 
lilky, patisony, mladé cibulky a celer. 
Vyzkoušet však můžete i dýni, pórek 
nebo žampiony. Zelenina by se měla 
před každým zpracováním pečlivě 
omýt a očistit. Některé druhy chutnají 
lépe, když se před grilováním krátce 
blanšírují. Větší druhy zeleniny jako 
paprika, rajčata nebo cibule se dají 
jednoduše položit na rošt a grilovat 
celé.

Tipy na přípravu zeleniny
• Brambory: doporučuje se malé 
nebo mladé brambory nejdříve 
předvařit. Když změknou, grilujeme 
je přímo, dokud nejsou křupavé. Větší 
brambory je lepší nakrájet na plátky 
a grilovat na středním žáru 10 až 12 
minut. Z velkých brambor můžeme 
připravit i vynikající pečené brambory. 
Po umytí je zabalíme do alobalu 
a grilujeme 50 minut až hodinu.                                                                                                                                          
             
• Cibule: velké cibule oloupeme a roz-
čtvrtíme. Kousky můžeme napichovat 
střídavě s jinými přísadami na špízy. 
Malé cibulky je vhodné oloupat a před 
napíchnutím je krátce blanšírovat.                                                                                                                                     
                                  
• Cukety: konce odkrojíme a cukety 
podélně rozpůlíme. Velké cukety 
můžeme nakrájet i na plátky. Potřeme 
je olejem a grilujeme přímo při střed-
ním žáru z každé strany 4 až 8 minut.                                                                                                                                           
                                    
• Čekanka: tento druh listové 
zeleniny dobře snáší teplo 
při grilování. Puky omyjeme, 
rozčtvrtíme a grilujeme nepřímo 
při středním žáru 6 až 8 minut.                                                                                                                                           
                                
• Česnek: stroužky česneku oloupeme 
a s ostatními přísadami můžeme 
střídavě napíchnout na špíz. Celé 
palice však lze i rozpůlit a grilovat 
přímo při středním žáru 8 až 10 minut 
doměkka. Celé palice se dají také 
zabalit do alobalu a grilovat nepřímo 
při středním žáru 45 až 50 minut.                                                                                                                                           
                                 
• Dýně: některé druhy dýní, např. 
rondonu nebo patison, se dají 
jíst i neoloupané. Podle velikosti 
je můžeme grilovat celé, nebo je 
podélně rozpůlit. Pak je potřeme 
olejem a z každé strany grilujeme 5 až 
7 minut. 
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a slupka popraská. Po ugrilování ji 
necháme trochu zchladnout a slupku 
stáhneme. Lze ji taktéž naplnit 
směsí z balkánského sýra, česneku 
a pepře. Naplněné a olejem potřené 
papriky pečeme na středně rozpáleném 
grilu z každé strany asi 6 minut.                                                                                                                                           
                          
• Pórek: používáme jen malé nebo 
střední pórky. Konce a horní tmavo-
zelené části odřízneme, vnější listy 
stáhneme a pórek podélně rozpůlíme. 
Grilujeme přímo při středním 
žáru 12 až 15 minut doměkka.                                                                                                                                         
                             
• Rajčata: rozpůlíme je a grilujeme 
přímo při silném žáru cca 6 až 
8 minut. Menší kousky nebo 
cherry rajčátka lze grilovat i vcelku.                                                                                                                                        
                                            
• Žampiony: klobouky potřeme olejem 
a okořeníme. Grilujeme přímo při střed-
ním žáru podle velikosti 6 až 12 minut.                                                                                                                                           
                 
• Zeleninové špízy:  při kombinování 
zeleniny je nutné dbát na různé doby 
pečení. Když jednotlivé druhy nakrá-
jíme na podobně velké kusy, můžeme 
je bez problémů péci na jednom špízu.     

• Fenykl: dřevnaté části je lepší 
odstranit. Fenykl rozčtvrtíme 
a nakrájíme na silnější plátky. Grilujeme 
přímo při středním žáru 12 až 15 
minut, dokud fenykl nezměkne.                                                                                                                                        
                           
• Chřest: dřevnaté konce 
odkrojíme a grilujeme přímo při 
středním žáru 8 až 10 minut. 
Chřest by měl být poloměkký.                                                                                                                                       
                                       
• Kukuřice: velmi oblíbená zelenina 
na grilování. Je doporučováno ji 
grilovat 30 až 45 minut při středním 
žáru. Po dokončení grilování je výborné 
kukuřici osolit a potřít máslem.

• Lilek: konce odkrojíme a lilek 
nakrájíme na silnější plátky. Malé 
lilky můžeme rozpůlit, potřít olejem, 
okořenit a grilovat přímo při středním 
žáru z každé strany 5 až 8 minut.                                                                                                                                           
                                
• Paprika: rozpůlíme ji nebo 
rozčtvrtíme a semínka odstraníme. 
Dužinu potřeme olejem a grilujeme 
přímo při středním žáru 6 až 8 
minut. Papriku můžeme grilovat 
i vcelku, na povrchu lehce zhnědne 

zaostřeno
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Tvaroh je potravina, kterou znali již staří Sumero-
vé a Babyloňané. Jedná se vlastně o nezrající sýr 
vznikající srážením mléka různé tučnosti. Máte 
podezření, že vámi zakoupený produkt mnohdy 
tvaroh jen připomíná? Nakoupili jsme deset neo-
chucených odtučněných tvarohů a pět ochucených 
jahodových tvarohů a výrobků na jejich bázi, které 
jsme na základě analytických a senzorických krité-
rií nechali otestovat v laboratořích VŠCHT. 

Rozdělení tvarohů na základě 
obsahu tuku v sušině
•  Tvaroh měkký nebo odtučněný nebo 

tvrdý  – méně než 5 % hm. včetně
•  Nízkotučný nebo jemný – méně než 

15 % včetně
• Polotučný – 15 až 25 % včetně 
• Tučný – 38 % a více 

Neochucené nízkotučné tvarohy
S ohledem na různou texturu tvarohů 
danou jejich technologií výroby jsme 
konzistenci do testování nezařadili 
a hodnotitelé se zaměřili pouze na chuť, 
vůni a barvu testovaných vzorků. Při 
senzorickém hodnocení byly všechny 
tvarohy hodnoceny vysokými známkami. 
U žádného z hodnocených tvarohů 
nezachytili hodnotitelé vady. V laboratoři 
při testování obsahu tuku a sušiny 
také obstály všechny testované vzorky 
s výjimkou Měkkého tvarohu Želetava 
z Jaroměřické mlékárny, kde byl zjištěn 
nižší obsah sušiny, než deklaruje výrobce. 
Při kontrole značení jsme zjistili, že výrobek 
prodávaný pod značkou LIDLU Pilos je 
označený údajem o obsahu tuku v sušině, 
který je v rozporu s požadavky vyhlášky 

skutečný obsah jahod ve výrobku. Výrobci 
tuto informaci chytře schovali do pojmu 
ochucující složka, která však obvykle 
sestává z nepoměrně levnější suroviny, 
kterou je cukr nebo různé sirupy na bázi 
přírodních sladidel. Informaci o tom, kteří 
výrobci skutečný obsah jahod ve výrobku 
zatajili, se dočtete v tabulkách s výsledky. 
Obdobně je možné se podívat i na obsah 
tvarohu ve výrobku, který někteří výrobci 
také na etiketách zatajili.
Ochucující složky, které jsou používané 
v potravinářském průmyslu, bývají často 
konzervované látkami na bázi kyseliny 
benzoové nebo sorbové. Proto se naše 
pozornost zaměřila i na přítomnost těchto 
látek v testovaných vzorcích. Potěšující 
bylo, že ani v jednom z výrobků jsme 
nezjistili přítomnost kyseliny sorbové 
a jejích solí. Nízké koncentrace kyseliny 
benzoové (do 30 mg/kg) byly zjištěny 
u všech výrobků. Toto zjištění nás však nijak 
neznepokojilo, jedná se totiž o přirozený 
výskyt původem z  mléčných produktů 
a z technologického hlediska nemá, 
s ohledem na velmi nízké koncentrace, 
prakticky žádný význam. 
Při senzorickém hodnocení jsme se 
u ochucených výrobků zaměřili na chuť, 
vůni a barvu. Tyto parametry jsou u ochu-
cených výrobků dány zejména kvalitou 
použitých surovin a aromat. Jahodová chuť 
je velmi specifická a dosažení skutečně 
původní chuti jahod při použití aromat je 
velmi obtížné. Použití aromat obvykle chuť 
zkreslí, a ta pak působí spíše syntetickým 
dojmem. Provést celkové hodnocení 
a vzájemné srovnání výrobků nebylo 
možné s ohledem na jejich různorodost. 
Přesto však pro nás byly ochucené výrobky 
spíše zklamáním, zejména s ohledem 
na frekventované použití zahušťovadel 
a aromat. Po přezkoumání složení výrobků 
se stal pro nás vítězem Tvaroh s jogurtem 
od společnosti Madeta, který ostatně 
zvítězil i při senzorickém hodnocení. 
Chybou samozřejmě je, že výrobce 
na obale neuvedl skutečný obsah tvarohu 
a jahod, jak mu to ukládá legislativa.

Tvarohy

Přip
ravila V

ŠC
H

T, fo
to

 A
leš O

týp
ka

(max. 5 % tuku v sušině, LIDL deklaruje 
max. 10 %), nicméně laboratorně zjištěná 
hodnota odpovídá legislativním požadav-
kům. Celkově jsme při testování shledali, že 
kvalita neochucených tvarohů na českém 
trhu je dobrá a výrobci až na dva případy 
splnili kvalitativní požadavky kladené 
na tvaroh.

Ovocné výrobky na bázi tvarohů
Do laboratoře byly doručeny výrobky 
na bázi tvarohu ochucené jahodami. Tato 
příchuť je velmi frekventovaná na českém 
trhu a také velmi oblíbená mezi zákazníky. 
Protože všechny výrobky nebylo možné 
zařadit do stejné kvalitativní skupiny 
(jednalo se o tvarohy, termixy a tvarohové 
dezerty), zaměřili jsme se na ochucující 
složku, která byla shodná u všech výrobků. 
Vzhledem ke skutečnosti, že stanovení 
podílu ovoce v potravinách, kde je ovoce 
namícháno s mléčným výrobkem, je 
zatíženo velkou chybou, museli jsme se 
v tomto parametru při srovnání spolehnout 
více na informace z obalů než na labo-
ratorní zkoušky. Nepříjemným zjištěním 
pro nás bylo, že v některých případech 
nebylo možné se z obalu dozvědět 

rubrika podporována
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1. 2. 3.

testovali jsme pro vás

Název výrobku
Jihočeský tvaroh 

odtučněný
Výrobce/ Prodávající MADETA a.s.
Cena 21,90 Kč
Obsah tvarohu 18,3%
Obsah jahod 17,5%
Zahušťovadla <0,1%
Přidaná voda max. 0,8 % t.v.s
Senzorické hodnocení
Barva 5,0
Vůně 4,6
Chuť 4,1
Celkové hodn. 4,6

Název výrobku
Boni - Tvaroh 

měkký 
Výrobce/ Prodávající Polabské mlékárny
Cena 10,90 Kč
Obsah tvarohu 16,7%
Obsah jahod min. 16%
Zahušťovadla <0,1%
Přidaná voda max. 0.5%
Senzorické hodnocení
Barva 4,7
Vůně 4,1
Chuť 4,2
Celkové hodn. 4,3

Název výrobku
Olešnický tvaroh 

měkký
Výrobce/ Prodávající Mlékárna Olešnice
Cena 15,90 Kč
Obsah tvarohu 23,3%
Obsah jahod min. 21%
Zahušťovadla 0,2%
Přidaná voda max. 1%
Senzorické hodnocení
Barva 4,8
Vůně 4,4
Chuť 3,8
Celkové hodn. 4,3

Název výrobku
Pilos - Tvaroh 

odtučněný
Výrobce/ Prodávající Lidl, Německo
Cena 10,90 Kč
Obsah tvarohu 18,6%
Obsah jahod min. 18%
Zahušťovadla <0,1%
Přidaná voda max. 10 % t.v.s
Senzorické hodnocení
Barva 4,5
Vůně 4,7
Chuť 4,3
Celkové hodn. 4,5

Název výrobku
Milko 

Tvaroh měkký
Výrobce/ Prodávající Polabské mlékárny
Cena 15,90 Kč
Obsah tvarohu 21,1%
Obsah jahod min. 16.5%
Zahušťovadla 0,2%
Přidaná voda max. 0.5%
Senzorické hodnocení
Barva 4,6
Vůně 4,3
Chuť 4,3
Celkové hodn. 4,4

4. 5.

Výroba tvarohů 
Z technologického hlediska se srážení 
může uskutečnit dvěma způsoby – 
kyselým srážením za přídavku čistých 
mlékařských kultur, nebo za přídavku 
enzymů (syřidla) umožňující sladké 
srážení. Při výrobě tvarohů se používá 
obvykle kombinace obou postupů, 
avšak převládá srážení kyselé nad 
srážením sladkým. Při výrobě tvrdého 
tvarohu se nepoužívají syřidla, 
jedná se pouze o kyselé srážení 
odstředěného mléka. Tučné tvarohy 
jsou obvykle získávány dodatečným 
smícháním tvarohu z odstředěného 
mléka a smetany. Čím má tvaroh 
více tuku, tím je dosaženo jemnější 
konzistence. Zvláštní skupinu pak 
tvoří termizované tvarohové dezerty. 
Termizace je tepelná úprava, která 
prodlouží dobu údržnosti daného 
výrobku a tyto výrobky se také 
vyznačují obvykle jemnější konzistencí. 

5.

Celkové hodn. 4,4
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Obsah sušiny  
Zatímco u neslazených výrobků 
bez ochucující složky pochází 
sušina výhradně z mléka, u výrobků 
s ochucující složkou je část sušiny 
tvořena i dalšími složkami, které jsou 
do výrobků přidávány. Pro spotřebitele 
má tedy informace o obsahu sušiny 
pouze omezenou vypovídací hodnotu, 
protože její podstatná část může 
být tvořena levnějšími a méně 
hodnotnými surovinami, než je mléko 
nebo jahody. Výrobci v některých 
případech také přidávají do výrobků 
vodu a příliš tekutou konzistenci 
vylepšují použitím zahušťovadel. Proto 
jsme u ochucených výrobků sušinu 
netestovali a raději jsme se podívali, 
kdo z výrobců používá při výrobě jako 
surovinu vodu a jaká zahušťovadla 
výrobci používají.

7. 8.

Název výrobku
Tesco - Tvaroh 

měkký 
Výrobce/ Prodávající Mlékárna Olešnice
Cena 24,90 Kč
Obsah tvarohu 21,8%
Obsah jahod min. 21%
Zahušťovadla 0,6%
Přidaná voda max. 1%
Senzorické hodnocení
Barva 4,8
Vůně 4,1
Chuť 3,8
Celkové hodn. 4,2

Název výrobku
Tvaroh měkký - 

Želetava

Výrobce/ Prodávající
Jaroměřická 
mlékárna

Cena 23,90 Kč
Obsah tvarohu 19,3%
Obsah jahod 22%
Zahušťovadla <0,1%
Přidaná voda max. 1%
Senzorické hodnocení
Barva 4,5
Vůně 4,3
Chuť 3,3
Celkové hodn. 4,0

Název výrobku
Jaroměřický měkký 

tvaroh 

Výrobce/ Prodávající
Jaroměřická 
mlékárna

Cena 16,90 Kč
Obsah tvarohu 21,6%
Obsah jahod min. 21%
Zahušťovadla 0,2%
Přidaná voda max. 1%
Senzorické hodnocení
Barva 4,6
Vůně 3,3
Chuť 3,4
Celkové hodn. 3,8

Název výrobku
Tesco - Tvaroh 

měkký 
Výrobce/ Prodávající Polabské mlékárny
Cena 10,90 Kč
Obsah tvarohu 17,2%
Obsah jahod min. 16%
Zahušťovadla <0,1%
Přidaná voda max. 0.5%
Senzorické hodnocení
Barva 4,6
Vůně 4,2
Chuť 3,9
Celkové hodn. 4,2

Název výrobku
Tvaroh měkký Bio, 

odtučněný roztíratelný
Výrobce/ Prodávající Polabské mlékárny
Cena 27,90 Kč
Obsah tvarohu 16,8%
Obsah jahod min. 16%
Zahušťovadla <0,1%
Přidaná voda max. 0.5%
Senzorické hodnocení
Barva 4,3
Vůně 4,1
Chuť 3,8
Celkové hodn. 4,1
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Jaroměřický měkký

6.

9. 10.

neochucené
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Použitá barviva 
Vzhledem ke skutečnosti, že jahody 
jen velmi slabě barví, používá většina 
producentů do mléčných ochucených 
výrobků barviva. Výrobci mají na výběr 
z přírodních barviv v podobě různých 
rostlinných extraktů a šťáv nebo 
z barviv syntetických. Ve vzorcích, 
které jsme měli k dispozici, použila 
většina výrobců přírodní barvivo E120, 
většinou v kombinaci s rostlinnými šťá-
vami a extrakty. Ani jeden z výrobců 
nepoužil barvivo syntetické, což se 
potvrdilo i při laboratorním testu.  
Látka E120 je barvivo živočišného 
původu získané z vysušených 
těl oplodněných samiček červce 
nopálového, který žije jako parazit 
na některých kaktusech, původně 
v Mexiku. 

Název výrobku
Tvaroh s jogurtem, 

jahoda
Výrobce/ Prodávající MADETA a.s.
Cena 15,90 Kč
Obsah tvarohu neuvedeno
Obsah jahod neuvedeno

Zahušťovadla
žádná 

neobsahuje
Přidaná voda NE
Senzorické hodnocení
Barva 3,8
Vůně 4,1
Chuť 3,8
Celkové hodn. 3,9

Název výrobku
Milko tvarohový 
dezert jahodový

Výrobce/ Prodávající Polabské mlékárny
Cena 8,90 Kč
Obsah tvarohu 50%
Obsah jahod 2%

Zahušťovadla
mod. škrob, želatina, 
tara moučka, karubin

Přidaná voda ANO
Senzorické hodnocení
Barva 2,5
Vůně 3,1
Chuť 2,8
Celkové hodn. 2,8

Název výrobku
Termizovaný tvaro-

hový dezert
Výrobce/ Prodávající Mlékárna Kunín a.s.
Cena 8,90 Kč
Obsah tvarohu 51%
Obsah jahod pouze aroma

Zahušťovadla
modifikovaný škrob, 

želatina
Přidaná voda ANO
Senzorické hodnocení
Barva 1,9
Vůně 2,8
Chuť 2,9
Celkové hodn. 2,5

Název výrobku
Ravensberger- jem-
ný tvarohový dezert

Výrobce/ Prodávající Humana Milchunion
Cena 20,50 Kč
Obsah tvarohu neuvedeno
Obsah jahod 9%

Zahušťovadla
mod. škrob, pektin, 

guarová guma
Přidaná voda NE
Senzorické hodnocení
Barva 3,8
Vůně 3,5
Chuť 3,6
Celkové hodn. 3,6

Název výrobku
Activia - jahodový 
tvarohový výrobek

Výrobce/ Prodávající Danone a.s. 
Cena 13,90 Kč
Obsah tvarohu 40%
Obsah jahod 9%

Zahušťovadla škrob, karagenan, xanthan, 
arab. guma, želatina

Přidaná voda NE
Senzorické hodnocení
Barva 3,1
Vůně 2,8
Chuť 3,2
Celkové hodn. 3,0
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Celkové hodn. 3,0

3.

ochucené – jahoda
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Český výrobek 

u masa vůbec nemusí znamenat 
zemi, ve které se zvíře narodilo, bylo 
chováno a poraženo?
Příliš legislativně složité? Tak 
jednoduchý příklad – jako podnikatel 
koupíte kuřata, například v Polsku, 
dovezete je do České republiky, zde 
je pouze rozporcujete a rozporcovaná 
úhledně zabalíte a ejhle, již na obalu 
může být zkratka CZ, a tedy země 
původu Česká republika. Spotřebitel 
tak logicky nemá nejmenší šanci 
se dozvědět, odkud vlastně kuře 
pochází. A to vše, jak už bylo řečeno, 
s posvěcením Bruselu.

Blýská se na lepší časy
Leč i v centru Evropské unie si 
zřejmě pomalu uvědomili, že zvláště 

K těmto loňským případům se letos 
nově přidaly polské aféry s technickou 
solí v  potravinách, vaječnou moučkou 
vyráběnou z náhražek a zkažených 
vajec a naposled zmraženými rybami 
s x-krát prodlužovanou dobou 
spotřeby, která dosáhla až úctyhodné 
délky pěti let…
 
Není proto divu, že se spotřebitelé 
začali velmi intenzivně zajímat 
o původ zemědělských surovin, ale 
také potravinářských výrobků s tím, že 
v důsledku zahraničních afér by raději 
dali přednost výrobkům i surovinám 
(masu, zelenině) českého původu. 
Ale jak si na pultech obchodů vybrat, 
když podle dosud platné evropské 
legislativy země původu například 
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Od začátku loňského roku se na zemědělský a potravinářský sektor sneslo pohrom více 
než dost. Začalo to dioxiny ve vepřovém a drůbežím mase, které se objevily v Německu, 
pokračovalo výskytem nebezpečné bakterie Escherichium coli v blíže neidentifikovatelné 
zelenině, klíčcích, mletém mase. 

Logo Český výrobek 
zaručuje kvalitu
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Český výrobek 

po zmíněných zahraničních potravi-
nových skandálech mají spotřebitelé 
přinejmenším právo vědět, odkud 
zemědělské a potravinářské produkty, 
které kupují, skutečně pocházejí. 
A zrodil se návrh nařízení, který již 
posvětil Evropský parlament a který 
ukládá povinnost označovat skuteč-
nou zemí původu masa – vepřového, 
drůbežího, jehněčího i kůzlečího. Což 
v praxi znamená, že budete skutečně 
vědět, kde se zvíře, ze kterého maso 
pochází, narodilo a kde bylo pora-
ženo, a nejen to, co dnes, kde bylo 
maso pouze úhledně zabaleno.

Původ na všech výrobcích
Potravinářská komora ČR vítá tuto 
aktivitu ze strany Evropské unie, 
ale v označování původu zachází 
ještě dál. Logo Český výrobek 
– garantováno Potravinářskou 
komorou ČR zaručuje spotřebiteli, 
že potravinářský výrobek je nejen 
vyroben na území České republiky, 
ale obsahuje i příslušný podíl české 
suroviny. Například maso musí 
stoprocentně pocházet ze zvířat 
chovaných a poražených v České 
republice, mléčné výrobky 

musejí obsahovat 90 % podíl české 
suroviny a nesmí v nich být použity 
žádné náhražkové suroviny. Z čes-
kého obilí musí být stoprocentně 
vyrobena také mouka, krupice, jáhly 
či vločky.

Prvních 500 výrobků
Loni 22. června získalo právo 
označovat své výrobky logem Český 
výrobek – garantováno Potravinář-
skou komorou ČR celkem 15 společ-
ností od mlékáren, přes zpracovatele 
masa, pekaře, výrobce lahůdek, 
výrobce čokolády, až po producenty 
hub a pramenité vody. Na pultech 
obchodů se tak již v tomto „prvním 
kole“ objevilo s logem Český výrobek 
– garantováno Potravinářskou 
komorou více než 500 různých 
výrobků. 
Čas pokročil a v současné době má 
právo využívat logo Český výrobek – 
garantováno Potravinářskou komorou 
ČR pro více než 2000 výrobků celkem 
36 společností, jejichž seznam 
naleznete v tabulce.
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Seznam společností, které 
obdržely certifikát:
V minulých číslech Světa potravin jsme 
vám již některé z těchto výrobců a vý-
robků představili a vzhledem k nárůstu 
zájemců o logo Český výrobek bude-
me v tomto představování pokračovat 
i nadále. Už teď ale víte, co na výrobku 
zaručuje český původ i kvalitu.

1. BEAS, a.s.
2. BOHEMILK, a.s.
3. BONECO, a.s.
4. CARLA spol. s.r.o.
5. ČESKÉ HOUBY, a.s.
6. FRITAGRO Nížkov s.r.o.
7. Frostfood, a.s.
8. FUNGI CZ, a.s.
9. HAMÉ s.r.o.
10. Jaroslav Radoš – řeznictví, uzenářství
11.  Jaroslav Schneider a spol. – PE-

KÁRNA TANVALD
12. JIZERSKÉ PEKÁRNY spol. s.r.o.
13. Jižní Morava, a.s.
14.  Josef Pelant – TERMOSKLADY 

ŽALMANOV
15. Konekta SAP s.r.o.
16. Kostelecké uzeniny, a.s.
17. LACRUM Velké Meziříčí
18. MADETA, a.s.
19. Masokombinát Plzeň s.r.o.
20. Mlékárna Olešnice, RMD
21. Mlékárna Otinoves s.r.o.
22. Mlýny J. Voženílek spol. s.r.o.
23. Moravia lacto, a.s.
24. Pekárna KOMPEK spol. s.r.o.
25. PENAM, a.s.
26. POEX Velké Meziříčí, a.s.
27. PROQIN s.r.o.
28. PT servis konzervárna spol. s.r.o.
29. SEVAK star s.r.o.
30. ŠUMAVSKÝ PRAMEN, a.s.
31. Tereos TTD, a.s.
32. TIPAFROST, a.s.
33. Vodňanská drůbež, a.s. (3x)
34. ZLATÁ VEJCE, a.s.
35.  ZŘUD – MASOKOMBINÁT PÍSEK 

CZ, a.s.
36. ZŘUD – Masokombinát Polička, a.s.
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vystopováno

Nejen v letních měsících musíme dávat 
pozor na to, co jíme a kupujeme. V létě 
však kvůli vysokým teplotám a vlhkosti 
musíme být ještě pozornější, a to 
především u lahůdek a zákusků. Pro 
spotřebitele totiž představují možnost 
rizika onemocnění z potravin. Jedná se 
např. o koliformní bakterie, salmonely 
a kvasinky, které se v teplých měsících 
množí velmi rychle. 

Dodržujte doporučení
Měli bychom nakupovat pouze takové 
množství a druhy potravin, které jsme 
schopni sníst do vyznačeného data 
na obale a pro které máme zajištěny 
vhodné, výrobcem deklarované podmínky 
uchování. Protože jde o výrobky snadno 
se kazící, musí se spotřebitel snažit 
dodržovat určitá pravidla, zkrátit dobu 
přepravy domů a chránit výrobek před 
kontaminací  zvenku. Doma jej správně 
uložit v chladu a co nejdříve zkonzumo-
vat. V žádném případě bychom neměli 
kupovat potraviny s prošlým datem 
použitelnosti či potraviny, které nebyly 
v době nákupu uloženy za podmínek 
deklarovaných výrobcem.  Také bychom 
se měli vyhnout potravinám s porušeným 

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 lahůdek 
a zákusků a jaké finty obchodníci používají, aby nás nalákali 
ke koupi i nekvalitního zboží. 
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Finty obchodníků: 
lahůdky a zákusky
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vystopováno

• Karamelová šlehačka
Tato odstraněná stará šlehačka se často 
nevyhodí, někteří výrobci ji svaří, přidají 
trochu karamelu, aby ji ovoněli, a pak 
ji dále prodávají jako karamelovou 
šlehačku, kterou můžeme najít např. 
ve větrnících.
• Rostlinná šlehačka
Také se nám může stát, že si objednáme 
pohár a místo klasické chutné živočišné 
šlehačky najdeme šlehačku rostlinnou, 
která rozhodně tak dobře nechutná.

u kterých si lze lépe ověřit dobu spotřeby. 
Obal nesmí být někde porušen a výrobek 
musí být vhodně skladován, tedy uložen 
výhradně v chladicích boxech. V případě 
nespokojenosti lze lahůdky reklamovat 
do 24 hodin. Nejčastější finty:
• Starý salát do nového
Problematické jsou vážené saláty, které se 
prodávají u pultů. Nikde není zaručeno, 
že salát už dávno není po záruce. 
Nepoctiví prodejci používají vcelku 
jednoduchý trik. Když salát na povrchu 
oschne a vypadá mdle, stačí jím jen 
zamíchat a zákazník nic nepozná.
• Vypečený řízek
Když už je trojobal nevzhledný a plesnivý, 
tak se oškrábe a maso se znovu obalí.
• Nahrazování majonézy 
Také se nám může přihodit, že majonéza 
je nahrazována levnějšími variantami, 
jako je například jogurt či zakysaná 
smetana.
• Oschlý salám
Oschlá kolečka salámu umisťují prodejci 
dospodu a spotřebitel si toho má 
možnost všimnout až doma. Další 
variantou je, že takto okoralé zbytky se 
zamíchají do různých druhů salátů.

Finty prodejců zákusků
Když spotřebitel nakupuje zákusky, 
měl by si dobře všímat, jak vypadají, 
a vybírat si jen nepoškozené a bezvadné 
kusy. Výrobky s rozdrobeným, 
připáleným nebo naopak nedopečeným 
korpusem, deformované, oschlé, 
s rozteklými náplněmi a zdobením 
či jakkoliv znečištěné by v nákupním 
vozíku rozhodně skončit neměly.                                                                                                                      
Nebalené cukrářské výrobky se musejí 
skladovat při teplotách do 8 °C. To 
znamená, že by v obchodech rozhodně 
neměly být vystaveny volně na pultech, 
ale ve fungujících chladicích boxech či 
vitrínách. Nejčastější finty:
• Stará šlehačka
Praxe nepoctivých prodejců – zavánějící 
šlehačku například z větrníku jednoduše 
seškrábnout a nastříkat novou.

obalem, nečerstvého vzhledu a s povr-
chovými vadami, jako je např. plíseň.

Čeho si všímat
Při přípravě, vystavování i prodeji 
nebalených potravin určených k přímé 
spotřebě musí být vyloučen přímý 
kontakt potraviny s rukou obsluhující 
osoby. Je proto dobré si všímat, zda 
prodavač používá nějaké podávací náčiní. 
Hodně napoví také čistota jeho oděvu 
i prostředí v prodejně a chladírenských 
vitrínách. Pozornost bychom měli věnovat 
způsobu skladování výrobků v prodejním 
místě, lahůdkářské výrobky by měly 
být skladovány při teplotě do 5 °C. Pro 
zabalení potravin musí být použit vhodný 
funkční obal. V žádném případě by to 
neměly být již jednou použité znečištěné 
krabice od jiných potravin.
Nebalené lahůdkářské výrobky musejí 
být při prodeji umístěny tak, aby byly 
chráněny před znečištěním, klimatickými 
vlivy, a nejde-li o samoobslužný prodej, 
i před kontaktem se spotřebitelem. Je 
dobré si všímat, zda je u nich na viditel-
ném místě uveden název výrobku, datum 
použitelnosti a u kusových výrobků 
i hmotnost. 
U balených výrobků si musíme všímat, 
zda jsou povinné údaje (výrobce, 
dovozce nebo prodávající, složení 
výrobku, hmotnost, datum použitelnosti 
a podmínky uchování) uvedeny přímo 
na etiketě. Poslední dva jmenované 
údaje jsou velmi důležité i pro správné 
zacházení a skladování doma. 

Finty prodejců lahůdek
Většina Čechů si pod pojmem salát 
představí hmotu obsahující kousky 
sterilované zeleniny, nepříliš kvalitní 
uzeninu a majonézu. Mezi lahůdkářské 
produkty patří také chlebíčky, poma-
zánky, aspiky, obložené housky a bagety, 
které taktéž většinou majonézu obsahují.  
Právě tyto výrobky jsou v létě obzvláště 
rizikové. Kdo nemůže bez majonézových 
salátů žít, měl by kupovat raději balené, 

Jak se těmto podvodným 
trikům vyhnout?
Jestliže si pochutiny nepřipravíte 
sami doma nebo nebudete praco-
vat přímo v obchodě, tak bohužel 
nemáte možnost zjistit, zda je salát, 
uzenina či zákusek opravdu čerstvý. 
Pokud upřednostníte kupovanou 
variantu před přípravou doma, volte 
raději balené výrobky. Další mož-
ností je najít si oblíbenou cukrárnu 
či lahůdky, kde budete s čerstvostí 
a kvalitou výrobků spokojeni a kam 
se budete rádi vracet. 
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zaměstnanců se kuchyně uchýlí k něja-
kému polotovaru, avšak k tomu by mělo 
docházet opravdu ve výjimečných pří-
padech. Je možné, že se najdou taková 
zařízení (při počtu téměř 8 000 školních 
jídelen v ČR se to dá patrně i očekávat), 
která přistupují ke zmíněným výrobkům 
s větší benevolencí, ale určitě to má 
řešení. Lze se spojit s ředitelem příslušné 
školy, zjistit, zda se opravdu používají 
takové výrobky, a s pracovníky školní 
jídelny tuto záležitost vyřídit.
Rozpočet na nákup potravin je sice 
omezený, ale vzhledem k objemu 

1. mýtus: Potraviny, ze kterých 
se v jídelnách vaří, jsou kvůli 
nízkému rozpočtu většinou polo-
tovary a nikde se nevaří z čers-
tvých potravin.  
Zde se jedná o protimluv, protože 
polotovary jsou většinou tak drahé, že 
by si je školní jídelny nemohly dovolit. 
Záleží také na tom, co vidíme pod 
pojmem polotovar, protože mezi ně 
patří mimo jiné i mražená a sušená 
zelenina, což jsou suroviny vhodné 
k přípravě pokrmů.
Občas se může stát, že při nemoci více 

Vaří se ve školních jídelnách z polotovarů, protože na čerstvé 
suroviny nejsou finance? Připravují kuchařky jídla jako před 
dvaceti lety? Podívali jsme se na další nejčastější mýty, které 
o veřejném 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 II.
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co je vhodné pro vaše dítě

se, že taková praxe se objevuje téměř 
ve všech profesích. 

4. mýtus: Jídelny vaří podle sta-
rých norem.
Jídelny samozřejmě používají i staré 
normy, což však neznamená, že to je 
špatné. Jsou v nich obsažená nejoblíbe-
nější jídla našich dětí, jako jsou dukátové 
buchtičky s krémem, knedlo-zelo-vepřo, 
svíčková, sekaná či milovaná rajská 
omáčka. V současné době mají kuchařky 
možnost používat různé receptury. 
V minulých letech byly vydány dva 
rozsáhlé soubory receptur pro ŠJ, které 
již obsahují velké množství moderních 
receptů. Dále se mohou používat např. 
receptury krajové, zahraniční apod. (ty 
však samozřejmě musejí být vhodné pro 
kategorii strávníků, pro které se jídlo 
připravuje). Taková receptura se zpracuje 
pro podmínky školního stravování, 
a pokud se osvědčí, zařadí se pravidelně 
do jídelníčku.

5. mýtus: Děti musejí dojídat.
Nemusejí!!! Druhá věc ale je, že naše 
děti jídlem nesmírně plýtvají a často 
vyhazují celé, netknuté porce, aniž je 
ochutnají.
Dnes už nad nimi ale nikdo nestojí 
a nenutí je dojídat! Občas se nějaký 
odvážlivec najde, který se opatrně žáka 
zeptá, jestli by to přece jenom nechtěl 
ochutnat či sníst trochu více, ale víc si 
nikdo nedovolí. 

6. mýtus: Děti se v jídelnách stra-
vovat nechtějí, nutí je k tomu 
rodiče. 
Na tuto otázku by spíše měli odpovědět 
rodiče. Je možné, že u starších dětí 
tomu tak je, ale ty mladší tam docházejí 
tak nějak přirozeně. U nás v Brně se 
stravuje téměř 80 % žáků základních 
škol, což považuji za velmi dobrý 
výsledek práce školních jídelen. 

připravovaných porcí s ním lze dobře 
hospodařit, takže to vůbec nezakládá 
důvod domnívat se, že se nevaří 
z čerstvých potravin. 

2. mýtus: Děti nejedí polévky, 
většina z nich se musí vylévat. 
Děti opravdu moc polévky nejedí, i když 
v současné době se to mírně zlepšilo. 
Záleží rovněž na typu polévek, některé 
jsou oblíbené – gulášová, některé 
luštěninové, bramboračky… Faktem 
je, že děti polévky z domova téměř 
neznají a mnohdy si je ani nevezmou, 
protože nevědí, jak chutnají, a mají 
z neznámého strach.
Nemyslím si však, že jsou na vině 
školní jídelny, možná by se měli trochu 
zamyslet rodiče, v čem je příčina. 

3. mýtus: Ve školní jídelně může 
vařit prakticky každý. 
U nás pracují jak lidé vyučení v oboru 
(kuchaři a kuchařky), tak se na pomoc-
ných pracích podílejí samozřejmě i lidé 
jiných profesí. To však neznamená, že 
zde vaří kdekdo!
Může se stát, že do funkce vedoucí 
školní jídelny jsou někdy přijímaní lidé 
bez odborného vzdělání, a to samo-
zřejmě není správné. Avšak domnívám 
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Snížená pohyblivost, nedostatek pobytu na čerstvém vzduchu a slunečním světle, 
problémy se zažíváním, kousáním a téměř nulový pitný režim. Nevyhovující strava 
a omezená vstřebatelnost důležitých živin. To vše se odráží na zdraví starých lidí. 

tipy pro zdraví

Není tajemstvím, že staří lidé mají 
sníženou chuť k jídlu. Na vině mohou 
být slabší čichové vnímání, omezená 
potřeba pít a jíst, problémy s chrupem, 
dásněmi, tvorbou slin a polykáním. 
Senioři si v mnoha případech nemohou 
sami dojít na nákup, přečíst si infor-
mace uvedené na obalu jednotlivých 
potravin, nerozeznají, zda potraviny 
nejsou nahnilé či s prošlou dobou 
minimální trvanlivosti. Bývají často 
odkázáni na to, co jim kdo připraví. 
Někdy zapomínají, že by měli jíst či se 
napít. Někdy si odříkají kvalitní suro-
viny, protože mohou být dražší nebo 
mají pocit, že už je nepotřebují. Opak 
je však pravdou. Energetická potřeba 
lidí se věkem mění, může se tak stát, že 
senioři buďto trpí podvýživou z nedo-
statku živin, nebo přibírají na váze díky 
nadbytečnému příjmu nevhodných 
potravin. Kvalitu stáří tak může ovlivnit 
správně sestavený jídelníček bohatý 
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tipy pro zdraví

Vitaminy, které nesmějí chybět
Ve stáří se snižuje také schopnost syn-
tetizovat vitamin D (kalciferol), jehož 
největším zdrojem je sluneční záření. 
Působí stejně jako vápník a fosfáty 
v prevenci osteoporózy a pozitivně 
působí na imunitní systém. Denně by 
měli staří lidé přijmout přibližně 10 μg 
tohoto vitaminu. Nachází se především 
v rybím tuku, tučných rybách, játrech, 
másle, žloutku a mléce. 
Pro podporu imunitního systému, 
ochranu buněk a vstřebávání železa 
ve střevech je třeba dbát i na dosta-
tečný příjem vitaminu C (kyseliny askor-
bové). Potřebnou dávku by mělo pokrýt 
200 g ovoce a 300 g zeleniny denně. 
Dobrým zdrojem jsou i brambory, šípek 
nebo rakytník, které jsou mimo jiné 
bohaté i na antioxidanty.
Ke stáru zároveň stoupá potřeba 
vitaminů skupiny B, především B1, 
B2, B6, B9 a B12. Ty jsou nezbytné při 
metabolických procesech i pro tvorbu 
a využívání energie, hormonů, protilá-
tek a pro nervový přenos. Nacházejí se 
v kvasnicích, obilovinách, celozrnných 
potravinách, luštěninách, ořechách, 
masu, rybách, vejcích, mléčných 
výrobcích, ovoci a zelenině.
A v neposlední řadě vitamin E (toko-
ferol) ovlivňuje činnost mozku, krve, 
nervů a svalů. Působí jako antioxidant, 
zabraňuje oxidaci tuků v organismu 
a urychluje hojení ran. Staří lidé 
potřebují zvýšit příjem vitaminu E 
přibližně na 12 mg denně. Získat ho lze 
např. z panenského oleje, z pšeničných 
klíčků a sóji, másla, mléka, avokáda, 
chřestu, kapusty, hrášku a v menší míře 
i z masa, vnitřností a vajec.

Doporučení na závěr
Dětství a stáří je si svým způsobem 
podobné. Rodiče a pak i potomci 
svých rodičů se snaží o to, aby křehký 
organismus jejich dětí i starých rodičů 
fungoval co nejlépe a v případě stáří 
také nejdéle. Aby tomu opravdu tak 
bylo, je třeba dodržovat především 
zásady zdravého životního stylu. Jeho 
součástí je pestrá a střídmá strava, tři 
větší a dvě menší porce jídla denně 
a dostatečný pitný režim. Je nezbytné 
uzpůsobit pokrmy podle potřeby tak, 
aby je starý člověk mohl sníst, připra-
vovat jídlo s ohledem na zachování 
živin, ideálně vařit v páře. Naopak je 
žádoucí omezit slané, sladké a tučné 
potraviny a takové, které obsahují 
umělé konzervační látky. V pokročilém 
věku se vždy doporučuje jakékoliv 
zavádění doplňků stravy konzultovat 
s ošetřujícím lékařem, problematické 

mohou být hlavně takové, jež obsahují 
větší množství vitaminu A, D a železo. 
Neméně důležitou součástí zdravého 
stáří je samozřejmě co největší fyzická 
aktivita v podobě chození na pro-
cházky, relaxace, regenerace, kvalitní 
spánek a zdravá psychika. 

na látky, jež jsou v tomto věku nepo-
stradatelné, pohyb, dobrá psychika 
a také pomoc od blízkých lidí. 

Bílkoviny chrání svaly a kostru
Miminko potřebuje ke svému vývoji 
a růstu dostatečné množství přijatých 
bílkovin, obdobně je na tom starý 
člověk. Doporučená denní dávka pro 
dospělého člověka v aktivním věku se 
pohybuje okolo 0,8 g bílkovin na 1 kg 
tělesné váhy, senioři by měli přijmout 
až 1 g bílkovin na 1 kg tělesné váhy. 
Důvod je prostý, bílkoviny zpomalují 
odbourávání svalových a kosterních 
bílkovin. V jídelníčku starších lidí 
by nemělo chybět alespoň jednou 
denně libové maso, dvakrát až třikrát 
do týdne ryby, jež jsou navíc důležitým 
zdrojem omega 3 mastných kyselin, 
jódu a vitaminu D. Dále pak dvakrát 
týdně vejce a luštěniny včetně sóji. 
Důležitou součástí jsou i polotučné 
zakysané mléčné výrobky. Ty by měli jíst 
senioři až třikrát denně, jsou zdrojem 
vápníku, jehož množství je zapotřebí 
u starých lidí navýšit až na 1,5 g denně. 
Obsahují i probiotické kultury pro 
posílení obranyschopnosti organismu 
a střevní mikroflóry. 

Nepodceňujte vlákninu
Málo pohybu, nedostatečný pitný 
režim a vyšší příjem „jednoduchých“ 
sacharidů, příjem léků apod. mohou 
vést k problémům se zažíváním. Staří 
lidé tak často trpí zácpou. Pomoci 
jim může strava bohatší na vlákninu, 
která se nachází v ovoci, zelenině, 
obilovinách, cereáliích a luštěninách. 
V trávicím traktu pomáhá s peristal-
tikou střev, navazuje na sebe vodu 
a usnadňuje vyprazdňování. Suroviny 
bohaté na vlákninu bývají však často 
tvrdé a pro staré lidi těžce stravitelné. 
Chléb a celozrnné pečivo lze namáčet 
do čaje nebo mléka, z obilovin připravit 
kaše, ze zeleniny polévky a z ovoce 
pyré. Do pokrmu je možné přidat 
i rozpustnou vlákninu, jež se prodává 
v obchodech se zdravou výživou či 
v lékárnách pod názvem psyllium (jitr-
ocel indický), nebo ve formě pektinu či 
obilného škrobu. Protože je zapotřebí 
vlákninu dostatečně zapít, je důležité, 
aby staří lidé pravidelně během dne 
pili. Minimálně by měli přijmout 1,5 
litru tekutin v podobě čisté vody, lehce 
mineralizované vody, čaje a ředěných 
přírodních šťáv. Pitný režim lze vhodně 
doplnit i ovocem a zeleninou bohatými 
na vodu, jako je např. vodní meloun 
nebo okurka, a také masovými či 
zeleninovými vývary.
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To určitě ne. Ono je hrozně těžké mít 
zcela jasno, když je vám 15, člověk je ještě 
mladý a nezralý. Já jsem rozhodně neměl 
ambici, že budu mít velkou čepici, velkou 
vařečku a kuchařky a budu si v nich číst. 
V učení jsem se hlavně snažil prohloubit si 
své dosavadní znalosti.

Takže jste byl vzorný student?
To jsem tedy rozhodně nebyl. Především 
jsem musel zvládnout současně chodit 
do školy, dělat sport a chodit do práce. Už 
tehdy jsem si zažil určité základní návyky, 
které mi později pomohly v profesním 
růstu.

Jaké návyky máte na mysli?
Spousta studentů nebo učňů, kteří 
chodili na praxi, si udělali své povinné 
hodiny a šli ve čtyři hodiny domů. Já jsem 
v práci zůstal třeba do desíti. A díky tomu 
jsem získával daleko širší rozhled, větší 
zkušenosti, protože jsem tam pracoval 
se zkušenými kuchaři, kteří už věděli, co 
mají dělat. Nakonec mnoho z toho, co 

Takže samozřejmě jsem potřeboval mít 
hodnotnou stravu z kvalitních surovin. 
Proteiny, ovoce, zelenina, to vše chutně 
připravené, si člověk nejlépe udělá sám. 
A tak jsem si začal vařit.

Co jste dělal za sport?
Už v šesti letech jsem začínal s hokejem, 
později také například atletiku.

A jak jste se tedy rozhodl pro 
povolání kuchaře?
Můj vztah ke zdravému životnímu stylu 
a to, že jsem měl poměrně široké znalosti 
o surovinách a jejich úpravách, tak to 
vše způsobilo, že má volba byla jasná. 
Navíc jsem měl už tehdy ty nejzákladnější 
předpoklady pro kuchařinu - věděl jsem co 
jak chutná a co jak voní. Bylo to pro mne 
další plus i při učení, protože většina mých 
spolužáků se tohle všechno musela teprve 
naučit. Já jsem tenhle základ už dostal.

O další profesní cestě jste měl 
taky už nějakou představu?

Většinou kuchaři říkají, že se 
ke své profesi dostali přes rodin-
nou tradici nebo díky tomu, že 
pomáhali mámě v kuchyni. Jak to 
bylo u Vás?
U mě to bylo úplně jinak. Já, když jsem 
byl mladší, tak jsem hodně sportoval. 

Dobrý kuchař 
pracuje hlavně srdcem

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována

Restaurace Allegro praž-
ského hotelu Four Season‘s 
byla první, která u nás získala 
ocenění hvězdičkou Michelin. 
Časy se ale mění, italští kuchaři 
odešli dále do světa a restau-
race změnila svůj koncept 
i šéfa kuchyně. Stal se jím 
Richard Fuchs, který v tomto 
hotelovém řetězci pracuje 
skoro celý svůj profesní život 
a procestoval po jeho restaura-
cích doslova celý svět.
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Artyčoky s mátou a pecorino di fossa

Pečená treska s cizrnovým pyré

Tagliatelle s kančím ragout 

Amarena višňový dort s čokoládou

Postup:
 Z artyčoků odkrojíme 2/3 špičky, odkrojíme stvol a očistíme. Poté je vložíme do studené 

vody s citronovou šťávou. Uvaříme ve slané vodě s kořenovou zeleninou a šalotkou. 
Z vařených artyčoků odstraníme okvětí v podobě chloupků uvnitř a překrojíme napůl. 
Opečeme na olivovém oleji s trochou másla, přidáme pár lístků máty, olivy a rajčata. Osolíme, 
opepříme a zakápneme olivovým olejem. Na závěr přidáme trochu rukoly a nastrouháme pár 
plátků sýru pecorino di Fossa.

Postup:
 Na olivovém oleji a másle opečeme filet, přidáme tymián a česnek. Pokud je filet vysoký, 

dopečeme ho na 4 minuty v troubě, zastříkneme bílým vínem a přidáme lžíci másla. Artyčoky 
připravíme stejně jako v receptu výše. Cizrnu namočíme alespoň na 4 hodiny, přidáme česnek, 
šalotku a petržel. Osolíme a vaříme na mírném ohni doměkka. Poté ji scedíme a rozmačkáme, 
přidáme olivový olej, citronovou šťávu a sůl. Necháme si trochu cizrny vcelku a společně orestujeme 
s pancettou, artyčoky, petrželkou a cherry rajčaty na pánvi. Na závěr přidáme trochu telecího vývaru.

Postup:
 Kořenovou zeleninu nakrájíme na kostičky, opečeme na oleji s trochou másla, přidáme nakrájený 

kančí hřbet, orestujeme a přidáme nakrájenou slaninu, bylinky a houby. Zaprášíme hladkou 
moukou, zalijeme vínem. Odvaříme alkohol a zalijeme vývarem. Dle potřeby dochutíme solí 
a pepřem. Dusíme doměkka pod poklicí v troubě přibližně 2,5 hodiny při teplotě 140 °C. 
Tagliatelle uvaříme a smícháme s kančím ragout. Přidáme najemno nasekanou petrželku 
a zakápneme olivovým olejem. Na závěr přidáme na slabé plátky nakrájené pecorino di pienza.  

Postup:
 Rozpustíme máslo, přidáme čokoládu a promícháme. Žloutky, bílky a cukr vyšleháme do husté 

pěny. Ručně vmícháme čokoládu a mandlovou moučku s kakaem. Rozetřeme do stejné tloušťky 
a pečeme při 180°C 8 až 10 min. Rozehřejeme želatinu, přidáme vanilkovou omáčku. Tu 
vychladíme a vmícháme do šlehačky. Nalijeme do silikonových forem a zamrazíme. Cukr lehce 
zkaramelizujeme, přidáme šťávu z višní, třešňovici a máslo, celé višně a Amarena cherries. Pozvolna 
redukujeme do konzistence sirupu cca 15 min. Přebytečný sirup přecedíme a lehce jím přetřeme 
korpus. Kolečka poklademe na korpus a překryjeme naplní. 

Ingredience:  
 

Ingredience:  
  

 

Ingredience:  
  

Ingredience:  
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radíme se s šéfkuchařem
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je potřeba si vybudovat osobní vztahy 
s hosty a nabízet jim vždy to, co od vás 
očekávají. 

Takže trávíte v restauraci i svůj 
volný čas.
Nejsem workoholik, ale skutečně je 
potřeba, abych tu byl delší čas, než 
je má pracovní doba. Podle mého by 
měl šéfkuchař pracovat vždy tak, jako 
by restaurace byla jeho, a vychovávat 
v tomhle smyslu i celý svůj tým.

To klade na členy týmu vysoké 
nároky. Jak si je vybíráte?
Z původní restaurace zůstalo jen asi 20 % 
týmu, zbytek jsem obměnil a většinou 
jsou to velice mladí lidé do 25 let. Pro 
mne není důležité, kde kuchař vařil a jak 
dlouhou má praxi. Já preferuji především 
spolupracovníky, kteří práci dělají srdcem 
a kteří jsou i dobří týmoví hráči. No 
a v neposlední řadě musejí respektovat 
přání hosta a mít respekt k surovinám, se 
kterými pracují.

Jste známý využíváním tuzem-
ských surovin. Jak to jde dohro-
mady s konceptem italské 
restaurace?
Snažím využívat české dodavatele, mám 
tak české houby, přeštické vepřové 
nebo české bylinky. Ale nebráním se 
ani surovinám z jiných zemí, využívám 
například i slovenské nebo rakouské 
potraviny. Pro mne je důležitá především 
kvalita a autentičnost.

Co podle Vás chybí nejvíce 
na trhu tuzemských potravin?
Myslím, že v sortimentu jsou k dostání 
už takřka všechny tradiční suroviny. 
Problémem ale je, že producenti 
nejsou schopni dodávat pravidelně 
a ve stejné kvalitě. Dokonce tak tradiční 
produkt, jakým jsou sladkovodní ryby, 
je obrovský problém. Z jižních Čech 
pravidelné závozy do Prahy nedělají. 
Je to paradoxní, protože třeba z Itálie 
jsou čerstvé ryby do Prahy dováženy 
několikrát týdně.

Chodí k Vám zájemci o práci. Jak 
vidíte současnou úroveň odbor-
ného vzdělání ve Vašem oboru?
Úroveň vzdělání nemohu hodnotit, 
ale řeknu to jinak. Výchova začíná 
v rodině. Pokud rodina nefunguje, tak 
škola to nedohoní. Pokud bude mít dítě 
dobrý základ z rodiny a bude mít vztah 
k řemeslu, tak je napůl vyhráno. Pokud 
má student zájem, motivaci a řemeslo 
dělá srdcem, pak je na nejlepší cestě 
stát se dobrým kuchařem.

Argentině. Zlomový byl ale rok 2007, kdy 
jsem podepsal smlouvu s Four Season‘s 
Egypt v Alexandrii, kde se otevíral nový 
hotel, který měl 14 restaurací včetně barů, 
banketing pro 2000 lidí, pláž s dalšími 
4 restauracemi. Tam jsem pracoval jako 
šéfkuchař.
 
Proč jste se tedy vracel zpátky 
do Prahy?
Vedly mne k tomu především rodinné 
důvody. Děti už měly jít do školy, tak jsme 
se rozhodli, že bude lepší, když budeme 
v Praze. V tu dobu se tady otevíral hotel 
Augustine, domluvili jsme se a já nastoupil 
jako šéfkuchař restaurace Monastery. 
Přestože koncepce restaurace byla směs 
italské, španělské a francouzské kuchyně, 
snažil jsem se do toho včlenit v maximální 
možné míře české produkty. Po čase mne 
oslovil Four Season‘s s tím, že michelinská 
restaurace Allegro se bude měnit na zcela 
jiný koncept a zda bych měl zájem tomu 
šéfovat.

Jaké to bylo, navazovat na proslu-
lou restauraci Allegro?
Ta návaznost je minimální. Budovali jsme 
zcela jiný koncept, založený především 
na oslovení tuzemské klientely. Restaurace 
není ryze hotelová, ale má zvláštní vchod, 
takže ve větší míře slouží i hostům z ulice. 
Byla to pro mne velká výzva. Koncept 
byl jen na papíře, a tak byla možnost 
ve spolupráci s celým týmem vše vybudo-
vat a modifikovat podle našich představ. 
A CottoCrudo se nám, myslím, povedlo.

Změnila se nějak klientela?
Určitě se změnila. Chodí sem lidé, kterým 
vyhovuje lehký styl kuchyně. Také u nás 
se konečně začíná do restaurací chodit 
i za šéfkuchařem, který kuchyni dává 
směr. Samozřejmě to na mne klade větší 
nároky. Tohle není práce na 8,5 hodiny, 

se mí spolužáci učili ve třetím ročníku, já 
už díky praxi uměl v prváku. Navíc tím, 
že jsem normálně pracoval, mne profese 
kuchaře bavila čím dál víc. Hlavně tempo, 
s jakým se v kuchyni pracuje a jak to tam 
vše funguje. 

A jak Vaše profesní kariéra pokra-
čovala po vyučení?
Nastoupil jsem do hotelu Atrium, později 
Hilton Praha. Brzy tam na pozici šéfa přišel 
Roberto Giudici, což byl první člověk, 
který přivezl do Prahy trochu jinou kulturu 
stravování a malinko, jak se říká, to tady 
provětral. V roce 1994 stále bylo strašně 
krátce po revoluci a česká gastronomická 
kultura se držela trochu jinde, než byl 
evropský standard. Roberto  přivezl 
produkty z Itálie, Francie a Španělska, 
které u nás do té doby byly známé spíše 
jen z televize nebo knížek. 

Takže Vy jste začal rovnou vařit 
italskou kuchyní?
Po vyučení jsem krátkou dobu pobýval 
v Itálii a potom jsem de facto začal 
s italskou kuchyní. Musím říct, že 
jsem na ní odkojený, je jednoduchá, 
srozumitelná a hlavně využívá spoustu 
čerstvých produktů a surovin, které já 
mám rád. Nad vařením by člověk neměl 
moc přemýšlet, musí ho mít v srdci.

A po Hiltonu jste pokračoval kam?
Pak už přišel Four Season‘s. Hned při 
otevírání hotelu v Praze jsem se přihlásil 
do výběrového řízení a byl jsem přijat. 
Měl jsem už z Hiltonu smysl pro týmovou 
práci, a tak mi práce ve Four Season‘s 
nedělala problémy. 

Cestoval jste hodně po světě?
Pobýval jsem na dlouhodobých stážích 
v hotelích Four Season‘s  po celém světě. 
Byl jsem ve Francii, Tchai-wanu, Itálii nebo 

radíme se s šéfkuchařem
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Brambory 
– zdravá zelenina 
od indiánů

PR článek

Brambory jsou nedílnou součástí našeho běžného jídelníčku. Jsou levným a přitom 
bohatým zdrojem vitaminu C. Obsahují také vitamin A a především škrob 
a uhlovodany. O něco hůře jsou na tom s vitaminy skupiny B. Z minerálních látek 
obsahují zejména draslík a hořčík. Jsou lehce stravitelné, neobsahují tuk a téměř 
žádné bílkoviny. Brambory můžeme vařit, dusit, péct, zapékat či smažit.
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a neobyčejnosti se zbavily až ve druhé 
polovině osmnáctého století a zejména 
v období hladomorů v letech 1805 
a 1806, kdy se rozšířily návrhy, jak 
z brambor připravit mouku a chléb. 
V druhém a třetím desetiletí 19. století 
už brambory zdomácněly v Čechách 
úplně. Jejich biologická hodnota je 
všeobecně známá, v minulosti zabránily 
nemocem ze špatné výživy, hladomorům 
a nesporně zlikvidovaly kurděje.
V lidové kuchyni byla úprava brambor 
jednoduchá. Nejjednodušším pokrmem 
z brambor byly tzv. brambory 
„na loupačku“, neboli „v munduru“. 
Brambory se po uvaření a scezení 
vody vysypaly do jedné mísy nebo jen 
na stůl. Každý si vzal, sám si bramboru 
oloupal a zapíjel ji mlékem. V bohatších 
rodinách si na brambor namazali trochu 
másla nebo tvarohu. Široké využití měly 
brambory do polévek. Přidávaly se k nim 
houby, zelí nebo kroupy. Běžné byly 
i kaše, bramborové placky a knedlíky.

Druhy brambor
Existuje více než 400 druhů brambor. 
Většina z nich však není běžně dostupná 
v obchodech a slouží jen pro spotřebu 
svých pěstitelů.

Brambory se rozlišují podle druhu 
na „nové“ a „staré“ brambory.
Nové brambory
Jsou to brambory, které se sklízejí, 
když jsou malé a mladé. V obchodech 
se objevují od května a jsou menší, 
nasládlejší a pevnější než brambory 
sklízené později.
Alex – tento druh byl vyšlechtěn 
v Dánsku a dá se dobře pěstovat 
doma na zahradě. Brambory s hladkou 
lojovitou konzistencí a jemnou chutí 
jsou dobré do salátů a hodí se pro 
všechny typy úprav.

Zajímavá historie
Pravlastí brambor je Jižní Amerika, 
konkrétně její západní část v oblasti 
dnešního Peru. Mořeplavci a dobyvatelé 
Nového světa se s nimi poprvé setkali 
v říši Inků, pro které byly hlavní potravi-
nou, připravovali z nich polévky, chléb 
a uchovávali je i sušené. Zajímavostí je, že 
byly také součástí náboženského kultu.
Po dobytí incké říše Španěly v první 
polovině 16. století putovaly do Evropy 
kromě mnoha tun zlata a stříbra 
i některé exotické rostliny, mezi nimi 
i brambory. Roku 1565 dostal první 
větší zásilku brambor z Cuzca jako dar 
španělský král Filip II. Nezávisle na špa-
nělských dobyvatelích se brambory 
dostaly do Anglie na lodi anglického 
piráta Francise Drakea.
U nás se s touto zeleninou poprvé 
setkáváme už roku 1623 na stole 
významného českého velmože 
Viléma Slavaty. Brambory dostal 
od jindřichohradeckých františkánů, 
kteří je pěstovali ve svých zahradách 
jako vzácnou zeleninu a považovali je 
za cenné dary. V průběhu 17. století 
se postupně rozšiřovaly v klášterních, 
šlechtických i měšťanských zahradách 
a nacházely stále větší uplatnění. 
Začátky pěstování brambor u nás 
ale nebyly nijak slavné. Provázela je 
velká nedůvěra. Lidé dokonce nejdříve 
zkoušeli jíst bobulové plody brambor 
namísto hlíz. Jejich pěstování se rozšířilo 

až za třicetileté války, kdy byli lidé 
nuceni jíst všechno, co se zdálo být jen 
trochu k jídlu. 
Šlechta považovala brambory dlouho 
spíše za pochoutku. Postupně začaly 
pronikat i do měšťanských kuchyní, 
ale jen v malém množství. Ještě v 18. 
století byl košík brambor velkou 
vzácností. Když už je začali pěstovat 
i obyčejní lidé, používali je nejdříve 
jako krmení pro prasata. Sáhli po nich 
až v největší nouzi, kdy nebylo, jak se 
říkalo, „co do huby“. Postupně si tak 
brambory začaly získávat své místo 
v jídelníčku vedle jedlé řepy, hrachu, 
čočky, zelí a prosa. Puncu vzácnosti 
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obsažena těsně pod slupkou. Je tedy 
lepší jíst je se slupkou než je loupat. 
Nové brambory by se měly umýt 
pod tekoucí vodou, starší brambory 
oškrábat. Jestliže brambory loupete, 
používejte škrabku, která oloupe 
jen velmi tenoučkou vrstvu. Před 
vařením je ponořte do hrnce s vodou. 
Je však nejlepší je uvařit okamžitě, 
aby nedošlo ke ztrátě vitaminu C. 
Opravdové nové brambory se často 
loupou velmi snadno, někdy stačí 
je jen promnout v ruce. Dobré nové 
brambory poznáte podle toho, že 
se z nich slupka snadno sloupne. 
Ostrým nožem ji seškrábněte a vařte 
v nepříliš velkém množství vody, jen 
aby byly ponořené. Brambory se 
mohou péci ve slupce, vařit ve vodě 
nebo v páře, rychle opékat na pánvi 
nebo v troubě či smažit jako hranolky. 
Vařené brambory jsou velmi dobré 
rozšťouchané s trochou másla.

PR článek

hranolky, vaření a na kaši. Mají 
světlou hladkou slupku a krémově bílou 
dužinu.
Nicola – tyto oválné brambory mají 
hladkou nažloutlou slupku a temně 
žlutou lojovitou dužinu výborné 
máslové chuti. Jsou to brambory pro 
všestranné použití a obzvlášť vhodné 
jsou do salátů. Hodí se i k vaření v páře, 
rychlé opékání a pomalou přípravu 
v zapečených pokrmech.

Nákup a skladování
Brambory by se měly uchovávat na tma-
vém, chladném a suchém místě, při 
teplotě nad 10 °C. Pokud jsou vystaveny 
světlu, vytvoří se na nich zelené skvrny, 
které mohou být jedovaté. Jestliže 
jsou brambory ve vlhku, zplesnivějí, 
proto je třeba zajistit ve skladovacím 
prostoru větrání. Kupujete-li je ve větším 
množství, vyhněte se balení v igelitových 
pytlích, protože ve vlhkém prostředí 
mají tendenci hnít. Pokud kupujete 
menší množství 
brambor v igelitovém 
pytli, vysypte je z něj 
a uchovejte na tma-
vém místě.
Brambory se sice dají 
ve správných podmín-
kách skladovat několik 
měsíců, postupně se 
však ztrácejí živiny. 
Nové brambory by se 
měly konzumovat co 
nejdříve, nejvýš za 2 až 
3 dny.

Příprava a vaření
Většina minerálů 
a vitaminů je 
v bramborách 

Persey Royals – často to bývají první 
nové brambory v sezóně. Již přes sto let 
se dovážejí z ostrova Jersey a jsou velmi 
oblíbené. Mají ledvinový tvar, pevnou 
dužinu a charakteristickou chuť. Nic se 
nevyrovná těmto bramborám uvařeným 
ve vodě nebo v páře a podávaným 
s máslem a trochou čerstvě nasekané 
petrželky.

Staré brambory
Jde o odrůdy brambor, které jsou 
k dostání po celý rok a mohou se 
skladovat řadu měsíců.
Atlantic – tyto oválné až kulaté 
brambory mají světlou, šupinovitou 
žlutohnědou slupku a bílou dužinu. 
Používají se hlavně na hranolky 
a bramborové lupínky.
Bel Rus – stejnoměrné, dlouhé, 
hladké brambory mají tmavou, silnou, 
kožovitou slupku a krémově zbarvenou 
dužinu. Jsou výborné zapékané 
a vařené v páře, kožovitá slupka 
na upečených bramborách křupe.
Desirée – brambory s narůžovělou 
slupkou a jemnou, měkkou dužinou. 
Hodí se pro nejrůznější kuchyňskou 
přípravu (vaření, pečení a opékání).
Maris Piper – tento velmi rozšířený 
druh brambor je oblíbený jak u zahrad-
níků, tak i kuchařů, protože je vhodný 
pro všechny druhy přípravy – pečení, 

h
sv
d
N
h
ž
m
v
js
ry

P R l č t t bý jí í

Tip na výběr kvalitních 
potravin  

Pokud chcete jednoduchý návod, jak 
poznat kvalitní výrobky, můžete se ori-
entovat podle známky kvality KLASA. 
Značka KLASA je udělována ministrem 
zemědělství od roku 2003. Značka 
je vždy propůjčována na tři roky a je 
udělována pouze prověřeným potra-
vinářským výrobkům, které současně 
splňují kvalitativní kritéria i příslušné 
normy ČR a EU. Požadavky pro udělení 
značky KLASA jsou přísnější než běžné 
hygienické a potravinářské normy. 
Navíc se tyto výrobky odlišují alespoň 
jedním kvalitativním ukazatelem, svým 
specifickým rysem. V současné době 
mohou nalézt spotřebitelé národní 
známku kvality KLASA na obalech 
celkem 1345 potravinářských 
výrobků od 228 výrobců. Mezi 
výrobky oceněné známkou KLASA 
patří i například Brambory v pohodě 
(kostičky, krájené, ve slupce) od Bram-
borárny Bukovice, s.r.o., Brambory 
konzumní rané a pozdní (balené) 
od společnosti Blanické bramborářské 
s.r.o. a Babiččiny loupané brambory 
od společnosti NAVITA, a.s.



O olivovém 
oleji
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Rozdělují se dle kyselosti a způsobu 
zpracování. Acidita neboli kyselost 
vypovídá o obsahu volných kyselin, 
které nepříznivě ovlivňují celkovou 
kvalitu oleje. Nejlepší produkty 
by neměly obsahovat 
více než 1 % těchto 
kyselin. Při aciditě 
pod 0,3 % můžeme 
mluvit o vynikajícím 
oleji.
Extra virgine 
(extra panenský) – 
olej nejvyšší kvality, 
který byl získán 
z prvního lisování 

Olivy se sklízejí na podzim, kdy jsou 
nejbohatší na antioxidanty a na obsah 
olejů. Nejdříve se sklízejí olivy 
zelené, tedy ty méně zralé. Po dalším 
dozrávání na stromech mění olivy svou 
barvu na červenou, tmavě fialovou 
a pak černou. Olivový olej se vyrábí 
lisováním oliv, nejlépe do dvou dnů 
po sklizni. Největšími producenty 
oliv jsou v současné době Španělsko 
a Itálie, které dodávají kolem 50 % 
celosvětové sklizně.

Rozdílná kvalita
Legislativa Evropské unie vyčleňuje 
několik kategorií této potraviny. 

Jestliže je čokoláda v říši gurmánské považována za hnědé zlato, pak 
olivy jsou zlatem zeleným. Ovidius kdysi pravil, že olivový olej má 
nadpozemské schopnosti a je potravou bohů. Je prokázáno, že lidé, 
kteří žijí kolem Středozemního moře, trpí mnohem méně na srdeční 
a nádorová onemocnění než lidé jinde na světě. Odborníci tento jev 
přisuzují středozemní stravě a především pak olivovému oleji.  
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oliv za studena pouze mechanickými 
postupy. Tímto způsobem je zacho-
vána přírodní kvalita výtažku z oliv 
a maximální množství antioxidantů, 
minerálních látek a vitaminů, které se 
při jiném zpracování vytrácejí. Kyselost 
nesmí být vyšší než 1 %. 
Panenský olivový olej – méně 
kvalitní varianta výše uvedeného. Je 
získáván z oliv mechanickým vytlá-
čením a lisováním bez použití jiných 
technologií nebo chemických přísad. 
Obsah volných mastných kyselin se 
pohybuje od 1 do 2 %.
Rafinovaný olivový olej – získává 
se lisováním při vysokých tlacích 
a působením tepla. Poté ještě prochází 
chemickou úpravou. Rafinace je 
proces, který odstraňuje chuťové vady 
surového olivového oleje. Rafinovaný 
stolní olivový olej je více odolný vůči 
teplotě, a je tedy možné jej využít 
i pro pečení či restování.
Olivový olej – směs panenského 
(25 %) a rafinovaného oleje.
Matolinový olivový olej – je vyráběn 
z posledního lisování olivových slupek 
a pecek. V podstatě je to zbytkový olej 
té nejhorší kvality, který je využíván 
převážně na technické účely.

Jak nakupovat
Rozeznat pravý olivový olej od falšo-
vaného není tak jednoduché, jak by 
se snad mohlo na první pohled zdát. 
V podstatě je to možné spolehlivě 
poznat jen za pomoci laboratorních 
analýz. Jediná rada je nekupovat 
olej od různých neznámých firem, 
ale vybírat jen osvědčené značky. 
U nás se bohužel nemůžeme řídit ani 
cenou, rafinované oleje se totiž někdy 
prodávají za cenu panenských.
Při nákupu olivového oleje hraje 
velmi důležitou roli materiál obalu. 
Extra panenský a panenský olej je 

prodáván většinou ve skleněných 
lahvích, v plastu najdeme spíše olej 
rafinovaný. Olivový olej je velmi citlivý 
na světlo, proto bychom měli volit 
raději lahve s tmavým zabarvením 
a v našich domácnostech ho uskladnit 
na tmavém a chladném místě. 
Na rozdíl od vín olivový olej stárnutím 
nezískává na kvalitě, proto je lepší 
kupovat ho po menších baleních. 
Barva a hustota se může lišit dle 
podmínek pěstování a sklizně oliv 
i způsobu jejich zpracování. Nelze 
tedy podle nich usuzovat na kvalitu 
oleje, některé mohou být víc doze-
lena, jiné dožluta. Záleží na druhu 
a zralosti oliv. Méně zralé mají hodně 
chlorofylu, olej je pak zelenější. 
Taktéž i chutě se liší podle odrůdy, 
místa sklizně a ročníku.

Chutná a léčí
Na olivovém oleji si nejen pochut-
náme, ale blahodárně působí na i náš 
organismus, a to zevnitř i zvnějšku. 

Velmi důležitý je především vysoký 
obsah nenasycených tuků, které 
tvoří až 70 % z celkového obsahu 
tuků. Podílejí se na snižování 
hladiny krevního cholesterolu, a tím 
významně přispívají k prevenci 
kardiovaskulárních onemocnění. Díky 
nahořklé chuti olivové oleje podporují 
tvorbu žaludečních šťáv a mírným 
projímavým účinkem pomáhají také 
vylučování. Olivy jsou velmi bohaté 
na velké množství živin. Obsahují 
vitamin A, E a K, dále vápník, draslík, 
hořčík a železo a vysoký je i obsah 
antioxidantů. Pravidelná konzumace 
olivového oleje podporuje celkovou 
detoxikaci organismu, pomáhá 
jako lék při žlučníkových potížích. 
Preventivně působí proti arteroskle-
róze a infarktům. Příznivě ovlivňuje 
regeneraci pokožky, předchází jejímu 
předčasnému stárnutí. V dnešní 
době je také základem mnoha krémů 
a kosmetických přípravků. 

Ochucené olivové oleje 
Zkuste si vyrobit vlastní ochucený olej 
dle své chuti. Na litr kvalitního extra 
panenského olivového oleje použi-
jeme 1 až 2 gramy bylinek či jiných 
přísad podle vlastních preferencí. 
Doporučuje se, aby bylinky byly v oleji 
louhovány minimálně měsíc. Poté 
přefiltrujeme a uložíme v tmavé lahvi 
do chladu a temna.
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Jak nám mohou ochucené 
oleje pomoci   

Česnekový olej: astma, 
vysoký tlak, kornatění tepen, 
plicní problémy, únava.                                                      
Cibulový olej: cukrovka, 
kornatění tepen, průjmy, 
infekce pohlavních orgánů, 
nemoci močových cest, střevní 
problémy, revmatismus, vodnatost.                                                                                                                                       
Tymiánový olej: chřipka, 
rýma, kašel, plicní problémy, 
špatné trávení, nepravidelná 
menstruace, nespavost.                                                                                                                                       
Citronový olej: kornatění tepen, 
ledvinové a žlučové kameny.                                                                                                                                          
Estragonový olej: potíže 
s trávením, nechutenství.                                                                                                                                    
Hřebíčkový olej: únava.
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bylinky 

tedy mezi březnem a dubnem. Listy 
je možné sbírat později, od května 
do září. Očištěné části rostliny rozpro-
střete a sušte na suchém a větraném 
místě, nebo v sušičce při teplotě do 
50 oC. Správně usušené listy zůstávají 
světle zelené, kořeny mají zůstat 
pevné a při přelomení praskat. Sklizeň 
uchovávejte v suchu a temnu. 

Účinky na zdraví 
Z řady významných látek obsahuje 
třísloviny, aminokyseliny nebo inulin, 
z minerálních látek mangan, draslík, 
železo a měď. V listech nalezneme 
vitamin C. Smetanka se nejčastěji 
využívá formou odvaru, který pomáhá 
při obtížích s játry, ledvinovými 

Kde ji naleznete  
Pampeliška vyrůstá v okolí cest, 
na loukách, pastvinách a vlhkých 
zahradách. Díky vytrvalosti a odolnosti 
je rozšířená nejen u nás, ale také 
po celé Evropě. Výjimkou není výskyt 
ani v Asii. Poznáte ji podle hlubokých 
kořenů, kopinatých listů a dutého 
stvolu zakončeného zářivě žlutým 
květním úborem. Po květu, který se 
u pampelišek objevuje od března až 
do srpna, nalezneme na rostlinách 
plody – bílé ochmýřené nažky. 

Sběr a uchování 
K využití je nejvhodnější sbírat listy 
a kořeny. Nejvhodnější dobou pro 
sběr kořenů je doba před rozkvětem, 

Ingredience:  
  

Postup:
 Květy opereme pod tekoucí vodou, vložíme do většího hrnce, který 

bude mít dostatečnou velikost, aby pojal minimálně 2 litry tekutiny. 
Zalijeme vodou a vhodíme očištěné a na plátky nakrájené citrony bez 
pecek. Vložíme na varnou desku a od doby varu vaříme přibližně 15 
minut. Vypneme zdroj tepla a necháme přikryté do druhého dne. Vhodné 
je ponechat květy v hrnci alespoň 24 hodin. Následující den obsah hrnce 
přecedíme, přisypeme cukr a vaříme za stálého míchání do té doby, 
dokud se směs nezačne táhnout (1,5 až 2 hodiny). Hotový med nalijeme 
do čistých sklenic a zavíčkujeme.    

kameny a chronickou únavou. Díky 
inulinu snížuje obsah cukru v krvi, a je 
tak vhodný i pro diabetiky. 

Využití v kuchyni 
Mladé lístky můžete využít do jarního 
salátu s hlávkovým salátem, jarní 
cibulkou, ředkvičkami nebo celerem 
a pórkem. Další možností je upravit 
listy podobně jako listy špenátu. 
Opláchněte je a vařte v osolené vodě 
10 minut, dokud nejsou žebra měkká. 
Uvařenou zeleň nasypte do cedníku 
a propláchněte studenou vodou. Takto 
připravené listy vhoďte do pánve 
s orestovanou cibulí a česnekem, 
okořeňte oblíbeným kořením, zamí-
chejte, orestujte a podávejte. 
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Pampeliškový med 

Žluté hlavičky 
smetanky lékařské 

(Taraxacum officinale), 
neboli pampelišky, 

zná každý. Běžné 
kvítí, rostoucí na jaře 
po celé republice, je 

často ze zahrádek 
odstraňováno jako 
plevel. Dáte-li této 

rostlince šanci, 
můžete ji směle 

využívat v kuchyni. 

Smetanka  lékařská       
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bylinky

Pěstování a sběr   
Heřmánek nalezneme především 
v teplejších oblastech, libuje si na rumiš-
tích, polích a v okolí cest. Rozhodnete-li 
se obohatit domácí přírodní lékárnu 
a toužíte mít nejznámější léčivku na své 
zahrádce, není nic lehčího. Běžně 
dostupná semena vysévejte na sluneč-
ném místě, které disponuje hlinopísčitou 
půdou. Mezi červnem a srpnem, kdy 
se na bohatě rozvětvených lodyhách 
začnou objevovat květy tvořené jazýčko-
vitou korunou a žlutým středem, přichází 
nejvhodnější doba pro sběr. Protože 
jsou květy náchylné k poškození, je 
nutné šetrné zacházení. Nikdy nasbíraný 
heřmánek nestlačujte do pytlíků, ale co 
nejdříve proberte a rozprostřete v tenké 

Heřmánkový chléb    

vrstvě na lněnou látku. Usušenou bylinku 
skladujte v dobře uzavřené nádobě 
v temnu. 
 
Účinky na zdraví 
Heřmánek by se dal podle počtu účin-
ných látek pokládat za všelék, obsahuje 
jich totiž úctyhodných 109. Z tohoto 
množství se značná pozornost věnuje 
chamazulenu, modře zbarvené látce 
mající protizánětlivé vlastnosti. Kromě 
boje se zánětem přispěje heřmánek 
k uvolnění křečí a má také uklidňující vliv 
na psychiku. Uvaříte-li si heřmánkový čaj, 
můžete ulevit bolavému břichu. Zevně 
se heřmánek uplatňuje při léčbě zánětů 
kůže, při akné, ekzémech a špatně 
hojících se ranách. Dokáže zahojit záněty 

Heřmánek       

Postup:
 Pokud nemáme k dispozici domácí pekárnu, připravíme si nejdříve základ, tedy kvásek a rozinky 

namočíme do silného heřmánkového čaje, kde zůstanou nejméně 1 hodinu. Do hrnečku nasypeme 
sušené nebo čerstvé droždí, přidáme 1 čajovou lžičku cukru, 1 polévkovou lžíci mouky a trochu 
vlažné vody. Promícháme a necháme asi 15 minut kvasit. Mezitím z čaje vyndáme rozinky, ty 
dáme zatím stranou a tekutinu využijeme do těsta. Do mísy prosijeme mouku, přidáme ostatní 
sypké suroviny, rozšlehané vejce, máslo a kvásek. Promícháme a ručně uhněteme těsto, do kterého 
nasypeme rozinky. Vypracované těsto necháme 40 minut kynout, poté je přendáme do formy 
a vložíme do vyhřáté trouby. Pečeme na 200 °C asi 60 minut. 

Heřmánek pravý 
(Matricaria recutita) 
je omamně vonící, až 
50 cm vysoká jednoletá 
bylinka patřící do velké 
rodiny hvězdicovitých. 
Ačkoliv je tak rozšířen, 
že může být považován 
za plevel, je hojně 
využíván nejen 
v kuchyni, ale také 
farmacii a v kosmetice.

v ústní dutině, proto je nálev vhodný 
ke kloktání. V ročním období, kdy vše 
kvete, uleví očím alergiků. Stačí na oči 
přikládat sáčky s květy, které předtím 
přelijeme vařící vodou.   

Zajímavosti 
• Mezi lidové názvy heřmánku patří 
tarkan, kamilky, harmaníček a řada 
dalších. 
• Ve starém Egyptě byl díky svému 
vzhledu uctíván jako květina boha Slunce. 
• V přírodě je možná záměna s podobně 
vypadající rostlinkou s názvem rmen 
sličný neboli heřmánek římský. Roze-
známe je podle květního lůžka, které je 
u heřmánku pravého duté a u heřmánku 
římského vyplněné. 

pravý  

Ingredience:  
 /3
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Jak to s vaším rodinným podni-
kem vlastně bylo? 
Letos je tomu přesně dvacet let, co táta 
koupil u nás v Sokolově bývalé lahůdky 
i s vybavenou výrobnou. Záhy se našim 
hodila každá pomocná ruka, tak jsem 
dal výpovědi v divadlech, pořídil jsem 
si zdravotní průkaz a bez jakýchkoli 
předchozích zkušeností z oboru jsem se 
najednou stal pracovní silou v cukrářské 
výrobě. Byl jsem pomahač, přidavač, 
namáčeč, rozvažeč, prodavač… zkrátka 
všechno, co bylo zrovna potřeba. 
Nakonec jsme se stali vyhlášenou firmou, 
o naše zákusky byl velký zájem v širokém 
okolí, protože rodiče je připravovali 
poctivě. Navíc jsme fungovali i jako 
večerka. Kromě Štědrého dne a Nového 
roku jsme měli otevřeno denně od devíti 
do devíti. Zrovna nedávno jsme doma 
vzpomínali na fronty, co se často táhly 
až ven. Opakuji, že se psal rok 1992, 
neměli jsme tedy konkurenci ve velkých 
obchodních řetězcích.

Dotáhl jste to třeba až na vedou-
cího směny?
Něco takového bych nezvládl, ono to 
totiž není jednoduché. Naštěstí jsme 
měli výhodu, že s námi do toho šly i dvě 
původní zaměstnankyně, skvělé ženské 
a odbornice. Fascinovalo mě například, 

Muž 
za pultem
O tom, že herci 
a moderátorovi Daliboru 
Gondíkovi nechybí odvaha 
vyzkoušet snad každé 
představitelné řemeslo, nás 
týden co týden přesvědčují 
novácké Rady ptáka 
Loskutáka. Ovšem o jedné 
jeho dávné profesi nevědí ani 
diváci oblíbeného pořadu pro 
kutily. Dalibor totiž díky firmě 
svých rodičů kdysi ochutnal, 
jak sladký je ve skutečnosti 
život mezi laskonkami, 
punčáky či štafetkami.

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

třicet jsem měl naloženo a už jsem 
pádil, protože mě čekal okruh sto 
dvaceti kilometrů po krámcích kolem 
Sokolova. Vrátil jsem se po osmé, 
sotva jsem se stačil nasnídat a v devět 
jsme otevírali. Častokrát jsem pak stál 
do devíti do večera za pultem. 

Docela bych pochopil, kdyby se 
Vám v takovém zápřahu brzy 
začalo stýskat po herectví.
Teď jste mě pobavil, protože mi několik 
lidí nezávisle na sobě řeklo, že ten 
prostor za pultem pro mě byl něčím 
jako jevištěm. A já to tak skutečně 
cítil. Povídal jsem si s lidmi, snažil 
se je příjemně naladit, vždycky jsem 
měl po ruce něco pro děti… Nejsem 
z obchodnické rodiny, neměl jsem tedy 
po kom dědit tento druh talentu, ale 
představoval jsem si, co bych já sám 
ocenil jako zákazník. 

kolikrát je třeba vzít do ruky jeden záku-
sek, než je konečně hotový. Představte si 
likérovou špičku: na spodek natáhnete 
obal a musíte ho nechat zchladit. Pak 
do něho nalijete likér, opět dáte chladit, 
následně výtvor zavřete čepičkou, tu 
je třeba také zchladit, a potom to celé 
namočíte do čokolády a zase odložíte. 
Takhle to jde kus za kusem, druh 
po druhu, no hrůza! Když jsem pak ty 
drobné skvosty nakládal do přepravek, 
cítil jsem za to množství práce velkou 
zodpovědnost a vážně mi bylo líto 
každého kousku, který vinou mé 
nešikovnosti skončil na zemi. 

Jak vypadal Váš typický den?
Jestli mě tahle dvouletá zkušenost 
něčemu naučila do života, pak určitě 
pracovitosti a rannímu vstávání. Budík 
zazvonil ve čtyři třicet, v pět jsem musel 
být na místě pro čerstvé výrobky, v pět 
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Jak dva roky prožité mezi 
zákusky ovlivnily Váš vztah 
ke sladkému?
Jsem doživotně obrněný. Můžete mi 
mávat čokoládou před obličejem a se 
mnou to ani nehne. Umím si představit, 
že si po nedělním obědě dám třeba 
štrúdl, ale jít si pro běžné zákusky mě 
napadne opravdu jen výjimečně. Když 
už, tak si koupím větrník, ten jsme 
nedělali, nebo punčák, protože do něj 
jsem zamilovaný. Ale kolem ostatních 
laskomin klidně projdu bez hnutí brvou. 

Nekřičel jste někdy, obklíčen 
všemi těmi voňavými slad-
kostmi, „království za kolečko 
salámu“?
Já jsem konkrétně na salámy nikdy 
moc nebyl, utíkal jsem spíš k pivu. 
Ale zároveň musím přiznat, že takové 
čokoládě rozehřáté k máčení zákusků 

Ingredience:  
  

Fondán   

Postup:
 Moučkový cukr prosejeme a v kopičce uděláme důlek. Želatinu 

rozpustíme v horké vodě za stálého prošlehávání, bezprostředně poté 
ji vlijeme do cukru a rychle ji do něj vtíráme, než želatina začne nitrovat. 
Takto zpracujeme zhruba třetinu dávky cukru, až vznikne pasta, následně 
přidáme všechny ostatní ingredience, dokud nám nevznikne hladká tuhá 
hmota, která se nedrolí. Vyválíme z ní plát silný minimálně 3 milimetry, 
vykrojíme z ní jednotlivé díly podle velikosti korpusu a přeneseme ji na něj 
pomocí válečku nebo mikrotenové folie. Spoje je dobré navlhčit vodou 
a zahladit špachtlí, povrch vyhladíme navlhčenýma rukama. 

Dalibor Gondík se sestrou Adélou Hra Splašené nůžky
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Kdo je 
Dalibor Gondík
Absolvoval pražskou konzervatoř, 
na níž pak působil jako pedagogický 
asistent. Prošel těmito scénami: Diva-
dlo konzervatoře (režie), Divadlo J. 
Průchy na Kladně, Divadlo J. Wolke-
ra v Praze, Divadlo ABC (Charleyova 
teta, D´Artagnan, Jak jsem vyhrál vál-
ku, Slaměný klobouk, Golem, Frank 
V., Večer tříkrálový aj.), Shakespea-
rovské slavnosti (Zkrocení zlé ženy), 
Ta Fantastika (Jak se lítá vzhůru), 
Divadlo A. Dvořáka v Příbrami (Jak 
jsem vyhrál válku, Na skle malova-
né), Hybernia (Švejk), Divadlo Kalich 
(Touha, Splašené nůžky, Johanka 
z Arku, Láska naruby), Divadlo F. X. 
Šaldy v Liberci (Sugar). Moderoval 
na Evropě 2 a Frekvenci 1, řadu 
let působí na TV Nova (Snídaně 
s Novou, GoGo Show, Rady ptáka 
Loskutáka, Test národa, Bailando 
atd.). Skládá scénickou hudbu, hraje 
na bicí a zpívá ve skupině Hamleti.
www.gondici.eu

abyste se pak na jevišti nevalil jako 
balvan, takže přijedete domů hladový 
v jedenáct v noci a tam vás čeká 
plná lednička… Takhle to chodí dnes 
a denně.

S čím kromě nočního hodování 
jste se loučil nejbolestivěji?
Vyřadil jsem uzeniny. Ne úplně na sto 
procent, ale dejme tomu na pětade-
vadesát. Přitom takovými španělskými 
klobáskami, italskou sušenou šunkou 
nebo ostravskou klobásou jsem se 
vždycky dokázal naládovat až k prask-
nutí. Nechápu, jak o nich můžou psát 
jako o tělu škodlivých, když jsou tak 
dobré!

Máte vždy dost sil na boj s vlast-
ními předsevzetími?
Já jsem po čtyřicítce k velké „radosti“ 
své ženy Markéty začal útočit sám 
na sebe a zařekl jsem se, že před-
sevzetí, která si ráno dám, musím 

dodržet, přes ně nejede vlak. Od té 
doby mě každá vlastní prohra mrzí. 
Podotýkám, že za prohru nepovažuji 
oběd u rodičů nebo u Markétiny 
maminky, když nás pohostí svíčkovou 
se šesti knedlíky. Normálně omáčky 
ani knedlíky nejím, nicméně tady 
přece nebudu dělat scény. Markéta 
mi radí: „Jez to s radostí.“ Taky jsem 
se naučil poslouchat svoje tělo, které 
člověku samo od sebe dá jasně najevo, 
jaké potraviny mu vadí. I mně dřív 
bývalo po určitých jídlech těžko, jenže 

nebo fondánu, který jsem vozil z praž-
ské Orionky, jsem málokdy odolal.   

Vaše postava přitom ani v nej-
menším nenaznačuje, že máte 
za sebou kaloricky divokou 
minulost. Stojí Vás to hodně sil?
Před lety jsem si musel připustit, že 
pokud jde o tělesnou hmotnost, jsem 
přesně ten typ, co se večer napije 
litru vody a ráno je o dvě kila těžší. 
Loni jsem navíc musel ze zdravotních 
důvodů významně změnit životní 
rytmus a upravit si jídelníček. Sestavil 
jsem si takový, jaký mi naštěstí chutná. 
Na některých jeho položkách jsem si už 
stačil vybudovat závislost, z počáteční 
nutnosti se stala radost. Nicméně 
v dobách, kdy jsem měl o tři čísla větší 
oblek, pro mě bylo problematické 
se v tomto ohledu kontrolovat nebo 
s nabytými kilogramy něco dělat. Při 
herecké profesi je to těžké, protože 
před představením se většinou nenajíte, 

Ingredience:  
 

 

  

Postup:
 Začneme marinádou, kterou připravíme z vína, sherry, sójové i ústřicové omáčky 

a anýzových semínek. Do ní naložíme kuřecí maso na dobu dle vlastních zkušeností 
a chuti. Na wok pánvi zprudka osmahneme česnek a následně kuřecí maso. Když 
je maso opečené dozlatova, přendáme ho i se šťávou do ideálně kovové nádoby. 
Na téměř suchou rozžhavenou pánev dáme péci cibuli a přidáme směs kukuřičných 
klásků, pórku, bambusových výhonků. Zalijeme a zlehka dusíme. Po změknutí vrátíme 
zpět na pánev kuře i s marinádou a těsně před koncem přidáme nudle.

Šanghajské kuře  

S Ladislavem Potměšilem v Divadle Kalich
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Nesmím zapomenout ani na naši 
kapelu Hamleti, právě jsme uprostřed 
příprav tradičního velkého koncertu 
v Lucernabaru, na který si vždycky 
zveme spoustu hostů. Ten letošní se 
odehraje 10. června a má název Hard 
and heavy and country. 

Na co nás namlsáte? 
Sedíme spolu v pražském Divadle 
Kalich, za pár minut se půjdu připra-
vovat na komedii Láska naruby, to 
znamená, že se navleču do dámského 
koženého korzetu, punčocháčů 
a vysokých kozaček, protože hraji 
muže vystupujícího v ženských šatech. 
Víc bych asi prozrazovat neměl, snad 
jen, že se jedná o hudební komedii 
se skvělou muzikou Milana Svobody. 
V Kalichu mě můžete vidět rovněž 
v detektivní komedii Splašené nůžky, 
která přináší naprosto unikátní zážitek 
nejen divákům, ale také nám hercům, 
neboť je postavena na komunikaci 
jeviště s hledištěm. Publikum zasahuje 
do děje, hádá se s námi a nakonec 
samo rozhodne, kdo je vrah. Nic 
podobného jsem na divadle ještě 
nezažil. V jedné i druhé inscenaci 
mám báječné kolegy, tak vás všichni 
srdečně zveme. Přijeďte se podívat 
taky do Liberce, kde třetím rokem 
hostuji v muzikálu Sugar aneb Někdo 
to rád horké. A už osmnáct let hrajeme 
s Ťuldou Brouskem komedii Jak jsem 
vyhrál válku, do toho brázdím repub-
liku s divadelní verzí slavných Světáků. 

jsem tomu nevěnoval dostatečnou 
pozornost nebo jsem si to prostě 
nepřipouštěl. Začíná sezóna venkovních 
grilovaček, tak vám jako příklad uvedu 
krkovici. Všichni říkají, že je na gril 
nejlepší, ale já ji v sobě nosil týden. 
Dneska ji tedy raději odmítnu, přičemž 
ovšem nikoho neterorizuji a neříkám 
mu, aby se krkovice už nikdy ani 
nedotkl. Je to každého věc.

Už Vás máme přečteného jako 
strávníka, ale pořád nevíme, 
jaký jste kuchař.
Vaření mi dělá ohromnou radost, zvlášť 
teď, co jsme si domů pořídili poloprofe-
sionální pětihořákový sporák s velkým 
ohněm uprostřed na wok. Možná 
bych měl říci „pořídil jsem si“, protože 
u něj stojím docela často, a to pak 
manželka nemá nárok ani radit. Rád 
vařím pro větší společnost, zejména 
mezinárodní kuchyni. Typická česká 
jídla moc neumím. Třeba u svíčkové 
znám postup, ale zvládnul bych ji asi 
jen s mámou na telefonu.

Přesuňme se na závěr od Vašich 
výkonů u sporáku k těm na jevišti. 

PR článek

Dalibor Gondík

inzerce
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jak to chutná vám...
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V dnešní době není problém si sednout do letadla, za tři hodiny dosednout na runway 
v Lisabonu a vydat se za chutí portugalské kuchyně. Lisabon má za sebou dlouhou 
a dramatickou historií. Ve městě nacházejícím se mezi sedmi pahorky nalezneme řadu 
historických památek. Nejznámější z nich je Belémská věž u řeky Tajo, postavená v maurském 
stylu, kde výstřel z děla vždy oznamoval, že portugalští mořeplavci  se vracejí z dálek a přivážejí 
nejen nová území, zlato, či šperky, ale i exotická koření.

se plní vůní sardinek a dobrého vína, 
ke kterému neodmyslitelně patří zpěv 
a veselí. Setkáte se zde s nejrůzněj-
šími úpravami portugalské národní 
ryby, tresky. Portugalci ji samozřejmě 
konzumují po celý rok a podávají ji 
i jako hlavní jídlo během vánočních 
svátků. Tvrdí se, že mají k dispozici 
více než 1000 receptů, jak tuto rybu 
upravit.

Dobrá portugalská káva
A jak vypadá gastronomický den 
průměrného Portugalce? Po ránu 
začíná svůj pracovní den návštěvou 
kavárny, kde si muži i ženy dávají 
malou silnou černou kávu (portugal-
sky bica) a k ní sendvič se šunkou, 
plátkem hovězího nebo vepřového 
masa. Sladká varianta snídaně jsou 
pasteis, malé teplé koláčky plněné 
krémem. Káva se v Portugalsku 
podává i k obědu a večeři, a  dokonce 
i po půlnoci. V době oběda usedá 
většina Portugalců do jedné z nepře-
berného množství rybích restaurací, 

Při návštěvě Lisabonu si musíte dát 
dohromady svůj turistický iterinář. 
Jedno doporučení vám však dají 
všichni Portugalci – navštívit Cabo 
de Roca, nejzápadnější výspu Evropy. 
Po hodině cesty provoněné kvetou-
cími mandlovníky již můžete pozoro-
vat moře na nejzápadnějším výběžku 
Evropy. Jako důkaz vaší přítomnosti 
vám místní vystaví tradiční certifikát 
a vy svůj turistický úspěch můžete 
zapít výborným portským vínem. 

Treska na tisíc způsobů
Ač jsou portugalská příroda 
i historické památky krásné, každý 
náštěvník by se měl vydat vstříc také 
portugalské gastronomii. Portugalci 
jsou na svoji kuchyni právem hrdí a vy 
se zde budete cítit výtečně. Pokud 
se vám poštěstí pobývat v Lisabonu 
v červnu, nenechte si ujít tradiční 
slavnosti jídla. Každý rok na svátek tří 
nejpopulárnějších svatých – Antonína, 
Jana a Petra – ožívají v historické části 
Alfámy malé i velké restaurace, uličky 

potraviny ve světě

Portugalská 
kuchyně zblízka
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Specialitou, která vás nemine, jsou 
espetadas (špízy), vyráběné pouze 
z masa, nebo v kombinaci s dary 
moře. Běžnou přílohou jsou vařené 
brambory a především rýže, kterou 
Portugalci před mnoha staletími 
přivezli z Orientu a spotřebují jí 
v Evropě suverénně nejvíce. 

Celosvětové vlivy
Typickým rysem portugalské kuchyně 
jsou velké porce, poloviční většinou 
stačí k zasycení dospělého člověka. 
Místní gastronomie je díky bývalému 
koloniálnímu impériu obohacena 
o vlivy bývalých kolonií, které se 
projevují především v široké nabídce 
používaného koření, jako jsou 
například skořice, vanilka, šafrán či 
pálivé papričky piri piri. Jako i jinde 
ve Středomoří, využívá také portu-
galská kuchyně hojně olivový olej, 
česnek či olivy. 

Země portského vína
Portugalská vína patří mezi opravdové 
skvosty. Zatímco u nás dělíme vína 
na červená, bílá a růžová, Portugalci 
k nim přidávají ještě zelená. Jedná 
se o mladá vína, podobná našemu  
svatomartinskému vínu. Podávají se 
vychlazená jak k rybám, tak masu 
a jsou zejména v letních měsících 
velmi osvěžující. Světově známá 
jsou portská a madeirská vína, která 
se pijí jako aperitiv anebo digestiv. 
Historie madeirského vína je spojena 
se zámořskými objevy, neboť víno 
vzniklo, když námořníci omylem smí-
chali červené víno z Madeiry s rumem 
a vznikl tak překvapivě lahodný 
nápoj. Portské víno roste na svazích 
řeky Dao, kde se kamenitá půda 
a sluníčko podílejí na jeho typické 
chuti. Rodinná vinařství pak víno 
každoročně zpracovávají a ukládají ho 
do dubových sudů, kde dostává svou 
konečnou podobu a chuť. 

kde na stole zavoní čerstvý opečený 
světlý chleba s česnekovým máslem, 
misky černých a zelených oliv, sýra 
či pečené kukuřice. V restauracích je 
toto menu považováno za couvert. 
K pití je k dispozici voda s bublinkami 
nebo bez bublinek, ale i pivo (port. 
serveja), které si můžete objednat 
jako imperiál (třetinka), caneca 
(půllitr) nebo žirafa (tuplák). Jako 
sladkou tečku lze samozřejmě zvolit 
moučník, ale v horkých měsících je 
vhodnější variantou zelený meloun 
s portským vínem. 

Nejvíce ryb i rýže
Jak již bylo zmíněno, národním 
jídlem v Portugalsku je sušená treska. 
Portugalci je loví ve vodách Atlantiku, 
ale dovážejí je i z Norska a dalších 
oblastí. Sušená treska se nakládá 
minimálně na 24 hodin do vody nebo 
mléka, záleží na receptu. A jakou 
si nejlépe dát? Chybu neuděláte 
asi nikdy, ale vyzkoušejte třeba 
zapékanou tresku. Ryba se opraží 
na cibulce v olivovém oleji, zamíchají 
se do ní brambory, černé olivy a celý 
pokrm se zapeče. Obliba sušené 
tresky má kořeny v dobrodružných 
mořeplaveckých výpravách, neboť 
byla hlavní potravou pro námořníky, 
kteří ji dokonce začali nazývat „fiel 
amigo“, tedy věrný přítel. Jako 
přímořský stát vám však Portugalsko 
nabídne celou škálu ryb, v jejichž 
konzumaci jsou Portugalci na prvním 
místě v Evropě. Výteční jsou například 
losos, mečoun, hejk, mořský jazyk či 
langusty a krevety na grilu. 
Kromě ryb se v Portugalsku můžete 
nechat ohromit výtečným vepřovým 
masem, z něhož se vyrábí velké 
množství nejrůznějších klobás. 
Konzumuje se zde i hodně drůbežího 
masa, například kuřata a kachny, ale 
nikoli husy, které jsou v Portugalsku 
považovány za okrasné ptáky. 

potraviny ve světě

Historická tramvaj v Lisabonu Mužský klášter v Lisabonu

Arroz de marisco

Vepřové se škeblemi

Rybí pokrm se zeleninou
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potraviny ve světě

Ingredience:  

 

 

Ingredience:  
  

 
 

Ingredience:  
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Postup:
 Z másla a mouky uděláme světlou jíšku, 

přidáme mletou papriku a necháme zpěnit. 
Zalijeme vlažným vývarem a dobře metličkou 
prošleháme. Chvíli povaříme, postupně 
přidáme sůl, vegetu, pepř, portské víno a mleté 
chilli koření. Zjemníme tekutou smetanou 
a ještě provaříme. Do  bujonových šálků dáme 
nadrobno nakrájené prsty, které zalijeme 
polévkou. Navrch ji ozdobíme šlehačkou 
a jemně přesekanou zelenou petrželkou. 

Postup:
 Rybí filé nakrájíme na kousky a vložíme 

do vroucí osolené a okyselené vody. Vaříme 
na mírném plameni asi 15 minut. Vyjmeme ho 
a dáme na teplo. Mezitím na oleji zpěníme 
jemně nakrájenou cibuli, česnek, podusíme 
a dochutíme solí a pepřem. Do máslem 
vymazaného pekáčku nebo zapékací misky 
vložíme na plátky nakrájené brambory, 
osolíme, opepříme a přidáme uvařené rybí 
filé. Pokryjeme na kolečka nakrájenými vejci 
a cibulovou směsí s česnekem. Ozdobíme 
olivami, pokapeme olejem a vložíme 
do předehřáté trouby, kde pečeme asi 
20 minut.  

Postup:
 Kuře částečně vykostíme a nasekáme 

na menší kousky. Osolíme, okořeníme 
kayenským pepřem a pokapeme olejem. 
Necháme asi 4 hodiny v chladničce odležet. 
Na větším pekáči zpěníme cibuli, česnek 
a porce na tomto základu prudce opečeme. 
Přidáme rajčatový protlak, rajčata, citronovou 
šťávu, brandy, zalijeme vývarem. Přidáme 
rozinky, kapary, nakrájené olivy, ostatní koření 
a přikryjeme pokličkou. Vložíme do rozehřáté 
trouby a dusíme za občasného podlévání 
a otáčení doměkka. Nakonec přidáme 
na nudličky nakrájenou šunku  a zapékáme. 
Šťávu zahustíme máčeným solamylem.  

KRABÍ KRÉMOVÁ POLÉVKA 
„MARISCO“

TRESKA PO PORTUGALSKU

KUŘE NA KAYENSKÉM PEPŘI
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Příklady nejznámějších pokrmů
Caldo verde – nejznámější portugalská 
polévka, která se dělá z rozmixovaných 
brambor, cibule a zvláštního druhu 
kapusty. Přidává se do ní také česnek, 
olivový olej, případně několik plátků 
vepřové klobásy. Polévka se jí horká 
nebo i studená.
Bacalhau – znamená portugalsky 
„treska“, ale termín se konkrétně 
používá téměř výhradně pro 
sušenou nasolenou tresku a jídla z ní 
připravovaná, protože čerstvá treska se 
v Portugalsku konzumuje vzácně. 
Pasteis de bacalhau – „treskové 
koláče“, jídlo ze sušené nasolené tresky, 
brambor, vajec a petrželky. Koláče jsou 
smažené v oleji a servírují se studené 
jako předkrm.
Arroz de marisco – obdoba španělské 
paelly, rýže s plody moře.
Caldeirada – dušený pokrm z nej-
různějších druhů ryb (a někdy i plodů 
moře). Obsahuje ryby, které se liší chutí 
a konzistencí. Nejčastěji kombinuje olej-
naté ryby, jako např. sardinka, makrela 
či tuňák, s pevnějšími rybami, jako např. 
platýs nebo mořský ďas, a odlupujícími 
se rybami, jako např. treska.
Bife – plátek opečeného hovězího nebo 
vepřového masa v omáčce založené 
na víně a s opečenými bramborami, 
rýží či salátem. Někdy se navrch přidává 
vajíčko („bitoque“). Bife de perú je 
steak z krocana.
Tripas à moda do Porto – jídlo 
z dršťek a bílých fazolí pocházející 
z Porta. Bylo údajně vymyšleno 

ve 14. století během obléhání Lisabonu 
Kastilci, kdy ve městě panoval hlad. 
Presunto – portugalská sušená uzená 
šunka, obdoba španělské jamón iberico 
či jamón serrano. Uzená vepřová kýta 
se nakládá do mořské soli a nechává se 
zavěšená ve sklepě.
Cozido à Portuguesa – dušený pokrm 
se spoustou masa, který se připravuje 
z hovězího, vepřového, někdy i kuřecího 
masa spolu s kapustou, mrkví, tuřínem, 
uzenou klobásou, bramborami a rýží. 
Někdy je to pokrm pro otrlé žaludky, 
může totiž obsahovat hodně tlustého 
masa, chrupavky či dokonce prasečí uši.
Feijoada – dušené fazole s hovězím 
a vepřovým masem připravované 
v hliněném hrnci. Název pochází 
z portugalského slova feijão (fazole). Je 
to také národní jídlo Brazílie, kam ho 
Portugalci dovezli. Vedle fazolí může 
obsahovat i další zeleninu a podává se 
s rýží a často s klobásou.
Açorda (sopa alentejana) – typické 
portugalské jídlo někdy řazené mezi 
polévky („sopa“) a obsahující rozmi-
xovaný chléb, vejce, česnek, koriandr 
a olivový olej. Pochází z kraje Alentejo. 
Existuje mnoho druhů açorda, např. 
varianta s krevetami nebo treskou.
Chouriço – označení pro několik 
druhů uzené vepřové klobásy kořeněné 
paprikou, která jí dodává hluboce 
červenou barvu. Klobása obsahuje 
vepřové maso, tuk, víno, papriku 
a sůl. Existuje i krvavá varianta klobásy 
(chouriço de sangue). Přidává se do řady 
portugalských jídel, např. do feijoady 

nebo cozido à Portuguesa.
Pastel de nata  – portugalské zákusky 
jsou opravdu velmi sladké a je na nich 
poznat maurské dědictví. Nejčastěji 
obsahují vaječný žloutek a cukr a pak 
už skoro nic. Nejslavnější je pastel de 
nata, který se jí teplý i studený. Jedná 
se o malé pudinkové koláčky posypané 
skořicí, které se vyskytují v pekárnách 
a cukrárnách po celé zemi. Pudinkový 
krém obsahuje vaječný žloutek, mléko 
a samozřejmě cukr. 

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Typický zákusek Pastel de nata

Treskové koláče

Kalorický pokrm Francesinha

Pokrm z mořských plodů Caldelrada

Portugalská restaurace
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www.jlv.czJLV, a.s.

 Ve vybraných jídelních vozech a bistro vozech SC Pendolino se servisem JLV, a.s. si už nyní můžete po-
chutnat na poctivé, lahodné zmrzlině vyráběné společností Ben&Jerry´s. Po celé léto budeme nabízet jemnou 
smetanovou zmrzlinu nejvyšší kvality na přírodní bázi s nezvyklými kombinacemi chutí.

 Společnost Ben&Jerry´s zaručuje výrobu zmrzliny s použitím zdravých přírodních ingrediencí respek-
tujících planetu a životní prostředí. K tomu se hlásí i JLV, a.s. – největší poskytovatel gastronomických služeb na 
kolejích.

 V rámci druhého ročníku Nové gastronomie 2012 nám i v tomto případě tedy nezbývá než popřát 
„dobrou chuť“. A nezapomeňte...s námi cesta chutná.
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Madeland Fitness
pro aktivní a zdravý životní styl
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dopisy

Výherci
Gratulujeme výhercům křížovky z minulého čísla 5/2012. 
Tajenka z květnového čísla: 
Jiří Suchý – Hlad je prý nejlepší kuchař, ať mi tedy uvaří, 
když ho mám. 
David Dočkálek, Ostrava
Blanka Zemanová, Žlutice
Soňa Palová, Ostrava-Hrabůvka
Výherce odměňujeme ročním předplatným Světa potravin.

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
Jenom z Polska?
Zdravím Vás do redakce, 
patřím k lidem, kteří se o původ potravin 
nikdy moc nezajímali, protože mne 
upřímně nenapadlo, že by v nich v dnešní 
době, kdy máme na vše nařízení Evropské 
unie, mohl být až takový rozdíl. O to 
více mne překvapila záplava mediálních 
informací o nevyhovující kvalitě řady 
polských výrobků. Marně jsem však pátrala 
po důvodu, proč jsou skandalizovány jen 
polské potraviny. Nejde mi na rozum, že by 
se zrovna jen v Polsku vyráběly produkty, 
které jsou šizené a mnohdy i zdraví 
škodlivé, ale země se srovnatelnou či horší 
ekonomickou úrovní, jako je například 
Maďarsko, Bulharsko či Rumunsko, 
by takové případy nezaznamenaly. Co 
za tím je? Shoda okolností, někým řízená 
kampaň, opravdu nízká kvalita nebo třeba 
prostý fakt, že od našeho souseda k nám 
míří nejvíce potravin právě proto, že díky 
nízkým nákladům mohou nabídnout 
i nízkou cenu, která je od našich spotřebi-
telů nejvíce žádaná?

Ke zvýšenému počtu nálezů našich 
kontrolních orgánů u polských výrobků 
jistě přispívá fakt, že je Polsko v sou-
časnosti největším dovozcem potravin 
do České republiky, a to především 
těch méně kvalitních. Zpochybňována 
bývá v poslední době i dostatečná 
a objektivní činnost polských dozo-
rových orgánů. Denně aktualizovaný 
seznam všech vadných či nebezpečných 
výrobků naleznete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz, kde 
se samozřejmě věnujeme všem potravi-
nám, nejen z polského dovozu.  

Vážená redakce Světa potravin, 
již před nějakým časem se mi dostal do ruky Váš časopis. 
Protože jsem z oboru (pracuji na Vysoké škole chemicko-
-technologické v Praze), ale i proto, že se mi líbí forma, jakou 
časopis děláte, mám časopis už nějakou dobu předplacený. To, 
co v časopise publikujete, mi přijde pro normální lidi i laickou 
veřejnost hodně důležité a lidi mají o potraviny čím dál větší 
zájem. Témat, která jsou sice odborná, ale dala by se podat 
čtenářům v přijatelné a zajímavé podobě, je určitě hodně. 
Vašemu časopisu by dle mého názoru mohly pomoci korekce 
či konzultace odborných názvů. Jako příklad uvádím číslo 
04/12, kde jako hlavní složku potravin uvádíte uhlovodíky. 
Tento překlep mohl možná vzniknout nesprávným překladem 
z angličtiny, neboť carbohydrates se do češtiny překládají jako 
uhlohydráty neboli sacharidy. Budu se těšit na jakoukoli Vaši 
odpověď.
   

Vážená paní Václavíková, 
Velmi Vám děkujeme za pochvalu a za pozornost, jakou naše-
mu časopisu věnujete. S chybou ve článku Jak vybrat těstoviny 
(číslo 4/12, strana 20) máte samo-
zřejmě pravdu a my bychom se za ni 
touto cestou chtěli všem čtenářům 
omluvit. Bohužel se musíme spoleh-
nout na autora a podobná chyba je 
sice nemilá, ale pochopitelná, pokud 
je ojedinělá. A my věříme, že podob-
né chyby, jakou je nepřesný překlad, 
ojedinělé jsou, takže se na kvalitě 
časopisu negativně nepodepisují, a že 
stále přinášíme čtenářům zajímavé 
a korektní informace. I nadále sa-
mozřejmě uvítáme jakékoli podněty 
od našich čtenářů, kdykoli se na nás 
můžete obrátit na adrese 
redakce@svetpotravin.cz. 
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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 firmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

E-mail:

DOPORUČENO KÝM: 

PRO ORGANIZACE:

IČ   DIČ  

Číslo účtu  

SP 06/12

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 18. 6. správně vyluštěnou 
tajenku spolu se svým tipem, kolik správných odpovědí nám do redakce od 21. 5. do 18. 6. 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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Zaostřeno na pitný režim  

Test loveckých salámů

Jak nakupovat na farmářských trzích?

Značení potravin pro děti

Co byste měli vědět o hlívě ústřičné

Produkty značky Klasa

Co jíst při cestování?

Chyby českých pizzerií



Ta naše by se

pro vás rozkrájela.

Víte, jak poznáte naši kvalitu? Na první pohled – podle značky KLASA! 
Produkty z mimořádně kvalitních surovin procházejí kontrolovaným 
procesem výroby, často podle unikátních receptur. Výsledkem je 
záruka, která vám dává vždy na vybranou.

www.eklasa.cz Naše kvalita zaručena


