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vydavatele je zakázáno.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

SOUTĚŽ PENNY 

příprava srpnového čísla probíhala v atmosféře letních dovolených, které jsou 
neodmyslitelně spojeny nejen s kulturními, relaxačními a sportovními zážitky, ale také 
s gastronomickým objevováním, pokusy a omyly. V novém čísle Světa potravin jsme 
se zaměřili na zmrzliny a já si uvědomila, že právě ty byly pro mě v dětství symbolem 
nejen dovolené u moře v Itálii, ale také vyspělosti Západu. Lepší auta či luxusnější 
módní značky dětská mysl vnímala jen prostřednictvím obdivných vzdechů dospělých, 
ale když se mi poprvé do ruky dostal zmrzlinový sendvič místo kolorky, věděla jsem, 
že jsem v zemi zaslíbené. A co teprve ty vaničky plné čokoládové, která chutnala 
úplně jinak, než jsem znala (mám podezření, že konečně po čokoládě), nebo oříškové, 
u které jste nemuseli disponovat detektivními schopnostmi poručíka Colomba, abyste 
nějaký ten zatoulaný oříšek objevili. A když jsem si chtěla koupit pistáciovou, šlo to 
i česky. Jen když se paní prodavačka chtěla ujistit ukázáním na příslušnou vaničku, 
že mi správně rozuměla, souhlasné „no“ ji zmátlo natolik, že připravenou porci 
vrátila zpět a znovu se ptala na mé přání. Když se kolotoč „pistáciová – ukázání – 
no – vrácení zmrzliny zpět do vaničky“ opakoval potřetí, přišly slzy ze strachu, že se 
vytoužené pistáciové asi nedočkám. Kdo mohl tenkrát tušit, že „no“ není ani v italštině 
umírněný souhlas, ale znamená naopak zápor. Taková drobnost, kvůli které jsem byla 
málem bez zmrzliny.. 
Poučení z toho pro mě vyplynulo jediné. Vždy, když se chystám do ciziny, kromě 
nákupu opalovacího krému a zásoby časopisů věnuji část přípravných prací i pár 
základním frázím v místním jazyce. Věřte, 
že když nebudete po celém světě zatvrzele 
zdravit a děkovat jako byste zrovna byli 
v Humpolci, místní obyvatelé to velmi ocení 
a budou vstřícnější vám poodhalit i větší 
gastronomická tajemství, než je pistáciová 
zmrzlina. 
Na cestách se nechejte doprovázet třeba 
i srpnovým Světem potravin, ve kterém vám 
také poradíme, jak se v horkých měsících 
stravovat bez rizik, vezmeme vás na výpravu 
na pacifické ostrovy a na návštěvu za Janou 
Paulovou, která je vášnivou gastronomickou 
turistkou a za samozřejmou součást 
poznávání cizích zemí považuje seznámení 
se s tamními stravovacími návyky. 

Užijte si srpen plný sluníčka a zmrzlin, přeje 
Kateřina Bendlová, editorka

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) 3
Na dárek se mohou těšit: Jiří Rychtařík, Šumperk, 
E. Volfová, Karlovy Vary, Daniela Dočkálková, Ostrava

Osvěžte se v letních dnech kvalitní zmrzlinou RIOS z PENNY. Připravená je pro 
Vás široká nabídka od nanuků až po rodinná balení zmrzlin. Vybrat si můžete 
z několika variant příchutí - čokoládové, ovocné, 
mandlové nebo s mléčnou náplní. Za lahodnou chutí 
zmrzlin RIOS se skrývá přidaná smetana a kvalitní 
suroviny použité při výrobě. Osvěžující chuť a široká 
paleta příchutí – to jsou zmrzliny RIOS z PENNY. 
Více informací najdete na www.penny.cz. Poukázku 
do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@
svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku: 
Pod jakou značkou najdete v PENNY kvalitní české maso od českých řezníků?
a) Naše maso
b) České maso
c) Dobré maso

y
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Srpen klade na stůl nový chléb.
Prší-li na den Nanebevzetí Panny Marie, kazí se víno.
Svatý Vavřinec dělá žním konec.
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Přečtěte si 
Iveta a české sladkosti 
Vůně vanilky, těsto 
upečené dozlatova, 
neodolatelné kombi-
nace ingrediencí – to 
jsou domácí koláče, 
buchty, lehké nadý-
chané dorty, nejrůznější 
cukroví, dezerty, pečivo 
a osvěžující zmrzliny 
Ivety Fabešové. 
Příprava je jednoduchá 
a zvládne ji každý, 
kdo si chce dopřát něco sladkého. 
Pod vedením nadšené cukrářky s chutí 
a nadšením upečete adventní věnec, 
broskvovo-třešňovou buchtu, české 
koláče, domácí perník, čokoládový dort, 
hruškové briošky, indiánky či jablkové 
vdolky. Knihu vydává nakladatelství Ikar 
za doporučenou cenu 349 Kč.  

Velký dietní plán  
Autorky Petra 
Lamschová a Jana 
Vašáková v průběhu 
dvou let shromáždily 
neuvěřitelné množství 
receptů na chutná 
jídla, která jsou ještě 
ke všemu zdravá. 
Sestavily z nich 12 
ukázkových jídelníčků, 
které vycházejí ze zásad 
zdravé výživy, např. 
bylinkový, na dodání energie, ovocný. 
Každý jídelníček je představen úvodním 
textem a pak následují recepty na celý 
týden od snídaně přes svačiny a oběd až 
po večeři. Vydává Mladá fronta za cenu 
199 Kč.    

Kouzla ze zeleniny a ovoce
Carving si u nás našel 
už mnoho příznivců. 
Dekorace z vyřezá-
vané zeleniny a ovoce 
se běžně objevují 
na slavnostních stolech 
od pětihvězdičkových 
hotelů až po rodinné 
oslavy. V době, kdy 
každý hledá cestu, jak 
své hosty zaujmout, se 
carving určitě mnohým 
hodí. Pomocí speciálních nožů a dlátek 
vás autor Luděk Procházka naučí vyře-
závat z mrkve, celeru, kedlubny, lilku, 
papriky, vodního a cukrového melounu, 
nektarinky, ananasu i papáje. Vydává 
Ikar za cenu 289 Kč.  

08/12
Město plné okurek  
Od 1. do 3. srpna se můžete přesvědčit, 
že Znojmo je skutečně neodmyslitelně 
spojeno s okurkami. Budete moci 
ochutnat okurky v syrovém, zavařeném 
i tekutém stavu, nebo jako součást nej-
různějších pokrmů. Vybrané restaurace 
označené řádem Znojemské okurky také 
nabídnou speciální okurkové menu. 

Kulinářské odpoledne na zámku  
Gastronomický zážitek spolu s kulturním 
máte možnost spojit v sobotu 4. srpna 
na zámku Potštejn. Připravena zde bude 
ochutnávka mnoha tradičních i méně 
obvyklých gurmánských specialit a morav-
ských vín. Pokud s sebou přinesete domácí 
marmeládu, můžete ji přihlásit do soutěže 
„Potštejská marmeláda 2012“.

Ať žije pivo!  
K propagaci piva na Jižní Moravě, kde se 
tradičně oslavuje především víno, se snaží 
přispět organizátoři festivalu Mikulovské 
pivobraní, které se letos uskuteční 
ve dnech 10. až 11. srpna. Přichystali si pro 
vás několik desítek druhů piv od velkých 
i méně známých pivovarů, pivní soutěže 
i bohatý kulturní a sportovní program. 

Švestky neboli trnky
Každoročně se vizovičtí nadšenci scházejí 
k oslavě nejvýznamnějšího plodu svého regi-
onu – švestky (či trnky ve valašském nářečí) 
a produktů z ní vyrobených. V průběhu 
let se Vizovické trnkobraní vypracovalo 
na jednu z největších hudebních událostí 
letní festivalové sezóny. Letošní 45. ročník se 
koná ve dnech 24. až 26. srpna.

Svatovavřinecké slavnosti 
V Kladně se letos 11. srpna uskuteční už 
jedenáctý ročník soutěže Gastro Vavřinec. 
Soutěž je určena pro týmy profesionálních 
kuchařů z řad seniorů i juniorů. Hlavní 
surovinou je letos pro soutěžící vepřová 
krkovice. Připravené pokrmy budou volně 
prodejné, návštěvníci se mohou těšit 
na gastronomický zážitek.  

Země živitelka   
Ve dnech 30.8. až 4.9. se na výstavišti 
v Českých Budějovicích uskuteční 
39. ročník akce Země živitelka. Již tradičně 
budou hlavními tématy obnova a rozvoj 
venkova, rostlinná a živočišná výroba, 
zemědělská technika, potravinářská výroba, 
lesní a vodní hospodářství, zahradnictví 
a pěstitelství či služby pro zemědělství. 
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BRUSINKOVÁ PREMIÉRA 
Choceňská mlékárna přichází před 
létem s novinkou. Rozšíří řadu svých 
ovocných smetanových jogurtů 
o novou příchuť – brusinku, která 
se na českých trzích objeví poprvé. 
Vybrána byla nejen kvůli své specifické 
chuti, ale i zdraví prospěšným vlast-
nostem, zaručeným vysokým obsahem 
antioxidantů, vitaminů a organických 
kyselin. Stejně jako ostatní choceňské 
jogurty je i brusinka vyrobena bez 
konzervantů a bez lepku. K dostání 
bude ve 150 g balení. Doporučená 
cena je 11,90 Kč. 

EXOTIKA DO KAPSY  
S letní novinkou přichází společnost Orion. 
Na trh míří limitovaná edice nejoblíbenějších 
tyčinek – Margot s ananasovými kousky. 
Zachutná jak milovníkům klasické Margot, tak 
příznivcům nových exotických chutí. Slunečné 
dny evokuje i obal spojující klasickou modrou 
se zářivě žlutou barvou, se kterým se můžete 
zúčastnit soutěže o ratanová lehátka. Margot 
s ananasovými kousky se bude prodávat 
v balení po 90 g, doporučená maloobchodní 
cena je 15,90 Kč. 

MISTROVSKÉ PAŠTIKY  
Nové chlazené paštiky řady Od Mistra řezníka rozšířily sortiment 
prémiové značky Veselá Pastýřka. Jsou inspirovány tradičními řeznickými 
recepturami, jejich vynikající chuť je dána pečlivým výběrem kvalitního 
masa a přírodního koření. Vybírejte ze šesti druhů příchutí v praktickém 
balení v plastových miskách o 90 gramech. Vyzkoušejte například 
lahodnou paštiku s brusinkami, s loveckým salámem nebo originální 
paštiku s jelením masem. Paštiky najdete v chladicím boxu vašeho 
oblíbeného obchodu. 

DOMÁCÍ KVALITA 
Pro ty, co nedají dopustit na domácí 
stravu, přináší Brick českou pochoutku. 
Kromě tradičního vepřového sádla se 
součástí vaší kuchyně mohou stát i méně 
tradiční provedení. Pomazánková sádla 
jsou k dostání ve čtyřech příchutích 
– s čerstvým česnekem, masovým 
výpekem, s osmaženou cibulkou a se 
škvarky na selský způsob. Za dopo-
ručenou cenu 24,90 Kč si můžete 
tuto pochoutku zakoupit ve většině 
super- a hypermarketů.

ČOKOLÁDY PLNÉ LÉTA  
Milovníci čokolády se mohou v létě 
těšit na novou limitovanou edici 
čokolád značky Figaro. Pokud máte 
chuť na něco sladkého, ale zároveň 
osvěžujícího, sáhněte po příchutích 
meloun a limetka. Čokolády jsou 
plněné dvěma vrstvami ovocné 
náplně, které vás díky své exotické 
chuti přenesou do teplých krajin. 
Pro fanoušky je přichystána i soutěž, 
ve které budete moci tyto pochoutky 
vyhrát. Více na www.figaro.cz. Obě 
příchutě se prodávají za doporuče-
nou cenu 21,90 Kč.    

TIP REDAKCE

KŘUPAVÍ MEDVÍDCI
Oblíbená značka POM-BÄR 
udělá především dětem radost 
svými třemi novinkami. Svou 
nabídku na trhu rozšiřuje o další 
dvě příchutě – sýr a pizza. Zcela 
originálním produktem jsou pak 
Frits – kukuřično-bramborové 
hranolky doplněné sáčkem 
kečupu uvnitř balení. Stejně jako 
další příchutě jsou i tyto novinky 
připravovány na stoprocentním 
slunečnicovém oleji, neobsahují 
umělé konzervační látky ani 
barviva. Balení všech produktů 
zakoupíte za doporučenou cenu 
22,90 Kč. 
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Podle studie Dairy Index (Mléč-
ný index), kterou každoročně 
vydává společnost Tetra Pak, 
by měla poptávka po mléč-
ných výrobcích stoupnout 
do roku 2020 o 30 %. Zatímco 
země Evropské unie a Severní 
Ameriky vykazují utlumení 
růstu spotřeby tekutých mléč-
ných výrobků, v rozvojových 
zemích v čele s Čínou a Indií 
se projevují rostoucí tenden-
ce. Stagnaci na rozvinutých 
trzích dokládá spotřeba mléka 
v České republice, která se 
dlouhodobě pohybuje kolem 
47 litrů na hlavu a v rámci 
západoevropských zemí patří 
k těm nižším. 

S chutí vína skvěle ladí nejen sýry, ale i paštiky, a právě proto se 
Vinařství Volařík rozhodlo navázat spolupráci se společností 
Hamé. Z její nabídky si vybralo dva produkty, které jsou k vínu 
nejvhodnější: „Škvarková pomazánka je obecně k vínu velmi 
vhodná, z našich vín ročníku 2011 ji doporučuji k Ryzlinku 
rýnskému. Rychtářova paštika je ideální v kombinaci s Ryzlin-
kem vlašským 2011,“ vysvětluje Filip Mlýnek, enolog Vinařství 
Volařík. Tyto produkty spolu s kompletní aktuální nabídkou 
vína může veřejnost ochutnat na plánovaném koštu, který 
proběhne 4. 8. 2012 v Mikulově. 

Boom 
mléka v Asii 

Sýrový vítěz 
Mlékárenským výrobkem roku 2012 se stal 

Tylžský sýr, jehož výrobcem je jihočeská Madeta. 
Jedná se o polotvrdý sýr a jeho postup vychází 

z tradiční receptury z východního Pruska. Jubilej-
ního desátého ročníku soutěže se zúčastnilo 70 

výrobků od 20 tuzemských výrobců. Odborná 
porota letos hodnotila mléčné produkty v osmi 
kategoriích. Kromě kvality se při hodnocení po-
suzovala také rozšířenost na trhu, marketingové 

aktivity i to, zda je výrobek označen v souladu 
s platnou potravinovou legislativou. Akce se 

konala v rámci oslav Světového dne mléka, který 
si připomínáme již od roku 1957. 

V letošním ročníku soutěže o nejlepší chléb se utkalo cel-
kem 45 vzorků chleba. V kategorii konzumní chléb zvítězila, 
stejně jako před dvěma roky, pekárna Beas z Lična na Rych-
novsku. Vítězství za nejlepší řemeslný chléb si odnesl produkt 
pekárny Avos Kroměříž. Kromě vítězů dostaly výrobky, které 
překročily stanovenou bodovou hranici, ocenění Chléb 
vynikající kvality. Podle odborníků v poslední době stoupá 
mezi spotřebiteli poptávka po chutném a dobře propečeném 
chlebu stejně jako po dalších kvalitních českých potravinách. 

Druhé narozeniny oslavil server Mixit.cz, na kterém si můžete 
namíchat zdravou snídani či svačinu přímo na míru. Vybírat si 
můžete z desítek různých ingrediencí – cereálií, kaší, sušené-
ho ovoce či ořechů. Složení a tím pádem i cena je tak zcela 
na vás. Aplikace vám také ihned ukáže, kolik má namíchaný 
tubus joulů, bílkovin, tuků a sacharidů. Zákazníci, kterých 
každý měsíc přibývá, si nejvíce oblíbili müsli s lyofilizovaným 
(mrazem sušeným) ovocem či exotickými oříšky. Vyzkoušet 
můžete na www.mixit.cz.

Chléb roku   

co se kde šustne

Harmonie chutí

Namixuj si podle chuti
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palec nahoru, palec dolů

Obchodům nevěří 
téměř nikdo          
– palec dolů 
Ačkoli jsou naše poštovní 
schránky plné reklamních 
letáků, ve kterých 
nám hypermarkety 
slibují prvotřídní kvalitu 
nabízených potravin, mají 

čeští spotřebitelé jiný názor. Velkým 
obchodům s potravinami důvěřuje jen 
šest procent respondentů v průzkumu 
agentury Focus. Na kvalitu potravin 
vyrobených v zahraničí se bezmezně 
spoléhá dokonce jen jeden člověk 
ze sta. Téměř tři čtvrtiny spotřebitelů 
věří, že kvalitní potraviny najdou spíše 
na farmářských trzích a u lokálních 
výrobců.      

Káva zdravě        
– palec nahoru 
Trpíte laktózovou into-
lerancí, nebo jen chcete 
dodat tělu potřebné živiny 
a prospět svému zdraví? 
Navštivte světoznámou 
kavárenskou síť Costa 
Coffee, jejíž nabídka se 

rozšířila o kávy se sojovým nápojem 
Apro soya. Sojové nápoje jsou lehce 
stravitelné, neobsahují mléko, laktózu, 
lepek ani pšenici. Zároveň představují 
cenný zdroj minerálních látek (vápník, 
draslík), stopových prvků (zejména 
železa, manganu a zinku), vitaminů 
a bílkovin rostlinného původu, které 
pomáhají snižovat hladinu cholesterolu. 
Nutriční specialisté doporučují zařadit 
soju pro její zdravotní benefity do jídel-
níčku minimálně jednou denně. Více 
informací na www.mojesoja.cz.

Potravinová sobě-
stačnost ČR klesá         
– palec dolů 
Především v oblasti 
živočišné výroby 
zaznamenává Česká 
republika dlouhodobý 
pokles své potravinové 
soběstačnosti. Zatímco 

ještě v roce 2000 bylo Česko 
ve vepřovém mase téměř stoprocentně 
soběstačné, v loňském roce již zhruba 
40 % pocházelo z dovozu. Tuzemská 
produkce nedokáže naplnit ani spotřebu 
drůbežího masa, ovoce mírného pásu, 
zeleniny, brambor a vajec. Soběstačné 
je Česko naopak v produkci hovězího 
masa, obilí, cukrovky a mléka. Ačkoli 
ministerstvo zemědělství nepovažuje 
pokles soběstačnosti u řady základních 
komodit pod 80 % za optimální, není 
podle něj v současné době nebezpečný.      

Rozeznáme čerstvé           
 – palec nahoru 
Dle nové vyhlášky bude 
muset být pečivo, které je 
v obchodech dopékáno 
ze zmražených poloto-
varů, povinně označeno 
údajem „rozpečeno“. 
Pojmem „čerstvý“ se 

budou moci nazývat jen pekárenské 
výrobky, jejichž výroba nebyla před 
dokončením přerušena zmrazením, 
nebo jinou technologickou úpravou 
vedoucí k prodloužení trvanlivosti, 
a které jsou nabízeny k prodeji nej-
později 24 hodin od upečení. Návrh 
byl motivován především rostoucími 
dovozy pečiva k rozpékání ze zahraničí, 
především z Polska a Francie. 

Deklarace obchod-
ních řetězců      
– palec nahoru 
Zástupci osmi největších 
obchodních řetězců půso-
bících na tuzemském trhu 
(Ahold, Billa, Coop, Globus 
ČR, Kaufland, Penny Mar-
ket, Spar, Tesco Stores ČR) 

podepsali společnou deklaraci, v níž 
se zavázali dodržovat pravidla pro prodej 
potravin a zlepšit systém jeho kontroly. 
Reagovali tak na často alarmující výsledky 
kontrol SZPI z poslední doby. Signatáři 
deklarují, že budou usilovat o dodržování 
správné prodejní praxe, přísných podmí-
nek interních kontrol a zabránění prodeje 
zboží, které z jakéhokoli důvodu nespl-
ňuje podmínky příslušných předpisů.  

PALEC NAHORU, PALEC DOLŮ
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*DP = datum použitelnosti         **DMT = datum minimální trvanlivosti

potravinová policie
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Název výrobku Prodejna Závada

Holešovský turistický salám
Alois Ohlídal, Ochoz 1, 
Ochoz – Konice 

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

Šunkový nářez; Junior salám
HRUŠKA, Olší 542, 
Smržice

Klamání spotřebitele: 
prodloužení DP*, prošlé DP – 
prodej obslužným způsobem 

Krůtí šunka standard; Farmářská šunka standard
Tesco Stores, Šumper-
ská 527, Uničov 

Klamání spotřebitele:  
chybný údaj o podílu masa 
v neprospěch spotřebitele

STILLA natura 69 % Almonds Mandlová tyčinka 
Kaufland, Českolipská, 
Litoměřice

Nevhodné k lidské spotřebě: 
zjištěna přítomnost živých 
škůdců v potravině (larev) 
i stop po jejich činnosti (bílé 
pavučinky – zámotky)

Slašské párky, vakuově balený výrobek 
Tesco Stores, U letiště, 
Plzeň

Klamání spotřebitele: 
vzorek neodpovídá značení 
na obale – použití strojně 
odděleného masa

Brambora raná – Nikola
Ahold Czech Republic, 
Písecká 1/972, Plzeň

Klamání spotřebitele: nad-
limitní příměs jiných odrůd 
komodity, než je deklaro-
vaná

Vepřová šunka – PIKOK
Lidl Česká republika, Pl-
zeňská 1031, Rokycany

Klamání spotřebitele: 
chybný údaj o podílu masa 
v neprospěch spotřebitele

Bageta tmavá malá
AHOLD Czech Republic, 
Dr. Martínka 10, Ostra-
va – Hrabůvka 

Klamání spotřebitele: neba-
lená potravina vyrobená ze 
zmrazeného polotovaru – 
nevyhověla hmotností 

LA CHAMBRE de Luxe
Jednota spotřební 
družstvo, Dobromilice 
307, Dobromilice 

Klamání spotřebitele: dle 
složení nepochází z hroznů 
révy vinné a nelze ji tedy 
označit jako víno

3 druhy čerstvé zeleniny a ovoce
Jitka Kleinová, náměstí 
Míru 45, Štíty 

Klamání spotřebitele: sorti-
ment označen nepravdivými 
údaji o zemi původu 

Selský salám
ZAVA CZ, Valdštejnská 
2117, Litvínov

Potravina nevhodná k lidské 
spotřebě: 8 tyčí a nakrojená 
tyč s koloniemi plísní viditel-
ných prostým okem

Příbramská trvanlivá klobása; Kuřecí šunkový salám
ZAVA CZ, Valdštejnská 
2117, Litvínov

Klamání spotřebitele: pro-
dloužení DMT** a DP 

Tradiční máslo 250 g
BILLA, Srbská 2653/51, 
Brno

Nevhodné skladování: 
výrobek skladován mimo 
chladící zařízení 

Hamé Máslové lístky polomáčené Země původu: Polsko

Klamání spotřebitele: ve slo-
žení na obalu zcela chybí 
máslo, dle označení byl pou-
žit margarín a rostlinný tuk

Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla opět 
další kontroly, během nichž odhalili její kontroloři celou řadu 
přestupků, jejichž přehled vám přinášíme. K nejzávažnějším 
prohřeškům patřil prodej plesnivých uzenářských výrobků 
a potravin s klamavými údaji o složení. 

Více prodejen na www.svetpotravin.cz
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zaostřeno

Vanilková, jahodová, čokoládová, pistáciová, citronová, oříšková – ty všechny pro nás 
znamenají potěšení, a to nejen v létě. Víte však, jak se v jejich nepřeberném množství 
orientovat, abyste si domů nepřinesli jen našlehaný vzduch nebo provzdušněnou 
vodu? A je Česká republika zmrzlinovým rájem? 

Zmrzlinové léto
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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 upravený, což 
budí důvěru z pohledu hygieny.
6) Okolí stánku by mělo být 
rovněž čisté a upravené (opět důvěra 
z pohledu hygieny).
7) Prodávající musí podávat pro-
dávanou 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.

nepříjemně překvapit špatně rozpuš-
těná směs a pocit hrubých částeček 
v ústech. Konzistence a chuť zmrzlin 
s rostlinným tukem bývá méně jemná 
a hladká. Smyslové vnímání podstat-
ným způsobem ovlivňuje, jak moc je 
zmrzlina našlehaná, což však při koupi 
pohledem nebo dotazem nerozpo-
známe. Ovocné a vodové zmrzliny jsou 
pak spíše osvěžující a záleží nejvíce 
na vzájemném podílu cukru a ovoce, 
aby byla zmrzlina přiměřeně kyselá.

Druhy zmrzliny
Mléčná – musí obsahovat nejméně 
2,5 % mléčného tuku a nesmí obsa-
hovat rostlinný tuk. Je připravována 
tepelným zpracováním mléka, vajec 
a cukru. 
Smetanová – obsahuje alespoň 8 % 
mléčného tuku a nesmí obsahovat 
rostlinný tuk. Příprava je shodná jako 
u mléčné zmrzliny, navíc se přidává 
smetana.
S rostlinným tukem – používá se 
rostlinný tuk (zpravidla kokosový 
a palmojádrový), nejméně 5 %.
Vodová – neobsahuje mléčný tuk ani 
mléčné bílkoviny, obsahuje max. 20 % 
sušiny. Není limitován minimální obsah 
ovoce – bývá často jen aromatizovaná 
a obarvená. 
Ovocná – vyrábí se z vody, obsahuje 
nejméně 15 % ovocné složky (pokud 
se jedná o citrusy a exotické ovoce, 
dolní hranice je 10 %), nesmí se do ní 
přidávat tuk.
Sorbet – musí obsahovat nejméně 
25 % ovocné složky (pokud se jedná 
o citrusy a exotické ovoce, dolní 
hranice je 15 %), nesmí se do ní 
přidávat tuk.

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 

Dále je třeba věnovat pozornost 
informaci, zda je výrobek pojmenován 
jako zmrzlina s příchutí, nebo je název 
ovoce, případě suchých skořápkových 
plodů, použitý přímo v názvu. Zatímco 
smetanová zmrzlina jahodová obsahuje 
skutečně jahody, smetanová zmrzlina 
s jahodovou příchutí bude jen aroma-
tizována a obarvena, takže chuť může 
být méně autentická. 
Vzhledem k tomu, že zmrzlina 
nepředstavuje významnou položku 
v jídelníčku, je nejvýznamnější při její 
konzumaci, aby chutnala, což bohužel 
spotřebitel pozná až po koupi a rekla-
mace chuti nemusejí být prodejcem 
akceptovány. 
U zmrzlin z mléka je obvyklé, že čím 
je vyšší podíl mléčného tuku, tím je 
zmrzlina jemnější, avšak například 
u zmrzlin vyráběných z prášku může 
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Během června jsme se vás na 
našich webových stránkách 
www.svetpotravin.cz ptali, jakou 
zmrzlinu máte nejraději:

Co můžeme udělat pro to, abychom si domů přinesli co nejkvalitnější mraženou 
pochoutku? Spotřebitel by se měl především zajímat o název výrobku. Problémem 
však bývá, že prodejci neuvádějí vždy název plně v souladu s legislativou a spotřebitel 
tak vlastně neví, jaký druh zmrzliny si kupuje. 

Jak poznat 
pravou pochoutku?
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Kolik se v ČR sní ročně zmrzliny? 
Jak jsme na tom v porovnání 
s ostatními zeměmi?
Spotřeba zmrzliny na hlavu v České 
republice je 4,8 l ročně. Nejvyšší spo-
třebu v Evropě má Švédsko s 10,9 l 
na osobu. Hned za ním je Itálie s 10,3 
litry a Velká Británie s 9,6 litry na osobu. 
Ve světovém porovnání však ve spotřebě 
zmrzliny notně zaostáváme, konzumace 
v USA totiž převyšuje 20 litrů na hlavu 
a podobná situace je i v Austrálii. 

Je český trh se zmrzlinami něčím 
specifický?
Českým specifikem je tvarohová zmrz-
lina. Tento fenomén se vyvinul díky 
zmrzlině Míša, která je na českém trhu 
už od roku 1962.  

Můžete nám představit společ-
nost Unilever?
Společnost Unilever byla založena před 
sto dvaceti lety a svou českou pobočku 
zřídila už před jedenadvaceti lety, tedy 
v roce 1991. Nabízí rychloobrátkové 
výrobky, mezi které patří i zmrzlina. Tu 
na českém trhu najdete pod značkou 
Algida, která letos slaví dvacet let na čes-
kém trhu. Jde tedy o produkty na čes-
kém trhu dobře zavedené a Čechům 
známé.

Kde zmrzliny vyrábíte? Použí-
váte české suroviny?
Zmrzliny se vyrábějí jak v České repub-
lice, a tedy i z českých surovin, tak 
i v Maďarsku, Německu, Itálii, Holand-
sku, Francii a Polsku.

zaostřeno

Jací jsme konzumenti a zda je u nás zmrzlina stejně 
kvalitní jako na Západě, na to jsme se ptali Kateřiny 
Torové ze společnosti Unilever, která vládne českému 
trhu se zmrzlinami. 

Kdo by neznal Míšu?

inzerce
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Uzpůsobují se výrobky českým 
chutím?
Češi mají rádi tradiční příchutě, vanil-
kovou a čokoládovou. Naši spotřebitelé 
mají samozřejmě na výběr širokou 
paletu příchutí. Například pod značkou 
Carte d´Or nabízíme mnoho netypických 
příchutí jako je Tiramisu, Cheesecake 
nebo Caffé Latte. Nejoblíbenější příchutí 
je však karamelová zmrzlina Carte d´Or 
Creme Caramel. 

Jsou u nás prodávané zmrzliny 
stejně kvalitní jako na západních 
trzích?
Unilever vyrábí zmrzliny vždy pro více 
trhů najednou, složení je tedy většinou 
v evropských zemích totožné. Spotře-
bitelé mají možnost koupit si v České 
republice kvalitní zmrzliny, jako napří-
klad Algidu, Carte d´Or, nebo i super 
prémiové zmrzliny, jako například Ben 
& Jerry’s. Jako ve většině odvětví velké 
firmy využívají tzv. economy of sale, to 
znamená možnosti a zdroje plynoucí 
z velkého rozsahu podnikání.
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Máničky a Žeryka. Ve dvou školách jsme 
dali možnost dětem vybrat si vlastní 
příchutě. Děti chutě propojily tak, jak 
by asi žádného dospělého nenapadlo. 
Získali jsme tak například kombinaci kiwi 
a červeného pomeranče s vlákninou 
či „šmoulí“ zmrzliny se žvýkačkovou. 
Pro letošní rok jsme navázali spolupráci 
například s nejsledovanějším pořadem pro 
děti Animáčkem. 

Jaké je složení vašich zmrzlin?
V České republice je 99 % zmrzlin 
vyráběno na bázi rostlinného tuku 
a vody. U nás je však 6 % naší produkce, 
například výrobky Pinko kopečková či 
Žeryk, vyráběno z másla a mléka. Převážná 
většina používaných surovin je česká, 
zbytek kupujeme v Itálii. 

Čím jsou české chutě specifické?
Když budu mluvit o již zmiňovaném másle, 
tak zrovna od něj jsme skoro všichni odešli. 
Před revolucí se tady zmrzlina vyráběla 
pouze z másla a mléka. Tyto chutě jsou 
tak specifické, že je rostlinný tuk nikdy 
nenahradí, i když se používají výborná 
aroma. Po revoluci tady proběhla například 
mánie kolem čokoládové zmrzliny 
s višněmi, velmi populární byla zmrzlina 
s cookies. Český vkus se však orientuje 
spíše na jednoduchost chuti a miluje, když 
si může zmrzlinu s něčím smíchat. 

Označil byste v ČR produkované 
zmrzliny za kvalitní?
Každý český výrobce vyrábí kvalitně, 
a když produkt odchází z jeho závodu, 
je stoprocentní. Co se s ním děje dál, 
je záležitostí dopravy, meziskladů 

a koncového prodejce, kde jsou 
největší problémy. Pokud 

zmrzlina není sklado-
vána při teplotě 

-18 °C a nižší, 
ztrácí své vlastnosti. 
Samozřejmě 
i na trh se 

Jak byste nám představil firmu 
Pinko?
Firma Pinko byla založena v roce 1991 
italskou rodinou Sarafini, která měla malou 
výrobnu v Bojanovicích kousek od Prahy. 
V roce 1996 firmu koupil pan inženýr Červ, 
který v roce 2003 výrobní závod přesunul 
do Benešova u Prahy. Tehdy se stále ještě 
vyrábělo podle italských receptur, protože 
ještě dlouho po revoluci jsme v České 
republice koukali na Západ a jejich chutě, 
o které byl zájem zhruba do roku 2007. 
Od následujícího roku jsme se začali vracet 
k českým chutím a recepturám, neboť trh 
byl už Západem přesycen. Postupně jsme 
celou značku Pinko přizpůsobili českým 
chutím. 

Jak dále jste podporovali svou 
image české firmy?
Začali jsme spolupracovat s Divadlem 
Spejbla a Hurvínka, kdy jsme začali 
používat figurky Spejbla, Hurvínka, 

zaostřeno

zmrzlinou v posledních čtyřech letech 
proudí velké množství výrobků z jiných 
zemí, jejichž kvalita je nesrovnatelně nižší. 

Jste schopni skladování u konco-
vého prodejce nějak ovlivnit?
Minimálně. Máme kontroly, upozorňujeme 
na nedostatky, na které prodejci někdy 
reagují, někdy ne. Kritika samozřejmě 
padne na hlavu výrobce, ten je ale 
ve většině těchto problémů zcela nevinně. 
Žádný výrobce si v dnešní době nedovolí 
udělat nějaký problém, protože by to 
znamenalo jeho konec.

Jak je výroba zmrzliny ošetřena 
legislativně?
Zmrzlina má svou specifickou legislativu, 
která je velmi kontrolovaná. Jednak Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekcí, 
která dochází až pětkrát za rok, přijde 
do provozu a z mrazíren si vybere jakoukoli 
zmrzlinu, která jde na analýzu. U zmrzliny 
vyráběné z živočišných tuků jsme pod 
dozorem veterinární správy. Ta provádí 
kontroly jednou za dva měsíce a častěji. 
Kontroluje jak samotnou zmrzlinu, tak 
i deklarace na zmrzlině. 

Jaké tendence ve spotřebě zmrz-
liny sledujete? 
Její spotřeba v ČR jednoznačně klesá. Dle 
mého názoru je hlavní příčinou počasí. 
Když vezmu počasí tři roky zpátky, byly to 
nejhorší roky na zmrzlinu. Vůbec nejhorší 
byl měsíc červenec 2011, to se neprodá-
valo vůbec nic, což je obrovský problém, 
když usoudíte, že červenec by měla být 
naše hlavní prodejní sezóna. Rozdíly 
v obratech při hezkém a ošklivém počasí 
jsou obrovské. Co je jednoznačně české 
specifikum, je prodej impulsní zmrzliny, což 
znamená jednotlivých nanuků, zatímco 
ve zbytku Evropy se prodávají ve větších 
baleních, tzv. multipackách. Z naší strany 
je jasná tendence udržet 100 % kvality 
u všech výrobků a vyrábět jen z nejlepších 
surovin, neboť spokojený zákazník se vrací.

Vsadit na české výrobky, chutě a kvalitu se vyplatí. Důkazem je úspěšná česká firma 
Pinko, s jejímž ředitelem Romanem Rohlíkem jsme si povídali o výrobě zmrzlin 
v Čechách, možných nástrahách, ale třeba i o Spejblovi s Hurvínkem. 

Český výrobek
se zárukou
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Výroba tradiční české zmrzliny byla 
založena už před rokem 1989. Prima 
zmrzlina je původní a dnes jedinou 
českou značkou zmrzlin na našem 
trhu. Snaží se přinášet zákazníkům 
kvalitní a žádanou zmrzlinu 
vyráběnou tradiční formou. Důraz 
klade na prvotřídní suroviny – čerstvé 
ovoce, tvaroh, jogurt apod. Zachovává 
klasický sortiment jehož vlajkovou 
lodí je zmrzlina Mrož patřící mezi dvě 
nejprodávanější impulsní zmrzliny 
u nás. 

Zmrzliny MROŽ daly jahodám nový 
rozměr. Tyhle mražené pochoutky 

provází láska od prvního okamžiku. 
Jahody jsou s láskou sbírané, musí 
být vždy zralé, čerstvé a dosahovat 
té nejvyšší kvality. Jejich výběr je pod 
ostrým drobnohledem zkušeného 
znalce, aby se do zmrzlin MROŽ 
dostaly jen ty nejsladší a nejchutnější. 
Tvaroh pochází od českých výrobců 
a čokoládová poleva je tak silná, aby 
krásně křupla, když se zakousnete, ale 
nepřebila chuť jahod. Letos se Mroží 
rodinka rozrostla o příchuť lesních 
plodů. Ke klasickému jahodovému 
Mroži tak přibyl nově i Mrož Lesní 
plody s tvarohem a Mrož dřeň 
Lesní plody. Ale to rozhodně není 

vše, co si pro nás Prima zmrzlina 
připravila. Pro navození domácí 
pohody tu máme Mrože jahodového 
s tvarohem ve vaničce, na které 
si pochutná celá rodina. Můžeme 
sáhnout i po velkém rodinném balení 
zmrzlin Pegas s extra porcí luxusní 
čokolády nebo smetanové s jahodami.

Hlad můžete zahnat malou svačinkou 
v podobě smetanové zmrzliny Snack 
Milk z jedné strany namočené 
v čokoládě a z druhé spojené s vynika-
jící cereální sušenkou. Tyto a ještě další 
Prima zmrzliny najdete v mrazících 
boxech svých oblíbených obchodů 
s potravinami.

Když budete chtít dopřát nevšední 
zážitek svým chuťovým pohárkům, 
můžete zajít do cukrárny na zmrz-
linový pohár nebo jen kopečkovou 
zmrzlinu „do ruky“, i to Prima hravě 
zvládne. V cukrárnách označených 
logem Prima zmrzliny dokáží připravit 
zmrzlinové poháry a dezerty podle 
jejích receptů. Vanilková s horkými 
malinami je oblíbenou klasikou stejně 
jako banán se zmrzlinou. Ve vybraných 
restauracích, cukrárnách i hotelích si 
nyní můžete nechat připravit oblíbe-
nou zmrzlinu do skleněných pohárů 
navržených českým designérem roku 
2011 Rony Pleslem.

Kompletní nabídku Prima zmrzliny si 
můžete prohlédnout na 
www.primazmrzlina.cz

PR článek

V létě se nejlépe zchladíme 
zmrzlinou. PRIMA zmrzlina 
jako každý rok přináší několik 
osvěžujících novinek, které 
potěší naše mlsné jazýčky. 
Jako vždy se můžeme těšit 
na lahodnou chuť, kvalitní 
suroviny, čerstvé ovoce 
a lásku, se kterou jsou 
zmrzliny vyráběné.

Zmrzlina s láskou 
vyráběná
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Historie tavených sýrů není příliš dlouhá. Účelem 
jejich výroby bylo zajistit delší trvanlivost zrajících 
sýrů, aby mohly být transportovány na delší vzdá-
lenosti bez dodržování chladírenského řetězce. 
První tavené sýry byly vyrobeny koncem 
19. století. Původně byly do sýrů přidávány soli 
kyseliny citronové, později se začaly přidávat i fos-
fáty, které umožnily vyrábět sýry roztíratelné. Ta-
vené sýry hojně využívala i armáda, zejména kvůli 
jejich dobré skladovatelnosti a výživové hodnotě.

Výroba tavených sýrů
Tavené sýry se vyrábějí z přírodních 
sýrů, mléčných bílkovin, mléčných 
tuků, vody a u ochucených sýrů 
i z dalších přísad, jejichž obsah by 
však neměl přesáhnout 1/6 sušiny 
výrobků. Jednotlivé složky jsou 
naváženy ve správných poměrech, 
smíchány s tavícími solemi 
a promíchávány v tavičkách, kde se 
dosahuje teploty mezi 80 až 95 °C. 
Následně jsou výrobky zformovány, 
baleny, nejčastěji do alobalu, 
a vychlazeny.

Pozor na značení
Tavené sýry se vyrábějí z přírodních 
sýrů, a to buď ze směsi různých 
druhů sýrů, nebo z jednoho druhu 
sýra. Tavené sýry vyrobené z jednoho 
druhu sýra mohou ve svém názvu 
nést druhový název sýra, ze kterého 
jsou vyrobené. Takové sýry jsou však 
na našem trhu méně obvyklé a název 
sýra je obvykle odvozen od použité 
ochucující složky nebo jsou pro 

dochází k narušení optimálního 
poměru mezi fosforem a vápníkem. 
Jejich správný poměr, který by se 
měl pohybovat mezi 2:1 až 1:1, 
je důležitý zejména s ohledem 
na dobrou využitelnost obou těchto 
prvků. V běžných sýrech je tento 
poměr zhruba 1,5:1. V tavených 
sýrech různého původu se poměr 
mezi vápníkem a fosforem pohybuje 
v rozmezí 1:1,5 až 1:3. Tedy je 
v podstatě obrácený oproti běžnému 
sýru a doporučeným hodnotám 
ve prospěch fosforu. Při poměru 
nad 1:1,5 již dochází ke zhoršení 
ve využití vápníku.

Výsledky testů
V našem testu jsme porovnávali 
tavené sýry dostupné na českém 
trhu a podívali se právě na vzájemný 
poměr mezi vápníkem a fosforem 
v nich. V této souvislosti je třeba 
dodat, že legislativa nijak nereguluje 
tento poměr, pouze uvádí maximální 
možný přídavek fosfátů do výrobků. 
Výrobci proto nejsou nijak vázání 
tento poměr sledovat či optimalizo-
vat, není ani předmětem běžného 
dozoru. V tabulkách naleznete 
jak naměřené hodnoty obsahu 
vápníku a fosforu, tak vzájemně 
přepočítaný poměr mezi nimi. Jako 
obvykle jsme také porovnali sýry 
po stránce hédonické a podívali jsme 
se i na možný výskyt vad. Vzhled, 
barva, chuť i vůně taveného sýra 
mohou být ovlivněny způsobem 
zpracování a tepelným namáháním 
při výrobě, volbou surovin, rychlostí 

Tavené sýry

Přip
ravila V

ŠC
H

T, fo
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 A
leš O

týp
ka

komerční účely použity názvy, které 
nejsou nijak legislativně upravené. 
Při nákupu je však třeba rozlišit mezi 
taveným sýrem a ostatními výrobky, 
které sice vypadají jako tavený sýr, 
ale ve skutečnosti mohou obsahovat 
vyšší podíly jiných složek, které není 
povoleno do tavených sýrů přidávat. 
Výrobky označené slovem „sýrový“ 
musejí obsahovat nejméně 50 % 
sýrů (např. tavený sýrový výrobek). 
Pokud výrobek obsahuje méně než 
50 % sýrů, může být označen pouze 
jako „výrobek se sýrem“. 
Tavené sýry patří mezi výrobky, které 
mají ve srovnání s běžnými sýry delší 
trvanlivost a ve většině případů jsou 
i odolné vůči skladování při vyšších 
teplotách. Při výrobě tavených sýrů 
se pro prodloužení trvanlivosti 
používají tavící soli, které stabilizují 
směs během tepelného ošetření. 
Nejčastěji se používají sodné soli 
kyseliny fosforečné nebo citronové. 
Právě použití fosfátů je však často 
kritizováno, protože ve výrobcích 

rubrika podporována
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chladnutí po tepelném zpracování 
i podmínkami, za kterých je výrobek 
skladován. Dlouhým skladováním při 
vyšších teplotách dochází k postup-
nému žloutnutí a tmavnutí barvy 
sýrů. Zároveň mohou ve výrobku 
pomalu krystalizovat soli nebo 
laktóza, čímž dochází k postupné 
ztrátě jemné textury až k výskytu 
rozpoznatelných krystalků. Příliš 
velkým tepelným namáháním při 
výrobě může dojít ke zdůraznění 
nasládlé až připálené chuti. 
V našem testu byl senzoricky nejlépe 
hodnocen výrobek Smetanito 
od společnosti BEL Sýry Česko. Je 
však třeba zdůraznit, že výsledky 
neukazují na významné rozdíly mezi 
jednotlivými vzorky. Nejlepší poměr 
mezi vápníkem a fosforem jsme 
zjistili u výrobku Apetito Lahodně 
smetanové od výrobce TPK. V cel-
kovém hodnocení jsme zohlednili 
oba dva parametry, jak senzorické 
hodnocení, tak poměr mezi 
vápníkem a fosforem. V celkovém 
hodnocení se stal vítězem výrobek 
Smetanito.

1.

testovali jsme pro vás

Název výrobku Želetava - Smetanito

Výrobce/ Prodávající BEL Sýry Česko a.s.
Země původu ČR
Cena 31,90 Kč
Vápník (mg/100g) 347
Fosfor (mg/100 g) 668

Poměr Ca:P 1:1,9
Senzorické hodnocení
Barva 4,9
Vůně 4,6
Chuť 4,0
Textura 4,6
Průměr senzorického 
hodnocení

4,5

Celkové hodno-
cení

5,0

Název výrobku Želetava - tavený sýr

Výrobce/ Prodávající BEL Sýry Česko a.s.
Země původu ČR
Cena 27,90 Kč
Vápník (mg/100g) 325
Fosfor (mg/100 g) 701

Poměr Ca:P 1:2,2
Senzorické hodnocení
Barva 4,7
Vůně 4,4
Chuť 4,0
Textura 4,4
Průměr senzorického 
hodnocení

4,4

Celkové hodno-
cení

3,7

Název výrobku Apetito

Výrobce/ Prodávající TPK s.r.o.
Země původu ČR
Cena 29,90 Kč
Vápník (mg/100g) 358
Fosfor (mg/100 g) 646

Poměr Ca:P 1:1,8
Senzorické hodnocení
Barva 4,0
Vůně 4,0
Chuť 3,5
Textura 3,6
Průměr senzorického 
hodnocení

3,8

Celkové hodno-
cení

4,8

Název výrobku Tany Delicato 

Výrobce/ Prodávající TANY, spol. s.r.o.
Země původu ČR
Cena 28,90 Kč
Vápník (mg/100g) 333
Fosfor (mg/100 g) 706

Poměr Ca:P 1:2,1
Senzorické hodnocení
Barva 4,1
Vůně 3,7
Chuť 3,2
Textura 3,2
Průměr senzorického 
hodnocení

3,6

Celkové hodno-
cení

3,3

Název výrobku Lipno

Výrobce/ Prodávající Madeta a.s.
Země původu ČR
Cena 29,90 Kč
Vápník (mg/100g) 407
Fosfor (mg/100 g) 778

Poměr Ca:P 1:1,9
Senzorické hodnocení
Barva 3,4
Vůně 3,8
Chuť 3,4
Textura 4,2
Průměr senzorického 
hodnocení

3,7

Celkové hodno-
cení

4,1

4. 5.

2.
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cení

3.
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10.

7.6.
8.

Tavené sýry v jídelníčku  
Tavené sýry představují vhodnou 
alternativu k běžným zrajícím sýrům 
zejména pro spotřebitele, kteří rádi 
využijí předností v podobě delší 
trvanlivosti a možnosti výrobky 
skladovat při vyšší teplotě. Na oba-
lech bývají obvykle uvedené chladí-
renské skladovací podmínky. Většina 
tavených sýrů však snese i skladování 
při vyšší teplotě. Proto je tavený 
sýr vhodným mléčným výrobkem 
na cesty. Je však třeba počítat, že 
se u výrobků po určité době začnou 
projevovat výše uvedené senzorické 
změny. Z výživového hlediska jsou 
tavené stejně jako zrající a čerstvé 
sýry zdrojem bílkovin a řady mine-
rálních látek a vitaminů. Ve srovnání 
s běžnými sýry je však u tavených 
sýrů pozměněn poměr mezi vápní-
kem a fosforem způsobem, který 
snižuje využitelnost těchto prvků. 

testovali jsme pro vás
tavené sýry

Název výrobku
Albert Quality - ta-
vený sýr lahůdkový

Výrobce/ Prodávající TANY, spol. s.r.o.
Země původu ČR
Cena 25,90 Kč
Vápník (mg/100g) 342
Fosfor (mg/100 g) 737

Poměr Ca:P 1:2,2
Senzorické hodnocení
Barva 4,1
Vůně 3,6
Chuť 2,8
Textura 4,2
Průměr senzorického 
hodnocení

3,7

Celkové hodno-
cení

3,1

Název výrobku Les Trois Vaches

Výrobce/ Prodávající Président
Země původu FR
Cena 61,90 Kč
Vápník (mg/100g) 316
Fosfor (mg/100 g) 729

Poměr Ca:P 1:2,3
Senzorické hodnocení
Barva 4,1
Vůně 3,6
Chuť 3,7
Textura 4,0
Průměr senzorického 
hodnocení

3,8

Celkové hodno-
cení

2,0

Název výrobku Creamfields

Výrobce/ Prodávající Tesco stores ČR a.s.
Země původu HU
Cena 27,90 Kč
Vápník (mg/100g) 315
Fosfor (mg/100 g) 681

Poměr Ca:P 1:2,2
Senzorické hodnocení
Barva 3,6
Vůně 3,8
Chuť 3,0
Textura 3,8
Průměr senzorického 
hodnocení

3,6

Celkové hodno-
cení

3,0

Název výrobku Président

Výrobce/ Prodávající Mlékárna Klatovy
Země původu ČR
Cena 35,90 Kč
Vápník (mg/100g) 282
Fosfor (mg/100 g) 836

Poměr Ca:P 1:3,0
Senzorické hodnocení
Barva 3,4
Vůně 4,2
Chuť 3,5
Textura 2,9
Průměr senzorického 
hodnocení

3,5

Celkové hodno-
cení

1,8

Název výrobku Blaník

Výrobce/ Prodávající Alimpex food a.s.
Země původu PL
Cena 11,50 Kč
Vápník (mg/100g) 272
Fosfor (mg/100 g) 721

Poměr Ca:P 1:2,7
Senzorické hodnocení
Barva 2,8
Vůně 4,0
Chuť 4,2
Textura 4,6
Průměr senzorického 
hodnocení

3,9

Celkové hodno-
cení

2,3

7.

9.
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jak poznat kvalitní potraviny 

Co je to vlastně jogurt
Slovo jogurt pochází z turečtiny, v doslov-
ném překladu znamená zkvašené mléko. 
Různých mléčných výrobků jsou plné 
regály, jen část z nich však smí v souladu 
s českým zákonem nést název jogurt. Dle 
vyhlášky č. 77/2003 Sb. o mléčných výrob-
cích smí být jako jogurt označován pouze 
ten výrobek, který neprošel žádnou 
tepelnou úpravou po kysacím procesu, 
neobsahuje konzervační látky a vznikl 
prokysáním mléka, smetany nebo 
podmáslí či jejich směsí jogurtovou kul-
turou. Zároveň musí výrobek obsahovat 
minimálně 10 milionů mikroorganismů 
v 1 gramu na konci doby spotřeby. Česká 
legislativa tak respektuje mezinárodní 
doporučení Codex Alimentarius, který ale 
není aplikován v celé řadě zemí. V Evropě 
se můžete setkat i s jogurty, které jsou 
tepelně ošetřené po kysacím procesu, 
to ale znamená, že pak již neobsahují 
prospěšné bakterie. Jogurtová kultura 
se skládá ze směsi dvou druhů bakterií, 
a to Lactobacillus delbrueckii bulgaricus 

bulharských pastevců je dána specifickým 
způsobem jejich stravování. Pastevci totiž 
konzumovali velké množství kysaného 
mléka a jogurtu. Profesor Mečnikov 
pak identifikoval v kysaném mléku dva 
kmeny bakterií, kterým přisoudil onen 
pozitivní vliv na dlouhověkost. Mečnikovy 
výzkumy následně potvrdily přínos 
jogurtu ke zpomalení stárnutí a posílení 
obranyschopnosti organismu:„Jogurt 
změní přirozeně neutrální prostředí 
ve střevech na lehce kyselé, ve kterém se 
mnohem hůře množí mikrobi způsobující 
střevní infekce.“ Uznávaný vědec tak 
vtiskl jogurtu pečeť výrobku prospěšného 
zdraví. V roce 1908 dostal profesor 
Mečnikov za výzkum imunitního systému 
Nobelovu cenu.
První průmyslová výroba jogurtů v Evropě 
byla zavedena ve Španělsku v roce 1919 
Isaacem Carassem, který založil firmu 
Danone a název odvodil od katalánské 
podoby jména svého syna Daniela. Dnes 
je Danone světovou jedničkou v zakysa-
ných výrobcích, fungující úspěšně i u nás.

Předek dnešního jogurtu pravděpodobně 
vznikl kdesi na Blízkém Východě ve vaku 
z kozí kůže, v němž se přepravovalo 
mléko. Za přítomnosti vhodných 
bakterií a tepla pak mléko zkvasilo 
a lidé usoudili, že výsledný produkt je 
chutnější než mléko. Podle dochovaných 
nálezů se uvádí, že se tak mohlo stát 
zhruba tři tisíce let před Kristem. 
K nám se jogurt dostal z Bulharska, 
které bylo až do konce 19. století pod 
nadvládou Turků. Odborník na mléčné 
výrobky Ing. Miloš Štafen ze společnosti 
Danone dodává, že známý ruský lékař 
a badatel Ilja Iljič Mečnikov vyslovil 
jako první hypotézu, že dlouhověkost 
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Jogurt patří k nejoblíbenějším 
mléčným výrobkům na celém 
světě. Není divu, má dlouhou 
historii a díky vysokému 
obsahu zdraví prospěšných 
látek téměř zázračné účinky.

Jogurty



www.svetpotravin.cz 21srpen 2012

jak poznat kvalitní potraviny 

vylepšit přídavkem ovoce, medu, oříšků 
či cereálií. V Česku vyrobené výrobky 
splňují přísné požadavky z pohledu 
používaných ingrediencí. To je samo 
o sobě doporučení právě pro české 
výrobky. Dál asi nezbývá než zkoušet 
a hledat tu správnou konzistenci a chuť, 
která vyhovuje právě vám. Jogurty jsou 
totiž vyráběny zráním v obalu nebo 
v tanku. Tyto výrobky se od sebe liší 
konzistencí. Ten, který zraje v kelímku, 
má gelovitou konzistenci a lasturovitý 
lom na lžíci, jogurt zrající v tanku má 
hladkou a lesklou konzistenci. Mezi 
oběma výrobky při stejném složení pak 
nejsou z pohledu výživových vlastností 
pro spotřebitele žádné rozdíly. 
Dalším doporučením je sledovat 
informace o výživových údajích, 
množství bílkovin, tuků atd. Optimálně 
pak v tabulce podle systému GDA – 
doporučených výživových množství. Ta 
vám umožní co nejlépe připravit správné 
složení denní výživy. Častým mýtem je, že 
smetanový jogurt obsahuje více vápníku. 
Zde však platí, že čím vyšší je podíl 
bílkovin, tím vyšší je obsah vápníku. Tedy 
čím vyšší je obsah tuku v jogurtu, tím 
obsahuje méně bílkovin, a tedy i vápníku. 
Smetanový jogurt obsahuje méně 
vápníku než např. „light“ jogurt.

Jogurty a zdraví 
Mléko a mléčné výrobky patří mezi 
základní potraviny nezbytné pro 
kvalitní výživu člověka všech věkových 
kategorií. Obsahují totiž všechny 
základní živiny (bílkoviny, sacharidy 
a lipidy) a navíc jsou cennou zásobár-
nou vitaminů a minerálních látek. Jejich 
konzumace pozitivně ovlivňuje naši 
přirozenou střevní mikroflóru, a brání 
tak hnilobným procesům ve střevě. 

Mají pozitivní vliv také na snižování 
vysoké hladiny cholesterolu v krvi, 
pokud nezvolíme smetanové jogurty. 
Na rozdíl od samotného mléka je 
mohou konzumovat i lidé, kteří mléčný 
cukr, tedy laktózu, špatně tráví. Podle 
oficiálních výživových doporučení by 
měl běžný spotřebitel sníst denně 2 až 
3 porce mléčných výrobků. Jogurtům 
nevděčíme jen za lepší trávení a imu-
nitu, ale pomáhají také snižovat riziko 
vzniku zubního kazu. Vápník a fosfor 
obsažené v jogurtech vytvářejí na zubní 
sklovině jakousi ochrannou vrstvu, 
která chrání zub před napadením 
bakteriemi, které způsobují zubní kaz.

a Streptococcus salivarius thermophillus. 
Tyto bakterie přeměňují mléčný cukr 
(laktózu) na kyselinu mléčnou, která je 
nezbytně nutná pro vznik jogurtu. Slogan 
„jogurt s živými bakteriemi“ se tedy jeví 
jako absurdní, jelikož všechny jogurty 
vyrobené v České republice musejí „být 
živé“.  Spotřebitelé však tuto informaci 
oceňují, neboť se již v minulosti setkali 
s výrobky, kde tomu tak nebylo. Kromě 
jogurtů se lze setkat s výrobky s názvem 
jogurtový dezert, jogurtová pěna či 
jogurtový nápoj, a to za předpokladu, že 
obsahují alespoň 50 % jogurtové složky, 
tedy opět živého jogurtu

Ochucené jogurty
Nejen u dětí jsou velice oblíbené různé 
ochucené a obarvené jogurty. Doplněny 
mohou být sirupem, džemem či marme-
ládou, čokoládou nebo cereáliemi. Různé 
druhy přísad však smějí tvořit maximálně 
30 % hmotnosti výrobku. V dnešní době 
představuje spotřeba ochucených jogurtů 
v České republice 80 % celkové spotřeby, 
tedy jen každý pátý zkonzumovaný 
jogurt je v bílé variantě. 

Jaký jogurt vybrat? 
V prvé řadě pochopitelně ten, který je 
skutečně označen jako jogurt. Raději 
bychom měli volit výrobky z plnotučného 
nebo alespoň polotučného mléka. Tyto 
výrobky jsou vyrobeny pouze z mléka 
a mléčných ingrediencí. V případě, že 
vám chuťově úplně nevyhovují, závisí 
pouze na vaší vlastní představivosti, jak je 
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Informace povinně
vyznačené na obale:
• název obchodní firmy a sídlo výrobce
• název druhu (jogurt bílý) a pod-
skupiny (smetanový, nízkotučný, se 
sníženým obsahem tuku) 
• množství jogurtu v g nebo ml 
• obsah tuku v % - tučnost jogurtu 
se pohybuje od cca 0,1 % do více než 
10 % 
• údaj o způsobu skladování
• datum použitelnosti označené 
„Spotřebujte do…“ – jogurt patří mezi 
neúdržné potraviny, nesmí se proto 
prodávat po ukončení data spotřeby
• složení jogurtu – musí být uvede-
ny všechny složky, a to v sestupném 
pořadí 
• zdravotní upozornění, pokud jogurt 
obsahuje složky, které mohou být 
pro některé konzumenty zdravotním 
rizikem
• pokud jogurt obsahuje vitaminy, 
musí mít při překročení určitého 
obsahu uvedenou doporučenou denní 
dávku (DDD) v % na 100 g. 
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pozvánka

muzeum, aby absolvovaly prohlídku 
zemědělských strojů. Na své si 
tak přijdou i diváci v Čáslavi. Zpět  
do Kutné Hory povede cesta Spanilé 
jízdy po jiné trase.

Co byste jako ředitelka závodu 
popřála?
Určitě hezké počasí po celý víkend, 
spokojenost účastníků závodu, bezpo-
ruchovou a bezpečnou jízdu veteránů 
a především, aby na naši akci zavítalo 
co nejvíce návštěvníků. Na své si 
přijdou milovníci aut, dobré zábavy 
i jídla. A tak vás všechny srdečně 
zvu do Kutné Hory na INT VETERAN 
RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ.

Srpnovém hodování na náměstí 
se postarají o hladové a vyprahlé 
návštěvníky např. točeným pivem, 
grilovaným masem nebo klobáskami. 
Ředitel hotelu Ing. Karel Borůvka, 
jedno z es českého hotelnictví, který 
řídil provoz několika hotelů v Praze 
(např. Parkhotel Praha), odstartuje 
závody v pojídání borůvkových 
knedlíků. 

Co se závodů týče, INT  VETERAN 
RALLYE se pyšní nálepkou mezi-
národní. Zástupci jakých států se 
budou letošní rallye účastnit?
Jsme velmi potěšeni každoročně 
vzrůstajícím zájmem o účast v závodě 
ze strany cizinců. Startovní pole letos 
ozdobí vozy z Německa, Rakouska 
a Polska. Nejen oni, ale i všichni 
ostatní uvítají, když jim příznivci 
veteránů přijdou fandit na start. 
Závod startuje z Lorecké ulice v Kutné 
Hoře v sobotu 18. 8. 2012 a v neděli 
19. 8. 2012 vždy v 10 hodin.

Nedílnou součástí závodního 
víkendu je Spanilá jízda, kudy 
letos povede její trasa?
Přesně tak, o Spanilou jízdu ani letos 
návštěvníci akce nepřijdou. V sobotu 
asi ve 13 hodin vyrazí z Kutné Hory 
posádky 40 historických veteránů 
na vyhlídkovou okružní jízdu směrem 
na Čáslav, kde navštíví Žižkovo 
náměstí a Národní zemědělské 

Letos je program doplněn 
o Srpnové hodování, které 
se dokonce dostalo do názvu 
akce. Přibližte nám, co si máme 
pod tímto pojmem představit.
Každým rokem se snažíme návštěv-
níkům nabídnout pestřejší program, 
aby si každý přišel na své. Tento rok 
se bude hodovat. A když hodování, 
tak po česku. Lidé se tak mohou těšit 
na kvalitní české potraviny KLASA, 
např. dobře známé Valašské frgály, 
vynikající preclíčky z pekařství Rýdl, 
produkty pro vyznavače zdravé výživy 
Racio, pro znalce sýry Gran Moravia, 
kuřecí dobroty od Vodňanské drů-
beže, mnoho příchutí Hanácké kyselky 
a další. Já osobně se nejvíce těším 
na ochutnávku zmrzliny Míša. 

Jaké největší lákadlo je pro nás 
připraveno v rámci doprovod-
ného programu na pódiu?
Letos to bude určitě sobotní vystou-
pení kapely Mňága & Žďorp a Marcely 
Holanové. Z nedělního programu 
pak např. Jan Vyčítal se skupinou 
Greenhorns. Program na pódiu začíná 
po oba dny ve 12 hodin a v sobotu 
je ve 22 hodin zakončen slavnostním 
ohňostrojem. Srpnové hodování pak 
začíná vždy od 10 hodin.

V předchozích ročnících jste 
spolupracovali s hotelem Mědí-
nek. Bude tato spolupráce 
pokračovat?
Se servisem pro ubytované účastníky 
závodu a VIP osoby panuje naprostá 
spokojenost. Hotel Mědínek je pro 
nás zárukou fungující spolupráce 
i v dalších letech. Na letošním 

INT VETERAN RALLYE & 
SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 
v Kutné Hoře je již tradičním 
závodem historických 
vozidel s mezinárodní účastí. 
Ve dnech 18. – 19. 8. 2012 
zde ve IV. ročníku změří své 
síly automobily vyrobené 
do roku 1940. O akci 
jsme si povídali s Andreou 
Güttlerovou, ředitelkou 
závodu. 

Víte, co má společného vůně benzinu, 
výborných potravin a dobrá zábava?
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Ochutnejte i další příchutě!
- maďarská zelenina
- letní zelenina
- borůvka
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obsahujících takovouto kombinaci 
látek může mít za následek řadu 
zdravotních komplikací souvisejících 
s civilizačními chorobami. Přispívají 
ke zvýšené hladině LDL cholesterolu 
v krvi a krevního tlaku, jež vedou 
k srdečně-cévním onemocněním, dále 
pak k zažívacím problémům, rakovině 
tlustého střeva a obezitě. Obsahují 
látky, které mohou vyvolávat reakce 
podobající se alergii. Nejhůře na tom 
jsou svým složením levné náhražkové 
výrobky, nejlépe pak kvalitní šunka 
s vysokým podílem masa. Šunku 
od kosti nelze zařadit mezi uzeniny, 
ale levnější konzumní šunku už ano.

Uzenina není uzené maso, ale 
homogenizovaný masný výrobek, 
který se konzervuje uzením nebo 
dalšími technologickými náhražkami 
uzení, jako je například fermentace. 
Podle zákona o potravinách musejí 
masné výrobky obsahovat minimálně 
50 % masa. Otázkou je, co se skrývá 
za dalšími 50 %. Obvykle se jedná 
o separáty, neboli strojově oddělené 
maso a kosti, kůži, mouku, rostlinné 
tuky a bílkoviny (například soja), 
škroby, sůl a „éčka“. Ta se používají 
nejen ke konzervaci daného výrobku, 
ale také mu dodávají barvu, aroma 
a chuť. Pravidelná konzumace uzenin 

Uzeniny patří bezpochyby mezi oblíbené potraviny českého 
národa. Odborníci na zdraví je obvykle zavrhují především 
kvůli nadměrnému množství soli a škodlivých tuků. Kam 
uzeniny ve vyšší míře rozhodně nepatří, je dětský jídelníček.

co je vhodné pro vaše dítě

Uzeniny pro dospělé 
v dětském jídelníčku
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co je vhodné pro vaše dítě

Vyrábějí se z masa, jater, koření, 
dochucovadel, podle druhu mohou 
obsahovat malé množství aromatic-
kého alkoholu. Levné a nekvalitní 
paštiky mohou obsahovat náhražky, 
kůži, drůbeží separát či škrob.

Děti a uzeniny
Uzeniny jdou ruku v ruce se solí 
jakožto přírodním konzervačním čini-
dlem. Průměrné doporučené denní 
množství soli u dětí činí polovinu 
kávové lžičky, samozřejmě v závislosti 
na věku. U dospělého tato dávka 
odpovídá jedné celé kávové lžičce. 
Bohužel sůl se nachází téměř ve všech 
potravinách a dodržet stanovený 
limit bývá nadlidský úkol. Obdobná je 
situace u dalších složek nacházejících 
se v uzeninách, tedy konzervačních 
látek, dochucovadel, aromat a barviv, 
jež se dávají do souvislosti s trávicími 
potížemi i dýchacími a kožními 
problémy připomínajícími alergickou 
reakci. Kojenci a batolata by se měli 
uzeninám vyhnout, ke svému životu 
je opravdu nepotřebují. Děti před-
školního a školního věku si jednou 
za 14 dní mohou dopřát kvalitní 
uzeniny. 

Jak správně upravit uzeniny?
Existují způsoby, jak z uzenin udělat 
výživovou tikající bombu, nebo 
naopak snížit případné nežadoucí 
účinky na lidské zdraví. Mezi ty horší 
případy patří kontakt s plamenem, 
kdy z uzeniny kape tuk do ohně, 
a ten se vrací zpět v podobě karcino-
genních látek. Obdobně je na 
tom i pečení v troubě nad 200 °C 
a samozřejmě smažení. Naopak 
za šetrnou tepelnou úpravu je 
považováno vaření v páře nebo 
ve vodě. To umožní vyplavit tuk a sůl, 
který zůstane ve vodě a do potraviny 
se již nevrací. 

Co všechno patří mezi uzeniny?
Uzeniny není nutné z jídelníčku zcela 
vylučovat, ale je nezbytné s jejich 
konzumací nakládat opatrně, jíst je 
jen jednou za čas a vybírat kvalitní 
výrobky s co možná nejvyšším 
podílem masa. Čím více ho výrobek 
bude obsahovat, tím menší bude 
podíl soli a dalších méně vhodných 
látek. Zvýšenou pozornost musí 
spotřebitelé věnovat informacím 
uvedeným na obale. Zastoupení 
jednotlivých ingrediencí je uvedeno 
procentuelně sestupně dolů. 

Mezi největší české neřesti 
v podobě uzenin patří:
Salámy – nejčastěji se vyrábějí 
z vepřového masa, sádla a koření 
v závislosti na druhu. Rozdělují se 
na měkké (salám junior, gothaj, 
šunkový salám apod.), tepelně 
opracované trvanlivé salámy 
(turistický salám, vysočina) a tepelně 
neopracované fermentované trvanlivé 
salámy (herkules, lovecký salám, 
paprikáš, poličan apod.).
Párky – se vyrábějí z jemně mletého 
vepřového, drůbežího, telecího nebo 
hovězího masa, obsahují koření, sůl, 
pepř a další směsi. U párků a klobás 
je třeba sledovat, zda a v jakém 
množství neobsahují různé náhražky, 
jako je drůbeží separát, škrob, soja, 
mouka, voda, zahušťovadla, barviva 
a dochucovadla. 
Špekáčky – se připravují ze směsi 
vepřového a hovězího masa s vložkou 
z uzeného špeku. Podle vyhlášky musí 
podíl masa u špekáčků být nejméně 
40%, tuku pak maximálně 45%. 
Pozor na napodobeniny, které mohou 
být dobarvené větším množstvím 
papriky, obsahovat chrupavčité části 
či jiné bílkoviny. 
Paštiky – jsou roztíratelné, tepelně 
zpracované uzenářské pasty. 
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Letní měsíce jsou většinou plné radostných chvil a odpočinku na dovolené. Stravování 
v létě s sebou ovšem přináší četné nástrahy. Víte, na které potraviny byste si měli dát 
pozor? Řešíte, jak předcházet trávicím problémům? Chystáte se na cesty a přemýšlíte, jaké 
potraviny si s sebou zabalit?

tipy pro zdraví

pokrmy. To platí i během porcování 
masa. Je ideální si na něj vyhradit 
jedno prkénko a nůž, celou pracovní 
plochu udržovat v čistotě a mýt 
si pravidelně ruce. Maso musí být 
dostatečně tepelně upravené, bakterie 
salmonely hynou při 80 °C. Stejně 
tak vejce, jež jsou dalším nejčastějším 
zdrojem nákazy salmonelou, musejí 
pocházet z bezpečného zdroje, být 
čerstvá a dostatečně uvařená.

Zabaleno na cesty
Není nutné tyto problematické potra-
viny z jídelníčku v letních měsících 
vyloučit, stačí pořídit si tašku s termo-
izolační kapsou na potraviny a ter-
movak na láhev s pitím a samozřejmě 
je sníst co možná nejdříve. Zeleninu 
a ovoce omyjte, osušte a máte-li 
doma, použijte vakuované sáčky či 
misky s pevným uzávěrem. Jakkoliv 
nahnilé nebo poškozené ovoce či 
zelenina se nedoporučuje odkrajovat 
a následně sníst, ale rovnou vyhodit. 

V horkém počasí čerstvé suroviny 
zákonitě podléhají zkáze. Znamená to, 
že v nich vlivem teploty a nevhodným 
způsobem skladování rostou různé 
mikroorganismy, bakterie, kvasinky 
a plísně, jež mohou způsobit v trávi-
cím traktu značné problémy. Potraviny 
se vlivem vnějších podmínek začnou 
rozkládat, měnit konzistenci, barvu, 
aroma a také chuť, obvykle na hořkou, 
kyselou či sladkou. Nejhůře na tom 
jsou tzv. neúdržné potraviny, které 
obsahují větší množství vody a bílko-
vin. Do této skupiny patří především 
maso, ryby, mléko, vejce a také 
některé druhy zeleniny a ovoce. Lze je 
konzervovat, tedy prosolit, prosladit, 
vyudit či usušit, což ve většině případů 
není zrovna šetrné vůči zdraví. Dnes se 
používají různé moderní metody, jako 
je ionizující záření, ultrazvuk, konzer-
vace vysokým tlakem nebo vakuové 
balení. Další využívanou možností 
je konzervace pomocí varu (např. 
u kompotů či džemů), nebo naopak 

nízkých teplot (mražení potravin). Pou-
žívají se také látky, které se přirozeně 
v potravinách vyskytují, jako je např. 
kyselina citronová. Nevhodné naopak 
jsou potraviny konzervované umělými 
látkami, např. kyselinou benzoovou či 
oxidem siřičitým, které mohou ve větší 
míře a u citlivějších jedinců vyvolávat 
reakce podobající se alergii a nejsou 
vhodné pro děti. Na obale potravin, 
především polotovarů, pak sledujte 
také obsah cukru a soli.

Pozor na salmonelu!
V létě se také zvyšuje riziko nákazy 
salmonelózou. Jedná se o akutní 
průjmové onemocnění, jež způsobují 
bakterie rodu salmonella. Předejít 
nakažení lze hned několika způsoby. 
Protože jedním z hlavních „nosičů“ 
je syrové maso, je zapotřebí vybírat 
si opravdu jen čerstvé a kvalitní kusy. 
Skladovat je odděleně od jiných 
potravin v lednici a nedopustit, aby 
se tekutina z masa dostala na jiné 
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Inspirace pro letní stravování
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Hlavní zásady při cestová-
ní do zahraničí: 
•  Pít pouze balenou nebo alespoň 

převařenou vodu
•  Stravovat se v zařízeních od střední 

cenové úrovně výše
•  Konzumovat pouze čerstvě připra-

vené a tepelně upravené pokrmy
•  Ovoce a zeleninu oloupat nebo 

alespoň omýt vodou
•  Vyhýbat se potenciálním rizikům 

(led, zmrzlina, nepasterizované 
mléko, studené pokrmy)

tipy pro zdraví

trávicími potížemi na cesty slouží 
probiotika, která jsou součástí jogurtů, 
acidofilního mléka či plísňových sýrů.

Nezapomeňte na pitný režim
To, co je opravdu nutné během 
horkých letních dnů doplňovat, jsou 
tekutiny. Někdo pije bez problému, 
jiní lidé se do toho musejí nutit. Bez 
vody by v organismu nemohlo dochá-
zet k důležitým metabolickým jevům. 
Dostatečný a správně sestavený pitný 
režim má také vliv na detoxikaci 
organismu, pokožku, člověk se necítí 
unavený, nemívá bolesti hlavy, křeče 
a netrpí nevolnostmi způsobenými 
dehydratací. Doporučené množství se 
pohybuje okolo 2 litrů tekutin za den, 
záleží však na věku, pohlaví, hmot-
nosti, fyzickém i zdravotním stavu 
a také na vnějších vlivech, jako je 
třeba venkovní teplota. Nejvhodnější 
je pitná neperlivá voda, minerální 
vody s nízkou mineralizací, neslazené 
slabší čaje, vodou ředěné 100 % 
džusy a zakysané mléčné nápoje. 
Součástí pitného režimu mohou být 
i potraviny s vyšším obsahem vody, 
jako je např. meloun, okurka či 

hlávkový salát. Co se naopak může 
podílet na dehydrataci organismu, 
jsou slazené limonády, vody s vysokou 
mineralizací, ochucené a slazené 
vody, silná káva a čaj a samozřejmě 
alkoholické nápoje.

Maso, uzeniny, sýry a mléčné výrobky 
ukládejte zvlášť od dalších surovin 
kvůli riziku mikrobiální kontaminace. 
Co si tedy vzít s sebou na cesty? 
Ovoce a zeleninu, ideálně jako celý 
kus, aby zbytečně neuvolňovaly vodu, 
celozrnné sendviče s kvalitní šunkou, 
sýrem a kouskem zeleniny. Zvlášť 
zabalené přírodní řízky či za studena 
nakrájenou pečeni, uvařené nové 
brambory ve slupce a jako dezert např. 
domácí koláč. Ideální jsou pokrmy 
typu finger foods, tedy menší kousky 
jídla, jež lze vzít do ruky a sníst, třeba 
v autě. Jako dobrá prevence před 

inzerce

www.primazmrzlina.cz
Vyhraj na primazmrzlina.eu
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já jsem vždy toužil stát se leteckým 
mechanikem. Pak se to ale nějak zlomilo 
a kuchařina mne oslovila. Měl jsem 
možnost si práci v kuchyni vyzkoušet přes 
prázdniny v restauraci u mého známého 
kuchaře Václava Šmerdy. No, a to defini-
tivně rozhodlo.

Kde jste získal kuchařské vzdě-
lání a jak na svá učňovská léta 
vzpomínáte?
Vyučil jsem se na Střední škole hotelnictví 
a gastronomie v dnešním hotelu Crown 
Plaza v Dejvicích. Musím říci, že pro mne 
měla škola dvě stránky. Na jedné bylo velké 
rozčarování, když jsem poznal, že z celé 
třídy nás bylo asi pět, které obor skutečně 
zajímal a bavil. Ostatní tam víceméně 
seděli a vypadalo to, že jsou tam skoro 
z donucení. Na druhou stranu jsme měli 
štěstí na výtečné pedagogy. Třeba paní Eva 
Vylítová byla osobou, která mne ještě více 
namotivovala, abych se oboru zodpovědně 
věnoval. V té době byla navíc manažerkou 
národního juniorského týmu, takže tak 
jsem se vlastně dostal k té reprezentaci.

Zatím ne. Pro podnik je to sice velká 
reklama, když je jeho šéfkuchař členem 
reprezentace, ale lidé už často nevidí, jak 
obrovská je to časová zátěž. Soutěžil jsem 
s juniory 7 let a chci si odpočinout. Navíc 
je seniorský tým oproti juniorům ještě 
mnohokrát náročnější. Chci si dát nějaký 
ten rok oddychový čas a pak uvidíme. 
Myslím, že stále mám dost času a mohu 
ještě nějaké zkušenosti nabrat, než se budu 
o místo v týmu ucházet.

A teď zpět k začátkům. Asi jste se 
jako kuchař nenarodil, jak jste se 
pro řemeslo rozhodoval?
Moje babička sice byla kuchařkou, ale 

První otázka směřuje k Vašemu 
členství v kuchařském juniorském 
reprezentačním týmu. Proč už 
nejste jeho kapitánem?
Byl jsem dlouho jeho členem a poslední dva 
roky jeho kapitánem. Ale juniorský tým má 
věkové omezení, které už nesplňuji, takže 
jsem musel bohužel odejít. Byla to pro mne 
velká zkušenost a jsem hrdý na všechny 
úspěchy, kterých jsem s týmem dosáhl, 
včetně zlaté medaile a druhého a třetího 
místa na světovém poháru v Lucemburku.

Nechystáte se navázat na svou 
juniorskou kariéru i v seniorském 
týmu?

Kuchař by měl 
méně mluvit a více vařit 

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována

Je mu 25 let, je jedním z nejmladších šéfkuchařů v Praze a drži-
telem titulu Juniorský kuchař roku 2008. Jan Souček šéfuje 
kuchyni ve vinohradské restauraci Soave, ale jeho mládí hosté 
poznají jen z těch pozitivních stránek – z kreativity, odvážných 
kombinací, pečlivosti a samozřejmě také snahy o neustálé změny 
v nabídce. Bývalý kapitán národního juniorského týmu kuchařů 
a cukrářů ČR se přes své mládí v konkurenci neztratí.
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Tygří krevety pečené v chilli másle 

Roláda z králíka v omáčce z oliv

Rizoto s mořskými plody 

Limetová panna cotta  

Postup:
 Krevety očistíme, odstraníme střívko a mírně nasolíme. Máslo na mírném plamenu 

necháme přepustit, poté přidáme najemno nakrájenou chilli papričku a necháme 
cca 10 minut na plameni louhovat. Ciabattu rozkrájíme na čtyři stejné díly a odkrojíme 
kůrku. Takto připravené pečivo pokapeme trochou chilli másla, osolíme a pečeme v troubě 
na 190 °C asi 3 minuty. Krevety na rozpáleném olivovém oleji orestujeme z obou stran, 
zmírníme plamen a přidáme chilli máslo a rozdrcený česnek. Omytou rukolu zakápneme 
olivovým olejem a osolíme. 

Postup:
 Vykostěné stehno z králíka lehce naklepeme přes folii, osolíme, opepříme, přidáme nasekanou 

šalvěj, olivy a slaninu. Zabalíme a nití utáhneme do válečku, který vaříme v oleji s česnekem 
a bylinkami na 110 °C. Polentu rozmícháme v mléce, pomalu zahříváme na mírném ohni, 
odpálíme a pomocí plechu a válečku vytvarujeme na placku cca 1,5 cm vysokou. Po vychladnutí 
krájíme na jednotlivé porce. Telecí glasse, nakrájené olivy a šalvěj provaříme, dosolíme a ke konci 
dohustíme máslem. Brokolici rozdělíme na malé růžičky, spaříme v osolené vodě. Na pánvi 
rozehřejeme máslo, přidáme spařenou brokolici a marinovaný lilek, prohřejeme a dochutíme solí.

Postup:
 Najemno nakrájenou šalotku orestujeme na olivovém oleji, přidáme rýži a po asi 1 minutě 

zalijeme vínem, lehce osolíme a za neustálého míchání rýži vaříme, postupně doléváme dle 
potřeby vývar. Když je rýže napůl uvařená, přidáme citronovou kůru, chvíli před uvařením 
přidáme najemno nastrouhaný parmazán a máslo, popřípadě dochutíme. Očištěné krevety, 
kalamáry a slávky zprudka opečeme ze všech stran na olivovém oleji, zmírníme plamen 
a přidáme lžíci másla, najemno nakrájenou petržel a citronovou kůru, necháme prohřát 
a podáváme.  

Postup:
 Mléko a smetanu smícháme, přidáme cukr, kůru z jedné limetky a necháme zahřát na asi 

70 °C. Přidáme namočenou želatinu a necháme rozpustit. Směs nalijeme do formiček a dáme 
zatuhnout do lednice. Med se dvěma lžícemi cukru rozpustíme na světlý karamel, přidáme 
mandarinky, džus, limetovou šťávu a vaříme, dokud se neodpaří asi ¼ tekutiny. Rozmixujeme 
dohladka a lehce přihustíme solamylem. Provaříme, přecedíme a necháme v ledničce 
vychladnout. Čokoládu rozpustíme a tenkou vrstvu rozetřeme na talíř zakrytý vypnutou 
potravinářskou folií. V chladničce necháme vychladnout, poté rozlámeme na libovolné kousky.  

Ingredience:  
  

Ingredience:  
 

 

Ingredience:  
  

 

Ingredience:  
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Nedělá Vám problém, že jste v ital-
ské restauraci a nikdy jste v Itálii 
nevařil?
Předně musím říci, že si nehrajeme 
na autentickou italskou restauraci. Nikdo 
z nás není Ital a nemyslím, že by to dobře 
fungovalo. Jen koncept vychází z italské 
kuchyně a jejího stylu. Nepoužíváme třeba 
výhradně italské suroviny, ale vaříme i ze 
surovin lokálních, ryze českých. Samozřejmě 
jsem se snažil nějaké zkušenosti získat 
a naštěstí v Praze už je několik italských 
kuchařů, kteří provozují vlastní podniky. Pár 
jsem jich obešel a strávil u nich nějaký čas 
v kuchyni. Recepty se dají najít v kuchařkách 
nebo na internetu, to není problém, takže 
jsem se spíše snažil dostat do podvědomí 
filozofii a styl jejich vaření. Výsledkem je 
menu ve stylu italské kuchyně, přizpůso-
bené místním zvykům a surovinám. 

Nakupujete si sám suroviny 
do kuchyně, podle čeho vybíráte?
Samozřejmě, nakupuji sám a hlavním 
kritériem je kvalita, i když samozřejmě musí 
být úměrná i cena.

Často se lidem v restauraci zdá, 
že by totéž doma uvařili levněji, 
setkáváte se s tím?
Setkávám, ale je to naprosté nepochopení. 
V restauraci nemohu do ceny jídla 
kalkulovat jen cenu surovin, popřípadě 
energií. My jsme profesionálové, kteří 
se gastronomií živí, takže do ceny jídel 
musí být zakalkulováno mnoho dalších 
položek, jako jsou platy personálu, nájem 
prostor restaurace, jejich vytápění, chlazení, 
odvětrání a mnoho dalšího. To si často lidé 
neuvědomují.

Jak se taková kalkulace dělá?
Většinou se vše zprůměruje a vytvoří se 
koeficient. Takže se spočítají všechny 
náklady, kromě surovin, a z nich se vypočítá 
číslo, které je směrodatné. Pak se u kaž-
dého jídla zkalkuluje cena surovin na jednu 
porci a tímto koeficientem se vynásobí. 
Každý to dělá trochu jinak, ale v principu 
je to všude podobné. Samozřejmě vše se 
kalkuluje v cenách bez DPH, a ta se pak 
k výsledné ceně musí přičíst.

Jaké suroviny nejradši používáte 
a co nejraději vaříte a sám jíte?
Nejradši vařím podzimní jídelní lístek. To 
znamená zvěřinu, houby a podobně. Letní 
jídla pro mne nejsou tak zajímavá, protože 
jsou jednoduchá a lehká. Na podzim se 
přece jen už vaří silnější a hlubší chutě, 
masa, omáčky a to je to, co mne skutečně 
baví. A moje nejoblíbenější jídlo? To jsou 
jednoznačně halušky se zelím a slaninou, 
které dělá moje přítelkyně.

v kuchyni nejlepšího juniorského 
kuchaře?
Asi trochu ano, ale já jsem se vždycky 
snažil si tyhle pocity nepřipouštět. 
Určitě to ale restauraci Červená 
tabulka pomohlo mediálně, protože 
jsem poskytoval nějaké rozhovory 
novinářům, a tím se i restaurace více 
zviditelnila.

To znamená, že jste po škole 
v Červené tabulce zůstal?
Původně jsem tam měl po vyučení 
nastoupit, ale známý mne přetáhl 
do Mladé Boleslavi do steakové 
restaurace. Pak jsem se vrátil do Prahy 
a rok a půl jsem vařil v restauraci 
Kampa Fish. A nakonec jsem se 
vrátil do Červené tabulky, kde jsem se 
postupně během pěti let vypracoval až 
na funkci šéfkuchaře.

Dnes ale vaříte v nové italské 
restauraci Soave.
Z Červené tabulky jsem odešel, protože 
se rozešly mé a majitelovy koncepce, 
kam by se restaurace měla dál ubírat. 
To bylo koncem loňského roku, kdy se 
zároveň připravovalo otevření restau-
race Soave a já jsem dostal nabídku se 
stát jejím šéfkuchařem.

Jaké to je v tak mladém věku 
vést tým v kuchyni, jak si udržu-
jete respekt?
S tím jsem nikdy problém neměl. Tým 
v kuchyni jsem si vždy sestavoval sám 
a pochopitelně dávám přednost lidem, 
kteří mi sedí, a hodnotím je podle 
toho, jaký mají k profesi přístup. Mám 
jedno základní kritérium, že kuchař by 
měl méně mluvit a více vařit. Zatím se 
mi vždy podařilo sestavit skvělou partu, 
se kterou se výborně pracuje.

A jak dopadli Vaši spolužáci?
Právě s těmi, co to moc nebavilo, v kon-
taktu nejsem, ale vím, že většina dělá něco 
úplně jiného. Z té malé skupinky, která 
chtěla něčeho dosáhnout, všichni vaříme. 
Známým se stal třeba Petr Líska, který se 
zúčastnil televizní soutěže Na nože. Jeden 
spolužák teď vaří v restauraci v Kanadě a i ti 
zbylí jsou úspěšní kuchaři.

Kde jste s vařením začínal?
Už na škole na praxi jsem chodil vařit 
do pražské restaurace Červená tabulka. 
Tehdy tam byl šéfkuchařem Jan Horký, 
který shodou okolností stejně jako já 
získal titul kuchaře roku, já v juniorské 
a on v hlavní kategorii. Tam jsem se od něj 
hodně naučil a získal zkušenosti s kvalitní 
gastronomií.

Titul juniorského kuchaře roku 
jste získal v roce 2008. Jak těžké to 
bylo?
Musím přiznat, že to je asi největší úspěch 
v mé dosavadní kariéře. Člověk je tam 
odkázán jen sám na sebe, nemůže se 
spolehnout na pomoc ostatních jako třeba 
na soutěžích s juniorským týmem.

Jak jste se na soutěž Kuchař roku 
připravoval?
Tam žádná velká příprava nepomůže, 
protože pravidla jsou každý rok trochu jiná. 
Ve finále jsme dostali tzv. surovinový koš, 
tedy potraviny, které můžeme použít. Co 
bude obsahovat, jsme do poslední chvíle 
nevěděli. Pak se začal měřit čas a během 
60 minut jsme museli vymyslet, zkalkulovat 
a uvařit oba soutěžní chody. Takže skutečně 
bylo třeba zapojit všechny znalosti, 
dovednosti a taky smysl pro improvizaci.

Začali se na Vás jinak dívat 
v zaměstnání, když najednou měli 

radíme se s šéfkuchařem

Jan Souček s kolegy z juniorské reprezentace
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Sušenky, 
oplatky a perník

PR článek

Najít v okolí někoho, kdo nemá rád sušenky, oplatky nebo perník, je snad 
nemožné. Každý z nás alespoň příležitostně neodolá a kousek trvanlivého 
pečiva sní. Přestože přesný časový úsek minimální spotřeby není stanoven, je 
zažité, že trvanlivé pečivo má minimální trvanlivost dva měsíce. Do této skupiny 
ještě patří pečivo ze šlehaných hmot, suchary a preclíky. Oplatky, sušenky 
a perník však hrají prim a představují největší podíl v objemu výroby. 
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sušenek trvá přibližně 4 až 5 minut 
při teplotě 220 až 280 °C. Samo-
zřejmě opět záleží na druhu sušenek. 

Sušenky se třídí zejména podle 
způsobu tvarování:
Lisované sušenky: z násypky se 
těsto vlisuje do tvarovaných prohlubní 
ve válci. Finální tvary pak vypadávají 
na pás vedoucí do pece.
Řezané sušenky: zásobníkem, který 
má vnější obrys sušenky, se vytlačuje 
těsto. Následně se krájejí plátky 
o tloušťce sušenky.
Stříkané sušenky: řídké těsto se 
vystřikuje ve stejnoměrných porcích 
na dopravní pás k peci.
Vypichované sušenky: stejnoměrný 
plát těsta prochází pod vypichovacím 
válcem nebo pod vypichovací raznicí. 
Vypichovací zařízení je vybaveno 
kromě nožů odpovídajících tvarů 
i hroty pro děrování těsta. Účelem 
těchto hrotů je perforace, která zajistí 
rovnoměrnou tloušťku po upečení. 

Oplatky a lingvistika
Pokud se na oplatku podíváme 
pohledem jazykovědce, tak dojdeme 
ke zjištění, že oplatka je slovo 

Sušenky: od námořníků 
k masové spotřebě 
Odkud se vlastně sušenky vzaly? 
Jakmile lidstvo začalo podnikat 
dlouhé cesty, zejména po moři, 
vznikla potřeba disponovat potravi-
nami, které dlouho vydrží. Původně 
s posádkou cestovala živá potrava. 
To ale samozřejmě vytvářelo značná 
omezení, pokud jde o délku možné 
cesty. Bylo potřeba zajistit si pro 
daleké plavby spolehlivější zdroj 
potravy. Vznik sušenek měl tedy 
hlavně praktický důvod. Sušenky se 
postupně staly důležitou součástí 
námořnické stravy a tak tomu bylo 
až do zavedení konzerv. V dnešní 
době je už význam sušenek zcela jiný: 
staly se běžnou součástí jídelníčku 
u většiny lidí.

Soudobé receptury
Sušenky tvoří přibližně 40 % výroby 
trvanlivého pečiva u nás. Pro jejich 
výrobu má zásadní význam kvalita 
mouky. Je určována především 
obsahem a vlastnostmi pšeničné 
bílkoviny. Obecně platí, že pro výrobu 
sušenek jsou vhodné kvalitní mouky 
s nižším obsahem bílkoviny. 
Podíl poškozeného škrobu by neměl 
být vysoký. Granulace by měla 
odpovídat našim pekařským hladkým 
moukám s nižším obsahem popela. 
Pro lisované sušenky je doporučovaná 
mouka poněkud hrubší. Těsto suše-
nek se skládá z mouky, cukru, tuku, 
vajec, sušeného mléka a kypřidla. Je 
doplněno kořením, aromatizačními 
a ochucovacími látkami. Postup 
výroby sušenek zahrnuje smíchání 

surovin, příp. hnětení, tvarování, 
pečení, chlazení a balení. Podmínky 
hnětení se odvíjejí od obsahu tuku 
v těstě. Čím vyšší obsah tuku, tím 
delší hnětení. Křehkost sušenek 
je ovlivňována vývinem souvislé 
struktury pšeničného lepku. Pečení 
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se nejčastěji objevuje ve tvaru srdce. 
První zmínka o perníkářích a perníku, 
jeho výrobě a prodeji v Čechách je 
z roku 1335 z Turnova, kde prodávali 
perník tzv. cáletníci (výrobci sladkých 
placek).

PR článek

amonným a po jeho zamíchání se 
perník okamžitě peče. Závěrečnou 
fází je zdobení či potahování 
polevou. 

Trvanlivé pečivo, které znají 
snad všichni
Karlovarské oplatky jsou typické 
lázeňské oplatky kulatého tvaru. 
Pochutnával si na nich například 
ruský car Petr Veliký, J. W. Goethe 
nebo W. A. Mozart. Prvním dochova-
ným dokladem existence lahodných 
oplatek jsou formy na pečení tzv. 
oplatnice, z nichž nejstarší pochází 
přibližně 
z 2. třetiny 18. století. Nyní jsou 
tradičním suvenýrem z Karlových 
Varů.
Hořické trubičky sypané mají 
základ právě v oplatce. Cukrovinka 
je stočená ze dvou tenkých křehkých 
oplatek potřených přepuštěným 
máslem s medem a opatřená posy-
pem. Hořické trubičky plněné jsou 
plněné rozličnými krémy či šlehačkou 
nebo jsou máčené v čokoládové 
polevě. Traduje se legenda, že recept 
na výrobu trubiček prozradil raněný 
osobní kuchař císaře Napoleona při 
návratu přes České země po porážce 
v Rusku v roce 1812 jako poděkování 
za ošetřovatelské služby.
Pardubický perník, kterému se 
říkalo peprník dle obsahu pepře 
v receptuře, můžeme charakterizovat 
jako sladké pečivo tmavě hnědé 
barvy. Původní receptura obsahovala 
mouku, med a pepř. Většina z nás 
má perník spojený s poutěmi, kde 

neslovanské a je svázáno s vírou. 
Provázaností jazyků se v obměnách 
vyskytuje v několika řečech. Oplatok 
ve staré ruštině, oplata ve staročeš-
tině a oblata v latině znamená totéž, 
hostii. Úplný kořen všech těchto 
slov je v klasickém latinském offere, 
nabízet, nést vstříc. Hostie, nekva-
šený chléb představující Kristovo tělo, 
byla a zůstala významnou součástí 
liturgických obřadů. Dodnes vidíme 
ve vzhledu současných oplatek 
a hostií určitou podobnost.

Druhy sušenek Obsah bílkovin (% hm.)

Lisované 8,0 – 9,0

Řezané 7,0 – 8,0

Stříkané 7,5 – 8,5

Vypichované 7,0 – 8,0

A jak se oplatky vyrábějí?
Současná strojní výroba oplatek 
kopíruje původní postupy ruční 
výroby. Těsto se nastříkne do „kleští“, 
následně se kleště sevřou, oplatka se 
upeče, kleště rozevřou a vyprázdní. 
Pro výrobu oplatek se používá velmi 
řídkého těsta, kde je poměr vody 
100 až 150 % na mouku. Mouka má 
mít přibližně 9 % obsahu bílkoviny, 
přičemž lepek musí být kvalitní 
a dobře bobtnající. Když se vrátíme 
zpět k postupu výroby, upečený 
plát oplatky se plní mazáním nebo 
vtlačením. Následně se oplatky řežou, 
chladí a případně potahují polevou. 

Perník
Perník patří rovněž k oblíbeným 
pochutinám s bohatou historií. 
V minulosti se vyráběl z žitné mouky. 
Dnes se pro výrobu používá spíše 
mouka pšeničná s obsahem 30 až 
36 % mokrého lepku. Výroba má 
dvě specifika. Počáteční fází těsta je 
kyselá hydrolýza cukerného roztoku, 
který se po neutralizaci smíchá s dal-
šími ingrediencemi, jako je mouka, 
sacharóza, med, koření v různém 
poměru (např. fenykl, badyán, anýz, 
koriandr, hřebíček, kardamom, 
muškát, nové koření, skořice, vanilka 
apod.). Druhým specifickým rysem je 
dlouhé odležení těsta před přidáním 
kypřidla. V dobových pramenech je 
dokonce zmínka, že nejlepší svatební 
perník by se měl zadělat v den 
narození nevěsty, aby se dobře uležel. 
Kypření je prováděno uhličitanem 

Na čem si pochutnáte 
nejlépe?
I v případě sušenek a oplatek se 
můžete při nákupu orientovat podle 
známky kvality KLASA. Značka KLASA 
je udělována ministrem zemědělství 
pouze těm prověřeným potravinář-
ským výrobkům, které současně 
splňují kvalitativní kritéria i přísluš-
né normy ČR a EU. Požadavky pro 
udělení značky KLASA jsou přísnější 
než běžné hygienické a potravinář-
ské normy. V současné době mohou 
nalézt spotřebitelé národní známku 
kvality KLASA na obalech celkem 
1345 potravinářských výrobků od 228 
výrobců. Mezi sušenky a oplatky 
oceněné známkou KLASA patří: BeBe 
Dobré ráno kakaové, BeBe Dobré 
ráno 4 cereálie s mlékem, BeBe Dobré 
ráno -30 % cukru, Tatranka s lískoo-
říškovou náplní, Tatranky čokoládové, 
mléčné, s arašídy (výrobce OPAVIA 
– LU, s.r.o.), Čajové pečivo – kolekce, 
Čajové pečivo – vanilkové, kakaové 
růžičky, polévané tmavou tuko-
vou polevou (výrobce NOPEK a.s.), 
Krušnohorské sušenky – vanilkové, 
polomáčené, kakaové, skořicové 
(výrobce PECUD, výrobní a obchodní 
družstvo Žandov) a také Müsli kolečka 
s medem, Čoko-kokosky se špaldovou 
moukou (výrobce Jan Zeman). 
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co byste měli vědět 

Tento keř je schopen dorůst do výšky 
7 až 10 metrů a kvete na přelomu 
května a června. Jeho plody jsou malé, 
černé, kulaté a lesklé peckovice, které 
dozrávají během září a října. Jsou 
vyhledávanou potravou i některých 
ptáků, kteří v trusu roznášejí 
nestrávená semínka po okolí a tím 
napomáhají rozšiřování rostliny. Sběr 
černých bezinek by měl nastat až 
v jejich plné zralosti tak, že se uříznou 
celé vrcholíky. Pokud je nechceme 
sušit, musíme je zpracovat ještě ten 
den, kdy plody sbíráme.

Květy černého bezu
Květy obsahují silice, slizy, třísloviny, 
glykosidy (sambunigrin a rutin), 
organické kyseliny (jablečnou, 
octovou, valerovou) a vitamin C. 
Květy a tepelně upravené zralé plody 
jsou nejvhodnější k vnitřnímu užívání. 
Můžeme z nich vyrobit různé sirupy, 
limonády nebo čaj. Květy se dají 
dokonce upravit jako polévka nebo 
smažit jako lívance či řízky. 

Jedovaté plody
Plody černého bezu obsahují cukry, 
kyselinu jablečnou, třísloviny, pektin, 
kyselinu panthotenovou, alkaloid 
sambucin a také cholin, účinný 
lék proti skleróze. V čerstvých 
plodech se nachází také vitamin C 
a ve slupce a v semenech vitamin A. 
Dříve se z nich běžně vyráběla povi-
dla a protlaky. Dnes jsou přidávány 
do různých džemů a ovocných dření 
nebo z nich lze vyrobit výborný 
bezinkový likér a bezinkové 
víno. Šťáva plodů černého bezu 
se používá také k přibarvování 
kompotů a sirupů. Pozor na to, že 
čerstvé plody jsou mírně jedovaté. 
Tepelná úprava či sušení však jed 
neutralizuje. Listy a nezralé plody 
proto neužíváme vnitřně. Nedozrálé 
načervenalé plody vyvolávají průjem.

Léčivé účinky
Pro léčivé účinky kdysi dostávali 
novomanželé jednu rostlinku 
černého bezu svatebním darem. 
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Jedno staré české přísloví praví: před heřmánkem smekni, před bezem klekni. Černý bez je 
jednou z nejoblíbenějších bylin lidového léčitelství a jeho keře můžeme nalézt skoro všude. 
Mezi jeho lidové názvy patří bezinky, kozičky, kosmatice, psí bez, smradlavý bez, smradinky, 
chebzí, bzejna či hural.

O černém bezu
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Vysazoval se také v blízkosti obydlí 
a chlévů, protože lidé věřili, že 
zahání dobytčí mor. Větévka bezu 
by nás prý měla ochránit také 
před čarodějnicemi, zlými duchy či 
bleskem. 
I dnes se černý bez objevuje hojně 
v lidovém léčitelství při léčbě 
nemocí z nachlazení a respiračních 
onemocnění, jako jsou např. chřipka, 
angína, bronchitida. Stimuluje 
pocení, čímž dokáže snižovat teplotu 
a usnadňuje dýchání. Šťáva z plodů 
působí blahodárně také při léčení 
migrén a nervových chorob, zejména 
při zánětu trojklaného nervu. Ačkoli 
čerstvé plody mají projímavý účinek, 
sušené se používají proti průjmům. 

Listy se, podobně jako kořeny, 
tradičně používaly v podobě obkladů 
hlavně pro léčbu kloubních potíží. 
Květ černého bezu má i čistící účinek 
na naše tělo. Pomáhá zbavovat 
se usazených toxinů, především 
kyseliny močové, a léčí tedy i revma 
a dnu. Stejně tak nám pomůže 
i v případě potíží s močovými 
cestami a ledvinami. Léčivé účinky 
květu černého bezu ocení i ti z nás, 
kteří trpí problémy s krevním tlakem 
a cévními chorobami. Nálev z květů 
se dá použít také k čištění a omývání 
citlivé pokožky. Potřebujeme na něj 
2 polévkové lžíce sušených květů, 
které přelijeme půllitrem vroucí vody 
a necháme 10 minut louhovat.

Ingredience:  
  

Postup:
 Lehce omyté květy zbavené nejsilnějších částí stopek zalijeme převařenou 

vodou, přidáme omytý a na kolečka nakrájený citron nebo kyselinu citronovou 
a necháme 24 hodin odstát. Poté přecedíme přes jemné plátno do hrnce, 
přidáme cukr, který mícháním důkladně rozpustíme, krátce povaříme a plníme 
do lahví. Takto připravený sirup vydrží při skladování v temné chladné místnosti 
i několik měsíců nebo ho můžeme 10 až 20 minut sterilovat při 80 °C. 
Po otevření však láhev se sirupem skladujme raději v lednici. 

Recept na sirup 
z bezových květů
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bylinky 

Účinky na zdraví 
Mezi hlavní léčivé látky patří silice, 
kopr však skrývá spektrum vitaminů 
a minerálů. Nejvíce zastoupený je 
vitamin A a C, z minerálů potom 
vápník, fosfor a železo. Pomáhá při 
zažívacích obtížích, snižuje vysoký 
krevní tlak a u žen podporuje tvorbu 
mateřského mléka. Při ledvinových 
a močových kamenech, kožních pro-
blémech a alergiích je doporučováno 
popíjení čaje z koprového semene. 

Využití v kuchyni 
Nadrobno nasekaný čerstvý nebo 
konzervovaný kopr dodá chuť fádní 
polévce, salátu či pomazánce. Stálicí 
na českém stole je koprová omáčka. 

Pěstování a sběr  
V Jižní Americe kopr likvidují, 
protože bývá považován za nepří-
jemný plevel, u nás je oblíbenou 
přísadou do jídel. Lze jej vysévat 
přímo do půdy, nejlépe od března 
do července. Pro zdárný růst 
vyžaduje propustnou půdu, slunce 
a dostatečnou zálivku. Jakmile 
uplyne 6 týdnů od výsevu, je možné 
provést první sklizeň natě. V období 
mezi srpnem a zářím je nejvhodnější 
provést sklizeň okolíků naplněných 
semeny, která se později vytlučou 
a dosuší. V zimě, kdy není zajištěn 
přísun čerstvé bylinky, přijde vhod 
kopr sušený, mražený nebo naložený 
v soli a octovém nálevu. 

Ingredience:  
 

Postup:
 Salátové okurky důkladně zbavíme nečistot a oloupeme. Oloupané 

kusy rozkrojíme a pomocí lžičky zbavíme semínek. Poté je nakrájíme 
a s pomocí tyčového mixéru jemně rozmixujeme na pyré. Ve větší míse 
smícháme jogurt, ocet a olivový olej. Přidáme okurku, cibuli, kopr, sůl 
a pepř. Přiléváním vody nastavíme konzistenci výsledného pokrmu. Hotovou 
polévku vložíme do lednice a nejméně 2 hodiny chladíme. Podáváme 
v miskách, na povrchu ozdobíme koprem nebo čerstvou zeleninou.     

V severských zemích se setkáme 
s názvem gravlax. Jedná se o pokrm 
sestávající ze syrového lososa konzer-
vovaného se solí, cukrem a koprem.  
Semena, mnohdy včetně celých 
okolíků, ochutí nakládanou zeleninu 
a bylinkové octy. 

Zajímavosti
• Čeleď miříkovitých, do které kopr 
patří, zahrnuje až 3000 druhů rostlin. 
Řada z nich našla uplatnění v kuchyni 
jako zelenina nebo koření. Je to 
například kmín, petržel nebo mrkev.
• Kopr byl pěstován již ve starověkém 
Egyptě a Římě. Nejeden gladiátor si 
koprem masíroval svaly ve víře, že to 
zvýší jeho fyzickou sílu. 
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Metr vysokou 
jednoletou 

bylinku kopr 
vonný (Anethum 

graveolens) poznáte 
podle namodralé, 

bohatě rozvětvené 
duté lodyhy. Má 
široké spektrum 

použití, uplatnění 
nachází jako 

aromatické koření, 
zelenina nebo 

přírodní léčivo. 

Kopr    vonný        

Osvěžující okurková polévka  
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Na trhu se v poslední 
době objevuje 
řada potravinových 
značek, které vám 
mohou usnadnit 
orientaci při nákupu. 
Poctivou kvalitu 
a původ z českých a moravských regionů 
zaručuje značka Regionální potravina.  
Ministerstvo zemědělství ji již třetím rokem 
uděluje těm opravdu nejlepším potravi-
nám od malých a středních regionálních 
výrobců.

V čem jsou jiné?
Kvalitou, chutí, vazbou na místní tradici 
a jedinečností. Výrobek s logem symbo-
lizujícím českou krajinu vám zaručuje, že 
pochází z daného kraje a místních surovin 
– těch musí být alespoň 70 %, celkově 
pak výrobek garantuje 100 % tuzemský 

původ. Jejich nákupem získáte garanci 
kvality a prověřeného původu surovin.
Značku Regionální potravina získávají 
formou krajských soutěží lokální výrobci 
potravin a pěstitelé. Odborné poroty 
vybírají vždy jeden vítězný výrobek v 9 
kategoriích. V roce 2010 bylo oceněno 
71 produktů, v roce 2011 to bylo 99 
produktů a v letošním roce se jejich počet 
opět rozšíří. Oceněné výrobky získávají 
certifikát ministra zemědělství a právo 
užívat značku „Regionální potravina“ 
daného kraje po dobu 4 let. 

Proč stojí za to dát při nákupu 
přednost místním potravinám 
před těmi z dovozu?
Především mají výbornou chuť, aroma 
i výživové hodnoty. To všechno je dáno 
čerstvostí, která ovšem s délkou dopravy 
klesá. Pro domácí potraviny je to velká 

výhoda. Vědí to i spotřebitelé – podle prů-
zkumu Ministerstva zemědělství z počátku 
letošního roku věří tři čtvrtiny Čechů více 
českým potravinám. Přesto se na pultech 
domácí zboží objevuje v menšině. „Věřím, 
že značka Regionální potravina je cestou, 
jak zvýšit podíl českých kvalitních výrobků 
na trhu,“ vysvětluje ministr zemědělství 
Petr Bendl, proč jeho rezort značku 
od roku 2010 podporuje. Pokud dáte 
přednost produktům s logem Regionální 
potravina, podpoříte navíc regionální 
rozvoj i zaměstnanost. Prosperující lokální 
zemědělci, výrobci i prodejci znamenají 
udržení či růst počtu pracovních míst.

Kde všude se dají výrobky 
s logem Regionální potravina 
sehnat?
Ve vybraných obchodech i obchodních 
řetězcích, na farmářských trzích, u výrobců 
samotných a během léta také ve speciální 
pojízdné prodejně. Od poloviny července 
do poloviny září objede desítky českých 
a moravských měst. V jejím sortimentu 
najdete široké spektrum produktů. 
Od mléčných výrobků, jako jsou např. sýry 
či poctivé jogurty přes pečivo a výrobky 
z perníkového těsta, 100 % přírodní šťávy, 
kompoty, džemy, uzeniny až po výtečné 
hruškovice, speciální piva nebo medoviny. 
Prodejna bude zaplněna originálními 
a chutnými regionálními potravinami! 
Přijďte si nakoupit to nejlepší z každého 
kraje. 
                                                                                   
Více informací najdete na: 
www.regionalnipotravina.cz

PR článek

I český spotřebitel se stále 
častěji začíná zajímat o to, 
odkud potraviny v jeho 
nákupním košíku pocházejí, 
kde a za jakých podmínek se 
vyrábějí a z jakých surovin. 
Pokud chcete záruku kvality, 
vyzkoušejte potraviny 
z regionů. 

Návrat k poctivé kvalitě, 
chuti a vůni – to jsou 
regionální potraviny
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v obchůdku jedné Angličanky, kde jsem 
doufala v určitý hygienický standard. 
A skutečně jsem jeho konzumaci málem 
nepřežila. Jezdím do velice chudých 
oblastí, takže moje stravování se omezuje 
na sojové boby, rýži, čočku, vařenou 
zeleninu… Nicméně hned musím dodat, 
že všechno to chutná výborně, protože 
používají úžasná koření, která třeba oby-
čejné brambory promění v neuvěřitelnou 
lahůdku. Takže i v rodině, jejíž chudoba 
vám vhání slzy do očí, se najíte přímo 
královsky. Ovšem jen pod podmínkou, že 
nejíte očima. Většinou totiž jde o nevábně 
vypadající šlichtu, kterou vám z kýblu 
kydnou na banánový list. Estetickou 
stránku věci holt musíte přemoct. 

Stávala jste se opakovanými 
návštěvami země odvážnějším 
strávníkem? 
Stále častěji samozřejmě zapomínám 
na opatrnost. Ale například maso jsem si 

takže veškerá vzácná ochucovadla časem 
skončila v koši. Své gastronomické zážitky 
tedy rodině nezprostředkovávám na talíři, 
ale pouze ústně. 

V úvodu jsem zmínil Vaše pobyty 
v Indii. Jak jste objevovala její 
kuchyni?
Speciálně v Indii se důsledně snažím 
jíst tak, abych si mohla být jistá, že mě 
vybrané jídlo nezabije. A to doslova. 
Nevezmu tam do pusy nic, co neprošlo 
tepelnou úpravou. Jedinkrát jsem si 
koupila salát – paradoxně ne u Indů, ale 

Inspirujete se doma gastronomic-
kými zážitky z cest?   
Takové záchvěvy jsem skutečně mívala, 
ale u záchvěvů většinou taky zůstalo, 
protože pokud jde o exotičtější kuchyně, 
většinou je problém sehnat u nás ty 
správné suroviny. Jenže ani když jsem si 
všechno potřebné přivezla ze zahraničí, 
neměla jsem vyhráno. Mám totiž doma 
konzervativnějšího muže, kterému stačí 
si na nějaké krajové specialitě pochutnat 
jednou za rok na dovolené. Stejně jako 
naše mladší dcera nebyl z mých cizokraj-
ných experimentů zrovna dvakrát nadšený, 
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jak to chutná vám...

V kuchyni jsem 
velký improvizátor
O herečce Janě Paulové je známo, že je náruživá 
cestovatelka. O svých výpravách, a to i těch za specialitami 
národních kuchyní, dokáže mluvit poutavě a s nakažlivým 
zápalem. Vydejme se tedy na prázdninovou jízdu 
do nejrůznějších koutů světa, zejména pak do Indie, kam se 
naše průvodkyně často ráda vrací.
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list a obchází vás mnich s kýblem, z jakého 
se u nás dává kravám. Jak už jsem řekla, 
většinou je všechno velmi chutné, jen 
si musí dát pozor každý, kdo nemá rád 
pálivé, protože ta jídla jsou opravdu hodně 
ostrá. 

Vy jste naopak v Praze hostila 
zakladatele jednoho z takových 
klášterů Šrí V. V. Brahmama. 
Nabídla jste mu něco z evropské 
kuchyně? 
Začala a skončila jsem tím, že jsem mu 
uvařila špagety. Ale on se jich ani nedotkl, 
protože mu připomínaly červy. Od té doby 
se na svých pražských zastávkách stravuje 
výhradně u mojí starší dcery a jejího 
manžela, kteří pobývají v Indii mnohem 
častěji než já a drží se důsledně indické 
kuchyně.

Jste fanynka gastronomické 
turistiky?
Ať přijedu kamkoli, za samozřejmou 
součást poznávání té země považuju 
seznámení se s tamními stravovacími 

nikdy nedala, protože jsem párkrát viděla, 
jakým způsobem ho prodávají. Že se 
v blízkosti nachází masna, poznáte podle 
obrovského roje much v okolí, takže v Indii 
jsem přísná vegetariánka. Jedinkrát jsem 
okusila i luxusní podobu jejich gastrono-
mie. To když mi přímo tam zavolali z Čech 
a já dostala nabídku na Kameňák. Sice 
jsem pochopitelně nenatočila ještě ani 
vteřinu, ale hned jsem si připadala šíleně 
bohatá a řekla jsem si, že když mám teď 
hlavní roli ve filmu, můžu si dovolit dobrý 
hotel (smích). V něm jsem ochutnala 
skutečné delikatesy. Indická kuchyně v této 
podobě je fantastická.

Pobývala jste také v klášterech 
na jihu Indie. Je stravování v nich 
v něčem specifické?
Nijak výrazně se neliší od možností 
běžných rodin v této oblasti. Výjimečná je 
snad pouze skutečnost, že jídlo servírují 
přímo mniši, kteří ho i vaří. A na oběd 
zvou chudinu ze širokého okolí, takže 
sedíte pohromadě s dalšími třemi stovkami 
lidí, před sebou na zemi máte banánový 

návyky. Asii už jsme zmínili, například 
v jižní Africe jsme zase ochutnávali 
kreolské speciality, o výletech po Evropě 
ani nemluvě. Skutečná světová velmoc 
v gastronomii je pro mě Itálie, ale náramně 
si pochutnám třeba taky ve Francii. Tam 
si vždycky vyhlédnu nějakou příjemnou 
hospůdku, o které vím, že do ní chodí 
místní lidé, tedy žádnou atrakci pro turisty. 
Vaří v ní trochu jinak než v podnicích 
z bedekrů… Dobrodružství, která lze 
kolikrát prožít nad talířem, počítám mezi 
největší zážitky z cest.  

A co Vy sama zažíváte u kuchyň-
ské linky?
Nemůžu tvrdit, že zrovna ve vaření vidím 
smysl života, ale vlastně mě docela baví. 
Fantazie se mi při něm roztáčí na plné 
obrátky, málokdy totiž uvařím stejné 
jídlo dvakrát. Jsem velký improvizátor, 
což je dáno mojí bezradností mezi regály 
v obchodě. Nikdy nedám stoprocentně 
dohromady, co mám nakoupit na pláno-
vaný pokrm. Čili domů přinesu suroviny, 
které se k sobě zdánlivě vůbec nehodí, 

Ingredience:  
 

Pečený telecí krk    

Postup:
 Z krku částečně odsekneme krční kosti. Ty přesekáme a rozložíme 

na dno pekáče. Opláchnuté maso nasolíme, vložíme do pekáče na kosti, 
mírně podlijeme, přidáme sádlo a pečeme do červena, občas podlijeme 
a přelijeme výpekem. Měkké maso vyjmeme, šťávu vydusíme, zaprášíme 
moukou, osmahneme, mírně podlijeme a povaříme. Před podáváním 
zjemníme kouskem másla a maso přelijeme necezenou šťávou. Jako 
vhodné přílohy lze doporučit bramborovou kaši nebo vařený brambor. 

S Pavlem Zedníčkem odehrála úctyhodných 1000 společných 
představení (zde ve hře Zamilovat se)

Komedie Natěrač se drží na repertoáru 18 let (na snímku se 
Zuzanou Mixovou)
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Kdo je 
Jana Paulová
Dcera hereckého páru Evy Šenkové 
a Františka Paula byla už za studií 
na konzervatoři a DAMU považo-
vána za výjimečný talent. Své první 
angažmá nastoupila v pražském Se-
maforu, následovaly velké příležitosti 
v Hudebním divadle Karlín, Rokoku, 
Divadle Ká, ABC a od konce 90. let 
je její domovskou scénou Divadlo 
Kalich, v němž působí ve vyhledá-
vané komediální dvojici s Pavlem 
Zedníčkem. Nedávno oslavili své spo-
lečné 1000. představení. Do jejího 
hereckého rejstříku ovšem patří také 
dramatické role a muzikál. Natočila 
řadu filmů, televizních inscenací i es-
trád, vystupuje rovněž jako zpěvač-
ka. Naposledy jsme ji v kinech mohli 
vidět v sérii komedií Zdeňka Trošky 
Kameňák. Je autorkou úspěšné kníž-
ky Jak běžet do kopce. S jazzovým 
hudebníkem Milanem Svobodou má 
dospělé dcery Adélu a Anežku.

nic, v čem je už od pohledu hodně tuku. 
Někdy mě sice přepadne chuť si takhle 
zahřešit, ovšem ochutnám kousíček a je 
mi zle. Takže se snažím poslouchat své 
tělo. 

Měníte o letních prázdninách 
kuchařské návyky?
Léto mě baví už z toho důvodu, že 
nemusím vařit polévky. Pro mého muže 
totiž oběd bez polévky není oběd, ale 
ve vedrech je vynechává i on. Dělám 
hlavně saláty a narychlo upravené ryby 
nebo masa. Přes léto si častěji než v zimě 
k jídlu dám i skleničku vína. Mám pocit, že 
jsem na prázdninách, tak si víc užívám. 

Laik by si kuchyňskou linku 
v domácnosti herečky a hudeb-
ního skladatele možná představo-
val spíš zavalenou texty divadel-
ních her nebo notovými zápisy, 
než permanentně využívanou 
k vaření.
Takového člověka musím vyvést z omylu, 
já většinu týdne opravdu vařím. Moje 
základní podmínka ovšem je, že cesta 
k cíli musí být rychlá. Dobu strávenou 
u plotny zkracuju na minimum. Skutečně 
umím v rekordně krátkém čase připravit, 
myslím, dobré jídlo. Nepeču sladké, 
protože to bych u nás v rodině jedla 
jenom já. A co je podstatné: vždycky 
končím v uklizené kuchyni. Jídlo jde 
na stůl a na kuchyňské lince není poznat, 
že se na ní ještě před chvílí něco dělo.

Přinesla jste si do mladého man-
želství s jazzmanem Milanem Svo-
bodou nějaké kuchařské knihy?
Maximálně tak čtyři recepty od mámy 
na něco, co mi od ní vždycky chutnalo. 
Brali jsme se hodně mladí a po mně do té 
doby vlastně nikdo nechtěl, abych vařila. 
V našem prvním společném podnájmu 

jsme neměli ani pořádný sporák a hlavně 
jsme zpočátku neměli dohromady žádné 
peníze, takže první rok jsem svému 
muži servírovala na střídačku dvě jídla – 
mražené meruňkové knedlíky a mražené 
plněné papriky. Knedlíky stály asi tři 
devadesát, papriky čtyři šedesát. Když už 
jsme se mohli rozšoupnout, koupili jsme 
si polárkový dort. 

Nicméně můžete po tolika letech 
spokojeného manželství potvrdit, 
že láska prochází žaludkem?
Kdyby tomu tak bylo, manžel by 
mě opustil ještě dřív, než by se mým 
manželem stal.

a jsem postavena před nutnost z nich 
připravit oběd. Nejhorší okamžiky pak 
zažívám, když rodina žadoní: „A uvaříš to 
ještě někdy?“ Copak jim můžu přiznat, že 
v podstatě netuším, jak jsem se k výsledku 
dopracovala? 

Nasytí Vás už jen pohled 
na pochutnávající si rodinu kolem 
stolu?  
Ano, patřím mezi kuchařky, které se 
při vaření „nadýchají“ jídla a u stolu už 
mu moc nedají. Proto mám ráda, když 
mi uvaří někdo jiný. U svého výtvoru se 
zase až tak neodvážu, třebaže existuje 
pár dobrot, kterým za žádných okolností 
neodolám. Miluju třeba šunkafleky, zvlášť 
když jsou k dispozici domácí těstoviny. 
Vyndám je z trouby a nemám klid, dokud 
není pekáček vyškrábaný. Jím je i studené 
třeba celé odpoledne. Stejně oblíbené 
mám telecí krky. U nás se skoro nedají 
koupit, vozím si je z Francie a pak doma 
peču na různé způsoby. Před nimi taky 
neuteču. 

Napadne Vás uvařit si jen tak pro 
sebe, když je zbytek rodiny zrovna 
mimo domov?
Jenom v období, kdy mě přepadne 
záchvat diety. To se snažím stravovat 
vzorně a třeba si i opeču kus bílého masa, 
ke kterému si nakrájím zeleninu. Takové 
záchvaty mívám zhruba tři měsíce z celého 
roku, jinak sama pro sebe nevyvářím. 

Pokud člověk pozná život v nej-
chudších oblastech Indie, dokáže 
pak ještě být v jídle vybíravý?  
Nejsem snad zpovykaně vybíravá, nicméně 
celý život řeším, co jím. A to nejen kvůli 
své profesi, ale pochopitelně především 
s ohledem na zdraví. Naučila jsem se 
nemít ráda nezdravá jídla nebo jídla, 
po kterých bych rychle tloustla. Nejím 

Ingredience:  
 

 

Postup:
 Nasekanou cibuli zpěníme na oleji, přidáme prolisovaný česnek, zázvor a asi 

minutu mícháme. Pak přidáme rozkrájená rajčata, mírně osolíme, přisypeme muškátový 
květ a kari. Promícháme a odstavíme. V této směsi obalíme osolené rybí filé, vložíme 
do pánve, zbytek směsi poklademe také na povrch ryby, zasypeme trochou mleté 
skořice, podlijeme trochou vody a dusíme pod pokličkou na mírném ohni cca 10 minut. 
Podáváme s rýží.

Indické rybí kari 
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V roce 2010 jsem navštívil několik ostrovů v jižním Pacifiku, a to v Polynésii a v Melanésii. 
I když přírodní podmínky jsou v těchto zemích hodně podobné, je tato oblast naopak velice 
variabilní, co se týče etnické a kulturní pestrosti. Tomu odpovídá samozřejmě i místní kuchyně. 

i rozsáhlé plantáže cukrové třtiny, jejíž 
pěstování ve velkém zavedli Britové. 
A konečně, jelikož některé ostrovy 
Pacifiku připomínající ráj na zemi jsou 
hojně navštěvovány turisty, přizpů-
sobují se novým trendům i místní 
podnikatelé. A tak se v různých 
letoviscích můžete ládovat špagetami, 
čínou či hamburgery. Obzvláště 
to platí o velkých městech, jako je 
například Papeete, hlavní město 
Francouzské Polynésie.
   
Kokos, kam se podíváš
Původní strava samozřejmě čerpá 
z místních zdrojů, tedy z toho, co 
obyvatelstvu poskytla půda a moře. 
Stejně jako u jiných mořských národů, 
i v jižním Pacifiku hraje velkou roli 
lov ryb a dalších mořských živočichů. 
Troufnu si nicméně tvrdit, že mořská 
strava zde hraje mnohem menší roli 
než třeba u národů ve Středomoří 
a místní dávají přednost stravě 
suchozemské.
Co roste na tichomořských ostrovech? 

Díky klimatu se zde daří podobným 
rostlinám, za všechny je možné 
uvést třeba kokosovou palmu, avšak 
díky tradicím se jídla a pokrmy 
v jednotlivých zemích často výrazně 
liší. Největší rozdíly jsou mezi „domo-
rodými“ státy (například Vanuatu), 
kde lidé jedí prakticky totéž co kdysi, 
a „evropskými“ ostrovy, na kterých 
se výrazně projevil vliv euroamerické 
civilizace. K této druhé skupině patří 
především Velikonoční ostrov, který 
je součástí Chile, a Francouzská 
Polynésie. Na Tahiti dostanete všude 
bagety a mléko, jelikož toto území 
patří Francii. Podobné je to i na Nové 
Kaledonii, dalším francouzském 
území. Řada potravin se ostatně 
na tyto ostrovy dováží přímo z Francie. 
Zajímavá je i situace na Fidži, kde 
se v kuchyni mísí vlivy místní, tedy 
melanéské, britské, jako pozůstatek 
koloniálních dob, a indické, neboť 
na Fidži je téměř polovina obyvatelstva 
indického původu. Proto je zde celá 
řada indických restaurací, ale zároveň 

potraviny ve světě

Na cestách 
po jižním Pacifiku
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z něj často mouka. Dalšími rostlinami, 
jejichž hlízy se v Tichomoří hojně 
konzumuji, jsou třeba kumala (jakási 
velká sladká brambora) či jamy.
  
Země ovoci zaslíbené
Na ostrovech roste samozřejmě také 
různé ovoce. Všude se setkáte s baná-
novníky. Jinde rostou grepy, pome-
ranče, papáje či ananasy, kterých jsou 
na ostrově Moorea ve Francouzské 
Polynésii celé plantáže. Na Velikonoč-
ním ostrově zase hojně roste kvajava 
(či guajáva). Toto ovoce má žlutou 
kůru, trochu podobnou citronu, uvnitř 
je však růžová sladká dužina s měk-
kými jadérky. Chuť bych zhodnotil 
jako ucházející, a navíc kvajava skvěle 
hasí žízeň a obsahuje vysoké množství 
vitaminu C. Proto ji v minulosti rádi 
konzumovali námořníci, ohrožení 
na dlouhých plavbách kurdějemi. Mezi 
ovoce by se dal zařadit i chlebovník, 
jehož škrobovité a syté plody rostou 
na stromech. Po upečení je chlebovník 
docela dobrý, chutí trochu připomíná 
brambory, a používá se proto většinou 
jako příloha. Chlebovník hrál výraznou 
roli i při nejslavnější námořní vzpouře 
na lodi Bounty. Ta byla Brity vyslána 
na Tahiti proto, aby odsud převezla 
sazenice chlebovníku na Jamajku, 
kde měl chlebovník sloužit jako levná 
strava pro místní otroky. Bounty sice 
kvůli vzpouře na Jamajku nedorazila, 
vzbouřenci s ní nakonec dopluli 
na ostrov Pitcairn, avšak úkol byl 
splněn o něco později. Britům ovšem 
jejich záměr stejně nevyšel – otroci si 
chlebovník ošklivili a odmítali ho jíst. 

Lap lap z pozemní trouby
Ovšem nejen rostlinnou stravou živ 
je člověk! Na ostrovech jedí rovněž 
maso, i když ne v takové míře jako 
například u nás. Často zde chovají 
slepice, někde pobíhají kozy. Ovšem 
nejtypičtějším chovným zvířetem 

v jižním Pacifiku je prase. Místní 
prasata jsou menší než naše, ale 
zase podstatně větší než ta malá 
vietnamská. Prasata mají celkem 
hezký život, nikdo je netrápí v chlívku, 
naopak, vesele si pobíhají ve vesnici 
i v okolním pralese a jedí všechno, 
na co přijdou. Nakonec ovšem skončí 
stejně jako naše prasata – na talíři 
místních obyvatel. Na jedné domorodé 
slavnosti na ostrově Tanna jsem byl 
svědkem porážky prasat. Prase mělo 
svázané nohy, bylo dosti drsným 
způsobem přivlečeno na malý plácek, 
kde ho pak domorodec praštil velkou 
palicí dvakrát do hlavy. Poté bylo prase 
podříznuto a ihned se začalo s jeho 
přípravou.
A co se z vepřového masa připravuje 
za pokrmy? Například lap lap. Ten 
jsem jedl na ostrově Tanna ve vesnici 
jménem Imanaka. Jedná se v pod-
statě o veliký „koláč“ z manioku, 
do kterého se zapékají kousky masa. 
Při jeho přípravě se vybuduje velká 
vatra, kde se polena proloží mnoha 
kameny. Poté, co dřevo shoří, obloží 
se rozpálenými kameny díra v zemi 
a do této „pozemní“ trouby se vloží 
lap lap zabalený do banánových listů 
a vše se zahrne zeminou. Výsledkem 
je velice chutný a sytý pokrm, který 
chutná dobře i studený. Však jsem 
ho měl kromě večeře také k snídani 
následující den.

Nápoj ženám zapovězený
Zatímco je příprava lap lapu 
na Vanuatu čistě ženská práce, 
výhradně muži se věnují výrobě kavy. 
Tento opojný nápoj je národní chlou-
bou Vanuaťanů, ale pije se i na ost-
rovech Samoa, Fidži a dalších. Kava 
je lehká droga, kterou bych účinkem 
přirovnal třeba k pivu, působí dobrou 
náladu a funguje jako sedativum. Pije 
se ze skořepiny z kokosového ořechu 
a domorodci ji vypijí na ex, což je pro 

Především kokosová palma. To 
je rostlina veledůležitá v mnoha 
ohledech. Poskytuje dřevo, její listí se 
výborně hodí k výrobě střech domů, 
pletou se z něj ale i košíky, tašky apod. 
Kokosová palma je největším rostlin-
ným cestovatelem na světě. Kokosové 
ořechy velmi dobře plavou v mořské 
vodě, a pokud se dostanou do přízni-
vého mořského proudu, dokáží urazit 
po mořské hladině vzdálenost až 5000 
kilometrů, poté v pořádku „zakotvit“ 
a vyklíčit. Není proto divu, že koko-
sové palmy rostou v jižním Pacifiku 
všude, kam se podíváš. Pokud byste 
ztroskotali na nějakém neobydleném 
atolu, zachránily by vás možná kokosy 
před smrtí žízní a hladem, neboť 
na plochých korálových ostrovech 
často úplně chybí zdroje pitné vody. 
V kokosovém ořechu se jí skrývá 
hodně a samotný bílý kokos, soustře-
děný v tenké vrstvě těsně pod sko-
řápkou, je zase velice sytý. Kokos lze 
jíst čerstvý, nebo sušený. Kopra, tedy 
sušený kokos, se hojně vyváží, stejně 
tak i kokosový olej, který se používá 
v kuchyni, ale i v kosmetice. Z kokosu 
se rovněž lisuje kokosové mléko, které 
je veledůležitou ingrediencí v mnoha 
tichomořských pokrmech. Jeden 
z nejlepších pokrmů v celém Tichomoří 
jsem jedl na Vanuatu. Kokosové mléko 
místní kuchařka nalila do listů tara, 
které poté zabalila a pekla.  

Tichomořské brambory
Zmíněné taro patří k rostlinám 
hlíznatým. Ty jsou pro přežití zdejší 
domorodé populace klíčové, neboť 
obilovinám se v místním klimatu 
nedaří. Jsou to základní potraviny, 
podobně jako třeba u nás brambory, 
kterým se navíc velmi podobají. 
Opečené hlízy tara chutnají asi 
jako naše pečené brambory, listy se 
využívají jako zelenina. Maniok (zvaný 
též kasava) má hlízy delší. Vyrábí se 

Tržiště Lenakelu na Vanuatu Hlízy se pečou obložené žhavými kameny
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potraviny ve světě

Ingredience:  

  

Ingredience:  
 

Ingredience:  
 

Postup:
 Čerstvou dužinu kokosového ořechu 

nastrouháme do mléka, dobře promícháme 
a necháme chvíli rozležet. Místo mléka 
můžeme použít i vodu. Poté protlačíme 
kapalinu přes síto nebo utěrku (lze použít 
i silonovou tkaninu) do nádoby. Tento postup 
několikrát opakujeme, až teče jenom čistá 
tekutina.  

Postup:
 Hlízy oloupeme a nakrájíme na velmi 

jemné plátky. Propláchneme na sítu 
a necháme osušit na utěrce. Ve woku nebo 
ve fritéze rozpálíme dostatek kvalitního oleje 
a vkládáme po částech lupínky, které prudce 
opečeme. Lupínky je nutné při smažení ponořit 
pod hladinu oleje. Po usmažení je rychle 
děrovanou naběračkou vyjmeme a zbavíme 
přebytků tuku na papírových ubrouscích. Před 
podáváním posolíme a případně dokořeníme 
mletou paprikou. Podáváme k vínu a pivu.

Postup:
 Dohromady smícháme mléko, taro a vanilku. 

V mixéru promícháme dohromady s drceným 
ledem, nalijeme do sklenic a ihned podáváme. 
Tip: Je možné vyrobit i slanou verzi nápoje, 
pokud místo vanilky přidáme do mléka sůl. 

KOKOSOVÉ MLÉKO

CHIPSY Z TARA 

TARO KOKTEJL
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našince prakticky nemožné. Chutná 
jako mírně ostrá mýdlová voda, naše 
pivo je každopádně o moc lepší. Navíc 
po ní dřevění jazyk a vyvolává potřebu 
plivat, což z hromadného pití kavy činí 
pro turistu poměrně nechutný rituál. 
Jedna z možností přípravy je umletí 
nakrájených kořenů pepřovníku Piper 
methysticum v „mlýnku na maso“. 
Požívá se však i mnohem jednodušší 
způsob – domorodec kořen kavy 
důkladně rozžvýká a poté vyplivne 
do misky. Když nažvýká dostatečné 
množství, přilije do misky vodu a vše 
zamíchá. Výsledná směs se jen scedí 
a ihned konzumuje. Naopak na Fidži 
se kava často zpracovává továrním 
způsobem, kdy se kořen pomocí 

lisů rozemele na prášek, který se 
pak prodává i v obchodech. Na Fidži 
je také kava k dostání prakticky 
v každém hotelu jako atrakce pro 
turisty. A pro turistky rovněž! Zatímco 
v domorodých vesnicích na Vanuatu 
by ženě kavu nikdy nenabídli, na turis-
tickém Fidži to není žádný problém. 
A jak kava působila na mě? Většinou 
nijak. Brněl mě jazyk, ale jinak jsem 
obvykle účinky nepozoroval žádné. To 
platí zvláště o kavě na Fidži, servíro-
vané turistům, která je slaboučká. 
Naopak za nejsilnější kavu se považuje 
vanuatská, a to obzvláště ta z ostrova 
Tanna. Jednou se mi na Tanně podařilo 
tímto nápojem i slušně opít. Účinky 
tohoto nápoje jsou ovšem zvláštní. 

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Ženy připravují lap lap Domorodec s kořeny kavy

inzerce

Nebolela mě hlava a myslelo mi 
to, pokud mohu posoudit, úplně 
normálně – člověk neblábolí nesmysly 
ani se mu nemotá jazyk, jako když se 
opije alkoholem. Avšak když jsem se 
po příjemně stráveném večeru u kavy 
pokusil vstát, podlomily se mi nohy. 
Ani jsem se moc nemotal, spíše mi 
nohy vypověděly poslušnost, jako 
kdyby z nich vyprchala veškerá síla. 
Můj místní hostitel mě potom pode-
přel a dovedl mě do stanu, kde jsem 
v momentě usnul hlubokým spánkem. 
Na rozdíl od alkoholu se ovšem ráno 
žádná opice nedostavila. Kavy není 
třeba se nijak přehnaně obávat, ale 
určitá opatrnost při její konzumaci je 
určitě na místě.
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S prvními dny prázdnin přichází i nová letní nabídka v rámci projektu 
Nová gastronomie 2012.
Ochutnejte lahodné svěží pokrmy z dílny předních českých kuchařů. 

Jen toto léto v jídelních vozech a bistrovozech JLV, a.s.

JLV, a.s.www.jlv.cz
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PR článekjak to chutná vám...

Zaostřeno na ovoce a zeleninu  

Test majonéz

Jak poznat kvalitní mleté maso?

Co jíst při sportu?

Co byste měli vědět o kukuřici?

inzerce
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dopisy

Výherci
Gratulujeme výhercům soutěže 
Knoppers: 
Hana Houšková, České Budějovice,
A. Mrázková, Praha 8, J. Houška, 
Kamenice nad Lipou, Marie Jurková, 
Brtnice, Ludmila Čiháčková, Dobruška 
Správná odpověď na soutěžní otázku 
byla: a) lískové oříšky

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
Ohlasy na webu

Dopisy čtenářů

www.svetpotravin.cz
Každý zákazník vidí kolikrát plesnivé 
ovoce, zeleninu, chléb, koláče apod. 
Svinstva, která prodávají velkoobchody, 
lidé kupují, jelikož nemají na vybranou. 
Každý podvádí. Dokonce i soukromníci 
na farmářských trzích prodávají zahra-
niční zeleninu, ovoce a jiné věci. Pokud 
na to nějaká kontrola nepřijde a takoví 
prodejci nedostanou tučné pokuty 
a nebudou vyloučeni, není šance něco 
změnit. Lidé pro peníze bohužel udělají 
cokoliv. Proto by mělo být co nejvíce 
nezávislých kontrolorů, kteří by měli 
možnost udělovat i tučné pokuty. Je to 
smutné, ale pokud nechceme, aby naše 
děti i my jsme byli krmeni odpadem 
a chemií, jsou kontroly nutností.

Dobrý den,
nejprve bych Vám chtěl poděkovat 
za velmi zajímavý článek o vodě. Já 
dávám přednost kohoutkové a zele-
nému čaji. Chtěl bych poprosit, zda by 
nebylo možné zveřejnit, odkud a jak 
zajišťují kohoutkovou vodu v ostatních 
krajích. Asi by to zajímalo více čtenářů, 
jaká je voda, kterou používají.

Anketa
Nyní můžete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat v naší anketě o otázce: 
Jaké zelenině dáváte přednost? 

a) čerstvé, 
b) mražené, 
c) sterilované

Zdravím do redakce,
Váš časopis čtu už rok a musím říct, že je čím dál tím lepší. Se 
zájmem jsem si přečetl článek o vodě a o tom, jak je to s kohout-
kovou vodou v restauracích. Také jsme se setkali s tím, že obsluze 
nebylo zrovna po chuti, když jsme k pití chtěli džbánek obyčejné 
vody, takže jsme se zájmem četli o iniciativě, která podporuje 
tento trend i v našich „pivních“ restauracích. Doma většinou 
pijeme vodu z vodovodu a pitný režim doplňujeme různými 
kupovanými minerálkami. 
Zaujaly mě i testy loveckých salámů, které si často bereme s sebou 
na výlety. Alespoň teď víme, podle čeho dobrý lovecký salám 
vybírat.  Líbí se mi i rubrika Radíme se s šéfkuchařem, občas 
vyzkoušíme také recepty od mistrů v oboru, i když musím přiznat, 
že se do nich pouštíme s mírným respektem, protože jsme zvyklí 
přece jen na jinou kuchyni. Tak si občas říkám, proč pořád píšete 
jen o luxusních hotelích a drahých restauracích, respektive o jejich 
šéfech? Vím, že jsou to borci na vysoké úrovni, ale nechtěli byste 
udělat i rozhovor s šéfkuchařem z nějaké „obyčejnější“ hospody? 
Myslím, že by to ocenili i ostatní čtenáři. Dobře najíst se přece 
dá nejenom v nejvyhlášenějších 
pražských restauracích, kde vám 
často na rodinnou večeři padne 
půl výplaty. 

Dobrý den, 
velmi Vám děkujeme za pochvalný 
dopis a zajímavý návrh pro rubriku 
Radíme se s šéfkuchařem. Snažíme 
se pro vás vybírat kuchaře, kteří 
jsou něčím výjimeční a pro čtenáře 
zajímaví, což samozřejmě nemusí 
souviset jen s cenou, kterou za je-
jich kuchařské umění zaplatíte. 
Přivítáme, pokud nám na adresu 
redakce@svetpotravin.cz napíšete 
vaše tipy na dosud „neobjevené“ 
kuchaře, za nimiž se vždy rádi 
vracíte. 
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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 08/12

Soutěž předplatitelů
Jaroměřická mlékárna, ryze český výrobce sýrů, tvarohů a pomazánko-
vých másel, si zakládá na kvalitě a tradičních postupech. Přímo v Jaro-
měřicích nad Rokytnou se tak zpracovávají výhradně domácí suroviny. 
Hotové výrobky neobsahují „éčka“ a díky své mimořádné kvalitě získaly 
celou řadu významných ocenění. Více na www.mlekarna.cz.
Pro tři čtenáře, kteří si jako první zaplatí roční předplatné za zvýhodněnou 
cenu 290 Kč (12 čísel za cenu 10) a správně zodpovědí následující otázku, jsou připra-
veny poukazy na měsíc s výrobky Jaroměřické mlékárny (každý v hodnotě 1000 Kč). 
Po dobu jednoho měsíce vám bude každý týden doručen až domů balíček vybraných 
smetanových a porcovaných sýrů i pomazánkových másel z Jaroměřické mlékárny pro 
celou rodinu.

Jaroměřická mlékárna vyrábí podle tradiční italské receptury čerstvý krémový sýr, který 
nese jméno bájného ptáka, symbolu znovuzrození a nesmrtelnosti. Jak se tento smeta-
nový sýr jmenuje?

a) Fénix
b) Ohnivák
c) Turul

Správnou odpověď najdete na www.mlekarna.cz. 
Objednávky předplatného a správné odpovědi zasílejte na redakce@svetpotravin.cz.

jak to chutná vám...předplatné

e?
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křížovka

Gratulujeme výhercům křížovky z minulého čísla 7/2012. 
Tajenka z červencového čísla: Jean Anthelme Brillant-Savarin: Kdo se přejídá a opíjí, neumí ani jíst, ani pít.
Výherci: Klára Doležalová, Písek, Marcela Nováková, Praha, Dalibor Tůma, Beroun
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 INT VETERAN RALLYE 
& SRPNOVÉ HODOVÁNÍ KUTNÁ HORA




