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Milé čtenářky, milí čtenáři,

SOUTĚŽ S PENNY 

minulý měsíc jsem se ocitla na reportáži na potravinářské konferenci. Výrobci, média 
i kontrolní úřady vášnivě debatovali o kvalitě potravin, průšvizích zjištěných v uplynulých 
měsících i přístupu zákazníků. Jedna paní si povzdechla, že už má strach chodit 
do obchodu, když nemá odborné vzdělání, nejlépe v oblasti chemie. Jak se má ve složení 
výrobků vyznat a co přesně má na obalech hledat? 
Doufám, že situace není tak kritická, i když nás, média, výrobci i dozor v podstatě obvinili 
z šíření paniky mezi spotřebiteli, kteří se pak skoro bojí jít do obchodu. Myslím, že je to 
naopak. Nevím, jak v jiných médiích, ale základem naší práce je vzdělávat. Snažíme se, aby 
se každý postupně dokázal na trhu orientovat. „Neřečněme už o tom, co vše je špatně, 
ale ukažme, jak to udělat dobře,“ zaznělo na konferenci. Což mi přijde jako rozumný 
přístup nejen co se potravin týče. My Češi totiž rádi nadáváme a se zaujetím si vyprávíme, 
co je špatného a shnilého ve státě českém, ale po diskuzi jdeme domů a založíme zase 
ruce do klína. Změna na trhu zaneseném nekvalitními produkty ale nepřijde „shora“, 
přijde spíš jako výsledek přístupu jednotlivých zákazníků, tedy mě i vás. Proto by si měl 
každý zamést před vlastním prahem. Podívat se, co a jak jí, kde nakupuje, zda podporuje 
regionální výrobce, zda se nebojí v obchodě ozvat, když se mu něco nezdá, zda vyžaduje 
kvalitní potraviny. Ale nejen tím, že o tom mluví, ale že levné, nekvalitní věci nekupuje. 
Chápu, že je těžké se ozvat. Já jsem také měla 
problém sama se sebou, když jsem v restauraci 
poprvé vracela Caesar salát zalitý hořčicí tak, 
že se v něm musely kousky salátu a krutony 
zoufale hledat a kuře bylo utopené úplně. Ale 
zvládla jsem to a přežila jsem se ctí i diskuzi 
s číšníkem, který mi tvrdil, že tak to má být a že 
jejich salát je vyhlášená specialita. Proto sobě 
i vám říkám – nebojte se! Nebojte se ozvat, když 
v supermarketu přehrabujete plesnivá rajčata 
v zoufalé snaze najít alespoň pár dobrých, 
ohmatáváte chleba s marnou nadějí, že aspoň 
jeden bude zvonit, a nakonec luštíte drobným 
písmem na másle, z jakéže země k nám ráčilo 
přicestovat. Čím víc se nás naučí jíst kvalitně, 
a tedy i kvalitně nakupovat, tím dřív se začne 
situace zlepšovat. Jsme na začátku cesty a jaké si 
to tady uděláme, takové to budeme mít. A jíst.

Červenec plný slunce, jahod a dobrého jídla přeje
Jana Uhlířová, editorka

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA
Správná odpověď na soutěžní otázku byla b) 15
Na dárek se mohou těšit: Anděla Tomášková, Radomyšl, 
Jindra Cvachovcová, Bělá nad Radbuzou, Pavel Dočkal, 
Moravský Krumlov

Pokud si rádi pochutnáte na kvalitním českém mase 
od českých řezníků, ochutnejte výrobky řady Dobré maso 
z PENNY. Maso této řady má kontrolovanou kvalitu 
a chuť, je dodáváno od certifikovaných dodavatelů 
v praktickém a hygienickém balení. Balení v ochranné 
atmosféře zajišťuje delší trvanlivost až šest dnů. Od června 
vám PENNY nabízí výrobky Dobré maso v novém atraktivním obalu! Více informací nejen 
o řadě výrobků Dobré maso najdete na www.penny.cz. Poukázku do Penny vyhrají tři 
čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:  
V kolika kategoriích ankety Volba spotřebitelů – Novinka roku 2012 vyhrály 
výrobky Karlova Koruna?
a) 1
b) 3
c) 5
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Červenec horký, pěkné jsou vdolky.
Svatý Prokop hřiba nakop.
Červenec žne žita, višně k tomu vítá.
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Přečtěte si 
O víně 
Spisovatelka Joanna 
Simonová provádí 
čtenáře pestrou 
paletou stylů, odrůd 
a vinařských oblastí 
a předkládá věcné 
rady, jak nakupovat, 
hodnotit, podávat 
a uchovávat víno 
tak, aby přinášelo co 
nejvíc radosti. Kniha 
nabízí přehled více než 90 odrůd révy, 
u hlavních z nich je uveden podrobný 
popis typických aromatických látek. 
Najdete zde rady k nákupu, skladování, 
hodnocení a podávání vína, spolu 
s doporučeními, jak nejlépe sladit jídlo 
a víno. Vydal Slovart za 399 Kč.  

Provence  
Jen málokdo odolá 
kouzlu slunečné Pro-
vence a jídlům, která 
jsou příkladem nejlepší 
venkovské kuchyně. 
Kniha koncipovaná 
jako týdenní škola 
vaření vám umožní 
vychutnat si nádher-
nou autentickou chuť 
Středomoří. Autor vás 
zavede na rybí trh, 
do tradičního pekařství, k výrobcům sýrů, 
dozvíte se od něj, jak místní získávají ze 
surovin nejlepší chutě a vůně. Můžete 
si vybrat z více než stovky receptů 
a ochutnat třeba tapenádu, cuketové 
smaženky, jehněčí kýtu s bylinkami 
nebo jahodový coulis. Knihu od Slovartu 
zakoupíte za 499 Kč.   

Deník Dity P.
Známá autorka 
kulinářských textů 
Dita Pecháčková 
vydává svou první 
kuchařku. Deník 
Dity P. obsahuje 
100 receptů ve čtr-
nácti kapitolách. 
Autorka kuchařku 
nepřehltila nedostupnými ingrediencemi, 
složitými postupy, ale přesně naopak. 
Jednoduchá, ale originální jídla, jejichž 
hlavní ingrediencí je láska, rozdělila 
do kapitol s výmluvnými názvy:  Dětské 
slasti, Z české hospody, Teplé sladkosti, 
Piknik, Vyprošťování, Zavařuju, Po sexu, 
Mé americké love story, Dorty. Zakoupíte 
za 495 Kč.  

07/12
Ochutnávka topinek 
Máte rádi topinky? V neděli 1. července 
můžete vyrazit do Dyjákovic (okres Znojmo) 
na Topinkyádu. Netradiční akce nabízí 
ochutnávku topinek a její výtěžek bude 
věnován na charitativní účely. A kdo ví, 
třeba bude opět vytvořena největší topinka 
na světě jako při minulém ročníku této 
akce. Více na www.topinkyada.wz.cz.  

Pivní slavnosti  
V létě chutná chmelový mok obzvlášť 
dobře, potvrdit si to můžete 
na 20. Nepo  muckých pivních slavnos-
tech 7. července. Tradiční pivovarská 
slavnost nabídne více než 30 druhů piv 
z produkce malých i velkých pivovarů 
a pestrý doprovodný program. Více 
naleznete na www.gastronaut.cz.     

Navštivte biofarmy  
Již posedmé se 14. července pořádají 
Bioslavnosti ve Starém Městě pod 
Sněžníkem. Na slavnostech bude tradičně 
široká nabídka biopotravin od předních 
českých pěstitelů a výrobců. Zároveň zde 
společnost PRO-BIO oslaví své 
20. výročí a čekají vás exkurze po okolních 
biofarmách. 

Český česnek
Sháníte český česnek? Dne 28. července 
se koná již 11. ročník Festivalu 
česneku na zámku Buchlovice. Cílem 
akce je podpora tradice pěstování 
česneku v této oblasti, na programu je 
košt česneku a specialit z něj, soutěže 
a zábava pro celou rodinu. Ve stejném 
termínu slavíme i Den mléčné čokolády. 

Ovládněte gril
Toužíte ohromit přátele a rodinu 
grilovací party? Navštivte 15. července 
kuchařskou školu Chefparade a naučte 
se připravovat chutné steaky, lahodnou 
zeleninu, houby, sýry a další speciality, 
například špíz ze srdíček, argentinskou 
roštěnou nebo jehněčí hřebínky. Více 
na www.chefparade.cz. 

Jídlo z blízka   
Objevte poctivé lahůdky z rodinných 
farem, pivovarů a vinařství, a vychut-
nejte si gurmánské speciality připravené 
brněnskými šéfkuchaři vybraných 
restaurantů. Menu jsou sestavena 
z lokálních produktů a akce probíhá tři 
červencové týdny (od 9. července). Více 
na www.jidlozblizka.cz.
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UŽIJTE SI LÉTO S MROŽEM 
PRIMA přináší spoustu lahodných 
novinek, které vám pomohou užít 

si letní dny s noblesou. Přírůstky 
v mroží rodině jsou Mrož lesní plody, 

rodinné balení jahodového Mrože, 
smetanová zmrzlina Snack Milk, Big 

Shock v novém praktickém balení 
i zmrzlina s vitaminy Jogurt & broskev. 

Na zaryté čokoholiky čeká luxusní 
nálož Pegas extra čokoládové zmrzliny 

a pro děti tu jsou Upír a Jupík. Celou 
nabídku PRIMA zmrzlin najdete 

na www.primazmrzlina.cz

STŘÍZLÍK Z NYMBURSKÉHO 
PIVOVARU  
Novinku pro letošní sezonu připravil 
Pivovar Nymburk. Poprvé ve více než 
stopatnáctileté historii vaření piva 
v Nymburku přichystal postřižinský 
pivovar pivo nealkoholické, které se 
jmenuje příznačně Střízlík. Je určeno 
jak pro tuzemský, tak i zahraniční 
trh a mělo by uspokojit poptávku 
především řidičů a sportovců. 
Již v minulém roce pivovar uvařil 
několik zkušebních várek, které při 
degustacích dopadly nad očekávání 
dobře. Střízlík je v prodeji od poloviny 
dubna, v pivovarské prodejně za 6 Kč.

FARMÁŘSKÉ KLOBÁSKY 
Málokdo ví, že výroba klobás je známa 
již od starověku. Základem je mleté maso 
a různá koření, podle kterých má klobása 
výslednou chuť. Novinka v sortimentu 
značky Váhala, farmářská klobáska, 
je připravena z více než 80 % 
vepřového masa a přírodního koření, 
které jí dodává jemně pikantní tóny. 
Farmářská klobáska je tenká, což umož-
ňuje vychutnat si její křehkost a jemnost 
do posledního sousta. Doporučená 
prodejní cena je 188 Kč/kg.  

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

TIP REDAKCE

ANDĚLSKÁ HARMONIE
V každém doušku ochucené pramenité 
vody Lucka Andělské plody najdete 
sílu vitaminu C, který regeneruje 
a chrání buňky, a také kouzlo ovocného 
cukru – fruktózy, který dodá energii 
při psychické a fyzické námaze. Jemná 
harmonie chuti šípku s malinami 
probudí sladké vzpomínky na dětství. 
Vychutnejte si lehkou přírodní chuť 
bez umělých sladidel a barviv, která 
dokonale osvěží! Zakoupíte exkluzivně 
ve všech prodejnách Albert za 14,90 Kč.  

SOUTĚŽ: VYHRAJTE OPLATKY!
Prima svačinka na celý týden 
Chodíte nakupovat jen jednou za týden? Svačinku ale potřebujete každý den! Nejen 
do kanceláře se Vám budou hodit nové Knoppers v praktickém balení po pěti. Pět opla-
tek Knoppers v jednom balení si můžete vzít do práce a na celý pracovní týden máte 
se svačinou vystaráno. Knoppers Vás příjemně zasytí a doplní energii kdykoliv během 
dne. V prémiové oplatce Knoppers se všechny tyto lahodné chutě setkaly a vytvořily 
jedinečný sladký sendvič. Vychutnáte si pražené lískové oříšky v báječné nugátové 
náplni, křupavou oplatku, pořádnou porci mléčného krému a lahodnou čokoládu, 
která se na jazyku jen rozplyne. Pro 5 výherců, kteří správně odpovědí na soutěžní 
otázku na redakce@svetpotravin.cz, máme připraveny sladké zásilky. Soutěžní otázka: 
V oplatce Knoppers naleznete:
a) lískové oříšky
b) vlašské ořechy

CE
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Od pondělí 14. května 
do středy 23. května se v re-
zidenci Mostecká 21 v Praze 
1 konal druhý ročník projektu 
Pop-Up Boutique Unique 
Unique s tématem All For 
Family. Organizátoři vytvořili 
jedinečný prostor, v němž se 
propojila kvalita a elegan-
ce s kreativitou a hravostí. 
V tomto unikátně architek-
tonicky pojatém prostoru, 
jehož autorem bylo studio 
Mimolimit pod vedením Bar-
bory Škorpilové, se návštěv-
níci setkali s prezentacemi, 
konzultacemi, degustacemi, 
speciálními nákupními příleži-
tostmi i soutěžemi.

Už jste byli na farmářských trzích v Havlíčkově Brodě, jež 
si pro svůj název zvolily jméno historicky známé osobnosti 
města, nepoctivého pekaře Koudely? Konají se vždy v sobotu 
od 8 do 12 hodin a je na nich možné zakoupit maso, 
uzeniny, pečivo a cukrářské výrobky, mléčné výrobky, kozí 
a ovčí produkty i sezonní květiny. Jejich součástí je i zajištění 
kvalitního potravinového poradenství, účast ekologických 
aktivit a zajímavých přednášek. Všechny produkty jsou 
samozřejmě přímo od výrobců, pěstitelů a chovatelů. Více 
informací najdete na http://koudeluvtalir.muhb.cz.

Vše 
pro rodinu 

Oslavy piva
Až do listopadu se můžete zúčastnit 

speciálních prohlídek Plzeňského Prazdroje, 
během nichž se vydáte za historií Pils-
ner Urquell nebo projedete pivovarem 

na formanském povoze. Oslavy kulatého 
výročí zahájilo slavnostní odhalení „orlo-

je“, který byl umístěn na průčelí historické 
budovy a odpočítává čas zbývající k výročí 

uvaření první várky piva. Účastníci prohlídky 
získají příležitost zažít na vlastní kůži 

drobné detaily ze života pivovarských za-
městnanců z 19. století a dospělí ochutnají 

v historických sklepích plzeňský ležák.

V Pardubicích se dne 7. června uskutečnily Dny chleba, 
v jejichž rámci se koná i soutěž Chléb roku. Nespornou devizou 
této největší národní oborové soutěže firem je propracovaný 
systém hodnoceni soutěžních chlebů. První ročník slavnosti 
Dny chleba se uskutečnil v roce 1995 a hlavním důvodem jeho 
vzniku bylo porovnat kvalitu vyráběných chlebů a zaměřit se 
na podporu a zachování jedinečnosti českého žitno-pšeničné-
ho chleba, vycházejícího z tradičních receptur a dlouholetých 
zkušenosti pekařských mistrů. 

Na 4. ročníku mezinárodních závodů historických vozidel INT VETE-
RAN RALLYE Kutná Hora, který proběhne ve dnech 18. až 19. srpna 
2012, změří svoje síly historické automobily, které byly vybrány pod 
záštitou Národního technického muzea. Závody jsou doprovázeny 
bohatým programem na Palackého náměstí v Kutné Hoře. Na pódiu 
vystoupí řada populárních umělců. Nedílnou součástí programu bude 
Srpnové hodování, tedy stylové stánky s gastronomickými zajímavostmi 
a také kvalitními potravinami značky KLASA. Program po oba dny začí-
ná ve 12 hodin. Bližší informace naleznete na www.veterani-kh.cz.

Dny chleba

co se kde šustne

Koudelův talíř

Srpnové hodování v Kutné Hoře
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palec nahoru, palec dolů

Jarní mrazy          
– palec dolů 
Letošní ledoví muži 
se bohužel podepsali 
na moravských vinicích 
od Uherského Hradiště 
po Znojemsko. Mráz až 
čtyři stupně pod bodem 
mrazu napáchal škody 

za 400 milionů korun a poškozeno 
může být více než 30 % letošní úrody. 
V případě nepříznivého počasí může 
být v souvislosti s tím ohrožena i úroda 
v následující sezóně. Problémy vinařům 
působí i neobvykle dlouhé sucho. Od října 
loňského roku podle nich nespadlo 
výraznější množství srážek. Přitom 
dostatek vláhy má podle vinařů zásadní 
vliv na schopnost regenerace vinné révy.      

Růžová je v módě        
– palec nahoru 
Růžové víno si získává stále 
větší oblibu. Mezi lidmi 
ještě stále kolují úsměvné 
teorie, že rosé vzniká slitím 
červeného a bílého vína, 
což má s realitou opravdu 
málo společného. Růžová 

vína se stejně jako červená vína vyrábějí 
z odrůd modrých hroznů metodou 
krátkého naležení. To znamená, že 
z rozemletých hroznů se během krátké 
doby stačí uvolnit jen část červeného 
barviva, pak se mošt od slupek oddělí 
a víno se dál zpracuje běžným způsobem 
jako víno bílé. Tento výrobní postup 
dodává nápoji lákavou svěžest, kterou 
od růžových vín očekáváme. Moravská 
a česká vína se stále více prosazují 
v celosvětové konkurenci a přivážejí čím 
dál častěji cenné kovy. Jen letos si už 
na mezinárodním poli stihla moravská 
a česká růžová vysloužit 18 medailí. Více 
informací naleznete na www.ruzove.cz.   

Nakupujte ostražitě         
– palec dolů 
Koupit zkažené nebo prošlé 
potraviny se v uplynulých 
12 měsících „podařilo“ 
36 % lidí a 20 % se to stalo 
dokonce opakovaně. Podle 
posledního nezávislého 
výzkumu agentury Médea 

Research si tak většina Čechů při nákupu 
zvykla kontrolovat data spotřeby. 
Z hlediska rizikovosti vedou mléčné 
výrobky – 56 % osob, které si domů 
přinesly zkažený nebo plesnivý produkt, 
má tuto zkušenost právě s mléčnými 
výrobky. Na dalších místech se umístily 
masné výrobky, ovoce a zelenina. Jak 
na to reagují čeští výrobci? Například 
potravinářská společnost Hamé upravuje 
etikety svých výrobků tak, aby uváděné 
datum spotřeby a písmo na nich bylo 
zřetelné a čitelné.     

Regionální potravina         
 – palec nahoru 
Komise v jednotlivých kra-
jích České republiky začaly 
vybírat potraviny, kterým 
udělí certifikát kvality 
Regionální potravina. 
Zájem výrobců o ocenění 
stoupá, stejně jako zájem 

zákazníků o zboží s logem Regionální 
potravina. Soutěž se zaměřuje na malé 
a střední výrobce potravin a vychází vstříc 
sílícímu zájmu veřejnosti o kvalitní potra-
viny od tradičních regionálních výrobců. 
Zemědělský nebo potravinářský výrobek, 
který usiluje o udělení značky, musí být 
vyroben v příslušném regionu ze surovin 
tohoto regionu nebo z tuzemských 
surovin.

Zákaz leteckých 
postřiků      
– palec nahoru 
Plošné letecké postřiky 
chemickými přípravky 
bude možné provádět už 
jen s povolením úřadů. 
Nařizuje to novela zákona 
o rostlinolékařské péči, 

kterou podepsal prezident Václav Klaus 
a která má omezit dopady používání 
pesticidů na životní prostředí i na lidské 
zdraví. Součástí podepsaného materiálu 
je i novela zákona o vinohradnictví 
a vinařství, která ruší hlášení o nákupu 
zahraničního rmutu, moštu a vína. Každý, 
kdo nakoupil zahraniční rmut, víno nebo 
mošt, musel do 15. ledna následujícího 
roku podat hlášení za celý předchozí rok. 

PALEC NAHORU, PALEC DOLŮ
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Více prodejen na www.svetpotravin.cz

potravinová policie
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Název výrobku Prodejna Závada

Petržel kudrnka, Kukuřice cukrová předvařená, Česnek 
bílý, Rajčata cherry

Kaufland ČR, Katovická 
1306, Strakonice

Klamání spotřebitele: 
uvedena jiná země půvo-
du na regálovém štítku 
a na balení

Okurky salátové, Květák bílý, Salát ledový, Kedlubna 
bílá, Cibule lahůdková, Nektarinky, Kapusta, Jablka, 
Meloun vodní, Hrozny bílé

Kaufland ČR, Sukova 
ul., Plzeň

Klamání spotřebitele: 
uvedena jiná země půvo-
du na regálovém štítku 
a na balení

Sedlácká šunka výběrová
Tesco Stores ČR, Havlíč-
kova ul., Chotěboř

Klamání spotřebitele: šunka 
standard byla uváděna jako 
výběrová

Chlebíčkový salát (volný prodej), Zelný salát s křenem 
(volný prodej)

ESO-LAND, Pod pekár-
nou, Sokolov

Klamání spotřebitele: po-
travina uváděná ve volném 
obslužném prodeji do obě-
hu po spotřebě stanovené 
výrobcem

Kuřecí stehenní řízky – albert Quality
AHOLD, náměstí Karla 
IV. 1245, Nejdek

Potravina nevhodná k lidské 
spotřebě: zápach typický 
pro kažení, netypická barva 
povrchu

Maďarský guláš s vepřovým masem 
SPAR, Rokycanská 
2656/2, Plzeň

Klamání spotřebitele: 
výrobek obsahoval menší 
množství masa, než kolik 
bylo uvedeno na obalu

Turistický salám
Tesco Franchise Stores, 
Dobrovodská 2009/50a, 
České Budějovice

Potravina zaplísněná 
na povrchu technologického 
obalu, povrch lepkavý, sliz-
ký, vůně nakyslá, zapáchající 
po rozkladu

Tesco Almond mražený krém s rostlinným tukem, vanil-
kový s mléčnou čokoládou a mandlemi

Tesco Stores

Laboratorní analýza pro-
kázala přítomnost arašídů 
v množství 252mg/kg, což 
cca desetinásobně překraču-
je akceptovatelnou míru pro 
stopový výskyt

Kysané zelí bílé ELTOM 500g Země původu: Polsko
Kontaminace cizorodou 
látkou: přítomnost kyseliny 
mravenčí

Prodejna potravin Iva 
Pilnajová, Jana Růžičky 
1234, Praha 4

Výskyt živých i mrtvých 
hlodavců ve skladu prodejny 
na podlaze i v policích s po-
travinami

Kakao grande
Distributor: Kaufland, 
země původu: Polsko

100 % kakaový prášek 
obsahuje maximálně 80 % 
kakaa, chybějící kakao 
nahrazeno přidáním dřevité 
hmoty z drcených kakao-
vých slupek

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla opět 
další kontroly, během nichž odhalili její kontroloři celou řadu 
přestupků, jejichž přehled vám přinášíme. Inspektoři ve zvýšené 
míře zaznamenali případy klamavého označení země původu 
u sortimentu ovoce a zeleniny. Nejzávažnější zjištění inspekce 
se týkala prodeje potravin nevhodných k lidské spotřebě 
a klamavého prodlužování doby použitelnosti zboží. 
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zaostřeno

Už od 16. století se u nás stáčí a prodává voda. Kameninové džbánky, ve kterých 
vodu kupovali naši předkové, jsme vyměnili za PET lahve a kupujeme je i přesto, že 
kvalita vodovodní vody je u nás na velmi vysoké úrovni. Přesto si neváháme za vodu 
připlatit, většinou proto, že nám voda z vodovodu prostě nechutná. Pátrali jsme, jaké 
výhody a nevýhody mají oba druhy vod i jak vodu nejlépe vybírat. 

Kohoutková 
nebo balená?
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poskytnout. V Praze se do projektu 
přihlásilo přes 300 restaurací a stále 
se nám hlásí nové. V celé ČR se 
do projektu zapojilo více než 600 
restaurací a ohlasy máme především 
pozitivní. 

Kde lidé naleznou seznam 
restaurací, kde podávají 
kohoutkovou vodu? 
Seznam najdou na www.kohoutkova.cz, 
včetně všech adres restaurací, www 
stránek a kontaktů.

Jak je to s restauracemi, mají 
právo si za kohoutkovou účto-
vat nějaký poplatek? 
Každá restaurace se do projektu hlásí 
z vlastní iniciativy. Nikoho nenutíme 
ani neobvoláváme. Zrovna tak nemá 
naše společnost právo určovat ceny 
za kohoutkovou vodu v restauracích. 

Kvalita pitné vody je kontrolována 
denně a rozsah i množství vzorků 
jsou dány vyhláškou č.252/2004 Sb.,  
kde záleží na počtu zásobovaných 
obyvatel a množství vyrobené vody. 

Jaká je image kohoutkové 
vody v ČR a jakým způsobem 
se ji snažíte zlepšit? 
Projekt „Čerstvá kohoutková? Stačí 
říct!“ funguje téměř tři roky. Jeho 
hlavním cílem je upozornit na to, že 
voda není jen obyčejná surovina, ale 
že je životně důležitá, kvalitní a je 
třeba o ni pečovat. Pochopitelně jsme 
se inspirovali podobnými projekty 
ve Francii, Velké Británii a USA. 
V mnoha zemích na jihu Evropy je 
kohoutková voda v restauracích 
naprostou samozřejmostí. Ve Francii 
je restauratér dokonce přímo ze 
zákona povinen kohoutkovou vodu 

Jaká je kvalita kohoutkové 
vody u nás? 
Kvalita pitné vody je na velmi vysoké 
úrovni. Pražské vodovody a kanalizace, 
a.s. věnují kontrole kvality vody 
vysokou pozornost a v této oblasti 
spolupracují také s Hygienickou stanicí 
hlavního města Prahy, popř. s hygienic-
kými stanicemi Středočeského kraje, 
pod které spadají úpravny vody Želivka 
a Káraný. Informace o kvalitě vody 
jsou pro spotřebitele zveřejňovány 
prostřednictvím webových stránek 
PVK, www.pvk.cz, a v případě specific-
kých dotazů na kvalitu vody je možné 
PVK kontaktovat prostřednictvím 
kontaktního centra, tel. 840 111 112 
nebo e-mailové schránky info@pvk.cz.

Jak často je kvalita vody kon-
trolována, jak často se dělají 
rozbory? 

zaostřeno
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Pijete vodu z vodovodu nebo vodu kupujete balenou? Setkali jste se v restauraci 
s kohoutkovou vodou? A víte, kam se obrátit, pokud vás zajímá kvalita vaší vody? 
O výhodách kohoutkové vody a projektu „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“ jsme si 
povídali s Ondřejem Pokorným, tiskovým mluvčím Pražských vodovodů a kanalizací. 

Čerstvá kohoutková? 
Stačí říct!
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plastové obaly,  je vždy čerstvá a po ruce. 
Litr vody vyjde na šest haléřů.

společnosti udělat rozbor kvality pitné 
vody. Jedná se o službu hrazenou.  

Čím se zbavit zápachu chloru? 
Postačí nechat vodu odstát, aby chlor 
vyprchal nebo přidat kolečko citronu.

Jakou vodu pijete nejraději Vy 
sám? 
Pochopitelně dávám přednost 
kohoutkové, kterou piji každodenně. 
V práci máme všem přístupné 
sodobary, takže si každý může natočit 
i vodu s bublinkami, co hrdlo ráčí. 

Proč by lidé měli upřednostňo-
vat kohoutkovou vodu? 
Je přísně kontrolována, je v chladu, je 
ekologická, protože nejsou potřeba 

Některé restaurace podávají vodu 
zdarma, některé za symbolický 
poplatek, jiné zase třeba jen ke kávě. 
Je to skutečně různé a záleží na tom, 
jak si to restaurace nastaví. Restau-
race, kde si účtují vyšší částky za vodu 
z kohoutku, jsme také zaznamenali, 
ale není jich mnoho.

Jak zjistím kvalitu vody, která 
mi teče doma z vodovodu? 
Kvalitu kohoutkové vody vkládáme 
každý měsíc i na www.pvk.cz. 
Za kvalitu vody v distribuční síti ručí 
naše společnost. Za vnitřní rozvody 
v domě už ručí majitel objektu sám. 
Zákazníci mají možnost, pokud jsou 
na pochybách, že vnitřní rozvody 
nemají v pořádku, si nechat u naší 

Svaz propaguje zdravý pitný 
režim. Stále platí, že mají dospělí 
vypít minimálně dva až tři litry 
vody denně?
Zdravý pitný režim neznamená jen vypití 
optimálního množství tekutiny denně, 
které závisí na teplotě vzduchu, pohlaví, 
zdravotním stavu nebo fyzické zátěži 
a činí v průměru 2 až 3 litry tekutin denně. 
Zdravý pitný režim znamená také příjem 
zdravých nápojů, rovnoměrné, vědomé 
a pravidelné pití v průběhu celého dne, 
vyloučení z pití škodlivých nápojů apod.

Zastupujete i práva spotřebitelů. 
S jakými problémy se nejčastěji 
setkáváte?
Základním právem spotřebitelů je být 
pravdivě informovován o nabízeném 
zboží, zvláště u potravin je to velmi 
důležité, a k nim patří i nápoje. Za velký 
nešvar považujeme demagogické a cíleně 
zkreslované informace, fámy, dávno 
překonané polopravdy až nepravdy šířené 
různými lobbistickými skupinami o pitném 
režimu, zdravé vodě, o vlivu minerálů 
na zdraví. Spotřebitelé, kteří si nebudou 
podávané informace ověřovat a zamýšlet 

zaostřeno

Voda dodávaná spotřebitelům 
společností PVK podléhá pravidelné 
kontrole kvality vody v souladu s po-
žadavky Vyhlášky ministerstva zdra-
votnictví č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví požadavky na pitnou vodu, 
četnost a rozsah její kontroly. V sou-
ladu s vyhláškou pro pitnou vodu 
jsou pravidelně odebírány vzorky pro 
kontrolu chemických a mikrobiolo-
gických parametrů. Tato kontrola je 
prováděna v akreditované laboratoři 
PVK normalizovanými a verifikovaný-
mi metodami, které byly posouzeny 
v rámci akreditace Českým institutem 
pro akreditaci, o.p.s.

Kvalitní minerální voda
vám z vodovodu nikdy nepoteče

se nad nimi, sami je vyhledávat, 
mohou těžko očekávat, že se k nim 
dostane pravda.

Je nabídka minerálních vod 
na našem trhu dostatečná? 
Patříme ke státům s bohatou 
nabídkou různých druhů minerálních 

Svaz minerálních vod v současné době sdružuje téměř všechny výrobce 
přírodních a ochucených minerálních vod z České republiky. Prosazuje zájmy 
svých členů a spotřebitelů a mimo jiné se podílí na zvyšování informovanosti 
odborné a laické veřejnosti ohledně pestré nabídky minerálních vod, důležitosti 
pitného režimu a prospěšnosti jednotlivých minerálů. O tom všem jsme se bavili 
s předsedkyní Ing. Janou Ježkovou.
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vody podle chuti, jejich senzorické vlastnosti 
jsou jedinečné, každá minerální voda je 
přírodní unikát a měli bychom si jí vážit.

Jak správně číst etikety?
Etikety je nejen správné číst, ale je to 
nutnost. Bez znalosti etiket bychom 
neměli začít kupovat žádnou potravinu. 
Na etiketě hledáme, zda se jedná 
o přírodní minerální vodu, nikoli vodu 
mineralizovanou nebo vodu pitnou, což 
může být i voda z vodovodu, protože jedině 
vody minerální, pramenité a kojenecké jsou 
vody z kvalitních chráněných podzemních 
zdrojů. Na etiketě si ověříme, z jakého 
zdroje a lokality je minerální voda, jaký je 
obsah minerálů a obsah oxidu uhličitého, 
a porovnáme údaje s účelem nákupu.

Jaké údaje musím hledat na eti-
ketě, abych si nekoupila jen zabale-
nou vodu z vodovodu?
Jak už jsem uvedla, u přírodních minerál-
ních vod, ale i jejich ochucených variant, 
je vždy uveden název kategorie – přírodní 
minerální voda nebo ochucená minerální 
voda – název zdroje, lokalita, kde se zdroj 
minerální vody nachází, a charakteristické 
chemické složení, což u balených pitných 
vod nenajdete. Pozor – balená pitná voda je 
nejčastější omyl, kterého se spotřebitelé při 
nákupu dopouštějí. Ve snaze ušetřit si koupí 
zabalenou vodu z vodovodu a PET láhev.

Je důležité hlídat na etiketě obsah 
sodíku?
Spotřebitel si může vybrat minerální vody 
s velmi nízkým obsahem sodíku až po ty 
bohaté na sodík, ale i přírodní minerální 
voda s nejvyšším obsahem sodíku má jeho 

vod, slabě, středně i bohatě mineralizova-
ných, které jsou vhodné pro pitný režim 
od kojenců až po seniory, sportovce, pro 
zimní sezonu i horké letní měsíce, přírodní 
i ochucené. Vybere si jistě každý, jen se musí 
naučit číst etikety. Jsou nabízené i v různých 
obalových variantách, ve skle i v PET, 
od 0,25  l až po barelové velikosti. Myslím, 
že nabídka je minimálně srovnatelná se 
zahraničím, ne-li nadstandardní.

Jak často můžeme pít minerálky 
a jak často je vhodné je střídat?
Minerální vody můžeme pít denně, zvlášť 
nízce a středně mineralizované mohou 
být součástí pitného režimu bez omezení. 
Celkový obsah minerálních látek je 
u mnohých ještě nižší než u vody z vodo-
vodu. Je potřeba si přečíst etiketu, kde je 
celkový obsah rozpuštěných látek uveden, 
a přestat se obávat mýtu o škodlivosti 
minerálních látek v minerálních vodách. 
Minerální vody mají obsah minerálních 
látek v miligramových hodnotách, které 
jsou pro lidské tělo přínosem. Jako pro 
každou potravinu platí, že je vhodné je 
někdy střídat, abychom vypitím získali co 
nejširší spektrum přírodních minerálů.

Podle čeho si vybrat minerální 
vodu?
Vybíráme především podle toho, pro koho 
ji kupujeme a pro jakou příležitost. Na trhu 
jsou přírodní minerální vody vhodné pro 
přípravu kojenecké stravy, kojící ženy, seni-
ory, jsou tam i přírodní léčivé vody vhodné 
pro nemocné, minerální vody pro sportovce 
s vysokou zátěží, které pravidelným pitím 
mohou rychle dodat tělu potem ztracené 
soli. V neposlední řadě vybíráme minerální 

zaostřeno

hodnoty miligramové na litr, tzn. více než 
desetkrát nižší než například spotřebiteli 
oblíbené chipsy, slané oříšky a jiné slané 
potraviny, kde se hodnoty sodíku pohybují 
v gramových hodnotách. Ty je třeba hlídat 
i u zdravých lidí, nehledě u nemocných 
s chorobami ledvin nebo vysokým tlakem. 
Vypitím i celého litru této minerální vody 
nedostane organismus ani desetinu toho, 
co může dostat z osolené  polévky. Ale 
pozor – sodík je nezbytný minerál a jeho 
ztráty například intenzivním pocením 
v létě je třeba rychle doplnit nebo se tzv. 
„nedopijete“ a žízeň bude stále veliká.

Za jak dlouhou po otevření ještě 
mohu pít balenou vodu?
Pokud lahev otevřete, vodu nalijete 
a pijete ze skleničky, přičemž načatou 
lahev uchováváte v ledničce, můžete ji bez 
obav pít pořád, do vypití. Pokud ji pijete 
přímo z lahve a venku v teplém počasí, 
vypijte ji raději ten samý den. Pitím z lahve 
se do vody z úst přenášejí mikrobi, kteří 
se v ní množí a voda ztrácí senzorické 
vlastnosti. Minerální voda je přírodní 
a není dezinfikovaná, takže takto je s ní 
třeba zacházet.

Kde je vhodné minerální vody 
skladovat? A mohou se pít 
i po datu minimální trvanlivosti?
Balené minerální vody je vhodné skladovat 
v chladu a chránit před přímým slunečním 
svitem. Po době minimální trvanlivosti by 
měl prodejce ověřit zdravotní nezávadnost 
a spotřebitele na prošlou dobu minimální 
trvanlivosti upozornit. Mohu vás ujistit, 
že v našich laboratořích, kde sledujeme 
námi vyrobené vody, si minerální vody 
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Jaké jsou výhody balené vody 
oproti vodě kohoutkové?
Výhody balených vod jsou především v tom, 
že podle etikety si můžeme koupit vždy 
podzemní vodu, víme, co pijeme, máme 
záruku kvality a trvanlivosti, máme ji vždy 
u sebe, v práci i na cestách, můžeme si 
koupit velikost balení, kterou potřebujeme, 
a hlavně – z kohoutku nám nikdy kvalitní 
přírodní minerální voda nepoteče.

Jsou ochucené vody stejně zdravé? 
S ochucenými vodami většinou přijímáme 
i cukr, a to je jejich hlavní minus, ale jinak 
obsah minerálních látek je v ochucených 
minerálkách stejný. Ale ten, kdo si nemusí 
hlídat cukr, si na nich pochutná, a hlavně 
jsou slazené méně než limonády.

Proč jsou tak velké rozdíly mezi 
vodami? Jak kvalitní může být 
voda z hypermarketu za tři 
koruny?
Obecně lze říct, že nic kvalitního nemůže 
být levné. Již naše babičky říkaly:„Nejsme 
tak bohatí, abychom kupovali levné věci.“ 
Cena 3 Kč odpovídá balené pitné vodě, 
spíše tedy vodě z vodovodu, ale bylo by 
třeba vidět etiketu, protože marketingové 

ponechávají své vlastnosti i po uvedeném 
datu minimální trvanlivosti.

Dá se říct, jestli je kvalitnější voda 
z vodovodu, nebo balená? 
Pro kvalitu je podstatné, zda se jedná 
o vodu podzemní nebo povrchovou, 
protože voda podzemní, tj. voda minerální, 
pramenitá a kojenecká, jsou vody z hlubo-
kých podzemních zdrojů, staré tisíce let, 
bez ovlivnění civilizačními vlivy a jsou plněny 
do lahví bez chemických úprav a dezinfekcí. 
Voda musí splňovat přísná kriteria od zdroje 
po lahev. Zatímco voda vodovodní je voda 
většinou z povrchových zdrojů, tj. vodních 
toků a nádrží, kterou je nutné upravovat 
a čistit složitými technologiemi a následně 
dezinfikovat, ale řadu látek neumíme 
detekovat ani odstranit. Způsob dodávky 
kvalitu vody také ovlivňuje, některé 
vodovodní řády se k ní chovají dost 
„macešsky“. Limity pro pitnou vodu jsou 
rovněž méně přísné, což znamenaná, že 
pitná voda může obsahovat více znečiš-
ťujících látek než balená voda podzemní. 
Z toho vyplývá, že k pití raději vybíráme 
vodu podzemní, kde máme jistotu kvality 
a zabalenou v obalu, který garantuje 
kvalitu určitou stanovenou dobu.

zaostřeno

tahy mohou udělat své. Rozdíly mezi 
vodami jsou značné, vyplývá to i z před-
chozího povídání, a tak, jak si spotřebitelé 
uvědomují rozdíly ve kvalitě ostatních 
potravin, je třeba, aby si uvědomili, že 
balená voda je také potravina a naučili 
se ji poznávat podle druhu, chuti a svých 
požadavků.

Zachovává si voda v plastu stejné 
vlastnosti jako voda ve skle?
Voda v plastu i ve skle si zachovává své 
kvalitativní vlastnosti, záleží jen na spotře-
biteli, co si vybere. Posledních 15 let dávají 
spotřebitelé přednost PETu pro jeho příznivé 
vlastnosti, jako je váha, skladnost atd. Naši 
členové používají 100 % recyklovatelné 
materiály a nemalou finanční částkou 
přispívají na jejich třídění, sběr a recyklaci.

Jaké množství minerálek se vypije 
v ČR?
Za loňský rok se vypilo 907 milionů litrů 
přírodních minerálních, ochucených 
a léčivých vod, které vyrobili členové našeho 
Svazu minerálních vod.

Více na: www.pijtezdravouvodu.cz 
             www.svaz-mv.cz. 

PR článek
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Začátek výroby „Loveckého salámu“ na území ČR 
je možné zařadit už na počátek 20. století. V té 
době se vyráběl hlavně v zimním období z důvo-
du příznivějších podmínek pro proces zrání a také 
kvůli náročné úpravě surovin mírným zmrazením, 
které je předpokladem pro vytvoření dokonalého 
zrnění suroviny. Později, když došlo ke zdokona-
lení chlazení i strojového vybavení udírenských 
dílen, byla jeho výroba soustředěna hlavně na 
zásobování velikonočního a vánočního trhu a letní 
turistické sezony. Dnes je to celoročně vyráběný, 
tradiční a oblíbený trvanlivý výrobek.

Lovecký salám patří mezi trvanlivé 
masné výrobky fermentované. Jedná 
se o výrobky tepelně neopracované, 
určené k přímé spotřebě, u kterých 
v průběhu fermentace, zrání, sušení, 
popřípadě uzení za definovaných 
podmínek došlo ke snížení aktivity 
vody na hodnotou aw(max.) = 0,93. 
Tyto výrobky musejí mít trvanlivost 
minimálně 21 dní při teplotě 
20 oC. Ostatní charakteristiky 
fermentovaných masných výrobků, 
důvody rozdílů v obsahu masa, 
co znamená pojem čistá svalová 
bílkovina nebo jak výrobky správně 
skladovat jsme již uváděli v čísle, kde 
byly testovány herkulesy (naleznete 
na www.svetpotravin.cz). Tentokrát 
porovnáme lovecký salám s definicí 
zaručené tradiční speciality (ZTS) 
a podíváme se, jaká „éčka“ výrobci 
používají a proč.
Lovecký salám patří, stejně jako 
špekáčky, mezi zaručené tradiční 
speciality bez výhrady názvu. To 
znamená, že výrobci jej mohou 

které jsme obdrželi k testování, logo 
ZTS nenesl. Výrobci loveckých salámů 
se tedy zřejmě nechtějí hlásit k vyšší 
kvalitě výrobků a dodržování tradičních 
receptur.
Do laboratoře bylo před hodnocením 
doručeno celkem 11 vzorků loveckých 
salámů, některé z nich však nesly 
stejné označení a lišily se jen hmotností 
nebo na nich část označení chyběla, 
a proto jsme je do testování nezařadili. 
Celkem bylo tedy testování podrobeno 
pouze 6 vzorků. Při testování 
v laboratoři jsme se tentokrát zaměřili 
na aktivitu vody, obsahy masa, čistých 
svalových bílkovin a tuku, abychom 
je porovnali s limity definovanými 
v legislativě. Součástí testování 
bylo také hodnocení senzorických 
vlastností. Hodnotitelé tentokrát měli 
za úkol porovnávat předložené výrobky 
se specifikací tradičního loveckého 
salámu. Dále jsme vypsali jednotlivé 
přídatné látky, které výrobci deklarují 
na obalech, abyste si mohli udělat 
ucelený obrázek o tom, kdo co používá 
a proč.

Jak by měl správný lovecký 
salám vypadat
Povrchový vzhled a barva: výrobek 
ze směsi hovězího a vepřového masa. 
Barva výrobku je tmavě hnědá, 
povrch mírně vrásčitý, pod obalem je 
patrné zrnění. 
Vzhled a barva na řezu: mozaika 
zrn převážně o velikosti do 5 mm, bez 
shluku tukových a libových částic, 
přípustné drobné vzduchové dutinky, 
barva libových zrn uprostřed výrobku 
masově červená, k okrajům tmavší, 
tuková zrna světlá. Řez výrobku má 
obdélníkový tvar. 

Lovecké salámy
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uvádět na trh, aniž by splňovali normu 
pro ZTS, avšak nesmějí v tomto případě 
používat logo ZTS ani označení slovy 
„Zaručená tradiční specialita“. Normy, 
jež definují požadavky na lovecký 
salám, který nesplňuje požadavky ZTS, 
jsou mírnější než požadavky stanovené 
v evropské normě. Logo zaručené 
tradiční speciality si můžete prohléd-

nout na obrázku. Toto logo (se kterým 
je možné se setkat na různých typech 
potravin) je chráněné a garantuje 
spotřebiteli, že výrobek je připravován 
podle tradičních receptur a jejich 
dodržování je i pravidelně kontrolo-
váno dozorovými orgány. Zklamáním 
pro nás bylo, že ani jeden ze vzorků, 

rubrika podporována
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Vůně a chuť: výrazná po uzení, ostřeji 
kořeněná a slaná. 
Konzistence: tužší, pružná.
Správný lovecký salám by měl obsaho-
vat minimálně 15 % čistých svalových 
bílkovin a max. 50 % tuku (ZTS max. 
45 % tuku).

Charakteristiky přídatných 
látek, které výrobci použili
E120 – jedná se o přírodní červené 
barvivo vyrobené z hmyzu rodu 
Dactylopius, při výrobě tradičního 
loveckého salámu se žádná barviva 
nepoužívají. 

E250 – dusitan sodný má ve výrobku 
hned několik funkcí. Jeho hlavní funkcí 
je funkce konzervační. Přítomnost 
dusitanů zpomaluje růst řady vege-
tativních forem bakterií a zastavuje 
klíčení spor například Clostridium botu-
linum. Ve vařených masných výrobcích 
funguje E250 jako stabilizátor barvy. 

To však není případ loveckého salámu, 
u kterého během výroby nedochází 
k záhřevu, tudíž nemohou proběhnout 
reakce s myoglobinem, které způsobují 
růžové vybarvení měkkých masných 
výrobků. Dále funguje E250 jako 
antioxidant, který částečně chrání tuky 
před žluknutím. Použití E250 do lovec-
kého salámu je povoleno i v případě 
ZTS a jedná se o dlouhou dobu 
používanou přídatnou látku. Přesto 
je však její využití stále předmětem 
mnohých i odborných diskusí.

E235 – natamycin (někdy pimaricin) 
je přírodní antimykotikum vytvářené 
bakterií Streptomyces natalensis. 
V potravinářství se používá zejména 
proti růstu plísní. Někteří výrobci 
ošetřují natamycinem povrch 
trvanlivých masných výrobků (namá-
čením do roztoku), aby předešli růstu 
plísní, ke kterému dochází zejména 
v případech, kdy se nedaří zlikvidovat 

zdroj plísní ve zracích komorách nebo 
ve vzduchu. Natamycin nepatří mezi 
tradiční přídatné látky využívané při 
výrobě loveckého salámu.   

E300, E301, E316 – kyselina askor-
bová, askorban sodný, erythorban 
sodný jsou antioxidanty, které chrání 
zejména tuky před nežádoucím 
žluknutím. Tradičně se do loveckého 
salámu používá E316, avšak kyselinu 
askorbovou a její sůl lze považovat 
za rovnocenné tradičnímu erythorbanu 
sodnému.

E450 – jsou difosforečnany sodné, 
draselné nebo vápenaté. Jedná se 
o látky, které zvyšují vaznost masa. Tedy 
pomáhají udržet v mase vázanou vodu 
a zároveň snižují aktivitu vody. Použitím 
těchto látek výrobci omezují hmot-
nostní ztráty při výrobě a zkracují dobu 
sušení výrobků. V tradičním loveckém 
salámu se tato látka nepoužívá.

testovali jsme pro vás

Název výrobku Globus lovec. salám

Výrobce
Pejskar&spol, 

spol. s r.o.
Obsah masa 173 g/100 g
Čistá svalová 
bílkovina

26,2%

Tuk 41,0%
Aktivita vody 0,85
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 4
Vůně 3,0
Chuť 3,3
Konzistence 4,0
Celkové hodn. 3,6

Přídatné látky
E120, E 250, E621, 
E235, E300, E301 

Název výrobku Krahulík

Výrobce
Masozávod Krahulčí 

a.s.
Obsah masa 146 g/100g
Čistá svalová 
bílkovina

20,7%

Tuk 41%
Aktivita vody 0,85
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 2,3
Vůně 2,8
Chuť 2,8
Konzistence 2,7
Celkové hodn. 2,7

Přídatné látky
E120, E 250, 

E316 

Název výrobku Lovecký salám

Výrobce
Korrekt - vyrobeno 

pro Globus
Obsah masa 143 g/100 g
Čistá svalová 
bílkovina

19,0%

Tuk 44%
Aktivita vody 0,84
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 2,3
Vůně 2,9
Chuť 2,7
Konzistence 2,4
Celkové hodn. 2,6

Přídatné látky
E120, E250, 

E316 E3 E316 
E120
E235, E30
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testovali jsme pro vás
lovecké salámy
Název výrobku Zřud lovecký salám

Výrobce
ZŘUD masokomb. 

Polička a.s.
Obsah masa 153 g/100 g
Čistá svalová 
bílkovina

18,6%

Tuk 50%
Aktivita vody 0,76
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 2
Vůně 2,1
Chuť 2,4
Konzistence 2,8
Celkové hodn. 2,3

Přídatné látky
E250, 
E316, 
E575 

Název výrobku Lovecký salám

Výrobce
Pejskar&spol, 

spol.s r.o.
Obsah masa 124 g/100 g
Čistá svalová 
bílkovina

15,7%

Tuk 46%
Aktivita vody 0,85
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 2,3
Vůně 1,9
Chuť 1,8
Konzistence 1,7
Celkové hodn. 1,9

Přídatné látky
E120, E250, E450,   
E621, E471, E 235,    

E300, E301 

Název výrobku Kmotr Lovec. salám

Výrobce
Kmotr - mas. Kromě-

říž, a.s.
Obsah masa 136 g/100g
Čistá svalová 
bílkovina

18,6%

Tuk 43%
Aktivita vody 0,87
Senzorické hodnocení
Vzhled v nákroji 1,7
Vůně 2,8
Chuť 2,0
Konzistence 1,5
Celkové hodn. 2,0

Přídatné látky
E120, 
E 250, 
E316 

E471 – mono- a di- glyceridy 
mastných kyselin patří do skupiny 
emulgátorů, tedy látek stabilizujících 
emulze vody a tuku. Použití této 
látky v loveckém salámu je nepocho-
pitelné a domníváme se, že i zcela 
zbytečné. 

E575 – glukono-delta-lakton patří 
mezi látky, které potravinu postupně 
okyselují, čímž se snižuje vaznost 
masa a urychluje sušení salámů. 
Jedná se tedy o látku, která výrob-
cům umožňuje zrychlit technologii 
výroby. Do tradičního loveckého 
salámu se však nepoužívá.

E621 – glutamát sodný je látka 
zvýrazňující chuť a vůni masných 
výrobků. Její použití je často 
diskutováno a mnoho lidí se o této 
látce vyjadřuje v negativním smyslu. 

Je však si třeba uvědomit, že se jedná 
o sodnou sůl aminokyseliny, která 
se běžně vyskytuje ve všech typech 
bílkovin. Negativně je tedy možné 
spíše vnímat zvyšování obsahu 
sodíku ve výrobku, ke kterému při 
použití glutamátu sodného dochází. 
Nicméně se jedná o látku, která 
do tradičního loveckého salámu 
nepatří.

Výsledky testů
Při porovnání výsledků chemických 
zkoušek se specifikací definovanou 
českým právním předpisem všichni 
výrobci obstáli. V podstatě všichni 
výrobci hodnocených vzorků 
používají při výrobě přídatné látky, 
které nejsou v tradičním loveckém 
salámu povoleny. Zřejmě tato 
skutečnost je důvodem, proč se 
nikdo z nich nehlásí k použití loga 

ZTS.  Při senzorickém hodnocení pro 
nás byla řada výrobků zklamáním. 
Některé výrobky neměly správně 
vyvedenou mozaiku, která byla příliš 
jemná bez patrného zrnění. U jiných 
výrobků bylo sice zrnění správné, 
avšak výrobek byl nedostatečně 
soudržný. I v chuti a vůni byly mezi 
výrobky značené rozdíly, některé 
vzorky byly příliš kyselé, byly cítit 
po žluklém tuku nebo byla jejich 
chuť naopak nevýrazná. V porovnání 
s ostatními byl dobře senzoricky 
hodnocen výrobek Globus lovecký 
salám. I v tomto případě však ještě 
mohl výrobce PEJSKAR&SPOL, spol. 
s.r.o. dosáhnout lepšího výsledku. 
Spotřebitelé si zřejmě budou muset 
na skutečně kvalitní lovecké salámy 
ještě počkat, až tržní prostředí 
a obchodníci umožní navýšit jejich 
cenu, a tím i kvalitu.
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testovali jsme pro vás
tvarohy neochucené – oprava

1. 2.

Název výrobku
Jihočeský tvaroh 

odtučněný
Výrobce/ Prodávající MADETA a.s.
Cena 21,90 Kč
Sušina 18,3%
Sušina deklarace 17,5%
Tuk <0,1%
Tuk deklarace 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
Sušina 16,7%
Sušina deklarace min. 16%
Tuk <0,1%
Tuk deklarace 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
Sušina 23,3%
Sušina deklarace min. 21%
Tuk 0,2%
Tuk deklarace 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
Sušina 18,6%
Sušina deklarace min. 18%
Tuk <0,1%
Tuk deklarace 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
Sušina 21,1%
Sušina deklarace min. 16.5%
Tuk 0,2%
Tuk deklarace max. 0.5%
Senzorické hodnocení
Barva 4,6
Vůně 4,3
Chuť 4,3
Celkové hodn. 4,4

4. 5.

Omluva redakce 
V čísle 06/2012 došlo nedopatřením 
k záměně parametrů v tabulkách Testy 
tvarohy neochucené. Číselné hodnoty 
byly uvedeny správně, takže ke zkres-
lení celkového pořadí testovaných 
výrobků nedošlo, ale v tabulkách byla 
chybně uvedena jednotlivá kritéria. 
Čtenářům i výrobcům se redakce 
omlouvá a nabízí správné znění výše 
zmíněných testů.
Připomeňme, že v laboratoři při 
testování obsahu tuku a sušiny 
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, 
nicméně laboratorně zjištěná hodnota 
odpovídá legislativním požadavkům. 
Celkově jsme shledali, že kvalita 
neochucených tvarohů na trhu je 
dobrá a výrobci, až na dva případy, 
splnili kvalitativní požadavky kladené 
na tvaroh.
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7. 8.

Název výrobku
Tesco - Tvaroh 

měkký 
Výrobce/ Prodávající Mlékárna Olešnice
Cena 24,90 Kč
Sušina 21,8%
Sušina deklarace min. 21%
Tuk 0,6%
Tuk deklarace 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
Sušina 19,3%
Sušina deklarace 22%
Tuk <0,1%
Tuk deklarace 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
Sušina 21,6%
Sušina deklarace min. 21%
Tuk 0,2%
Tuk deklarace 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
Sušina 17,2%
Sušina deklarace min. 16%
Tuk <0,1%
Tuk deklarace 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
Sušina 16,8%
Sušina deklarace min. 16%
Tuk <0,1%
Tuk deklarace max. 0.5%
Senzorické hodnocení
Barva 4,3
Vůně 4,1
Chuť 3,8
Celkové hodn. 4,1

zev výrobku
Jaroměřický měkký

6.

9. 10.

tvarohy neochucené – oprava

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. 
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JLV, a.s.

Speciální ochutnávkové vlaky SC Pendolino na trase 
Praha – Ostrava – Praha se nezastaví
Druhý ročník projektu Nová gastronomie 2012, díky kterému vnesla vyšší 
kvalitu do restaurací a bister „na kolejích“ v ČR a Evropě jako organizátor JLV, 
a.s. se svými renomovanými partnery, dostal během prvních pěti měsíců 
další významný rozměr. 
Po úspěšném vypravení „Mňam vlaku“, kdy s námi v polovině ledna v rámci 
Maurerova Grand Restaurant festivalu z Prahy do Olomouce zamířily desít-
ky gurmetů, březnovém „Vinařském vlaku“, ve kterém se degustovala kva-
litní vína společnosti Znovín Znojmo, dubnovém „Baristickém vlaku“, kdy 
si cestující pochutnali na kávových specialitách fi rmy Tchibo, a květno-
vém  „Zmrzlinovém vlaku“ s ochutnávkou kvalitních zmrzlin Ben & Jerry’s 
od Algidy, se zpříjemňováním cesty klientům ČD, a.s. v SC Pendolino na 
trase Praha – Ostrava – Praha zdaleka nekončíme.
Už nyní se s námi můžete těšit na 28. 6. 2012, kdy pro velký úspěch zrealizované akce „Zmrzlinový vlak“ 
v Pendolinu zopakujeme podávání lahodné smetanové zmrzliny Ben&Jerry´s. 
JLV, a.s., největší provozovatel gastronomických služeb na kolejích, již připravuje další „speciální ochutnávky“ v SC 
Pendolino. Vyplatí se tedy sledovat náš web a Facebook.

Sledujte náš web a Facebook a jeďte s námi. 
JLV, a.s. … s námi cesta chutná.
www.jlv.cz
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vystopováno

mnoha druhy masa, stem druhů pizzy 
a těstovin (pasty), pak vám jistě nemohou 
garantovat, že pro celou nabídku jsou 
schopni obstarat kvalitní a čerstvé 
suroviny, a také, že vše vaří stejně dobře. 
Volte restauraci, která má nabídku spíše 
úzkou a neslibuje zázraky. Např. mnoho 
italských jídel se připravuje z čerstvých 
ryb či plodů moře. Těžko předpokládat, 
že pizzerie na maloměstě bude mít každý 
den přístup k tomuto čerstvému zboží. 

Chyba číslo dvě: neoriginální 
suroviny
Pokud navštívíte pizzerii, která s klidnou 
bohorovností přiznává, že používá typicky 
české suroviny, jako jsou třeba české 
salámy, její návštěvu dobře zvažte. Majitel 
pizzerie zřejmě o italské kuchyni vůbec 
nic neví a ještě to dává na odiv. Těžko 
v takovém podniku očekávat italské 
autentické jídlo. 

Chyba číslo tři: typicky české sýry
Italská kuchyně je celkem prostá a není 
extrémně těžká na přípravu. O to 
důležitější však je, z čeho italské recepty 

Hra na Itálii
Velmi často si v pizzeriích na italskou 
kuchyni pouze hrají a žijí v dojmu, že 
cokoliv s rajčaty je italské. Výsledkem 
bývá jídlo, které má k italským originálům 
velmi daleko, přeplácané neoriginální 
interiéry a jídelní lístek plný chyb. Přesto 
nechceme všechny pizzerie házet 
do jednoho pytle – najde se mnoho těch, 
kde si skutečně pochutnáte, protože se 
snaží vařit poctivě. Jak ale poznat, která 
pizzerie to je? Na pomoc jsme si vzali 
rodilého Itala Piera Ignoto, který do Čech 
jezdí už dvacet let a zeptali jsme se ho, 
jaké nejčastější chyby u našich pizzerií 
spatřuje a na co si dát při jejich návštěvě 
pozor, abychom si pochutnali. 

Chyba číslo jedna: příliš dlouhý 
jídelní lístek
Pokud se vypravíte do restaurace v Itálii, 
zjistíte, že jídelní lístek nenabízí příliš 
mnoho různých jídel. „V Itálii můžete 
v pizzerii čekat hlavně a dost často pouze 
pizzu, vybírat můžete z několika druhů,“ 
uvádí Piero Ignoto. Pokud některá 
pizzerie uvádí, že si můžete vybírat mezi 

Pokud se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že pizzerie jsou 
nejčastější restaurace se zahraniční kuchyní. Těstoviny i pizzy 
máme rádi a asi málokdo bude návštěvu pizzerie odmítat. 
Chyboval by však ten, kdo by si myslel, že v pizzeriích nám 
běžně předkládají pravou italskou kuchyni.

Co by se vám 
v pizzerii 

stát nemělo
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přípustné není, je český protlak! „Váš 
protlak je sladký, což je pro chuť pizzy 
vražedné a my Italové nechápeme, jak 
můžete takto pizzu pozřít,“ diví se Piero 
Ignoto. 

Chyba číslo devět: sladká pizza 
Nad čím Italové nevěřícně kroutí hlavou, 
jsou pizzy se sladkým obsahem. My 
Češi jsme ochotni na pizzu navršit 
cokoliv, takže se můžete setkat s pizzou 
třeba s nutellou, ovocem, čokoládou 
a dokonce i šlehačkou. „V Itálii si běžně 
nedáte ani pizzu hawai s ananasem, 
jde totiž o americký výmysl. Chuť těsta 
na pizzu se sladkým obsahem považu-
jeme za zvrácený a naprosto se k sobě 
nehodící!“ ošívá se hrůzou Piero Ignoto. 

Chyba číslo deset: na dochucení 
pouze sůl a pepř
Pozor, Italové v žádném případě 
nepoužívají kečup! Ani na těstoviny, ani 
na pizzu. Na stole byste tedy měli mít 
k dispozici pouze sůl, pepř, případně 
strouhaný parmazán na těstoviny, 
olivový olej a vinný ocet či balsamico 
na salát.

vystopováno

snaží o autenticitu, si můžete otestovat 
na pizze margherita. Jde o nejzákladnější 
a nejobvyklejší pizzu, kterou mají skoro 
všude. Margherita je klasická neapolská 
pizza, která byla vymyšlena na konci 
19. století po sjednocení Itálie a u příle-
žitosti návštěvy italské královny stejného 
jména. „Pizza měla připomínat italskou 
vlajku – symbol sjednocení Itálie. Červe-
nou tedy zastupují rajčata, zelenou čerstvá 
bazalka a bílou mozzarela. Nic jiného 
na pizzu margherita nepatří!“ varuje 
Piero. Pokud se vám snaží vnutit cokoliv 
jiného, radíme vám návštěvu restaurace 
vynechat. Margherita je základ a těžko 
očekávat, že budou v pizzerii zvládat 
složitější recepty, když neumějí ani klasiku.

Chyba číslo šest: přidání smetany
Těžko říci, kde se v českých kuchařích, 
kteří vaří v pizzerii, vzal často přejímaný 
názor, že do italské kuchyně se přidává 
smetana. Tento přístup je totiž mylný. 
„Italská kuchyně se sice podle regionů liší 
a ve vnitrozemí bývá hutnější než u moře, 
ale těžkou smetanu v ní nepoužíváme,“ 
říká Piero Ignoto a pokračuje: „Smetana 
na pizze je už zcela mimo naše chápání.“ 
Základ pizzy totiž ve většině případů tvoří 
rajčata, anebo je placka pouze potřena 
olivovým olejem. 

Chyba číslo sedm: olivový olej 
nutností
Olivový olej je pro Italy základ. „V Itálii 
jsme zvyklí vše až na výjimky připravovat 
na olivovém oleji, jiné rostlinné oleje 
prakticky nepoužíváme. Důležité je, aby 
byl olej kvalitní a panenský, jen takový 
na pizze skvěle chutná!“ potvrzuje Piero. 

Chyba číslo osm: protlak místo 
rajčat 
Většina pizz má základ, který tvoří rajská 
jablíčka. Ta by úplně správně měla být 
spařená, oloupaná a zbavená semínek. 
Přípustné jsou také rajčata z konzervy,  
tzv. „passata di pomodoro“, což jsou 
pouze nakrájená oloupaná rajčata. Co 

připravujete. Zcela mimo je nahrazování 
pravých italských surovin těmi českými, 
méně drahými, ale bohužel také odlišně 
chutnajícími. Jednou z velmi důležitých 
součástí italských pokrmů jsou sýry. 
Italové sýry někdy konzumují na konci 
oběda či večeře místo dezertu, ale 
hlavně se jedná o důležitou součást celé 
řady italských pokrmů. Italové vyrábějí 
hned několik skvělých sýrů a ve svých 
receptech používají striktně pouze sýry 
italské. Pokud budou v pizzerii nabízet 
pizzu s eidamem, nebo třeba ementálem, 
raději jděte o dům dále. „Na pizzu by 
se měla používat zásadně mozzarela, 
tedy lehký italský sýr, který se vyrábí 
z bůvolího mléka, i když přípustná 
je i z mléka kravského. Tento sýr se 
na pizze velmi dobře rozpouští. Jiný sýr 
se kromě přípravy pizzy quattro formaggi 
prakticky nepoužívá,“ tvrdí Piero Ignoto. 
Pro pizzu quattro formaggi, tedy čtyři 
druhy sýrů, se používají opět klasické 
italské sýry, a to parmazán, gorgonzola, 
mozzarela a caciocavallo, což je italský 
ovčí sýr. V českých pizzeriích se často 
setkáte s tím, že italská gorgonzola je 
zaměňována s naší nivou. Jedná se opět 
o hrubou chybu – kdo tento sýr někdy 
ochutnal, ví, že je mnohem chutnější 
a hlavně tučnější než niva a jídlu dá jinou 
chuť. Na posypání pasty se pak používá 
jen a pouze parmazán, pokud možno 
čerstvě nastrouhaný. 

Chyba číslo čtyři: přeplácaná 
pizza
Pizza by neměla nést na sobě všechno 
možné. V Itálii jde většinou o jednu 
základní surovinu, která je doplněna 
sýrem a rajčatovým základem. Pokud 
na pizze najdete ode všeho kousek, 
rozhodně nejde o italský originál. Méně 
surovin, ale zato kvalitních, znamená 
více. 

Chyba číslo pět: netypická 
margherita
To, zda jde o pizzerii, která se opravdu 
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malé děti. Potraviny určené pro kojence 
a děti do 3 let musejí splňovat podmínky 
pro potraviny pro speciální výživu a jsou 
bedlivě kontrolovány Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekcí (SZPI). Více 
informací najdete na www.szpi.gov.cz. 
Aktuální varování před závadnými 
potravinami můžete sledovat přímo 
na www.svetpotravin.cz nebo na 
www.bezpecnostpotravin.cz.

Děti a éčka
Dětský organismus se stále vyvíjí. 
V poměru ke své váze toho tak děti snědí 

Označování potravin v České republice 
stanovuje zákon o potravinách a tabáko-
vých výrobcích č. 110/1997 Sb., doplněný 
o různé vyhlášky. Používat se smějí pouze 
povolené látky, jež by v doporučeném 
množství a při správné manipulaci neměly 
škodit zdraví. Častým trnem v oku spo-
třebitelů jsou především tzv. éčka. Jejich 
úkolem je prodloužit potravinám dobu 
trvanlivosti, ošetřit je tak, aby nedocházelo 
k hnilobě apod., dodávat jim chuť, 
barvu, aroma, konzistenci a v některých 
případech i sladkost. Ne všechny jsou však 
vhodné pro těhotné a kojící ženy a pro 

Při nákupu rodiče stále více sledují složení potravin, 
než je koupí svým dětem. Někdy bývá těžké vyznat se 
v informacích uvedených na obalu. Ačkoliv jsou všechny 
látky používané k výrobě potravin u nás povolené, některé 
při zvýšené a pravidelné konzumaci nejsou pro děti úplně 
nejvhodnější.

co je vhodné pro vaše dítě

Značení potravin pro děti
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co je vhodné pro vaše dítě

Látky zvýrazňující chuť a umělá 
sladidla mohou ve vyšší dávce 
vést k reakcím připomínají-
cím alergii a vyvolat zažívací 
problémy
•  E621 - Glutamát sodný
•  E622 - Glutamát draselný
•  E623 - Glutamát vápenatý
•  E624 - Glutamát amonný
•  E951 - Aspartam – NutraSweet
•  E950 - Acesulfam K
•  E952 - Cyklamáty 
•  E953 - Isomalt
•  E954 - Sacharin 

(syn. Yellow 10)
•  E110 - Žluť SY (syn. Gelborange S), 

(Yellow 6)
•  E122 - Azorubin (syn. Carmoisin), 

(Azorubin Extra), (Red 10)
•  E123 - Amarant (syn. Viktoriarubin O), 

(Red 2)
•  E124 - Ponceau 4R (syn. Košenilová 

červeň A)
•  E127 - Erythrosin
•  E129 - Červeň Allura AC
•  E131 - Patentní modř V
•  E132 - Indigotin (syn. Indigocarmine) 

(Blue 2)
•  E133 - Brilantní modř FCF (syn. 

Brilliant blue FCF) (Blue 1)
•  E142 - Zeleň S
•  E151- Čerň BN (syn. Brilliant black BN)
•  E154 - Hněď FK
•  E155 - Hněď HT
•  E180 - Litholrubin BK

Antioxidanty a konzervanty, jež 
mohou vyvolávat reakce podo-
bající se alergii a astma
•  E 220 - Oxid siřičitý
•  E 221 - Siřičitan sodný
•  E 222 - Hydrogensiřičitan sodný
•  E 223 - Disiřičitan sodný
•  E 224 - Disiřičitan draselný
•  E 226 - Siřičitan vápenatý
•  E 227 - Hydrogensiřičitan vápenatý
•  E 228 - Hydrogensiřičitan draselný
•  E 210 - Kyselina benzoová
•  E 211 - Benzoát sodný
•  E 212 - Benzoát draselný
•  E 213 - Benzoát vápenatý
•  E 214 - Ethylparahydroxybenzoát
•  E 215 - Ethylparahydroxybenzoát 

sodná sůl
•  E 218 - Methylparahydroxybenzoát
•  E 219 - Methylparahydroxybenzoát 

sodná sůl 
•  E 230 - Bifenyl
•  E 231 - Orthofenylfenol
•  E 232 - Orthofenylfenolát sodný
•  E 1105 - Lysozym

mnohem více než dospělí lidé. V případě 
sladkostí a jiných pochutin často ani 
neznají meze. To může být jeden z hlav-
ních důvodů, proč děti konzumují větší 
množství přídavných látek ve stravě než 
jejich rodiče, a ty se pak svým způsobem 
mohou promítat na jejich zdraví. Mezi 
oblíbené potraviny v dětském jídelníčku 
patří sladkosti, limonády, různé chipsy, 
jež obsahují zvýšený podíl rafinovaného 
cukru, soli, tuku, syntetických barviv, 
sladidel a glutamátů. Ačkoliv se na oba-
lech výrobci u některých látek zmiňují 
o doporučeném denním množství, 
děti tyto informace často ani nečtou 
a obvykle tuto dávku překračují. Mohou 
mít následně problémy trávicího typu, 
trpět bolestmi hlavy, kožní vyrážkou, 
dýchacími potížemi a reakcemi připomí-
najícími alergii. Může se to projevovat 
i na jejich pozornosti ve škole a učení, 
v noci se mohou začít pomočovat 
a trpět až abnormální žízní.
Je na rodičích, do jaké míry budou 
sledovat, co a jak často jejich děti 
jedí. Již od útlého věku by je měli vést 
ke zdravému způsobu stravování včetně 
návyků. I když si jednou za čas dají něco 
ne příliš zdravého, vliv na jejich správný 
vývoj a růst to pravděpodobně mít 
nebude. Je třeba, aby děti pochopily, že 
všechno se má jíst s mírou a že sladkosti 
a jiné slané a tučné pochutiny jsou 
jen doprovodnou součástí zdravého 
jídelníčku. Rodiče by se měli také naučit 
orientovat v tzv. nevhodných éčkách 
a vyvarovat se jich při nákupu potravin. 
Pojďme si tedy říct, která to jsou 
a z jakého důvodu by je neměly děti jíst 
ve velkém.

Éčka nevhodná pro děti
Barviva, která se dávají do možné 
souvislosti s hyperaktivitou u dětí 
a s alergiemi:
•  E102 - Tartrazin (syn. Yellow 5)
•  E104 - Chinolinová žluť 
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Jediný smetanovo-tvarohový
dezert pro děti s příchutí limetky

na našem trhu!
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inzerce

jako je například hořčice ochucená 
smaženou cibulkou. 
Nyní můžete výrobky Formanka se 
specifickým obalovým designem, který 
připomíná historické etikety na potravi-
nářských výrobcích, v celém sortimentu 
zakoupit také na pultech supermarketů 
Interspar.

Na tuto tradici úspěšně navazuje také 
značka Formanka se svým širokým 
portfoliem výrobků, vyráběných podle 
prověřených tradičních a regionálních 
receptur: od pekařských a cukrářských 
výrobků, přes mléčnou i hořkou 
čokoládu, mléčné výrobky v podobě 
několika druhů sýrů až po lahůdky, 

Potravinářská výroba má v České republice velmi 
bohatou a velmi dlouhou tradici. Mnozí výrobci 
uzenářských specialit či cukrovinek nebo konzervárenské 
podniky byli na počátku minulého století známí nejen 
v českém, moravském a slovenském regionu, ale také 
za hranicemi naší země. Samozřejmostí doby byla vysoká 
kvalita výrobků, jasně definovaný výrobce a prodávající, 
spotřebitel vyhledávající kvalitu a přísné postihy pro 
falšování výrobků.

Pro Formanku zamiřte 
nyní i do Intersparu
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managementem v ČR. Vše fungovalo 
v propracovaném systému. Třeba jen 
v kuchyni bylo 36 kuchařů. To jsem do té 
doby neměl šanci ani vidět, natož v tom 
pracovat.

To musela být škola…
Zpočátku jsem byl jako ve snu. První biftek 
v životě, první carpaccio a mnoho dalšího. 
Byl jsem v euforii a myslím, že tady mne 
kuchařina teprve skutečně chytla u srdce. 
Po nějakém roce jsem se dostal na vyšší 
pozici a začal už vařit na úseku teplých 
jídel. Ale po třech letech jsem odešel.

Proč a kam?
Zdeněk Pohlreich končil v Rennaisanci 
jako šéfkuchař a dostal nabídku do nově 
otevírané restaurace Villa Voyta, kterou 
přijal, a já jsem tam šel s ním jako jeho pravá 
ruka. Tam jsem se dostal poprvé do pozice, 
kdy jsem se musel věnovat nejen vaření, 
ale i organizaci kuchyně. Se Zdeňkem jsme 
taky získali ocenění Restaurace roku. Bylo 
to pro mě profesně velice šťastné období. 
Vařili jsme pro malý počet lidí v minikuchyni 
s malým počtem kuchařů, ale přesto mne 
právě tady spolupráce se Zdeňkem Pohl-
reichem dostala na vyšší úroveň gastronomie.

mohla dát základ pro kuchařskou kariéru, 
zemřela, když mi bylo jedenáct. Pocházím 
z Rokycan a nastoupil jsem na plzeňské 
střední odborné učiliště, kde jsem se 
vyučil a udělal si maturitu. A máte pravdu, 
v hotelu jsem nezačínal. Mou první velkou 
praxí byla známá plzeňská restaurace 
Na spilce. Pak jsem odešel na vojnu.

Předpokládám, že jste vařil i jako 
voják.
Ano, i na vojně jsem dělal kuchaře, takže 
jsem čas profesně nepromarnil.

A pak už přišly hotely?
Přesně tak. Nastoupil jsem v roce 1993 
na nejnižší kuchařský post do studené 
kuchyně v nově se otevírajícím hotelu 
Penta Praha, ze kterého se později stal 
hotel Rennaisance a ještě později Hilton. 
Tohle místo se mi stalo osudným, protože 
tady jsem se potkal ze Zdeňkem Pohl-
reichem, se kterým jsem potom dělal ještě 
v dalších restauracích.

Takže to byl profesní křest se vším 
všudy?
Nezapomeňte, že to byl tehdy první 
pětihvězdičkový hotel se zahraničním 

Kariéra úspěšného šéfkuchaře 
nejlepších hotelů je jistě snem 
mnoha mladých kuchařů, ale asi 
jste v luxusním hotelu nezačínal.
Kuchařem jsem se stal tak trochu z nouze. 
Moje máma sice měla vystudovanou 
hotelovou školu, ale bohužel než mi 

Jsem otevírač restaurací

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována

Neobjevuje se v médiích, 
nevaří na akcích českých 
celebrit ani se obden v televizi 
nesnaží ukazovat divákům, 
jak vařit. Přesto patří Radomír 
Benetka k nejlepším českým 
kuchařům a mezi profesionály 
má jeho jméno ten nejlepší 
zvuk. Vařil většinu své pro-
fesní dráhy v těch nejlepších 
hotelových restauracích v ČR 
i zahraničí. A sám o sobě říká, 
že je dobrým otevíračem, pro-
tože otevíral po světě několik 
restaurací, vesměs v pětihvěz-
dičkových hotelech.

Přip
ravil Pavel H

an
u

ška, fo
to

 au
to

r



Dýňová polévka se zázvorem

Dýňové risotto s kachním konfitem

Jelení hřbet Wellington s kaštanovým pyré  

Chřestová zmrzlina 

Postup:
 Dýni rozčtvrtíme, vyjmeme semínka, rozkrájíme a vložíme do pekáče. Zalijeme medem, 

poklademe tymiánem a pečeme při 150 °C 45 minut. V hrnci rozpustíme máslo a orestujeme 
šalotku, zázvor, česnek, pórek a celer. Zalijeme vývarem, džusem a dužinou z dýně. Vaříme 
hodinu velmi zvolna, rozmixujeme s trochou másla. Servírujeme s dýňovým olejem a opraženými 
semínky.

Postup:
 Dýni oloupeme, nakrájíme, promícháme se solí, tymiánem a medem. Pečeme do poloměkka. 

Polovinu vymixujeme na pyré a polovinu uschováme. Šalotku s tymiánem orestujeme, přisypeme rýži, 
opečeme a zalijeme vínem. Po vyvaření přidáváme vývar až do dokončení risotta. Vmícháme pyré 
a máslo. Stehna nasolíme den dopředu, druhý den opláchneme, vložíme do sádla s cibulí, česnekem 
a tymiánem a pečeme při 90 °C 10 hodin. Z výpeku a cibule připravíme silnou šťávu. Maso 
obereme a smícháme se šťávou. Risotto podáváme s konfitem a kousky dýně zalité šťávou a s hříbky.

Postup:
 Hřbet osolíme, opepříme a opečeme. Z jeleního ořezu, kůry, smetany a bylinek vymixujeme fáš 

a potřeme porce ze všech stran. Zavineme do bránice a spařené kapusty. Zabalíme do těsta a potřeme 
žloutkem. Pečeme na 220 °C 12 minut a necháme odpočinout. Opečeme zeleninu, cibuli a koření 
s tymiánem, přidáme protlak. Osmahneme, zalijeme portským, šťávou a zredukujeme na polovinu. 
Kaštany upečeme a vyloupeme. Osmahneme na másle, zalijeme trochou vody, přidáme cukr a sůl 
a povaříme. Rozmixujeme s máslem na pyré. Šalotky opečeme s tymiánem. Přidáme máslo a sůl. 
Odvaříme octem, přidáme cukr, med a vývar. Svaříme do husta, až se šalotka obalí směsí a bude lesklá. 

Postup:
 Chřest oloupeme a rozvaříme v troše cukrového sirupu. Smetanu s cukrem a vanilkou svaříme 

a scedíme na žloutky, vrátíme do hrnce a necháme lehce přejít varem. Přidáme rozmixovaný chřestový 
rozvar. NEVAŘÍME. Ve zmrzlinovači umícháme zmrzlinu. Jahody nakrájíme na kousky a marinujeme 
ve svaru z vína, cukru a medu. Zmrzlinu podáváme přelitou balsamikem a s trochou zeleného chřestu. 

Ingredience:  
  

Ingredience:  
  

 

 

Ingredience:  
 

 

Ingredience:  
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radíme se s šéfkuchařem
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se umístili v první desítce na prestižním 
gastronomickém serveru Trip Advisor. 
Bohužel jsme si nevybrali nejlepší dobu 
pro podnikání, a restaurace nepřinášela  
příjmy, jaké bychom si představovali. Proto 
jsem se zúčastnil konkurzu do hotelu 
Don Giovanni a nastoupil jako šéfkuchař. 
V Amade se má role změnila na externího 
pracovníka, i když jsem stále zůstal 
spolumajitelem. Důvodem bylo i to, že 
jsem si už navykl pracovat ve větších 
hotelových restauracích a nějak se mi 
začalo stýskat.

Ale tam jste zase tak dlouho 
nepůsobil.
Ne, po několika měsících jsem přijal 
nabídku hotelu Boscolo Carlo IV., kde 
pracuji do současnosti.

Hotelové restaurace, to je zcela 
jiný byznys, protože v něm nejsou 
tak omezené prostředky jako jinde 
v gastronomii. Jak vidíte dnešní 
situaci?
Situace se hodně za poslední dobu 
změnila. Všude se šetří, a to jak na straně 
restaurací, tak na straně hostů. Doby, kdy 
jsem pracoval ve velké hotelové kuchyni 
s 20 kuchaři na jedné směně, jsou už pryč. 
Dnes se vše dělá s minimem personálu. 
A u těch, kteří si to mohou dovolit, se 
bohužel šetří i na surovinách.

Jak to tedy dnes funguje?
Já jsem to nepochopil ani ze zkušenosti 
ve vlastní restauraci. I když jste dobří, tak si 
podnik taktak vydělá sám na provoz. Ale 
že by vygeneroval zisk, o tom nemůže být 
ani řeči. Bohužel mám obavu, že šetření 
bude mít i dále negativní vliv na celou 
gastronomii.

Přesto jsou podniky, kterým to 
i dnes dobře funguje.
Ale všimněte si, že vždy je to spojeno 
s něčím atypickým. Se zahraniční kliente-
lou, s dalším gastronomickým provozem 
či cateringem. Dnes je málo restaurací 
se skutečným konceptem, který si drží. 
Také v tom je základ toho, aby restaurace 
přežila. Mám na mysli skutečné restaurace, 
nikoliv vývařovny, podávající podřadné 
levné suroviny.

Jaký je tedy recept na úspěch?
Požitek z jídla nedělá jen jeho chuť, ale 
také prostředí, ve kterém jíte. Takže spolu 
musí ladit styl restaurace s tím, co vychází 
z kuchyně. Pevný koncept dělá z restau-
race něco, co lze smysluplně rozvíjet, 
zpestřovat a vylepšovat. Myslím, že 
obzvláště dnes pouze restaurace s pevným 
konceptem má šanci. 

Jak jste po návratu domů pokračo-
val v kariéře?
Nastoupil jsem opět do Rennaisance 
jako sous chef a posléze tam přišel opět 
Zdeněk Pohlreich jako šéfkuchař. Tím se 
naše osudy opět propojily. Pak ovšem 
přišel do tehdy už Hiltonu Gordon 
Ramsey, Zdeněk odešel a já taky. Dostal 
jsem na starost otevřít hotel Marriott 
Courtyard na pražské Ruzyni. Tam jsem 
dělal poprvé na pozici šéfkuchaře. A když 
už jsem byl u toho otevírání, po čase 
jsem odjel otevírat hotelovou restauraci 
do ruského Petrohradu. Pokračovalo to 
otevíráním Marriottu v Plzni, Istanbulu 
a Regensburgu. Takže jsem se stal jakýmsi 
otevíračem restaurací.

Nebylo to trochu depresivní, 
otevřít restauraci, zaběhnout ji 
a hned ji zase opustit?
Naopak, je to velice příjemná práce. Ta 
restaurace doslova roste pod rukama. Je 
nutné učit lidi novým věcem a člověk tak 
získá mnoho přátel. Osobně si myslím, že 
je mnohem těžší v restauraci udržet její 
koncept, než ho od začátku budovat.

Proč jste nezůstal Marriottu 
věrný?
Když jsem byl už osvědčený otevírač 
restaurací, byla pro mne velká výzva, když 
se otevíral pražský pětihvězdičkový hotel 
Kings Court. Zúčastnil jsem se konkurzu 
na šéfkuchaře a kupodivu jsem byl vybrán 
z 30 dalších uchazečů. Tam jsem strávil 
rok a byla to pro mne opět další nová 
zkušenost. Pak jsem si vyzkoušel soukromé 
podnikání.

Myslíte vlastní podnik?
Ano, s Radkem Šubrtem jsme otevřeli 
restauraci Amade. Myslím, že jsme v ní 
neudělali žádnou ostudu. Například jsme 

Ale v malé restauraci v Praze 4 jste 
neskončil.
Znovuotevřený Alcron hledal šéfkuchaře, 
Zdeněk přijal jejich nabídku a já jsem šel 
opět s ním. Tam jsem strávil další tři roky. 
Pak jsem odjel do Irska, kde jsem otevíral 
na různých pozicích několik hotelových 
restaurací pro společnost Radisson. To 
byla zkušenost, která mne poznamenala 
na celý život.

V jakém směru?
Cizí země, cizí kultura, cizí jazyk, práce 
s čerstvými místními produkty a dobře 
zaběhnutý systém v organizaci kuchyně. 
Mám rád ryby a v Dublinu to doslova 
smrdělo mořem v nejlepším slova smyslu. 
Především si myslím, že takový pobyt 
přinese každému kuchaři základní návyky.

Máte na mysli umění vařit?
Ne, především to nejzákladnější, a to 
umět se sám o sebe postarat. Přijel jsem 
do cizí země, bez znalosti řeči. Jediné, co 
jsem měl v ruce, byla pracovní smlouva. 
Musel jsem si obstarat bydlení, dopravu 
a všechny věci okolo mé mimopracovní 
existence v Dublinu. Také v práci je nutné 
přijmout pravidla a návyky, které vyžaduje 
zaměstnavatel. Ani to není jednoduché. 
Další důležitou zkušeností je zvyknout si 
na práci v mezinárodním týmu. Jednoduše 
řečeno, nejlepší školou je padnout 
rovnýma nohama do reality a muset se vše 
naučit.

Takže to je pro mladé kuchaře nej-
lepší cesta k úspěchu?
Myslím, že je to základ. Je jedno, kam jede, 
jestli do německé nebo rakouské alpské 
hospůdky, luxusního hotelu v Egyptě nebo 
zaoceánskou loď. Vždy je to obrovský 
přínos. Ale mám takový pocit, že dneska 
už do ciziny jezdí málo mladých kuchařů.

radíme se s šéfkuchařem

Radomír Benetka (druhý zleva) se svým týmem
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Zmrzlina, 
ledová pochoutka

PR článek

Zmrzlina je chlazený nebo mražený mléčný výrobek ze směsi smetany či mléka, 
cukru, škrobu a přísad. Z hlediska předpisů je zmrzlina to samé, co mražený 
krém. Záleží na výrobci, jak produkty označí. Konzistence mraženého krému 
(zmrzliny) musí být hladká, jemná, krémovitá, nemá obsahovat hrudky, větší 
krystaly a velké vzduchové bubliny. Může však obsahovat viditelné částice 
přidaných ochucujících složek v nerozmělněné formě.
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PR článek

tlakem. Směs je následně šlehána a chla-
zena a plní se do kornoutků a forem. 
Posledním krokem je její zmrazení. 

Druhy zmrzlin
Mléčné – musejí obsahovat nejméně 
2,5 % mléčného tuku a nesmějí 
obsahovat rostlinný tuk. Jsou připravovány 
tepelným zpracováním mléka, vajec 
a cukru. 
Smetanové – obsahují alespoň 8 % 
mléčného tuku a nesmějí obsahovat 
rostlinný tuk. Příprava je shodná jako 
u mléčné zmrzliny, navíc se přidává 
smetana. 
S rostlinným tukem – používá se 
rostlinný tuk, nejméně 5 %.
Vodové – neobsahují mléčný tuk ani 
mléčné bílkoviny, obsahují max. 20 % 
sušiny. 
Ovocné – vyrábějí se z vody, obsahují 
nejméně 15 % ovocné složky (pokud se 
jedná o citrusy a exotické ovoce, dolní 
hranice je 10 %), nesmí se do nich 
přidávat tuk.
Sorbet – musejí obsahovat nejméně 
25 % ovocné složky (pokud se jedná 
o citrusy a exotické ovoce, dolní hranice je 
15 %), nesmí se do nich přidávat tuk.

Štafeta se zmrzlinou 
Historie zmrzliny sahá až do starověku 
a první zmrzlina měla podobu ochuce-
ného sněhu nebo ledu. Ochucovadlo 
mělo podobu medu, ovocných šťáv 
nebo vína. V tehdejší době šlo o luxusní 
zboží, které si nemohl dovolit každý. Ti 
nejbohatší si posílali na vršek Olympu 
běžce, kteří si rychle roztávající pochoutku 
předávali jako štafetový kolík. Prvenství 
„výroby“ zmrzliny je připisováno Mongo-
lům. Připravovali různé ochucené nápoje 
z mléka (kozího, velbloudího a jačího), 
které díky chladnému horskému klimatu 
často zmrzly. A první zmrzlina byla 
na světě. O rozšíření zmrzliny po Evropě se 
zasloužil Marco Polo. Nepřivezl zmrzlinu 
samotnou, ale recepty, jak připravit různé 
mražené mléčné koktejly, které by se 
i dnes daly považovat za pravou zmrzlinu. 

Zmrzlinové mezníky
• První stroj na výrobu zmrzliny vymyslela 
v roce 1790 Američanka Nancy Johnso-
nová. Tento stroj vyráběl zmrzlinu díky 
reakci ledu a soli tak, jak to známe dnes. 
• Kopečková zmrzlina vznikla až koncem 
19. století. 
• V roce 1903 byl patentován zmrzlinový 
kornout a v roce 1921 byla vyrobena 
první zmrzlina s dřívkem.
• Bicykl upravený na pojízdný stánek se 
zmrzlinou byl spatřen v ulicích Londýna 
v roce 1923. Firma, která pojízdné 
zmrzlinářství provozovala, expandovala 
a v roce 1927 prodala zmrzlinu v celkové 
hodnotě 440 000 liber. 

Dnešní výroba zmrzliny
Dříve ze zmrzliny vyráběly v mlékárnách 
z mléka a smetany. Dnes jejich výroba pro-
bíhá v mrazírnách s využitím rostlinných 
tuků. Pro průmyslově vyráběné zmrzliny 

se používají různé příchutě, které obsahují 
např. sušené mléko, stabilizátory či 
aromatické látky. Nejdříve se uvaří hmota, 
která obsahuje vodu, mléko, cukr, tuk 
a různé koncentráty. Poté přijde na řadu 
pasterizace, tedy tepelné odstranění 
mikroorganismů a homogenizace, při 
které dochází k promíchání směsi pod 
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budí důvěru z pohledu hygieny.
6) Okolí stánku by mělo být rovněž čisté 
a upravené (opět důvěra z pohledu 
hygieny).
7) Prodávající musí podávat prodávanou 
porci tak, že má rukavici, kleště, nebo jiný 
způsob, kterým zamezí dotyku své ruky 
s prodávaným kornoutem.
8) Co se týká sortimentu, musí být jasně 
označen druh možného výběru porcí 
i ostatní nabídka jako například posyp, 
poleva a podobně.
9) Širší škála by měla být i v nabídce 
kornoutů, ne pouze výběr malého 
a velkého, ale sladký kornout, politý 
čokoládou, barevný kornout, včetně 
ostatních možností.
10) Nejlepší referencí je trvalá fronta 
zákazníků, kteří se do prodejního místa 
vracejí.

PR článek

od Bohemilku certifikát, který mohou 
umístit na své provozovně.

Desatero kvalitní točené zmrzliny
1) Již na první pohled by měla být 
porce pěkná, nesmí být přešlehaná ani 
uplácaná. 
2) Pokud se na zmrzlině objeví třpytící 
se krystalky, znamená to, že zmrzlina je 
zřejmě naředěná větším poměrem vody 
než by měla být. Ta pak vytváří krystalky 
ledu.
3) Objeví-li se na porci zmrzliny patrné 
trhliny či vzduchové bubliny, znamená to, 
že byla přešlehána, což její kvalitě určitě 
nepřidá.
4) Každá zmrzlina musí být označena 
gramáží. Na požádání by tedy neměl být 
problém ji zvážit.
5) Prodávající by měl být upraven, což 

Co jazýček, to jiná chuť
Když se zavede řeč na preferenci zmrzliny, 
většinou se rozproudí vášnivá diskuze, 
která je ta nejlepší. Podle statistik vede 
na žebříčku popularity vanilková, 
čokoládová a pistáciová, ale těžko říci 
proč. Výrobci zmrzlin se však pouštějí 
do naprosto netradičních příchutí. V Japon-
sku zašli tak daleko, že v sortimentu 
příchutí zmrzlin najdeme příchuť z ryb, 
chobotnic, ústřic či volského jazyka. 

Zmrzlina a zdraví
Kromě příznivého vlivu na náladu se 
zmrzlina doporučuje při zánětech hrdla 
a dutiny ústní, při nechutenství a potížích 
s polykáním. Mléko ve zmrzlině je navíc 
zdrojem vápníku a bílkovin. Zápornou 
stránkou je, že některé přísady ve zmrzlině 
mohou způsobovat alergie. Při nedodržení 
hygieny během výroby se mohou 
mražené krémy stát zdrojem nákazy 
koliformní bakterií. Právní předpisy však 
nařizují přísné hygienické podmínky, které 
musejí výrobci při výrobě zmrzliny dodržet. 
Důležité také je, jak zmrzlinu připravují 
sami prodejci. Opočenská mlékárna 
Bohemilk, která se pyšní u zmrzlinových 
směsí MIXAR (tekutá zmrzlinová směs 
vanilková 1l, kakaová 1l a sušená 
zmrzlinová směs) značkou kvality KLASA, 
dává odběratelům doporučení, jak 
správně připravit zmrzlinu. Prodejní místa, 
která pak tato doporučení dodržují, získají 
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Tip na výběr kvalitních 
potravin  

Pokud chcete jednoduchý návod 
jak poznat kvalitní výrobky, můžete 
se orientovat podle známky kvality 
KLASA. Značka KLASA je udělována 
ministrem zemědělství od roku 2003. 
Značka je vždy propůjčována na tři 
roky a je udělována pouze prově-
řeným potravinářským 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 kva-
litativním ukazatelem, svým specific-
kým rysem. V současné době mohou 
nalézt spotřebitelé národní známku 
kvality KLASA na obalech celkem 
1345 potravinářských výrobků od 228 
výrobců. Mezi zmrzliny oceněné 
známkou KLASA patří i například 
Míša, Míša jahoda, Míša meruňka 
od společnosti UNILEVER ČR, spol. 
s r.o., Eskymáček od TIPAFROST, a.s. 
nebo Kopečková vanilka – pistácie 
od výrobce Pinko a.s. 
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co byste měli vědět 

příznivé účinky. Vlivem glukanů 
dochází ke zvýšení čistící schopnosti 
buněk podporující obranyschopnost 
organismu, a tím k podpoře přiroze-
ného odstraňování nežádoucích látek 
z těla. Glukany urychlují jakoukoliv 
léčbu a násobí účinky jednotlivých 
léčebných metod. 1,3 d-glukan patří 
mezi polysacharidy, do polysacharidů 
patří také z obsažených látek chitin 
a chitosan, které pozitivně ovlivňují 

snižování hladiny cholesterolu 
a kyseliny močové.
Hlíva dále obsahuje vitaminy skupiny 
B, D, C a K. Z minerálních a sto-
pových prvků v ní můžeme nalézt 
železo, zinek, draslík, fosfor, selen, 
sodík, jod a bor. Rovněž obsahuje 
aminokyseliny, steroly, proteiny 
a cukry.
 
Při jakých potížích hlíva 
ústřičná pomáhá? 
•  upravuje krevní tlak a hladinu 

cholesterolu v krvi 
• čistí krevní a mízní řečiště 
•  snižuje hladinu cukru a obnovuje 

funkčnost buněk slinivky 
• léčí kloubová onemocnění 
• pomáhá alergikům a astmatikům 
•  zlepšuje metabolismus a peristal-

tiku střev 
• potlačuje tvorbu hemoroidů 
•  odstraňuje bradavice virového 

původu 
•  léčí ekzémy 
• pomáhá při zánětech 

Vyplatí se nám hlívu pěstovat doma? 
Odborníci tvrdí, že ano. Celková 
investice na potřeby k pěstování je 
velmi nízká a již první sklizeň by nám 
měla uhradit všechny náklady.

Hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus) 
pochází z Číny a je hojně rozšířená 
téměř po celém světě. Sama o sobě 
je to nenápadná dřevokazná houba, 
která parazituje na některých 
dřevinách. Nejčastěji roste od konce 
srpna do začátku května. Patří 
do hub hlívovitých a označení 
ústřičná má dle zbarvení svého 
klobouku, který připomíná určitý 
odstín zbarvení ústřic. Má nasládlou 
chuť a intenzivní vůni. Zajímavostí je 
také to, že je masožravá.

Zázračná houba
Hlíva roste na stromech a právě spo-
jení se stromem bývá často zdůvod-
ňováno jako jedna z příčin obsahu 
tolika zdraví prospěšných látek. 
Nejcennější jsou látky zvané glukany, 
které mají na lidské zdraví více než 
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Neskutečná síla hlívy 
ústřičné byla relativně 
dlouho neznámá. O rozvoj 
pěstování tohoto zázraku 
se nejvíce zasloužila 
RNDr. Ginterová z Bratislavy. 
Právě ona upozornila na její 
blahodárné účinky, které 
jsou srovnatelné s již dobře 
známou houbou šii-take. 

O hlívě ústřičné
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V jaké formě je pro nás nejlepší? Aby 
hlíva ústřičná zabrala opravdu doko-
nale, doporučuje se její pravidelná 
konzumace. V lékárnách a obchodech 
se zdravou výživou najdete hlívu 
sušenou, namletou v tobolkách, 
prodávají se i výtažky z hlívy nebo 

izolované glukany. Nicméně je dobré 
brát ohled na to, aby balení neobsa-
hovalo nezdravé přísady a chemikálie.
Nejlepší je však hlíva čerstvá, není totiž 
jen elixírem mládí, ale je i výtečnou 
delikatesou, díky níž se z obyčejného 
pokrmu může stát gurmánský zážitek. 

Má jemnou chuť a příjemné houbové 
aroma.
Hlíva ústřičná je opravdu všestranně 
využitelná, lze z ní připravit zname-
nitou dršťkovou nebo ji můžeme 
přidat do omáček, rizota či salátu. 
Z klobouků jsou velmi chutné řízky.

Ingredience:  
  

 

Postup:
 Cibuli oloupeme a nakrájíme nadrobno. Olej nalijeme na hlubší pánev, rozpálíme 

a necháme na něm zpěnit nakrájenou cibulku. Hlívu pečlivě očistíme a nakrájíme na menší 
kousky, případně nudličky, a orestujeme na zpěněné cibulce. Vše zalijeme vodou a přisypeme 
mletou papriku. Povaříme na mírném ohni do změknutí hlívy. Polévku podle chuti osolíme, 
opepříme, oloupeme a utřeme dva stroužky česneku, které přidáme do polévky. Podle chuti 
přidáme i majoránku a vše důkladně promícháme. Nakonec vmícháme jíšku připravenou 
z mouky a oleje a necháme provařit. Podáváme posypané čerstvě nakrájeným pórkem nebo 
jinými bylinkami. 

Polévka z hlívy ústřičné 
à la dršťková

inzerce
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bylinky 

nezatlačujte hluboko do země, ale pouze 
jemně zasypte. V období mezi červencem 
a srpnem začněte se sklizní a odřezávejte 
kvetoucí nať 20 cm od vrcholu. Nařezanou 
třezalku svažte do svazků a pověšenou 
ve stínu usušte. Teplota by neměla přesáh-
nout 35 °C. Správně usušená třezalka si 
zachová barvu a je bez zápachu. Zabalte 
ji do papírových obalů a uchovávejte 
na suchém místě. 

Účinky na zdraví 
K zásadním součástem třezalky patří 
červené barvivo hypericin, působící proti 
virům, a hyperforin, látka s protizánětli-
vým a antidepresivním účinkem. Jejich sílu 
navíc podporují éterické oleje, organické 
kyseliny a vitaminy. Třezalka se podává 

Druhy třezalek 
Kromě třezalky tečkované je u nás 
rozšířena třezalka skvrnitá (Hypericum 
maculatum). Vzhledově jsou si velmi 
podobné, přesto je na první pohled 
rozeznáte podle lodyhy, u třezalky skvrnité 
je čtyřhraná. Při srovnání obsahu léčivých 
látek vyhrává třezalka tečkovaná. 

Pěstování a uchování 
Pěstovat můžete třezalku buď ze semínek, 
nebo zasazením zakořeněných řízků z jiné 
rostliny. Dává přednost dobře propustné 
půdě a slunnému místu, ale neodradíte ji 
ani zastíněným stanovištěm. Doporučo-
vanou dobou pro výsev je jaro, podzimní 
výsevem však můžete docílit vyšší úrody. 
Semena klíčí na světle, proto je po vysetí 

Ingredience:  
  

Postup:
 Připravíme si vhodnou nádobu, která má šroubovací uzávěr, omyjeme 

ji a usušíme. Květy probereme a necháme asi dva dny mírně zavadnout. 
Nasypeme do nádoby a zalijeme olejem. Zavíčkujeme, postavíme 
na slunné místo, nejlépe na okenní parapet, a necháme asi 4 týdny 
macerovat. Po této době olej přecedíme přes jemné sítko, aby se 
odstranily zbytky květů, a nalijeme do tmavých lahviček. Uchováváme 
na chladném místě. Olej vydrží použitelný nejméně rok.    

ve formě čajů, olejů a tinktur, zejména při 
lehčích depresivních stavech a úzkostech. 
Pomáhá i při zánětech žaludku, střev 
a poruchách trávení. V neposlední řadě 
je ceněna pro schopnost hojení ran. Je 
výborným lékem při problémech s ekzémy 
a při popáleninách. Trápí-li vás bolesti 
v oblasti bederní páteře, vyzkoušejte 
masáž třezalkovým olejem. 

Zajímavosti 
• Mezi další názvy třezalky patří například 
děravec, čarovník nebo krevníček. 
• Bylina může reagovat s léky. Pokud 
užíváte léky na krevní srážlivost, epilepsii 
a choroby srdce, buďte opatrní. Další 
riziko vzniká při užívání antikoncepce, 
protože třezalka snižuje její účinek.  
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Třezalkový olej 

Třezalka tečkovaná (Hypericum 
perforatum) je statná léčivka dorůstající 
až 60 centimetrů. Zlatožluté květy z ní 
navíc činí dekorativní rostlinu vhodnou 

do všech zahrádek. Třezalka patří 
mezi otužilé, mrazuvzdorné rostliny. 

Nečiní si přílišné nároky na prostředí, 
proto ji najdeme skoro po celém světě. 
Z celkového počtu přibližně 380 druhů 

z čeledi třezalkovitých nalezneme 
v naší republice asi 10 reprezentantů, 

vyskytujících se na pastvinách, 
v listnatých lesích, prosluněných 

stráních a loukách.

Třezalka   tečkovaná       
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Druhy máku 
Podle užitkových vlastností rozdělujeme 
mák na dvě skupiny – opiový a olejný. 
Mák z první skupiny je využíván hlavně 
ve farmaceutickém průmyslu, kdy se 
ze zelených tobolek získávají opiové 
látky. Druhá skupina je hojně využívaná 
v potravinářství, část je zpracována 
v olejářském průmyslu, protože mák je 
bohatý na oleje. 

Účinky na zdraví 
V nezralé makovici, listech a stoncích 
probíhají mléčnice obsahující mléko, 
jež po řezu vytéká. Právě z usušeného 
mléka, latexu, se potom dále získává 
opium, legálně využívané k výrobě 
tlumících léků. Všechny tyto části jsou 

Makové muffiny     

prudce jedovaté. Na druhé straně stojí 
maková semena, bohatý zdroj kyseliny 
linolové. Nechybějí bílkoviny a spektrum 
stopových prvků zahrnující fosfor, 
draslík, vápník a hořčík.

Využití v kuchyni
V evropské kuchyni se mák využívá jako 
chutná a oblíbená náplň do sladkého 
pečiva nebo jako posypka vařených těs-
tovin. Je však vhodné jej předem umlít 
a společně s mlékem a cukrem vařit. 
Chybu neuděláte přidáním vanilkového 
cukru či zahuštěním piškoty. Výborný je 
také do salátových zálivek, které získáte 
smícháním olivového oleje a dijonské 
hořčice, do které přidáte mák, sůl, cukr 
a citronovou šťávu podle vaší chuti. 

Mák       

Postup:
 Ve větší míse vyšleháme vejce s cukrem a rostlinným olejem. Přidáme mléko, sůl, vanilku 

a prosejeme mouku s práškem do pečiva. Dobře promícháme. Připravíme si papírové košíčky, 
nebo formu na muffiny, kterou slabě vymažeme olejem. Jednotlivé důlky naplníme do ¾ těstem. 
Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme při 180 °C asi 20 minut, nebo dokud muffiny nezezlátnou. 
Povrch můžeme polít oblíbenou polevou.  

Mák setý (Papaver 
somniferum) patří 
mezi nejstarší kulturní 
plodiny, které mají 
široké využití. Až 180 
centimetrů vysoká 
rostlina z čeledi 
makovitých poskytuje 
ořechově chutnající 
semena, tolik oblíbená 
do buchet, koláčů 
a závinů. 

Podíváme-li se do světa, potkáme 
mák například v turecké kuchyni, kde 
se využívá opražených semen, nebo 
v indické, kde převládají drcená semena 
sloužící k zahuštění omáček a kari. 

Zajímavosti 
• Mák byl pro svoje omamné účinky 
využíván odnepaměti, pomáhal 
od bolesti například egyptským 
vojákům.
• Obsahuje 12x více vápníku než mléko. 
• Kromě šedé varianty zrníček je 
k dispozici také bílá. 
• V řadě zemí je pěstování máku 
zakázáno. V ČR je sice povolené, ale 
nadměrné pěstování podléhá ohlašovací 
povinnosti. 

setý  

Ingredience:  
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Bavoráci to umějí, nikdy nebylo nic 
ošizené. 

A pak přišly hladové začátky 
v Praze?
Hlady jsem tedy určitě netrpěl. (smích) 
Nicméně nejdříve jsem se stravoval jen 
po restauracích. Nejčastěji jsem chodil 
do pizzerií na milovanou italskou kuchyni, 
kterou jsem prokládal českou klasikou 
v oblíbených hospůdkách. Jenže časem 
se mi začal takový život zajídat, a tak mě 
napadlo zkusit něco svého. 

Vzpomenete si, na jakém 
výtvoru jste si poprvé skutečně 
pochutnal?
První úspěch jsem zaznamenal asi 
v podobě dobrého kuřecího vývaru. 
Na polévkách se dá hodně naučit a já 
se učím pořád. Vypadají jednoduše, ale 
pokud se má polévka opravdu vydařit, 

Co Vás vlastně přinutilo všimnout 
si, že v bytě je i kuchyňská linka? 
Jednoduše řečeno nouze. Jsem totiž 
strašně nerad jen o studených jídlech. 
Potřebuji alespoň jeden teplý chod 
denně, jinak se cítím nesvůj a pak bývám 
i protivný. Když jsem ještě bydlel doma, 
přes týden jsem se stravoval ve školní 
jídelně, ale věděl jsem, že o víkendu 
vždycky bude nějaká dobrota od maminky 
nebo babičky. Od nich mi chutná 
všechno. Po přestěhování do Prahy mi 
jejich vyvařování moc chybělo, proto jsem 
si sám stoupl ke sporáku.  

Ještě před Prahou jste strávil rok 
na hudební škole v Německu. Jak 
tam se starají o studenty?
Náš internát měl skutečně vynikající 
kuchyni. Přes den vařila pro školu, ale 
fungovala i večer, takže jsme mohli mít 
dvě teplá jídla denně. A navíc úžasná! 

jak to chutná vám...

Vařím si, 
abych nebyl protivný
Málokdo by od mladého, ani 
ne třicetiletého, svobodného 
zpěváka a muzikálového 
herce čekal, že bude mezi 
svými koníčky jmenovat 
na jednom z předních míst 
vaření. Tomáš Savka si kvůli 
tomu prý nepřipadá nikterak 
výjimečný, třebaže přiznává, 
že mezi svými kolegy volí spíš 
jiná témata k hovoru. Když 
se tedy v divadelním zákulisí 
konečně dostane na jeho 
kulinářské hobby, mluví 
o něm s takovým zaujetím, 
že málem prošvihne začátek 
představení… 
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Ale málokdo ví, že například sýrové 
fondue je švýcarská záležitost. To jejich 
ovšem nemá s fondue, s nímž se nejčastěji 
setkáte u nás, nic společného. Do pravého 
sýrového fondue totiž především patří 
speciální švýcarský sýr, který nevyvážejí 
do Evropy, koupíte ho pouze tam. Do něj 
přidávají česnek, muškátový oříšek, bílé 
víno, které pěstují v jedné z vinařských 
oblastí Švýcarska, a v neposlední řadě také 
Kirschwasser, tedy panáka višňové pálenky. 
To všechno dohromady dává úplně jinou 
chuť než sýrové fondue, jaké vám přinesou 
v české restauraci.

Co ještě si ve Švýcarsku nene-
cháte ujít?
Vynikající bramborové placky, říkají jim 
rösti. Švýcaři v kuchyni často používají 
brambory a pro člověka zvenčí není 
jednoduché se v nich vyznat. Oni totiž 
berou jinou odrůdu do salátu, jinou 

může to být věda. Hlavní je vědět, kdy je 
pro jakou ingredienci správný čas. Některá 
zelenina měkne dříve, jiná později, něco 
se dává až úplně nakonec…

Kdo Vám byl největším učitelem?
Babička. A taky táta, který žije od osma-
osmdesátého roku ve Švýcarsku, kde je 
hodně rozšířená francouzská a italská 
kuchyně. I on se učil vařit postupně, 
naštěstí se ukázal jako přirozený talent. 
Navíc ve Švýcarsku byly mnohem dřív 
než u nás v televizi pořady o vaření, jež si 
nahrával, kupoval si kuchařky… a mně 
u něj začalo velmi chutnat. Tak jsem 
se mu čím dál častěji díval pod ruce. 
Odpozoroval jsem od něj, jaké ingredi-
ence do čeho používat a jaké jsou navíc.

Objevil jste nějakou švýcarskou 
specialitku?
Švýcaři těch vyloženě svých mnoho nemají. 
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do pyré, do kaše, další se zase jako jediná 
hodí na brambory ve slupce. Také rösti 
připravují ze speciálních nastrouhaných 
brambor, které opékají na hluboké pánvi 
ze všech stran. Přidávají do nich bylinky, 
špek a sýr. 

Vy sám byste něco označil za svůj 
majstrštyk? 
Nenapadá mě oblast, na kterou bych 
se zvlášť zaměřoval. Snad jen právě 
díky svým pobytům ve Švýcarsku, kde 
se často vaří italská kuchyně, vím, co 
na dovolené v Itálii koupit v  supermar-
ketu za ingredience, když chci připravit 
například pravé italské rizoto. Takové 
zboží se u nás špatně shání, narazíte 
na ně jen ve specializovaných obchodech, 
tam je nejvšednějším sortimentem každé 
samoobsluhy. V tom se kapku vyznám. 
Ale s profesionálními kuchaři bych se 
srovnávat nemohl. 

Ingredience:  
 

Jehněčí kýta na pivě a tymiánu   

Postup:
 Kýtu pečlivě potřeme lžící oleje a ochutíme poloviční porcí česneku 

i tymiánu, osolíme a opepříme. Takto upravené maso srolujeme, 
svážeme a vložíme do pekáčku, přetřeme olejem a ještě jednou 
osolíme a opepříme. Vedle smícháme pivo, med, jalovec, česnek, tymián 
a bobkové listy. Tuto směsku nalijeme do pekáčku kolem masa. Pekáč 
vložíme do předehřáté trouby na 190 °C, ihned snížíme teplotu na 
160 °C. Každých 10 minut podléváme tekutinou v pekáčku. Ohledně 
délky pečení počítáme zhruba se 30 minutami na kilo masa. Po vyjmutí 
z trouby necháme pečeni 10 minut odpočinout zabalenou v alobalu. 

Muzikál Pomáda ho společně se Zbyňkem Fricem promění 
v amerického hejska z 50. let 

I v muzikálu Osmý světadíl dojde na kuchyňské náčiní. 
Ani byste nevěřili, na co všechno ho Tomáš dokáže využít
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Kdo je 
Tomáš Savka
Pochází z Karlových Varů. Od čtyř 
let hrál na housle, později na klavír 
a kytaru. Vystudoval gymnázium 
v Sokolově a rok studoval na hudeb-
ním gymnáziu v německém Amber-
ku. V roce 2003 skončil v poslední 
čtyřce finalistů prvního ročníku sou-
těže Česko hledá SuperStar. Od roku 
2004 žije v Praze a živí se zpěvem. 
Vydal alba Neslibuju modrý z nebe 
(Platinová deska) a Já si tě stejně 
najdu (Zlatá deska). Je absolventem 
Konzervatoře Jaroslava Ježka, obor 
muzikálové herectví. Jako sólový 
zpěvák vystupuje s předními českými 
big bandy. V divadle ztvárnil od roku 
2005 přes deset rolí (např. hlavní role 
vojáka Chrise v české verzi muzikálu 
Miss Saigon, role Mária v muzikálu 
Bídníci, role Stevena v Draculovi 
a role Franka v původním českém 
muzikálu Baron Prášil). V roce 2010 
se díky Mirjam Landa zúčastnil mezi-
národního divadelního festival Fringe 
v Edinburghu s anglickou verzí mu-
zikálů Touha a Bílý Dalmatin. Nyní 
ho můžete vidět v muzikálech Osmý 
světadíl, Robin Hood, Quasimodo 
a Lucrezia Borgia, přes léto bude 
zkoušet Pomádu. 
Více na www.tomassavka.com.

rozhodnutí. Jestli jsem se tam něčemu 
přiučil, pak jsem to dávno zapomněl. 
Sám míchané drinky nepiju, protože mi 
po nich bývá zle, takže se jim obloukem 
vyhýbám. 

Nic Vám to tedy nedalo?
V ten moment každopádně dalo. Už jen 
ustát velký nápor zákazníků byl oříšek, 
většinou tam totiž bývalo natřískáno. 
Potud to byla zkušenost zajímavá. Ale 
pokud jde o reality show jako takovou 
– od té doby vím, že bych do žádného 
takového pořadu už nikdy nešel. Když 
jsem se na Bar zpětně díval „zvenku“, 
přišlo mi směšné, jakými malichernostmi 
se tam člověk zabýval. Jenže v situaci, 
kdy jste neustále zavřený uvnitř, vnímáte 
vše jinak. 

Přejděme tedy raději k práci, 
která vám momentálně dělá 
radost. 
Takovou radostí jsou muzikály Osmý 
světadíl, Robin Hood, Quasimodo, 
Lucrezia Borgia a od 6. září přibude 
Pomáda, na kterou se hodně těším. 
Kromě toho jezdím po vlastech českých 
s big bandy nebo i menšími jazzovými 
partami se swingovou muzikou, což 
je má srdeční záležitost. S bývalými 
spolužáky z Konzervatoře Jaroslava Ježka 
jsme založili divadelní soubor, který se 
jmenuje Pod Hanou a se kterým také 
křižujeme republiku. Nazkoušeli jsme hru 
na motivy slavného filmu Světáci a jako 
druhý titul připravujeme komedii podle 
další slavné předlohy, knížky Leo Rostena 
Pan Kaplan má třídu rád.

Ke swingové muzice, které se 
věnujete, patří v obecných před-
stavách jistá noblesa a vybraná 
konzumace. Je tomu stále tak?
Myslím, že ano. Když si obléknu sako, 

určitě si nedám buřta a pivo. To spíš 
sáhnu po skleničce dobrého sektu nebo 
prosecca. Už samotné oblečení vás 
zkrátka navede. Na pivo si s chutí zajdu 
až po koncertu. (smích)

Prozradíte nám svou stálou kuli-
nářskou výzvu?  
Tou je pro mě jehněčí. Zatím jsem 
se do něj nepustil, přestože rád 
zkouším nejrůznější pečínky. Na festivalu 
ve skotském Edinburgu, kam jsme přijeli 
s Mirjam Landou odehrát muzikály Touha 
a Bílý dalmatin, jsem hodně odkoukal 
od kolegy Ládi Spilky. Pohostil nás tam 
pořádnou kýtou, kterou nechal nacucat 
červeným vínečkem, potřel hořčicí, 
dochutil různým kořením a pak pomalu 
pekl skoro celý den. Zkrátka takové to 
chlapské vaření. Myslím, že moc žen-
ských neumí udělat tak dobrou pečeni. 
Stejně jako třeba guláš je i pečeně spíš 
chlapskou záležitostí… Čili jehněčí mě 
stále čeká. Spousta lidí ho nemá rádo, 
že je prý cítit, ale to není pravda. Když se 
udělá dobře, je přímo geniální!

Zmínil jste kolegu z muzikálů. Je 
vaření častým tématem v pánské 
šatně před představením?
Ani bych neřekl. S klukama bych spíš 
pokecal o tom, kam v okolí pro nejlepší 
bagetu nebo kde je nejbližší fast food. 
(smích) Ale s holkama se dá pobavit 
o vaření, ony mají docela rády, když se 
chlap umí v kuchyni ohánět.

Před několika lety jste soutěžil 
v reality show Bar. Naučil jste se 
během směn v televizním pod-
niku barmanskému řemeslu?
Už kdysi jsem chodil na brigádu 
do jedné diskotéky v Karlových Varech. 
Nejdříve jsem jen sbíral sklo nebo 
vysypával popelníky a postupně jsem 
se propracoval až za bar. Tam jsem ale 
veškerý barmanský um mohl brousit 
tak maximálně na nalévání panáků 
s RedBullem. Takže žádné umění. K té 
reality show se nerad vracím, svou účast 
v ní považuji za jedno ze svých špatných 

Ingredience:  
  

Postup:
 Brambory uvaříme ve slupce a opláchneme studenou vodou. Až druhý den 

je oloupeme a nahrubo nastrouháme. Přidáme k nim najemno nasekanou cibuli 
a osolíme. Na těžké pánvi rozehřejeme olej, vložíme na něj brambory a přitlačíme 
je ke dnu. Smažíme tak dlouho, až jsou na spodu zlatohnědé. Během smažení je 
po krajích i zespodu uvolňujeme špachtlí. Poté placku obrátíme a totéž opakujeme 
na druhé straně. Po dopečení získáme základní rösti. Existují varianty s přidanými 
těstovinami, cibulovými kroužky, slaninou, rajčaty a tak podobně.

Rösti
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PR článekjak to chutná vám...

Zaostřeno na zmrzliny  

Test tavených sýrů

Jak poznat kvalitní jogurty?

Stravování při cestování

Děti a uzeniny

inzerce
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Jižní Tyrolsko je nejsevernější italskou provincií. Jak už její jméno napovídá, má hodně společného 
s Rakouskem. Do roku 1918 bylo nedílnou součástí Rakouska-Uherska, a tedy vlastně i součástí 
naší širší vlasti. Vlivy středomořské italské kultury se tu přirozeně mísí s kulturou německy a latinsky 
mluvících alpských horalů. A to se odráží pochopitelně také v místní gastronomii.

trendu tzv. „fusion“, v jižním Tyrolsku 
znají odnepaměti a vyvíjí se tady zcela 
přirozenou formou.

Špek, na který jsou hrdí
O významu jihotyrolského špeku 
svědčí to, že se pyšní označením 
„g.g.A.“, což neznamená nic jiného, 
než známka EU „chráněné zeměpisné 
označení“ (u nás CHZO). Špek je tady 
tak významným tradičním produktem, 
že na jeho výrobu a technologii 
dohlíží Jihotyrolské špekové kon-
sorcium. Nesmí nás mást označení 
„špek“ (Speck). V německy mluvících 
zemích neznamená slaninu, ale 
vyuzenou nebo vysušenou vepřovou 
kýtu (Speck nebo Schinkenspeck), 
bůček (Bauchspeck) nebo kotletu 
(Karreespeck). Existují ještě další různá 
označení pro jednotlivé zpracované 
díly masa. Pravý jihotyrolský špek 
s certifikátem je ale pouze z vepřové 

Když po dálnici přejedete Brennerský 
průsmyk na jih, octnete se uprostřed 
této kvetoucí alpské zahrady. Samo-
zřejmě, jako všude v Alpách, najdete 
tu vzkvétající mlékárenský průmysl 
s výtečným mlékem a všemi myslitel-
nými výrobky z něj. Tím nejtypičtějším 
a nejtradičnějším je „Graukäse“. Je to 
polotvrdý zrající sýr s nízkým obsahem 
tuku, který má nezaměnitelné aroma. 
Vyrábí se výhradně z mléka krav, 
které se pasou na alpských pastvinách 
a ani v zimě nesmějí být krmeny 
siláží. Koupíte ho v každém obchodě 
s potravinami nebo přímo na statcích 
u sedláků. Sýr je výborný jen tak 
s čerstvým chlebem, ale připravují 
tady s ním i širokou škálu výtečných 
jídel. Rizoto s tímto sýrem je typickým 
představitelem průniku italské 
a rakouské kuchyně. O co se mnohdy 
násilně snaží některé restaurace 
v rámci gastronomického módního 

potraviny ve světě
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nápisem „Südtirol“ a beruškou. 
Beruška označuje, že jablka byla 
vypěstována v přísně kontrolovaných 
a k životnímu prostředí šetrných 
podmínkách. Samozřejmě ne všechna 
jablka splňují nejpřísnější kritéria 
kvality. Ta se potom objevují na trhu 
pod běžnými komerčními značkami. 
Pěstování jablek tady má systém, 
který jen tak někde nenajdete. Všichni 
pěstitelé jsou spojeni s centrálním 
počítačem. Ten podle meteorologické 
situace a předpovědi přesně plánuje 
jednotlivé agrotechnické termíny, ale 
také varuje před největším zdejším 
nebezpečím pro jablka – krupobitím. 
Při tomto nebezpečí se přes jabloňové 
sady natahují speciální ochranné sítě.

Nejúspěšnější vína z Itálie
Zkuste hádat, kde se v Itálii produkují 
vína s největším počtem významných 
vinařských ocenění? Ano, je to právě 
v jižním Tyrolsku. Ale jihotyrolské 
vinařství drží i další primát. Více než 
98 % z celkové rozlohy 5 300 ha vinic 
je klasifikováno jako DOC. Celkem 
představuje jihotyrolská produkce vín 
méně než 1 % celkové produkce v Itá-
lii, ale jihotyrolská vína získávají kolem 
8 % všech zdejších ocenění, což je 
bezkonkurenční pozice na žebříčku 
kvality. Například prestižní ocenění 
„Tři skleničky“ (Tre bicchieri) získalo 
vloni 27 jihotyrolských vín. Právě 
z jižního Tyrolska původně pocházejí, 
nebo je zde prokázáno jejich nejstarší 
pěstování, tři odrůdy. Červený lagrein 
a vernatsch (známý také pod italským 
jménem schiava) a bílý tramin 
(Gewürztraminer). Poslední jmeno-
vaná odrůda nese název jihotyrolské 
vinařské obce Tramin. Takže tady 
můžete jít skutečně doslova 
ke kořenům odrůdy a ochutnat si 
tramín v Traminu. Nejznámějšími 
vinařskými oblastmi jižního Tyrolska 
jsou Kalterersee (Lago Caldaro), Terlan 

vykostěné kýty. Jak vám tady všude 
vysvětlí, zdejší špek je nejlepší 
právě proto, že jeho technologie 
je přesně na půl cesty mezi jižním 
sušeným a severním uzeným špekem. 
Tajemstvím je také unikátní směs 
koření a soli, do které se maso na tři 
týdny nakládá. Potom se zlehka udí 
studeným kouřem a nakonec mini-
málně 22 týdnů suší na vzduchu. Ten 
nejlepší ovšem zraje až osm měsíců. 
Protože produkci špeku nemůže 
stačit chov prasat, nechávají si 
producenti chovat speciální plemeno 
i v Německu, odkud se pak dovážejí 
kýty pro další zpracování. Pokud 
byste chtěli ochutnat skutečně 100 % 
ryzí jihotyrolský špek, vyrobený z kýt 
prasátek vychovaných na pastvinách 
jihotyrolských kopců, ptejte se 
po selském špeku (Bauernspeck). 
Jihotyrolský špek najdete na jídelníčku 
všech restaurací v jižním Tyrolsku, 
a to jak třeba k vínu, tak jako součást 
mnoha zdejších pokrmů. 

Tam, kde kralují jablka
Pokud sjedete do nitra jižního 
Tyrolska, do okolí hlavního města 
Bolzana (Bozen) a lázeňského 
centra Merana, obklopí vás všude 
nekonečné jabloňové sady. Jižní 
Tyrolsko je největším producentem 
jablek v Evropě. Každé desáté jablko, 
které v Evropě sníme, pochází právě 
z jižního Tyrolska. Obzvlášť proslulá 
jsou jablka z údolí Vinschgau, které se 
táhne od Merana vzhůru až k hrani-
cím se Švýcarskem a Rakouskem. Také 
jihotyrolská jablka se honosí chrá-
něným zeměpisným označením EU. 
Týká se to 11 zde pěstovaných odrůd 
– Golden Delicious, Red Delicious, 
Gala, Fuji, Braeburn, Elstar, Granny 
Smith, Idared, Jonagold, Morgenduft 
a Winesap. Ovšem jen jablka nejlepší 
kvality mohou toto označení nést. 
Poznáte je podle nálepky s logem, 

potraviny ve světě

Denně čerstvé alpské mléko Městečko Schen

Špek zraje minimálně šest měsíců

Pravý jihotyrolský špek

Jihotyrolské produkty se známkou CHZO 
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Ingredience:  

 
/8

 

  

Ingredience:  
 

 

 

Ingredience:  
  

Postup:
 Housky a sýr nakrájíme na kostičky. 

Rozšleháme mléko s vejci a housky jím 
přelijeme. Ochutíme solí a kmínem a necháme 
nasáknout. Cibuli necháme zpěnit na másle. 
V míse smícháme housku, cibulku a ostatní 
suroviny. Mokrýma rukama vytvarujeme 8 
knedlíků a dáme je vařit do vroucí osolené 
vody. Snížíme teplotu, aby se voda nevařila, 
a necháme 20 minut táhnout. Podáváme 
s oříškovým máslem a posypané parmezánem. 
Další variantou je příprava na pánvi. Z těsta se 
udělají placičky, které se smaží na másle. 

Postup:
 Cibuli nakrájíme a necháme na oleji 

zesklovatět. Přidáme rýži a krátce restujeme. 
Zalijeme zredukovaným vínem, jablečnou 
šťávou a trochou vývaru a necháme 
za stálého míchání dusit. Průběžně doléváme 
vývarem. Po asi 17 minutách, když je rýže 
„na skus”, přidáme nakrájený, orestovaný 
špek, oloupané a nakrájené jablko, 
nastrouhaný sýr a máslo a krátce promícháme. 
Dochutíme solí a pepřem. Dva tipy pro zesílení 
chutí: 1. Kůži ze špeku nevyhazujte, povařte ji 
a nechte louhovat ve vývaru.
2. Rizoto servírujte s nakrájeným špekem 
a jablkem.

Postup:
 Mouky nasypeme na plochu, uprostřed 

vytvoříme důlek, do něj dáme vejce, olej 
a vlažnou vodu. Vypracujeme těsto a zabalené 
do folie necháme hodinu odpočinout v chladu. 
Špenát v mírně slané vodě vaříme doměkka. 
Přidáme petrželku a vše nasekáme. Cibulku 
zpěníme na másle a smícháme s tvarohem, 
špenátem, solí, pepřem, oříškem a nastrouhaným 
parmezánem a necháme vychladit. Těsto 
vyválíme, vykrájíme kolečka a lžičkou na každé 
do středu dáme náplň. Přehneme napůl a kraje 
stiskneme. Vkládáme do vařící osolené vody 
a vaříme 5 minut. Podáváme s oříškovým 
máslem a nastrouhaným parmezánem.

SÝROVÉ KNEDLÍKY 
(KASKNÖDEL)

JIHOTYROLSKÉ RIZOTO

PLNĚNÉ NUDLOVÉ TAŠTIČKY
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(Terlano) nebo údolí Eisacktal. Výtečná 
jsou také jihotyrolská dezertní 
vína, která se pravidelně umisťují 
mezi třemi nejlepšími víny z Itálie. 
Vinařství a obliba vín v jižním Tyrolsku 
prostupuje životem každého zdejšího 
obyvatele. Nemusíte mít ale obavu 
z předpojatého vztahu k vínu. Z vína 
se tu vaří, víno se degustuje, ale také 
si u něj můžete sednout na selském 
statku nebo bez problémů v horkém 
létě v restauraci požádat o vinný střik 
(jihotyrolsky „Gschpritzn“).

Další a další dobroty
V jižním Tyrolsku můžete ochutnat 
širokou škálu dalších místních specia-
lit. Typický je například anýzový chleba 
„Schüttelbrot“. Je to placka, zcela 
vysušená, ale výrazné chuti. Tradičně 
se pekl na horských statcích dvakrát 
ročně a díky své konzistenci vydržel 
takřka nekonečně dlouho nezměněný. 
Vyhlášená je také produkce statku 
Kandlwaalhof. Pod značkou Luggin 
produkuje sušené ovoce, zeleninu 
a bylinky zvláště vysoké kvality. Je to 
díky speciální technologii sušení při 
nízké teplotě. Z další produkce jsou 
to výtečné jablečné šťávy a ovocné 
octy. Například jahodový nebo 
malinový jsou výtečným doplněním 
salátů nebo dezertů. S produkcí 
vína je úzce spojeno využití zbytků 
po jeho vylisování. A tak jihotyrolské 
pálenky grappa jsou vyhlášené svou 
kvalitou. Dělají se buďto směsné nebo 
ty nejlepší jsou jen z odrůdových 

vín, lépe řečeno z jejich slupek. Tak 
můžete ochutnat například grappu 
z tramínu, sauvignonu nebo muškátu.

Země michelinských hvězd
V jižním Tyrolsku najdete jednu 
z největších koncentrací špičkově 
hodnocených restaurací. Místní 
kuchaři jsou vyhlášení svou kreati-
vitou, ale také udržováním tradic 
a používáním lokálních produktů. 
V letošním roce se jižní Tyrolsko 
může pochlubit 14 restauracemi 
s jednou a třemi restauracemi se 
dvěma michelinskými hvězdami. 
Dnes mnohými kuchaři ještě více 
ceněné čepice průvodce Gault Millau 
má v jižním Tyrolsku celkem 69 
restaurací a jedna dokonce v letošním 
roce dosáhla až na úplný vrchol 
a obdržela maximální počet čtyř 
čepic (Hauben). A co z jihotyrolských 
lahůdek v restauracích ochutnat? 
Určitě naprostou klasiku, kterou jsou 
špenátovou směsí plněné těstovinové 
taštičky „Schlutzkrapfen“. Ale také 
třeba jihotyrolské rizoto, ve kterém 
najdete, jak jinak, špek a jablka. 
Z mas je výtečné místní telecí 
nebo jehněčí z místního plemene 
ovcí brýlových (Brillenschaff). Ale 
nemusíte si dopřávat jen v nejlepších 
restauracích. Výtečné jídlo je tady 
prakticky všude. To nejautentičtější 
ale dostanete na selských statcích. 
Ty, kde se můžete najíst, poznáte 
podle označení „Hofschank“. Je to 
trochu něco jiného než rakouský 

„Buschenschank“, kde dostanete 
většinou jen sice výtečnou, ale stude-
nou kuchyni. Většina jihotyrolských 
hofschanků nabízí v době oběda 
a večeře také teplá jídla, pochopitelně 
připravené z produktů přímo majitele 
statku nebo jeho sousedů. Tady 
každému zavoní tak trochu vůně 
domova, protože se podávají i kned-
líky, bramborová polévka či pečené 
koleno. Není divu, 300 let jsme byli 
s Jihotyrolany ve společné rakouské 
monarchii. Největší kulinářskou 
slavností jsou tu tzv. Törggelen. Je 
to slavnost mladého vína. Pořádá se 
pravidelně v termínech mezi koncem 
října a první adventní nedělí. 

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Obec Tramin dala jméno výtečné odrůdě vína

Selský chléb schüttelbrot se dříve pekl do zásoby na půl roku

Velká část vinic je v režimu organického zemědělství

Anna Matscher

Buschenschank“ kde dostanete

Kde kraluje žena  
Stále se volá po stejných šancích 
pro obě pohlaví. Anna Matscher si 
to vzala k srdci a stala se majitelkou 
a šéfkuchařkou restaurace Zum Löwen 
v jihotyrolském Tisensu. A nejen to, 
stala se také jedinou ženou v jižním 
Tyrolsku a jednou z mála vůbec, 
která obdržela ocenění michelinskou 
hvězdou. „Nesnažím se o žádné velké 
experimenty, vařím prostě tak, jak mne 
to naučila moje babička a maminka,“ 
říká skromná šéfkuchařka. A skutečně 
v každém jejím jídle najdete tradiční 
postupy a samozřejmě místní suroviny. 
Restaurace ale ani servírované pokrmy 
nedávají na odiv zbytečnou honosnost 
a překombinovanost. V jednoduchosti 
je síla a v kuchyni to platí dvojnásob. 
www.zumloewen.it.
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Ve středu 23. května se v pražském hotelu Olympik Artemis 
uskutečnila konference Retail in Detail – Fresh Food 2012, 
na které se sešlo okolo 130 aktérů a odborníků z oblasti 
čerstvých potravin na českém trhu. 

PR článek

paniku mezi spotřebiteli.“
„Obchodníci by měli proaktivně komuni-
kovat i pozitivní stránky nabídky řetězců, 
například podíl nabízených potravin 
domácí výroby.“ 
„Na trhu citelně chybí zákaznická osvěta. 
Slabinou je nedostatečná role organizací 
zastupujících zájmy spotřebitelů, které 
by mohly sehrát významnou úlohu při 
výchově zákazníků k lepšímu pochopení 
parametrů kvality čerstvých potravin.“  

Následná diskuse hnaná četnými 
dotazy z publika se týkala problematiky 
označování země původu u privátních 
značek potravin či nedostatečné edukace 
zákazníků. Největším problémem 
obchodníků i dodavatelů je, že lidé mají 
hlouběji do kapsy a požadují stále 
levnější potraviny. Výhodná cena hraje 
při nákupu stále důležitější roli, a tak se 
daří náhražkám. Namísto špekáčků se 
kupují opékáčky, ve kterých je místo masa 
rozemletý separát, a padaly i mnohé jiné 
příklady. Diskutující se shodli, že je to 
hodně záležitost zákaznické osvěty. 
Velkou slabinou je nedostatečná role 
organizací zastupujících zájmy spotřebi-
telů, které by mohly sehrát významnou 
úlohu při výchově zákazníků k lepšímu 
pochopení parametrů kvality čerstvých 
potravin.     

V závěru se účastníci znovu odkázali 
na slova místopředsedkyně Společnosti 
pro výživu Jany Dostálové: „V současné 
době většina spotřebitelů považuje 
za nebezpečné různé dílčí vlastnosti 
potravin, ale neuvědomují si, že největ-
ším rizikem spojeným s potravinami 
je nevhodná výživa, tedy vlastní složení 
stravy.“

Program konference sestával ze tří 
tématicky různorodých částí. V úvodním 
bloku věnovaném vývojovým trendů 
na trhu čerstvých potravin nejvíce zaujal 
vstupní příspěvek i odborná moderace 
Zdeňka Skály a dále zajímavé vystoupení 
Jany Dostálové, místopředsedkyně 
Společnosti pro výživu, která se věnovala 
rozdílům v pojetí kvality čerstvých potravin 
(legislativní, výživové a subjektivní spo-
třebitelské) a hovořila také o škodlivosti 
potravinových a výživových mýtů, 
které se v době internetu šíří čím dál tím 
rychleji napříč celou společností.

V závěrečném bloku Příběhů kvality 
po Česku plných inspirace i osobního 
odhodlání nejvíce zaujalo vystoupení 
Miloslava Hlavsy z Konzumu Ústí nad 
Orlicí s koncepcí na podporu stovky 
výrobců, chovatelů a pěstitelů z regionu 
pod názvem „Jsme tu doma“. Na rozdíl 
od jiných řetězců, COOP podporuje 
lokální producenty jako své sousedy 
a příbuzné ze své přirozenosti, nikoliv jako 
vynucený marketingový tah. Posluchače 
rovněž velmi oslovil Claudio La Carbonara, 
naturalizovaný Ital žijící v České republice, 
který se vybudováním sýrárny Gran 

Moravia a rozvojem vlastní sítě prodejen 
snaží „posilovat kulturu kvalitního 
a dobrého jídla v Čechách“. 

Stěžejní částí konference byla diskuze 
řízená Martinem Maříkem z týdeníku 
Ekonom o tom, jak zlepšit důvěru 
v kvalitu čerstvých potravin v obchod-
ních řetězcích. Zúčastnili se jí zástupci 
řetězců, výrobců i státních dozorových 
orgánů. Za nejdůležitější myšlenky, které 
zde padly, lze považovat:
„Zjištění SZPI primárně nesignalizují 
problémy bezpečnosti potravin, ale jakosti 
potravin.“ 
„Kvalitu nelze vykontrolovat, ale je třeba ji 
primárně vyrobit.“ 
„Obchodníci nechtějí bagatelizovat 
zjištěné prohřešky, jen usilují o to, aby se 
říkala celá pravda.“ 
„Mediálně je třeba odlišovat i to, za co 
může maloobchod a za co dodavatel.“
„Větší množství negativních zjištění 
prohřešků na prodejnách do velké míry 
souvisí s větším množstvím cílených 
kontrol za posledních 5 měsíců.“  
„Je zapotřebí diferencovat a oddělovat 
zásadní prohřešky od běžných nahodilých 
pochybení a nevyvolávat zbytečnou 

Nejzajímavější myšlenky 
z konference Fresh Food 2012

Promluvil i ředitel SZPI Martin Klanica
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O třídu lepší služby pro vás.
nonstop infolinka 841 101 101 / www.studentagency.cz

více než 50 evropských 
                              měst  již od 950 Kč

Kuřecí hamburger
Rychlá a chutná večeře

Tip na rychlou večeři

Jistě to také znáte, přijdete večer pozdě z práce a v ledni-
ci nemáte nic, co byste mohli udělat rodině k večeři. 

V takových případech stačí mít v mrazáku smažené 
drůbeží předpřipravené nugety, medailonky, hamburge-

stačí jen ohřát například v mikrovlnné či pečící troubě, na 
pánvi nebo ve fritéze. Hotové jsou do pěti minut, teď už 
jen připravit přílohu dle chuti a můžete podávat večeři 
na stůl.

Na výběr máte široký sortiment smažených drůbežích 
předpřipravených výrobků, které vám umožní připravit 
pokrm dle vašeho přání a chuti na kterém si vždy 
pochutnáte.

Všechny smažené drůbeží polotovary od značky           
Vodňanské kuře jsou zárukou 100% kvality a českého 
původu.

www.vodnanskekure.cz
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dopisy

Výherci
Gratulujeme výhercům křížovky 
z minulého čísla 6/2012. 
Tajenka z červnového čísla: 
Miguel de Cervantes Saavedra: 
Při jídle a při vdavkách se musí 
dbát vlastní chuti a ne cizí vůle.  

Elena Gažová, Čáslav
Drahomíra Rybáčková, Čilá
Tereza Dadková, Nové Dobrkovice

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
Díky za rady!
Vážená redakce,
potěšil mě článek v minulém čísle 
Světa potravin, ve kterém se věnujete 
stravě seniorů. A potěšil mě hned 
z několika důvodů. Ten první je ten, 
že si konečně někdo všiml, že i lidé, 
kterým se dříve říkalo důchodci a dnes 
senioři (ale pohled zbytku společnosti 
na ně zůstal prakticky stejný), chtějí 
bez ohledu na pokročilý věk žít pokud 
možno plnohodnotně. A tedy, což je 
první předpoklad, žít zdravě, k čemuž 
pomáhá i výběr a konzumace stravy. 
A druhý důvod, proč jsem si tento 
článek přečetla s chutí, je ten, že v něm 
nejsou obecné, a tedy zbytečné rady, 
ale konkrétní doporučení dostupná 
cenově i výběrem potravin v domácích 
obchodech. 

Anketa
Během května jsme se vás na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz ptali, kde 
nejraději nakupujete maso na grilování. 

Nyní můžete na našich webových stránkách 
hlasovat, jakou zmrzlinu máte nejraději: 
a) točenou, b) kopečkovou, 
c) nanuk, d) ve vaniččce

Milá redakce,
díky za pravidelné testy potravin. Již jsem si všimla, že jejich 
výsledky přebírají i jiná média a zmiňuje se o nich televize. 
Musím přiznat, že toto rubrika byla důvodem, proč jsem si časo-
pis začala kupovat a nyní jsem si jej předplatila, tak doufám, že 
jsem se neukvapila a s touto atraktivní rubrikou neskončíte.
Nejdříve si prohlédnu obrázky testovaných potravin a zkou-
mám, které zboží si sama dávám do košíku, a jsem ráda, když 
se umístí co nejlépe. Samozřejmě, že to neberu jako závody 
a navíc výsledky bývají těsné, ale člověk má radost, když se 
přesvědčí, že si kupuje nejkvalitnější zboží. Navíc kvalita 
není zkoumána povrchně, ale přímo ve vysokoškolských 
laboratořích, takže výsledky jsou důvěryhodné. Co však vaše 
testy odlišuje od testů v jiných médiích, je, že se nespokojíte 
s uveřejněním pořadí a šmitec, ale přidáváte informace, které 
se týkají výroby či složení. Co je mi platné, když si na obalu 
výrobku přečtu procentuální podíl masa v šunce nebo kakaa 
v čokoládě? Usoudím, že čím více, tím lépe, ale nepoznám, kde 
je hranice, kdy je zboží alespoň standardní kvality a kdy je to 
ještě horší. Tyto a podobné údaje se naštěstí dočtu v textu, jímž 
žebříček provázíte.
Závěrem bych měla otázku – dají se najít testy z minulých 
měsíců či let, kdy jsem ještě SP neodebírala? Rád bych si je 
prošla, protože složení tradičních výrobků se zřejmě nemění, 
takže výsledky testování zůstávají v platnosti. 

Odpověď redakce: 
Vážená paní Kuklová, děkujeme za milý dopis. Testování, stejně 
jako celý časopis, je motivováno především snahou pomoci 
spotřebitelům orientovat se na poněkud nepřehledném potra-
vinářském trhu a v první řadě naučit čtenáře poznat kvalitu. 
Snaha nehledat skandály, ale být zodpovědným průvodcem při 
nákupech, zůstává naší prioritou, a tak se můžete těšit na ještě 
mnoho dalších testovaných produktů. Všechny testy naleznete 
na našich webových stránkách www.svetpotravin.cz a odkazy 
na každý nový test pravidelně přidáváme i na náš facebook. 

34 %

60 %

  3 %

  3 %
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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 07/12

Nové výhody
Pořiďte si roční předplatné 

časopisu Svět potravin a získejte 
skvělé výhody:

První tři noví předplatitelé po zaplacení 
získají kvalitní kuchyňské nádobí Fissler 
(hrnec a dvě obracečky), které je vyro-
beno z ušlechtilé oceli 18/10. Nádobí 
je díky materiálu a prvotřídnímu způso-
bu zpracování prakticky nezničitelné. 
Pokud máte radost z vaření, chcete si 
ulehčit práci v kuchyni a kladete důraz 

na zdravou přípravu jídel, budete s tímto nádobím určitě nadmíru spokojení.

Na ročním předplatném nyní ušetříte 58 Kč, neboli 12 čísel za cenu 10

Zdarma můžete dostávat na svůj mail aktuální informace 
o nebezpečných potravinách na trhu

Při získání dvou nových předplatitelů (vyplní Vaše jméno v kolonce „dopo-
ručeno 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 16. 7. správně vyluštěnou 
tajenku. Tři úspěšné luštitele odměníme lahodným sýrem Gran Moravia. Podrobná pravidla naleznete na 
www.svetpotravin.cz. 

křížovka

Luštěte 
a vyhrajte 
parmazán 
Gran 
Moravia
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Novinka

Imunel je jogurtový nápoj 
s unikátní probiotickou 
kulturou Synbiotec
. nízký obsah tuku
. sladko-kyselá lahodná chuť
. v příchutích brusinka, 
 jahoda, nature

BUĎTE FIT
PO CELÝ ROK

Přidejte se mezi fanoušky!
Imunel je na Facebooku.

Probiotická kultura Synbiotec**Je vysoce přilnavá k buňkám střeva 

a může tak plně rozvinout příznivé 

účinky na náš organismus.



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


