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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

SOUTĚŽ PENNY 

prosinec je ideálním časem k bilancování končícího se roku. V roce 2012 jste se v časopise 
Svět potravin měli možnost dozvědět, že české pivo je neskutečně zdravé, že se Václav 
Noid Bárta uvolní nejlépe u televizních pořadů o vaření, jak nakrmit teenagera, co vám 
přinese pravidelná konzumace hlívy ústřičné či kterým mýtům o školních jídelnách raději 
nevěřit. Největší ohlas u vás, našich čtenářů, ale měla dvě spolu úzce související témata – 
testy potravin a triky obchodníků. Díky Světu potravin už víte, po kterém pomerančovém 
džusu byste měli v obchodě sáhnout, v jakých vaječných těstovinách vejce nenajdete ani 
lupou a výrobci kterých tavených sýrů klamou spotřebitele. 

Díky všem těmto informacím jsem se i já přistihla, že v obchodech s potravinami 
trávím čím dál více času. Ne snad proto, že by mě bavilo špacírovat mezi regály (pokud 
zrovna zavěšená na madlo vozíku nesvištím po prázdných chodbičkách). Na vině je 
skutečnost, že jsem si začala mnohem více všímat, že výrobky mají i svou druhou 
tvář. Na ní mne sice neoslňují obrovské kusy ovoce padající do jogurtu ani kravičky 
spokojeně se pasoucí na zelené trávě a produkující tím pádem to nejčerstvější mléko, 
zato ale tady najdu informace, které by pro nás všechny měly být tím nejdůležitějším 
argumentem při rozhodování, zda si výrobek doneseme až domů. Rada odborníků 
je jasná: zapomeňte na éčka, chemické kontaminanty či přírodní toxické látky, 
které většina spotřebitelů považuje za největší zdravotní rizika v potravinách, a svou 
pozornost soustřeďte především na složení 
stravy. Uvidíte, že se vám ta chvíle navíc 
strávená v obchodě mnohokrát vrátí.

A protože je závěr roku nejen ve znamení 
hodnocení roku uplynulého, ale i výhledů 
do toho nadcházejícího, mohu vám už teď 
prozradit, že se v roce 2013 Svět potravin 
zaměří například na bio výrobky, kvalitu 
potravin v ČR a zahraničí, farmářské trhy či 
problematiku značení potravin.

Ale to vše až v příštím roce. Vy si především 
užijte vyvrcholení toho stávajícího a s klidem 
a radostí si vychutnejte advent a vánoční 
svátky. 

Kateřina Bendlová
editorka
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vydavatele je zakázáno.

Penny Market pro Vás připravil v listopadu další 
novinky v sortimentu. Z řady kvalitních českých 
potravin Karlova Koruna ochutnejte nově výborné 
Hořické trubičky Karlova Koruna. Pro milovníky sýrů 
je v ucelené řadě mléčných výrobků BONI, kterou 
zakoupíte pouze v PENNY, novinkou sýr Gouda plátky 
48%. Ochutnejte novinky z řad vlastních značek PENNY. 
Více informací nejen o řadě výrobků Karlova Koruna a BONI 
najdete na www.penny.cz.
Poukázku do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu 
redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:  
Jogurtové nápoje bONI si můžete v PENNY zakoupit v příchutích:
a) borůvka a jahoda
b) broskev a jahoda
c) meruňka a borůvka
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Na Vánoce-li zebe, pro pole dar to z nebe.
Je-li na Štědrý den vítr, bude úroda malá.
Když na Štěpána silný vítr bouří, vinař smutně oči mhouří.
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Nezapomeňte si koupit lednové číslo Světa potravin, které vychází 17. prosince.

2012



Svět na pánvi 
Svět na pánvi 
Kuchařka šéfkuchaře 
Romana Dolejše je 
odrazem jeho kariéry 
– každému svému 
působišti věnoval 
jednu kapitolu, do níž 
vybral autentické 
místní recepty, ať už 
ty, které vařil na svém 
pracovišti, nebo 
domácí recepty svých 
spolupracovníků. 
Všechny jsou ale 
vybrány tak, aby je zvládl uvařit i laik 
a aby se daly uvařit i z u nás běžně 
dostupných surovin. Můžete si tak uvařit 
dobroty, které znáte z dovolené, ale také 
vyzkoušet něco zcela nového, například 
recepty ze zaoceánské výletní lodi nebo 
soukromého ostrova. Vydává Smart Press 
za cenu 399 Kč.    

Kouzlo perníčků  
Zveme vás na krásné, 
líbezné, malované 
perníčky, patřičně 
navoněné kořením. 
Pustíme se společně 
do jejich výroby. 
Připravíme těsto 
a polevu ideální 
konzistence, nejprve  
si zkusíme zdobit 
sušenky, abychom 
hotové perníčky 
ve tvaru koleček, 
srdíček nebo vajíček ozdobili bezchybně. 
Upečeme i 3D tvary, podstavce na svícny 
nebo hvězdy, přidáme do polev barvy. 
Knihu vydává Ikar za doporučenou cenu 
229 Kč.      

Osm chutí Asie
Shahaf Shabtay, 
šéfkuchař oblíbené 
pražské restaurace 
SaSaZu, se s vámi 
v této kuchařce 
podělí nejen 
o recepty a postupy 
asijské kuchyně, ale 
také o příběhy, které se za nimi skrývají. 
Každá kapitola knihy je věnována jedné 
typické asijské surovině. Tyto ingredi-
ence jsou použity v receptech na saláty, 
polévky, hlavní jídla a dezerty či drinky, 
každý je navíc doplněn fotografií. Recepty 
jsou přizpůsobeny českým podmínkám. 
Vydává Smart Press za cenu 449 Kč. 

12/12

Radujme se, veselme se     
Chcete-li si oddychnout od vánočního 
shonu a vychutnat si tradiční adventní čas 
na vesnici v 19. a na počátku 20. století, 
pak je skanzen ve Strážnici ta pravá 
volba. Celý prosinec zde můžete potkat 
postavy patřící k tomuto ročnímu období, 
seznámit se s přípravou tradičních jídel 
a ochutnat zabijačkové speciality.

Adventní trhy  
Přijďte v době adventu okusit romantickou 
předvánoční atmosféru zasněžených 
českých náměstí. Prodej vánočních ozdob, 
kaprů, koncerty plné koled, ale i zdobení 
tradičních perníčků, prodej pečených 
kaštanů a svařeného vína na zahřátí, to 
vše budete moci zažít na předvánočních 
trzích ve většině českých měst. 

Vánoce v Brně
Předvánoční festival otevřených sklepů 
ve dnech 8. – 9. prosince představí 
32 špičkových vinařů z celé jižní Moravy. Vína 
z jejich rukou budou nabízena ve sklepních 
prostorách brněnských restaurací, vináren 
a vinoték. Využijte možnosti strávit příjemný 
víkend degustací, vybíráním a nakupováním 
vín pro blížící se svátky. 

Tradice na vlastní oči  
Že zatím netušíte, jak vypadá pravá 
slovácká zabijačka? V tom případě se 
zajeďte podívat první prosincový den 
do Bukovan. V místním mlýně uvidíte, jak 
probíhá bourání a zpracování prasete krok 
za krokem. Pokud budete chtít, můžete 
se do přípravy vepřových pochoutek pod 
vedením zkušených řezníků sami zapojit.  

Slaví i bílá paní   
Hrad Loket je ideální místo, kde si 
můžete připomenout staré české vánoční 
zvyklosti. Děti se pobaví koláčovým 
turnajem a projdou šermířskou školou. 
Vy je zatím můžete sledovat s pohárkem 
horkého vína, medoviny nebo zabijač-
kovou klobáskou v ruce. Akce se koná 
o víkendu 8. a 9. prosince.
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kalendárium

Promenáda vín
Dlouho očekávaným vrcholem celoročních 
vinařských počinů je ve Velkých Pavlovicích 
Promenáda červených vín. Jde o jedinou 
specializovanou soutěž červených a růžo-
vých vín a klaretů v České republice. Vzorky 
z domácí i zahraniční produkce máte 
možnost degustovat na této mezinárodní 
přehlídce celou sobotu 1. prosince. 
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DOzlATOVA Pečené 
Značka Bohemia rozšířila bohatou 
řadu svého slaného pečiva v podobě 
dvou nových příchutí Tyčinek, které se 
staly klasickou pochoutkou v českých 
domácnostech a nezbytnou součástí 
všech oslav. Ke stávající slané, sýrové 
a bramborové nově přibyla papriková 
a smetanová varianta. Paprika potěší 
svou jemnou chutí, smetanové tyčinky 
překvapí výrazným aroma. Obě varianty 
se skvěle hodí k vínům, sýrům, nebo 
jako dobrůtka pro posezení u televize. 
Všechny příchutě jsou k dostání 
za doporučenou cenu 15,90 Kč.

DODá jíDlu šmRnc  
Věděli jste, že 73 % lidí, kteří konzumují 
sýry s modrou plísní, používají tento typ 
sýra na vaření? Proto Sedlčanský vyvinul 
Modřenín na vaření, který oceníte 
především v teplé kuchyni, ale také 
jako doplněk do salátů či v obložených 
mísách. Hodí se do omáček, k zapékání 
nebo na posypání již hotových pokrmů. 
Má pevnější konzistenci než Modřenín 
krémový, takže se lépe strouhá a krájí. 
Balení o 100 gramech pořídíte za 27,90 Kč. 

PRAlinKy Plné POhODy  
Fialová kráva Milka si pro své příznivce připravila novinku v podobě 
křupavých pralinek Crispello. Pod lahodnou horní čokoládovou vrstvou 
ukrývají oplatku, uvnitř které na vás čeká výborný jemný krém. Milovníci 
čokolády sáhnou jistě po sáčku pralinek s čokoládovou náplní, pro ty, 
kdo dávají přednost i jiným příchutím, je připravena vanilková varianta. 
Vhod přijdou při oslavách, na cestách i při odpolední kávě. Pralinky 
Crispello v obou příchutích zakoupíte za 59,90 Kč. 

jeDnODuchOST A KVAliTA 
V jeDnOm  
Patříte k milovníkům kávy, kteří si nedovedou 
den bez šálku lahodného nápoje představit? 
Jacobs Krönung vám představuje novou 
generaci rozpustné kávy Millicano – spojení 
jednoduchosti přípravy rozpustné kávy a plné 
chuti a vůně kávy mleté. Té je dosaženo díky 
unikátní technologii výroby, která umožnila 
spojit do jedné granule Millicano rozpustnou 
kávu a částečky pražených a mimořádně jemně 
rozemletých kávových zrn. K dostání je v krásné 
dóze s obsahem 95 gramů za cenu 144,90 Kč.

TIP REdAkCE

nA PAlAčinKy i fRgály
Ochutnejte novinku společnosti Hamé s celými kousky jahod, višní, 
malin a jablek. Směs je vhodná na palačinky, lívance, poháry i dezert. 
Podávejte studené na palačinkách, nebo ohřejte a pochutnejte si spolu 
s vanilkovou zmrzlinou na této sladké neřesti. 
Hamé uvádí na trh také zcela nová hrušková povidla. Pečete frgály, 
buchty nebo koláče? Přesně pro tento účel jsou stvořená. Vyladěná 
chuť hrušek a jablek dodává tu správnou chuť, vůni i barvu.

zDRAVější KlASiKA 
Společnost Alpro soya přichází na trh s novinkou v podobě stoprocentní rostlinné sojové 
alternativy klasické smetany na vaření s názvem Alpro soya Cuisine. Jde o plnohodnot-
nou alternativu běžné smetany z kravského mléka, která je ideální pro přípravu tradičních 
českých pokrmů. Polévky či omáčky jsou díky jejímu použití odlehčené a lépe stravitelné, 
aniž by se to projevilo ve výsledné chuti. Alpro soya Cuisine je k dostání v síti drogerií DM 
a ve vybraných obchodních řetězcích za cenu 30,90 Kč.
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Vítězem 3. ročníku MAKRO 
Mistrovství ČR ve filetování 
čerstvého lososa se stal 
Lukáš Paluska, šéfkuchař 
restaurace Carlsbad Plaza 
Karlovy Vary. Odborná poro-
ta hodnotila u 26 účastníků 
soutěže kvalitu filetu bez 
kosti a kůže (tzv. trim E), 
výtěžnost, čistotu pracoviště 
a čas, který byl u šampio-
na mistrovství 5 minut 20 
sekund. Přímo na Václav-
ském náměstí se ze zpraco-
vaných lososů připravovaly 
degustační porce pečeného 
filátka či tataráčku s houba-
mi. Na ořezech z filetů si pak 
pochutnali lední medvědi 
z pražské ZOO. 

Češi v posledních letech kupují stále méně nealkoholických 
nápojů. Z dat Svazu výrobců nealkoholických nápojů vyplývá, 
že od roku 2004 se prodej nealka snížil o více než deseti-
nu. Řada lidí místo balených vod či džusů z ekonomických 
důvodů dává přednost vodě z kohoutku. Různě časté pití 
kohoutkové vody uvedlo 90 % respondentů. Tento trend po-
tvrzuje také růst spotřeby sirupů, kterými si lidé vodu ochu-
cují. Přestože vodárenské firmy každoročně vodu zdražují, 
zůstává voda z kohoutku nesrovnatelně levnější než zakoupe-
ná voda v lahvích. 

Kdo filetuje 
nejlépe?

litovel obhajuje

Moravská a česká vína se už pošesté ucházela o medaile 
na největší mezinárodní vinařské soutěži vín v Německu 
MUNdUS vini. Naši vinaři si z Neustadtu přivezli 3 zlaté 
a 15 stříbrných medailí. Zlatou medaili získalo Vinařství Čech 
za Rulandské šedé, pozdní sběr 2011, Vinselekt Michlovský 
za Pálavu, výběr z hroznů 2009 a Znovín Znojmo za Tramín 
červený, výběr z bobulí, mešní víno 2011. Již 12. ročník sou-
těže MUNDUS vini potvrdil své místo mezi nejprestižnějšími 
a také nejpřísněji hodnocenými soutěžemi na světě, počet 
zúčastněných vín přesáhl 6000. 

Švédská společnost Tetra Pak, která způ-
sobila revoluci ve světě obalů, slaví 
60. narozeniny. Stejnou dobu si díky jejímu 
zakladateli, Rubenu Rausigovi, mohou 
zákazníci nosit mléko domů v kartonových 
obalech. Zásadní změnu v kvalitě plnění 
i balení znamenalo představení trvanlivého 
mléka o pár let později. Jen díky tepelné-
mu ohřevu a složení obalu vydrželo několik 
měsíců, a to při zachování všech důležitých 
živin. Ne nadarmo nazvali odborníci toto 
aseptické balení „největším pokrokem 
potravinářské vědy od dob Pasteura“.

Vinaři opět bodují

co se kde šustne

Raději z kohoutku

Od lahve ke kartonu

Pivo Litovel Premium obhájilo loňské vítězství 
v soutěži České pivo v hlavní kategorii světlých ležáků. 
V novinářské anketě Naše pivo zvítězil Pilsner Urquell 
z Plzeňského prazdroje. Své nejoblíbenější pivo vybíraly 
i ženy. Prvenství ze dvou předchozích ročníků zopa-
kovalo pivo Bernard. Mezi jedenáctistupňovými pivy 
zvítězil Velkopopovický Kozel, nejlepším tmavým pivem 
zvolila porota pivo Zubr Classic, vítězem mezi nealko-
holickými pivy se stal Bernard s čistou hlavou. Ve všech 
kategoriích se letos utkalo celkem 72 piv. 
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litovel obhajuje

Vinaři opět bodují

palec nahoru, palec dolů

Prodej načerno          
– palec dolů 
Naprostá většina restaurací, 
které v Česku prodávají 
zvěřinu, tak dle informací 
Státní veterinární správy činí 
načerno. Všechny provozy, 
které ulovenou zvěř stahují 
a bourají, mají ze zákona 

povinnost se dopředu nechat zaregistrovat 
nebo nechat schválit od krajské veterinární 
správy. V ČR má však takovou registraci jen 
jediná restaurace, ostatní podniky nabízející 
na svých jídelníčcích zvěřinu tak dělají 
v podstatě načerno, pokud ji nenakupují již 
zpracovanou ze schválených zařízení. Řada 
restaurací také klame své hosty, když jim 
prodává pod názvem zvěřina maso zvěře 
z faremních chovů.  

co svačí české děti?        
– palec nahoru 
Za podpory ministerstva 
zemědělství byla spuš-
těna informační kampaň 
Zdravá svačina, která 
má zlepšit stravovací 
návyky školáků. Dětem 
a jejich rodičům 

poskytne informace o škodlivosti 
nevhodného stravování a zdravých 
alternativách stravování. Školáky 
má především naučit jíst více ovoce 
a zeleniny, jejichž konzumace patří 
k opatřením boje proti obezitě. Až 
30 % českých dětí má v současnosti 
potíže s nadváhou. Jen dvě procenta 
dětské obezity jsou způsobena 
nemocí, většina dětí má problém 
s nadbytečnými kilogramy proto, že 
se s nadváhou potýkají také jejich 
rodiče.   

Roquefort v ohrožení         
– palec dolů 
Pochutnáváte si rádi 
na chuťovce jménem 
roquefort? Možná 
je vašemu hodování 
konec. Výrobu sýru 
v jeho domovině 
na jihovýchodě Francie 

ohrožují vlci, kteří se v pohoří Cevenny 
objevili. Místní chovatelé varují, že 
kvůli útokům těchto šelem nebudou 
schopni dodržovat přísná pravidla pro 
chov ovcí, z jejichž mléka se slavný sýr 
vyrábí. Podle nařízení se ovce musejí 
každý den pást na pastvinách pod 
širým nebem, pokud je příznivé počasí 
a dostatek trávy. Vlky smějí střílet 
jen lidé se zvláštním povolením a pro 
chovatele jsou preventivní opatření 
jako osvětlení a elektrické ohradníky 
příliš nákladná.

jak se lépe vyznat           
 – palec nahoru 
Při běžném nákupu 
dostává spotřebitel velké 
množství informací, 
z nichž nejdůležitější by 
pro něj mělo být výživové 
složení výrobku. Jednodu-
chým vodítkem, jak zjistit 

skutečné složení potravin, které je často 
potlačeno marketingovými aktivitami, 
je označování nezávislým logem Vím, 
co jím. Jeho hlavním cílem je zlepšit 
orientaci běžného spotřebitele v nabídce 
potravin a jasně označit ty, které splní 
stanovená kritéria vyváženého složení. 
Logo bylo v Česku uděleno zhruba 
160 výrobkům, jejich seznam naleznete 
na www.vimcojim.cz.  

PAlec nAhORu, PAlec DOlů
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Kvalitnější trhy      
– palec nahoru 
Dlouho očekávaná asoci-
ace, jež by měla sdružovat 
odpovědné organizátory 
farmářských trhů, kteří 
budou dodržovat přísnější 
pravidla a pečlivěji vybírat 
své prodejce, je na světě!  

Členové Asociace farmářských trhů 
budou muset dodržovat přísná pravidla, 
mezi něž patří nastavení podílu zahranič-
ních potravin na maximálně 10 % z cel-
kového množství prodejních míst, úzká 
spolupráce s dozorovými orgány či férové 
zacházení s prodejci. AFT by měla přinést 
zákazníkům jistotu o autentičnosti, kva-
litě a bezpečnosti prodávaných produktů, 
a posílit tak důvěru ve farmářské trhy. 



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz10 11

potravinová policie
Přip

ravila K
ateřin

a B
en

d
lo

vá

název výrobku Prodejna závada

Albert Quality Toustový chléb pšeničný světlý
AHOLD, Zdislavická 
583, Praha 4

Patrná plíseň viditelná pou-
hým okem

Müller Thurgau – moravské zemské víno
Zdeněk Mezuliáník, 
Dolní Valy 546, Uherský 
Brod

Překročeno maximální 
povolené množství oxidu 
siřičitého více než dvojná-
sobně

Med květový smíšený lesní
AHOLD, Kutnohorská 
226, Hradec Králové

Přidáno barvivo amoniak – 
sulfitový karamel

Vysočina BILLA, Plaská 7, Plzeň
Zjištěno méně čisté svalové 
bílkoviny, než je dáno 
vyhláškou

Steinex Vysočina
Globus, Chotíkov 385, 
Plzeň

Zjištěno méně čisté svalové 
bílkoviny a vyšší aktivita 
vody, než je stanoveno 
příslušnou vyhláškou

Rybí salát s jogurtem Fishi
Penny Market, Plzeňská 
tř. 1676, Třemošná

U dvou z pěti odebraných 
výrobků nižší obsah masa, 
než výrobce deklaruje 
na obale (18 % a 22 % místo 
deklarovaných 30 %).

Arašídy neloupané pražené
Tesco Stores, Rokycan-
ská 1385/130, Plzeň

Přibližně u třetiny plodů 
výskyt plísně v podobě čer-
ných skvrn

Chocolate a Nut Cookies (sušenky s čokoládou a lísko-
vými ořechy)

Tesco Stores, Chebská 
870/23, Mariánské 
Lázně

Obsah alergenu arašídů 
v množství 186 mg/kg, 
což neodpovídá deklaraci 
na obale.

Vepřové maso ve vlastní šťávě
Jednota, Přátelství 
2805, Tábor

Zjištěn nižší obsah masa, 
než výrobce uvádí na obale 
(63 % místo 75 %).

Šunka pro děti – výběrová
AHOLD, Tř. 9. května 
2886, Tábor 

Obsahem čisté svalové bíl-
koviny neodpovídá zařazení 
mezi výběrové šunky.

Turistický salám
AHOLD, Romana Havel-
ky 4857/3, Jihlava 

Vyšší aktivita vody, než je 
dáno vyhláškou. 

Sauvignon – víno odrůdové polosuché 
SPILIT, Horní Brašov 
759, Týn nad Vltavou

Víno zakalené s obsahem 
nečistot, chuť a vůně po ne-
žádoucích biologických 
procesech

Roger Tastino toffi with milk chocolade
Lidl, Jeremiášova, 
Praha 5

Zjištěny arašídy v množství 
690 mg/kg, což je vyšší než 
stopové množství.

Brokolice
Tesco Stores, Pražská 
2494/15, Cheb

Zjištěno pětinásobné pře-
kročení maximálního limitu 
reziduí pesticidu chlorpy-
rifos

Rosehip – šípkový čaj Lidl, Gerská, Plzeň
Zjištěno šestinásobné pře-
kročení maximálního limitu 
reziduí pesticidu propargite

Virde citrus Paradisi – grepový extrakt
VIRDE, Štemplovec 10, 
Holasovice

Zjištěno překročení maxi-
málního limitu reziduí látky 
benzalkonium

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

Více na www.svetpotravin.cz



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz10 11prosinec 2012
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Dříve se naše babičky spokojily se zásobou zimních jablek a hrušek. Dnes je na trhu tak 
velká nabídka různých druhů ovoce, že se sezónní druhy pomalu dostávají až na druhou 
kolej. Nejen v zimě kupujeme exotické ovoce, které slibuje rozmanitou chuť, ale také 
velkou dávku vitaminu C, jenž pomáhá posilovat imunitu. Vyrovná se ale z nutričního 
hlediska tuzemskému ovoci a nemůže v některých případech zdraví spíše škodit? 
Poradíme vám, jak si počínat při jeho výběru, na co si dát pozor a jak je skladovat. 

Exotika 
u nás doma
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obchodního řetězce Tesco vysvětluje: 
„Ovoce a zelenina patří mezi kategorie 
zboží, které jsou nejnáchylnější na změny 
teplot a manipulaci. Kontrolu kvality 
ovoce a zeleniny zde provádíme několi-
kastupňově. Pokud jde o kontrolu přímo 
na regále, provádí ji speciálně proškolený 
zaměstnanec. Interně jej nazýváme WIBI, 
protože uplatňujeme při kontrole princip 
‚Would I buy it?‘, tedy ‚Koupil bych si 
to?‘. To znamená, že kontrolu provádí 
z pohledu zákazníka, a to průběžně 
během dne a při doplňování zboží.“
Samozřejmě se i tak může stát, že se 
někde vyskytne shnilý kousek. Plody 
mohou být narušené, pomačkané apod. 
Je tedy třeba při výběru využívat všechny 
naše smysly. V první řadě zrak, jenž 
pomůže odhalit případné nedostatky 
na kráse. Čich, který upozorní na možnou 
plíseň či neobvyklou vůni. Hmat, díky 
kterému lze poznat, zda je ovoce zralé, 
na některých místech příliš měkké apod. 
A nakonec chuť, jež prozradí například 
přemrzlý nebo nedozrálý plod. Všeobecně 
je koupě exotického ovoce tak trošku 
sázka do loterie. Očekáváme, že získáme 
vitaminovou bombu, ale ve skutečnosti to 
tak být vůbec nemusí. Ovoce se sklízí ještě 
ne plně zralé a chemicky se ošetřuje tak, 
aby ve zdraví přežilo dlouhou přepravu. 
Nutričně jej tedy nelze srovnat s druhy, 
které vyrostou a dozrají v přirozeném 
a lokálním prostředí a jsou do určité doby 
po sklizni spotřebovány. 

v doporučených podmínkách. Na obale 
musí být uvedena doporučená doba 
spotřeby, obvykle se jedná o 1 den. 

A jaká je praxe?
Prodejci v obchodech a na trzích se 
samozřejmě snaží nabízet exotické ovoce 
v co možná nejvyšší kvalitě. Zástupce 

Exotické ovoce se do Evropy dováží 
obvykle z tropů a subtropů, a to buď 
letecky v chladicích boxech, což je 
finančně poměrně nákladné, nebo 
námořní dopravou v kontejnerech. 
Speciální opatření se týkají dovozu 
vybraných potravin a surovin, tedy 
i čerstvého ovoce, ze zemí třetího světa. 
Ty mohou představovat vážné riziko pro 
lidské zdraví v případě, jsou-li napadeny 
plísní, jež produkují nebezpečné 
mykotoxiny. Nelze je odstranit jen 
pouhým odříznutím napadené části 
plodu, takže následný prodej je ze 
zákona zakázán. I v případech, kdy se 
kousky exotických druhů ovoce prodávají 
například v podobě salátu, musí prodejce 
dodržet určité bezpečnostní a hygienické 
podmínky, tedy použít zdravotně 
nezávadné ovoce, které nakrájí v hygie-
nicky čistém prostředí, vakuuje a skladuje 
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Požadavky na prodej exo-
tického ovoce
1. Nabízené ovoce musí být celé a zdravé. 

2. Nesmí být napadeno hnilobou či 
škůdci.

3. Nesmí být mechanicky nebo mrazem 
poškozené.

4. Nesmí jevit známky nadměrné povr-
chové vlhkosti, cizího pachu nebo chuti. 

5. Nesmí být poškozeno vlivem neodbor-
ného zacházení či nevhodných skladova-
cích podmínek. 

6. Ovoce se skladuje v prodyšném 
prostředí, na tmavším a suchém místě při 
teplotách, jež jsou doporučovány pro jed-
notlivé druhy. Teplota by neměla klesnout 
pod 10 °C.

7. Některé druhy ovoce, včetně citruso-
vých plodů, musejí být označeny jakostní 
třídou a zemí původu.

8. Pokud se ve větším zvýhodněném ba-
lení objeví shnilé ovoce, je možné jej vrátit 
do druhého dne s dokladem o nákupu 
potravin a trvat na výměně zboží nebo 
vrácení peněz.
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citrusové plody 
Pomeranče, mandarinky, grepy, pomelo 
a další nám již zcela běžně dostupné 
a známé citrusové plody se po sklizni 
ošetřují řadou ochranných chemických 
látek, které fungují jako konzervační 
činidlo. Tato informace musí být 
na ovoci viditelně vyznačena. Látky se 
nacházejí především v kůře, proto se 
doporučuje po oloupání ovoce umýt si 
ruce. Při strouhání kůry např. do cukroví 
je lepší použít takové plody, které jsou 
v bio kvalitě, případně je před použitím 
pořádně umýt horkou vodou, kartáčem 
nebo hrubou houbou na nádobí. 
Barevná odchylka u mandarinek 
a pomerančů nemusí nutně znamenat, 
že se jedná o nezralé plody. Mohly být 
tzv. uměle odzeleňovány, to znamená, 
že tam, kde se plody vzájemně dotý-
kaly, zůstalo zelené zabarvení. Na škodu 
není ani lehce a částečně uvolněná kůra 
u pomerančů a mandarinek II. jakostní 
třídy. To, zda budou sladké a zralé, 
lze poznat již samotným přičichnutím. 
U grepů platí pravidlo, čím tmavší je 
dužina, tím sladší plod je. Pomelo je 
lepší nakupovat zabalené do celofánu 
a síťky. 
Zvláštní skupinu citrusů pak tvoří citrony 
a limetky. Citrony se sklízejí ještě zelené 
a nechávají se dozrávat ve skladištích či 
během transportu. Dozrají i v domácích 
podmínkách při pokojové teplotě 
nebo v chladničce. Vybírat bychom si 

měli takové plody, které mají pevnou 
tmavožlutou kůru. Čím světlejší jsou, 
tím méně obsahují šťávy. Citronům se 
skvrnami, otlačeninami či svraštělou 
kůrou je lepší se vyhnout. Limetky 
jsou menší, neobsahují tolik semínek 
a jsou šťavnatější. Jejich kůra by měla 
být tmavě zelená, tenká, lesklá, bez 
skvrn a otlaků. Pokud mají hnědou 
skvrnitou kůru, znamená to, že se jedná 
o zasychající plody. 

Další rady při nákupu 
Obdobně jako citrusové plody mají 
i ostatní druhy exotického ovoce svá 
vlastní specifika výběru a skladování. 
Podívejme se na ty u nás nejvíce 
oblíbené.
Melouny jsou chutné a aromatické 
jen tehdy, jsou-li zralé. Proto je třeba 
si k nim při nákupu přičichnout. Měly 
by mít sladkou vůni, především při 
zmáčknutí květového konce. V tomto 
místě u stopky by měl být meloun 
měkký, slupka pak pevná, neporušená 
a beze skvrn. Poklep na ně by měl znít 
dutě. Melouny se skladují při teplotě 
10 °C, lépe ale dozrají při pokojové 
teplotě. 
Kiwi je zralé, pokud má pevnou 
a neporušenou slupku. Ideální je 
kupovat polozralé plody a nechat je 
při pokojové teplotě „dojít“. Nejlépe 
dozrávají v papírovém sáčku s jablky 
nebo banány. V chladničce pak vydrží 

zaostřeno
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i déle než jeden týden. 
Fíky mají podle odrůdy zelenožlutou až 
fialovou barvu slupky. Kupovat bychom 
je měli i s pevně držící stopkou, 
měkkou a zároveň pevnou slupkou. 
Bělavý film na povrchu znamená, že 
je plod zralejší. Naopak, pokud je 
uvnitř dužina bílá, je fík nezralý. Pokud 
se nekonzumují ihned, je lepší fíky 
skladovat v lednici, kde vydrží až 2 dny.
Ananas je druh exotického ovoce, 
u kterého je plíseň často viditelná 
na spodku plodu. Neměli bychom 
jej kupovat ani s uschlými listy, jež 
mohou znamenat nahnilý střed. Pokud 
jde lístek snadno vytrhnout, jedná se 
o nedozrálý plod. Vůně ananasu by 
měla být čistá bez hniloby. Ještě mírně 
nazelenalý plod můžeme doma při 
pokojové teplotě nechat dozrát, trvá 
to 1 až 2 dny. Ananas by však neměl 
přijít do lednice, pokud není nakrájený 
a zabalený v potravinářské fólii.
banány se sklízejí ještě nezralé, zelené 
a dozrávají až v tzv. dozrávacích halách 
s kontrolovanou teplotou a vlhkostí. Při 
nákupu je lepší se vyhýbat přezrálým 
a skvrnitým plodům. Banány by se 
neměly skladovat v chladničce, tam 
rychle zčernají a ztrácejí aroma i chuť.
Mango může mít dle druhu jak 
zelenou, tak žlutou slupku. Převáží 
se ještě nedozrálé, protože je citlivé 
na tlak a mohlo by se poškodit. 
Podstatné je vybírat takové plody, 
které nemají tmavé skvrny na slupce 

a nejsou promáčknuté. Mango by mělo 
vonět. Skladuje se při pokojové teplotě.
Granátové jablko je třeba vybírat 
podle toho, zda není otlačené, 
pomačkané či jinak poškozené. Slupka 
by měla být hladká a lesklá. Skladuje se 
na suchém a chladném místě.
Avokádo sice působí spíše jako 
zelenina, patří ale mezi ovoce. Lepší 
je kupovat zelenější plod, jenž bude 
na stisk pevnější, měkké avokádo je 
přezrálé. Uchovává se při pokojové 
teplotě, kde může za 3 až 5 dnů dozrát.

Stejně jako pečivo?
Již od srpna se spotřebitelé lépe 
orientují v tom, zda kupují čerstvé, 
nebo rozmrazené pečivo. V budoucnu 
by mohli mít přehled také o tom, jestli 
prodávané ovoce a zelenina dozrávaly 
na sluníčku ve svém přirozeném 
prostředí, nebo ve skladech. Nastavení 
parametrů, jak čerstvost ovoce značit, 
zkoumá v současné době Potravi-
nářská komora s Vysokou školou 
chemicko-technologickou. 
„Kvalita ovoce je velmi široký pojem, 
kdy je nezbytné rozlišovat účel, pro 
jaký je daný ovocný druh pěstován. 
Ovoce, u kterého se přepokládá 
technologické zpracování, například 

výroba džusů, kompotů 
a podobně, může mít jinou 

kvalitu než ovoce určené 
k přímému konzumu. 
Nejvyšší konzumní 

kvalitu ovoce dosahuje, vyjma 
omezeného množství ovocných 
druhů jako avokádo či banán, pokud 
zcela dozraje na mateřské rostlině. 
Skladovatelnost ovoce je obecně velmi 
omezená a pokud mají být exotické 
ovocné druhy dopraveny do naší 
republiky, musí konzument počítat 
s tím, že je nelze sklízet v konzumní 
zralosti, a tedy i jejich kvalita bude 
až na malé výjimky nižší, než kdyby si 
spotřebitel daný plod utrhl v exotické 
zemi přímo z mateřské rostliny. 
Ovoce se podle schopnosti dozrávat 
po sklizni dělí na plody klimakterické 
a neklimakterické. Klimakterické ovoce 
je schopno po oddělení od mateřské 
rostliny dozrát, patří sem například 
jablka, hrušky, avokádo, banány. 
Druhá skupina plodů schopnost 
po sklizni plnohodnotně dozrát nemá. 
Týká se to například jahod, třešní, 
citrusů. Je tedy patrné, že určité 
druhy ovoce jsou z hlediska kvality 
pro transport na velké vzdálenosti 
vhodnější než jiné. Je na konkrétním 
spotřebiteli, zda nutný kompromis 
v kvalitě určitých druhů tropického 
ovoce bude akceptovat, či nikoliv,“ 
vysvětluje Ing. Aleš Rajchl z VŠCHT.

Pozor na alergie
Na trhu se můžeme v současnosti setkat 
s nepřeberným množstvím exotických 
druhů ovoce. Odborníci na výživu ale 
většinou doporučují dávat přednost 
ovoci z pásma, ve kterém člověk žije. 
Tělo je na ně zvyklé, zatímco exotické 
plody mohou u citlivých jedinců vyvolat 
alergické reakce. Zejména opatrní 
bychom měli být u malých dětí. Nejprve 
by měly ochutnat malý kousek a teprve 
poté, když se nevyskytnou žádné aler-
gické reakce, pokračovat v konzumaci.
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inzerce

Během listopadu jsme se vás na našich 
webových stránkách www.svetpotravin.cz 
ptali – kdy nakupujete exotické ovoce?
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čokoládové kolekce a nejrůznější čokoládové a jim podobné figurky před-
stavují každoročně obvyklou položku v nákupních košících, a to již poměrně 
dlouho před Vánocemi nebo Velikonocemi. Obchodníci se snaží nabídnout 
zboží nejrůznějších líbivých chutí a barev, avšak kvalita vlastního obsahu 
může být různá. V našem prosincovém testu jsme se proto podívali na kvali-
tu těchto čokoládových lákadel.

V první řadě je třeba si říci, co dělá čoko-
ládu čokoládou. Čokoláda je potravina, 
jejíž hlavní surovinu tvoří kakaová hmota 
a kakaové máslo, cukr, emulgátory 
a v případě mléčných čokolád sušené 
mléko. Dále může obsahovat vanilkové 
aroma, suché skořápkové plody, 
kandované ovoce a maximálně 5 % 
rostlinných tuků jako náhradu cenného 
a velmi kvalitního kakaového másla. Jiné 
tuky nemají tak dobré technologické 
vlastnosti jako kakaové máslo, které má 
příjemnou chuť a je velmi stabilní vůči 
žluknutí. Na rozdíl od většiny ostatních 
tuků je možné jej skladovat i několik 
let, bez významné ztráty kvality. Během 
konšování a následného chlazení se 
postupně vytváří velmi jemná struktura 
krystalů kakaového másla v kakaové 
hmotě, v důsledku čehož by čokoláda 
měla být velmi jemná se stabilními 
krystalky, aby nedocházelo k postupné 
rekrystalizaci a tvorbě tukového výkvětu 
či popřípadě ztrátě lesku. Kvalitní 
čokoláda by totiž měla být na povrchu 
lesklá. Matná barva ukazuje na špatné 
vedení konšování a chladnutí nebo 
špatné skladování výrobků. Tento neduh 
se u dutých figurek a vánočních ozdob 
vyskytuje častěji než u tabulkových 
čokolád. Vliv na výskyt tukového výkvětu 
může mít i složení náplně u plněných 
bonbonů a figurek. Kvalita čokolád je 
dána zejména obsahem kakaové sušiny, 
která je tvořena tukuprostou kakaovou 

Vánoční čokolády
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sušinou a kakaovým máslem. Mléčná 
čokoláda musí obsahovat nejméně 2,5 % 
tukuprosté kakaové sušiny, nejméně 
25 % celkové kakaové sušiny, nejméně 
3,5 % mléčného tuku, nejméně 25 % 
tuku celkem (kakaového másla a mléč-
ného tuku) a nejméně 14 % mléčné 
sušiny. Údaj o minimálním obsahu 
kakaové sušiny musí být na čokoládách 
vždy uveden.  Na výrobcích, které 
čokoládu pouze napodobují a nejsou 
označeny přímo slovem čokoláda, však 
tento údaj uveden nebývá.

Průběh testování
V našem testu jsme se zaměřili právě 
na kolekce, adventní kalendáře a duté 
figurky s vánoční tématikou. Při 
nákupu jsme se neomezovali na výběr 
pouze čokoládových výrobků, a tak 
soubor nakoupených vzorků představuje 
i přehled nejčastějších produktů na trhu. 
Příjemným překvapením bylo, že oproti 
původnímu očekávání je většina těchto 
výrobků skutečně čokoládou. Ve většině 
případů mléčnou, která je obvykle sladší 

a obsahuje sušené mléko. Z toho důvodu 
chutná dětem, pro které jsou ostatně 
tyto výrobky i určeny. Mezi zakoupenými 
byl pouze jeden z hořké čokolády 
a vzhledem ke skutečnosti, že hodnoti-
telská komise byla sestavena z dospělých 
hodnotitelů, tato čokoláda zvítězila nad 
ostatními v senzorickém hodnocení. 
Při laboratorním testování jsme se 
zaměřili na testování obsahu tukuprosté 
kakaové sušiny a na obsah tuků jiných 
než kakaové máslo. V jednotlivých 
tabulkách si můžete prohlédnout, jak 
byly jednotlivé výrobky hodnoceny sen-
zoricky a laboratorně. Vzorky, u kterých 
je uvedeno, že nelze vyhodnotit obsah 
ekvivalentů kakaového másla a mléčného 
tuku, obsahují velké množství rostlinných 
tuků. Tyto výrobky ve shodě s legislativ-
ními požadavky nebyly označeny slovem 
čokoláda.

Vzorky jsou seřazeny podle výsledků 
senzorického hodnocení. Při hodnocení 
byla použita pětibodová stupnice, na níž 
číslo pět znamenalo nejlepší výsledek.

testovali jsme pro vás

Název výrobku Orion Figurková hořká

Výrobce Nestlé Česko s.r.o.
Cena 170,90 Kč
Deklarace druhu hořká čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 49 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

16,3

Deklarované rostlinné 
tuky

obsahuje – neuve-
den druh

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

1,3

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

0,68

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

29,7

Senzorické hodnocení
Barva 3,8
Vůně 4
Chuť 4,1
Textura 4,4
Celkový vzhled 4
celkově 4,06

Název výrobku Adventní kalendář

Výrobce Windel GmbH 
Cena 19,90 Kč
Deklarace druhu mléčná čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 30 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

5,37

Deklarované rostlinné 
tuky

 - 

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

< 1

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

6,19

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

30,1

Senzorické hodnocení
Barva 4,1
Vůně 3,6
Chuť 3,6
Textura 3,8
Celkový vzhled 4
celkově 3,82

Název výrobku Adventní kalendář

Výrobce CARLA spol. s.r.o. 
Cena 14,90 Kč
Deklarace druhu mléčná čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 25 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

5,67

Deklarované rostlinné 
tuky

obsahuje – neuve-
den druh

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

2,9

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

4,26

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

31,5

Senzorické hodnocení
Barva 4,1
Vůně 3,1
Chuť 3,5
Textura 3,7
Celkový vzhled 4
celkově 3,68

Název výrobku Figaro Sněhulák

Výrobce I.D.C. LOLLY s.r.o
Cena 39,90 Kč
Deklarace druhu  - 
Dekl. kakaová sušina nejméně 25 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

4,95

Deklarované rostlinné 
tuky

obsahuje – neuve-
den druh

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

1

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

4,82

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

38

Senzorické hodnocení
Barva 3,7
Vůně 3,2
Chuť 3,7
Textura 4
Celkový vzhled 3,4
celkově 3,6

vánoční čokolády
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testovali jsme pro vás
vánoční čokolády
Název výrobku Mléčná čokoláda

Výrobce TOP Nitra spol. s r. o. 
Cena 11,30 Kč
Deklarace druhu mléčná čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 30 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

4,99

Deklarované rostlinné 
tuky

 - 

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

< 1

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

4,45

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

29,7

Senzorické hodnocení
Barva 3,6
Vůně 3,2
Chuť 3,8
Textura 3,6
Celkový vzhled 3,7
celkově 3,58

Název výrobku 
Maxipes Fík advent-

ní kalendář

Výrobce
Čokoládovny Fikar, 

s.r.o.
Cena 34,90 Kč

Deklarace druhu
belgická mléčná 

čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 32 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

5,76

Deklarované rostlinné 
tuky

 - 

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

< 1

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

4,13

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

 - 

Senzorické hodnocení
Barva 3,5
Vůně 3,1
Chuť 3,1
Textura 3,2
Celkový vzhled 3,1
celkově 3,2

Název výrobku Chocoland kolekce

Výrobce ALTIS Kolín s.r.o. 
Cena 131 Kč
Deklarace druhu mléčná čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 30 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

5,89

Deklarované rostlinné 
tuky

palmový

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

< 1

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

5,55

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

23,5

Senzorické hodnocení
Barva 3,9
Vůně 3,3
Chuť 3,1
Textura 3,2
Celkový vzhled 4,2
celkově 3,54

Název výrobku 
Hello kitty 
adventní 
kalendář

Výrobce
Müller & Müller 

GMBH 
Cena 39,90 Kč
Deklarace druhu mléčná čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 30 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

5,2

Deklarované rostlinné 
tuky

 - 

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

< 1

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

5,32

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

28,6

Senzorické hodnocení
Barva 4
Vůně 2,8
Chuť 2,5
Textura 2,6
Celkový vzhled 4
celkově 3,18

Název výrobku Mléčná čokoláda

Výrobce Müller & Müller 
Cena 9,50 Kč
Deklarace druhu mléčná čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 30 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

5,11

Deklarované rostlinné 
tuky

 - 

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

< 1

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

4,4

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

 - 

Senzorické hodnocení
Barva 3,9
Vůně 3,3
Chuť 3,3
Textura 3,4
Celkový vzhled 3,8
celkově 3,54

Název výrobku 
Happy choco mléčná 

pochoutka
Výrobce ALTIS Kolín s.r.o. 
Cena 14,90 Kč
Deklarace druhu mléčná pochoutka

Dekl. kakaová sušina
kakaový prášek se 
sníženým obsahem 

tuku
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

5,68

Deklarované rostlinné 
tuky

tuk z palmových 
jader

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

nelze vyhodnotit

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

nelze vyhodnotit

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

33,6

Senzorické hodnocení
Barva 3,7
Vůně 3,1
Chuť 2,3
Textura 2,8
Celkový vzhled 4
celkově 3,18
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testovali jsme pro vás
vánoční čokolády
Název výrobku Mléčná čokoláda

Výrobce Heinz food a.s.
Cena 29,90 Kč
Deklarace druhu mléčná čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 32 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

4,85

Deklarované rostlinné 
tuky

 - 

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

< 1

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

5,31

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

 - 

Senzorické hodnocení
Barva 3,6
Vůně 3
Chuť 3,1
Textura 2,9
Celkový vzhled 3,2
celkově 3,16

Název výrobku 
Chocoland 
adventní 
kalendář

Výrobce
Quality season 
product, s.r.o. 

Cena 14,70 Kč
Deklarace druhu cukrovinka
Dekl. kakaová sušina kakaový prášek  
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

4,41

Deklarované rostlinné 
tuky

olej z palmových 
jader

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

nelze vyhodnotit

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

nelze vyhodnotit

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

 - 

Senzorické hodnocení
Barva 4
Vůně 2,9
Chuť 1,4
Textura 1,8
Celkový vzhled 3,7
celkově 2,76

Název výrobku Figaro Červené Vánoce

Výrobce I.D.C. LOLLY s.r.o.
Cena 125,30 Kč
Deklarace druhu mléčná čokoláda
Dekl. kakaová sušina 30 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

5,15

Deklarované rostlinné 
tuky

obsahuje – neuve-
den druh

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

1,3

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

7,1

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

15

Senzorické hodnocení
Barva 3,2
Vůně 3,3
Chuť 2,9
Textura 3,1
Celkový vzhled 3,1
celkově 3,12

Název výrobku 
Krteček 
adventní 
kalendář

Výrobce Wissa
Cena 26,80 Kč

Deklarace druhu
mléčná 

čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 26 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

4,85

Deklarované rostlinné 
tuky

 - 

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

< 1

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

6,9

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

 - 

Senzorické hodnocení
Barva 2,3
Vůně 2,7
Chuť 2,6
Textura 3,1
Celkový vzhled 2,7
celkově 2,68

Název výrobku Orion Dětská mléčná

Výrobce Nestlé česko s.r.o. 
Cena 149,90 Kč
Deklarace druhu mléčná čokoláda
Dekl. kakaová sušina nejméně 25 %
Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

4,93

Deklarované rostlinné 
tuky

obsahuje – neuve-
den druh

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

2,2

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

7,57

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

34,8

Senzorické hodnocení
Barva 3
Vůně 3,2
Chuť 3,1
Textura 3
Celkový vzhled 3,2
celkově 3,1

Název výrobku 
Mikulášský 

balíček 
Výrobce TOP Nitra spol. s r. o.
Cena 29,90 Kč

Deklarace druhu
kakaomléčná 

poleva

Dekl. kakaová sušina
kakaový prášek se 
sníž. obsahem tuku 

Tukuprostá kakaová 
sušina (g/100g)

2,5

Deklarované rostlinné 
tuky

obsahuje – neuve-
den druh (ztužený)

Ekvivalenty kakaové-
ho másla (% výrobku)

nelze vyhodnotit

Obsah mléčného tuku 
(g/100g)

nelze vyhodnotit

Deklarovaný obsah 
tuku (g)

 - 

Senzorické hodnocení
Barva 2,8
Vůně 2,9
Chuť 1,6
Textura 1,8
Celkový vzhled 3,1
celkově 2,44
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jak poznat kvalitní potraviny 
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jak poznat kvalitní potraviny 

Muškát Ottonel, Tramín červený nebo 
Müller Thurgau. Skutečný obsah alkoholu 
by měl být nejméně 6 % objemových.

Sekt vinařské oblasti se vyrábí 
druhotným kvašením kupáže z jakostních 
odrůdových vín vinařských oblastí, a to jen 
uvnitř vinařské oblasti, v níž byly sklizeny 
hrozny. Celková doba výroby včetně zrání 
musí být nejméně 180 dnů při kvašení 
v tancích a 270 dnů při kvašení v lahvích. 
Skutečný obsah alkoholu v hotovém 
výrobku je nejméně 10 % objemových. 

Pěstitelský sekt je označení pro takový 
druh vína, u kterého jsou splněny 
podmínky výroby sektu vinařské oblasti 
s tím, že vlastní výroba se uskuteční 
u pěstitele révy vinné, jejíž hrozny byly 
použity k výrobě.

jak o šampaňské pečovat?
V první řadě by lahev neměla zůstávat 
dlouho na světle, a to především u umě-
lého osvětlení, protože šampaňské rychle 
nabírá „chuť stařiny“. Proto se šampaňské 
většinou servíruje ve kbelíku s ledem, 
obalené nebo přikryté ubrouskem. Velice 
důležitá je teplota servírování, ideální je 
6 až 8 °C. Čím starší však šampaňské 
je, tím bychom ho měli servírovat při 
vyšší teplotě. Velmi stará šampaňská 
vína se dokonce mohou servírovat při 
teplotě sklepa, tzn. asi 14 °C. Šampaňské 
můžeme uchovávat i několik let při 
konstantní teplotě (15 °C) a vlhkosti 
vzduchu (do 70 %).

nebouchat, prosím
Nejen na Silvestra je zvykem šampaňským 
tzv. bouchnout. Odborníci to však 
nedoporučují.  Dávají přednost decent-
nímu otevření lahve tak, aby víno pouze 
zašumělo. Po otevření by prý láhev měla 

vydat „vzdech roztoužené ženy“. Při 
otevírání musíme dbát zvýšené opatrnosti, 
jelikož v lahvi je velký tlak a zátka 
může vyletět rychlostí až 300 kilometrů 
za hodinu. Nejdříve bychom měli odstranit 
ochrannou fólii a drátěný košík (agrafu). 
Palcem přitom musíme stále přidržovat 
korkovou zátku, abychom zabránili jejímu 
výstřelu. Tu pak uvolníme pootáčením celé 
láhve, nikoliv samotné zátky. 

K čemu se hodí?
Suché bílé sekty se hodí pro přípitek nebo 
k předkrmům, kde může vyniknout jejich 
specifická chuť. To platí např. pro sýry, 
ústřice, kaviár, uzeného lososa nebo plody 
moře. Taktéž dokáže neutralizovat chutě 
během jednotlivých chodů. Polosuchá 
a polosladká vína se hodí k ovocným 
salátům, rybám a drůbeži. Růžové 
a červené víno s vyšším obsahem cukru se 
doporučuje k tmavým masům.
Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv druh, 
tak byste rozhodně neměli kupovat lahev 
sektu s cenou pod sto korun, jelikož výroba 
sektu je časově i technologicky velmi 
náročná, čemuž musí odpovídat také cena.

V podstatě jde o víno, ve kterém je 
rozpuštěn oxid uhličitý, který vzniká při 
kvašení, kdy se cukr mění na alkohol 
a oxid uhličitý. Při výrobě ostatních vín 
oxid uhličitý volně uniká, u šumivých vín 
je tomu však zabráněno tím, že víno při 
druhotném kvašení kvasí v uzavřené lahvi. 
Šampaňská vína a dražší sekty se vyrábějí 
dvojí fermentací moštu, nejdříve v kádích 
(výjimečně i v dubových sudech) a poté 
v lahvích. Levnější šumivá vína se vyrábějí 
klasickou metodou kvašení v tlakových 
tancích. 
Důležitým ukazatelem kvality šumivého 
vína je tzv. perlení. Bublinky se objevují 
díky oxidu uhličitému, který vzniká ve vínu 
během fermentace. U kvalitního vína 
by bublinky měly být jemné a dráždivé. 
Dlouhotrvající perlení a drobné bublinky 
oxidu uhličitého pak o vínu říkají, že 
v lahvi trpělivě zrálo několik let.

jak se v nich vyznat?
Šumivé víno je vyráběno prvotním 
nebo druhotným kvašením vín. Celkový 
obsah alkoholu kupáže (vinařský termín 
pro mísení vín) použité k výrobě by měl 
dosahovat nejméně 8,5 % objemových. 

Jakostní šumivé víno (sekt) vzniká 
prvotním nebo druhotným kvašením 
moštů a vín z odrůd, které jsou povoleny 
v zemi původu pro výrobu jakostního 
vína. Celková doba výroby při kvašení 
v tancích by měla být nejméně 120 dní, 
při kvašení v lahvích musí být nejméně 9 
měsíců a celkový obsah alkoholu kupáže 
použité k výrobě musí být nejméně 9 % 
objemových.

Aromatický sekt můžeme najít na lah-
vích, jestliže při výrobě vína bylo použito 
pouze prvotní kvašení kupáže z moštů 
odrůd Irsai Oliver, Muškát moravský, Př
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Většina z nás si bez 
šampaňského neumí 
představit žádnou oslavu 
narozenin, málokdo z nás ale 
ví, že názvem Champagne se 
smí označovat pouze šumivé 
víno pocházející z francouzské 
oblasti Champagne Ardenne, 
která se nachází asi 100 km 
východně od Paříže. Pravé 
šampaňské vzniká smícháním 
tří odrůd – Chardonnay, 
červených Pinot noir a Pinot 
meunier.  

dělení podle obsahu cukru:
extra suchá – brut: s obsahem cukru 
do 15 gramů v litru
suchá – sec: s obsahem cukru od 15 
do 35 gramů v litru
polosuchá – demi sec: s obsahem 
cukru od 35 do 50 gramů v litru
polosladká – demi doux: s obsahem 
cukru od 50 do 80 gramů v litru
sladká – doux: s obsahem cukru více 
než 80 gramů v litru

Existují však i šampaňská bez přídavku 
cukru. Jsou to vyhlášená šampaňská, 
označovaná jako ultra-brut (ultra su-
ché – s obsahem cukru méně než 3 g/l). 
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Vánoce by měly být 
především svátky klidu 
a pohody. V reálu jsou to 
ale spíše svátky přejídání 
se a nepřetržitého běhání 
po obchodech. Toho 
samozřejmě chtějí využít 
obchodníci a snaží se nás 
zaujmout všemožnými 
akcemi a nabídkami. 
Podívejme se trochu 
podrobněji na to, jaké triky 
obchodníci používají a jak se 
jim vyhnout. 

vystopováno

většinou zvýraznit bohatost nabídky, 
nasvícené zboží totiž upoutá větší 
pozornost. Maso vypadá čerstvě, i když 
už má nejlepší časy za sebou. Ve zku-
šebních kabinách jsou většinou zrcadla, 
která se nás snaží zeštíhlit, abychom si 
vybranou věc s větší pravděpodobností 
koupili.

Možná jste si už všimli, že ve většině 
dnešních supermarketů jsou potraviny 
denní potřeby až v těch nejvzdálenějších 
rozích. Obchodníci tím chtějí dosáhnout 
především toho, že než zákazník projde 
celou prodejnu, tak do koše přihodí 
ještě spoustu dalšího zboží, ke kterému 
by normálně nenamířil.
 
nejdražší na oči
Až půjdete příště do obchodu, 
povšimněte si, jak je zboží v obchodě 
rozmístěno. Zboží s nejvyšší cenou 
je většinou vždy v úrovni očí, kdežto 
levnější výrobky jsou zpravidla až 
ve spodních přihrádkách. Stejně tak 
jsou promyšlené i mezery mezi regály, ty 
musejí být pouze tak velké, aby se mezi 
nimi dalo jezdit jen pomalu. Tak totiž 
stoupá pravděpodobnost, že si do koše 
přidáme ještě další zboží. Obchodníci 
nezapomínají ani na to, že většina z nás 
jsou praváci, proto jsou většinou dražší 
věci umístěny vpravo. 

Obchodní hudba
Jistě jste si všimli toho, že v obchodech 
většinou hraje hudba. Není tam však 
jen pro náš dobrý pocit. Průzkumy 
totiž ukázaly, že díky hudbě je možné 
ovlivňovat zákazníky. Pomalé rytmy nás 
většinou nutí k pomalejší chůzi, a tím 
pádem mezi regály se zbožím strávíme 
více času.

Velký nákupní koš
Ani velké nákupní koše nejsou 
v obchodě náhodou. Čím větší vozík 
si před sebou zákazník tlačí, tím větší 
potřebu má ho naplnit.  

zrcadla
U potravin mají umístěná zrcadla 
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Triky prodejců 
o Vánocích
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Sladké pokladny
Každý z nás to jistě zná, při čekání 
u pokladny přihodíme většinou do koše 
nějaké laskominy, které jsou v její 
blízkosti umístěny. Prodejci moc dobře 
vědí, proč jsou tyto drobnosti právě tam. 
Při čekání na volnou pokladnu zabíjíme 
čas právě tím, že do koše přidáváme 
tyto drobnosti. 

naúčtování jiné ceny
Bohužel se také běžně stává, že nám 
na pokladně naúčtují jinou cenu, než 
jaká byla uvedena u výrobku na regále. 
Po upozornění se od prodavačky 
většinou dočkáme informace, že cena 
je takto zadaná v systému, a nabídne, 
že může zavolat vedoucího, aby zboží 
vystornoval. Když však vidíme a slyšíme 
hučící frontu za námi, většinou nákup 
neprotahujeme a zaplatíme vyšší 
cenu. Někteří prodejci proto k těmto 
praktikám přistupují úmyslně.

není sleva jako sleva
Dle České obchodní inspekce (ČOI) 
nejčastějším problémem v obchodech 
bývá fakt, že na výrobku není po slevě 
uvedena jeho konečná cena. Také se 
stává, že původní cenovku obchodníci 
přelepí novou sníženou cenou, abychom 
cenu původní a po slevě nemohli 
porovnat. Nejeden prodejce také, aby 
mohl prohlásit zboží za zlevněné, jeho 
cenu krátce před vyhlášením slev zvýší. 

Taktéž se stává, že obchody hlásají, že 
zlevnily ceny u 1000 výrobků. Výrazných 
slev je však jen pár a většinou jde jen 
o haléře. Navíc pokud obchodníci zlevní 
jedno zboží, zdraží automaticky jiné.

„šerif“ v marketu
Možná se už i vám někdy stalo, že 
vám příslušník ostrahy chtěl zkontro-
lovat tašku. Prodávající ani jím najatá 
bezpečnostní agentura ale nemají právo 
provádět osobní prohlídky či prohlížet 
obsah tašky spotřebitelů bez jejich 
souhlasu. Toto právo má jedině Policie 
ČR. Má-li prodávající odůvodněné 
podezření, že spotřebitel ukradl nějaké 
zboží, může ho do příchodu policie 
zadržet. Pokud spotřebiteli vznikla 
v souvislosti s neoprávněným obviněním 
škoda, ať již morální nebo finanční, 
může se domáhat odškodnění v podobě 
veřejné omluvy nebo peněz. 

na vánočních trzích buďte 
obezřetní
V předvánočním shonu jsme ochotni 
leckdy koupit cokoliv. Nakupovat 
vánoční dárky na vánočních trzích však 
není vždy bez rizika, jelikož se zde 
obchodníci snaží prodat takzvané ležáky 
a možnost reklamace je takřka nulová. 
Při koupi kaprů bychom si na základě 
vyjádření kontrolních orgánů měli dát 
pozor na správné vážení hmotnosti 
a tomu odpovídající cenu. 

inzeRce

vystopováno
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trávicího traktu, tak i správnou funkci 
imunitního systému. K němu můžeme 
naservírovat ořechy a semínka v přírodní 
podobě, tedy nesolené a nepražené. 

„sacharidy – z toho cukry“, ale také podle 
toho, na jakém místě v seznamu ingredi-
encí je uveden. Pokud je cukr na prvních 
třech místech, pak je na čase sáhnout 
raději po jiné čokoládě. Nevhodné jsou 
i přidané tuky na úkor pravého kakaového 
másla. Po odečtení celkové hmotnosti 
všech ostatních použitých jedlých složek 
by v čokoládě nemělo být více než 5 % 
rostlinných tuků. 

Ve zdravějším kabátku
Vánoce bývají pro mnohé z nás obdobím 
obžerství. Děti jedí jedno přes druhé 
a často pak mají trávicí problémy. Těm lze 
předejít tak, že se pokusíme eliminovat 
nejproblematičtější potraviny a budeme 
mít pod kontrolou složení dobrot, které 
jim naservírujeme. 

1. Ovocné mlsání
Na stole by nemělo chybět čerstvé ovoce, 
které dodá nejen vitaminy, ale také velké 
množství vlákniny podporující jak činnost 

Často v zápalu radosti z blížících se 
svátků pečeme cukroví na kvantitu 
místo toho, abychom se zaměřili na jeho 
kvalitu. Připravujeme ho z bílé mouky, 
rafinovaného cukru, máslo nahrazujeme 
rostlinnými tuky a polevy připravujeme 
z levné čokolády. To vše dnes lze nahradit 
mnohem zdravějšími surovinami, jejichž 
cena není tak vysoká jako dříve. Zvláště 
pak, upečeme-li jen jednu krabici cukroví 
místo tří. Mlsat se dá přeci i jinak. 

mikulášská nadílka
Když se děti pustí do mlsání, často nevědí, 
kdy přestat. Těší se na Mikuláše, který 
přinese adventní čokoládový kalendář, 
čokoládové postavičky a jiné dobroty, 
jež svým složením mohou rodiče děsit 
a dětem škodit. Při výběru čokolády proto 
sledujme její složení, v první řadě obsah 
kakaa, který by měl být vyšší než 50 %. 
Dalším důležitým ukazatelem je cukr. 
Jeho obsah v dané potravině lze zjistit 
nejen podle nutriční tabulky v kolonce 

Vánoční cukroví v naší zemi má tak velkou tradici, že si svátky bez něj neumíme představit. 
Nejpozději s příchodem Mikuláše přemýšlíme nad tím, že je nejvyšší čas pustit se do pečení 
vánočního cukroví. Jak ho ale připravit tak, aby bylo co nejzdravější a mohly ho jíst i malé děti?

co je vhodné pro vaše dítě
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Vánoční cukroví pod lupou
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Vosí hnízda pro děti

Linecká kolečka

Postup:
 Do změklého másla přidáme datlový sirup a kakao a utřeme na krém. Poté vmícháme šťávu 

z citronu a mléko. Odvážíme si piškoty, rozsekáme je na drobečky a smícháme s krémem. 
Vypracujeme těsto, nejlépe rukama, aby byla konzistence lepivá, necháme chvilku odležet 
a pak plníme do formiček na vosí hnízda. Zespoda dáme piškot. Vosí hnízda můžeme sníst 
hned, nebo je uložit v uzavřené krabici na suché a chladné místo na maximálně 4 dny.
tip: vosí hnízda můžeme naplnit vanilkovým krémem nebo z těsta udělat kuličky 
a obalit je v kokosu.

Postup:
 Do změklého másla přidáme moučkový třtinový cukr, žloutky a kůru z citronu. Promícháme 

s moukou a vypracujeme v těsto. Vložíme do svačinového sáčku a necháme v chladu uležet 
do druhého dne, minimálně však 12 hodin. Poté těsto vyválíme na pečicím papíru na cca 2 mm 
silný plát. Pokud by se těsto lepilo, můžeme jej přikrýt ještě jednou vrstvou pečicího papíru 
nebo potravinovou fólií a válečkem vyválet. Tvořítkem vykrajujeme kolečka, do poloviny z nich 
vykrojíme uprostřed malé kolečko. Pečeme v předehřáté troubě na 150 °C přibližně 15 minut, 
do růžova. Vychladlá kolečka slepíme marmeládou. Linecká kolečka uložíme v uzavřené krabici 
na suché a chladné místo. Na rozležení bude linecké cukroví potřebovat 14 až 21 dnů. 
tip: linecké cukroví můžeme slepovat různými druhy marmelády, jako je např. 
třešňová nebo borůvková, navrch můžeme dát sušenou brusinku.

co je vhodné pro vaše dítě

Ingredience:  
 50 g másla, 3 lžíce datlového sirupu (může být i špaldový nebo javorový), 

1-2 lžíce šťávy z citronu, 1 lžíce kvalitního kakaa na vaření, 2-3 lžíce mléka 
(ideálně v pokojové teplotě), 160 g piškotů, piškoty na spodní část stromečku

Ingredience:  
 210 g hladce namleté pšeničné nebo špaldové mouky, 170 g másla, 

2 žloutky, 60 g moučkového třtinového cukru, ½ lžičky kůry z nechemicky 
ošetřeného citronu, domácí marmeláda na slepování 

Obsahují zdraví prospěšné tuky, které 
mimo jiné podporují funkci mozku. 
Energii dodá i sušené ovoce, ideálně 
takové, které není doslazované a ošetřené 
sířením. Síření může u citlivějších jedinců 
a při zvýšené konzumaci vyvolat zdravotní 
obtíže, jako je nadýmání, střevní potíže 
nebo bolest hlavy. Jednou z možností, 
jak se této látky alespoň částečně zbavit, 
je propláchnutí vroucí vodou. Ideální je 
samozřejmě nákup v bio kvalitě či domácí 
výroba pomocí horkovzdušné sušičky. 
Další variantou může být i lyofilizované 
ovoce, které se vysouší za pomoci mrazu 
a ponechává si díky tomu své výživové 
hodnoty v co možná nejvyšší míře.

2. Zdravější neznamená bez chuti
Při výběru ingrediencí na vánoční cukroví 
je lepší zvolit zdravější alternativu bílé 
mouky – celozrnnou. Ta se vyrábí z celého 
zrna, jež obsahuje kromě olejů další zdraví 
prospěšné látky. Má nižší glykemický index 
a vyšší množství vlákniny. K dostání je 
celozrnná pšeničná, špaldová, pohanková, 
ječná a žitná mouka v jak hladké, tak 

hrubé verzi. Vyznačuje se oříškovou chutí, 
která lahodně doplňuje koření, jako je 
badyán, hřebíček, anýz apod., které se 
přidávají například do perníčků. 
Další surovinou, kterou je lepší nahradit, je 
bílý cukr. V cukroví není nezbytný, stejně 
tak dobře jej zastoupí med, třtinový cukr 
nebo sirupy. K dostání jsou obilné, datlové  
či agáve sirupy. Na rozdíl od běžného 
cukru obsahují navíc i vitaminy a minerální 
látky. 

3. Máslo, či rostlinný tuk?
Častou otázkou je, zda při pečení 
používat raději živočišné, nebo rostlinné 
tuky. Máslo je klasika, která v receptech 
našich babiček nemohla chybět. 
V poslední době se kvůli své cenové 
dostupnosti a částečně i ze zdravotních 
důvodů používají rostlinné tuky. V obou 
případech je lepších hlídat si obsah 
nasycených tuků, tedy těch, které mohou 
mít vliv na hladinu LDL cholesterolu. Jejich 
konzumaci je vhodné co nejvíce omezit, 
zvláště pak, nacházejí-li se i v čokoládě, 
kterou používáme na polevy.  

Doba přípravy: 60 minut, na 1 várku

Doba přípravy: 60 minut (+ 1 den na uležení těsta), na 1 várku
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Již ve školce se učíme, že lidské vnímání funguje díky pěti smyslům – zraku, chuti, čichu, 
hmatu a sluchu. Díky nim člověk přežívá a užívá si. Víte však, že je možné jednotlivé smysly 
nakrmit a dodat tak tělu látky, které potřebuje, aby bylo zdravé?

tipy pro zdraví

Pokud se zamyslíme nad tím, který 
z pěti smyslů je pro člověka nejdůle-
žitější, pak se s velkou pravděpodob-
ností dostaneme do začarovaného 
kruhu. Každý z nich má svou funkci 
a zároveň ovlivňují jeden druhého. 
Jsou jako týmoví hráči – když na hřišti 
jeden z nich chybí, jen těžce se vítězí. 
A tak je tomu i v kombinaci s jídlem. 
Existují potraviny, které funkci 
jednotlivých smyslů podporují, když 
nám není nejlépe. A vyhrát můžeme 
jen tehdy, zapojíme-li je do našeho 
jídelníčku společně. 

nejen mrkví k lepšímu zraku
Doby, kdy mrkev díky vysokému 
obsahu vitaminu A držela pomyslné 
královské žezlo nad zdravím očí, 
pominula. Dnes již víme, že existuje 

hned několik surovin, jež mohou 
pozitivně působit na zrak. Ze zeleniny 
je to kapusta, špenát a listová 
zelenina, ve které se nacházejí látky 
lutein a zeaxantin chránící sítnici oka 
před poškozením způsobovaným 
např. ultrafialovým zářením. Důležitý 
je také česnek, cibule, kapary a vejce, 
jež jsou zdrojem síry, která je nutná 
pro tvorbu glutationu, antioxidantu 
chránícího tělo proti vlivu toxinů. 
Vejce navíc obsahuje aminokyseliny 
– lutein, lecitin a cystein – působící 
preventivně proti vzniku šedého 
zákalu. V jídelníčku by neměly 
chybět ani tučnější ryby, jako je např. 
makrela, tuňák nebo sardinky, skrývají 
se v nich mastné kyseliny, které 
podporují stavbu buněčných mem-
brán. Další důležitou složkou jsou 
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ořechy a semínka jako zdroj omega 3 
mastných kyselin. A v neposlední řadě 
bychom neměli zapomínat na soju 
obsahující fytoestrogeny i vitamin E 
a také na borůvky a hroznové víno, 
které jsou bohaté na antokyaniny 
zlepšující vidění za šera i v noci. 

chuť má mnoho podob
Výsledná chuť jídla je ovlivněna nejen 
jeho složením, ale také teplotou, 
konzistencí, vzhledem, vůní i vzpo-
mínkou, tedy vjemem. Ovlivnit naši 
chuť bývá dost náročné. V případech 
nechutenství je možné za pomoci 
jídla zvyšovat apetit. Někomu stačí 
výraznější sladká či naopak kyselá 
chuť, jiní holdují raději slanému nebo 
hořkému pokrmu. Z fyziologického 
hlediska pomáhají apetit udržovat 
v normě potraviny s nízkým glykemic-
kým indexem pod 50 bodů. Mezi ně 
patří např. cereálie, luštěniny, ovoce, 
zelenina, ořechy a semínka. Obsahují 
více vlákniny, postupně do těla 
uvolňují glukózu a tím tolik nedráždí 
hormon inzulín. Chuť může podpořit 
šťavnaté ovoce, jako je pomeranč, 
grep, ananas nebo jablka, neboť 
stimulují produkci enzymů a zlepšují 
trávení. Vhodný je také česnek nebo 
zázvor. Babičky zase doporučovaly 
„táhlý“ vývar z masa.

čich úzce souvisí s chutí
Receptory chuti a čichu si jsou velmi 
podobné. Může se stát, že pokud 
nedokážeme vnímat vůni a pach, 
nebudeme schopni rozeznat základní 
chutě – sladkou, slanou, kyselou 
a hořkou. Tomuto stavu se říká 
anosmie, vzniká např. důsledkem 
poranění hlavy a bohužel bývá 
nezvratná. Pokud se však jedná jen 
o přechodnou ztrátu čichu, třeba 

po chřipce, pak se doporučuje 
konzumovat potraviny tzv. bez chuti 
a postupně přidávat výraznější, které 
ji přivolají zpět. Důležitá je rutina, jíst 
pravidelně, pokud možno ve stejný 
čas, 5 až 6 porcí denně. Pokusit se 
o možná co nejpestřejší jídelníček, 
aby tělo dostalo vše, co potřebuje. 
Pomáhá i vizualizace pokrmu, jenž 
by měl být barevný a strukturovaný. 
Využívají se také aromatické 
ingredience, včetně různých druhů 
koření a bylinek. A v neposlední řadě 
přichází do hry paměť, obnovení 
vzpomínek a radosti z určitého jídla.

hmat se nachází i na jazyku
Hmat je soubor několika různých 
druhů vnímání. Díky němu dokážeme 
vstřebávat celým povrchem těla 
dotyky, tlak, bolesti, chlad i teplo, 
vibrace apod. Nejcitlivější receptory se 
schovávají v konečcích prstů, ale také 
na špičce jazyka. Hmat tak můžeme 
podporovat a stimulovat například 
tím, že si jídlo osaháme, vložíme 
je do úst a necháme povalovat 
na jazyku. Vhodné jsou tedy takové 
suroviny, které mají určitou konzis-
tenci, třeba jádro vlašských ořechů, 

granátové jablko, čerstvé fíky, okurka 
nakládačka, těstoviny, ale také syrové 
maso díky své měkké a zároveň 
„slizké“ podobě. 

Sluch zvyšuje apetit
Posledním z pěti smyslů je sluch. 
Pomáhá nám vnímat zvuky při 
různých frekvencích a orientovat se 
v prostoru. I sluch může ovlivňovat 
chuť k jídlu. Je totiž známo, že zvuk 
křupání a kousání vyvolává příjemné 
pocity a zvyšuje apetit. Podpořit ho 
tedy můžeme všemi potravinami, 
které mají tvrdší konzistenci, 
například mrkví, kedlubnou, jablkem, 
ořechy, kůrkou chleba či uvařenou 
rýží. Sluch také může ovlivňovat 
touhu po ne zrovna zdravých potra-
vinách. Děti milují popcorn – jejich 
chuť jim nabudí již zvuk praskající 
kukuřice při přípravě – slané 
brambůrky, tyčinky, křupavé hranolky 
apod. V tomto případě je dobré 
naučit se kontrolovat a dopřát si tyto 
neřesti jen jednou za čas.

tipy pro zdraví
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jak funguje profesionální 
kuchyně, si většina z nás i díky 
různým televizním pořadům 
umí celkem dobře představit. 
můžete nám ale přiblížit práci 
v cukrárně?
Musím říct, že funguje podobně, ale 
rozhodně to není tak, jak nám občas 
ukazuje televize. Tedy že se půl dne 
povídá se založenýma rukama nebo 
se udělá jeden krásný dort a jde se 
domů. A už vůbec se na kluzké podlaze 
netančí a nezpívá, tedy většinou (smích). 
Cukrařina je dost náročná, chce to sílu, 
cit a každý tah mít předem promyšlený. 
Samozřejmě mě osobně nejvíce naplňuje 
ta dekorativní část, ale to je jen zlomek 
práce. Většina práce se skládá z oprav-
dové fyzické dřiny a mnoha nervů a před 
Vánoci i z nefalšovaného zoufalství.

jsem asi měl, ale základy profese jako 
používání sáčku, postupy a různé triky 
si každý musí sám vytvořit časem. Prostě 
žádný učený z nebe nespadl.

jak pokračovala Vaše kariéra 
po ukončení studia?
Vlastně to začalo už v druhém ročníku, 
kdy jsem dostal nabídku na brigádu 
do soukromé cukrárny kousek od naší 
školy, kterou jsem v té době začal 
reprezentovat. A na začátku třetího 
ročníku přišla nabídka od pražské 
cateringové společnosti, kam jsem díky 
vstřícnosti školy v druhém pololetí mohl 
nastoupit. Po dvou letech mě oslovili 
z hotelu u Pražského hradu s nabídkou 
místa šéfcukráře a po několika dalších 
stážích jsem se nakonec rozhodl otevřít si 
vlastní podnik.

Stát se cukrářem asi není dětský 
sen mnoha chlapců. co k této 
profesi přivedlo Vás?
Je pravda, že tato profese je spíše 
doménou žen. Mě k ní přivedla nejvíc 
láska ke sladkostem a to, že se doma 
hodně peklo. Bavilo mě kreslení a později 
převládlo sochařství a keramika. Takže 
když došlo na výběr profese, rozhodnutí 
bylo víceméně nasnadě.

Posílila studentská léta Vaše 
odhodlání stát se cukrářem, nebo 
jím spíš otřásla?
Upřímně řečeno, po prvním měsíci bylo 
moje odhodlání na bodu mrazu. Praxi 
jsme měli ve velkovýrobě, já tomu říkal 
továrna na sny. Dodnes si pamatuji spe-
cifické zvuky některých výrobních linek, 
po sedmi hodinách to bylo k zbláznění. 
Teď se tomu směju, ale tenkrát to moc 
veselé opravdu nebylo.

Projevoval se Váš talent 
od počátku, nebo jste se k němu 
tzv. „propekl“?
To je spíš otázka pro moji paní mistrovou, 
ale ze začátku jsme byli nešikovní 
asi všichni stejně. Nějaký výtvarný cit 

Vůni pečení 
se nic 
nevyrovná

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována

Předvánoční čas je pro většinu 
z nás neodmyslitelně spojen 
s pečením vánočního cukroví. 
Ale zatímco největší starostí 
cukrářů-amatérů je, aby ales-
poň několik kousků vydrželo 
ve spíži až do Štědrého dne, 
propadá profesionál Josef 
Vích ve svém vyhlášeném 
Zakázkovém cukrářství čirému 
zoufalství spojenému s hodi-
nami a hodinami fyzické dřiny 
a nervů. 
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Vanilkové rohlíčky s domácím cukrem  

Krémový dort 

Pracny s ořechovou náplní

Čokoládové truffles s krémem

Postup:
 Na přípravu vanilkového cukru podélně rozkrojíme (případně vydlabeme) vanilkové lusky 

a asi na 10 až 15 dní je vložíme do uzavřené sklenice s cukrem. Na rohlíčky smícháme 
na vále dohromady jednotlivé ingredience a vypracujeme z nich hladké těsto. To necháme 
asi 2 hodiny odpočinout a poté z něj vytvarujeme rohlíčky. Pečeme je na suchém plechu 
asi 20 minut při 170 °C. Po upečení je obalíme v domácím vanilkovém cukru.  

Postup:
 Vejce vyšleháme s cukrem do pěny, vmísíme mouku a kypřící prášek, přidáme rozpuštěnou Heru. 

Nalijeme do formy vyložené pečícím papírem, pečeme asi 40 minut při 170 °C. Z pudinku, cukru a mléka 
připravíme krém. Přidáme vanilkový cukr a po vychladnutí zašleháme Heru. Uvaříme čaj, přidáme cukr 
a po vychladnutí citronovou šťávu a alkohol. Vychladlý korpus rozkrojíme na poloviny. Spodní prokropíme 
punčem, pomažeme džemem a dvěma třetinami krému. Druhý korpus opět potřeme džemem, přiložíme 
na krém, prokropíme zbytkem punče. Celý dort potřeme zbylým krémem, obalíme v mandlích a dozdobíme.

Postup:
 Studený rostlinný tuk Hera máslová příchuť rozdrobíme s moukou, poté s ostatními ingrediencemi 

vypracujeme linecké těsto. Uložíme do chladničky. Připravíme si kovové formičky, prstem vymažeme jejich 
vnitřek do poloviny tukem Hera a vnoříme do kakaového prášku. Přebytečné kakao oklepeme. Z těsta 
oddělujeme kousky vážící asi 15 g, celkem asi 25 kusů. Ty vtlačíme do formiček tak, aby uprostřed byl 
důlek. Prostředky těsta propícháme ve formičkách vidličkou a v troubě předehřáté na 200 °C pečeme 
10 až 12 minut. Ingredience na náplň utřeme do pěny, poté náplní plníme vychladlé pracny.  

Postup:
 Čokoládu rozpustíme ve vodní lázni, vylijeme ji do forem na muffiny nebo do jiných 

vhodných forem a dáme do lednice ztuhnout. Rozehřejeme smetanu s 3/4 cukru. Přimícháme 
sušené mléko, kakao a zbývající cukr. Sundáme z plotny, přidáme nakrájený rostlinný tuk Hera 
a mícháme, dokud se Hera nerozpustí. Nakonec vmícháme koňak. Krém rozetřeme na plech 
a dáme do lednice vychladnout. Po vychladnutí promícháme, dáme do zdobícího sáčku 
a naplníme formy.   

Ingredience:  
 200 g Hera máslová příchuť, 250 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 

110 g strouhaných vlašských ořechů, 1 balení vanilkového cukru; vanilkový 
cukr: 1 kg moučkového cukru, 1-2 vanilkové lusky   

Ingredience:  
 50 g Hera máslová příchuť, 6 vajec, 150 g cukru krystal, 200 g hladké 

mouky, 1 kypřící prášek; krém: 400 g Hera máslová příchuť, 450 ml mléka, 
70 g vanilk. pudinku, 150 g cukru, 1 vanilkový cukr; punč: 100 ml silného čaje, 
2 lžíce cukru, šťáva z 1/2 citronu, 2 lžíce rumu; džem, mandle

Ingredience:  
 120 g moučkového cukru, 250 g Hera máslová příchuť, 370 g mouky, 

½ strouhané citronové kůry, 1 vanilkový cukr; náplň: 220 g Hera máslová 
příchuť, 1 dl rumu, 150 g mletých ořechů, 180 g moučkového cukru; zdobení: 
30 g Hera máslová příchuť, kakaový prášek

Ingredience:  
 20 dkg čokolády na vaření, 20 dkg cukru, 1 dl smetany, 2 dkg sušeného mléka, 

20 dkg Hera máslová příchuť, 9 dkg kakaa, koňak (podle chuti)
  

Doba přípravy: 60 minut (+ 2 hodiny na odležení těsta, 
10-15 dní na výrobu cukru), na 1 dávku 

Doba přípravy: 60 minut, na 1 dort

Doba přípravy: 45 minut, na 1 dávku

Doba přípravy: 45 minut, na 20-30 truffles
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do experimentů?
Samozřejmě vymýšlím a zkouším 
ledacos, ale osvědčená klasika jako třeba 
vanilkové rohlíčky, slepované linecké 
cukroví s domácí malinovou marmeládou 
a perníčky vedou.

co byste poradil cukrářským 
začátečníkům? mají si raději 
koupit krabici cukroví v obchodě, 
nebo se sami pokusit o nějaký 
vlastní výtvor?
Jako podnikatel bych měl říct, ať si ho 
koupí, ale bytu provoněnému domácím 
pečením se nic nevyrovná. Nejlepší rada 
je vyzkoušet si něco upéct, byť jen jeden 
druh, a vytvořit si tak doma tu pravou 
atmosféru. A ostatní třeba pro jistotu 
koupit.

existují nějaké hlavní zásady, 
kterých je dobré se při pečení 
vánočního cukroví držet?
Hlavní asi je moc se nenervovat a spojit 
pečení více se zábavou. Z odborného 
pohledu je dobré dbát na odležení těst 
a například dávat do těst pouze žloutky, 
ta jsou pak více křehká a vláčná.

Pokud nás omrzely vanilkové 
rohlíčky a vosí hnízda, čím si 
můžeme pečení vánočního cuk-
roví ozvláštnit?
Hodně populární jsou například takzvané 
macarons, což je vlastně sněhový dezert 
s mandlovou moukou. Dělají se v tisících 
barvách a příchutích a člověk se tak 
opravdu vyřádí. Koneckonců i vanilkové 
rohlíčky můžete změnit tím, že použijete 
vanilkový lusk a uděláte si vlastní 
vanilkový cukr, který je posune do jiných 
rozměrů.

opravdu dobře, své nezastupitelné 
místo. Ale na druhou stranu se lidé už 
nebojí více zkoušet i nové chutě. Větrník 
ale nezanikne nikdy, to se vsadím. 
Nejvíce se změnil přístup k máslovým 
krémům, které většina zákazníků odmítá 
a preferuje lehčí druhy krémů a náplní.

liší se nějak český vkus, co se 
týče chutí na sladké, od toho 
světového?
Ano, samozřejmě. Nemáme rádi moc 
navoněné a přeslazené dorty, očeká-
váme, že dort bude krásný, ale hlavně 
dobrý. Ve světě se více rozděluje dort 
na efekt a na chuť. U nás si však stále 
udržujeme tradici pečení doma, a tudíž 
máme mnohem větší představu, jak má 
to či ono chutnat, což je dobře.

česká kuchyně je obecně považo-
vána za tučnou a nezdravou. jak 
je to s českým cukrářstvím?
Já zastávám názor, že nic se nemá 
přehánět. Samozřejmě žádné sladké 
není moc zdravé, když toho sníte tunu, 
a je jedno, jestli se jedná o český nebo 
francouzský dezert. Ale když si jednou 
za čas obalíte nervy třeba dobrým 
větrníkem, tak vám to spíše prospěje. 

jaká je obecně úroveň českého 
cukrářství? je srovnatelná s tou 
světovou? 
U nás nejvíce pokulhává znalost a použití 
surovin, což je logické, protože 40 let 
jednotných norem udělalo své. Také se 
na kvalitě dost podepsalo porevoluční 
šílenství po všem novém a to, co jsme 
měli dobré a uměli jsme dobře zpraco-
vat, se trochu zavrhlo. Teď se opět vrací 
trend, že tvaroh má chutnat jako tvaroh, 
čehož jen zamícháním nějakého prášku 
nikdy nedosáhnete. My tu mezeru určitě 
doženeme.

Blíží se Vánoce a s nimi spojené 
pečení cukroví. Poradíte, jak 
nejlépe vybírat základní suroviny 
jako mouka, vejce, čokoláda?
V tomto směru platí většinou pravidlo, 
že cena je dobrým vodítkem. U surovin 
jako třeba vejce jde hodně o čerstvost, 
u mouky o obsah lepku atd. Největší 
problém je asi pravá čokoláda, která 
musí obsahovat jak kakaový prášek, 
tak kakaové máslo. Po té je třeba se 
v českých obchodech opravdu pídit 
a složitě hledat. 

jaké je Vaše nejoblíbenější 
cukroví? zůstáváte u české 
klasiky, nebo se pouštíte 

Stává se Vám ještě dnes, že něco 
připečete?
No samozřejmě, ale vždy za to může 
trouba nebo nějaké jiné spiknutí 
vesmíru, já nikdy (smích). 

V současnosti se specializujete 
mimo jiné na výrobu tzv. 3D 
dortů. co si pod tímto názvem 
představit?
Jak už název napovídá, tak se jedná 
o vytváření dortu v určitém plastickém 
tvaru. Chcete-li dort na téma slon, 
dostanete dort, který bude vypadat jako 
reálný slon ze všech stran a úhlů. Je to 
vlastně takové sladké sochařství.

jaké jsou největší hity českých 
návštěvníků cukráren? jsou stále 
nejoblíbenějšími zákusky větrník 
a špička, nebo se náš vkus vyvíjí?
Ono se to strašně špatně posuzuje, 
česká klasika má v případě, že se dělá 

radíme se s šéfkuchařem

Josef Vích s cukrářskými pomůckami

Kolibřík je od živé předlohy k nerozeznání3D dort ve tvaru Stegosaura
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Vánoce za dveřmi 
aneb suroviny 
pro vánoční pečení

odebrán tuk. Odstředěné mléko obsahuje 
polovinu kalorií a zlomek obsahu tuku než 
mléko plnotučné. Nutriční hodnota zůstává 
však zachována. Odstředění tuku však jde 
ruku v ruce s odstraněním vitaminů A a D 
rozpustných v tucích. Mléko ošetřené 
metodou UHT má trvanlivost ještě delší 
než trvanlivé mléko. Tato úprava má vliv 
na výslednou chuť mléka. 

Máslo
Bez ohledu na obsah cholesterolu má 
máslo svoji nezastupitelnou roli při přípravě 
pokrmů, zejména pak omáček, těst 

cukroví bylo zkažené, ale především by nám 
trvalo velice dlouho se nepříjemného hmyzu 
zbavit. 

Mléko
Patří k dalším důležitým ingrediencím. 
Nejoblíbenějším mlékem zůstává 
kravské pro svoji nasládlou a jemnou chuť. 
V obchodech je k dostání pasterizované, 
tedy zbavené nebezpečných bakterií 
za pomoci vysoké teploty. Název plnotučné 
dává tušit, že se jedná o mléko, ze kterého 
nebylo nic odebráno, ani do něj přidáno. 
Z polotučného mléka byl zčásti nebo úplně 

co nám nesmí při pečení chybět
Mouka
Pro pečení se používají tři druhy pšeničné 
mouky. Z hladké mouky se připravuje 
křehké, listové, perníkové, kynuté i lité těsto. 
Polohrubou mouku přidáváme do těst 
odpalovaných, kynutých, piškotových a tva-
rohových. Hrubá mouka nalézá upotřebení 
u odpalovaného těsta a drobenky. Prosetí 
mouky před použitím je u některých těst 
nezbytností, navíc ji tak zbavíme případných 
nečistot. Pokud v mouce nalezneme moly, 
tak je nutné znehodnocenou mouku 
vyhodit. Pokud tak neuděláme, nejenže by 

PR článek

Vánoce patří k nejoblíbenějším dnům kalendářního roku. Pokud odoláme 
předvánoční nákupní a úklidové hysterii, tak budou pro většinu z nás 
svátky klidu, pohody, radosti a časem setkání s rodinou a přáteli. Pojďme si 
zrekapitulovat, bez jakých surovin se pravděpodobně při pečení vánočního 
pečiva neobejdeme a jaké cukrářské triky použít, aby náš čas strávený v kuchyni 
byl odměněn voňavým, chutným a na pohled krásným cukrovím.
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je můžeme v lednici po dobu až dvou 
týdnů nebo 3 měsíce zmražené. Droždí 
potřebuje ke své aktivaci teplo, ale nesmí 
být vystaveno příliš vysoké teplotě, aby 
nedošlo k zániku kvasinek. Ideální teplota 
tekutiny pro rozpuštění droždí je 38 °C. 
Kypřicí prášek do pečiva je alternativou 
pro nakypření těsta. Je složený z kyselých 
a zásaditých látek, které v kombinaci 
s vlhkem vytvoří vzduchové bubliny. 

Kakao
Vzniká z kakaové hmoty po odebrání 
téměř veškerého kakaového másla. Má 
podobu jemného tmavohnědého prášku, 
který se pro účely vaření nesladí. Přidáním 
kakaa do moučníků a dezertů získáme 
výraznou čokoládovou chuť. 

Rozinky
Nejsou nic jiného než sušené hroznové 
víno. Své upotřebení najdou jak ve stu-
dené, tak teplé kuchyni. Sladkou chuť 
rozinek můžeme zvýraznit tím, že je před 
vařením namočíme do brandy, rumu nebo 
pomerančové šťávy. 

Mandle
Jsou bohaté na vitaminy skupiny B, 
vitamin E, draslík, hořčík, vápník, fosfor 
a železo, ale obsahují spoustu kalorií, 
a proto by se měly konzumovat s mírou. 
Je potěšující, že pro cukrářské účely se dají 
mandle zakoupit bez skořápky s vnitřní 
slupkou, loupané, řezané na plátky nebo 
mleté. Můžeme tak při zdobení vánočního 
cukroví popustit uzdu fantazii. 

Čokoláda
Vyrábí se z prášku rozemletých kakaových 
bobů zpracovaných s cukrem a kakaovým 
máslem na pastu, která se poté konšuje. 
To je proces, při kterém se tekutá čokoláda 

a koláčů. Nesolená másla mají lehkou 
nasládlou chuť a jemnou vůni. Tento typ 
másla se nejvíce hodí pro přípravu sladkých 
moučníků a dezertů. Máslo bychom měli 
vyndat z ledničky zhruba hodinu před 
použitím, aby se tuk mohl přizpůsobit 
pokojové teplotě. 

Smetana
Je mléčný výrobek, který se získává z mléka 
dvěma způsoby, a to sbíráním nebo 
odstředěním. Obsah tuku pak ovlivňuje 
konzistenci i trvanlivost smetany. Vysoko-
procentní smetana určená ke šlehání musí 
obsahovat minimálně 32 % tuku a nazývá 
se šlehačkou. Abychom získali co nejlepší 
šlehačku, vložme smetanu i s miskou 
a metlou na několik minut do lednice či 
mrazničky. Doba šlehání se chlazením 
snižuje. 

Vejce
Je nedílnou součástí většiny těst. Pro 
přípravu jakéhokoliv pokrmu je důležitá 
čerstvost surovin. Čerstvost vajec můžeme 
poznat jednoduchou zkouškou – vložíme 
ho do sklenice s vodou. Čerstvé vejce klesne 
rovnou ke dnu, kde zůstane ležet. Starší 
vejce klesne také, ale méně a rozhodně ne 
až na dno. Vejce, které neklesne a zůstane 
plavat na povrchu, je staré a je třeba je 
vyhodit. Teď stojíme před úkolem, jak 
dostat vajíčko ze skořápky, aniž by se nám 
do těsta dostaly střípky a navíc se nám 
nesmíchal žloutek s bílkem. Základem je 
rázně rozklepnout vajíčko na boku. Pokud 
bychom ho o hranu lehce naťukávali, 
skořápka se nám rozdrtí. Bílek od žloutku 
od sebe dostaneme dvěma způsoby. První 
je přelévání žloutku nad mísou z jedné 
poloviny skořápky do druhé, až se zbavíme 
bílku. Druhou variantou je rozklepnout vejce 
a cedit přes dlaň.

Cukr
Cukr, odborně sacharóza, pochází 
nejčastěji z cukrové řepy nebo cukrové 
třtiny. Existuje mnoho druhů cukrů 
s různou chutí, strukturou a vlastnostmi. 
Pro pečení se v našich zeměpisných 
šířkách používá převážně bílý cukr, což 
je rafinovaný hnědý cukr, ze kterého 
byla odstraněna melasa. Cukr krystal 
je základní a univerzální cukr, který se 
používá ke slazení kávy či čaje a na vaření. 
Cukr krupice má jemnější krystalky, 
které se snadněji rozpouštějí, a proto se 
používá při přípravě krémů, pudinků, 
pěn a pěnového cukroví. Cukr moučkový 
se vyrábí mletím krystalového cukru 
a přidává se do něj přípravek proti hrudko-
vání. V tekutině se rozpustí okamžitě. 
Přidává se do cukrových a ledových polev, 
k posypu, do cukrářských výrobků a při 
pečení dortů. 

Med
Je jedním z nejstarších člověkem 
používaných sladidel. Na rozdíl od cukru je 
zdrojem řady vitaminu skupiny B a sto-
pových prvků jako železo, měď, vápník 
a hořčík. Barva, chuť, konzistence a kvalita 
medu závisí na zdroji nektaru, stejně jako 
na použité výrobní metodě. Obecně platí, 
že čím má med tmavší barvu, tím má 
výraznější chuť. Pro mnoho komerčních 
účelů se med pasterizuje a míchá, aby se 
dosáhlo jednotné chuti a struktury, ale 
i z hlediska chuti a zdraví je lepší kupovat 
surový, nefiltrovaný med z jednoho zdroje 
květin. 

Kypřicí prostředky
V kuchyni jsou nejčastěji zastoupeny 
droždím nebo kypřicím práškem. Čerstvé 
droždí má světle béžovou barvu, nasládlou 
ovocnou vůni a dá se lehce drolit. Uchovat 

Fo
to

 sh
u

ttersto
ck



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz32 33prosinec 2012

PR článek

jak vyzrát na ….
Těsto 
Použili jsme kvalitní suroviny, dodrželi 
předepsanou recepturu, ale přesto se 
nám těsto lepí na vál a váleček. Co s tím? 
Nejběžnější chyba, které se dopouštíme, 
je, že při válení měníme směr válečku, 
namísto, abychom pootáčeli těstem. Důle-
žitou roli hraje i dostatečné pomoučnění 
válu i válečku. Používejme vždy tu mouku, 
která je obsažená v receptuře. 

Rozpouštění čokolády
Prvním krokem je nakrájení či nalámání 
čokolády na drobné kousky. Ty vložíme 
do mísy usazené na hrnci s mírně vroucí 
vodou. Gumovou stěrkou čokoládu mírně 
promícháváme. Rozpouštění ve vodní 
lázni je asi nejvýhodnější způsob rozpouš-
tění. Vyhneme se tak připálení čokoládové 
hmoty. Čokoládu lze zředit smetanou či 
mlékem, ale musíme mít na paměti, že 
přidáme-li byť i malé množství tekutiny, 
tak se čokoláda srazí. Proto počítejme, 
že na 1 lžíci tekutiny přijde 30 gramů 
čokolády.

Šlehačku 
Snad každý z nás zažil okamžik, kdy 
celodenní výsledek pečení dortu ztroskotal 
na šlehačce, která ztratila tvar. Osvědčený 
trik spočívá v přidání želatiny do smetany. 
Jak na to? Z 1 šálku smetany odeberme 
2 lžíce, které v malé misce smícháme 
s půlkou sáčku práškové želatiny. Misku 
posadíme na hrnek s mírně vroucí 
vodou a mícháme, dokud se želatina 
nerozpustí. Směs necháme vychladnout, 
zbytek smetany vyšleháme do polotuha, 
všleháme předpřipravenou želatinu 
a následně vyšleháme do požadované 
tuhosti. 

Vanilkový lusk
Jak dostaneme vůni a chuť z vanilky? 
Tobolku podélně rozřízneme a ostřím 
nože vyškrábneme dřeň, kterou přidáme 
do krému či připravovaného pokrmu. 
Použitou tobolku můžeme vložit 
do uzavíratelné nádoby s cukrem, který 
přijme vanilkovou vůni i chuť. Postupným 
dodáváním dalších tobolek si zajistíme 
neustálé aroma. 

Mandle
Nejlepší je kupovat mandle bez skořápky, 
ale s vnitřní slupkou, kterou si oloupeme 
až doma. Mandle zbavené slupky totiž 
hořknou. Jak se však jednoduše zbavit 
slupky? Mandle zalijeme vroucí vodou 
a necháme několik minut spařit. Opatrně 
scedíme a slupku pouhým promnutím 
mezi prsty sloupneme. Vyloupané mandle 
necháme oschnout. 

míchá až sedm dní. Díky tomu se může 
plně vyvinout a vyzrát její chuť. Čím déle 
probíhá proces konšování, tím je čokoláda 
lepší a hladší. Během procesu temperace 
je opatrně zahřívána a následně se chladí, 
rozkládá se tak kakaový tuk a vytváří se 
krásný lesklý povrch. Kvalitní čokoládu 
poznáme dle obsahu kakaového másla, 
kakaových součástí a kakaové sušiny. 
Hořká čokoláda používaná při vaření 
se skládá v podstatě jen z kakaového 
prášku, nízkého procenta ochucovacích 
přísad a kakaového másla. Neobsahuje 
žádný cukr a má obvykle horší jakost 
než hořkosladká. Proto zkusme používat 
hořkosladkou čokoládu a snižme dávku 
cukru v receptuře. Obsah kakaových částic 
u tohoto druhu čokolády se pohybuje 
okolo 75 % a při vaření oceňují cukráři 
snadnou manipulaci a výbornou chuť.
 
Skořice 
Patří mezi tradiční vánoční koření. 
Používáme ji při přípravě svařeného 
vína, do jablečného závinu, perníčků, 
k ochucení krémů a polev. Skořice pochází 
ze stále zeleného tropického stromu, 
jehož původ je na Indickém poloostrově. 
Čínská skořice je hrubší, štiplavější a suší 
se jako dřevnaté pásy. Cejlonská skořice se 
stáčí do úhledných ruliček, je ušlechtilejší 
a oplývá sladkou chutí a vůní. Skořice má 
povzbudivé účinky na chuť k jídlu, celkově 
osvěžuje a podporuje trávení.

Anýz 
Patří do stejné čeledi jako petržel a mrkev. 
Toto staré koření pochází pravděpodobně 
z východního Středozemí. Semena jsou 
silně aromatická, nasládlé vůně a mají 
charakteristickou lékořicovou chuť. Typické 
vánoční pečivo, které převzalo po anýzu 
jméno, jsou anýzky. 

Hřebíček
Byl v minulosti používán nejen v kuchyni, 
ale například pro osvěžení dechu. Jméno 
získal díky svému vzhledu sušených 
nerozvinutých květů myrtovitého stromu. 
Hřebíček má sladkou, ostrou, kořennou 
chuť i aroma. Samotný je značně hořký, 
ale teplo dokáže hořkost zmírnit.  

Vanilka
Je plodem krásné orchideje původem ze 
Střední Ameriky a Mexika, který má tvar 
lusku. Vanilka má výsadní postavení mezi 
kořením díky své příjemně sladké chuti 
a vůni. Skvěle se doplňuje s čokoládou. 
Pěstování vanilky je mimořádně náročné, 
což se odráží na ceně vanilkové tobolky. 
Z tohoto důvodu se v cukrářství používá 
syntetický vanilín v podobě vanilínového 
cukru. 

Tip na výběr kvalitních 
potravin
Pokud chcete jednoduchý návod, jak 
poznat kvalitní výrobky, můžete se 
orientovat podle známky kvality KLASA. 
Značka KLASA je udělována ministrem 
zemědělství od roku 2003. Značka 
je vždy propůjčována na tři roky a je 
udělována pouze prověřeným potravinář-
ským výrobkům, které současně splňují 
kvalitativní kritéria i příslušné normy ČR 
a EU. Požadavky pro udělení značky 
KLASA jsou přísnější než běžné hygienic-
ké a potravinářské normy. Navíc se tyto 
výrobky odlišují alespoň jedním kvalita-
tivním ukazatelem, svým specifickým 
rysem. Mezi výrobky oceněné známkou 
KLASA patří i například VČELPO, spol. 
s r.o. (Med květový pastový; Med květový 
smíšený), PRO-BIO, obchodní spol. s r.o. 
(BIO celozrnná mouka pšeničná – jemně 
mletá), Bratři Zátkové, a.s. (Hladká světlá 
Zátkova pšeničná mouka; Hrubá Zátkova 
pšeničná mouka), Mlýn Kojetín, spol. 
s r.o. (Pšeničná mouka hladká polosvětlá; 
Pšeničná mouka polohrubá), KÁVOVINY, 
a.s. (Kakao Instant; Vanilinový cukr; Sko-
řicový cukr), Cukrovar Vrbátky, a.s. (Cukr 
krystal), Cukrovary a lihovary TTD, a.s. 
(Cukr bílý krystal; Cukr bílý krupice; Cukr 
moučka s obsahem protihrudkujících 
látek), Tatramléko, s.r.o. (Máslo – Mlékár-
na Hlinsko), Mlékárna Olejnice, rolnické 
mlékařské družstvo (Máslo), MADETA, 
a.s. (Jihočeské lahodné mléko polotučné), 
EKOMILK, s. r. o. (BIO Čerstvé mléko 
plnotučné v PET láhvi), BOHEMILK, a.s. 
(BOHEMILK čerstvá smetana ke šlehání; 
BOHEMILK čerstvé mléko polotučné), 
Schubert partner, a.s. (Vejce KLASIK; Vejce 
BIO NATUR; Vejce cereál Q), CARLA, spol. 
s r.o. (Cukrářská poleva extra bílá, extra 
tmavá, bílá, lískooříšková) 
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manželství – zdraví, bohatství, štěstí, 
plodnost a dlouhověkost. 

Bohatá nabídka
Běžně u nás můžeme koupit mandle 
loupané, neloupané, pražené, naložené 
v medu, solené, obalené cukrem, 
karamelem nebo čokoládou. Mnohé 
cukrovinky a především vánoční cukroví 
nebo marcipán se bez mandlí neobe-
jdou. Bez nich by to nebylo to pravé 
ořechové, v tomto případě tedy mand-
lové. Mandle se však hodí i do některých 
salátů nebo ke gurmánským úpravám 
masa.

Proč jíst mandle?
Mandle jsou ideální pro zdravou pleť, 
vlasy, nehty, kosti a zuby, a to především 
díky obsaženým minerálním látkám. 
Najdeme v nich hořčík (až 300 mg na 
100 g), vápník (cca 250 mg na 100 g), 
draslík, zinek a železo. Konzumace 

Rozlišujeme dva druhy mandlí, a to 
hořké a sladké. Oba druhy mají podobné 
složení, ale hořké obsahují 5 % amyg-
dalinu, zatímco ty sladké pouze 0,1 %. 
Právě kvůli amygdalinu, který způsobuje 
hořkost, je konzumace většího 
množství hořkých mandlí škodlivá, neboť 
produktem rozloženého amygdalinu 
je kyanovodík. Pro dospělého člověka 
může být nebezpečná dávka již deseti 
hořkých mandlí.

historie mandlí
Mandle jsou prastarou plodinou, 
dočteme se o nich již ve Starém 
zákoně. Dle historiků se mandle začaly 
pěstovat v dnešním Řecku a brzy se 
staly oblíbenou pochoutkou na celém 
světě. Ve 14. století byly mandle v Itálii 
považovány za záruku spokojeného 
manželství. Ženich s nevěstou proto 
dostali při svatbě pět slazených mandlí, 
jež měly znázorňovat atributy šťastného 
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Mandle jsou plody mandloně obecné, stromu, který dorůstá do výšky až 7 metrů. Z jednoho 
stromu lze sklidit 50 až 60 kg mandlí. U nás lze mandloň úspěšně pěstovat jen v nejteplejších 
oblastech, proto se k nám spíše dovážejí. Mandle je jádrem semena tohoto stromu, které je 
pokryto slupkou, která je nejdříve světle okrová a později tmavne do odstínů hnědé. Vše je 
pevně uzavřeno v tvrdé skořápce. 
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co byste měli vědět 

mandlí se doporučuje, právě kvůli 
vysokému obsahu železa, lidem trpícím 
chudokrevností. Mandle však obsahují 
i velké množství vlákniny, která je prevencí 
zácpy a pomáhá udržovat střevo čisté. 

lékárnička v sáčku
Mandle obsahují také řadu antioxidantů, 
které naše tělo chrání před volnými 
radikály. Chrání především naše cévy 
a srdce před degenerací a předčasným 
stárnutím. Výsledky studie ukázaly, 

že konzumace mandlí může pomoci 
zabránit rozvinutí cukrovky II. typu 
a srdečních onemocnění. Mandle se 
skvěle hodí i do jídelníčku budoucích 
maminek, jelikož prý podporují tvorbu 
mateřského mléka. 
Obsahují i nezanedbatelné množství 
tuků, kterých se ale při rozumné konzu-
maci nemusíme bát. Jejich nenasycené 
mastné kyseliny jsou naopak zdraví velmi 
prospěšné. Energetická hodnota 100 g 
mandlí je asi 570 kcal. 

léčivý mandlový olej
Mandlový olej patří mezi nejluxus-
nější kosmetické oleje. Je vhodný 
pro vnitřní i vnější použití. Vnitřně 
se mandlový olej doporučuje hlavně 
při potížích zažívacího traktu. 
Výborný je však i pro ošetření suché 
a citlivé pleti, najdeme ho proto 
v mnoha kosmetických přípravcích. 
Vysušenou, stárnoucí a namáhanou 
pokožku dokáže rychle vyživit 
a zregenerovat. 

Ingredience:  
 200 g loupaných jemné namletých mandlí, 

200 g moučkového cukru, 1 bílek, 1/2 ampulky 
hořkomandlové esence                

Postup:
 Mandle zakápneme esencí a přidáme většinu bílku 

a cukru, poté promícháme. Jestliže chceme marcipán 
barvit, tak nyní přidáme barvivo. Potom přidáváme 
zbylý bílek a cukr, dokud nebude mít marcipán 
požadovanou konzistenci. Hotový marcipán zabalíme 
do potravinářské fólie a necháme uležet nejlépe 
v lednici.

PR článek

Domácí marcipán

Pouze špičková kvalita
Pana Predraga Biliče, ředitele společnosti Bidvest Kralupy s.r.o., největšího producenta ryb v ČR, jsme 
se zeptali na pestrost sortimentu a kvalitu ryb prodávaných pod značkou NOWACO.

z technických a geografických důvodů 
dostat čerstvé – mražená ryba, pokud 
je správně a kvalitně zpracována, není 
nic podřadného. Výrobky NOWACO se 
dodávají výhradně v kvalitě seafrozen 
(zamraženo na moři), jsou bez přidané 
vody, bez glazury a bez chemických 
aditiv. I v mražených rybách si tedy trou-
fám tvrdit, že pod značkou NOWACO 
nabízíme pouze špičkovou kvalitu. 

filetují ručně, nikoli strojově, to 
zaručuje špičkovou kvalitu zpracování. 
Na jednotlivé obchody zavážíme každý 
den, navíc speciální balení „skin“, 
což je vanička s přiléhavou fólií, která 
umožňuje záruku až sedm dní. 

A co mražené ryby? mají dosta-
tečnou kvalitu?
Některé ryby není možné na český trh 

z jakého důvodu je pravidelná 
konzumace ryb důležitá?
Maso mořských ryb je nejen oblíbenou 
lahůdkou, ale také důležitým zdrojem 
mnoha vitaminů a minerálních látek. 
Nejcennějším prvkem jsou ale Omega 
3 nenasycené kyseliny, které působí 
preventivně proti onemocnění srdce 
a krevního oběhu, pozitivně ovlivňují 
látkovou výměnu v organismu, snižují 
hladinu cholesterolu a u dětí napomá-
hají při rozvoji mozkových funkcí. 

zákazníci jsou dnes už poměrně 
dobře poučeni a požadují u ryb 
stále vyšší kvalitu. co jim může 
nOWAcO nabídnout? 
Jednou z nejoblíbenějších ryb na našem 
trhu je v současnosti čerstvý losos, 
který je zároveň bezkonkurenční jako 
zdroj Omega 3 mastných kyselin. 
My vozíme lososa přímo od našich 
severských dodavatelů čtyřikrát týdně 
– to je záruka maximální čerstvosti. 
Ryby se v našem moderním provozu 

Doba přípravy: 15 minut, na 1 dávku
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bylinky 

uložte na tmavém a chladném místě. 
Doporučuje se uložení v písku, podobně 
jako se uchovává mrkev. 

Účinky na zdraví 
Jak již štiplavá ostrá chuť napovídá, 
hlavní léčivou sílu přinášejí obsažené 
silice. Trápí-li vás nachlazení provázené 
rýmou, křen vám pomůže uvolnit 
dýchací cesty. Povzbudí krevní oběh 
a pomáhá dezinfikovat organismus. 
V lidové medicíně jsou oblíbené křenové 
placky, připravované z nastrouhaného 
křenu a brambor zabalené do tkaniny 
a přikládané na bolavé klouby, ztuhlé 
svaly nebo při kašli na hrudník. Křen kůži 
pomáhá prohřát, proto není vhodný pro 
citlivou pokožku, kterou může podráždit. 
Vnitřně můžete zkusit křenovou šťávu 
a křen smíchaný s medem.  

Výskyt 
Budeme-li pátrat po původu této koře-
nové zeleniny, nejspíše nás cesty zavedou 
do jihovýchodní Evropy. Dnes křen 
známe z mnoha vesnických zahrádek 
nebo jako polní plodinu pěstovanou 
u nás především na Kutnohorsku 
a Čáslavsku. Volně v přírodě si rostlina 
vybírá vlhké houštiny, břehy a příkopy. 

Pěstování a sklizeň 
Dříve, než se rozhodnete pro pěstování 
křenu, důkladně si tuto volbu rozmyslete. 
Velice rád se totiž rozrůstá a nekon-
trolovaně množí. Máte-li však dost 
prostoru a láká váš každoroční přísun 
této štiplavé léčivé zeleniny, neváhejte. 
Rostlinu snadno rozmnožíte pomocí řízků 
z kořene, které sázejte do lehké, vlhké, 
na živiny bohaté půdy. Výpěstky potom 

Ingredience:  
 2 porce filé z tresky, 5 uvařených a oloupaných brambor, 

2 cibule, 1 vejce, vymačkaná šťáva z 1 citronu, pepř, sůl, 
oregano; smetanová křenová omáčka: 3 lžíce strouhaného 
křenu, 2 lžíce zakysané smetany     

Postup:
 Rybí filé uvaříme v páře. Vložíme je do mísy a přidáme rozmačkané 

uvařené brambory, mícháním vytvoříme celistvou hmotu. Přidáme 
nakrájenou cibuli, rozšlehané vejce a koření podle chuti. Z promíchané 
hmoty tvoříme malé ploché placičky, které na pánvi dozlatova 
osmažíme. Podáváme doplněné o křenovou omáčku připravenou 
smícháním nastrouhaného křenu a zakysané smetany. Můžeme ochutit 
solí, pepřem a citronovou šťávou.    

Využití v kuchyni 
Do klasické české kuchyně bezesporu 
patří křen nastrouhaný s jablky. Bez této 
tradiční kombinace se neobejde žádná 
zabijačka. Oblíbená a zároveň řadou lidí 
nenáviděná bílá pikantní křenová omáčka 
se skvěle kombinuje s uzeným a hovězím 
masem. Milovníci salátů by měli určitě 
vyzkoušet, jak chutnají také natrhané 
mladé listy. Křen si dobře rozumí s řepou, 
zelím nebo třeba s avokádem. 

zajímavosti 
• Pro řadu prospěšných látek je někdy 
označován za evropský ženšen. 
• V křenu nalezneme velké množství 
vitaminu C. Ve 100 g se ho skrývá 
až 100 mg. 
• Pokud jej nastrouháte a okamžitě 
nepoužijete, ztmavne a ztratí ostrost.

Přip
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Křen selský 
(Armoracia rusticana) 

patří stejně jako 
řeřicha, roketa, 

brukev nebo 
hořčice do čeledi 

brukvovitých. 
Vytrvalá, až 150 

centimetrů vysoká 
bylina je vyhledávána 

pro mohutné 
válcovité kořeny 

plné léčivé síly, mající 
pálivou, pro někoho 

nepříjemnou chuť.

Křen       selský  

Placičky z tresky s křenovou omáčkou 
Doba přípravy: 40 minut, pro 2 osoby
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Pěstování 
Nejčastěji se u nás s vavřínem setkáme 
v podobě dekorativního, různě tvarově 
upraveného stromečku umístěného 
v přenosných nádobách, ve kterých je růst 
mnohem pomalejší než ve volné přírodě. 
Pro pěstování vybírejte výživnou kyprou 
půdu a dostatečně hluboký květináč. 
Svědčí mu přímé slunce, ale nepohrdne ani 
polostínem. Jakmile venkovní teplota klesne 
pod 15 stupňů, je nutné rostlinu přemístit 
do teplejšího prostředí.

Sběr a uchování 
Vavřín poskytuje pevné, kožnaté listy se 
silným aroma. Jejich sběr není omezen, lze 
je sbírat kdykoliv, protože vavřín je zelený 
po celý rok. Natrhané listy (nejlépe z dvoule-
tých rostlin) se suší ve stínu, rozložené, aby 
se předešlo zapaření. Správně usušené listy 

Bobkový          

Bobkový list neboli 
vavřín vznešený (Laurus 
nobilis) je subtropický 
keř, který mnohdy 
dorůstá do výšky až 
několik metrů. Ačkoliv 
pochází z Iránu a Sýrie, 
najdeme jej dnes 
v celém Středomoří, 
například ve Francii, 
Španělsku nebo Řecku. 

nahořklá chuť se dobře uplatňuje v omáč-
kách a polévkách, zejména těch kyselejších. 
Určitě jej využijete při nakládání zeleniny 
a hub. Skvěle doplní dušené a pečené 
maso, například zvěřinu. Kromě masitých 
jídel se dá využít při vaření luštěnin a rýže, 
ale také mléčných dezertů. Po dovaření je 
vhodné listy z pokrmu odstranit, protože 
zůstávají stále tuhé a nepoživatelné. 

zajímavosti 
• Bobkový list najdeme na řadě obrazů 
z období antiky. Vavřínové věnce symbolizo-
valy slávu a vítězství. 
• Listy jsou velmi podobné listům okrasné 
rostliny bobkovišně lékařské (Prunus 
laurocerasus). Tu však určitě nevyhledávejte, 
je prudce jedovatá. 
• Pokud přidáte listy do mouky, ochráníte ji 
od nepříjemného hmyzu. 

list    

Ingredience:  
 750 g vepřové panenky, 1 velká cibule, 10 bobkových 

listů, 1 hrnek bílého vína, 1 hrnek zeleninového vývaru, 
1 lžíce olivového oleje, sůl, pepř
   

Dušená vepřová panenka 
s bobkovým listem 

Postup:
 Panenku nakrájíme na porce, osolíme, opepříme a prudce opečeme 

společně s nakrájenou cibulí na rozehřátém olivovém oleji. Přidáme bobkový 
list, zalijeme vývarem a vínem a přikryté dusíme, dokud není maso měkké. Před 
podáváním bobkový list odstraníme. 

si zachovávají zelenou barvu a jejich vůně je 
ještě intenzivnější. 

Účinky na zdraví 
Bobkový list je ceněný především pro svoje 
účinky při bolesti kloubů. V podobě čajů se 
využívá pro zlepšení chuti k jídlu, podpoře 
trávení a při vysoké hladině cukru v krvi. 
Stává se tak vítaným společníkem pro 
diabetiky. K přípravě jednoho šálku léčivého 
nápoje stačí pouhé dva listy, které se zalijí 
horkou vodou a nechají vylouhovat. Větší 
množství je nevhodné pro těhotné ženy, 
protože podporuje krvácení. 

Využití v kuchyni 
Bobkový list je hojně využíván ve francouz-
ské kuchyni, kde je společně s tymiánem, 
petrželí a celým pepřem součástí svazku 
bylinek nazývaného bouquet garni. Lehce 

Doba přípravy: 1 hodina 45 minut, pro 4 osoby
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na Silvestra, když už jsme na to měli, 
koupili šampaňské a kaviár, obojí si 
naservírovali k snídani a říkali jsme si: 
„Tak takhle to u bohatých chodí každé 
ráno.“ Ale to bylo jenom z recese. 
Dneska si občas koupíme panenku nebo 
svíčkovou na biftek, což ovšem v dnešní 
době není žádná vzácnost. Dokonce už 
není problém ani to maso sehnat, s čímž 
se tu dříve člověk potýkal.

zaujalo mě, že jste nejdříve šel 
studovat vysokou školu země-

kečupem a hořčicí…
To byste se divil! Pokud máte opravdu 
hlad, tak nekonečně mnoho (smích). 
Časem jsem si koupil remosku, začal 
jsem těstoviny zapékat a zjistil jsem, že 
mě vaření vlastně dost baví.

Když jste se za pár let zavedl 
jako muzikálový herec 
a za velké role začal brát jiné 
honoráře, stal se z vás náročný 
gurmet? 
Pamatuju si, jak jsme si jednou 

Kdy jste se začal o vaření 
zajímat?
Už jako malý jsem si uměl připravit 
vajíčka a podobná jednoduchá 
jídla, nicméně k plotně jsem se 
pořádně postavil až ve chvíli, kdy 
jsem po ročním pobytu na vysoké 
škole zemědělské odešel jako elév 
do divadla v Jihlavě. Maminčina 
kuchyně najedou byla daleko a já jsem 
se musel začít nějak stravovat. Jelikož 
jsem neměl moc peněz, na hospody 
to nebylo, takže mi nezbylo než se 
pustit do vaření. Navíc jsem měl zrovna 
vegetariánské období. Říkal jsem si, že 
přestat jíst maso bude i levnější.

co jste si v těch časech 
dopřával?
V začátcích jsem si vždycky nakoupil 
spoustu rýže, těstovin, kečup, hořčici 
a vymýšlel jsem způsoby, jak s tím vším 
naložit podle momentální finanční 
situace. Odměny u činoherního divadla 
tenkrát nebyly nic moc, ostatně ani 
dneska by z nich člověk skoro nevyžil. 
Tehdy jsem bral tisíc dvě stě korun, z nich 
jsem šest set zaplatil v divadle na poku-
tách za pozdní příchody, a musel jsem si 
tedy vystačit se šesti stovkami.

Přemýšlím, kolik variací lze 
vymyslet s rýží, těstovinami, 

Přip
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 Fric

jak to chutná vám...

Díky energii, kterou vydá např. na muzikálu Osmý světadíl, nemusí Zbyněk řešit 
otázku diety

S Janou Paulovou 
v komedii Láska naruby

Mám zvlášť 
vypěstované 
chuťové buňky

Zbyněk Fric si získal renomé i divácký 
obdiv zejména coby respektovaný 
muzikálový herec, ovšem jeho 
tvář je dávno známá i těm, kdo se 
do divadla příliš často nedostanou. 
Momentálně navštěvuje naše 
obýváky skrze televizní obrazovku 
jako Smajl ze seriálu Zdivočelá 
země. Pokud sám usedne 
před televizi, přiznává, že rád 
vyhledává kulinářské pořady.
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Od takového rozhodnutí 
ovšem ještě nemusí vést cesta 
k úspěšné herecké kariéře.
Máte pravdu, velkou roli i v tomto 
případě sehrála náhoda, která podle 
mého názoru neodmyslitelně patří 
k životu. Jejím zásahem mě jedna 
známá, která mě zrovna slyšela zpívat 
s kytarou na večírku, upozornila, že 
v Brně na JAMU otevírají muzikálové 
oddělení. Dva roky jsem kvůli dvěma 
neúspěšným pokusům u přijímacích 
zkoušek strávil v jihlavském Horáckém 
divadle a pak mi to vyšlo na obor 
činoherního herectví do Brna 
i do Prahy. Vybral jsem si Prahu. Díky 
zemědělce jsem ale určitě jedním 
z mála českých herců, který má řidičák 
na traktor (smích).

Pojďme raději zpátky 
do kuchyně. jak si v ní 
počínáte?
Uvařím téměř cokoli. Častokrát začnu 
podle receptu třeba z internetu 
a držím se ho do chvíle, kdy zjistím, že 

dělskou. měl jste vztah k pěsto-
vání, k půdě?
To ani ne, já se jenom na gymplu 
styděl říct nahlas, že bych se chtěl 
v životě věnovat muzice. Dodneška 
vidím, jak sedíme v učebně biologie, 
učitelka nám rozdává papírky, na které 
máme napsat, na jakou vysokou 
se chceme hlásit nebo kam máme 
namířeno, já okusuju tužku a v duchu 
přemítám: „Přece tam nemůžu napsat 
zpěv, to by se mi všichni smáli.“ Tak 
jsem se skryl za formulaci „vysoká 
škola technického zaměření“. Že se 
o nějakou vysokou pokusím, bylo 
jasné kvůli vojně. Kromě zemědělky 
byla u nás v kraji ve hře ještě textilka. 
Protože jsem, myslím, technický typ, 
baví mě věci rozebírat nebo je při 
troše štěstí naopak dávat dohromady, 
zvolil jsem mechanizační obor 
na zemědělské škole. To byl rok 1989, 
revoluci jsem prožil v prváku a tehdy 
mi blesklo hlavou, že mám nejvyšší čas 
vzít osud do svých rukou a říct si, co 
chci doopravdy dělat.

nemám všechny předepsané suroviny 
nebo koření. V ten okamžik začnu 
improvizovat, hraju si a jídlo dokončím 
podle své fantazie. Vyzkoušel jsem 
všechno možné, jen vyloženou klasiku, 
jako jsou omáčky, nechávám na man-
želce. Já jsem spíš na méně všední 
záležitosti. Koupil jsem si například 
pánev wok a dělám čínu, letos jsme 
si konečně pořídili také gril, takže 
jsme celé léto doslova progrilovali. 
Je neuvěřitelné, jaký zázrak se stane 
jenom z obyčejné zeleniny, kterou 
na něj položíte a jemně ji okořeníte.

Pocházíte z Bystré u Poličky. 
Odnesl jste si odtud do života 
nějakou krajovou specialitu 
východních čech?
Víte, že jsem kolikrát přemýšlel, jestli 
jsme doma měli na talíři něco vyloženě 
krajového? Nikdy jsem na nic nepřišel.

Ale na rodinné kulinářské kle-
noty si jistě vzpomenete. 
Samozřejmě mě hned napadne 

Ingredience:  
 200 g rajčat, 50-60 g neochuceného pomazánkového 

másla, 50 g čerstvého másla, 1 lžička rajského protlaku, 
špetka bazalky, sůl, jemně pokrájená cibulka 

Rychlá rajčatová pomazánka

Postup:
 Rajčata po spaření horkou vodou zbavíme slupky a spolu 

s pokrájenou cibulkou lehce orestujeme. Přidáme čerstvé 
i pomazánkové máslo, protlak, osolíme, promícháme a ochutíme 
drcenou bazalkou. Kdo má raději pikantní pokrmy, může přidat 
špetku pálivé papriky. Mažeme na chleba, na bílé nebo tmavé 
pečivo, ideální příloha je rozpečená francouzská bageta. 
Můžeme dozdobit např. petrželkou, koprem, pažitkou nebo 
sezamovým semínkem. 

Jako komisař Veverka v detektivní komedii Splašené nůžky 
(s L. Potměšilem a L. Županičem)

Jedna z mnoha Zbyňkových hereckých tváří – Vince Fontaine 
z muzikálu Pomáda

jak to chutná vám...

Doba přípravy: 15 minut, pro 2 osoby 
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Kdo je zbyněk fric
Vyhledávaný herec a zpěvák začínal v Horáckém divadle v Jihlavě, 
poté dva roky studoval na DAMU a začal hrát v muzikálech. Má 
na svém kontě celou řadu velkých muzikálových rolí v pražských 
i mimopražských divadlech (Jesus Christ Superstar, Dracula, Krysař, 
Hello, Dolly!, Pomáda, Kleopatra, Tři mušketýři, Angelika, Lucrezia 
Borgia, Edith Piaf – vrabčák z předměstí, Golem, Kudykam, Dobře 
placená procházka, Kat Mydlář aj). Věnuje se také činohernímu he-
rectví (Divadlo Litera, Lyra Pragensis, Národní divadlo). Pro film a TV 
natočil např. tituly Poslední přesun, Zdivočelá země, Rodinná pouta, 
Velmi křehké vztahy, Poslední sezóna, Expozitura, Královský slib. 
V Divadle Kalich účinkoval v muzikálech Touha, Bílý dalmatin, Jack 
Rozparovač a stále hraje v Osmém světadílu, nově uvedené Pomádě 
či v komediích Splašené nůžky, Láska naruby. V divadle Hybernia se 
vrátil k roli Césara v novém nastudování Lucrezie Borgie. Vystupuje 
také s taneční skupinou Děti swingu či s orchestrem Zatrestband.

uvaří a já se chopím koření. Mám 
zvlášť vypěstované chuťové buňky 
(smích). 

musíte se vzhledem ke své pro-
fesi omezovat v jídle?
Pokud se mi zrovna sejdou tanečně 
náročná představení, jako se sešla 
v posledních letech – to mluvím 
o Pomádě, Osmém světadílu a Lucrezii 
Borgii – hlídat se nemusím. Jím cokoli 
a kdykoli, třeba i v noci, a naštěstí 
nepřibírám. Pro vaši představu, když 
jsem v první pražské Pomádě před 
jedenácti lety hrál hlavní roli Dannyho, 
shodil jsem během každého představení 
dobrá dvě kila. Teď je to velmi podobné.

V novém pražském nastudování 
tohoto legendárního tanečního 
muzikálu hrajete rozhlasového 
moderátora Vince fontaina. je 
to pro Vás příjemná změna?
Dannyho si už holt nezahraju, s tím 
nic nenadělám. Bylo by trapné tvářit se 

mezi dvacetiletými kolegy, že je mi taky 
dvacet. Ale Vince Fontaina si užívám 
a při zkoušení jsem se nesmírně bavil 
tím, jak se kluci, co hrají Dannyho, 
perou s těmi samými větami nebo 
scénami, se kterými jsme se před lety 
prali my s Romanem Vojtkem. Myslím, 
že se tu sešla silná generace mladých 
muzikálových herců a že Pomáda je 
muzikál se vším, co má profesionálně 
odvedený muzikál mít.
  
A pokud zrovna neúčinkujete 
v takhle fyzicky náročných 
kusech, hlídáte se ve dveřích 
ledničky? 
Mám na to jeden fígl – kupuju si oble-
čení, které mi je tak akorát, takže když 
začnu přibírat, okamžitě to poznám 
při zapínání knoflíků. A větší konfekční 
velikost si zakazuju. Navíc jsme si 
nedávno pořídili baráček a na něm nebo 
na zahradě je pořád tolik práce, že mi 
snad ani nehrozí, že bych nabral kila. 
Tedy doufám.

spousta jídel od mámy. Už dávno 
jsem manželce nenápadně naznačil, 
že by nebylo špatné, kdyby je také 
uměla připravit – a už je umí: zelnou 
polévkou nebo rajčatovou pomazán-
kou počínaje a třeba roštěnou konče. 
Nicméně mohl bych vám jmenovat 
i obrácené případy. Pamatuji si třeba, 
že když jsem chodil na gympl, měli 
jsme doma každou chvíli pečená 
žebra. Ani vlastně nevím, proč zrovna 
ta. Už jsem je vysloveně nesnášel. Až 
po dlouhé době jsem našel odvahu si 
je zase upéct a byl jsem překvapený, 
jaká je to dobrota. Najednou jsem 
nechápal, proč se jim tak vyhýbám. 
Všechno se holt může přejíst, když je 
toho moc.

jak dlouho trvalo Vaší manželce 
glorii, než při ochucování zmí-
něných dobrot chytla mamin-
činu ruku?
Myslím, že docela krátkou dobu. Navíc 
u nás jsem na ochucování já. Glorča 

jak to chutná vám...

Ingredience:  
 1,5 kg vepřových žebírek, 3 lžíce medu, 2 lžíce oleje, 1 lžíce 

sójové omáčky, 2 lžičky grilovacího koření, 2 lžičky pepře nebo 
pepřového koření, 1 lžička kremžské hořčice, 1 lžička worcesterové 
omáčky, lžička soli, 5 stroužků česneku, 1 citron

Pečená žebra s medem

Postup:
 Med, stroužky česneku a šťávu z citronu rozmícháme v misce. Přidáme olej, lžičku 

kremžské hořčice, obě omáčky a směs dle chuti osolíme a opepříme, nakonec přijde 
grilovací koření.  Vše dokonale promícháme. Vepřová žebra nakrájíme po kosti 
na kousky, osolíme, opepříme a mírně potřeme marinádou. Vložíme do trouby vyhřáté 
na 210 °C. Po 10 minutách pečení troubu ztlumíme na 170 °C a pečeme zhruba 
ještě 45 minut. Akorát upečená žebra se nerozpadají, ale zároveň nejsou tuhá. 
Vyndáme pekáček a žebra přelijeme zbytkem medové směsi. Při nezměněné teplotě 
dopékáme, až marináda zkaramelizuje.

Doba přípravy: 70 minut, pro 2 osoby



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz40 41prosinec 2012

12467_caesar_inzerce_A4.indd   1 1.11.12   16:25



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz42 43

Pařížský Montmartre se svou bělostnou bazilikou Sacré Cœur – dnes jedno z poutních míst 
turistů – byl kdysi dávno místem s velice špatnou pověstí. Stráně Montmartru byly porostlé 
divokými křovinami, mezi které se vtěsnaly malé vinice, sem tam nějaká prošlapaná cestička, 
někde pramínek dobré vody, v uctivé vzdálenosti statky s kravami, které zásobovaly mlékem 
celou obec Montmartre. A kolem dokola větrné mlýny, kde se mlelo obilí. Takže obyvatelé 
obce Montmartre doslova jedli svůj chléb a pili své víno – nebo mléko. 

Osel dostal mrkev a pánové víno. Pak 
namáčeli oslovi ocas do barev a nechali 
ho mávat jím po přistaveném plátně. 
Za hojného popíjení sledovali oslovo 
tvůrčí vzrušení. Když se jim zdál obraz 
dokončený, nazvali ho „Slunce zapadá nad 
Adriatikem“ a vystavili pod pseudonymem 
Boroneli (což je přesmyčka slova aliboron, 
ve staré francouzštině znamenajícího osel, 
hloupý, bláhový) v Salónu nezavislých 
umělců. Dorgelés s napětím očekával první 
kritiky. Jedni odsuzovali nahlas a tvrdili, 
že si malíř dělá z lidí blázny, jiní hledali 
to moře a divili se, že je nahoře, noviny 
představovaly nadějného malíře italského 
původu, který je ještě nevyhraněný, 
zasvěcení kritikové pronášeli soudy, kterým 
obyčejní smrtelníci nerozumí. Jediné 
noviny LA MATIN  přinesly zdrcující kritiku. 
Dorgelés navštívil šéfredaktora a ukázal 
mu zápis soudního vykonavatele o tom, 
že autorem je osel. Samozřejmě, že 
ohlas na uveřejnění pravdy byl obrovský. 

Divoké houštiny (le maquis) byly osidlovány 
také méně ctihodnými občany, kteří si 
mezi křovinami budovali podivná obydlí 
z odhozených nebo ukradených materiálů 
– desek, trámů, dehtového papíru a bláta. 
Žili tam zlodějíčkové, výrobci falešných 
peněz, podvodníci všeho druhu, všichni 
ti, pro které Paříž nebyla bezpečná, ale 
také ti, kteří na život v Paříži neměli peníze 
a alespoň na čas přežívali na Montmartru. 
Do této kategorie patřili i mnozí umělci, 
jejichž jména dnes vyslovujeme s úctou, či 
v běhu dějin upadla v zapomnění: hudební 
skladatel Hector Berlioz, malíři Modigliani, 
Renoir, šansoniér Aristid Bruant, slavná 
tanečnice Isidora Duncanová dávala 
taneční lekce svým prvním žákyním 
na trávě mezi barabiznami a pasoucími 
se kozami, spisovatel Dorgelés se svými 
přáteli nechal před kabaretem Lapin Agile 
namalovat svého osla ocasem obraz, který 
se posléze stal slavný. Ta historka je tak 
kouzelná, že mi jistě dovolíte odbočku. 

potraviny ve světě

dělejme 
dobré s radostí
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Z bohaté nabídky sýrů si vybral každý
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chuťových doplňků vína, dráždí čichové 
buňky kolemjdoucích k nezřízené touze 
ochutnat. 
A i když letošní počasí svátku nepřálo, 
na tvářích všech, bez ohledu na to, zda šlo 
o turisty, Pařížany či Francouze z regionů, 
se pod deštníky rozprostíraly úsměvy 
pohody a skvělé nálady. 

Slaví se i v dešti
Proč by také ne, když stačilo koupit si 
do sáčku za 3 eura 10 malých suchých 
párků a obcházet s nimi stánek 
za stánkem a v každém si dát skleničku 
pro chuť a zajíst ji skvělou uzeninou. 
A když se sáček vyprázdnil, nebylo možné 
odolat výborným ústřicím, které Francouzi 
milují, nebo si skromněji nechat nandat 
do dřevěné krabičky opečené brambory 
s klobáskou a majonézou, či si nechat 
ukrojit z velikých kol jen tak do papíru 
kousek sýra a zase pokračovat k dalšímu 
stánku, kde se ve větru a dešti, ale 
usměvavě, tísnili spokojení milovníci vín, 
převalující v ústech různé odrůdy a ročníky 
a živě diskutující o všem možném. Vítr 
jim bral slova od úst a jejich prchavost 
promíchával s prchavostí vůní. A já jsem si 
maně vzpomněl na jeden citát z románu 
Biskup z Havany: „Tou měrou, jakou 
se naplňovaly jejich žaludky, stoupala 
spokojenost i do jejich srdcí, a vše v jejich 
pohanském světě se zdálo být v pořádku.“ 
A byl jsem rád na Montmartru součástí 
toho „pohanského“ světa, ve kterém 
něco tak pozemského jako jídlo a pití 
zušlechťovalo i naše myšlenky.

Každý den je plný radosti
Ani pošmourné počasí nic neubralo jasu 
barev na historických kostýmech, v nichž 
na vinobraní přijeli z různých regionů 
vinaři a výrobci sýrů a uzenin. Nosili je hrdě 
po celé tři dny a dodávali tak úžasnou 
pestrost tomu příjemnému hemžení. 
Mezi nimi vynikaly černé široké klobouky 
a černé pláště lemované kolem límců 
ležérně přehozenou červenou šálou. 

Návštěvníci chodili k obrazu stejně jako 
do Louvru k Moně Lise. Osud tohoto 
obrazu? Po naprosto rekordní návštěvnosti 
Salónu nezávislých umělců byl prodán 
za velmi vysokou cenu, utržené peníze byly 
věnovány na dobročinné účely. Dnes visí 
v Muzeu Montmartru. 
Byl to prostě čas, kdy život voněl 
bláznovstvím nevtěsnáván do chladu 
počítačů a bezohledného kalkulu se vším 
a za jakoukoli cenu.

Vinobraní na montmartru
Z vinic se do dnešních dnů zachovala 
jediná malá na severní straně kopce, 
svažující se k rue St.-Vincent (St.-Vincent 
je patron vinařů a správce vinice 
na Montmartru) a dnes nejstaršímu 
pařížskému kabaretu v provozu – Lapin 
Agile. V roce 1920 měl být pozemek této 
už zničené vinice použitý na stavbu tržnice. 
Proti tomuto rozhodnutí se však zvedla 
bouře odporu zejména ze strany Společ-
nosti starého Montmartru. Rozhodnutí 
bylo zrušeno a v roce 1933 byl na tomto 
pozemku opět vysazen vinohrad. Vinice se 
rozkládá na 1 469 m2 a ročně produkuje 
kolem 500 lahví vína. Ty se prodávají 
v dražbě a výtěžek používá radnice 
18. obvodu na sociální účely.
A tak – přes velký oblouk času – letos už 
po sedmdesáté deváté ožil montmar-
trovský kopec svátkem vinobraní, při 
kterém nejen Paříž, ale také další fran-
couzské regiony oslavují vskutku nadšeně 
a důstojně dědictví i současnost dobrého 
vína a jídla, humoru a písní. Starosta 
18. obvodu Daniel Vaillant charakterizoval 
tento Fête de Vendanges jako příležitost 
pro úžasné chvíle vytříbených labužníků 
– velkých žroutů i malých požitkářů, 
a pařížský starosta Bertrand Delanoë 
ocenil prezentaci „kuchyně“ jako projevu 
hravosti, kultury a humoru. 
Po tři dny je Montmartre doslova obtočen 
bílými stánky, ve kterých prezentují svá 
vína nejlepší vinařské regiony Francie. 
A výrobci sýrů a uzenin, jakožto nejlepších 

Návštěvníci mohli ochutnat rozličné regionální specility Vyhlášené klobásky přímo z grilu

Dominanta Montmartru Sacré Cœur

Vinice před zahájením vinobraní

Starosta 18. obvodu a prezident 
la République de Montmartre
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potraviny ve světě

Ingredience:  
 sýr Neufchâtel (možno nahradit 

např. sýrem président nebo 
hermelín), 2 konfitovaná kachní 
stehna, 4 rajčata, 250 g žampionů, 
1 brambor, 2 cibule, mletý pepř 
  

Ingredience:  
 1 hlavička česneku, 

300 ml olivového oleje, 2 žloutky

Ingredience:  
 králík, 1 lžíce husího (vepřového) 

sádla, 4 rajčata, 8 šalotek, 500 g 
hřibů, 3 stroužky česneku, tymián, 
pepř, sůl

Postup:
 Rajčata zbavíme středu, opepříme, 

obrátíme a necháme odkapat. Na kachním 
tuku osmahneme nakrájenou cibuli, brambor 
a žampiony. Přidáme nakrájená kachní 
stehna. Rajčata naplníme touto směsí a navrch 
položíme plátek sýra. Vložíme do trouby 
a pečeme 20 minut při teplotě 180 °C.  

Postup:
 Česnek nakrájíme nadrobno a rozmixujeme 

nebo rozetřeme a smícháme se žloutky. 
Za stálého míchání přidáváme kapky oleje. 
Dochutíme špetkou soli a citronovou šťávou.
Podává se k vařené zelenině, rybám 
a jakémukoli masu.
 

Postup:
 Králíka opepříme, osolíme a opečeme 

na sádle. Potřeme ho česnekem. Přidáme 
vydlabaná, oloupaná a nakrájená rajčata, 
hříbky a snítku tymiánu. Dusíme ještě 40 minut. 

RajČata naDíVaná 
Kachními stehny a sýRem 

ČesneKoVá majonéza 

KRáLíK na houbách

doba přípravy: 10 minut, na 1 porci

doba přípravy: 60 minut, pro 4 osoby

doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby
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Takto oblečený chodil Aristide Bruant, 
šansoniér a majitel proslaveného kabaretu 
Le chat noir, velká postava Montmartru 
konce 19. a počátku 20. století, kterého 
nezapomenutelně namaloval na slavný 
plakát Toulouse-Lautrec, který sám byl asi 
největší osobností této pitoreskní a stále 
živé lokality. Kostýmní odkaz Bruantův nosí 
členové la République de Montmartre, 
založené 7. května 1921 několika 
montmartrovskými přáteli malíři, básníky, 
muzikanty. V současné době má toto 
společenství hlavní podíl na zachovávání 
dědictví a ducha de la Butte – Kopce, 
jak se říká. Ano, faire le bien dans la joie 
neboli „dělejme dobré s radostí“, to jsou 
slova jejího současného prezidenta Alaina 
Coquarda.

Třídenní vinobraní provází také řada dopro-
vodných akcí, které tomuto svátku dávají 
rozměr festivalový. Divadelní představení, 
koncerty, vystoupení artistů, pouličních 
koštýřů, výstavy, den čokolády, konference 
o historii pařížských bister a kaváren, 
přednáška „Islám a jídlo“, degustace, 
soutěž o nejhezčí výlohu – to je jen útržek 
z bohatého programu. Vrcholem pak je 
sobotní Grand Defilé, velký krojovaný 
průvod vinařů a výrobců sýrů a uzenin 
z francouzských regionů, který začíná 
na Montmartru a končí před radnicí, kde 
z malé tribuny pozdraví všechny starosta 
Paříže a starosta 18. obvodu. Večer se pak 
nebe prozáří velkým ohňostrojem. 
Mám tu čest nepožádat tě o ruku… to je 
útržek ze slibu, který v neděli dopoledne 

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Stánek s ústřicemi byl vždy v obležení Sýry k vínu neodmyslitelně patří
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inzerce

pronášejí zamilovaní před starostou 
na Place des Abbesses při velkém obřadu 
Nesezdaných. Při něm si zamilovaní slibují, 
že zůstanou věčnými milenci a „nikdy 
nevpíší svá jména na žádný pergamen“. 
Také slib, že? A proč by i on nemohl 
být slibem věčné lásky? Zejména, je-li 
pronesen v čase a atmosféře tak čiré 
radosti.
Příští rok bude montmartrovské vinobraní, 
které se koná vždy v první polovině října 
(nejčastěji v prvním říjnovém víkendu), 
slavit své osmdesátiny. Vím, že bez 
ohledu na důstojnost věku zůstane pořád 
velkou oslavou dobrého vína a dobrého 
jídla, oslavou radosti ze života, která 
pomáhá překonávat mnohé jeho nástrahy 
a obyčejné každodenní nepříjemnosti.   
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Nadá mi to a sedám k počítači, abych se s vámi podělila o svůj poslední zážitek z cestování. Jsem 
typická motoristka milující své auto, která byla ovšem okolnostmi a poruchou motoru nucena 
absolvovat neplánovanou cestu přeplněným vlakem. 

Tvářila jsem se tedy patřičně nadšeně a marně hledala vol-
né místo ve vagonu první třídy. Mého „milého“ výrazu si asi 
všimnul i průvodčí a s úsměvem mi sdělil, že pokud chci, 
další místa jsou i v jídelním voze a zatím je tam volno. Ne-
váhala jsem ani minutu a spokojeně dosedla k prázdnému 
stolečku u okna. Když jsem se dost vynadívala do kraje, 
padla mi do ruky útlá knížečka s nápisem Nová gastrono-
mie 2012. To mě zaujalo. Gastronomie a ve vlaku? Zvědavě 
jsem začala pročítat menu a můj původní záměr, věnovat se 
práci, mě zcela opustil. K přemýšlení, jakou dobrotu si vybe-
ru, jsem si dala kávu a už její vůně a servis naprosto předčili 
mé očekávání. Bylo to výborné, poctivé presso. A já rychle 
měnila svůj názor na stravování ve vlaku. 
Podotýkám, že nejsem zastánce řízku v chlebu na svačinu. 
Ale jít se najíst do jídelního vozu by mě asi nikdy předtím 
nenapadlo. I když jsem o této možnosti věděla.  Naštěstí jen 

dodnes. Upíjím kávu a cítím se skvěle. 
Stevardka se na mě mile usmívá 
a ptá se, jestli jsem si již vybrala. 
Sdělím jí, že v lístku na mě mají 
příliš mnoho dobrot a že mi to 
zabere ještě nějakou chvíli. 

Sama nevím, co by mě lá-
kalo víc. Jestli plněné 

k u ř e c í 

prsíčko, nebo pečený filet z lososa. Nakonec obrátím stranu 
a objevím pro mě nečekané Bio jídlo. Jako již mnoho mých 
vrstevnic propadla jsem i já kouzlu farmářských obchůdků 
a kvalitě bio produktů z rodinných farem.
Objednám si proto vepřovou pečeni, šťouchané brambory 
a dýni Hokaido, vše v bio kvalitě. Jsem mile překvapena i 
cenou. Ne, že bych občas nezašla do bio jídelen, ale někdy 
mám po projití pokladnou pocit, že jsem si jídla musela 
koupit do zásoby na týden a nikoliv jen na jeden oběd. S 
napětím tedy čekám, co usměvavá slečna za pultem připra-
ví a o mnoho zkoumavěji se rozhlížím kolem. 
Ta tam je šeď a prohořelé ubrusy, které si tak jediné pama-
tuji z dob mého mládí a cestování s rodiči. Interiér skvěle 
doplňuje nenucená nabídka a já úplně zapomínám, že jsem 
svoji cestu neslavně začala o vagon vedle a spokojeně se 
usmívám. K jídlu si dávám ještě pivo, a kdyby ten den někdo 
točil reklamu na spokojenost, byla bych ideální kandidát. 
Servis jídla opět nemá chybu ani jídlo samotné a já nostal-
gicky rekapituluji, jak většinou v zácpě na D1 lovím slisova-
nou bagetu zpod sedadla. To je tedy opravdu změna k lep-
šímu. Vychutnávám si poslední sousto a s údivem zjišťuji, 
že jsme již téměř v moravské metropoli. Rychle se sbalím, 
za ty dvě hodiny jsem se tu cítila opravdu jako doma, a už 
vjíždíme na hlavní nádraží. S blaženým výrazem vystupuji z 
vlaku a napadá mě jediné – příště pojedu zase! A ještě se na 
to budu těšit.

- Inzerce -

Příště pojedu zase

Inzerce_SP_A4_11-2012_D-1.indd   1 2.11.2012   8:05:01
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PR článekjak to chutná vám...

Na co se můžete těšit příště?

Zaostřeno na kontroly potravin

Test salámu Vysočina

Redakční testování: svíčková

Strava při onemocnění slinivky

Co byste měli vědět o stévii?

inzerce
lednové číslo světa potravin vychází 17. prosince.

Nově i na e-shopu www.myGourmet.cz

Francouzská značka Jean Brunet nabízí 
široké portfolio velmi kvalitních produktů 
bez jakýchkoliv umělých přísad. Používá 
tradiční recepty již od roku 1895 a jsou 
vhodné i na bezlepkovou dietu.

Společnost GOURMET PARTNERS, s.r.o. je výhradním dovozcem a distributorem světových prestižních značek pro český a slovenský trh. 
Produkty mají dlouholetou tradici a pochází z různých koutů světa. Zakladatelé společnosti mají bohaté zkušenosti na mezinárodním a domácím 
trhu a společnost založili v roce 2010 na základě poptávky po kvalitních a zdravých produktech. Respektujeme země a tradice: ano, ale také 
inovativní ... milovníky jídla!

Vyhledávejte ve Vašich specializovaných prodejnách a vinotékách, rádi Vám poradíme nejbližší z nich (seznám také na našich stránkách).

Tzar Caviar je vyroben z masa oceánských ryb pomocí originální technologie 
zapouzdření.  Ta umožnuje zformovat „kaviár” v jemném obalu, díky kterému praská 
v ústech a tím dodává každému zrnku labužnickou chuť pravého kaviáru. Je vyroben 
pasterizačním způsobem, bez konzervantů, za použití přírodních ingrediencí.

Bez E ŠP
IČ

KOVÁ KVALITA

O D   R O K U

OD ROKU

1895

Avon & Ragobert je francouzská 
značka s dlouholetou tradicí ve výrobě 
produktů jako jsou terriny, rillety aj. 
Gurmánské speciality delikatesních 
paštik této značky mají silné postavení 
nejen na francouzském trhu.

 dd
zpzpům m zpppp
dd
zí ůsob

MEZINÁRODNÍ DELIKATESY KTERÉ NESMĚJÍ CHYBĚT NA VAŠEM VÁNOČNÍM STOLE
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dopisy

Napište nám do redakce
Zaujal vás článek? Líbila se vám reportáž či máte doplnění, osobní zkušenost nebo kulinářský či jiný dotaz 
ze světa potravin? Tak neváhej te a napište nám na adresu redakce@svetpotravin.cz. Nejzajímavější dopisy 
zveřejníme a případné dotazy zodpovíme.

dopis měsíce

Přání

Ohlasy z webu

Dobrý den, 
byla jsem spokojenou předplati-
telkou Vašeho úžasného časopisu. 
Ovšem člověk si musí umět vybrat. 
V současné době se připravuji 
na změnu bydliště a zakázala jsem 
si číst v českém jazyce, protože se 
potřebuji zdokonalit v angličtině, 
kterou jsem i díky Světu potravin 
zanedbávala. Přeji Vašemu časopisu 
vše nejlepší, spokojené čtenáře 
a nám všem bych přála, aby si lidé 
stále více uvědomovali, že zdraví je 
opravdu na prvním místě. Leč chtít 
nestačí, musí se i konat. Ne nadarmo 
se říká, že cesta od rozhodnutí 
k činu je ta nejdelší. 

veronika Bujoková

Dostal se mi do rukou test zmra-
zených ryb. Závěr z něj zněl, že 
spotřebitelé v České republice jsou 
v podstatě vydáni napospas doda-
vatelům a distributorům. Netvrdím, 
že mé zkušenosti z obchodů byly 
vždy jen pozitivní, ale mám pocit, že 
příslušné dozorové orgány vykonávají 
svou činnost svědomitě a daří se jim 
většinu těchto nepoctivců odhalit. 
Navíc zákazníci, kterým není jedno, 
co v jejich košíku skončí, nejsou líní 
otočit výrobek a přečíst si, co na ně 
uvnitř obalu čeká. A nejdůležitější 
roli by měla hrát vlastní zkušenost. 
Pokud se s nějakým výrobkem nebo 
dokonce prodejnou spálím, měl bych 
se příště poučit a volit jinak nebo 
jinde.

slavomír l.

Tomu, jak konkrétně fungují 
kontroly dozorových orgánů, tedy 
Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce a Státní veterinární správy, 
se budeme věnovat v lednovém čísle 
Světa potravin. Dozvíte se, na co 
všechno se inspektoři zaměřují, 
jaké jsou nejčastější prohřešky či 
jak vysoké pokuty jsou při porušení 
předpisů udělovány.

a)    
b)    
c)   
d)
e)

ano
většinou ano
jak kdy
spíše ne
vůbec ne

Anketa
Nyní můžete se našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce:
Jste spokojeni s kvalitou zbo-
ží v obchodech, kde nakupujte 
potraviny?

Vážená redakce,
děkuji za článek o metanolové aféře, který shrnul vše podstatné, 
co se v této oblasti v posledních měsících událo. Zajímalo by mě 
však, jestli budete tuto problematiku sledovat dál, protože podle 
mého názoru skončením prohibice nic nekončí. A další případy 
lidí, kteří s otravou končí v nemocnicích, mi dávají za pravdu. 
Myslím, že se jedná o závažný problém nejen zdravotní, daňový, 
ale především společenský. Takže jej sice můžeme řešit pochytá-
ním některých výtečníků, jimž načerno vyráběný alkohol přinášel 
miliardové zisky, ale tím se nic nevyřeší, pokud nebudou násle-
dovat systémové změny a opatření, které by měly jít mnohem 
hlouběji a měly by postihnout podstatu tohoto problému, nad 
nímž státní úředníci více či méně 
přivírali oči (proč asi?) doslova 
desítky let.
anna veselá, Hodonín

Dobrý den, 
předpokládáme, že mluvíte z duše 
celé řadě občanů České republiky, 
které metanolová kauza také po-
pudila. Další vývoj celé aféry bude-
me průběžně sledovat především 
na webu, ale vrátíme se k němu 
v průběhu příštího roku určitě také 
v časopise. Tento problém má, jak 
jste sama uvedla, řadu aspektů 
a ani my si nemyslíme, že koncem 
prohibice a obviněním několika me-
tanolových bossů je vše vyřešeno.

Recept měsíce
Milí čtenáři,
pošlete nám na adresu redakce@svetpotravin.cz váš 
nejoblíbenější recept s fotografií hotového pokrmu. 
Nejlepší recept v každém měsíci uveřejníme a autora 
odměníme předplatným časopisu Svět potravin.
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Ceny předplatného

Roční předplatné: 348 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 ročního předplatného     

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

E-mail:

DOPORUČENO KÝM: 

PRO ORGANIZACE:

IČ   DIČ  

Číslo účtu  

"

SP 12/12

jak to chutná vám...předplatné

Dva vánoční dárky 
se Světem potravin 
Máte starost s výběrem vánočních dárků? Poradíme Vám. 
Objednejte svým blízkým jako dárek roční předplatné Světa potravin 
a po jeho zaplacení obdržíte poštou domů vánoční balíček od fran-
couzského výrobce AVON et RAGOBERT v hodnotě 380 Kč.

K předplatnému můžete využít předtištěný formulář na této stránce, či objednávku 
na webových stránkách www.svetpotravin.cz. 
Dárkový certifikát si můžete stáhnout na www.svetpotravin.cz.

Vánoční balíček Světa po-
travin obsahuje 180 g králičí 
teriny se švestkami, 180 g 
kachní teriny se zeleným 
pepřem, 180 g kachní teriny 
s Bergeracem, 375 ml červe-
ného vína Bergerac.  

Nabídka je 
časově omezena.
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křížovka

Tajenka z listopadového čísla:  
N.N. : Od ženy, která právě sestupuje z váhy, nemůžeme čekat líbezný úsměv.
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voní jinak.

Ten náš poctivý

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

www.eklasa.cz Naše kvalita zaručena

Svet_potravin_Klasa_210x297_chleba.indd   1 23.8.11   12:00


