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Madeland udíme na pravých
bukových štěpkách, proto má

jedinečnou přírodní uzenou chuť.
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Jakékoliv přebírání anebo šíření obsahu 
bez předchozího písemného souhlasu 

vydavatele je zakázáno.

Milé čtenářky, milí čtenáři,

SOUTĚŽ PENNY 

léto jde do finále a já doufám, že jste si tohle krásné roční období užili se vším 
všudy, hlavně tedy s dobrým jídlem a pitím. 
Léto je ideální dobou experimentovat a poznávat nové. „Všechno vyzkoušej 
a dobrého se přidrž,“ říká můj tatínek. Takže jsem tenhle rok dala znovu šanci 
mořským plodům. Třeba jsem se k nim už konečně takříkajíc „projedla“, stejně 
jako k olivám, říkala jsem si. Vyzkoušela jsem tedy v Řecku chobotnice smažené 
i dušené, mušle v omáčce i bez ní, mořské ryby, jejichž rozličné názvy si bohužel 
nepamatuju, a … kromě ryb jsem zase všechno po pár soustech odložila. 
K mořským plodům, které mi svou konzistencí připomínají žvýkačku, jsem ještě 
nedospěla. Všechno má svůj čas. Ale protože to nevzdávám, dala jsem šanci 
jehněčímu, které jsem neměla spoustu let. A tataráku, který jsem neměla nikdy. 
A zelené, což byla taky premiéra. A pivu, což byl vydařený návrat. A kozímu 
sýru. Samozřejmě byly mezi jednotlivými experimenty časové odstupy. A k zelené 
a kozímu sýru si odstup zatím také ponechám i nadále.
A aby těch experimentů nebylo moc, vrátila jsem se i k tradici. Část léta už odmala 
trávím se svou rodinou v západních Čechách, a protože moji milí žijí a pracují 
na statku, tak jako celé generace naší rodiny před nimi, ani letos tomu nebylo 
jinak. A došlo mi, že to, co je dnes propagované s takovou vervou jako „domácí“ 
a „farmářské“ a „bio“ a „eko“ a největším marketingovým trikem je „návrat 
k hodnotám“, není žádným superobjevem, ale přirozeným návratem k tomu, co 
je dobré. Návrat k bramborám, které chutnají 
jako brambory, rajčatům, která jsou krásně 
červená a zároveň sladká, a okurkám, které 
opravdu voní a nechutnají jako molitan. 
To, co teď ve městech s velkou slávou 
„objevujeme“, je přece normální. Je normální, 
aby zelenina chutnala tak, jak má, aby 
chleba byl křupavý a vydržel nejmíň týden, 
je normální, aby se špekáčky třpytily kusy 
špeku. Užijte si zbytek léta, nezapomeňte, že 
nejlíp chutná venku na vzduchu po pobíhání 
na loukách a po lesích a zpátky do města 
i do kuchyně se nebojte přizvat „normálně“ 
chutnající potraviny. A nezapomeňte se stát 
fanoušky Světa potravin na facebooku, těším 
se tam na vás!

Krásné září plné šťastných návratů

Jana

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) Dobré maso.
Na dárek se mohou těšit: Markéta Potomáková, Brno, 
Dagmar Dědičová, Vranovice, Emma Vášová, Karlovy Vary

Letní osvěžení v horkých prázdninových dnech z PENNY. To 
jsou ledové čaje Tanja, ideální pro uhašení žízně. Ochutnejte 
novinku ve Vašem PENNY. Ledové čaje Tanja si můžete 
vychutnat v příchutích citron a broskev. Ledové čaje, ochucené 
a neochucené vody Tanja zakoupíte exkluzivně v PENNY. Více 
informací naleznete na www.penny.cz. 
Poukázku do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu 
redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku: 
Logem značky RIOS jsou v PENNY označené:
a) zmrzliny
b) uzeniny
c) cukrovinky
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Když je vlhko i v září, v lesích se houbám daří.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Je-li na svatého Matouše pěkný den, mají vinaři naději na dobrou sklizeň.
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Přečtěte si 
Cukr na nitku 
Laskavé vzpomínání 
na vaření a jídlo 
v 60. a 70. letech 
od Jaroslavy Kadlasové, 
která nechá čtenáře 
nahlédnout do chodu 
domácnosti v době 
normalizace a prozradí, 
k čemu je dobrý cukr 
na nitku. Jak a z čeho 
se vařilo, dokládá 
na 130 autentických 
dobových receptech, 
podle nichž si připravíte „sacher“ 
z kefíru, bůčkové placky, domácí 
debrecínku i tříbarevnou buchtu. Vydává 
Motto, zakoupíte za 212 Kč.    

Slovácká kuchyně  
Slovácko patří k nejroz-
sáhlejším moravským 
regionům a je pro ně 
příznačný bohatý folklor 
s uplatněním krojů, 
lidových písní, tanců, 
slavností a řemesel. 
Kuchařka z edice Kra-
jové speciality: Slovácká 
kuchyně od Jaroslava 
Vašáka obsahuje bohatý 
receptář pokrmů 
od polévek po moučníky a místní spe-
ciality, přílohy, saláty, sušené, mražené 
a zavařované ovoce, šťávy a nápoje… 
Pokrmy obohatí slovácký gastronomický 
slovníček. Uvařte si hřibovicu, oharkovou 
máčku, bzenecké ragú nebo béleše. 
Vydává Ikar za 214 Kč.    

Vejce nebo slepice
Celých 80 šťavnatých 
receptů z drůbeže 
a pernaté zvěřiny se 
naučíte podle kuchařky 
Zdeňka Pohlreicha. 
Lahodné drůbeží maso 
lze upravit na mnoho 
originálních způsobů 
a nikdy nezevšední. 
Přední šéfkuchař nabízí 
recepty od úpravy 
vajec, kuřete, husy, slepice a kachny 
až po křepelku, bažanta a holoubě. 
Recepty jsou převážně snadné, ovšem 
u náročnějších postupů bude odměnou 
jídlo, které si budete pamatovat nejen 
vy sami, ale zůstane nezapomenutelným 
zážitkem i pro vaše hosty. Vydává Ikar, 
zakoupíte za 245 Kč.   

09/12
Vyzkoušejte bio   
Září je měsícem biopotravin a eko-
logického zemědělství. V jeho rámci 
můžete navštívit akce pořádané farmáři, 
výrobci, obchodníky i neziskovými 
organizacemi. Konzumací biopotravin 
chráníte své zdraví a přispíváte k lep-
šímu životnímu prostředí. Více informací 
na www.mesicbiopotravin.cz.

Medové slavnosti  
Máte rádi med? Pak určitě zavítejte 
na Novoměstský festival medu aneb 
sladké ukončení léta do Nového Města 
na Moravě. Čeká na vás ochutnávka 
medu, medovin, medového piva a také 
krajových masných a mléčných specialit. 
Tradiční akce se zúčastní včelaři ze 
Slovenska, Německa i Rakouska. 

Na burčák do Mikulova  
Přijeďte pozdravit krále Václava IV. 
na Pálavské vinobraní v Mikulově. 
Ochutnáte burčák, rozdovádíte chuťové 
buňky gastronomickými specialitami 
a zažijete výjimečnou kulinární show. 
Ochutnávky toho nejlepšího vína kraje 
budou probíhat na zámku a v zámecké 
zahradě. Akce probíhá od 7. do 9. září. 

Svatováclavské slavnosti
Svatý Václav je nejen patronem české 
země, ale i pivovarníků a vinařů, což 
připomínají podzimní slavnosti, které 
nabízejí bohatý kulinární program. 
Vyrazit můžete 29. září na 15. Pivní 
pouť na Černé Hoře, která je spojena 
s ochutnávkou piv Černohorského 
pivovaru. Více na www.gastronaut.cz.

Vinobraní po celé zemi  
V Plzni na náměstí se 18. září konají 
řemeslné trhy a vinobraní, sklepy se 
otvírají dne 21. září i na Bzeneckém 
krojovaném vinobraní a o den později 
můžete vyrazit do Znojma na Burčá-
kfest. V neděli 30. září se bude víno 
koštovat na Karlštejně, kde zažijete 
i rytířský turnaj a vystoupení mágů.

Pivo i koláče   
V Jindřichově Hradci se 7. a 8. září 
uskuteční Pivní slavnosti, v rámci kte-
rých se můžete těšit na pivní speciality, 
grilované pochoutky i hudební skupiny. 
V sobotu 8. září se koná Tradiční 
posvícení ve skanzenu Veselý kopec. 
V roubených objektech bude připraveno 
posvícenské pečivo a tradiční jídla. 
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MILIONOVÁ VZPRUHA 
Ranní vzpruha i osvěžující svačinka se 
skrývá pod víčky jogurtových nápojů 
Florian Active. Miliardy přátelských 
bakterií vás zaručeně postaví na nohy, 
ať už vás trápí únava, nechutenství 
nebo nevolnost. Jedinečná kombinace 
tří kmenů probiotických kultur přispívá 
k přirozené rovnováze střevní mikroflóry 
a vybrat si můžete z pěti vynikajících 
příchutí. Doporučená cena bílého nápoje 
je 15,90 Kč, ovocného 19,90 Kč. 

LAHODNÝ HAMÁNEK  
Jak sám název napovídá, HappyFruit je plný lahodného ovoce. Odrůdy ovoce, 
z nichž se HappyFruit vyrábí, jsou pečlivě vybírány s cílem, aby výživa byla 
příjemně slaďoučká a miminkům chutnala. Díky 100 % podílu ovoce je tato 
výživa přirozeně bezlepková a zároveň do ní není přidáván žádný cukr. Hamánek 
HappyFruit ocení zejména maminky vyhledávající kvalitní kojeneckou stravu, 
která je navíc bez přídavku cukru. Pochutnají si na nich i děti předškolního nebo 
školního věku stejně jako dospělí. Více na www.hamanek.cz.

NEJEN DO SALÁTU  
Jak z obyčejného salátu udělat chuťový zážitek? Stačí vybrat 
správný ocet. Vyzkoušejte jablečný ocet Kand, který se skvěle 
snoubí s trochou medu a olivovým olejem. K dalším octům 
patří 7bylinný a typ Balsamico. První z nich je ochucený výtažky 
ušlechtilých bylin a kořeněnou chutí se hodí do zálivek hlavně 
listových salátů. Balsamico ocet se používá také jako netradiční 
dochucovadlo ryb, mas, sýrů či zmrzlinových pohárů. Octy Kand 
jsou k dostání od 32 Kč. 

PŘÍRODNÍ ENERGIE 
Novinkou na trhu jsou osvěžující 
pramenité vody H2O s kvalitní 
pomerančovou nebo citronovou 
dužinou. Navíc obsahují i přídavek 
stévie (přírodní sladidlo), která dodá 
potřebnou energii, ale neuškodí 
zbytečnými kaloriemi. 100% přírodní 
vody H2O vám budou tím nejzdravěj-
ším společníkem, neboť neobsahují 
konzervační látky ani umělá sladidla. 
0,5 l zakoupíte za 19,90 Kč. 

CHALUPÁŘSKÉ POCHOUTKY  
Chalupářská jídla – to je klasika, 
ke které se každý z nás občas rád 
vrací. Český výrobce Kostelecké uze-
niny nyní přináší na váš stůl právě 
produkty s odkazem k domovu. 
Těšit se můžete na Selskou 
paštiku z vepřového masa a jater 
v praktickém balení za 45 Kč nebo 
Moravské klobásky za 55 Kč. Oba 
produkty mají nezaměnitelnou chuť 
a navíc jsou vhodné i pro strávníky 
s alergií na lepek.

TIP REDAKCE

NEBESKÉ POCHUTNÁNÍ
Kvalitní sýr a dobré víno patří neodmyslitelně nejen 
k letním večerům. Vyzkoušejte dokonale vláčnou konzis-
tenci Krále Sýrů Sametového, nebo intenzivní prozrálost, 
jíž se pyšní Král Sýrů Charakter. Osobitá je chuť Krále Sýrů 
Kozího. Novinkou je Král Sýrů Nebeský s unikátní dvojí 
texturou, která kombinuje lahodné svěží jádro v krémovém 
těstě. Pro zvýraznění chuťového zážitku doporučujeme 
sýry před konzumací ponechat 30 minut při pokojové 
teplotě. Balení všech produktů zakoupíte za doporučenou 
cenu 22,90 Kč. 
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Dvojnásobek velkých zlatých medai-
lí a obhajobu titulu za nejlepší víno 
konkrétní odrůdy si spolu s osmde-
sáti medailemi přivezli naši vinaři 
z mezinárodní soutěže San Francisco 
International Wine Competition. 
Velkou zlatou medaili a titul za nejlep-
ší Tramín červený celé soutěže získalo 
Vinařství Líbal, které na této soutěži 
zazářilo už loni stejným oceněním 
za svůj Sauvignon. Ještě další tři 
vinařství se mohou pochlubit velkými 
zlatými medailemi, které se udělují jen 
nepatrnému zlomku prvotřídních vín 
s nejvyšším bodovým ohodnocením. 
Účast našich vín proběhla za finanční 
podpory Vinařského fondu a organi-
začního zajištění Národního vinařské-
ho centra. Seznam oceněných vinařů 
naleznete na www.svetpotravin.cz.

Nejlepším českým výčepním plzeňského ležáku se stal Ota 
Haurythun z pražské restaurace U Pinkasů. S titulem Pilsner 
Urquell Master Bartender České republiky získává možnost 
uvařit si s plzeňským sládkem Václavem Berkou vlastní várku 
do své provozovny a v říjnu se utkat s nejlepšími výčepními 
z dalších zemí v mezinárodním finále sedmého ročníku sou-
těže. Druhé místo vybojoval Miloš Protiva ze Švejk Restaurantu 
v Kadani a na třetím místě se umístil Tomáš Hrnčíř z Lokálu 
U bílé kuželky v Praze. Během slavnostního večera byl zároveň 
Karlu Gottovi udělen titul Čestný znalec plzeňského piva.

Vinaři zazářili 
v San Franciscu

Cesty za 
chutěmi světa
Láká vás zážitková gastronomie? Toužíte 
ochutnat domácí kuchyni Španělska 
nebo si po boku profesionálního kuchaře 
projít italské tržiště? Agentura Culinaria 
Travel nabízí kulinární dobrodružství 
v dalekých zemích i zájezdy na míru. 
S belgickými cukráři tak můžete stvořit 
vlastní pralinky nebo si zajet prohlédnout 
vinné usedlosti v Toskánsku. Zúčastnit se 
můžete i školy vaření, zpestřené návště-
vou vinic, výrobny sýrů a dalších italských 
pokladů. Více na www.culinariatravel.cz. 

Umíte uvařit pravé chili con carne? V rámci festivalu americ-
ké kuchyně Taste of America se uskutečnil 2. ročník soutěže 
Chili Con Carne Contest, ve kterém loňské prvenství ob-
hájila restaurace Bohemia Bagel. Restaurací s nejlepším chili 
se podle hlasování hostů stal nováček v soutěži, berounská 
Blackdog Cantina. Během soutěže ochutnalo téměř 200 
návštěvníků celkem 63 kg chili con carne v devíti různých 
variantách. Někteří šéfkuchaři jsou při zveřejňování detailů 
svých receptů opatrní, přesto jsme pro vás dva získali. Recep-
ty na vybraná chili naleznete na www.svetpotravin.cz.  

Festival chili

co se kde šustne

Nejlepší výčepní

Znojemské historické vinobraní 14.–15. 9. 2012. Pochůzková degustace vín VOC Znojmo z odrůd Sauvignon, 
Ryzlink rýnský a Veltlínské zelené v atraktivním prostředí Znojemského hradu u rotundy sv. Kateřiny.

pátek 14. 9. 14.00–19.00 / sobota 15. 9. 12.00–19.00
Poprvé ochutnáte také vína originální certifi kace, nově zatříděná v srpnové hodnotící komisi.
Ochutnávka bude doprovázená po celou dobu cimbálovou muzikou NEOVESKÁ. Vstup zdarma. 

Slosovatelná anketa s 15 jedinečnými cenami: „Poznej vinaře VOC Znojmo“ 
(odpolední návštěva u vinaře – člena VOC Znojmo s ochutnávkou vín a s ubytováním pro 2 osoby)

„Ochutnávka vín VOC Znojmo u rotundy sv. Kateřiny“

www.vocznojmo.cz

inzerce
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palec nahoru, palec dolů

Nelegální práce dětí          
– palec dolů 
Na západoafrických far-
mách dodávajících kakao 
firmě Nestlé ve stále 
velké míře pracují děti. 
Podle agentury Reuters to 
vyplývá ze zjištění nezá-
vislé organizace Fair Labor 

Association. Švýcarský potravinářský 
koncern slíbil, že podnikne další kroky, 
které by zaměstnávání dětí zamezily. 
Přitom výrobci čokolády již v roce 2001 
podle dohody přislíbili, že zaměstnávání 
dětí bude vymýceno, pokrok v této věci 
je však minimální. Podle FLA se mohou 
podobné prohřešky jako u Nestlé 
vyskytovat i u dalších velkých výrobců 
čokolády.       

Nakupujeme české 
potraviny        
– palec nahoru 
Většina zákazníků při náku-
pech potravin sleduje jejich 
původ a preferuje výrobky 
od českých potravinářských 
firem. Vyplývá to z výzkumu 
agentury Médea Research, 

který byl zveřejněn v internetové verzi 
magazínu Retail Info Plus. „Původ zboží 
je důležitý pro více než 77 % nakupujících 
a 80 % navíc preferuje české potraviny,“ 
stojí v komentáři k výsledkům výzkumu. 
Kvalitě potravin v obchodech věří více než 
polovina osob, které v českých domácnos-
tech nakupují potraviny nebo se podílejí 
na jejich výběru. Jako důvěřivější se mezi 
dotázanými zákazníky ukázali ženy, starší 
lidé a lidé s nižším vzděláním. Obchodní 
řetězce ve svých marketingových aktivitách 
kladou na české potraviny stále větší 
důraz a zároveň postupně zvyšují jejich 
nabídku, aby uspokojily rostoucí poptávku 
zákazníků.   

Rajčata bez chuti         
– palec dolů 
Koupíte si v obchodě 
krásně červené rajče, 
zakousnete se do něj 
a teprvě poté zjistíte, 
že je jeho chuť nijaká? 
Tým amerických vědců 
z Kalifornské univerzity 

nyní přišel s tvrzením, že za jeho 
mdlou chuť může právě ta krásně 
červená barva, která vás k ejho koupi 
nalákala. Lákavá barva totiž vznikla 
dlouholetým šlechtěním především 
na perfektní vzhled. Přitom byl ale 
poškozen gen odpovědný za tvorbu 
látek, které vnímají chuťové buňky, 
uvedla biochemička Ann Powellová 
z Kalifornské univerzity. Badatelé nyní 
plánují, že rajčata geneticky pozmění, 
aby lépe chutnala a přitom neztratila 
svou lákavou barvu.          

Lokální pekárny           
 – palec nahoru 
V českých ochodech 
výrazně roste podíl výrobků 
lokálních pekáren. Lokální 
produkty upřednostňuje 
téměř 40 % zákazníků 
a tento podíl neustále roste. 
Trend souvisí se zvyšujícími 

se požadavky zákazníků na kvalitu, čers-
tvost a rozmanitost tohoto druhu zboží. 
Těšit nás také může fakt, že současná 
nabídka pekařského sortimentu na pul-
tech je nejlepší v historii a český pekařský 
trh je jedním z nejvyspělejších v Evropě. 
A po jakých chlebech především sáhnout, 
abyste si pochutnali? Vítězi soutěže Chléb 
roku jsou chléb z pekárny BEAS Lično 
a chléb z pekárny AVOS Kroměříž.    

Po špenátu opravdu 
rostou svaly      
– palec nahoru 
Nová studie švédských 
vědců ukázala, že po špe-
nátu skutečně rostou 
svaly. Konzumace nitrátů, 
které jsou v této zelenině 
obsaženy, totiž zvyšuje sílu 

i výdrž svalů. Vědci dávali celý týden pít 
myším ve vodě rozpuštěné nitráty a pak 
je porovnávali s „obyčejnými“ hlodavci. 
„Myši, které byly na dusičnanech, měly 
mnohem silnější svaly,“ uvedli vědci. 
Množství nitrátů odpovídá přibližně 
200 až 250 gramům špenátu na člo-
věka denně a tento poznatek by mohl 
významně pomoci při zlepšování funkce 
svalů u lidí se svalovými nemocemi.

PALEC NAHORU, PALEC DOLŮ
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*DP = datum použitelnosti         **DMT = datum minimální trvanlivosti
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Název výrobku Prodejna Závada

Albert Quality Vídeňský párek; Butter Cookies máslové 
sušenky zdobené cukrem 

Ahold Czech Repub-
lic a.s., kpt. Jaroše 
2392/92, Tábor

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

GERVAIS Original, s pažitkou, hmotnost 190g; Vita Star 
toustový chléb, vícezrnný krájený, hmotnost 500g

Kaufland Česká 
republika v.o.s., ulice 
Lhotecká, Praha 4

Klamání spotřebitele: 
národní značka KLASA 
umístěna k potravinám, 
které nebyly oceněny

Špenát baby (země původu Španělsko); Jablka Brae-
burn (země původu Belgie/Itálie); Jablka Red Delicious  
(země původu Německo); Cuketa zelená (země původu 
Španělsko/Itálie); Cibule žlutá (země původu NL)

Kaufland Česká 
republika v.o.s., ulice 
Jáchymova, Jindřichův 
Hradec

Klamání spotřebitele: nad 
zbožím umístěna visačka 
s nápisem „Čerstvé z České 
republiky“ s vyobrazením 
vlajky České republiky. Po-
dle dokumentace jsou země 
původu odlišné

Kuřecí párky pro děti
BILLA, spol.s r.o., Palac-
kého náměstí 39, České 
Budějovice

Nevhodné k lidské spotřebě: 
na povrchu okem viditelné 
bílé plísně, povrch lepkavý 
s vysráženou vodou

Šunkový točený salám; Slovenský salám

Jednota, spotřební 
družstvo v Uherském 
Ostrohu – Droždín, 
Gagarinova 9

Klamání spotřebitele: po-
travina uváděná do oběhu 3 
dny po spotřebě stanovené 
výrobcem. Slovenský salám 
nevhodný k lidské spotřebě: 
zápach po kažení, hniloba

Antoniho dětská šunka; Buchtičky České povidlové
Jednota, obchodní 
družstvo Tábor, provo-
zovna Přehořov

Klamání spotřebitele:
úmyslně odstraněné DP

Alaska vita star Filety z aljašské tresky,  hmotnost 
1000 g, země původu: Čína, distributor: Kaufland Česká 
republika, v.o.s., výrobce: neuveden

Kaufland Česká repub-
lika v.o.s., Mimoňská 
3090, 47001 Česká Lípa

Klamání spotřebitele: 
na obalu uvedeno: porco-
vané kuchané mořské ryby, 
hluboce zmrazené, glazo-
vané. Hmotnost pevného 
podílu 950 g (složení: filety 
aljašské tresky 95 % pevný 
podíl). Laboratorní analýza 
odebraných vzorků potvr-
dila pevný podíl v rozpětí 
od 83,3 % do 88,8 %

Čertovské špekáčky; Špekáčky PREMIUM; Orlovský 
salát; Broskve

H R U Š K A spol. s r.o., 
17. listopadu 339, 
Javorník

Klamání spotřebitele: pro-
dloužené DP

Kuřecí čtvrtky; Kuřecí prsa
Če-Si, s.r.o., Mosty 
u Jablunkova 115, Mos-
ty u Jablunkova

Klamání spotřebitele a pro-
dej potraviny nevhodné 
k lidské spotřebě

Hriňovská cihla 30 %; Rodinka tavený výrobek; Tavený 
salámek mix příchutí

TEMPO, obchodní druž-
stvo, Západní 81/11, 
Prostějov

Klamání spotřebitele: cihla 
klamavě označena jako sýr, 
náhražka mléčných výrobků 
nabízena neodděleně 
od mléčných výrobků

Klobasa cesnekova  výrobce: FIRMA „KABANOS“, Kojs 
Miroslava i Joanna Kojs - Kowalcsyk Spólka Jawna, ul 
Spoldzielcow 1, 34-480 Jablonka, Polsko

Inva Group  a.s., Třa-
novského 403, 73801 
Frýdek-Místek

Klamání spotřebitele: ne-
přiznaná přítomnost strojně 
odděleného masa

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 potravin s klamavými údaji o složení či 
prodlouženým datem použitelnosti. 

Více prodejen na www.svetpotravin.cz
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Může být mražená zelenina kvalitnější než čerstvá? Víte, jak se zeleninou správně 
zacházet? Vyplatí se pořád doma zavařovat ovoce? A jak je to obsahem ovocné složky 
v džemech? V zářijovém Zaostřeno jsme se tentokrát podívali na zoubek zelenině 
a ovoci. 

Zelenina a ovoce
– čerstvé nebo zmražené?
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citronové jako konzervantu a přípravku 
ke zvýraznění chuťových charakteristic-
kých vlastností. 

Podle čeho vybírat v obchodě 
mraženou zeleninu nebo ovoce?
Tak to je velmi těžká otázka. Někdo 
preferuje značku, někdo zemi původu, 
v poslední době většina preferuje cenu. Já 
osobně kupuji českou zeleninu a ovoce 
od českých producentů a zpracovatelů.   

Mnohdy jsou zmražené výrobky 
plné vody, máme šanci podle 
obalu poznat, že nakupujeme 
dobře?
Ten problém je složitější. Jednak se může 
jednat o vodu vázanou, tzn. mezibuněč-
nou a vnitrobuněčnou tekutinu – šťávu, 
která je ve většině případů nositelem 

Jaký způsob konzervace zeleniny 
je nejšetrnější? Mražení, sušení, 
sterilování nebo kandování?
Jednoznačně zamrazení. Zmrazování 
patří mezi nejšetrnější a nejefektivnější 
způsoby konzervace. Seznam druhů 
ovoce a zeleniny, které lze konzervovat 
zmrazením je mnohem delší než těch, 
které nelze.

Jak mnoho barviv a konzervantů 
se při mražení zeleniny a ovoce 
používá?
Při zmrazování zeleniny se nepoužívají 
žádná barviva ani konzervanty, pouze 
některé druhy se ošetřují proti bakteriál-
ním pochodům, plísním a Listerii mono-
cytogenes přírodní kyselinou mléčnou 
a octovou. U některých druhů ovoce 
se používá stopové množství kyseliny 

Za jak dlouho po sklizni je ovoce 
zamražováno?
Sklizené čerstvé ovoce a zeleniny se 
zamrazuje ve velmi krátkém čase, 
většinou do několika málo hodin 
a nejpozději v den sklizně. Je to jeden 
z nejdůležitějších předpokladů dosažení 
kvalitního produktu.

A jakým způsobem je 
zpracováváno?
Záleží na druhu ovoce a zeleniny. 
V každém případě se očistí nebo vypere, 
některé odpeckuje, odstopkuje nebo 
nařeže na půlky a čtvrtky.

K jak významným ztrátám vita-
minů, minerálních látek a stopo-
vých prvků dochází?
Ztráty jsou minimální až nulové.
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Podle ankety na našich webových stránkách www.svetpotravin.cz dává celých 
95 % z vás přednost čerstvé zelenině před mraženou (2 %) a sterilované (2 %). 
Mražené zelenina přesto může být cennějším zdrojem vitaminů než zelenina 
dovážená, převážně pak v blížícím se podzimním a zimním období. O tom, jak to 
se zeleninou vlastně je, jak ji vybírat a zpracovávat jsme si povídali s Ing. Petrem 
Rabasem, managerem kvality společnosti Agrimex a.s.

Zmrazená zelenina 
je ve většině případů 
kvalitnější 
než čerstvá
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chuťových a nutričních vlastností, a která 
se po rozmrazení uvolňuje. Potom je 
to voda použitá při technologickém 
postupu, jakým je například glazurování 
růžiček brokolice, které má zabránit jejich 
poškození při dalším technologickém 
zpracování. Dalším zdrojem vody 
ve výrobku je nedodržení teplotního 
řetězce od výroby, přes skladování 
a distribuci po uchování v mrazírenských 
boxech prodejců, popřípadě konečného 
zákazníka. Několika násobné rozmražení 
a opětovné zmražení způsobí krystalizaci 
vlhkosti a dojem výrobku plného vody. 
V neposlední řadě jistě existují zpraco-
vatelé, kteří mají tendenci použít vodu 
z důvodu zvýšení hmotnosti a snížení 
výrobních nákladů. Ale to záleží jenom 
na kupujících, jak dlouho jim to budou 
trpět.     

Jak v kuchyni zacházet se zamra-
ženou zeleninou, aby zůstal 
zachován co největší počet výživo-
vých látek? Jak ji upravovat? 
Na většině obalů je uveden návod 
k přípravě. Základním pravidlem je, že 
rozmrazenou zeleninu již opět nezamra-
zujeme. Další dobré pravidlo u zeleniny 
je, že k přípravě používáme zmrazenou 
zeleninu přímo z mrazáku a ne povolenou 
na kuchyňské lince. Většina zelenin je 
blanšírovaná, a proto je příprava velmi 
rychlá a nepřesáhne dobu 15 minut.

Liší se nějak významně zmražo-
vání různých druhů zeleniny? Je 
třeba na některé druhy speciální 
postup? 
Některé druhy zeleniny před samotným 
zamražením projdou procesem 
blanšírování, což je v podstatě tepelná 
úprava vysokou teplotou v krátkém 
čase – můžeme říci předvaření. Teplota 
a čas jsou stanoveny tak, aby nedocházelo 
ke ztrátě charakteristických vlastností, 

jako jsou barva, chuť a vůně, a aby zůstaly 
zachovány nutriční hodnoty s důrazem 
na skupiny vitaminů, stopových prvků, 
nenasycených mastných kyselin, rozpust-
nou i nerozpustnou vlákninu, kyselinu 
listovou a ostatních skupin, pro které 
mimo jiné ten či onen druh kupujeme 
a používáme, mnohdy i ze zdravotnicko-
-dietetických důvodů. Blanšírováním 
dosáhneme inaktivaci oxydačních enzymů 
a nespornou předností je přirozená 
likvidace četných mikroorganizmů. 
Čas a teplota hrají stejně důležitou roli 
i v procesu zmrazování. V principu je 
úměra stejná, jen u teploty se logicky 
pohybujeme v minusových teplotách. 
Jinými slovy jde o to, v co nejkratší čase 
za použití velmi nízké teploty dosáhnout 
stavu, kdy zastavíme enzymatické 
pochody ve zmrazené surovině. Čím rych-
leji zmrazujeme, tím se ve zmrazované 
surovině formují menší ledové krystalky 
a tím méně se poškozuje buněčná 
struktura. Tak dosáhneme velmi vysoké 
kvality produktu ve smyslu zachování 
chutě, struktury a nutričních hodnot. 

 V médiích proběhly informace, 
že zmrazená zelenina je v někte-
rých případech lepší než čers-
tvá. Které případy to konkrétně 
jsou? Například zima, kdy české 
čerstvé ovoce a zelenina nejsou 
k dispozici?
Velikou předností zmrazené zeleniny 
je jistě její dostupnost v kterémkoliv 
ročním období, tedy i zimním. Tvrdím, že 
zmrazená zelenina je ve většině případů 
kvalitnější než čerstvá. Vezměte v  úvahu 
skutečnost, že zelenina, popřípadě ovoce 
byla posbírána, utržena – zkrátka sklizena 
předešlý den. S přihlédnutím k faktu, že 
většina obchodních řetězců má centrální 
sklady, do kterých se zboží naveze 
a následně redistribuuje na jednotlivé 
pobočky či prodejny, můžeme k době 

zaostřeno
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MEZINÁRODNÍ 
DELIKATESY
KTERÉ NESMĚJÍ CHYBĚT 

NA VAŠEM STOLE

Dopřejte si lahodné a originální francouzské 

paštiky na Váš stůl. 

Teriny a rillety Avon & Ragobert, 

ta práva chuť z Francie.
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zaostřeno

sběru připočíst minimálně delších 24 až 
48 hodin. A při stále se zvyšujícím importu 
ještě více. V době klimatizovaných skladů 
a přepravních aut se nejedná o fatální 
dobu, ale stejně pojem čerstvé se začíná 
pomalu vytrácet. Navíc zelenina a ovoce 
se pro účely zmrazování sklízí v optimální 
zralosti na rozdíl od čerstvých produktů, 
které se v mnoha případech sklízejí před 
zralostí, dozrávání následně probíhá 
ve specializovaných halách v řízených 
umělých atmosférách.
Nehledě na způsob zacházení, kde nelze 
s jistotou vyloučit možnost poškození, 
pomačkání, které následně může vyvolat 
hnilobu a růst plísní. Jinými slovy čerstvá 
zelenina je potravina choulostivá a má 
tendenci nevhodným skladováním 
a nešetrnou dopravou ztrácet kvalitu, 
dochází k postupnému vadnutí a pomalu, 
ale trvale dochází ke snižování obsahu 
vitaminu C a jiných prospěšných látek. 
Samozřejmě záleží na druhu a kvalitě 

sklizené suroviny a samozřejmě záleží 
na dodavateli a jeho personálu, jakou péči 
surovině věnuje.

Jak doma skladovat mraženou 
zeleninu?
V mrazničce, při teplotě – 18°C, v pevně 
uzavřeném sáčku.

Má význam konzumovat mra-
ženou zeleninu i mimo zimní 
období?  
Určitě. Přestože je nabídka v oblasti 
čerstvé zeleniny široká, samy jste se mohli 
přesvědčit, že kvalita mnohdy pokulhává. 
Zmrazenou zeleninu můžete mít doma 
kdykoliv k dispozici, ve výborné kvalitě, se 
stejnými nebo lepšími vlastnostmi jako má 
čerstvá. Například veškeré technologické 
postupy zpracování ve spol. AGRIMEX 
a.s. probíhají za přísných podmínek 
mezinárodního systému kvality IFS. Jedná 
se o systém, který sleduje jednotlivé kroky 

od příjmu suroviny až po skladování 
a distribuci. 
Hovořit o zdravotních dopadech používání 
zeleniny v kuchyni nechám odborníky. 
Je ale všeobecně známo, že konzumace 
zeleniny snižuje pravděpodobnost vzniku 
rakoviny, srdečních chorob, má pozitivní 
vliv na jednu s největších civilizačních cho-
rob, kterou je obezita, stabilizuje krevní 
tlak a snižuje výkyvy krevního cukru, které 
vedou k cukrovce. Vysoký obsah vlákniny 
udržuje pocit plnosti během dne.

Může běžný spotřebitel poznat, 
jak dlouho trvalo, než byla čerstvá 
zelenina zmražena? Například 
podle barvy?
Po rozmrazení nebo kulinářské přípravě 
dojde u dobře zpracované suroviny 
k zachování struktury, barvy a iniciování 
organoleptických vjemů, kterými jsou 
charakteristická vůně a chuť pro daný 
produkt. Pokud k tomuto nedojde, stala 
se chyba. V kvalitě suroviny nebo v čase 
zpracování. 

Jaké jsou výhody mražené 
zeleniny?
Já myslím, že většina výhod vyplývá z výše 
uvedených odpovědí, ale pro názornost 
a větší přehled můžu předložit následující 
tabulku:

Poptávka po mražených výrobcích 
prý v spoledních letech klesá. Lidé 
konzumují mražené potraviny 2-3 
měsíčně, myslíte, že bude tento 
trend pokračovat?
Myslím si opak. Doba se mění, život je 
rychlejší a uspěchanější. Snad i proto 
bude přibývat konzumentů, kteří místo 
dlouhodobých příprav pokrmů svůj čas 
raději budou věnovat svým koníčkům 
a zálibám od sportovních aktivit počínaje 
a kulturními počiny konče. A tady se 
v plné míře projeví výhoda zmrazených 
potravin, mezi které zelenina a ovoce 
bezesporu patří, dokonce v této kategorii 
zaujímají přední místo. Použití zmrazené 
zeleniny a jejich směsí je i v tradičních 
kuchyních velmi jednoduché a rychlé a to 
i přesto, že se jedná o polotovar určený 
k tepelnému zpracování. Úprava v závis-
losti na druhu a velikosti a samozřejmě 
záměru uživatele nepřesáhne s největší 
pravděpodobností dobu 15 minut.  
Na druhou stranu budou muset 
zpracovatelé přizpůsobit portfolio svých 
výrobků tomuto celosvětovému trendu 
a připravovat takové výrobky, které 
nebudou pouhým polotovarem, ale už 
hotovým výrobkem. Zeleninové směsi 
s rýží, masem a těstovinami jsou prvním 
počinem tohoto druhu.

MRAŽENÁ ČERSTVÁ

• Mražená zelenina vzniká ze suroviny 
sklizené v optimální zralosti a zamra-
žené několik hodin po sklizni. Skokové 
zamražení v zelenině zachová veškeré 
vitamíny a nutriční hodnoty

• Čerstvá zelenina skladováním 
a transportem rychle ztrácí vitamíny 
a nutriční hodnoty. Čerstvá je jen v den 
sklizně. 

MRAŽENÁ - je EKONOMICKÁ
• Žádný odpad v kuchyni - je očištěná
• Nakrájená - úspora práce
• Předvařená - energetická a časová 
úspora při přípravě

ČERSTVÁ - je NÁROČNÁ 
na zpracování

• Až 30% odpadu při čištění
• Dlouhá příprava kvůli krájení
• Delší doba vaření - více spotřebo-
vané energie a času
• vícenáklady na technologie - lou-
pačky, řezačky

MRAŽENÁ – DŮKLADNÁ kontrola
• Přísné mikrobiologické kontroly
• Spolupráce s pěstiteli - kontrola 
a dohled zpracovatele
• Potravinářské certifikáty - IFS, 
HACCP, EUREP GAP, GLOBAL GAP

ČERSTVÁ – NEDŮSLEDNÁ kontrola
• Často nejasný původ - může 
obsahovat těžké kovy, zbytky hnojiv 
a pesticidů
• Častá záměna země původu - 
nepoctivost obchodníků
• Bakteriální riziko - E-Coli, listeria, 
plísně
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PR článek

Jaký je dnes trend v pro-
deji džemů a spotřebitelské 
preference? 
 Hamé vyrábí širokou řadu ovocných 
výrobků: marmelády, klasické džemy, 
Extra a Bio džemy a to jak v nejrůznějších 
malospotřebitelských baleních, tak 
i ve velkospotřebitelském balení pro 
pekaře a cukráře. Nejoblíbenější produkty 
z kategorie džemů jsou prémiové Extra 
džemy Hamé s celými kousky ovoce, které 
vycházejí vstříc požadavkům zákazníků 
na vysoký obsah ovocné složky. Výborně 
se daří se i segmentu BIO džemů.
 
Mění se nějak chutě zákazníků 
nebo jsou věrní svým oblíbe-
ným, například jahodovým?
 Nejprodávanějšími produkty Hamé 
z kategorie džemů jsou jednoznačně 
Extra džemy Jahoda a Meruňka, které 

u nás patří dlouhodobě k nejoblíbenějším 
příchutím. Extra Jam Hamé Jahoda 
s velkými kousky ovoce se stal loni v říjnu 
vítězem velkého nezávislého testu džemů 
MF Dnes. 
 
Jak se postavíte k novele mini-
sterstva zemědělství o podílu 
sušiny v marmeládách a dže-
mech? Budete zvyšovat ovocnou 
složku? 
 Naše džemy a ovocné směsi jsou 
vyráběny podle dřívějších receptur a dříve 
platné přísnější vyhlášky, tzn. standardní 
výrobky mají 60 % refraktometrické sušiny 
a Extra džemy s vyšším podílem ovoce 
52 % refraktometrické sušiny. Splňují tedy 
všechny podmínky novelizace vyhlášky. 
Společnost Hamé se také snaží o výjimku 
z evropské legislativy, týkající se použití 
názvu MARMELÁDA. Od roku 2004 se 

totiž v zemích EU smí jako marmeláda 
označovat pouze výrobky obsahující 
minimálně 20 % citrusového ovoce, 
tedy např. pomerančů, limetek či grepů. 
Unie tak převzala definici marmelády 
z Velké Británie. U nás je marmeláda 
zažitý výraz pro různé typy ovocných 
směsí, nejen pro ty z citrusových plodů. 
V současné době je naše žádost v Bruselu 
k projednání a pevně věříme, že vrátíme 
našim spotřebitelům označení Jahodová 
nebo Meruňková MARMELÁDA na regály 
našich maloobchodů.
 
 Kolik procent ovoce obsahují 
džemy Hamé?
 Naše standardní džemy obsahují 35 % 
ovoce, prémiové Extra džemy mají 45 % 
ovoce a BIO džemy obsahují 55 % ovoce. 
V portfoliu máme i širokou nabídku 
ovocných směsí vhodných na pečení.

Zavařujete vše, co vám na zahrádce přijde pod ruku, nebo dáváte přednost marmeládám 
a džemům kupovaným? Jak je to s vývojem džemů a marmelád na našem trhu jsme se 
bavili s Marcelou Mitáčkovou, ředitelkou marketingu a vývoje ze společnosti Hamé s.r.o.

Džemy domácí nebo kupované?

PR
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Majonéza je klasickou studenou omáčkou, která 
tvoří základ pro celou řadu dalších pokrmů. Hlavní-
mi složkami majonézy jsou olej, voda, ocet a vaječ-
né žloutky. Ve své podstatě se jedná o emulzi vody 
a oleje, ve které lecitin z vaječných žloutků plní 
funkci emulgátoru a ocet (bývá někdy nahrazován 
citronovou šťávou) majonézu okyseluje a tím sta-
bilizuje proti růstu nežádoucích bakterií.  U průmy-
slově vyráběných majonéz je žádoucí, aby pH dosa-
hovalo hodnoty maximálně 4,5. Tak jsou výrobky 
dostatečně chráněné. 

Zatímco domácí majonézy se obvykle 
vyrábějí ze syrových žloutků, pro 
průmyslovou výrobu se používají žloutky 
pasterované. Průmyslově vyráběné 
majonézy tedy nejsou tak rizikové 
potraviny, jak mnohé zdroje uvádějí, 
a jsou mnohem stabilnější než málo 
kyselé majonézy a majonézy ze syrových 
žloutků, jak jsou známé z domácí výroby. 
To však samozřejmě neznamená, že není 
třeba dodržovat skladovací podmínky 
a způsob zacházení, který předepisují 
výrobci. 
Při testování v laboratoři jsme se 
tentokrát zaměřili na vaječné žloutky, 
které díky obsahu lecitinu fungují 
v majonézách jako emulgátor. Správná 
majonéza neobsahuje jiné emulgátory, 
stabilizátory ani zahušťovadla. Tato 
skutečnost však není v ČR legislativně 
upravena. Legislativa pouze reguluje 
obsah žloutků, kterých musí být nejméně 
2 %. Obsah žloutků jsme v laboratoři 
prověřili za pomoci testování obsahu cho-
lesterolu a fosforu, které jsou složkami 

Senzorické požadavky 
na majonézy:
• konzistence a barva – v závislosti 
na obsahu oleje – pastovitá, krémo-
vitá až polotekutá stejnorodá hmota, 
olej neoddělen, částice kusovitých 
přísad rovnoměrné rozptýlené, menší 
vzduchové dutinky přípustné, výrobky 
nesmějí obsahovat zbytky vaječných 
skořápek, nečistot, cizích předmětů 
a hrudek vaječné hmoty
• vůně – typická pro majonézy, 
mírné nakyslá, případně po použitých 
přísadách a koření
• chuť – nakyslá, po použitých 
přísadách, bez cizích pachutí

Vybrané přídatné látky použité 
v testovaných majonézách
Barviva
E101 – riboflavin. Častěji než jako 
barvivo se používá jako vitamin B2. 
Může být vyráběn jak synteticky, tak 
nejčastěji za pomoci mikrobiálních 
kultur.
E160a – karoteny. Přírodní nebo 
přírodně identická barviva, žluté až 
oranžové barvy. Běžně se vyskytují 
v přírodě v celé řadě rostlin, ze 
kterých se dostávají i do vaječných 
žloutků. 

Zahušťovadla a stabilizátory
E410 – karubin
E412 – guarová guma
E415 – xanthan
E1414, E1422, E1450 – modifikované 
škroby
Plní ve výrobcích funkci stabilizátorů 
emulze a pomáhají vytvářet hustou 

Majonézy
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charakteristickými pro vaječný žloutek. 
Překvapením pro nás bylo, že většina 
testovaných majonéz obsahovala 
méně žloutků, než bylo uvedeno 
na etiketách, pokud výrobci tuto infor-
maci vůbec uvedli. Při porovnání výsledků 
je třeba zohlednit i fakt, že výsledky jsou 
uvedeny s přesností na 1 % hm., což je 
dáno především přirozenou variabilitou 
fosforu a cholesterolu ve žloutcích. 
Některé majonézy, které byly doručeny 
do laboratoře, navíc obsahovaly řadu 
zahušťovadel a stabilizátorů. Možná 
i proto již nemají výrobci technologickou 
potřebu při výrobě používat dostatečné 
množství žloutků, a tak se stávají žloutky 
v některých majonézách spíše ozdobou 
a povinností než nutností. Rozpor mezi 
laboratorně zjištěnou a deklarovanou 
hodnotou může být dán také kvalitou 
samotných sušených nebo pasterovaných 
žloutků, které podle našich zkušeností 
často obsahují větší podíl bílků, který 
však výrobci při nákupu suroviny obtížně 
poznají.

rubrika podporována
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až gumovitou strukturu. Právě využití 
zahušťovadel a stabilizátorů umožňuje 
výrobcům snížit obsah žloutků, aniž 
by ohrozili konzistenci a koloidní 
astabilitu majonézy.

Konzervanty
E200, E202 – kyselina sorbová, 
sorban draselný jsou nejčastěji 
používané konzervační látky. Působí 
zejména proti růstu kvasinek a plísní, 
tedy mikroorganismů, které by 
mohly způsobovat zkázu i kyselejších 
potravin, ve kterých již většina bakterií 
není schopných růstu. Díky tomu 
je možné majonézy uchovávat delší 
dobu bez rizika zkázy. 

Antioxidanty
E385 - Ethylendiamintetraacetát 
vápenatodisodný je syntetickou látkou 
a patří mezi tak zvaná chelatačaní 
činidla, tedy látky, které váží kovy 
a díky tomu brání, aby dále reagovaly 
s jinými látkami nebo katalyzovaly 
další reakce. Díky tomu jsou ostatní 

látky stabilnější a nepodléhají tak 
rychle změnám. 

Barva majonézy
Barva majonézy je obvykle bílá až 
lehce nažloutlá. Zatímco u domácích 
majonéz je nažloutlá barva způsobena 
vysokým obsahem vaječných žloutků, 
průmyslově vyráběné majonézy bývají 
často přibarvovány. Na druhou stranu 
však používají výrobci shodné látky, 
které jsou obsažené ve žloutcích, jen 
mohou být získány z jiných zdrojů, 
popřípadě synteticky. Na přiloženém 
obrázku můžete barvy testovaných 
majonéz porovnat. Pozitivním 
zjištěním pro nás bylo, že při sen-
zorickém hodnocení byla nejlépe 
hodnocena barva výrobku bez 
přidaných barviv, avšak s vysokým 
zjištěným obsahem žloutků. 

Závěr
• Řada výrobců při výrobě majonéz 
používá přídatné látky, které částečně 
nahrazují funkci vaječného žloutku. 

Pozitivní je, že se jedná vesměs 
o látky přírodní nebo přírodně 
identické.
• Sytě žlutá barva některých majonéz 
nemusí být dána vysokým obsahem 
vajec, ale pouze použitím karotenů 
nebo riboflavinu při výrobě. 
• Někteří výrobci se vyhýbají značení 
obsahu žloutků v majonézách.
• Zjištěné obsahy žloutků jsou 
v některých případech nižší, než 
výrobci uvádějí.

testovali jsme pro vás

Název Majonéza Poličanka

Výrobce
AGRICOL 

s.r.o.
Deklarovaný vaječný 
podíl

vaječné žloutky

Podíl žloutku (%) 
±1,0

1,4

Přídatné látky
Barviva

Konzervanty E202

Antioxidanty

Stabilizátory E412, E415

Zahušťovadla

Regulátory kyselosti
Senzorické hodnocení
Barva 3,2
Konzistence 3,2
Vůně 3
Chuť 2,9
Celkem 3,1

Název Majonéza

Výrobce
pro Tesco Stores ČR 
ZÁRUBA M&K a.s.

Deklarovaný vaječný 
podíl

vaječné žloutky

Podíl žloutku (%) 
±1,0

3,3

Přídatné látky
Barviva

Konzervanty E202

Antioxidanty

Stabilizátory E410, E412, E415

Zahušťovadla E1414, E1450

Regulátory kyselosti
Senzorické hodnocení
Barva 2,7
Konzistence 3,2
Vůně 3,7
Chuť 3
Celkem 3,1

Název Babiččina majonéza 

Výrobce
H. J. Heinz CR/

SR a.s.
Deklarovaný vaječný 
podíl

pasterované žloutky

Podíl žloutku (%) 
±1,0

3,2

Přídatné látky
Barviva E160a

Konzervanty

Antioxidanty

Stabilizátory

Zahušťovadla E415

Regulátory kyselosti E1422, E334
Senzorické hodnocení
Barva 2,8
Konzistence 3,4
Vůně 2,8
Chuť 2,9
Celkem 3,0
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testovali jsme pro vás
tavené sýry
Název Majonéza

Výrobce
SPAK

Foods s.r.o.
Deklarovaný vaječný 
podíl

pasterované vaječné  
žloutky 4,8%

Podíl žloutku (%) 
±1,0

3,1

Přídatné látky
Barviva E160a, E101

Konzervanty E200

Antioxidanty E385

Stabilizátory E412,E415

Zahušťovadla E1422

Regulátory kyselosti E330
Senzorické hodnocení
Barva 2,9
Konzistence 3,1
Vůně 3,1
Chuť 2,9
Celkem 3

Název

Majonéza bez 
konzervantů, 

barviv, zahušťovadel, 
aromat 

Výrobce SPAK Foods s.r.o.
Deklarovaný vaječný 
podíl

pasterované vaječné  
žloutky 8%

Podíl žloutku (%) 
±1,0

4,6

Přídatné látky
Barviva

Konzervanty

Antioxidanty

Stabilizátory

Zahušťovadla

Regulátory kyselosti
Senzorické hodnocení
Barva 3,5
Konzistence 2,6
Vůně 2,7
Chuť 2,4
Celkem 2,8

Název Majonéza lahodná

Výrobce
pro Tesco Stores ČR 
ZÁRUBA M&K a.s.

Deklarovaný vaječný 
podíl

pasterované vaječné  
žloutky 

Podíl žloutku (%) 
±1,0

3,3

Přídatné látky
Barviva E160a

Konzervanty E202

Antioxidanty

Stabilizátory E410, E412, E415

Zahušťovadla E1414, E1450

Regulátory kyselosti
Senzorické hodnocení
Barva 3,3
Konzistence 2,8
Vůně 2,8
Chuť 2,5
Celkem 2,9

Název
Majonéza Hell-

manns

Výrobce
Unilever ČR, spol. 

s r.o.,

Deklarovaný vaječný 
podíl

pasterizované 
vaječné  žloutky  

3% hm.
Podíl žloutku (%) 
±1,0

1,9

Přídatné látky
Barviva E160a

Konzervanty

Antioxidanty E385

Stabilizátory

Zahušťovadla

Regulátory kyselosti
Senzorické hodnocení
Barva 1,8
Konzistence 3,1
Vůně 3,3
Chuť 2,7
Celkem 2,7

Název Majonéza Zárubova

Výrobce
ZÁRUBA 
M&K a.s.

Deklarovaný vaječný 
podíl

pasterované žloutky

Podíl žloutku (%) 
±1,0

5

Přídatné látky
Barviva E160a

Konzervanty E202

Antioxidanty

Stabilizátory

Zahušťovadla E1414, E1450

Regulátory kyselosti E262, E330
Senzorické hodnocení
Barva 2,6
Konzistence 2,3
Vůně 3,2
Chuť 3,2
Celkem 2,8

Název
Majolka 

ochucená 
majonéza

Výrobce
BONECO 

a.s.
Deklarovaný vaječný 
podíl

vejce

Podíl žloutku (%) 
±1,0

2,1

Přídatné látky
Barviva

Konzervanty

Antioxidanty E385

Stabilizátory

Zahušťovadla

Regulátory kyselosti
Senzorické hodnocení
Barva 2,2
Konzistence 2,2
Vůně 2,3
Chuť 2,3
Celkem 2,2

Celkem

M j é H ll Majolka

Celkem
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Od páry k Pendolinu
aneb jak s námi cesta chutná

Společnost JLV, a.s. je v současné době největší českou fi r-
mou poskytující služby v jídelních vozech a bistrovozech na 
našem území i ve spojích mířících za hranice České repub-
liky. Její kořeny sahají až do konce 50. let minulého století, 
kdy byla v roce 1959 založena jako součást tehdejších ČSD.
Další významný okamžik přišel až tři roky po revoluci, kdy 
byla JLV, a.s. privatizována. Od této chvíle nastává výraz-
ný rozvoj společnosti a její růst i v mezinárodním měřítku. 
Stává se členem sdružení IRCG (International Rail Catering 
Group), od roku 2006 je dodavatelem služeb zahraničních 
dopravců CityNightLine a DB AutoZug.
V roce 2010 přišla společnost JLV, a.s. s vlastním projektem 
na „ozdravení“ a vylepšení prostředí jídelních vozů pohybu-
jících se na domácích tratích. Projekt nesl název Nová gast-
ronomie a byl zaštítěn špičkami české gastronomie – Jiřím 
Králem a Jaroslavem Sapíkem. Ti pro Novou gastronomii 
připravili desítky skvělých pokrmů, na které cestující dříve 
nebyli zvyklí.

V současné době se zákazníci ve vozech se servisem JLV, a.s. mohou setkat již s druhým ročníkem Nové gastronomie, 
s přídomkem 2012. 
Díky tomuto projektu se cestování na delších tratích může stát opravdovým zážitkem. Stačí 
se jen usadit v příjemném prostředí jídelního vozu, kochat se ubíhající krajinou a 
vychutnávat speciality české i zahraniční kuchyně připravené odborníky 
vzatými na slovo.

Neváhejte tedy a přijďte se přesvědčit, protože...
s námi cesta chutná.

- Inzerce -
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jak poznat kvalitní potraviny 

Mleté maso musí být skladováno při 
teplotě do 2 °C, stejně jako polotovary 
z něj. Za čerstvé maso se považuje 
i maso balené. Pro mleté maso navíc 
platí, že musí být prodáváno jen balené, 
a to do 24 hodin od umletí. Může být 
umleto za přítomnosti spotřebitele, ale 
jen v provozovnách zvlášť k tomuto 
účelu schválených.
V dnešní době však můžeme mít 
problém sehnat mleté maso v některých 
řeznictvích.  V mnohých ho k večeru 
dostaneme jen výjimečně. Důvodem je 
to, jak již bylo zmíněno výše, že maso, 
které obchod ten den neprodá, se už 
nesmí vrátit na pult a nesmí se dokonce 
ani dál zpracovávat. Když se neprodá, 
musí se zlikvidovat v asanačním ústavu. 
Právě proto mají výrobci povinnost 
označit balíček s mletým masem 
etiketou s datem spotřeby a některá řez-
nictví mleté maso raději ani nenabízejí. 

vybrat ze dvou druhů mletých mas. 
1. První možností je čisté mleté maso, 
bez jakýchkoliv dalších přídavků, které 
se jen umele a zabalí. 
2. V druhém případě však můžeme 
koupit polotovar, jelikož je do masa 
přidána sůl a další konzervační látky, 
které brání množení mikroorganismů.
Všímat bychom si měli i toho, jak je 
maso zabaleno. Maso balené v takzvané 
ochranné atmosféře totiž vydrží déle 
než to, které je jen přikryto polyetyleno-
vou fólií.

Jak správně skladovat
Maso musí být samozřejmě uloženo 
v chladu. U mletého je to naprosto 
zásadní podmínka, jelikož maso roz-
mělněné na drobné kousky je mnohem 
choulostivější než maso vcelku. Mletím 
se totiž několikanásobně zvětší povrch 
masa, a tím i prostor pro růst bakterií. 

Z čeho je mleté namleté? Mleté maso 
se připravuje nejčastěji ze syrového 
čerstvého výsekového masa. Můžeme 
však zkusit i variantu z drůbeže, zvěřiny 
nebo dokonce i ryb. Druhy mletého 
masa se od sebe liší podle použitých 
surovin a podílu tuku v mase:
• Kvalitní hovězí maso ze svíčkové
Používá se většinou na sekaný nebo 
tatarský biftek. Obsah tuku nesmí 
přesáhnout 6 %.
• Mleté hovězí maso ze zadního
Obsah tuku maximálně 20 %.
• Vepřové mleté maso
Podíl tuku by neměl být více než 35 %.
• Míchané mleté maso 
Je tvořeno z poloviny masem hovězím 
a vepřovým. Obsah tuku by neměl 
přesáhnout 30 %. 

Čisté nebo polotovar? 
Málokdo z nás tuší, že si dnes můžeme 
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Zatímco ve světě se z mletého masa připravují různorodé druhy pokrmů, v české kuchyni 
portfolio mletého masa většinou začíná karbanátkem a končí sekanou. Ve středověku byly 
přitom tzv. sekaniny považovány za jídla luxusní. Připravovaly se ručně a většinou jen z kýty 
nebo svíčkové, protože to bylo méně náročné. Vynález mlýnků dal možnost zpracování i méně 
kvalitním masům. V některých řeznictvích se pak bohužel začal do mletých mas zpracovávat 
veškerý odpad, aby se výrobci zbavili nepotřebných zbytků. Dnes je snad už situace jiná 
a mleté maso se znovu vrací do našich kuchyní jako maso kvalitní. 

Mleté maso
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jak poznat kvalitní potraviny 

Český zákazník preferuje především 
směs vepřového a hovězího půl na půl, 
s konečnou libovostí 70 %. Průzkumy 
taktéž ukázaly, že si zákazník dochucuje 
nejraději sám. Proto se u nás do mle-
tého ve většině případů přidává jen sůl 
a bioochranné látky. Podle odborníků 
je nejlepší sekaná ze směsi hovězího, 
vepřového a telecího masa. To první 
jí dodá chuť i sílu, to druhé vláčnost 
a potřebnou šťavnatost. Díky telecímu 
masu se pak všechno pěkně slepí. Jen 
ho nesmí být ve směsi více než hově-
zího, jinak by mohla být sekaná tuhá.

Jak na domácí sekanou?
Obchody jsou sice plné již hotových 
sekaných, ale jestliže chceme opravdu 
skvělý chuťový zážitek, který bude 
navíc doprovázet pocit z dobře 
odvedené práce a jistota, že víme, 
co jíme, zkusme si sekanou nebo 
karbanátky připravit sami. Na přípravě 
sekané je krásné hlavně to, že většinou 
nejsou přesně dány poměry surovin 
a záleží jen na nás, jak bude výsledná 
sekaná vypadat i chutnat. Přesto ale 
doporučujeme dodržet určitá pravidla. 
Jistě je lepší využít při přípravě čerstvé 
bylinky a skutečně kvalitní maso. 
Taktéž doporučujeme nechat směs 
připravenou na sekanou asi 24 hodin 
odležet. Pro zpestření můžeme přidat 
i různé druhy sýrů nebo zeleniny. A to 
nejlepší nakonec! Sami si můžeme 

uplácat tvar, který nám přijde v tu chvíli 
nejvhodnější a nejchutnější.  My vám 
zde přesto přinášíme recept na lahůd-
kovou sekanou a to i s jasně danými 
poměry surovin. Zda je dodržíte, je však 
jen na vás.

Mlýnky však z řeznictví nezmizely, 
můžete si tedy zkusit na přání nechat 
maso za příplatek namlít.

Jak vybrat kvalitní mleté maso
Mletého masa se bát nemusíme, když 
dodržíme určité podmínky. Hlavní roli 
hraje především kvalita a čerstvost 
materiálu, taktéž teplota a úroveň 
hygieny ve výrobně. Kvalitní mleté maso 
je homogenní směs jasně růžové až 
červené barvy s bílým mramorováním 
od tučnější složky. U čerstvého masa 
jsou většinou ještě viditelné kontury 
po mletí a maso nesmí být tzv. roz-
mázlé. Pokud má šedý nádech, zna-
mená to, že s ním něco není v pořádku. 
Našedlé bývá totiž již starší maso. Když 
je naopak příliš světlé, znamená to, že 
je v něm zase moc tuku. Varovat by nás 
mohla i podezřele nízká cena. Není totiž 
možné, aby kilo čistého mletého masa 
stálo padesát korun.

Číst, číst a zase jen číst etikety
Jednou z možností, jak vybrat to nejlepší 
mleté maso na náš stůl, je pečlivě číst 
etikety. Dále si můžeme zkusit najít 
spolehlivé řeznictví, kterému budeme 
důvěřovat, a jehož produkty nám 
budou chutnat. Ale jestliže chceme 
opravdu vědět, co vše naše mleté maso 
obsahuje, pak nám nezbývá nic jiného, 
než si ho připravit sami doma. 
A co má nejraději Čech ve své sekané? 

Ingredience:  
 

 

Postup:
 Připravíme si mísu velkou tak, aby se v ní maso dobře hnětlo. Maso 

rozprostřeme na dno nádoby a přidáme nejprve pokrájenou cibuli. 
K masu a cibuli přihodíme česnek. Pak přidáme jedno vejce a jeden 
žloutek (zbylý bílek si necháme na závěr, na potření hotové šišky 
sekané). Přidáme sůl a bylinky. Strouhankou maso rovnoměrně zasypeme 
a necháme odpočinout. Mezitím si připravíme pekáček a předehřejeme 
troubu na 180 °C.  Maso a veškeré přidané ingredience hněteme 
rukama. Je to nejlepší způsob, jak vše dokonale spojit a vytvořit kompaktní 
hmotu. Máme-li přesto pocit, že směs nedrží pohromadě, přilijeme trochu 
mléka a znovu důkladně hněteme. Mléko by mělo mít stejnou teplotu 
jako masová směs. Plátky slaniny dáme do pekáčku tak, aby jejich 
konce přesahovaly okraj nádoby a na dně nádoby se překrývaly nebo 
spojovaly. Pokládáme plátky hustě proti sobě nebo s menšími mezerami. 
Než jednotlivé šišky zabalíme, nezapomeneme je potřít bílkem. Podlijeme 
asi centimetrem vody a pečeme zhruba hodinu při 180 °C.  

Babiččina sekaná ve slaninovém kabátku
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komerční prezentace

V České republice konzumujeme 
přibližně dvojnásobné množství 
NASYCENÝCH mastných kyselin než 
se doporučuje. Vyvarovat bychom se 
měli konzumace TRANSMASTNÝCH 
kyselin (v tabulce vedeny jako trans 
izomery).
Naopak bychom měli upřednost-
ňovat tuky s převažujícím obsahem 
NENASYCENÝCH či mono nenasyce-
ných mastných kyselin. Mezi nejvíce 
nedostatkové patří omega 3 mastné 
kyseliny. Nezbytné jsou rovněž 
omega 6 mastné kyselity. Tyto si 
organismus neumí vytvořit.
Přiložená tabulka ukazuje na tuky 
ve výrobcích na trhu z pohledu 
zastoupení jednotlivých mastných 
kyselin (v tabulce zkráceno jako 
MK), tedy těch, které bychom měli 
omezovat i těch, které naopak 
upřednostňovat.

V této tabulce je vždy 5 výrobků, 
které mají nejvyšší obsah mastných 
kyselin, které bychom měli prefero-
vat (PUFA, Omega 3) a nejnižší obsah 
těch, které bychom měli omezovat 
(SAFA = NASYCENÉ mastné kyseliny, 
TFA = TRANS MASTNÉ kyseliny).

Pořa-
dí

TOP 5 nejnižší 
SAFA + TFA

TOP 5 nejvyšší 
PUFA

TOP 5 nejvyšší 
omega 3 MK

1. Florab Florab Florab

2. Flora Lightb Flora pro-
-activb

Flora Lightb

3. Flora pro-
-activb

Flora Lightb Flora pro-
-activb

4. Albert quality 
+ vitamínyb

Rama Jemně 
slanáb

Beviva Omega 
3 i 6b

5. Albert quality 
roztíratelný 
rostlinný tukb

Rama Multi-
Vitab

Rama Multi-
Vitab

arozbory VŠCHT, brozbory Bureau Veritas

Tuky jsou nedílnou součástí výživy. Jsme zvyklí o nich slýchat i mluvit téměř denně. 
Informace jsou často protichůdné, plné polopravd, mýtů či elementárních neznalostí. 
Konzumace tuků s sebou přináší neoddiskutovatelná pozitiva, ale někdy i negativa. 
O tom, zda jde o tuky více či méně prospěšné rozhoduje vzájemné zastoupení jednotlivých 
mastných kyselin. 

SLOŽENÍ TUKŮ NA ČESKÉM TRHU

Celkové množství mastných kyselin ve výrobku

Název výrobce nasycené MK mono- nena-
sycené MK

poly-nenasy-
cené MK

trans-izome-
ry MK

Omega 
6 MK

Omega 
3 MK

Florab Unilever 19,47 27,16 52,72 0,65 41,59 11,13

Flora lightb Unilever 20,65 27,50 51,03 0,64 40,84 10,19

Flora pro-activb Unilever 22,63 24,66 52,17 0,52 42,09 10,08

Albert quality + vitamínyb Palma 23,03 51,21 24,54 1,14 20,21 4,33

Albert quality roztíratelný rostlinný tukb Palma 23,79 52,28 22,47 1,36 18,69 3,78

Alfa optimab KAKA 24,92 53,11 21,37 0,56 15,6 5,77

Spar Vital Halbfett margarineb Spar 25 49,61 24,81 0,52 20,48 4,33

Lando + butter 40%b Kaufland 24,86 53,54 20,68 0,9 14,88 5,8

Alfa Vitalb KAKA 25 53,80 20,19 0,99 15,46 4,73

Perla Máslová příchuťb Unilever 26,09 52,07 21,61 0,29 15,34 6,27

Dela Kids crémeb Palma 25,46 49,24 24,01 1,2 21,16 2,85

Rama Jemně slanáb Unilever 26,16 35,46 37,73 0,63 29,87 7,86

Albert Quality premiumb Palma 25,43 53,13 20,06 1,39 15,8 4,26

Lando + vitamins A, D  40%b Kaufland 26,15 52,80 20,21 0,79 14,62 5,59

Perla Plus vitamínyb Unilever 26,32 51,77 21,15 0,73 15,06 6,09

Lando Fitness line + vitamin A, D 40%b Kaufland 26,27 52,73 20,09 0,93 14,43 5,66

Rama MultiVitab Unilever 26,94 35,13 37,44 0,51 29,57 7,87

Rama Oliviob Unilever 27,07 39,23 33,21 0,45 26,46 6,75

Veto Fit nízký obsah tukub Palma 26,65 50,53 21,61 1,29 18,27 3,34

Dela créme s přídavkem máslab Palma 27,5 51,98 19,49 0,96 14,85 4,64

Rama Liniea Unilever 27,87 35,65 35,79 0,69 27,88 7,86

Dela créme s přídavkem sýrub Palma 27,59 48,48 22,71 1,17 18,94 3,77

Rama Lahodná máslová příchuťb Unilever 28,87 46,77 23,92 0,33 18,59 5,33

Lando Light 25%b Kaufland 28,25 51,29 19,39 0,97 13,99 5,4

Spar Delikat mit jogurt + vitamin Eb Spar 28,52 51,12 19,53 0,81 15 4,53

Dela créme s přídavkem smetanyb Palma 28,08 49,92 20,73 1,26 17,77 2,96

Rama Classicb Unilever 29,34 46,34 23,90 0,38 18,62 5,28

Promienna Goldb Lidl 23,5 49,82 20,38 6,31 14,39 5,99

Albert Quality  s máslovou příchutíb Palma 28,13 51,61 18,51 1,7 14,82 3,69

Beviva Omega 3 i 6b Bunge 29,35 45,07 24,81 0,75 14,85 9,96

Lando 70%b Kaufland 29,82 50,06 19,49 0,55 14,2 5,29

Bianka Fit + vitaminy A a D3b KAKA 29,81 50,36 19,04 0,65 14,47 4,57

Promienna  Soleilb Lidl 21,62 44,86 24,00 9,51 19,66 4,34

Promienna Velké baleníb Lidl 26,12 49,14 19,36 5,25 14,21 5,15

Perla Tipb Unilever 31,36 49,10 18,89 0,69 14,23 4,66

Vive Bio Slunečnicováb KAKA 33,36 33,69 31,96 0,97 31,7 0,26

Alfa Máslová příchuťb KAKA 35,82 44,72 18,94 0,43 13,76 5,18

Promienna Activitab Lidl 35,55 43,51 20,25 0,7 15,32 4,93

Stella Klasikb KAKA 36,21 45,26 17,86 0,61 13,3 4,56

Stella Rodinnáb KAKA 36,03 45,74 17,27 0,86 13,07 4,2

Stella Máslová příchuťb KAKA 36,56 45,00 17,92 0,5 12,94 4,98

S Budget - Halbfett margarineb Spar 37,75 44,78 16,72 0,76 15,48 1,24

Stella Rodinnáa KAKA 37,83 43,56 17,51 1,1 13,06 4,37

Stella extraa KAKA 38,89 44,37 15,82 0,92 12,36 3,4

Olma Zlatá Haná k namazáníb OLMA 39,47 45,03 15,02 0,46 11,8 3,22

Olma Zlatá Haná olivováb OLMA 40,97 46,96 11,73 0,34 9,75 1,98

Zlatá Haná k namazánía OLMA 41,51 44,07 13,87 0,55 11,12 2,71

Créme bonjoura Unilever 45,48 39,86 13,86 0,8 10,04 3,76

Heraa Unilever 46,32 37,79 15,47 0,42 11,68 3,74

Zlatá Hanáa OLMA 50,65 38,79 10,56 0,87 8,47 1,78

Opočenské másloa Bohemilk 66,89 27,36 3,49 2,26 2,57 0,92

Másloa OLMA 66,93 26,58 3,85 2,64 2,96 0,89

Másloa Bokada 66,53 27,38 2,52 3,57 1,67 0,85

Dr. Halíř másloa Alimpex 67,51 26,41 3,38 2,7 2,51 0,87

Jihočeské ABa MADETA 68,48 25,38 4,07 2,07 3,48 0,59

Selské másloa OLMA 68,29 25,74 3,46 2,51 2,68 0,78

Milkin másloa Alimpex 68,26 25,71 3,36 2,67 2,39 0,97

Másloa Mlékárna Kunín 68,13 25,69 3,37 2,81 2,44 0,93

Máslo Tradiční české Tatraa Ml. Hlinsko 68,68 25,52 3,43 2,37 2,53 0,9

Másloa A7B Bohemia 68,66 25,18 2,59 2,57 1,64 0,95

Čerstvé másloa PM Poděbrady 69,39 24,89 3,32 2,4 2,51 0,81

Farmářské máslo Tatraa Ml. Hlinsko 69,51 24,69 3,31 2,49 2,42 0,89

Jihočeské másloa MADETA 70,62 24,02 3,03 2,33 2,15 0,88
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Příklady správné kombinace
• celozrnné pečivo s žervé nebo 
margarinem, 1 až 2 plátky tvrdého 
sýra (30 % tuku) nebo kvalitní dušené 
šunky, kousek zeleniny, voda
• celozrnné pečivo s domácí 
pomazánkou, kouskem zeleniny nebo 
ovoce, voda
• polotučný bílý nebo ovocný jogurt, 
případně tvaroh s celozrnným 
pečivem a kouskem ovoce, voda
• zakysaný mléčný nebo sójový 
nápoj, kousek ovoce, celozrnné 
sušenky s vysokým podílem cereálií 
nebo müsli tyčinka, ideálně bez 
polevy, voda
• sojový puding, dezert nebo mléko, 
celozrnné pečivo, kousek ovoce, voda
• ovocná přesnídávka, celozrnné 
pečivo, voda
• kousek domácího koláče, přírodní 
ořechy nebo hrst sušeného ovoce pro 
zpestření, voda

Zaostřeno na školáky
Mít pod kontrolou svačinu svého 
školáčka se často vyplatí. Ne vždy má 
dítě možnost koupit si ve škole něco 
zdravého a zároveň výživného. To, co 
by taková svačina měla obsahovat, jsou 
v první řadě sacharidy s vyšším podílem 
vlákniny, mezi ně patří například 
cereálie a celozrnné pečivo, ale i ovoce 
a zelenina. Dále pak živočišné bílkoviny 
jako je sýr, bílý jogurt, vejce, kvalitní 
šunka s vysokým podílem masa (nad 
90 %) a také ty rostlinné v podobě 
luštěnin. A v neposlední řadě zdravé 
tuky, jež se nacházejí v rybách, ořeších, 
semínkách a rostlinných olejích. 
Podstatnou součástí je i pitný režim, 
během dopoledne by mělo dítě vypít 
300 až 500 ml tekutin, ideálně pitné 
vody. Vodou ředěná může být i kvalitní 
šťáva či 100 % džus ve dnech, kdy 
dítě sportuje. Sladké limonády se však 
do pitného režimu nepočítají.

Bohužel, ne vždy dítě svačinu sní a často 
si ji domů přináší zpět nerozbalenou 
s omluvou, že nemělo hlad či čas si ji 
dát. Ať už se jedná o výmluvy nebo 
čistou pravdu, svačina by se neměla 
podceňovat. Palivem pro mozek je 
glukóza neboli cukr v krvi. Pravidelný 
přísun té správné potravy a tekutin 
pomáhá udržovat mysl v pohotovosti. 
Pokud se děti nenasnídají a ve škole 
pak o svačinu pouze zavadí pohledem, 
začnou být nepozorné, unavené, může 
je začít bolet hlava. To vše se může 
promítnout na jejich prospěchu, ale 
i zdraví. 

Se začátkem školního roku 
přichází i obava rodičů, jak 
zpestřit svačinu svým dětem, 
aby byla zdravá a zároveň ji 
s chutí snědly. Pestrost může 
být zaručeným receptem 
na úspěch. Dopolední 
svačina je pro malé i velké 
školáky důležitou porcí dne. 
Měla by tvořit 10 až 15 % 
energetického příjmu dne. 

co je vhodné pro vaše dítě

Dětské 
svačinky
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Dýňové muffiny 
s mrkví a ořechy

Rybí pomazánka 
z tuňáka

Postup:
 Dýni a mrkev omyjte, oloupejte a nastrouhejte na jemno. Vmíchejte 

nasekané ořechy, vejce, mléko a med a promíchejte. Postupně přidávejte 
celozrnnou pšeničnou mouku hladce namletou, kypřící prášek a nakonec 
řepkový olej. Těsto vložte do formiček na muffiny a pečte v předehřáté 
troubě na 180 °C do zlatova, asi 20 minut.

Postup:
 Tuňáka slijte a přendejte do větší misky. Utřete s lučinou. Vmíchejte 

trošku olivového oleje, hořčici, špetku soli, jarní cibulku a bylinky 
nasekané na jemno. Promíchejte a podávejte na celozrnném pečivu, 
např. ke svačině. Nezapomeňte do dózy přibalit i rajčátko nebo 
kousek papriky. 

co je vhodné pro vaše dítě

E 124 (červeň 4R), E 129 (červeň allura 
AC), E 133 (brilantní modř FCF), E 150 
(karamel) a E 151 (brilantní čerň BN). 
Druhou a neméně oblíbenou svačinou 
jsou brambůrky a další tučné a přesolené 
výrobky, které mohou zatěžovat nejen 
trávicí soustavu včetně ledvin, ale 
dlouhodobě mohou zvyšovat „zlý“ 
LDL cholesterol v krvi a vést k obezitě. 
Protože ale děti obvykle vizi své nezdravé 
budoucnosti příliš neřeší, je třeba jim 
vysvětlit, že tyto pochoutky jsou spíše 
zpestřením jídelníčku a neměly by být 
jeho pravidelnou součástí. Zároveň nemá 
smysl jim je za každou cenu odpírat. 
Zaměřte se však na kvalitu, vybírejte si 
takové potraviny, které mají co nejméně 
konzervačních látek, umělých sladidel, 
barviv, aromat a glutamátů. Seženete je 
obvykle v bio kvalitě či označené logy, 
jako je např. CEFF. Na obalu potravin pak 
sledujte obsah cukru, nasycených tuků 
a soli (sodíku). Některé dobroty můžete 
připravit i doma a budete mít jejich 
složení maximálně pod kontrolou. 

Co ke svačině nepatří
• pečivo nebo chléb s máslem či sádlem 
a uzeninami jako je např. trvanlivý salám 
• párek v rohlíku či grilovaná klobása 
s chlebem
• hamburger, cheesburger či pizza
• světlé bagety se smaženými nugetami 
nebo majonézovým dressinkem
• sladké světlé pečivo jako jsou koblihy, 
croissanty apod.
• čokoládové tyčinky, sušenky a oplatky
• slazené a perlivé nápoje

Na co si dát pozor?
Éčka, která se již od roku 2004 při 
vysoké a pravidelné konzumaci dávají 
do možné souvislosti s hyperaktivitou 
u dětí, se obvykle nacházejí ve slad-
kostech, jako jsou bonbóny, sušenky, 
zmrzliny, žvýkačky a limonády. A právě 
barevné a přeslazené potraviny patří 
mezi nejoblíbenější svačiny. Mezi ty 
tzv. riziková aditiva patří např. E 102 
(tartrazin), E 104 (chinolinová žluť), E 
110 (žluť SY), E 122 (azorubin), 
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Nejíte před cvičením, aby se vám lépe hýbalo? A po cvičení si také raději nic nedáte? Pak 
děláte velkou chybu. Naše tělo při sportu totiž sice spaluje tuk, ale také spotřebovává pro 
tělo velmi důležité látky. Ty však musíme nějakým způsobem dotankovat a nejchutněji se 
nám budou doplňovat kvalitním jídlem.  

tipy pro zdraví

Pitný režim
Ať už poběžíte maraton nebo se jen 
proběhnete pro snídani, nezapomínejte 
doplňovat tekutiny. Nejvhodnější je 
samozřejmě čistá neperlivá voda. 
Vhodnou alternativou je však i voda 

V první řadě si musíme uvědomit, jaký 
druh zátěže máme před sebou. Zda se 
bude jednat jen o zahřátí nebo výkon 
odpovídající vrcholovým sportovcům 
a taktéž, jak dlouho máme v plánu 
cvičit. Přemýšlet bychom však měli 
i nad tím, v jaký čas si chceme dát 
do těla. Pro lidský organismus je totiž 
dle biorytmu ideální doba na pohybo-
vou aktivitu okolo 14. až 16. hodiny. 

Co dát na talíř?  
Získat svaly a ubrat tuk nám pomohou 
proteiny, sacharidy, ale i zdravé tuky. 
Proteiny (bílkoviny) jsou schopny 
nám nejen vybudovat svaly, ale jsou 
vhodné i pro hubnutí, jelikož nás 
zasytí a ještě zrychlí náš metabolismus. 
Bonusem je pak navíc to, že dokáží 
rychle zregenerovat náš organismus. 
Sacharidy jsou zase schopny dodat 
našim svalům energii, aby mohly 
pracovat naplno. Máme-li však před 
sebou dlouhodobější zátěž, měli 
bychom dávat přednost tzv. pomalým 

sacharidům, které se uvolňují pozvolna, 
a tudíž mají i nižší glykemický index. 
Najdeme je v ovoci a zelenině nebo 
v ovesných vločkách. Kvalitní tuky nám 
zase zajistí, že si naše tělo nebude 
skladovat tukové zásoby.
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Jídlo a sport nejsou nepřátelé
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tipy pro zdraví

po zátěži energii na regeneraci. Když 
budeme tělo přetěžovat a nebudeme 
mu dodávat potřebné živiny, budeme 
se cítit unavení a bez energie. Pak je 
tu ale i riziko ukládání tuků, protože 
tělo si všechno pamatuje, a když mu 
najíst nedáme, tak si další jídlo uloží 
na „horší časy“.
Dále si musíme ujasnit, zda chceme 
zhubnout, tvarovat nebo nabývat 
na svalech. Jestliže chceme hubnout, 
doporučuje se hýbat alespoň třikrát 
v týdnu a mezi jednotlivými dny je však 
vhodné udělat pauzu a zrelaxovat. 
A jestliže jsme ranní skřivani, pak je 
to pro nás velké plus. Odborníci totiž 
doporučují zacvičit si po ránu s ještě 
prázdným žaludkem. Ranním cvičením 
si totiž nastartujeme metabolismus 
na celý den. Rozhodneme-li se tedy pro 
ranní cvičení, tak doba našeho tréninku 
by neměla být delší než 30 minut 
a měla by to být aktivita spíše aerobní. 
Zvolit můžeme např. aerobik, kolo, 
spinning, zumbu nebo tanec. Na lačný 
žaludek zapomeňme však v případě, 
že nás čeká delší výkon. Doporučuje se 
tak hodinu a půl předem se nasnídat. 
Snídaně by měla být složená především 
ze sacharidů, abychom tělo pěkně 
nastartovali. Vhodné je např. nezapé-
kané müsli s bílým jogurtem doplněné 
ovocem. Po cvičení zaměřeném 
na hubnutí bychom alespoň hodinu 
až hodinu a půl neměli jíst. Prvním 
jídlem po cvičení může být zeleninový 
salát doplněný kouskem sýra, masa 
nebo zalitý jogurtem. Přílohy se pro 
hubnoucí jídelníček příliš nedoporučují.

Zpevňovat a tvarovat
Jestliže chceme jen doladit své křivky 
a zůstat v dobré kondici, doporučuje 
se jóga nebo pilates. Před cvičením si 
můžeme dopřát klidně malou svačinku, 
jako je ovoce nebo celozrnné pečivo 
s jogurtem. Dalším jídlem po cvičení 
by mohl být kousek masa nebo ryby 
doplněné přílohou. U přílohy by vám 
však měla stačit poloviční porce oproti 
běžné.

Správná nálož pro svaly
Pokud chceme nabrat svalovou hmotu, 
zaměřme se na posilování s vysokou 
zátěží. Před tréninkem i hned po něm 
je vhodná malá sacharidová svačinka 
v podobě ovoce nebo sacharidového 
nápoje. Další jídlo by se mělo být 
složeno z bílkovin s nízkým obsahem 
tuku a dopřát si můžeme i plnou porci 
sacharidové přílohy. Zelenina, ať už 
chceme být štíhlí či mít svaly dle Pepka, 
je pak samozřejmostí.

s vymačkaným citronem a mátou. 
Jestliže vám však čistá voda ani námi 
nabízená varianta nechutná, můžete si 
naředit džus s vodou v poměru 1 : 2. 
Nejlepší je samozřejmě z čerstvého 
ovoce a zeleniny. Lehce kyselá chuť 
nápoje totiž podněcuje pocit žízně. 
Nesmíme zapomínat pít také při zátěži, 
jelikož dehydratace na úrovni 2 % 
tělesné hmotnosti vede k rapidnímu 
poklesu výkonnosti. Pak dochází 
ke zvýšení tělesné teploty a tím 
pádem se během zátěže cítíme značně 
unaveni.

Kdy a co jíst před výkonem?
Dvě hodiny před zátěží bychom neměli 
jíst už žádné větší jídlo. Dovolit si však 
můžeme nějakou svačinku a to klidně 
i hodinu před začátkem tréninku. 
Vhodné je například ovoce, müsli 
tyčky nebo jogurty. Třicet minut před 
cvičením si pro podporu našeho výkonu 
můžeme dopřát u aktivit aerobního 
charakteru takzvané spalovače tuků, 
které pomohou v organismu uvolňovat 
energii z tukové tkáně. Spalovače však 
nemá smysl používat před silovým tré-
ninkem, protože během něj naše tělo 
využívá jako hlavní zdroj energie cukry 
a ne tuky, které spalovače pomáhají 
uvolňovat. Bezprostředně před sportem 
zapomeňme na potraviny, které 
nadýmají nebo jsou těžce stravitelné. 
Mezi ně patří např. luštěniny, okurky, 
kedlubny, tučné maso, celozrnné 
pečivo a dokonce i smetanové jogurty. 
Těsně před výkonem ani během něj by 
se jíst nemělo. Tělo totiž v tuto dobu 
musí poslat potřebnou krev do pra-
cujících svalů a nenechávat ji v okolí 
trávicího traktu. 

Po cvičení
Do 20 minut po zátěži, pokud byla 
dostatečně intenzivní, tělo potřebuje 
doplnit sacharidy. Nastartuje tím 
regeneraci organismu. Vhodné je 
opět ovoce, dáváme-li přednost 
tekuté formě, můžete vypít sklenici 
naředěného džusu s vodou v poměru 
2 : 1. Hodinu po zátěži si můžeme bez 
výčitek dopřát večeři. Ideální je napří-
klad plátek masa nebo ryby s lehce 
stravitelnou zeleninou. Večeře by měla 
tvořit 20 % celkového energetického 
příjmu. Zapomeňme však na smažené 
a tučné, protože takové jídlo více než 
živiny dodá pracně odbouraný tuk.
Dvě hodiny před spaním  bychom měli 
jíst poslední jídlo. Pokud chodíme 
cvičit v odpoledních až podvečerních 
hodinách, neměli bychom rozhodně 
chodit spát hladoví. Tělo potřebuje 
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Francouzská kuchyně mne oslovila, 
a proto se snažím tímto směrem vést 
i jednu ze svých restaurací.

Co vás na francouzské kuchyni 
tak fascinuje?
Francouzská kuchyně je podle mého 
základ, takové noty. Je to, jako když 
se člověk učí na hudební nástroj, tak 
musí znát především noty. A podobně 
by kuchař měl znát alespoň základy 
francouzské kuchyně. Navíc česká 
a francouzská kuchyně jsou si velice 
podobné.

Jak se tenhle přístup odráží 
ve vašich restauracích?
Zpočátku jsme s mým společníkem vsadili 
na trochu odlišnou kartu. V roce 2003 

a USA, kde jsem pracoval. Byl jsem 
v restauracích obyčejných i vyšší třídy. 
V USA jsem například pracoval v restau-
raci známého českého kuchaře Radka 
Černého La Papilon v Denveru. Praxi jsem 
tam získal jako pomocný číšník, ale občas 
jsem vypomáhal v kuchyni. Na Novém 
Zélandu jsem pracoval v Queenstownu 
v restauraci, jejíž jméno tady asi nikomu 
nic neřekne – Way watterfront restaurant 
and oyster bar. Šéfkuchař téhle restau-
race strávil dlouhou dobu ve Švýcarsku 
a ve Francii, a to se odrazilo i v tom, co 
jsme vařili.

Takže to byl rozhodující impuls, 
kdy jste se přiklonil k francouzské 
kuchyni?
Určitě to byl jeden z nejsilnějších impulsů. 

Zatím u nás není mnoho kuchařů, 
kteří jsou ochotni jít se svou kůží 
na trh a investovat do vlastní 
restaurace. Kdy jste se k tomu 
odhodlal Vy?
Vždy mne to spíše než se stát zaměstnan-
cem táhlo k samostatnosti, a tak jsem už 
ve dvaceti letech začal podnikat. Vyučil 
jsem se kuchařem v hotelu Olympik, 
prošel několika pražskými restauracemi 
a právě tehdy jsem dospěl k přesvědčení, 
že chci podnikat a nenechávat odpověd-
nost za svou práci na někom jiném, ale 
odpovídat sám za sebe.

Máte i nějaké zahraniční 
zkušenosti?
Jako mladý kuchař jsem využil možnosti 
cestovat a navštívil jsem Nový Zéland 

Francouzská kuchyně 
jsou gastronomické noty 

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována

Spolumajitel dvou pražských restaurací Petr Tyrichtr není manažer v obleku a kravatě. Nejčastěji ho 
zastihnete v rondonu v kuchyni u sporáku ve vinohradské Mozaice nebo karlínském Krystal Mozaika 
Bistru. Pro šéfkuchaře a restauratéra je vaření nikoliv jen způsob obživy, ale především srdeční záležitost.

Přip
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Dýňová polévka s koriandrem 

Caesar salát s kapřími hranolky

Řízeček z pečených vepřových kolínek  

Cheesecake  

Postup:
 Dýni překrájíme na čtvrtky, zbavíme jader a poklademe slupkou dolů na plech, pečeme 

při 180 °C doměkka (zezlátnutí nebo zčernání povrchu nevadí). Po upečení dýni zbavíme 
slupky. Ve středně velkém hrnci jemně osmahneme cibuli na másle, zalijeme kuřecím 
vývarem, přidáme hotovou dýni, koriandr, chilli papričku, na závěr kapku smetany a vše 
hladce rozmixujeme a krátce převaříme.  Polévku podáváme v hlubokém talíři, ozdobenou 
lístky koriandru a kopečkem zakysané smetany. 

Postup:
 Listy salátu smícháme s čerstvým dresinkem. Při přípravě dresinku postupujeme stejně jako při 

výrobě majonézy. Postupně šleháme do žloutků hořčici, sůl, pepř, slabý pramínek olivového oleje, 
ochutíme zbylými surovinami a naředíme na požadovanou hustotu přidáním kapky vody. Dresinkem 
nešetříme, musí pokrýt všechny listy. Salát promícháme s dresinkem a krutony. Klademe na talíř, 
zdobíme hoblinami parmazánu a čtvrtkami vařených vajec. Kapří hranolky připravíme podélným 
překrájeným všech drobných kostiček, které osolíme, poprášíme moukou a pikantně dochutíme. 

Postup:
 Omyté brambory pečeme při 180 °C doměkka, ještě horké je podélně překrojíme 

a prolisujeme přes síto. Vzniklé pyré smícháme s nastrouhaným křenem, máslem a pokrájenou 
petrželovou natí. Ještě vlažné pečené vepřové kolínko (není pečené dozlatova) obereme 
od kosti. S pomocí potravinářské fólie vytvarujeme úhledný váleček, který necháme vychladit. 
Z vychladlého válečku krájíme úhledné „puky“, které následně obalujeme v mouce, vejci 
a strouhance. Smažíme na sádle a podáváme s křenovou bramborovou kaší.  

Postup:
 Malou kulatou dortovou formu vyplníme po dně a po stranách do výšky 2 cm rozdrcenými 

sušenkami smíchanými s máslem. Ve větší míse pomalu třeme krémový sýr, cukr, solamyl, vejce 
a zakysanou smetanu. Směs opatrně vlijeme do připravené dortové formy a pečeme 
60 min na 130 °C. Hotový koláč poznáme tak, že se stále ve středu lehce třese a není nijak 
zabarvený. Vychladíme a případně ozdobíme ovocem.  

Ingredience:  
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radíme se s šéfkuchařem
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Je rozdíl mezi Mozaikou a Krystalem. 
Mozaika je na Vinohradech, a protože 
jsme tam začínali s fusion kuchyní, tak 
naši hosté byli převážně zahraniční 
zaměstnanci firem žijící v Praze. My jsme 
jim jako jedni z mála v té době nabízeli 
za rozumnou cenu standard, na který 
byli zvyklí z domova. Krystal je v centru 
Karlína, který je dnes moderní čtvrtí, 
a tady od začátku sázíme na českou 
klientelu. A dnes se tímto směrem mění 
i klientela Mozaiky.

Máte v nabídce i tzv. polední 
menu. Jak se vyhnete tomu, 
abyste se hostům cenově 
nepodbízeli?
V poledne nabízíme o něco málo levnější 
menu, než je to večerní. Ale ten rozdíl 
u nás nedělá nijak dramatickou částku. 
Průměrně je to okolo 10 %. V poledne 
nabízíme vesměs stejná jídla jako večer. 
Výjimkou jsou speciality vysloveně obě-
dové, jako třeba slané koláče. Ale vždy 
jsou jídla typově a kvalitativně v souladu 
s tím, co restaurace běžně nabízí.

Jak u vás funguje marketing 
a reklama?
Nejlepší reklama je vždycky spokojený 
host. Ale samozřejmě je třeba na zvi-
ditelňování restaurací také pracovat. 
Klasickou reklamu používáme minimálně. 
Když už, tak spojenou s nějakou 
smysluplnou akcí. Jsme například 
registrováni v rezervačním systému 
alakarte.cz, který pořádá pravidelné 
tematické gastronomické festivaly. To 
velice dobře pasuje například k filosofii 
Mozaiky, kde pravidelné akce děláme 
i sami. A účastníme se také Prague Food 
Festivalu, který je pro nás stěžejní akcí, 
a podzimní Foodparade.

nabízím kvalitu. Třeba u hovězího je 
největší problém, že řezníci nebyli schopni 
dlouho pochopit, o co nám v restauracích 
jde. Že chceme kvalitní vyzrálé hovězí, 
které jsme museli dovážet ze zahraničí.

Jak se snoubí francouzská a česká 
kuchyně v restauraci Krystal?
My se nesnažíme o experimenty. Říkáme 
tomu v Krystalu jednoduše „česká 
kuchyně s francouzským šarmem“. Ale 
i v Mozaice jsme ustoupili od původního 
konceptu a snažíme se v co největší 
míře využívat tuzemské kvalitní suroviny. 
Nevaříme už celosvětový fusion, ale 
děláme spíše pravidelné akce s výlety 
do zahraničních kuchyní, vesměs 
evropských. Bývá to menu s nabídkou 
kolem osmi jídel, díky kterým mohou 
hosté ochutnat vybraný region.

Kvalitu restaurace dělá přede-
vším personál, jak vybíráte svůj 
tým?
Vybíráme pečlivě, takže to vždy chvilku 
trvá, než najdeme toho pravého. Ale 
naštěstí k obměně nedochází zase tak 
často. Právě nedávno došlo v Mozaice 
k výměně kuchařů, kteří po osmi letech 
u nás odešli za další kariérou. Mně 
nezáleží tak úplně na tom, jaký kdo má 
výuční list, jako spíše na tom, co skutečně 
umí. Máme teď v Krystalu velice šikovnou 
kuchařku na studené kuchyni, která je 
původním povoláním servírka, ale vše 
se naučila praxí. Důležité je, aby každý 
zapadl do naší party, aby byl pracovitý 
a dělal srdcem.

Jak se proměňuje složení hostů 
ve vašich restauracích? Máte více 
zahraničních, nebo tuzemských 
hostů?

byla přece jen trochu jiná doba. A tak 
jsme začali v restauraci Mozaika na Vino-
hradech dělat fusion, světovou kuchyni. 
Prakticky jsme vařili, co nás napadlo. Jak 
čas běžel, lidé začali vyhledávat trochu 
jiné věci, a tak jsme se tomu museli 
přizpůsobit. Trend poslední doby vracet 
se zpět k tradiční české kuchyni nás 
inspiroval k otevření druhé restaurace 
Krystal Mozaika Bistro v Karlíně, kde jsme 
od počátku chtěli zaměření i na českou 
kuchyni.

Jste jedna z mála restaurací 
v Praze, která nabízí i snídaně. 
Jak se to osvědčilo?
Zatím to není žádný trhák. Snídaně 
nabízím už více jak půl roku a stále si 
naše nabídka hledá své stálé hosty. My 
nemáme na mysli jen snídani v pravém 
slova smyslu, to znamená rychle se najíst 
před nástupem do zaměstnání. Naše 
nabídka trvá po celé dopoledne a měla 
by spíše být využívána jako možnost si 
odskočit na krátké klidné posezení u kávy 
a něčeho malého na zub, nebo jako pří-
jemné prostředí pro dopolední pracovní 
schůzky. Ale myslím si, že tohle je jedna 
z věcí, která má zcela jistě budoucnost. 
Navíc to pro nás nepředstavuje žádné 
výrazně vyšší náklady, protože v kuchyni 
jsme tak jako tak od rána v plné sestavě.

Dobrá francouzská i česká 
kuchyně jsou závislé na dobrých 
surovinách. Jak je vybíráte?
Vybíráme si dodavatele, kteří nám zajiš-
ťují kvalitní suroviny za slušné ceny, což 
není vždy nejjednodušší. Snažíme se také 
v co největší míře najít přímo producenty, 
kteří jsou schopni nám dodávat kvalitní 
české potraviny. Je to důležité i pro naše 
hosty, protože jsme jim pak schopni 
prezentovat původ surovin, ze kterých 
vaříme, o což mají stále častěji zájem. 
Takže v současnosti například máme 
drůbež od pana Berana z jihočeské farmy 
v Pracejovicích. Hovězí a vepřové bereme 
také od dnes už vyhlášeného dodavatele 
pana Kšány. Ten nabízí maso z tradičních 
českých plemen, jako je český strakatý 
skot nebo přeštická prasátka.

Jak je to s dnes populárními bio 
potravinami?
Bio je jakási špička ledovce. Certifikované 
potraviny jsou sice dobré, ale na druhou 
stranu se to projeví výrazně v ceně. Třeba 
zrovna zmíněný pan Beran chová drůbež 
rozumným způsobem jak vzhledem 
k ekologii, tak k pohodě zvířat. Certifikaci 
nemá, ale znám se s ním osobně už 
dlouho a vím, jaké podmínky na farmě 
vládnou, takže jsem si jist, že v restauraci 

radíme se s šéfkuchařem

Petr Tyrichtr (druhý zprava) se svým týmem
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Již v dávných dobách byly houby používány jako prostředek proti neduhům 
a nemocem. Lidé jim nezřídka přisuzovali kouzelné vlastnosti, neboť rostou 
ze dne na den i na místech, kde by je nikdo nečekal. I dnes se zejména v Asii 
používají prostředky vyrobené z hub jako léčivé preparáty. V našich končinách 
se můžeme setkat například s kapslemi plněnými sušenou hlívou ústřičnou. Ta 
příznivě ovlivňuje cholesterol v krvi a krevní tlak. Považuje se za „zázračnou 
houbu“, která regeneruje buňky a tím zpomaluje stárnutí. 
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Pěstované houby
Když se nám nechce vyrážet ráno 
do lesa, máme možnost koupit si houby 
již vypěstované. Nejčastěji lze zakoupit 
tyto dva druhy:

Hlíva ústřičná. Pěstuje se od roku 
1917 a je třetí nejpěstovanější houbou 
na světě. Její druhotný název je odvozen 
od velkých klobouků, které svým tvarem 
připomínají ústřice. Mohou být 
5 – 25 centimetrů široké, hladké 
a pružné. Zbarvení hlívy je velmi 
ovlivněno prostředím, ve kterém houba 
vyrostla, a sahá od bělavé k hnědé 
barvě. Hlíva patří mezi dřevokazné 
houby, a proto ve volné přírodě roste 
na kmenech listnatých stromů. Pokud 
je kupujeme v supermarketu, věnujme 
pozornost jejich vzhledu. Čerstvé 
houby by měly být pevné s hladkými 
klobouky. V obchodech je dostaneme 
často zabalené v celofánu na plastovém 
tácku. Takto balené zbytečně měknou, 
proto je vhodné přendat je do papíro-
vého sáčku, uskladnit v lednici a do tří 
dnů zkonzumovat. 

Příprava na vaření:
Hlívy nemusejí podstupovat téměř žád-
nou přípravu. Vyhněme se jejich krájení 
nožem, raději je ručně natrhejme. Při 
tepelné úpravě se vyvarujme dlouhé 
přípravy, protože houby ztratí na chuti 
a budou spíše gumové.

Češi, národ houbařů 
Houbařská vášeň českého národa je 
ve světě unikátní. Kromě nás propadají 
houbaření už jen Slováci, Poláci a Ukra-
jinci. Pro ostatní národy je představa, že 
vstávají o víkendu v pět hodin ráno jen 
proto, aby mohli chodit po lese, rozhlížet 
se kolem sebe a pak se v nejhorším 
případě vrátit s prázdnou, nepříliš 
lákavá. Podle mykologů má naše obliba 
houbaření kořeny v dávné historii. Houby 
byly nazývány masem chudých, protože 
nahrazovaly nemajetné vrstvě obyvatel 
maso, které si mohla dovolit v jídelníčku 
jen opravdu zřídka. Postupem času se 
z jejich sběru stala tradice, díky které 
můžeme jako jedni z mála ochutnat 
bedlu, hřib nebo kozáka. Úroda je však 
podmíněna počasím. Houbám nevadí 
ani tolik studené počasí, jako sucho. 
Je-li ve vzduchu dostatečná vlhkost, 
není problém najít pár hříbků ani 
za chladnějšího počasí. Vězte, že když 
se vrátíte na místo nálezu příští rok, tak 
pravděpodobně znovu uspějete. Houby 
se totiž objevují na stejném místě několik 
let po sobě. Proto si každý houbař chrání 
svá tajná naleziště.

Houby v kuchyni
Houby jako takové nemají skoro žádnou 
energetickou hodnotu, samozřejmě 
ale záleží na způsobu jejich úpravy. 
Ne nadarmo se říká, že něco saje jako 
houba. Při úpravě smažením skutečně 
houby absorbují většinu tuku. Pro osoby 
se slabším trávením, jako jsou například 
malé děti nebo starší lidé, se doporučuje 
houby raději uvařit a nekonzumovat 
je ve večerních hodinách. Strávník tím 
předejde případnému nadýmání. Pakliže 
se rozhodneme houby usušit, je třeba 

učinit tak co nejrychleji. Obsahují totiž 
velké množství vody a mohly by se začít 
kazit. Pro sušení je vhodné stinné místo 
bez přímého sluníčka. Nejlépe však 
učiníme, umístíme-li houby do průvanu. 
A jak dlouho lze houby v tomto stavu 
uchovávat? Usušené vydrží až tři roky 
za předpokladu, že dodržíme vhodný 
způsob skladování, tj. ve sklenici s dobře 
těsnícím víkem. Pokud je před další 
úpravou namočíme na několik hodin 
do vody, získají až 80 % svého původ-
ního objemu. 
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Příprava na vaření:
Žampiony bychom měli pouze otřít 
vlhkým hadříkem nebo papírovou 
utěrkou, případně oloupat. Vyhněme 
se přímému mytí. Žampiony můžeme 
upravovat v podstatě jakýmkoliv 
způsobem. Syrové do salátů, smažené 
v trojobalu nebo nakládané. 

Česká kvalita
Chceme-li svůj jídelníček obohatit 
o houby, můžeme vyzkoušet například 
hlívu ústřičnou od společnosti České 
houby a. s., nebo Žampiony zahradní 
– balené od firmy FUNGHI CZ, a. s., oce-
něné národní značkou kvality KLASA. 
FUNGHI CZ, a. s., působí na trhu již 
od roku 1996 a v současnosti je díky 
investicím do technologie jedním 
z největších pěstitelů žampionů v České 
republice. Společnost České houby, 
a. s. se zabývá mimo jiné pěstováním, 
balením, zpracováním a distribucí 
čerstvých a sušených hub, jako např. 
shiitake, žampiony zahradní, hlíva 
ústřičná, hřib pravý apod. 
V současné době můžeme potraviny 
oceněné značkou kvality KLASA 
snadněji nalézt díky speciální navigaci. 
V obchodních řetězcích KAUFLAND, 
COOP, INTERSPAR a GLOBUS provede 
komplexní navigační systém spotřebitele 
nákupním centrem od vchodu až 
k produktům KLASA. 

Žampiony. Pěstování žampionů má 
v Evropě velkou tradici, počátky sahají 
až do 17. století. Původní podoba 
hub se od té dnešní ale podstatně 
lišila. Žampiony vypadaly spíše jako 
hřiby, než jako bílé houby, na které 
jsme zvyklí. Bílá odrůda byla vyšlech-
těna až v roce 1927. V současnosti 
se setkáváme nejčastěji se žampiony 
bílými a hnědými. Neliší se pouze 
barvou. Hnědé mají výraznější 
chuť a masitější konzistenci. Navíc 
jsou odolnější vůči nákazám. Bílé 
žampiony rostou rychleji a dosahují 
lepších výnosů. Kvalitativně jsou oba 
druhy rovnocenné. Mají příjemnou, 
nevtíravou vůni a chuť. V Evropě 
už jsou podávány většinou jen jako 
gurmánská pochoutka, své postavení 
si udržely pouze v USA. Pěstování 
žampionů samo o sobě je malá věda. 
Vše začíná už při výběru potřebných 
prostor. Ideální teplota je do dvaceti 
stupňů Celsia, čehož se zejména 
v letních měsících velice těžko dosa-
huje. Zásadní je i čistota prostředí. 
Pokud je substrát, ve kterém mají 
žampiony růst, znečištěn a nacházejí 
se v něm zárodky jiných hub, či plísní, 
snižuje se výnosnost. Po celou dobu 
výroby musí panovat nejpřísnější 
hygienická pravidla, jak z důvodu 
ochrany spotřebitelů, tak i trvanlivosti 
pěstovaných hub. 



www.svetpotravin.cz34

co byste měli vědět 

Kukuřice (Zea L.) je jednoděložná rostlina 
z čeledi lipnicovitých (Poaceae). Řadíme 
ji do skupiny obilovin, ale jelikož se 
z kukuřice vyrábí také olej, není chybné ji 
zařadit mezi olejniny.  Výjimečná je také 
tím, že je to jediná kulturní plodina, která 
nemá v přírodě blízké příbuzné a bez 
péče hned prvním rokem zahyne.

Použití a využití
Díky své lahodné chuti si našla místo 
nejen na našich stolech, ale taktéž je 
výborným krmivem pro chovná zvířata. 
Podle kvality zrna a  využití se dělí 
na pět základních typů. Pro nás jsou 
důležité především dva druhy. Nejvíce 
si pochutnáváme na kukuřici cukrové. 
Je sladkou formou kukuřice seté.                                                                                                                                            
Zrna kukuřice cukrové mají méně škrobu, 
hodně dextrinu, bílkovin a méně tuků. 
Velmi oblíbená je i kukuřice pukancová, 
jejíž obilky po zahřátí explodují a obrátí 
se naruby. Výsledek známe všichni 
v podobě oblíbeného popcornu. 
Zajisté známe i  vařené klasy, které se 
běžně konzumují jako příloha k jídlu. 

Z kukuřičné mouky se dá připravit také 
výtečný chléb. Čaj z blizen pak pomáhá 
snižovat krevní tlak a hladinu krevního 
cukru.

Kukuřice pro zdraví
Kukuřice je nutričně velmi bohatou 
potravinou a zdrojem důležitých látek 
a energie. Kukuřičná zrna mají vysoký 
obsah vitamínů skupiny B, a to zejména 
thiaminu (B1), který v metabolismu 
přetváří sacharidy na molekuly glukózy, 
což je výživa pro mozek a nervové 
buňky. Dále biotinu (B3), kyseliny 
pantotenové (B5) a kyseliny listové (B9), 
která je skvělou obranou proti stresu a je 
označována za elixír mládí. Z minerálních 
látek jsou v kukuřici zastoupeny železo, 
hořčík, zinek, mangan a selen. Tyto prvky 
jsou důležité pro krvetvorbu, okysličování 
buněk, plodnost, zdravou pleť a krásné 
vlasy.                                                               
Dalo by se tedy říci, že je to zázračný 
lektvar pro naše tělo, jelikož posiluje 
nervy a mozek, zvyšuje schopnost 
koncentrace, omlazuje, zlepšuje náladu, 
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Kukuřice je prý darem od bohů a taktéž je označována jako indiánské zrní. O jejím pravém 
původu se však archeologové i botanici dodnes přou. Američtí Indiáni ji prý pěstovali již před 
5 000 lety. Přestože nejspíše pochází z Ameriky a do Evropy se dostala až díky Kolumbovi, tak 
mnohé nasvědčuje tomu, že již dávno před tím ji znali v Africe. Český název kukuřice patří 
mezi novotvary vytvořené v 19. století Janem Svatoplukem Preslem.                                                

O kukuřici
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stimuluje růst buněk, posiluje srdce, svaly, 
imunitu a v neposlední řadě nám dodává 
živiny pro krásné vlasy a pleť. Výhodou 
kukuřice je ale také to, že neobsahuje 
lepek a je tedy vhodná i pro lidi trpící celi-
akií, kteří musejí dodržovat bezlepkovou 
dietu. Nevýhodou kukuřice se snad jen 
to, že se nedá dlouho skladovat, protože 
kukuřičný cukr, který je v ní obsažen, se 
rychle přeměňuje na škrob a zrna pak 
moučnatí.      
                                                                                                        
Příprava a zpracování kukuřice 
V kuchyni ji můžeme připravovat 
na mnoho způsobů. Kukuřici můžeme 
jíst syrovou, vařenou, naloženou, 
pečenou nebo grilovanou. Některé druhy 
kukuřice se používají také jako surovina 

k lisování oleje. Vynikající je ale rovněž 
kukuřičná kaše nazývaná polenta. U nás 
se z ní nejčastěji připravují kaše, knedlíky 
nebo různé placky.

Ingredience:  
 

Postup:
 Vše dáme do mísy a asi 30 minut mícháme 

do zhoustnutí. Přidáme máslo pro zjemnění chuti. 
Můžeme přidat také sýr, česnek nebo osmaženou 
cibulku. V podstatě záleží jen na nás, na co máme chuť 
a co zrovna máme v lednici.

Obsah látek v kukuřici   
Obsah sacharidů je 18,8 g, bílkovin 
3,5 g a tuků 2,2 g ve 100 g kukuřičné 
hmoty. Energetická hodnota cukrové 
kukuřice je 440 kJ ve 100 g. V této 
obilovině nalezneme také vlákninu, 
ve 100 gramech ji můžeme najít 
téměř 4 g. Musíme si však všímat 
i glykemického indexu (GI), který není 
u kukuřice příliš ideální. Popcorn má 
např. GI 85. Čím je GI vyšší, tím méně 
je pro nás výhodný, jelikož máme 
dříve hlad. 

Kukuřičná kaše 
polenta                                                                                                                                    
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Oproti loňskému roku se letos přihlásilo 
o 23 % žadatelů více, celkem 347 pro-
ducentů. Do soutěže přitom vyslali 1021 
výrobků. Rok 2012 tak přináší nejlepší 
čísla v krátké historii soutěže.  Logo se 
symbolicky zobrazenou krajinou tak budou 
moci spotřebitelé od letošního podzimu 
vidět již na 273 výrobcích. To bude celkový 
počet oceněných regionálních produktů 
za tříletou existenci soutěže. „Letošní 
třetí ročník soutěže přinesl rekordní počet 
přihlášených producentů i výrobků. 
A to je pro stále ještě mladou značku 
dobrá zpráva. Vzrůstající zájem ze strany 
regionálních farmářů a sedláků ukazuje, 
že jdeme dobrým směrem a že jim značka 
Regionální potravina pomáhá. Ať už v mar-
ketingu nebo při vyjednávání s obchodními 
řetězci,“ uvedl ministr Petr Bendl. Projekt 
Regionální potravina je zaměřen především 
na podporu malých a středních zemědělců 
a producentů potravin.

Komunikační kampaň podpoří 
oceněné producenty
Na podporu značky Regionální potravina 
odstartovala v červnu letošního roku také 
nová celostátní komunikační kampaň. 
Jejím hlavním cílem je zvýšit obecnou 
znalost značky mezi spotřebiteli i odbornou 
veřejností. Ministerstvo zemědělství v  
letošním i příštím roce značku podpoří 
celkem 95 miliony korun. „Věřím, že 
kampaň rozšíří povědomí o značce 
mezi spotřebiteli. Chceme tak nadále 
pracovat na rozvoji našich regionů. 

Značka totiž přináší benefity producentům 
i spotřebitelům. Ocenění může v některých 
případech zvýšit šikovným výrobcům prodej 
až na dvojnásobek. Spotřebitel s Regionální 
potravinou zase dostává záruku výjimečné 
kvality a místního prověřeného původu 
surovin,“ vypočítává výhody značky ministr 
zemědělství Petr Bendl, jehož rezort je 
organizátorem soutěže od roku 2010.

Regionální potravina – To nejlepší 
z našeho kraje
Hlavním mottem kampaně, které má 
vystihnout podstatu značky v krátké 
větě, je „To nejlepší z našeho kraje“. 
Spojuje v sobě dva podstatné momenty: 
zákazníkovi má sdělit, že se jedná opravdu 
o ty nejkvalitnější výrobky, které získaly 
ocenění značkou Regionální potravina. „To 
nejlepší z našeho kraje“ se však vztahuje 
i k poctivým surovinám, které se pro 
výrobu produktů použily. „Důraz na náš 
kraj zákazníkovi připomene, že nákupem 
výrobků ze svého regionu může podpořit 
svůj kraj. Že již výběrem zboží na pultech 
obchodů má možnost ovlivnit dění ve svém 
nejbližším okolí. S Regionální potravinou 
podpoří zaměstnanost, životní prostředí 
a celkový rozvoj daného regionu,“ 
upřesňuje ministr zemědělství Petr Bendl.
Nová reklamní kampaň zahrnuje inzerci 
v tisku, televizi, rozhlase, na venkovních 
plochách i na internetu. V současné době 
jsou v rádiích slyšet spoty s charizmatickým 
Otakarem Brouskem ml., které se vysílají 
ve třech největších celostátních (Frekvence 

Regionální potravina oceňuje ty nejlepší 
výrobky z každého kraje již třetím rokem
V červenci zakončila 
hodnotitelská komise 
v Moravskoslezském 
kraji koloběh posuzování 
přihlášených výrobků 
do letošního ročníku soutěže 
Regionální potravina v 13 
krajích České republiky. 
Po slavnostním udělení 
certifikátu ministra 
zemědělství Petra Bendla 
tak bude tuto značku 
na svém obalu mít dalších 
103 potravin. Do letošního 
ročníku výrobci přihlásili přes 
tisíc výrobků.

1, Evropa 2, Impuls) i regionálních rádiích. 
V Rádiu Blaník se navíc počítá se spon-
zorskými vzkazy za oblíbeným pořadem 
Vladimíra Čecha S Čechem po Čechách. 
Otakar Brousek ml. bude i hlavním 
průvodcem 24dílného gurmánského 
seriálu na obrazovkách České televize. 

Spotřebitelská soutěž a pojízdná 
prodejna lákají k nákupu
Pro přímý kontakt se zákazníky se 
připravuje od září do listopadu spotřebitel-
ská soutěž o dovolenou na české chalupě. 
Součástí kampaně budou v měsíci září 
také ochutnávky Regionálních potravin 
po celé republice. Zaměří se na zákazníky 
v obchodních řetězcích, na farmářských 
trzích i čerpacích stanicích. Specialitou 
kampaně je projekt pojízdné prodejny. 
Zákazníkům ve 13 krajích představí 
produkty oceněné značkou Regionální 
potravina. Speciálně upravená dodávka 
vyjela za svými prvními zákazníky ve čtvrtek 
12. července do Nymburku. Většinou 
od čtvrtka do soboty zavítá na česká 
a moravská náměstí, farmářské trhy a letní 
jarmarky, poutě či dožínky. Prodávat bude 
také u vybraných 
obchodních 
center a nebude 
chybět ani 
na slavnostních 
vyhlášeních 
letošních vítězů 
Regionální 
potraviny. 

Ministr Petr Bendl a Milan Chovanec předávají ocenění zástupci Zpracovny ryb 
Klatovy (Plzeňský kraj)
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ustřihnou chapadlo, a to se vám ještě 
mrská mezi hůlkami, když ho namá-
číte v různých ostrých omáčkách. 
Pustil jsem se do něj statečně, až moji 
korejští kolegové byli překvapeni, jak 
si na něm coby Evropan pochutnávám 
bez prvotních rozpaků. Na jejich 
způsobu stolování se mi nejvíc líbí 
závěr hostiny, kdy netknuté zbytky 
jednotlivých chodů slijí do jedné 
nádoby a vznikne z nich fantastická 
polévka. Na tu se vždycky těším 
nejvíce. Je pravda, že taková jídla lze 
konzumovat jenom v těchto zemích, 
kde jsou ze skutečně čerstvých 
surovin, a nemusíte se ničeho obávat. 
Třeba na jednom gastronomickém 
festivalu jsem nevynechal ani syrové 
krevety, přestože jsem kdysi měl 
z krevet otravu.

Kde jste k ní přišel?
Budete se možná divit. Nikoli 
na ušmudlaném asijském tržišti, ale 
v pětihvězdičkovém hotelu v Egyptě. 

plody, zeleninu na všechny možné 
způsoby, ale i například krupicovou 
kaši. V dětství jsem nesnášel polévky, 
teď mi zachutná každá… Jen se 
snažím, aby všeho bylo s mírou.  

Vaše muzikály se hrají napří-
klad v jihokorejském Soulu či 
japonském Tokiu. Potřeboval 
jste tam někdy nad talířem 
hodně odvahy?
Odvahu pustit se do naservírovaného 
chodu jsem nikdy hledat nemusel, 
ovšem některé pokrmy si vyžádaly 
chvíli vnitřního přesvědčování. To 
mluvím třeba o hmyzu. Podle principu 
korejské kuchyně je každé jídlo 
na něco dobré: mořské řasy dejme 
tomu na cholesterol, kimči na krevní 
oběh a tak podobně. Takže když 
mi spoluproducent ze Soulu navrhl, 
že musím ochutnat jistou lahůdku, 
protože je dobrá na potenci, nemohl 
jsem samozřejmě odmítnout. Vyklu-
baly se z ní živé chobotnice, kterým 

Je pravda, že jste se kdysi 
rozmýšlel mezi konzervatoří, 
kterou jste nakonec vystudo-
val, a hotelovou školou?   
Ano, chtěl jsem být hoteliérem. 
Dneska už nevím, jak mě to tenkrát 
vlastně napadlo, přeci jen od té doby 
uběhlo třicet let. Každopádně stále 
se mi zamlouvá představa malého 
penziónku někde v horách, o který 
bych se staral. Ten sen mě neopustil. 

Jste náročný strávník?
Určitě nepatřím mezi nejnáročnější 
hosty, na druhou stranu je pravda, 
že si místa, kde hodlám strávit 
dovolenou nebo třeba jen poobědvat, 
vybírám poměrně pečlivě. Nicméně 
pro kuchaře, myslím, představuji 
ideál, protože snad ani neexistuje 
jídlo, které bych nesnědl. Zajímají 
mě specifika národních gastronomií, 
u stolu mám rád pestrost. Miluji 
delikatesy orientální kuchyně stejně 
jako pořádné steaky, ryby, mořské 
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jak to chutná vám...

Červi 
na talíři? 
Mám 
pro strach 
uděláno!

Filmoví fanoušci ho znají například jako „malého Menšíka“ z filmu „Což takhle dát si špenát“, 
už léta je ovšem jméno Michala Kocourka skloňováno především v souvislosti s jeho pozicí 
našeho předního uměleckého producenta a divadelního ředitele, a to stále častěji i za hranicemi. 
Právě ze svých pracovních cest si Michal přiváží hodně zajímavé gastronomické zážitky.
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Jak to dopadá, když chcete své 
asijské kolegy pohostit českou 
kuchyní?
Také je samozřejmě zajímá. Jednou 
jsem je vzal do vyhlášené pražské 
pivnice na tlačenku, ovar, pečená 
kuřata… Všechno to poctivě ochut-
nali, ale nijak zvlášť nadšeně se na ty 
kalorické bomby netvářili. Myslím, 
že tu pokaždé mají důslednou dietu, 
nejsou zvyklí na těžká jídla. Nicméně 
při jejich příští návštěvě je plánuji vzít 
k nám na chalupu na klasický táborák 
s buřty. Něco takového neznají, tak by 
jim mohl udělat radost. 

Projel jste také Aljašku. Na čem 
jste si nejvíc pochutnal? 
Byli jsme tam před několika lety 
na čundru, kdy jsme překonávali šílené 
vzdálenosti několika stovek mil úplnou 
pustinou, takže když už jsme narazili 
na civilizaci, toužili jsme především 
po pořádném jídle. V takovém stavu 
jsme jednou v jistém městečku zaple-
sali nad nápisem Pizza. U pultu jsme si 

Při silvestrovské večeři jsem kousnul 
do krásné krevety, která ovšem 
nechutnala ani zdaleka tak dobře, 
jak vypadala. Chlácholil jsem se tím, 
že mám dobrý žaludek a zvládnu to, 
jenže do hodiny jsem měl čtyřicítky 
horečky a opravdu kruté bolesti. 
Držely se mě dva dny, než zabral 
nějaký místní lék. 

Obdivuji, že jste si po takové 
zkušenosti krevety ještě někdy 
dal.
Rychle se oklepu. Když jsme s přáteli 
vyrazili poprvé do Thajska, sháněli 
jsme se vyloženě po specialitách 
typu brouků, pavouků nebo červů 
v jakýchkoli úpravách. S kamarádem 
jsme neodolali ani u stánku, kde 
viselo cosi jako scvrký žaludek. 
Připravili nám z toho velmi pikantní 
pokrm se spoustou feferonek a až 
poté, co v nás skončil, nám prozradili, 
že se jednalo o opičí pyj. S tímto 
vědomím se nám pak netrávilo úplně 
nejlépe. (smích)

nadiktovali, co kdo na tu svoji všechno 
chce, a doslova se nám při tom sbíhaly 
sliny. Počkali jsme si deset minut, 
než nám přinesli krabice, ve kterých 
sice byly pizzy přesně podle našich 
představ, jenže mražené. Neměli jsme 
z nich ani sousto. (smích) Naštěstí jsme 
si to pak vynahradili na lodi, když jsme 
vyrazili na lov halibutů. Smí se lovit 
jen v určitém období a jsou povoleny 
pouze dva kusy na osobu. Jednu 
rybu jsme si tedy každý dali syrovou 
jako sushimi, tu druhou jsme si pak 
udělali na ohni. V obou případech šlo 
o naprostou lahůdku. 

Jste tedy typ lovce, a ne jen 
konzumenta už naporcovaného 
masa?
Jako kluci jsme na vandrech dokázali 
chytit zajíce nebo bažanta, stáhnout 
je či oškubat a upéct. Můj otec byl 
nimrod, to byl jeho velký koníček, 
takže díky němu bych zřejmě ještě 
dneska uměl stáhnout zvěřinu, 
vyvrhnout ji. Asi jako každý jsem byl 

Ingredience:  
 

Korejské kimči    

Postup:
 Zelné listy od sebe oddělíme a posolíme, zalijeme je litrem studené vody. 

Takto je necháme 8 hodin odložené na chladném místě. Následně zelí 
opláchneme, vymačkáme z něho přebytečnou vodu. Připravíme směs z najemno 
nakrájeného česneku, zázvoru, šalotky, chili papriček, které dochutíme cukrem 
a solí, a vše zalijeme 0,5 l vroucí vody. Přidáme zelné listy, jež můžeme rozkrojit 
na polovinu. Necháme ustát ideálně ve velké skleněné míse překryté fólií dva 
dny opět na chladném místě. Poté listy vyjmeme, necháme okapat a nakrájíme 
na menší kousky. Uchováváme v nádobě s víkem. 

Ve svém Divadle Kalich zve Michal ke spolupráci přední 
osobnosti naší kulturní scény, jako například Jiřího Bartošku 
s Janem Kačerem...

... nebo Ivu Janžurovou
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KDO JE MICHAL 
KOCOUREK? 
Divadelní a televizní producent, 
herec a autor. Patřil k nejobsa-
zovanějším dětským hercům, 
má na svém kontě více než 70 
divadelních či filmových rolí. 
Absolvoval Státní konzervatoř 
v Praze. V roce 1986 založil své 
první divadlo a po roce 1989 si 
vybudoval stálou scénu v diva-
délku Albatros, poté inicioval 
vznik Divadla v Celetné a v roce 
1991 otevřel Divadlo v Rytířské, 
kde dodnes působí jeho soubor 
All Colours Theatre Čtvrtým 
divadlem, jež v Praze vybudoval, 
je Divadlo Kalich, ve kterém 
spolupracuje s předními osob-
nostmi všech kulturních žánrů. 
Nejnovější premiérou Divadla 
Kalich je muzikál Pomáda. Svou 
producentskou činností pře-
sáhl hranice republiky, stal se 
respektovaným partnerem pro 
zahraniční produkce. Jeho před-
stavení se hrají v Asii, Evropě 
a Americe, často vyrážejí na me-
zinárodní turné (založil diva-
delní scénu i v Buenos Aires). 
S manželkou Danou má dceru 
a dva syny.

u nás. Čím jste oslavoval?
Žádnou pikantní historku nečekejte, 
já alkoholu extra neholduji. Nevy-
hýbám se mu, když je příležitost, 
ale zabrzdím ještě před tím, než by 
mě začal ovládat. Jakmile ztrácím 
pocit uvolnění, přestává mi chutnat. 
Nemám rád stavy následné fyzické 
indispozice, navíc potřebuji mít ráno 
čistou hlavu. Abych si mohl jednou 
za čas pochutnat na více skleničkách 
dobrého vína, musím vědět, že mám 
druhý den volno.

Takže laická představa, že velký 
byznys se odehrává u sklenky 
něčeho ostřejšího, je mylná?
Spíš platí, že v méně formální 
atmosféře se s obchodním partnerem 
samozřejmě lépe poznáte po lidské 
stránce, dostane se i na jiná než 
pracovní témata. Ale myslím, že 
nepoměrně více obchodů jsem uzavřel 
u skleničky s minerálkou. (smích)

Na závěr si nemůžu odpustit 
otázku, jaký máte vztah ke špe-
nátu. Chutná vám?
Dokonce moc a ve všemožných 
úpravách: od špenátové polévky 
po těstoviny s listovým špenátem. 
Občas si špenát připravím jen tak 
s česnekem a vajíčkem. 

párkrát v životě na zabijačce od prv-
ního momentu, kdy čuník vyběhne 
z chlívku, s tátou jsme porcovali 
kančí… Takové činnosti sice už léta 
nevyhledávám, na druhou stranu by 
mi nejspíš nedělaly velký problém. 
V krizové situaci bych si zkrátka uměl 
poradit.  

A jak si umíte poradit se správ-
nou životosprávou? 
Snažím se jíst zdravě. Člověk chce být 
fit a k tomu rozumná stavba jídelníčku 
patří. Jen se mi při mém pracovním 
nasazení nedaří stravovat se pravi-
delně, kolikrát mám snídani, svačinu 
i oběd dohromady až v dost pokročilé 
odpolední hodině. Také proto hodně 
šetřím smetanovými omáčkami 
a dalšími specialitami české kuchyně, 
z hutných jídel se hodinu vzpamatová-
vám. Rád odcházím od stolu s pocitem 
určité lehkosti.  

Jste na sebe s postupujícím 
věkem přísnější?
Jestliže naberu nějaké to kilo a pře-
stanu se cítit fyzicky dobře, skutečně 
se nutím k častějšímu sportování, 
pokud na něj najdu volný čas. Marná 
sláva, čím je člověk starší, tím je 
také pohodlnější. Naštěstí mě pohyb 
pořád baví, neumím si život bez něj 
představit. Rád si vyjedu do kopců 
na kole, v zimě na snowboard, hraju 
golf. A těší mě fyzická práce na cha-
lupě. Obhospodařujeme tam kus 
lesa, takže o pořádný zápřah nemám 
nouzi. Únava na konci dne stráveného 
se sekyrou nebo pilou v ruce je ta 
nejpříjemnější.

Vaše Divadlo Kalich bylo 
nedávno vyhlášeno nejnavště-
vovanější soukromou scénou 

Ingredience:  

 

 

Postup:
 Brambory uvařené ve slupce a nakrájené na plátky rozložíme na dno pekáčku 

vymazaného dvěma lžícemi olivového oleje. Osolíme a opepříme brambory 
i rybu, kterou na brambory položíme. Kolem ní rozprostřeme osolená rajčátka, 
olivy, posypeme piniovými oříšky a pokapeme dvěma lžícemi oleji. Pečeme zhruba 
15 minut v předehřáté troubě na 190 °C. Před podáváním posypeme bazalkou 
a pokapeme olivovým olejem.

Halibut po italsku 

Golf je producentovou velkou vášní



www.svetpotravin.cz 41září 2012

technologických a balicích linek nebo 
způsob přidávání kultur do jogurtu. 
Nová koncepce technologických linek 
umožnila lepší čistitelnost s tím, že 
čištění je mnohem efektivnější, a umož-
nila průběh proscesu zrání (fermentace) 
pod přetlakem srterilního vzduchu.
Nové balící linky chrání při balení 
produkt před vzdušnou kontaminací 
plísněmi a kvasinkami a zároveň zajišťují 
dokonalé čistění nejcitlivějšího místa, 
kterým je dávkovač. Nejvýraznější změ-
nou je vylepšená kvalita mléka – počet 
nežádoucích mikroorganismů v 1 gramu 
syrového mléka se snížil v roce 2011 
na 35 000 z původních 3 500 000 v roce 
1990. K výrazné pozitivní proměně 
došlo také u nejcitlivější manipulace, 
a to u přídavku ušlechtilých jogurtových 
kultur do ošetřeného mléka – u tzv. 
zaočkování. Dnes jsou tyto mikroor-
ganismy přidávány ve formě hluboce 
zmrazených kultur. Díky vylepšení 
těchto faktorů došlo k prodloužení doby 
trvanlivosti jogurtů ze tří na třicet dní.

kyslík, čímž vytvoří prostředí vhodné 
pro růst bakterií Lactobacillus. Lakto-
bacily štěpí bílkoviny, především kasein, 
a vytváří tak látky důležité pro další růst 
streptokoků. 

Jogurty lze vyrábět buď klasickou 
technologií, nebo výrobou v tanku. Při 
využití klasické technologie se do mléka 
přidává jogurtová kultura a tento poloto-
var se ihned stáčí do obalu, ve kterém 
pak probíhá zrání. Struktura jogurtu 
vyrobeného klasickou metodou je pevná, 
gelovitá, lámavá a na lomu nepravidelná. 
Druhou technikou je výroba jogurtu 
v tanku, kdy je výrobek plněn do obalů 
až po prokysání a vychlazení. Struktura 
jogurtu je v tomto případě krémovitá, 
hladká a lesklá. Tuto technologii výroby 
využívá například společnost Danone 
ve své továrně v Benešově.

Kromě technologie výroby ovlivňují 
výsledný produkt také další faktory 
– například kvalita mléka, koncepce 

Základním procesem při výrobě 
kysaných mléčných výrobků – jogurtů 
je fermentace, tedy přeměna cukrů 
působením živých mikroorganismů. 
Během fermentace je část laktózy, neboli 
mléčného cukru, přeměněna bakteriemi 
na kyselinu mléčnou a další sloučeniny, 
které dávají výrobku jeho charakteris-
tické chuťové vlastnosti a konzervují ho. 
Kyselina mléčná, jež vzniká fermentací, 
způsobuje vznik konzistence typické 
pro dnešní jogurt. Vlivem kyseliny 
mléčné také dochází ke štěpení bílkovin 
a ke sražení kaseinu – složky mléčné 
bílkoviny. Vyprodukovaná kyselina 
mléčná zároveň přirozeně konzervuje 
jogurt proti kontaminaci.

V případě jogurtů působí při fermentaci 
dvě klasické jogurtové kultury – Lac-
tobacillus bulgaricus a Streptococcus 
thermophilus, které žijí v prospěšné 
symbióze. Nejdříve rostou bakterie 
rodu Streptococcus, které vyprodukují 
kyselinu mléčnou a částečně spotřebují 

Danone je synonymem 
pro moderní postup při výrobě 
jogurtů pro české zákazníky

Od doby svého vzniku, který se datuje až do starověku, se stal jogurt a následně i kysané 
mléčné výrobky nedílnou součástí lidského stravování. Oblastí, která za dobu existence jogurtu, 
především v posledních sto letech, prošla největším a nejzásadnějším vývojem, je samotná výroba 
jogurtů. Technologické změny, zlepšená hygiena a rostoucí kvalita dodaných surovin umožňují 
neustálé vylepšování výsledného produktu. Příkladem je prodloužení doby trvanlivosti kysaných 
mléčných výrobků až na třicet dní. 

jak to chutná vám...PR článek
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Počínaje rokem 2000 vedla PK ČR pod svou záštitou, příp. ve formě partnerské role řadu 
projektů financovaných z EU (pro SVE). Zprvu se jednalo o programy PHARE (Business 
Support Programme, Small Projects Programme). Jmenovitě: BSP 1 posílení provozního zázemí 
přistupujících zemí EU, školící aktivity), BSP2 (kody GHP/GMPškolící aktivity), Phare Small Projects 
Programme (podpora při vydávání Potravinářského zpravodaje), Phare Small Projects Programme 
(výroba CD-romu k bezpečnosti potravin atd.), Business Support Programme BSP 3 (školící 
aktivity, audity k bezpečnosti potravin atd.), nebo Small Projects Programme (serie školení). 

plnění projektů šestého i sedmého 
rámcového programu EU. Jedná se 
o tyto chronologicky řazené projekty: 
SMEs-NET „Networking European 
Food quality and Safety Stakehol-
ders“ (propojení odborníků z oblasti 
kvality a bezpečnosti potravin EU 
ve formě školení apod.). 
Školení organizovaná PK ČR v rámci 
problematiky projektu byla násle-
dovná: 7/12/2005 Praha (zajištění 
bezp. potravin v rámci dodavatelsko-
-odběratelského řetězce); 20/3/2006 
Praha (Česká technologická 
platforma pro potraviny, pod 
záštitou premiéra vlády J. Paroubka); 
13/12/2006 Praha (ČTPP);25/5/2007 
Praha (ČTPP mezinárodní úrovně, 
ve spol. s MŠMT ČR a SCHP ČR).

Poslední projekt představoval s téma-
tikou zaměření EU – Politika bezpeč-
nosti potravin a její realizace v oblasti 
MSP organizaci následovných 
školení: 5/10/2004 Praha, 9/11/2004 
České Budějovice, 7/12/2004 
Ústí nad Labem, 18/1/2005 
Hradec Králové, 22/2/2005 Jihlava, 
22/3/2005 Olomouc, 26/4/2005 
Praha (zpracování živ. produktů), 
27/4/2005 Praha (zpracování krmiv), 
19/5/2005 Praha (zpracování než. 
produkce) a 20/5/2005 Praha (zpr. 
než. produkce + nealko a alkoholické 
nápoje). 

Od roku 2004 se PK ČR aktivně 
účastní (v kooperaci se svými člen-
skými potravinářskými producenty) 

TRUEFOOD 
„Traditional 
United Europe 
Food“ (zvýšení 
výživové hodnoty 
tradičních potravin díky inovacím 
ve formě školení a dalších diseminač-
ních aktivit).

Čtyřletý projekt s oficiálním 
zakončením k 30. dubnu 2010, 
zrealizovaný z podnětu konsorcia 11 
národních federací potravinářského 
a nápojového průmyslu (SP.E.S. GEIE), 
si kladl prioritně za cíl zlepšit kvalitu 
a bezpečnost tradičních evropských 
potravin a to v přímé souvislosti 
se zavedením inovací do výroby 
za pomoci výzkumu a vzdělávání. 

???????
??????????

Aktuální výzva 
potravinářským výrobcům 
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aditiva, aktivní a inteligentní 
obaly, označování apod. V přímé 
návaznosti, PK ČR v prvním čtvrtletí 
roku 2010 zrealizovala k výstupům 
projektu z tématiky dříve uvedené 
serii školení ve spolupráci s VŠCHT 
Praha, a dále pak individuální školení 
pro zájmové subjekty z řad členské 
základny PK ČR.
www.truefood.eu

ICARE „Impeding 
neo-formed contami-
nants accumulated to 
reduce their health 
effects“ (omezení 
ukládání škodlivých 
látek v potravinách; půlroční vydání 
bulletinu, školení apod.). Proběhla 
řada školení, z nichž nejvýznamnější 
bylo 28/6/2007 Praha (výstupní 
informace z výzkumných aktivit).

Za pomoci společnosti Spectralys 
Innovation byl vyvinut optický senzor 
zvaný Fluoralys, jenž umožňuje 
průběžné, okamžité a automatické 
měření četných kvalitativních 
ukazatelů potravin. Analýzy se 
provádějí u potravin bez předchozí 
úpravy výrobním procesem. Poskytují 
informace nejen o dosažené kvalitě  
konečného výrobku, ale i o vlivu  
procesu, přičemž jsou výrobcům 
poprvé  poskytnuty poznatky o vlivu 
parametrů výroby na celkovou kvalitu 
finálního potravinářského výrobku: 
o úrovni poklesu obsahu vitamínů, 
o síle antioxidantů, barvě a složení, 
o funkčnosti  výrobku. 

Díky senzoru bylo rychle a s nízkými 
náklady provedeno množství měření 
potravin během jejich zpracovávání, 
což umožnilo modelovat vliv 

zpracovávání na různé fyzikálně 
chemické rozměry kvality potravin 
a na základě toho optimalizovat  
výrobní parametry. 
Inovační technologie je založena 
na využití přirozené fluorescence 
vyzařované potravinami, jsou–li 
ozářeny světlem viditelným v UV 
spektru. Toto vyzařování, skutečný 
“spektrální podpis” výrobku,  se 
uvolňuje během zpracovávání 
potravin a poskytuje spolehlivé 
a citlivé informace o změnách 
vznikajících během výroby, zejména 
během tepelné úpravy. Díky sofisti-
kovaným matematickým nástrojům 
má tento podpis vztah  k obsahu 
kontaminantů nebo k jakýmkoli 
jiným kvalitativním ukazatelům, jako 
jsou důležité živiny, které se během 
zpracovávání mění. Software umož-
ňuje přeložit měření fluorescence 
do koncentrace kontaminantů nebo 
vitamínů. Tento senzor tak umožňuje 
jednoduché a automatické měření  
jakýchkoli kvalitativních ukazatelů 
ovlivněných výrobou, včetně nově 
vytvářených kontaminantů bez 
jakéhokoli kontaktu s potravinářským  
výrobkem a v reálném čase. 
www.icare-project.eu

ENFFI „European 
Networking for 
financing Food 
Innovation“ 
(financování vývoje 
potravinářského 
průmyslu). V rámci projektu bylo zor-
ganizováno školení 29/6/2007 Praha 
(podnikatelský seminář k mobilizaci 
a propojení investorské komunity 
a potravinářského průmyslu).
http://food.gate2finance.com/
node/15

Konkrétní vize projektu byla 
naplněna ve smyslu identifikace 
a kvantifikace očekávání, postojů 
a představ spotřebitelů s ohledem 
na bezpečnost a kvalitu charak-
teristickou pro tradiční potraviny, 
dále pak identifikace, posouzení 
a přenesení inovací z bezpečnosti 
tradičních potravin, nutriční kvality 
apod. do potravinářského průmyslu. 
Podpora marketingu a budování 
dodavatelských řetězců, stejně jako 
usnadnění efektivního přenosu 
informací a technologií, naplňuje 
jeden z cílů vytyčených již od svého 
počátku, tj. 1. května 2006.  

V rámci projektu byla zrealizována 
společná setkání k průběžným 
výsledkům projektu a managementu 
pro zástupce partnerských národních 
potravinářských federací. Potenciální 
školitelé tak získali prostřednictvím 
11 školících kurzů jedinečnou 
příležitost k seznámení se s proble-
matikou legislativy EU k bezpečnosti 
potravin a krmiv, obalů, zpracování 
potravin, inovací tradičních potravin 
při zpracování a balení, trendů spo-
třebitelů a marketingu, diagnostiky 
a analýzy potravin, značení a výživy 
potravin, trendů výzkumu a vývoje 
v potravinářském průmyslu, nebo 
zpracování zemědělské produkce.  

Vycházeje z poptávky průzkumu 
iniciované na členské úrovni PK ČR 
k zmapování nejžádanější oblasti 
na proškolení a odborným diskuzím, 
zorganizovala PK ČR v průběhu 
roku 2009 sérii školení zaměřených 
na chemickou bezpečnost komodit 
mlékárenství, pekařství a sladovnictví. 
Důraz byl kladen na legislativu, 
standardy řetězců, funkční potraviny, 
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BARLEYBREAD „European Guideline 
for healthy high fiber/ low salt 
baking process based on the use of 
European Barely“ (využití ječmene 
k získání pečiva s vysokým obsahem 
vlákniny a  nízkým obsahem soli).
Počátek roku 2010 znamenal pro PK 
ČR oficiální konec tříletého projektu 
BARLEYBREAD, jehož se stala 
partnerem počínaje 1. říjnem 2006, 
kdy spolu s federací potravinářského 
a nápojového průmyslu Norska, 
Španělska, Estonska, 7 MSP a 3 
výzkumných, vzdělávacích institucí 
sdílela  motto renesance uplatnění 
ječmene ve výživě evropské populace. 
Nejen malým a středním mlynářům 
a pekařům byla v rámci projektu 
poskytnuta nová technologie a nové 
poznatky o tom, jak nahradit určitý 
podíl pšenice při výrobě chleba 
ječmenem. 

Vycházeje ze získaných poznatků 
z projektu BARLEYBREAD, PK ČR 
zkompilovala nový navazující projekt 
s národní a mezinárodní účastí, jenž 
bude předložen v nejbližším kole 
výzev v rámci programů Kapacity 
(Výzkum ve prospěch MSP) a Spolu-
práce (Potraviny, zemědělství a bio-
technologie) Sedmého rámcového 
programu EU. 
Prostřednictvím pracovní skupiny pro 
ječmen České technologické plat-
formy pro potraviny PK ČR navázala 
na verifikaci nových poznatků 
a pokroků v této oblasti, jenž stále 
silněji dokazují možná uplatnění 
ječmene nejen v tradičních oborech, 
ale i v pekárenství. 
http://www.projectplace.com

PROPRALINE „Structure and proce-
ssing for high-quality of chocolate 
pralines „ (vyvinutí vhodné struktury 
a způsobu zpracování plněných 
čokoládových cukrovinek při splnění 
max. stupně jakosti). 

Zjištění příčin a omezení tvorby 
trhlin a tukových výkvětů na povrchu 
při výrobě plněných čokoládových 
cukrovinek, publikace příručky 
s identifikací kritických bodů výroby 
a jejich prevence výskytu, doporučení 
a nových poznatků včetně výstupů 
ze školících kurzů patřilo z titulu 
vytyčených cílů koordinátora 
a partnerů k jednomu z naplněných 
indikátorů tohoto projektu. 

Vedle šíření poznatků, zkušeností 
a výsledků z projektu se PK ČR 
rovněž přímým způsobem podílela 
spolu se švédským a belgickým 
sdružením výrobců čokoládových 
cukrovinek (CHOKOFA, CHO-
PRABISCO) na organizaci prvního 
dvoudenního školícího kurzu pro 
výrobce čokoládových cukrovinek 
ve východní, severní a střední Evropě. 
Ve spolupráci s VŠCHT Praha (Ústav 
chemie a technologie sacharidů) 
tento 1. kurz proběhl pro tuzemské 
výrobce v Praze ve dnech 17. – 18. 
května 2010. Druhý závěrečný kurz, 
k jehož realizaci dojde rovněž v Praze 
a to ve dnech 10. – 11. května 2011, 
představil teoretické i praktické 
výsledky vycházející ze spotřebi-
telských průzkumů a relevantních 
výzkumných aktivit celého projektu.   
http://www.sik.se/propraline/

NU AGE „New dietary 
strategies addressing 
the specific needs of 
elderly population 
for an healthy ageing 
in Europe“ (nové 
stravovací strategie 
oslovující specifické 
potřeby osob pokročilejšího věku 
ve prospěch zdraví prospěšného 
stárnutí v Evropě). 

Velmi pozitivní bodové ohodnocení 
DG Research EU k projektu předlože-
ným konsorciem SP.E.S. GEIE počát-
kem roku 2010 znamenalo pro PK 
ČR aktivní partnerskou roli v kolegiu 
celkem 31 subjektů z řad národních 
potravinářských a nápojových 
federací, podnikatelských subjektů, 
institucí terciárního vzdělávání, 
ale i výzkumných organizací. Díky 

dlouholeté spolupráci s konsorciem 
SP.E.S. GEIE se PK ČR podařilo 
prosadit i partnerství pro Zeelandia, 
spol. s r.o. Oficiálním datem zahájení 
pětiletého projektu byl 1. květen 
2011.  

PK ČR se podílí na 60 měsíčním 
plnění projektu zajištěním typologie 
a nalezením nejvíce zdraví prospěš-
ných a chutných tradičních potravin 
pro věkovou populaci nad 65 let, 
včetně hodnotitelských rozborů 
a vyhodnocení (pracovní balíček/WP 
9). Dále na analýze a implementaci 
legislativní kázně, doporučení 
ke klíčovým vládním zmocněncům, 
proškolení vybraných lektorů 
národních federací, ale i relevantních 
zástupců z průmyslu (WP 11), 
stejně tak jako na organizaci 
dalších seminářů a školení k zajištění 
diseminace získaných výzkumných 
poznatků a jejich aplikace v praxi pro 
průmysl (WP 12). 
http://www.unibo.it/Portale/Ricerca/
Nuage.htm

SAFE BAG 
„Novel 
continuous 
in-pack decontamination system 
for fresh fruit and vegetables, as 
an alternative to chlorine-based 
disinfection“ (inovační balící systém 
s dekontaminační schopností pro 
čerstvou produkci ovoce a zeleniny, 
ve smyslu alternace chlorové 
dezinfekce). 

Tříletý projekt 7. R. P. EU z kategorie 
Výzkum pro benefit MSP asociací, 
Safe-bag, je tvořen jedenáctičleným 
konsorciem v čele se španělským 
institutem IRIS (Innovació i Recerca 
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Industrial i Sostenible). Pod patronací 
koordinátora IRIS Dr. Edurne Gaston 
přijali partnerství rovněž celkem 
4 MSP asociace (PK ČR, rakouská 
národní federace FIAA/Food industry 
association of Austria, turecká 
SETBIR/Union of dairy, beef, food 
industrialists and producers of 
Turkey a slovinská GZS/Chamber of 
commerce and industry of Slovenia 
– Chamber of agricultural and food 
enterprises), 2 RTD (irský DIT/Dublin 
institute of technology a DCU/Dublin 
city university), a dále pak 4 další 
instituce (z VB FM/FM Foods Ltd., 
irská Nature/Nature´s Best, španělská 
Verdi/Verdifresh a italská OSV/OSV 
Srl.).   

Projekt si klade za cíl vyvinout ino-
vační balící system s dekontaminační 
schopností pro čerstvou produkci 
a to založenou na současných 
výsledcích výzkumu dosažených 
DIT/Dublin institute of technology, 
kdežto technologie s plasmou byla 
efektivně užita v balícím procesu 
dekontaminace výrobků jen na labo-
ratorní úrovni. Plasma (energeticky 

ionizovaný plyn) je široce využíván při 
zpracování průmyslových materiálů 
a v poslední době se osvědčil jako 
nástroj pro slibnou dekontaminaci 
a ukázal na schopnost likvidace 
pathogeních bakterií na povrchu řady 
potravin, celé řadě potravin a nápojů. 

Prototyp balícího systému s dekon-
taminační schopností bude navrhnut 
a vytvořen v průběhu celého běhu 
projektu a jeho efektivita ve pro-
spěch čerstvě zabaleného salátu, 
ovoce nebo zeleniny bude průběžně 
i v závěru projektu vyhodnocena 
průmyslem. Systém dovoluje krátko-
době žijícím radikálům (jako „singlet 
oxygen“) nové vytvoření v rámci uza-
vřeného obalu vedoucího k vyhubení 
mikroorganismů, po kterém onen 
plyn napomůže k návratu k původní 
podobě a skladbě potravin. 

Dopad tohoto systemu Safe-bag pro-
jektu bude (v okamžiku po kontaktu 
s trhem) znamenat značné benefity 
pro zdraví bezpečnou a sebevědo-
mou volbu potravin/y spotřebitelem, 
prodloužení doby skladovatelnosti 

potraviny ve světěpotraviny ve světě

infolinka 800 600 600
www.dovolena.cz

na vybraných letištích zdarma

inzerce

potravin a zvýšené požadavky pro 
čerstvý výrobek, což přinese velmi 
příznivý dopad na konkurenceschop-
nost výrobců s výše uvedeným typem 
čerstvých potravin.   

PK ČR bude z pozice svého vedení 
zodpovědná za realizaci vzniku 
oficiální internetové stránky, vydání 
letáku a posteru projektu, školící 
materiály a on-line školící nástroj pro 
podnikatelskou veřejnost. 
http://www.safebag-fp7.
eu/2011/09/26/the-safe-bag-project/
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Jihočeský
jogurt Nature

Je vyrobený pouze z mléka, sušeného mléka
a jogurtové kultury. Neobsahuje nic,
co do pravého jogurtu nepatří.

šťavnaté
jahody

osvěžující
broskve
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PR článekjak to chutná vám...

Zaostřeno na instantní potraviny  

Test paštik

Jak poznat kvalitní čaj?

Bylinky a koření vhodné pro děti

Co byste měli vědět o kaštanech?

inzerce
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dopisy

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

Zdravé uzeniny

www.svetpotravin.cz
Vážení, 
vaše stránky jsou velmi hezky udělané 
a konečně máme něco, kde se 
dozvíme o vadných nebo zkažených 
výrobcích, co se zde prodávají. Ale 
stránky mají jednu chybu, obrázky 
jsou velmi malé, nedají se zvětšit 
a tak poznat, v čem jsou potraviny 
baleny. Bylo by dobré, kdyby se 
po kliknutí na obrázek zvětšil. Jinak 
za tyto stránky určitě zákazníci 
děkují!

Děkujeme za milý ohlas. Již brzy se 
můžete těšit na naši novou a pře-
hlednější aplikaci, kde se o závadných 
výrobcích dozvíte vše potřebné. Vaši 
připomínku ohledně velikosti fotogra-
fií produktů určitě vezmeme v potaz. 

Milá redakce,
ne zcela souhlasím s vyzněním článku 
o škodlivosti uzenin pro děti. Já vím, 
že je špatné, aby děti jedly uzeniny 
připravené z nekvalitních surovin 
a plné solí či konzervantů, ale proč 
nejít jinou cestou než zákazy a netla-
čit raději na výrobce, aby připravili 
uzenářské výrobky z kvalitního masa 
a s látkami, které budou zdraví 
neškodné? Zkuste dítěti u táboráku 
vysvětlit, že si může opéci maximálně 
bramboru, protože na klobásu nebo 
špekáček bude mít v Čechách nárok, 
až bude plnoletý.

Cílem článku bylo především upozor-
nit na vyšší podíl uzenin v dětském 
jídelníčku a poskytnout rady, jak 
poznat a nakupovat kvalitní uzeniny 
s co možná nejvyšším podílem masa. 
Pokud se rodiče takových doporučení 
drží, je dost pravděpodobné, že jejich 
děti se budou potýkat s menšími 
zdravotními problémy ať už nyní, 
nebo v budoucnosti. 

Vážení,
váš článek o zmrzlinách mě zaujal hlavně tvrzením, že na kvalitu 
českých výrobců se můžeme spolehnout – kdyby to tak bylo 
ve všech oblastech. A současně jsem zavzpomínala, jak to bylo 
se zmrzlinami dřív. Je zajímavé, že si přesně pamatuji tvar 
oplatky, na kterou se kopečková zmrzlina ve variantě jahodová 
či vanilková (pistáciová přišla do krámu až později) sázela, ale 
už si nevybavuji její chuť, alespoň s porovnání s dneškem. Éček 
tam bylo asi méně, protože tak se žádná přísada nejmenovala, 
ale že by byla dříve chutnější nebo vydatnější, to fakt říct 
nemohu. Ale co vím jistě, tak výběr byl mnohem jednodušší, 
protože u dnešních příchutí někdy nevím, co vlastně obsahují, 
nebo se divím, z čeho všeho se dá 
zmrzlina vyrobit, aby si ji někdo 
koupil. A cena? Já vím, podražila, 
ale před těmi 45 lety, o něž jsem 
se vrátila ve vzpomínkách, bylo 
těch pár desetníků vlastně totéž, 
co dnešních 12 korun za kopeček.

Děkujeme za milý vzpomínko-
vý dopis. Je pravdou, že dřív 
byl výběr mnohem jednodušší 
a u dnešního množství příchutí 
někdy nezbývá než si důkladně 
pročíst etikety, aby měl člověk 
představu o tom, co vlastně 
kupuje a zda se při ochutnání 
dočká opravdové chuti nebo jen 
směsi vody a aromat.  
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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

jak to chutná vám...předplatné

Nové výhody
Pořiďte si roční předplatné 

časopisu Svět potravin a získejte 
skvělé výhody:

Na ročním předplatném 
nyní ušetříte 58 Kč, 

neboli 12 čísel za cenu 10

Zdarma můžete dostávat na svůj 
mail aktuální informace o nebez-

pečných potravinách na trhu

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

roční předplatné pro sebe zdarma
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křížovka

Tajenka ze srpnového čísla:  Valentina Stýblová: Lepší jídlo ze zeleniny a k tomu a k tomu láska než 
z vykrmeného býka a s tím nenávist.
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