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* v nápojích pro dìti rum vynechejte

Syrovátkové nápoje ochutnejte také v pøíchutích mango, bílý èaj s broskví a energy (s taurinem). 

12511_inz_syrovatka_hotdrinks_A4_K1.indd   1 30.11.12   10:13
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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

SOUTĚŽ PENNY 

konec roku a začátek roku nového je vždy časem bilancování a rozjímání nad tím, co 
a jak se nám v uplynulém roce povedlo a co můžeme zlepšit v roce přicházejícím. Nejlepší 
je, že s novým rokem přicházejí nové šance. Jak se nám tedy dařilo v časopise a co 
všechno jsme si pro vás připravili pro rok 2013?
Jednoznačným úspěchem bylo rozšíření počtu jak našich čtenářů, tak našich předplatitelů 
a fanoušků na facebooku, kde byla nově založena stránka Světa potravin. Nové čtenáře 
jsme získali i díky distribuci našeho časopisu do základních škol po celé zemi. Největším 
úspěchem ale jednoznačně je spolupráce s MF Dnes při testování výrobků. Úspěšně 
jsme tak otestovali například salámy Vysočina, vánoční čokolády nebo těstoviny. V novém 
roce se můžete těšit například na testy rostlinných olejů. Výsledky testů pravidelně 
naleznete nejen v MF Dnes, ale především ve Světě potravin a na www.svetpotravin.cz.

A na co všechno se můžete těšit v obsahu časopisu počínaje tímto číslem? Kosmetickým 
faceliftem prošly oblíbené rubriky „Co se kde šustne“ a „Palec nahoru, palec dolů“ a my 
doufáme, že se vám budou líbit. Změnila se i Potravinová policie. Zatímco aktuální kauzy 
naleznete na www.svetpotravin.cz tak jako dosud, v časopise se budeme věnovat vždy 
jedné vybrané kauze a budeme se snažit vám napovědět, jak správně potraviny vybírat 
a nakupovat, aby vás pak doma nečekalo při vaření nepříjemné překvapení. 
Úplně novou rubrikou je Naše testování, které je takovým mladším rozvernějším 
bráškou našeho seriózního testování. Testovat a hodnotit v něm bude naše redakce, 
šeptem budou napovídat gastronomičtí odborníci a všichni budeme doufat, že vám 
rubrika pomůže při váhání u regálu v obchodě. 
Tím ovšem naše nadílka nových rubrik nekončí, jako další tu máme rubriku Potraviny 
a nemoci, v níž se každý měsíc budeme zamýšlet nad jídelníčkem vhodným pro určitou 
nemoc. Zaměřili jsme se na civilizační a tedy běžné nemoci, ovšem nebráníme se vašim 
tipům na to, o čem byste si rádi přečetli, takže neváhejte a napište nám. 
Naše věrné předplatitele potěší novinka na straně 41, která patří jen jim jako poděkování 
za jejich přízeň – v soutěži mohou vyhrát zásobu čokoládových tyčinek, se kterými zimu 
přežijí veseleji. A pokud mezi naše předplatitele zatím nepatříte, nesmutněte a zapojte se 
do soutěže Recept měsíce na straně 48.  Za dobrým jídlem se vypravíme i na stránkách 
Příběhy jídla, kde se budete dozvídat o výrobě v českých firmách nebo o tom, jak 
a proč se u nás určité jídlo vlastně objevilo.
Uplynulý rok byl úspěšný, plný dobrého jídla, krásných ohlasů od vás, našich čtenářů, 
a doufáme, že s námi budete i příští rok. My vám na oplátku můžeme slíbit, že se dál 
budeme snažit dělat naši práci co nejlépe.

Jana Uhlířová
editorka
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Po roce Vánoce do Penny přicházejí. Pro své zákazníky 
Penny připravilo širokou nabídku výrobků ve vánočním 
katalogu. Těšit se můžete na výrobky oblíbených doda-
vatelů i vlastních značek Penny. Z řad vlastních značek 
ochutnejte např. salámy Řezníkův talíř a mléčné 
výrobky BONI. Platnost vánočního katalogu je až 
do 24.12. Více informací nejen o řadě výrobků vlastních 
značek Penny najdete na www.penny.cz. Poukázku 
do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu 
redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď:   
Kvalitní maso od českých řezníků zakoupíte 
v Penny pod značkou:
a) Tanja
b) bONI
c) dobré maso
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Nezapomeňte si koupit únorové číslo Světa potravin, které vychází 21. ledna.

2013

Zaostřeno na kvalitu a cenu potravin

Test rostlinných olejů

Redakční testování: boloňské špagety

Jak se stravovat při astmatu?

Co byste měli vědět o octu?

Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Diář dietář 
V praktickém diáři 
naleznete 
nejen manuál 
na zdravé hubnutí, 
ale také informace 
z oblasti výživy, ukázkový 
jídelníček a více jak 40 
sezónních receptů. V prodeji 
ve dvou barevných provedeních – 
námořnické modré a červené barvě. Jeho 
autorkou je výživová poradkyně Jana 
Vašáková, kterou můžete znát z televize, 
našeho časopisu nebo podle ní už dnes 
vaříte či hubnete. Je spoluautorkou knih. 
Více se dozvíte na www.diar-dietar.cz. 
Cena knihy je 249 Kč.     

Vánoční kuchařka   
Vánoce ve vlastní 
kuchyni? Není proč 
se děsit, s touhle 
kuchařkou zvládnete 
advent, vánoční 
přípravy i svátky, 
cukroví i slavnostní 
večeře. Autorka Jana 
Florentýna Zatlouka-
lová servíruje v knize 
Vánoční kuchařka 
pro dceru ty nejlepší 
zlepšováky v balení pro začátečníky. 
Tedy jasně, srozumitelně a s láskou. 
Knížka kromě fotografií hotových jídel 
obsahuje i fotografie, které zachycují 
důležité okamžiky přípravy, takže postup 
i u složitějších jídel zvládne opravdu 
každý. Vydává Smart Press za 299 Kč.       

Ve znamení touhy
Jak spolu souvisejí 
touha a káva? Nad 
tím se zamýšleli 
přední čeští a sloven-
ští autoři v Příbězích 
ve znamení touhy, 
které napsali pro 
exkluzivní značku 
Carte Noire a které 
byly od dubna 
letošního roku 
postupně uveřejňo-
vány na stránkách www.kavavezname-
nitouhy.cz. V povídkové sbírce najdete 
příběhy například od Jaroslava Rudiše, 
Haliny Pawlowské, Kláry Mandausové, 
Tomáše Hanáka, Kateřiny Janouchové, 
Sáry Saudkové, Ivy Frühlingové či Michala 
Hvoreckého. Texty doprovázejí erotické 
fotografie Sáry Saudkové. Knihu vydává 
nakladatelství Mladá fronta za 199 Kč.  

01/13

Čas zabíjaček     
Na svátek Tří králů, tedy 6. ledna, začíná 
období masopustu, které končí Popeleční 
středou. Jiné označení – karneval – 
pochází z italského carnevale (tedy „maso 
pryč“). Během tohoto svátku hodování 
bylo důležité se pořádně najíst před 
čtyřicetidenním půstem, pořádaly se proto 
zabíjačky a pekly koláče a koblihy.

Jak na Nový rok…  
Nezapomeňte si 1. ledna připravit 
k obědu typické novoroční jídlo, čočku 
na kyselo s uzeným. Čočka totiž tvarem 
připomíná peníze a podle tradice by nám 
její konzumace měla přinést dostatek 
finančních prostředků v novém roce. Při 
Tento den se naopak vyhněte pernaté 
drůbeži – mohlo by vám uletět štěstí. 

Pražský vinný týden
V pondělí 21. ledna odstartuje 5. ročník 
festivalu Prague Wine Week, během 
něhož pražské restaurace a kinotéky 
nabídnou ochutnávky vín a menu kombino-
vané s víny. Proběhne také galadegustace, 
na kterou přijede řada špičkových vinařů 
z Čech, Moravy i ze světa, kteří v soutěži 
získali medaile a představí svá vína.   

Masopustní veselí  
Masopustní hody, kde můžete ochutnat 
vynikající masopustní dobroty jako 
jitrnice, jelita a bůček, probíhají v rámci 
festivalu společnosti Alakarte od 21. ledna 
do 10. února v Praze, Brně, Pardubicích 
a Liberci. Vychutnáte si třeba vepřový prejt 
na zelí nebo pečený bůček s lepenicí. Více 
na www.alakarte.cz. 

Kávová exkurze   
Nevíte, kam v zimě vyrazit na výlet? 
Navštivte Muzeum kávy v Praze. Expozice 
je věnována tradici kávové kultury od jejích 
počátků přes cestu staletími kolem světa. 
Ve sbírce Muzea jsou kuriózní, dávno 
zapomenuté exponáty jako strojky pro 
přípravu, pražení, mletí a servírování kávy. 
Více na www.coffeemuseum.cz. 
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kalendárium

Výprava za zelím
Do Mikulčič (okres Hodonín) můžete 
dne 19. ledna vyrazit na košt pálenek 
a kysaného zelí. 12. ročník koštu 
nabídne i ochutnávku krajového pečiva, 
specialit ze zelí a zelí samotného. 
Seskupení nadšenců pod názvem 
Gurmáni z Mikulčic se tak snaží prosazo-
vat zapomenuté tradice.
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ČaJ Posílí tělo i Ducha 
Podpořte pitný režim výborným šálkem 
wellness čaje, vyzkoušejte třeba Pu-Erh 
Wellness Guarana, který je účinným 
pomocníkem v boji s nadváhou, požíračem 
tuku, redukuje hladiny cholesterolu v krvi, 
slouží jako ochrana před infekčními 
chorobami, posiluje imunitní systém, 
pročisťuje organismus a působí antide-
presivně. Povzbudí i čaj Wellness Ginkgo 
doplněný o ostružiny, ginkgo, plody a květy 
bezu a růže. Cena čajů se pohybuje 
od 69 Kč/ks (70 g), více informací naleznete 
na www.oxalis.cz.

Guláš JaK Má být  
Vyzkoušejte výrobky nové řady Hamé 
Vynikající kvalita, pečlivě připravené z těch 
nejlepších ingrediencí. Ochutnejte například 
nejoblíbenější české jídlo všech generací – 
guláš. Hovězí či vepřový guláš řady Vynikající 
kvalita Vás překvapí svou znamenitou chutí 
a vysokým podílem masa. Obsahuje celých 
50 % masa ve 300 gramech guláše. S řadou 
Vynikající kvalita od Hamé máte vždy jistotu, 
že si opravdu pochutnáte. 

soutěž Pro Naše ČteNáře  
Elektrická pánev Festivo od značky Delimano nabízí dvě výhody najednou: 
zdravé vaření na keramickém povrchu a možnost přípravy všech druhů 
pokrmů, včetně grilování masa. Povrch pánve tvoří nepřilnavá vrstva, 
která je vyrobena s pomocí nanotechnologie a zaručuje, že se jídlo 
k pánvi nelepí. Nemusíte tedy používat velké množství oleje a pokrm si 
uchová více vitaminů a minerálů. Pro tři z vás máme připravené pánev 
jako výhru v soutěži, pokud budete mezi prvními třemi čtenáři, kteří nám 
na adresu redakce@svetpotravin.cz správně zodpoví otázku: Kde se vyrábí 
nádobí Delimano? Nápovědu naleznete na www.delimano.cz.

PoMocNíci NeJeN Do KuchyNě  
PrimaPack uvádí na trh novou řadu pomůcek do kuchyně a pro úklid 
v domácnosti, které charakterizuje motto „Kvalita za dobrou cenu“. 
Pod značkou PrimaPack naleznete fólie a sáčky denní potřeby ve vynikající 
kvalitě za rozumnou cenu. Šikovný je například oboustranně silikonovaný 
pečicí papír s odolností teplotám až 220 °C nebo světle zelené EKO pytle 
s příměsí aditiva TDPA, 
které zajišťuje rychlejší 
rozpad pytle na vodu 
a oxid uhličitý. Výrobky lze 
zakoupit v obchodních 
sítích Tesco, Globus, 
Kaufland či Billa.

TIP REDAKCE

Pro KoJeNce i Pro DosPělé
Nejvhodnějším nápojem pro celou rodinu je čistá kojenecká pramenitá voda. Podléhá 
přísným pravidlům a při jejím pití se do organismu nedostávají zbytečné látky. Na rozdíl 
od vody z vodovodu má kojenecká voda přísnější limity i pro obsah nebezpečných 
dusičnanů a dusitanů a nesmí být chemicky dezinfikovaná. Křišťálová voda Lucka ze 
srdce Považského Inovca vyniká vyváženým poměrem minerálů a stopových prvků. 
Zakoupíte v prodejnách Albert za 15,50 Kč.

VíNo Pro KažDý choD  
Nevíte, jaké víno vybrat k masu, sýrům nebo dezertu? 
Ke sladkým pokrmům se výborně hodí šumivá vína 
(Bohemia Sekt Prestige Brut), ale i tichá vína aromatič-
tějších odrůd (Tramín červený, Znovín). K sýrům serví-
rujte vyzrálá vína, např. jihoafrický Cabernet Sauvignon 
z vinařství Welmoed či Frankovku Matyšák. Husu či 
kachnu můžeme doplnit plnějším vyzrálým červeným 
(Svatovavřinecké archivní Valtice). K vepřovému masu 
se hodí lehčí červená vína (Modrý Portugal), k hovězím 
steakům plná červená vína. Jmenovaná vína jsou 
exkluzivně k dostání v Albertu, ceny od 104,90 Kč. 
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V restauraci Zlatá Praha hotelu Intercontinental proběhlo 
slavností vyhlášení výsledků TOP Restaurací S. Pellegrino 
& Acqua Panna. Absolutním vítězem se stala restaurace 
La Terroir, kde vládne šéfkuchaře Jan Punčochář. V ka-
tegorii česká kuchyně zvítězila restaurace hotelu Diana, 
v kategorii světová kuchyně bodovalo Sansho a evrop-
skou kuchyni ovládla vinohradská Aromi. Hodnotily se 
také bary, kde zvítězil Tretter’s a mezi pivnicemi excelova-
la tradiční pivnice U zlatého tygra. 

V prosinci se v Národním zemědělském 
muzeu konala konference farmářské trhy 
- Quo vadis? Hlavními tématy letošního 
setkání byla kvalita potravin, důvěryhodnost 
farmářských trhů a rozšiřování dalších forem 
prodeje – kamenné prodejny, prodej ze 
dvora, bedýnky, dodávky z farem do restau-
rací aj. Hovořilo se i o tom, jaké nové trendy 
v prodeji farmářských potravin nacházejí 
v současné době největší uplatnění a jaký se 
dá očekávat jejich další vývoj. Na konferenci 
se v úvodu představila také nově založená 
Asociace farmářských trhů.

toP pražské restaurace

Kousek itálie u nás

Zdravý talíř je nová a zdravější varianta zastaralé výživové pyramidy. 
„Složení talíře odpovídá moderním vědeckým poznatkům, ukazuje 
nejlepší cestu k udržení zdravého těla i hmotnosti, tvoří základ zdra-
votní prevence a podpory účinné léčby,“ říká Mgr. Margit Slimáko-
vá, Ph. D., odborný průvodce zdravím a výživou. Výživová pyramida 
z roku 1974 již neodpovídá moderním poznatkům o zdravé stra-
vě. Dodržování pravidel podle této pyramidy se podílí na epidemii 
obezity a cukrovky a může také přispívat k rozvoji srdečně cévních 
onemocnění. Více se dozvíte na www.margit.cz, kde si i můžete 
stáhnout obrázek Zdravého talíře s podrobným popisem. 

Od 15. ledna do 28. února můžete navštívit 
již čtvrtý ročník Grand Restaurant festival 
2013 a ochutnat luxusní delikatesy za zvý-
hodněné ceny ve vyhlášených podnicích typu 
Alcron, La Degustation Boheme Bourgeoise či 
Radiosson Blu hotel. Festival je zaštítěn logem 
„Víme, co jíme?“ a novinkou je propagace lokálních surovin, biopotravin 
a ekologických farem. Těšit se můžete na speciální Mňam balíčky, Mňam 
busy a Mňam vlaky, se kterými se můžete vypravit na Chateau Mcely, 
do Grandhotelu Pupp nebo do biopekárny Hanky Zemanové. Festivalové 
ochutnávky můžete zakoupit na www.grandrestaurantfestival.cz. 

Zdravý talíř

co se kde šustne

Farmářské trhy

Novela zákona 
o potravinách

Gastronomický svátek

V prosinci byla otevřena osmá prodejna ze sítě 
La Formaggeria, ve které můžete nakoupit u nás 
vyráběný a výborný extra tvrdý sýr Gran Moravia 
a polotvrdý sýr Verena. A nejen to – čekají zde na vás 
i ručně vyráběné čerstvé výrobky: ricotta, mozarella, 
mladý sýr giuncata a syrovátkový nápoj přírodní nebo 
s příchutěmi. Až budete chystat večeři v italském 
stylu, zastavte se zde pro sýry z ovčího nebo buvolího 
mléka, horské s omývanou kůrou nebo olivové oleje 
z Apulie, sušená rajčata, pesta, vína či vynikající těsto 
na pizzu. Více na www.laformaggeria.cz. 

Potravináři i obchodníci vítají návrh velké novely záko-
na o potravinách, kterou představil ministr zemědělství 
Petr Bendl. Podle ministerstva největší legislativní změ-
na v oblasti potravinářství za posledních 15 let mimo 
jiné počítá se sjednocením kontroly pod Bendlův resort. 
To se nelíbí ministerstvu zdravotnictví, zjistila ČTK 
v anketě. Navržená novelizace dvou zákonů mimo jiné 
rozšiřuje kontrolní kompetence kontrolních orgánů 
MZe i na veřejné stravování. Zároveň by měly vzrůst 
postihy za klamání při prodeji potravin.
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palec nahoru, palec dolů

Metanol stále zabíjel          
– palec dolů 
Popíjení alkoholu z neokol-

kovaných lahví si stále vybírá daň 
na lidských životech. Hygienici se 
stále setkávají při kontrolch prodejců 
s chybnými doklady u tvrdého alko-
holu. Otráveni byli lidé na Přerovsku, 
z nichž jeden muž zemřel, a následně 
byli obviněni prodejci závadného 
alkoholu. Otravy metylalkoholem 
si v celé zemi vyžádaly už 38 obětí, 
90 lidí bylo hospitalizováno. Policie 
kvůli tomu stíhá 61 lidí, z nichž 29 
je ve vazbě. Někteří přeživší budou 
mít doživotní následky, zejména 
poškozený zrak. Informace o tom, 
jak poznat bezpečný alkohol, 
naleznete například na stránkách 
www.svetpotravin.cz nebo www.
pijbezpecne.cz.

Příručka o kvalitě potra-
vin        
– palec nahoru 

K tuzemským spotřebitelům se dostanou 
tři nové publikace, které by měly pomoci se 
orientovat v kvalitě prodávaných potravin. 
Vydalo je Sdružení českých spotřebitelů 
(SČS), jsou k dispozici na webu www.
konzument.cz a v tištěné podobě také 
v kontaktních místech sdružení. První 
publikace je zaměřená na kvalitu čerstvého 
masa. Popisuje druhy vepřového a hovězího, 
využití jejich jednotlivých částí v kuchyni, 
vlivy na jakost masa a jeho povinné 
označování. Další brožura informuje 
o sortimentu lahůdkářských výrobků, 
přídatných látkách v lahůdkách a obsahuje 
také odpovědi na časté otázky. Třetí příručka 
seznámí zájemce s druhy kávy, způsoby její 
přípravy nebo požadavky na kvalitu. 

V potravinách přibývá 
náhražek          
– palec dolů 

Češi šetří na potravinách, zmenšují své 
nákupy a stále více koukají na cenu 
zboží. Výrobci ve snaze udržet nízké 
ceny nahrazují dražší suroviny levněj-
šími, vyplývá z vyjádření potravinářů 
a obchodníků. Na poklesu mají kromě 
nejisté ekonomické situace podíl také 
vládní reformy, zejména zvyšování 
DPH. „Víc se prodávají potraviny, které 
by před sto lety za potraviny pokládal 
málokdo," uvedl hlavní ekonom analy-
tické společnosti Next Finance Vladimír 
Pikora. „Maso a mléko ve výrobcích 
ubývá a nahrazuje je moderní chemie, 
což výrobky zlevňuje.“ Kvůli klesajícím 
tržbám obchodníci podle potravinářů 
ještě více tlačí výrobce k nízkým cenám. 

Povinné označování 
původu potravin    
 – palec nahoru 

Potravináři chtějí zavést povinné 
označování země původu při prodeji 
potravinářských výrobků. V současnosti 
povinnost platí jen pro některé produkty 
(například pro ovoce a zeleninu). Podle 
potravinářů je jejich požadavek v sou-
ladu s evropskými předpisy na označo-
vání potravin a nemožnost zjistit původ 
produktu je problém především u neba-
lených potravin. Informaci o původu 
nejsou často zákazníkům schopni podat 
ani prodavači v obchodech. Nově bude 
povinné značení vepřového, skopového 
a drůbežího masa a v případech, kdy 
by neuvedení původu mohlo uvést 
spotřebitele v omyl ohledně skutečného 
původu potraviny. 
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šetrný nákup ryb      
– palec nahoru 
Spotřebitelé mají možnost 

požádat největší supermarkety, aby jim 
o prodávaných rybách poskytovaly úplné 
informace, neprodávaly ohrožené druhy 
a přijaly udržitelnou nákupní politiku 
rybích produktů. Dobrovolníci Green-
peace totiž zjistili, že je skoro nemožné 
v obchodech zjistit informace o původu 
ryby, zejména o přesném místě ulovení. 
„Jsem přesvědčen, že neexistuje důvod, 
proč by zákazníci v Česku měli dostávat 
méně informací o nabízeném zboží, 
než zákazníci v Německu nebo Velké 
Británii,“ říká Jan Freidinger, vedoucí 
oceánské kampaně Greenpeace ČR. 
Byl vydán i průvodce spotřebitele 
„Není ryba jako ryba“, který zákazníkům 
radí při nákupu ryb. Více informací nalez-
nete na www.greenpeace.cz. 

Zkažené maso z Polska      
– palec dolů 
Státní veterinární správa (SVS) 

vrátila do Polska zásilku dvanácti tun 
závadného strojně odděleného masa. 
Zásilka byla určena výrobci v Jihlavě. 
„Z celkové dodávky 22 tun se ukázala 
část, přes 12,7 tuny, jako závadná – 
vykazovala smyslové změny a měla 
nakyslý zápach. Toto množství bylo 
vráceno zpět dodavateli," uvedl mluvčí 
správy Josef Duben. Veterinární správa 
zjistila také další prohřešky, například 
přes pět tun kuřecích výrobků s pro-
šlým datem minimální trvanlivosti 
v Trhovém Štěpánově nebo baktérie 
Listeria monocytogenes u 90 kilogramů 
jitrnic a 50 kilogramů anglické slaniny 
v Crhově na Olomoucku a téměř 200 
kilogramů zámecké šunky roudnické 
firmy.
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potravinová policie
?????????

Jednou z kauz poslední doby 
bylo zjištění, že některé 
zmrazené rybí filety a filé 
na tuzemském trhu obsahují 
i méně než 50 % rybího masa. 
Jak to s mraženými rybami 
je a jak vlastně správně 
nakupovat mražené ryby, 
abychom kupovali opravdu 
maso a ne zmraženou vodu? 

prsty či slisované kostky raději 
kupujte jen výjimečně. Stejně tak 
platí, že vakuově balené ryby bývají 
kvalitnější.
• Pokud jsou na obale ve složení 
uvedeny fosforečnany, byla voda 
pravděpodobně přidána. 
• Podívejte se také, jak velká porce 
vám po usmažení či upečení ryby 
zbude. Pokud se na pánvi krčí 
maličký kousek rybičky, nejspíš 
bude příště nejlepší poohlédnout 
se při nákupu po výrobku od jiného 
dovozce.

Jak nakupovat mražené ryby, jsme 
se zeptali i Predraga Bilice, ředitele 
společnosti Bidvest. „Při koupi 
mražených ryb je třeba si všímat 
údajů uvedených ve složení výrobku. 
Chceme-li kvalitní rybu, neměla 
by obsahovat žádné přídatné látky 
(aditiva), která jsou ve složení 
většinou uváděna jako stabilizátory, 
regulátory kyselosti nebo emulgá-
tory, označeny buď slovně, nebo 
pomocí „éček". Kvalitní ryba má 
ve složení vysoký obsah rybího masa, 
zde doporučuji minimálně obsah 
90 %. Nejlepší volbou je zakoupení 
výrobku, který je označen jako 
„zamražen na moři", neboť v tomto 
případě je vyloučeno přidání jaké-
koliv vody nebo aditiv. Tyto výrobky, 
díky kvalitnějšímu zpracování bývají 
obvykla dražší, cena je tudíž mnohdy 
dobrým vodítkem,“ vysvětluje 
Predrag Bilic.

Ke kontrolám mražených ryb se 
vyjádřil i tiskový mluvčí Státní veteri-
nární správy Josef Duben: „Zákazníci 
nejsou vydáni napospas dovozcům 
a distributorům. Když se podívají 
na označení výrobků, na etikety, 
musí jim být jasno, kolik je masa 
a kolik je vody," podotkl s tím, že 
se na obalu voda neoznačuje pouze, 
pokud je její obsah do pěti procent. 
Vyšší obsah vody musí být označen. 
Jeho případné překročení veterináři 
postihují. Například letos v červnu 
bylo kvůli nepovolenému obsahu 
vody vráceno do Číny 22 tun masa 
z aljašské tresky.

tipy, jak nakupovat:
• Důležité je podívat se na obal 
a přečíst si podíl ryby a vody 
v balení. Na obale by měla být 
uvedena i země a název živočišného 
druhu, což ne každý dovozce 
dodržuje. 
• Pamatujte také na to, že mražené 
maso sice vydrží minimálně rok, ale 
již po třech měsících ztrácí senzo-
rické kvality. Při nákupu si proto 
všímejte data minimální trvanlivosti. 
Čím déle, tím lépe. 
• V obale byste neměli nahmatat 
zmrzlé kusy ledu.
• Je vždy lepší, pokud je obal 
průhledný. Dobře tak vidíte rybu 
i případný led.
• Kupujte raději větší balení. 
Čím větší fileta je, tím bude 
pravděpodobně kvalitnější. Rybí 

Všechny mražené ryby logicky 
obsahují vodu – když se ryby zpra-
covávají, voda se na ně stříká, aby 
se zabránilo jejich vysušení – zmrzlá 
voda na povrchu vytvoří glazuru 
a chrání maso. Mělo by jí však být co 
nejméně. Ryby jsou prvně zmrazeny 
po ulovení rovnou na rybářské 
lodi, poté na pevnině rozmrazeny 
a zpracovány. Při tomto procesu 
se ztrácí buněčná voda, bílkoviny 
a další živiny, a tím i hmotnost masa. 
Před opětovným zmrazením se rybí 
maso nakládá do roztoku pitné vody, 
fosfátů, kyseliny citronové a chloridu 
sodného. Na některých obalech sice 
naleznete údaje o tom, zda byla ryba 
zmrazena přímo na lodi, nebo infor-
mace o tom, zda obsahuje přidanou 
vodu, ale nebývá to pravidlem, které 
všichni dodržují. 

Jak nakupovat 
mražené ryby?
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zaostřeno

V naší prosincové anketě na www.svetpotravin.cz se ukázalo, že až 21 % z vás 
není vůbec spokojeno s kvalitou potravin, které nakupujete, a celých 51 % je spíše 
nespokojeno (výsledky ankety naleznete na straně 15). Úroveň dohledu nad kvalitou 
potravin na trhu je přitom u nás na vysoké úrovni. O tom, jak kontrola probíhá a kam 
se mohou nespokojení zákazníci obracet, jsme se bavili s Josefem Dubnem, tiskovým 
mluvčím SVS ČR.

Kontroly 
potravin
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předpisů a pak i dostatečnost 
a pravdivost informací poskytova-
ných spotřebiteli.  
O oblast kontrol se v současnosti 
dělí ministerstvo zemědělství 
a zdravotnictví, ministr Petr Bendl 
však v novele zákona navrhuje 
přehlednější a jednodušší systém 
kontrol, které by spadaly pod jeden 
resort. „To znamená kontrolovat 
potravinu od jejího vzniku až po její 
distribuci nebo její prodej, nikoliv 
po její částečný prodej. Nejde jenom 
o kvalitu potravin, myšleno lihovin, 
ale jde také o kvalitu masa, napří-
klad zvěřiny, kde cítíme jistá rizika, 
která bychom tímto rádi odstranili,“ 
uvedl.

Kde najdete výsledky kontrol?
Výsledky svých kontrol zveřejňují 
obě instituce. Státní veterinární 
správa vydává týdenní, případně 
desetidenní shrnutí o případech, 
které zaznamenala, SZPI zveřejňuje 
případy průběžně na svém v srpnu 
spuštěném webu www.potravinyna-
pranyri.cz. Informace z obou zdrojů 
pak naleznete na našem webu www.
svetpotravin.cz. Se svými podněty 
ohledně závadných potravin se 
ovšem můžete obrátit také přímo 
na dozorové orgány – SVS zřídila 
na svých webových stránkách 
formulář pro informování zákazníků. 

Principy kontrolní činnosti jsou však 
ve všech třech případech podobné, 
jen se liší důrazem kladeným 
na jednotlivé složky kontroly 
a někdy se mohou lišit i přístupem 
k řešení konkrétních problémů, 
zejména v případech, kdy legislativa 
umožňuje volnost ve výkladu 
a rozhodování má být založeno 
na principech posouzení rizikovosti. 
Pilíře kontrolní činnosti lze rozdělit 
do dvou skupin na kontrolu před-
běžnou, resp. souběžnou a kontrolu 
následnou. Předběžná kontrola 
spočívá v kontrole a některých 
případech i schvalování výrobních 
prostorů a zařízení a dále v kontrole 
systému řízení bezpečnosti potravin 
zavedených u jednotlivých provozo-
vatelů potravinářských podniků. 

Kontrola následná pak spočívá 
především v kontrole bezpečnosti již 
vyrobených potravin. Účinná kont-
rola zajištění bezpečnosti potravin 
musí být postavena na kombinaci 
zmíněných pilířů a jejich vzájemné 
kooperaci. Zvláštní kapitolu výkonu 
dozorové činnosti pak představuje 
dohled nad dodržováním pravidel, 
která mají ochránit spotřebitele 
před klamavými praktikami. Do této 
oblasti patří kontrola kvalitativních 
znaků a jejich srovnání s údaji 
na etiketách a požadavky právních 

Nad kvalitou a bezpečností potravin 
v české republice bezprostředně 
bdí tři dozorové orgány. Velmi 
zjednodušeně lze kompetence 
jednotlivých dozorových orgánů 
rozdělit podle suroviny a způsobu 
uvádění do oběhu. Kontrola potraviny 
živočišného původu je v kompetenci 
Státní veterinární správy ČR a to 
až do okamžiku zpracování, tedy 
od narození zvířete až po zpracování 
nebo i prodej nezpracované potraviny 
(např. nezpracovaného masa).

Oproti tomu Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce dohlíží 
na kvalitu a bezpečnost potravin 
neživočišného původu a na prodej 
zpracovaných potravin živočišného 
původu (např. pasterované mléko, 
jogurty, masné výrobky apod.).  

Třetím dozorovým orgánem je 
Hygienická služba, která dohlíží 
na potraviny nabízené v rámci 
veřejného stravování, tedy především 
restaurační zařízení a jídelny. Uve-
dené členění může na první pohled 
působit jednoduše a přehledně. 
Ve skutečnosti však není hranice 
mezi výkonem jednotlivých kontrol 
zcela jasná a tak nejsou výjimkou ani 
provozovny, které navštěvují všechny 
tři dozorové orgány s často mírně 
odlišným pohledem na stejnou věc.
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Přes tento formulář se tak spotřebi-
telé odpověď na svůj dotaz dozvědí 
co nejrychleji (jedná-li se o potravinu 
živočišného původu). Podle sídla 
prodejny se také můžete obrátit 
na územně příslušný inspektorát 
SZPI.  

Jsou ovšem všechny výsledky 
kontrol, které dozorové orgány 
provádějí, někde dohledatelné, nebo 
slouží jen pro vlastní účely orgánů? 
„Dohledatelné nejsou a myslím, že 
by to i bylo kontraproduktivní,“ říká 
Josef duben, tiskový mluvčí SVS 
ČR. „Někam může kontrolor přijít 
třikrát a zjistit, že je vše v pořádku. 
Počtvrté se může stát, že v obchodě 
vypnou proud, někdo zakopne, něco 
vysype, dá to nazpátek a problém 
je tady. Lidé si přečtou informaci, 
že prodejna je v pořádku, přitom už 
tato informace bude nepravdivá.“ 

Jak často kontroly vlastně probíhají? 
„Kontroly probíhají podle konkrét-
ního klíče, který počítá s určitým 
plánovaným počtem kontrol. Dále 
probíhají kontroly na základě podání 
upozornění od spotřebitelů. Tyto 

kontroly považujeme za účinné. 
Do třetice existují cílené kontrolní 
akce, které se ukazují být nejú-
činnější. O těchto kontrolách jsou 
podniky informovány dopředu, 
ovšem zkušený kontrolor pozná, 
jestli se něco tak zvaně nekamuf-
luje. Cílených kontrol se koná 
několik do roka, například kontrola 
vajec a vaječných výrobků před 
Velikonocemi, kaprů před Vánoci. 
Dále to jsou kontroly mléčných 
výrobků, medu či obchodování 
masnými výrobky. Tyto akce jsou 
velmi účinné, neboť kontroloři 
dozorují v jednu dobu celé území 
republiky s jednotnou metodikou,“ 
říká Josef Duben. 

Jak problémy řešit?
Kam se má ovšem spotřebitel 
obrátit, když v obchodě uvidí napří-
klad zašedlé maso nebo zteplalou 
sekanou? „Prvním krokem je řešit 
věc na místě v rámci normálních 
zákaznických vztahů, tedy dožadovat 
se nápravy v rámci reklamačního 
řádu,“ radí Josef Duben. „Prodejce 
si nedovolí reklamaci neřešit, 
protože mu hrozí špatná reklama. 
Jsou i obchody, které své zákazníky 
přímo vyzývají, aby hlásili nalezené 
závadné nebo prošlé výrobky. Tím 
do jisté míry šetří na svých dozorech 
a vyzývají spotřebitele, aby si 
opravdu četli etikety.“ 

Důvěřuj, ale prověřuj
Jak jsou na tom čeští výrobci 
a obchody se značením potravin? 
„Problém se značením výrobků 
spočívá hlavně v tom, že ačkoliv 
na etiketách jsou údaje, které tam 
mají být, nejsou uváděny jednotně,“ 
míní Josef Duben. Každý výrobce si 
tak uvádí podle svého uvážení, co 
uzná za vhodné. Člověk musí trochu 
pátrat jako detektiv a za chvíli ho 
to přestane bavit. Další problémem 
může být, když si člověk kupuje 
stále stejný oblíbený výrobek 
a najednou zjistí, že ten výrobek je 
jiný. Teprve pak se podívá na složení 
a zjistí, že výrobek má úplně novou 
recepturu. Třeba máslové sušenky 
tak už nejsou máslové sušenky, 
ale sušenky s máslovou příchutí. 
Obal je přitom úplně stejný nebo 
téměř úplně stejný, ale výrobek je 
jiný. Čas od času je proto dobré si 
u oblíbeného, často kupovaného 
výrobku přečíst, zda je to pořád ten 
samý výrobek. Ne každá inovace se 
totiž povede.

zaostřeno

dotazy čtenářů: 
Mám šanci poznat, zda byla 
ryba rozmražena a znovu 
zamražena? Poznám, zda 
kupuji opravdu čerstvou 
rybu? 
„Výrobce je povinen výrobek 
správně označit. Rybu může roz-
mrazit a prodávat rozmrazenou, 
ale musí ji správně označit. Pokud 
si koupíte čerstvou rybu, můžete 
ji doma zamrazit, poté rozmrazit 
a sníst. Jenže pokud si koupí-
te rybu rozmrazenou a doma ji 
budete zamrazovat, už hrozí riziko 
pomnožení mikroorganismů. Mra-
žené produkty je dobré rozmrazit 
a sníst, rozmrazené sníst a nezmra-
zovat.“ 

stává se často, že bývají pro-
dukty nesprávně označené?
„Setkáváme se s tím, ale někdy tato 
skutečnost pramení i z určité nezna-
losti personálu. Zatímco šéf úseku 
může být vzdělaný a odborník, to 
samé nemusí platit o všech zaměst-
nancích. Dalším problémem dnes je, 
že se všude šetří. Všude ubývají lidi, 
takže se nemůžeme divit.“

Má zákazník šanci poznat 
původ masa, na jehož obalu 
je napsáno „vyrobeno v eu“? 
„Asi ne. Subjekt, který maso 
nakonec zpracuje, na něj dává 
i poslední nálepku a nese za pro-
dukt zodpovědnost. U živočišných 
produktů toto bývá v pořádku, 
když se například podíváte na zna-
čení másel, podle symbolu v ová-
lu poznáte, zda kupujete máslo 
české, polské či německé. Ovšem 
všichni výrobci znají legislativu, 
a když se nemohou pochlubit, vědí 
dobře, jak na obal tuto informaci 
nedat.“

Pokud tedy trváme třeba 
na nákupu ryze českých 
domácích produktů, nezbývá 
než nakupovat u českých, 
známých a prověřených zna-
ček a doufat, že se k podob-
ným praktikám neuchylují? 
„Asi ano. Když si člověk není jistý, 
má za své peníze právo dostat 
informace a produkt, o kterém 
se všechno dozví. A prodejce je 
povinen mu tyto informace sdělit. 
Zákazník by se ovšem měl ptát 
slušně, nejhorší je vystupovat 
popuzeně. Například Italové si nic 
líbit nenechají, hned na začátku 
se s úsměvem dožadují svých práv 
a také se svých práv domohou.“
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zaostřeno

Vedete celé oddělení kvality, 
můžete nám prozradit, co je 
náplní Vaší práce? Jak vypadá 
Váš běžný den?
Jsem zodpovědná za celý systém 
kvality, jeho správné nastavení 
a dodržování. Systém zajištěné 
kontroly kvality je jako mozaika, 
která se skládá z velkého množství 
jednotlivých dílků jako kontrola kvality 
dodavatelů, kontrola kvality čerstvého 
zboží, školení zaměstnanců, interní 
audity, sestavení plánů pro odstranění 
nedostatků, komunikace s dozorovými 
orgány, řešení reklamací, stanovení 
kvalitativního standardu výrobků, 
kontrola dodržování standardů či 
nastavení servisu pro zákazníky 
v oblasti kvality. Každý pracovní den je 
jiný, to je na mé práci zajímavé, nikdy 
to není nuda a stereotyp. Každý den se 
vyskytne něco zajímavého, co je třeba 
vyřešit. Věnuji se strategických úkolům, 
komunikuji s kolegy z ostatních 
oddělení, protože vzájemná spolupráce 
klíčová. Jsem i členem krizového týmu. 

obracejí se na vás zákazníci 
s reklamacemi? Čeho se nejčas-
těji týkají?
Reklamace vyřizují pracovníci zákaznic-
kého servisu velkoobchodních středi-
sek. Máme nastavený systém tak, že 
z velkoobchodů dostáváme informace 
o uplatněných reklamacích. S těmito 
daty dále pracujeme, problematickým 
výrobkům se věnujeme a s dodavateli 
řešíme nápravu. 

Podle našich informací se vám 
vyhnuly problémy a aféry s pře-
lepováním dat spotřeby či aféry 
s plesnivými výrobky? Čím to 
je?
Ano, máte pravdu, že aféry 

s přelepováním dat spotřeby či 
plesnivými výrobky se nám vyhnuly. 
Pro mě je to další důkaz, že námi 
nastavený systém řízení kontroly 
kvality je správný a dodržovaný všemi 
články procesu. Pravidelně školíme 
zaměstnance ve všech úsecích, máme 
nastavené velké množství kontrolních 
mechanismů, které napomáhají 
případné neshody řešit okamžitě 
na všech pobočkách najednou. Hodně 
času a úsilí věnujeme i pravidelným 
kontrolám velkoobchodních středisek. 
Velké poděkování patří všem kolegům 
z provozu, kteří dodržují všechny 
interní standardy. 

co je nejrizikovější, co se 
potravin týče? Neseriozní 
výrobce, doprava, skladování 
nebo chyba lidského faktoru 
v obchodě?
Nelze určit nejrizikovější oblast 
potravinářského řetězce. Všechny jeho 
články úzce souvisejí. Pokud je špatná 
jedna část, například výrobce nebo 
doprava, danou chybu už správným 
skladováním nenapravíte. Je důležité, 
aby fungovaly všechny složky. Uvě-
domte si, že mluvíme o potravinách, 
kde jakákoliv chyba může mít i velmi 
vážné následky pro spotřebitele.

Jak se liší kontrola kvality u vel-
koobchodu a maloobchodu?
Ve velkoobchodě musíte myslet na to, 
že máte úplně jiný typ zákazníků, ti 
naši jsou profesionálové ze segmentu 
právě maloobchodu nebo HoReCa. 
Proto musíme být v oblasti kontroly 
kvality velmi přísní, abychom splnili 
jejich požadavky. Zboží, které si u nás 
zákazníci kupují, musí být v perfektním 
stavu, protože ho dále prodávají, 
v případě maloobchodníků, nebo 

zpracovávají, to v případě Horeca 
zákazníků. 

Kontrolujete zboží pouze 
vizuálně nebo odbornějšími 
metodami?
Využíváme kombinaci obou metod. 
Při kontrole kvality zboží kontrolujeme 
zboží jednak vizuálně, zda splňuje 
interní standardy, dále provádíme 
jednoduché testování na například 
obsah cukru a šťávy u citrusů, u čers-
tvého masa děláme i testy trvanlivosti 
pomocí jednoduchých mikrobiálních 
rychlotestů. Pro složitější analýzy 
využíváme akreditované laboratoře, 
ve kterých testujeme potraviny, zda 
obsahují vše, co obsahovat mají, 
poslední dobou se hodně zaměřujeme 
na prokazování falšování potravin 
a přítomnost alergenů. 

Jaké bývají nejčastější problémy 
u masa? 
Největší riziko u čerstvého masa tvoří 
porušení chladícího řetězce. I malá 
výchylka v chladícím řetězci může 
způsobit velké problémy. Všechny 
prostory, ve kterých se maso pohybuje, 
jsou zachlazené, včetně příjmových 
ramp.  Máme speciální prodejní prostor, 
tzv. „meatroom“, ve kterém udržujeme 
teplotu od 0 do 2 °C, což je optimální 
teplota pro všechny druhy masa, včetně 
specialit například z jižní Ameriky.

O tom, jak probíhají kontroly nejen potravin přímo 
ve velkoobchodě, jsme si povídali s Martou Novákovou, 
která je vedoucí oddělení kvality MAKRO. Přečtěte si, 
jak se liší kontroly kvality produktů ve velkoobchodě 
a maloobchodě, co je nejrizikovějším faktorem 
potravinářského řetězce a na co se  v poslední době 
nejvíce zaměřuje testování potravin.

Systém kontroly kvality 
je jako mozaika
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Nechte se okouzlit „Pravou chutí“ tradičních 
českých specialit  
Pokud si rádi pochutnáte na tradičních českých speci-
alitách, jsou výrobky značky Pravá chuť to pravé právě 
pro vás. Ochutnejte české výrobky z kvalitních přírod-
ních surovin vyrobené podle domácích receptur. Na 60 
pochoutek, jako třeba staročeský chléb, české buchty, 
zabíjačkové speciality či nejrůznější pomazánky najdete 
od polovina října ve vybraných obchodech Tesco. Z obalu 
každého výrobku se dozvíte, v čem spočívá jeho jedineč-
nost. Jde například o vyšší podíl základní suroviny, obsah 
kusového ovoce, ruční zdobení či třeba příprava uzením. 

Nechte se okouzlit 
lahodnou chutí a kva-
litou dobrot s označe-
ním Poctivá receptura 
- Pravá chuť.

inzerce

Během prosince jsme se vás 
na našich webových stránkách www.
svetpotravin.cz ptali, zda jste spokojeni 
s kvalitou zboží v obchodech, kde 
nakupujete potraviny.
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jak poznat kvalitní potraviny - Vysočina

Kvalita Vysočiny 
na trhu se hodně různí
Vysočina patří mezi trvanlivé masné výrobky tepelně opracované. Jedná se o produkty, které 
jsou obchodovány ve velkých objemech a řadou obchodníků jsou vnímány jako komodita. 
Obchodování s takovými výrobky provází tradičně silný tlak na cenu produktu. Není proto 
divu, že se výrobci snaží optimalizovat nejen výrobní proces, ale i náklady na použité suroviny. 
Důsledkem pak může být, že se někteří výrobci pohybují na samotné hraně legislativních 
požadavků a občas sklouznou i pod ní. 
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jak poznat kvalitní potraviny - Vysočina 

se ojedinělé drobné, měkké kolagenní 
částice a drobné vzduchové dutinky. 
Vůně by měla být aromatická po uzení, 
případně po kulturní plísni, chuť přimě-
řeně slaná a kořeněná. Na skusu by měl 
být výrobek hutný a bez patrných tuhých 
částí. Co se chemických a fyzikálních 
požadavků týče, obsah čistých svalových 
bílkovin by měl být nejméně 13 %, obsah 
tuku nejvýše 50 %. A jak jsou definovány 
technologické požadavky na Vysočiny? 
Ve všech částech výrobku musí být 
dosaženo tepelného účinku odpovídají-
cího působení teploty +70 °C po dobu 10 
minut. Pokles aktivity vody (aw) při zrání, 
uzení, sušení a za definovaných podmínek 
na hodnotu 0,93 a nižší. Minimální doba 
trvanlivosti 21 dní při teplotě +20 °C.

Na čem se šetří?
Nejčastěji výrobci šetří jednak při výrobě 
na použitých surovinách, kdy používají 
větší množství sádla, přídavky soli a fos-
fátů společně s nedostatečným sušením, 
použitím krevních derivátů a jiných zdrojů 
bílkovin s cílem navýšit obsah bílkovin. 
Za druhé šetří při výrobním procesu, 
kdy zkracují sušení výrobku, které se 
projeví výrazným přesušeným kroužkem 
a nedosušenou vnitřní částí. Výrobci si 
také někdy zjednodušují postup přípravy 
díla, což se projeví nevýraznou nebo 
rozpadávající se nebo rozmazávající se 
mozaikou. Těžko senzoricky odhalitelné je 
u Vysočin použití bílkovinných náhražek 
nebo menšího množství masa a obvykle je 
třeba posoudit tuto skutečnost testováním 
obsahu čistých svalových bílkovin. Pokud 
má výrobek příliš měkkou texturu a při 
vyšší teplotě skladování z něj vytéká tuk, 
bylo při jeho výrobě pravděpodobně 
použito velké množství sádla. 

Jak nakládat s Vysočinou?
Jakkoliv jsou trvanlivé salámy určené 
ke skladování při běžné teplotě, není 
možné s nimi nakládat úplně lehkovážně. 
Na trhu se vyskytují výrobky ve dvou 
variantách balení. Jednak jako výrobky 
balené ve vakuu nebo ochranné 
atmosféře, které jsou takto chráněné 
proti kontaminaci z okolí a dále chrání 
výrobek proti povrchovému orosení. 
Druhou variantou jsou nebalené, které 
jsou méně odolné proti okolním vlivům, 
avšak ze senzorického hlediska mohou mít 
o něco lepší vlastnosti, pokud jsou správně 
skladované. Nebalené trvanlivé salámy by 
se neměly skladovat v chladničce. Ideálním 
místem pro jejich uchovávání je větraný 
tmavý prostor s teplotou mezi 15 až 20 °C. 
U tepelně opracovaných masných výrobků 
musí být tepelně opracován celý výrobek 
tak, aby bylo zajištěno dostatečné tepelné 
opracování všech složek výrobku.

Šetření na množství a kvalitě použitých 
surovin se může projevit nejen na fyzi-
kálně chemických vlastnostech hotového 
výrobku, ale občas i na senzorické kvalitě. 
V našem testu (strany 18 až 20) jsme se 
zaměřili na kontrolu jak fyzikálně che-
mických ukazatelů, tak senzorické kvality 
z pohledu spotřebitele a porovnávali jsme 
výrobky se standardní Vysočinou. Vzorky 
do testu byly zakoupeny v tržní síti jak 
balené, tak nebalené. Fyzikálně chemické 
parametry můžeme rozdělit do dvou 
skupin. Bezpečnostním parametrem, 
který je důležitý pro údržnost výrobků, je 
aktivita vody. Její nízká hodnota zajišťuje 
trvanlivost Vysočiny i při skladování při 
teplotách okolo 20 °C. Kvalita produktu je 
dána zejména obsahem čistých svalových 
bílkovin, které jsou v masných výrobcích 
zároveň nejdražší surovinou (přicházejí 
do výrobků v podobě masa). Trvanlivé 
masné výrobky jsou známé i vysokým 
obsahem soli, proto jsme se v testu 
podívali i na obsahy sodíku a soli. Zvýšený 
obsah soli totiž pomáhá výrobcům 
dosáhnout přijatelné chuti v případech, 
kdy je použito velké množství tuku 
a zároveň napomáhá snížit již zmíněnou 
aktivitu vody.

charakteristika Vysočiny
Základní surovinou je hovězí a vepřové 
maso. Nepřipouští se použití vlákniny, 
masa strojně odděleného, včetně 
drůbežího masa strojně odděleného, 
použití rostlinných a jiných živočišných 
bílkovin. Mezi smyslové požadavky 
patří tužší a soudržná konzistence, vzhled 
na řezu a vypracování, kdy mozaika 
by měla být velmi jemná a mít tmavěji 
růžovou barvu, a dále lesklý řez, tmavší 
směrem k okraji. Zrna surovin by měla být 
převážně o velikosti asi 1 mm, připouštějí 
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Příklady vad 
Rozmazávání mozaiky –  nedosta-
tečné vychlazení při míchání nebo 
nekvalitní sádlo
Rozpad jádra – nesprávná příprava díla
Chybějící mozaika – špatný postup 
přípravy díla
Povrchová krusta (kroužek) – příliš 
rychlé sušení
Vrásnění povrchu – špatné narážení 
díla, přesušení
Povrchová plíseň nebo osliznutí – 
mikrobiologická kontaminace ve výro-
bě, špatné skladování
Výskyt dutinek – špatné narážení, 
mikrobiologická kontaminace
bílý povlak na povrchu – vykrystali-
zované soli (zejména fosfáty), špatné 
dávkování a špatné skladování výrobků 

Pozor na zdrobněliny 
V rámci testování byl do laboratoře 
doručen i výrobek, který byl označe-
ný jako Vysočinka. Při podrobnějším 
ohledání jsme zjistili, že výrobek vůbec 
není masným výrobkem trvanlivým 
a je třeba jej skladovat v chladničce. 
Skutečnost, že výrobek není dostateč-
ně vysušený, se potvrdila i při labo-
ratorní analýze. Pro zajímavost jsme 
výrobek zařadili i do testu a kupodivu 
v některých ohledech vyšel lépe než 
některé z vysočin. Nicméně i použití 
zdrobněliny slova Vysočina je zaká-
záno a tento výrobek je tak označen 
v rozporu s požadavky legislativy 
a může připravit spotřebiteli, který 
s ním bude zacházet jako s trvanlivým 
salámem, nemilé překvapení.
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Název výrobku Kostelecká Vysočina

Výrobce Kostelecké uzeniny
Cena/kg 130,98 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,94

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

12,8

Obsah tuku 39,4

Obsah masa 107

Obsah soli 2,7
100 g výrobku 
vyrobeno ze

vepřové maso 38%, 
hovězí maso 24%

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 4,5
Textura 4,5
Vzhled v nákroji 4,2
Vůně 4,6
Chuť 4,2
celkově 4,4

Název výrobku Makovec Vysočina

Výrobce Makovec Prostějov
Cena/kg 165 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,93

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

13,2

Obsah tuku 39,2

Obsah masa 118,5

Obsah soli 3
100 g výrobku 
vyrobeno ze

88 nebo 86 %

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 3,9
Textura 4
Vzhled v nákroji 3,8
Vůně 4,4
Chuť 4
celkově 4

Název výrobku Vysočina Hodice

Výrobce Masozávod Krahulčí
Cena/kg 216 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,92

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

15,1

Obsah tuku 36,6

Obsah masa 125,2

Obsah soli 3,1
100 g výrobku 
vyrobeno ze

133 g masa

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 4,7
Textura 4,8
Vzhled v nákroji 4,7
Vůně 2,9
Chuť 4
celkově 4,2

Název výrobku Krásno Vysočina

Výrobce MP Krásno
Cena/kg 100,52 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,91

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

14,3

Obsah tuku 37,7

Obsah masa 130,5

Obsah soli 2,9
100 g výrobku 
vyrobeno ze

105 g masa

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 4
Textura 3,7
Vzhled v nákroji 3,8
Vůně 4,2
Chuť 3,9
celkově 3,9

Název výrobku Vysočina Mini

Výrobce Kostelecké uzeniny
Cena/kg 127,68 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,92

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

14,5

Obsah tuku 36,3

Obsah masa 122,4

Obsah soli 3,6
100 g výrobku 
vyrobeno ze

80 g masa

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 4
Textura 1,2
Vzhled v nákroji 4,2
Vůně 4,3
Chuť 3,6
celkově 4,1

Název výrobku Písecká vysočina

Výrobce ZŘUD Písek
Cena/kg 159 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,89

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

18,2

Obsah tuku 35,6

Obsah masa 149,1

Obsah soli 3,7
100 g výrobku 
vyrobeno ze

vepřové maso 42%, 
hovězí 38%

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 4,1
Textura 4,3
Vzhled v nákroji 3,8
Vůně 3,8
Chuť 3,3
celkově 3,9

rubrika podporovánatestovali jsme pro vás - Vysočina
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testovali jsme pro vás - Vysočina

Název výrobku Baroni Vysočina

Výrobce Masozávod Krahulčí
Cena/kg 124,14 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,91

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

11,7

Obsah tuku 40,8

Obsah masa 105

Obsah soli 2,9
100 g výrobku 
vyrobeno ze

116 g 

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 3,6
Textura 3,5
Vzhled v nákroji 3,4
Vůně 3,9
Chuť 3,8
celkově 3,6

Název výrobku Bivoj Vysočina

Výrobce Bivoj Opava
Cena/kg 129,46 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,94

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

13,9

Obsah tuku 27,7

Obsah masa 113,8

Obsah soli 3,4
100 g výrobku 
vyrobeno ze

vepřové maso 60 % 
hovězí maso 22 %

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 3
Textura 3,3
Vzhled v nákroji 2,9
Vůně 4
Chuť 3,5
celkově 3,3

Název výrobku Vysočina

Výrobce ZŘUD Polička
Cena/kg 123 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,93

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

15

Obsah tuku 42,5

Obsah masa 129,7

Obsah soli 2,5
100 g výrobku 
vyrobeno ze

vepřové a hovězí 
maso (min 75 %)

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 3,4
Textura 3,6
Vzhled v nákroji 3,4
Vůně 3,8
Chuť 2,8
celkově 3,4

Název výrobku Vysočina

Výrobce Carnex Vysočina
Cena/kg 142 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,93

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

13,6

Obsah tuku 38,5

Obsah masa 136,1

Obsah soli 2,9
100 g výrobku 
vyrobeno ze

vepřové maso 50 %, 
hovězí 20 %

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 3,4
Textura 3,3
Vzhled v nákroji 3
Vůně 3,6
Chuť 3,3
celkově 3,3

Název výrobku Vysočina 700

Výrobce Příbramská uzenina
Cena/kg 124,14 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,94

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

13,6

Obsah tuku 34

Obsah masa 114,6

Obsah soli 2,5
100 g výrobku 
vyrobeno ze

vepřové maso 61 %, 
hovězí maso 20 %

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 3,3
Textura 3,6
Vzhled v nákroji 3,2
Vůně 3,7
Chuť 3,1
celkově 3,4

Název výrobku Pejskar Vysočina

Výrobce Made Group
Cena/kg 157 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,93

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

12,1

Obsah tuku 29,7

Obsah masa 110,3

Obsah soli 3,2
100 g výrobku 
vyrobeno ze

55 g vepřového 
a 45 g hovězího

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 3
Textura 3
Vzhled v nákroji 3,1
Vůně 3,2
Chuť 2,6
celkově 3
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Název výrobku 
Vysočina vcelku 

nebalená

Výrobce Ptáčník Vamil
Cena/kg 145 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,93

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

14,6

Obsah tuku 36,8

Obsah masa 120,4

Obsah soli 3,5
100 g výrobku 
vyrobeno ze
Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 2,7
Textura 2,8
Vzhled v nákroji 2,8
Vůně 3,2
Chuť 3,1
celkově 2,9

Název výrobku Vysočina

Výrobce
Krahulík masozávod 

Krahulčí
Cena/kg 139 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,91

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

12,8

Obsah tuku 39,6

Obsah masa 112,4

Obsah soli 2,9
100 g výrobku 
vyrobeno ze

123 g masa 
na 100 g výrobku

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 3,2
Textura 3,7
Vzhled v nákroji 3,6
Vůně 1,4
Chuť 1,2
celkově 2,6

Název výrobku Vysočina

Výrobce
Masokombinát 

Plzeň
Cena/kg 133 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,92

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

9,3

Obsah tuku 43,2

Obsah masa 88,7

Obsah soli 3
100 g výrobku 
vyrobeno ze

vepřové 40 %, 
hovězí 20 %

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 1
Textura 1,2
Vzhled v nákroji 1
Vůně 1,7
Chuť 1,1
celkově 1,2

Název výrobku Vysočinka

Výrobce
Elva 

Slavičín
Cena/kg 119 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,96

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

13,3

Obsah tuku 32,6

Obsah masa 108,5

Obsah soli 2,4
100 g výrobku 
vyrobeno ze
Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 1,1
Textura 1,4
Vzhled v nákroji 1,4
Vůně 1,8
Chuť 1,2
celkově 1,4

Název výrobku Kmotr Vysočina

Výrobce
Kmotr Masna 

Kroměříž
Cena/kg 109,44 Kč
Aktivita vody 
(max 0,93)

0,93

Obsah čistých svalo-
vých bílkovin 
(min 13 %)

11

Obsah tuku 46,9

Obsah masa 102,2

Obsah soli 2,7
100 g výrobku 
vyrobeno ze

108 g masa

Senzorické hodnocení
Celkový vzhled 2,2
Textura 2,1
Vzhled v nákroji 1,9
Vůně 3,3
Chuť 2,2
celkově 2,3

Odborné hodnotitele na Vysoké 
škole chemicko-technologické 
překvapila nižší analytická 
i senzorická kvalita vzorku Vysočiny 
z Masokombinátu Plzeň. O vyjádření 
jsme proto požádali Ing. Jaromíra 
Klouda, obchodního ředitele. 
„Za výsledky daného výrobku stojí 
ojedinělé selhání zaměstnance 
(ke kterému došlo v srpnu tohoto 
roku). V žádném případě se nejedná 
o opakovaný nebo dlouhodobý 
problém s kvalitou tohoto výrobku. 
Masokombinát Plzeň prochází 
v letošním roce zásadními změnami, 
které souvisí se změnou majitele 
a nástupem nového managementu. 
Prioritou nového vedení je maxi-
mální důraz na kvalitu všech výrobků 
(tradiční česká receptura a čerstvost) 
a zlepšení jejich dostupnosti,“ říká 
Ing. Jaromír Kloud.  

testovali jsme pro vás - Vysočina
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Tajenka z prosincového čísla:
Přidáte-li k jakékoli večeři nudle, získáte libovolné množství porcí.

křížovka
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naše testování 

V nové rubrice Naše testování 
se přesuneme z laboratoří 
do redakce a restaurací 
a budeme senzoricky testovat 
různé potravinářské produkty 
na našem trhu. V první části 
se zaměříme na hotová 
jídla – v lednovém čísle 
přišly na řadu svíčkové. Jak 
jsou na tom výrobky běžně 
dostupné v prodejní síti?

Testovali jsme 
svíčkovou

měkké jako dort – průměrné – 
šlachovité kousky, které bylo nutné 
podrobit menší pitvičce a až potom 
konzumovat. Ze všech vzorků byl 
prošpikovaný pouze jeden. Logicky 
– prošpikování a správné uležení 
masa je náročnější na přípravu a při 
přípravě hotových jídel není času 
nazbyt. 
 
celkové hodnocení: 
Jíst a hodnotit jednotlivé složky 
svíčkové bylo poměrně odvážné. 
Když se ingredience konzumovaly 
dohromady, tedy tak, jak se svíč-
ková normálně jí, bylo hodnocení 
mnohem optimističtější. Nedá 
se říct, že by naše gurmánské 
já výskalo blahem, to ne. A asi 
každému je jasné, že na svíčkovou 
od maminky, babičky, tetičky tyhle 
výrobky mít nikdy nebudou. Ale 
jako rychlé jídlo, které zasytí, když 
nemáte moc času, a máte chuť 
na klasiku, se to s přimhouřeným 
okem a vlastními brusinkami a citro-
nem sníst dá. Detailnější informace 
o jednotlivých vzorcích naleznete 
v tabulkách.

nebo olejnatá očka, tyhle vizuální 
dojmy prostě nejsou zrovna to, co 
ve svíčkové omáčce čekáte. Chuťově 
už to bylo lepší. Ideální svíčková je 
sladkokyselá, což vzorky s menšími 
či většími odchylkami v podstatě 
dodržely. 

Knedlíky 
 Doprovod omáčce tvořily knedlíky 
různé kvality. Některé vypadaly 
svou kombinací těsta a housky jako 
šachovnice, ale protože nejsme 
povrchní a o vzhled nám příliš nešlo, 
dali jsme jim také šanci. A špatně 
nechutnaly. Některé knedlíky nás 
zase překvapily svou schopností 
pružně odrážet a vracet lžíci, bohu-
žel kvůli této zázračné vlastnosti 
nešly krájet. Jiné zase připomínaly 
molitan, k naší nelibosti nejen 
vzhledem, ale i chutí. Knedlíky jsou 
prostě kupované. Neurazí, nenad-
chnou, ovšem obalené dostatečně 
omáčkou do krčku nakonec pěkně 
vklouznou. 

Maso
Kvalita masa se pohybovala na škále: 

Dlužno ještě předeslat, že rubrika  
Naše testování je založeno nikoliv 
na striktních tabulkách, chemických 
rozborech a sterilní analýze, nýbrž 
na subjektivním senzorickém 
hodnocení redaktorů, tedy normál-
ních strávníků.

 Jak testování probíhalo? 
Oběhli jsme obchody, nakoupili 
vzorky, probrali jsme s gastrono-
mickými odborníky, jak má svíčková 
vypadat a chutnat a pustili se 
do toho. Do testování jsme zařadili 
pět vzorků, které jsme zakoupili 
v supermarketech. Jak by skvělá 
svíčková měla vypadat a chutnat, 
naleznete v rámečku. Názory 
odborníků tedy známe a nyní s chutí 
do díla! Ovšem pozor, první problém 
přišel už při ohřevu – kdybychom 
totiž přesně stanovili doporučenou 
dobu ohřevu, knedlíky by se horkem 
pravděpodobně vypařily a omáčka 
byla polovlažná. Takže ohřev jídla je 
samostatnou „bojovkou“ a teplotu 
jednotlivých ingrediencí si musí 
člověk ohlídat sám. 

omáčka 
Přítomnost zelí v první z testovaných 
omáček! „To tam nejdřív vařili sege-
dín, a potom svíčkovou?“ zamýšleli 
jsme se. Dalším překvapením byla 
konzistence omáček. Dlužno říci, 
že většinou nemilým. Ať už to bylo 
zbloudilé zelí, pudinkovitá hmota 
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Název Albert

Výrobce Heli Food
Cena 62 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 5
Konzistence 4
Vůně 3
Chuť 4
Maso
Váha 100g/100g
Kvalita 5
Chuť 5
Knedlíky
Vzhled 3
Konzistence 3
Struktura 3
Chuť 4
celkově 3,9

Název Heli

Výrobce Heli Food
Cena 61,90 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 4
Konzistence 3
Vůně 4
Chuť 2
Maso
Váha 100/125
Kvalita 3
Chuť 3
Knedlíky
Vzhled 3
Konzistence 2
Struktura 3
Chuť 3,0
celkově 2,7

Název Spar

Výrobce Hamé
Cena 65 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 3
Konzistence 1
Vůně 2
Chuť 3
Maso
Váha 120/100
Kvalita 4
Chuť 5
Knedlíky
Vzhled 4
Konzistence 4
Struktura 4
Chuť 4
celkově 3,4

Název Chef menu

Výrobce Hamé
Cena 67 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 2
Konzistence 2
Vůně 1
Chuť 2
Maso
Váha 0,75/0,909
Kvalita 1
Chuť 2
Knedlíky
Vzhled 4
Konzistence 3
Struktura 4,0
Chuť 2,0
celkově 2,3

Název Hamé food

Výrobce Hamé
Cena 65,90 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 2
Konzistence 2
Vůně 3
Chuť 4
Maso
Váha 0,65
Kvalita 3
Chuť 3
Knedlíky
Vzhled 4
Konzistence 3
Struktura 4
Chuť 3
celkově 3,1

+ vynikající, měkké a kvalitní  maso 
+ omáčka chutnající po zelenině
+ tužší, avšak chuťově výborné knedlíky
+ omáčka s kousky zeleniny

- chybí chuť svíčkové, olejnatá konzistence
- knedlíky s výraznými kusy housky
+ znatelný pepř a slanina
- šlachovité maso

+ chutná mnohem lépe, než vypadá
+ vynikající maso se při testování snědlo 
celé 
- v omáčce ani stopa po zelenině

- překvapivé kousky zelí v řídké omáčce
- omáčka voní po zelí
- tvrdší, tužší maso
+ bez látek zvýrazňujícíh chuť a vůni

+ průměrně dobré
- knedlíky gumovité konzistence
- omáčka připomínala pudink
- nakyslá vůně

hodnocení: 1 až 5 bodů, 5 je nejvíce

naše testování 

Jak má svíčková 
vypadat?
„Svíčková patří do na přípravu 
složitějších jídel,“ prozradili nám 
odborníci v pražské restauraci 
Novoměstská radnice. „Omáčka by 
měla být přiměřeně hustá po hladké 
mouce, smetaně a kořenové 
zelenině, která je jejím základem. 
Vonět by měla po použitých 
ingrediencích a divokém koření, 
tedy bobkovém listu, novém koření, 
tymiánu a celém pepři, a měla by mít 
žlutou až žlutohnědou barvu. Maso 
prošpikované slaninou by mělo být 
křehké a šťavnaté. Právě díky tomuto 
nakládaní, špikování a uležení masa 
patří svíčková mezi složitější pokrmy,“ 
popsal svíčkovou známý restauratér 
Josef Kočovský.
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Ideální svačina je taková, která 
obsahuje kousek ovoce, může tam být 
kousek celozrnného, občas i bílého pečiva 
namazaného máslem s kouskem sýra 
nebo šunky, dochucené kolečkem okurky 
nebo listového salátu, a sušenka. Vhodný 
je i mléčný výrobek a jogurt nebo tvaroh 
atd. Je třeba myslet na to, že svačina 
nemůže být jednochodová. Většina dětí 
totiž snídá kolem sedmé hodiny a na oběd 
se dostávají kolem 12. až 13. hodiny, takže 

dětem peníze na nákup svačiny považuji 
za naprostý nesmysl, může to udělat jedině 
rodič, kterému na jeho dítěti nezáleží, 
neboť dítě si nekoupí svačinu hodnotnou. 
Je to umocněno tím, že ve školách jsou 
automaty, ve kterých nejsou ani zdravé 
svačiny, ani nápoje pro děti.

Jaká je ideální svačina? 
Kde brát inspiraci, aby nebyla 
pořád stejná?,

Je dnes trendem svačinu dětem 
do školy připravovat, dávat jim 
zakoupené výrobky, jako jsou 
sušenky, čokoládičky a podobně, 
nebo jim dát peníze, ať si ji 
zakoupí samy?
Řekl bych, že všechny tři trendy dneska 
fungují, rodiče připravují dětem svačiny 
čerstvé, aby si je mohly vzít do školy. Samo-
zřejmě, že ke svačině může být i sušenka 
nebo zakoupená zdravá sladkost. Dávat 

Po Ovoci do škol a Školním mléku je tady další osvětová akce zaměřená na stravování 
školáků – Zdravá svačina. Jedním z porotců v soutěži pro mladé výtvarníky, pořádané v rámci 
tohoto projektu, je i Petr Havlíček, specialista na výživu a zdravý životní styl, se kterým jsme 
si povídali o nešvarech dětského stravování, vybírání výrobků pro děti i o tom, jak by měla 
vypadat ideální svačina. 

co je vhodné pro vaše dítě
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ke svačině jsou příšernost
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co je vhodné pro vaše dítě

v prostoru mezi obědem a snídaní je 5 až 
6 hodin času na dvě menší svačiny.

Jaké by mělo být složení svačiny?
Myslím, že většina dětí je docela konzer-
vativní, potrpí si na jeden typ svačin a nijak 
zásadně neprotestuje. Pokud jde o pití, 
bylo by ideální, kdyby dítě umělo pít čistou 
vodu, vhodnou alternativou pak může být 
voda s džusem nebo lehce přislazený čaj.

Jak dítě naučit svačit?
Jedinou možností, jak naučit děti svačit, je 
pozitivní příklad rodičů a edukace na téma 
„Když nebudeš svačit, budeš unavený, 
nemůžeš se soustředit, bude tě bolet 
hlava a budeš mít třeba i horší prospěch 
ve škole.“ Jiná cesta víceméně není. 
Příkazy, zákazy a tresty jsou tím horším 
řešením, protože dítě, když už bude 
svačinu jíst, bude tak činit s odporem nebo 
se strachem. Nebo svačinu prostě vyhodí, 
aby nebylo hubované.

Jaké jsou největší prohřešky 
ve stravování českých školáků?
Pokud bychom se bavili pouze o svačinách, 
za největší prohřešky považuji svačiny typu 
různých čokoládových tyčinek, sušenek 
a pití výrazně sladkých limonád a kolových 
nápojů. Sám mám dceru ve druhé třídě, 
takže do té školy zajdu a vídám, že si děti 
nosí ke svačinám různé krekry nebo chipsy, 
což je svačina naprosto příšerná. Vůbec 
netuším, kde se tenhle zvyk vzal a co je to 
za nezodpovědného rodiče, který svému 
dítěti takovouto svačinu dá – slanou, 
tučnou a naprosto nevhodnou.

Jak máme vybírat výrobky vhodné 
pro děti? Na spoustě výrobků je 
nápis „Pro děti“, je to ale záruka 
kvality?
Výrobků, na kterých je nápis „Určeno 
pro děti“, není mnoho. Já sám, protože 
chodím nakupovat, jsem zatím objevil 
pouze šunky a sýry. Tyto výrobky jsou 
specifické tím, že v případě sýrů mají nižší 

obsah soli a v případě šunky nižší obsah 
soli a konzervantů. Pak jsou i výrobky, které 
se prezentují jako vhodné pro děti, což 
jsou různé sušenky, čokolády, ale ve většině 
případů se zdravou svačinou nemají nic 
společného. Navíc tyto výrobky, protože 
jsou od silných bohatých koncernů, mají 
obrovskou reklamu. To je problém, protože 
rodiče i děti vnímají tyto výrobky jako 
zdravé, a to je ne vždy pravda. Je lepší 
orientovat se spíše zdravým rozumem nebo 
se podívat na různé diskuze na chatech.

hodně maminek má problém 
s tím, že jejich ratolesti odmítají 
zeleninu. Dají se děti naučit jíst 
zeleninu?
Naučit děti jíst zeleninu je problém. 
Většina dětí, když přecházejí z mléka 
na polokojeneckou stravu, je schopna 
v dětských přesnídávkách zeleninu sníst. 
Později u spousty z nich chuť na zeleninu 
mizí. První problém je, že se ve většině 
rodin zelenina nekonzumuje. Je to moje 
vlastní zkušenost s klienty, kdy drtivá 
většina zeleninu nejí, protože je údajně 
složitá její příprava nebo na ni zapomínají. 
Chtít po dítěti, aby jedlo zeleninu ve chvíli, 
kdy jeho vlastní rodič ji nejedí, je vlastně 

nesmysl. Jde o to, zaprvé dítěti dávat 
pozitivní příklad, za druhé je nějakým způ-
sobem motivovat, jako to dělá například 
designérská soutěž Zdravá svačina. Zkrátka 
dítěti nějak zeleninu zatraktivnit, ale ne tím, 
že ji výrazně okořeníme nebo osolíme.

Proč jste se rozhodl zapojit do pro-
jektu Zdravá svačina?
Projekt Zdravá svačina mě oslovil tím, že 
jde o netradiční snahu naučit děti snídat 
a zvýšit jim povědomí nebo atraktivitu 
ovoce a zeleniny jinou formou, než 
je vysvětlování. Je to hra, a protože 
i na našem pracovišti velmi často řešíme 
problémy obézních a nemocných dětí, 
přijde mi to jako velmi smysluplné. Když 
vidím stravovací návyky dětí, tak si někdy 
myslím, že asi bude jednodušší vysvětlit 
správné návyky dítěti, než je vysvětlovat 
jeho rodičům. Dítě si pochopitelně bere 
příklad ze svých rodičů, takže je jasné, že 
ve chvíli, kdy se objeví obézní dítě, z 80 % 
je na vině rodič. Z vlastní zkušenosti vím, 
jaký je problém děti naučit jíst jinak, než 
jak jsou zvyklé. Ne že by moje dcera 
jedla výrazně nezdravě, ale pochopitelně 
s ovocem a zvlášť se zeleninou má 
poměrně zásadní problém tak jako tak.

VYBERTE SI SPRÁVNĚ
Všechna velkoobchodní střediska 
MAKRO mají mezinárodní 
certifi kát IFS, nezávislé ocenění 
systému řízení kvality 
a bezpečnosti potravin.

6952_MAKRO_Kvalita-210x74.indd   1 11/30/12   11:05 AM
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Slinivka mne poprvé potrápila před několika lety, jednoho letního dne. Ukrutné bolesti 
břicha, neschopnost cokoliv sníst a popelavá barva tváře mě donutila navštívit lékaře 
a tam se dozvědět nepříjemnou zprávu o nutnosti hospitalizace v nemocnici. Po několika 
nepříjemných vyšetřeních byla stanovena diagnosa – podráždění pankreatu, nebo-li slinivky 
břišní, jako doplněk k jinému, probíhajícímu onemocnění.

tipy pro zdraví

se podobně jako akutní forma – bolesti-
vostí, nadýmáním, hubnutím a bohatou 
mastnou našedlou jílovitou stolicí. 

Slinivka, ačkoliv patří svou velikostí 
nepřesahující 25 centimetrů a 75 gramů 
mezi malé orgány, má v těle nezastupi-
telné funkce. Produkuje trávicí enzymy, 
které mají na starost štěpení tuků, cukrů 
a bílkovin. K dalším činnostem slinivky 
patří produkce hormonů, k nimž patří 
inzulin, mající na starost hladinu glukosy 
v krvi, glukagon, který normalizuje 
hladinu glukosy a stará se o to, aby tato 
hladina příliš neklesla, somatostatin 
tlumící činnost gastrinu a zpomalující 
zpracování stravy, a gastrin, hormon 
podporující tvorbu žaludeční šťávy. 

Vzpoura enzymů 
Akutní zánět slinivky přichází tiše jako 
myška. Příčinou je aktivace trávicích 
enzymů, které způsobují samonatrávení 
slinivky a tím odumírání buněk. Jestli se 

neléčí, může velice rychle končit tragicky. 
Příčinou může být malý žlučníkový 
kamínek, který ucpe vyústění pankre-
atického vývodu a žlučníkových cest 
a nastartuje procesy vedoucí k zánětu. 
Může se objevit silná bolest břicha, 
zvýšená teplota, fialová skvrna v oblasti 
pupku nebo zvracení.

ani kapku alkoholu 
Na druhé straně stojí chronický zánět, 
který nemá tak bouřlivý začátek, ale 
může jej doprovázet řada komplikací, 
ke kterým patří například podvýživa 
a cukrovka. Postihuje hlavně muže 
ve středním věku a zejména ty, 
kteří nadměrně holdují alkoholu. 
K dalším důvodům patří virové infekce, 
dlouhodobé užívání kortikoidů nebo 
onemocnění biliárního systému. Projevuje 
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Příčiny onemocnění slinivky 
Jak již bylo uvedeno, k hlavním 
vyvolávačům vzniku onemocnění slinivky 
patří nadměrná konzumace alkoholu. 
Stranou nezůstává ani nevhodně 
sestavený jídelníček, například přemíra 
jídel bohatých na tuky. Pravidelná 
konzumace přepálených, na spoustě 
tuku připravovaných jídel si brzy vyžádá 
svou daň. Svou úlohu hraje i stres, 
podpořený nepravidelným režimem bez 
odpočinku. 

Dietní opatření 
V dietních doporučeních se budeme 
zabývat chronickým onemocněním, 
protože akutní fáze si vyžaduje 
hospitalizaci a výživu podávanou 
v infuzích. Jedním z problémů, který 
vzniká z důvodu onemocnění slinivky, 
je nechutenství, případně nevolnost 
při příjmu stravy. Běžně velké porce se 
mohou stát nezvladatelnou překážkou 
a spíše od jídla odradí, než aby apetit 
podpořily. Je tedy potřeba, aby byla 
strava dostatečně bohatá energeticky 
i na bílkoviny, ale zároveň nízkotučná. 
Nezapomínáme na vitaminy řady C a B, 
vhodné je doplňovat vitaminy rozpustné 
v tucích (A, D, E, K) a minerály (zinek, 
selen, vápník a hořčík). 

Jaké vybírat potraviny
Nápoje
Minimální doporučované množství jsou 
dva litry, které mohou být zastoupeny 
bylinkovým čajem, vodou, obilnou 
kávou a ředěným ovocným džusem. 
Zcela vynecháme alkoholické a ledové 
nápoje, silně sycené limonády a černou 
kávu. 
Maso
Z masa dáváme přednost kuřecímu 
masu, které zbavíme kůže, rybám nebo 
králičímu masu. Chybu neuděláme 
ani libovým hovězím masem, vepřové 

maso je z počátku méně vhodné, 
později si můžeme dopřát například 
kýtu. Tukem prošpikovaná masa nemají 
šanci. Zcela vyřadíme tučné tuky 
zastoupené kachním a husím masem, 
bůček a uzené, včetně uzených ryb. 
Oblíbené salámy a paštiky nahradíme 
libovou šunkou. K dalším tabu patří 
jelita, jitrnice a vnitřnosti zastoupené 
játry, ledvinkami a mozečkem. Jednou 
z možností, jak ozvláštnit jídelníček, 
pokud holdujeme masu, jsou alterna-
tivní druhy masa (například šmakoun) 
bohaté na bílkoviny, ale se sníženým 
množstvím tuku. 
Mléčné výrobky
Milovníci sýrů nepřijdou zkrátka. Pokud 
se jedná o nízkotučné výrobky, není 
konzumace zakázána. Vhodné jsou 
tvarohy, jogurty a zakysané mléko. 
Z jídelníčku vyloučíme vše, co má 
hermelínový kabátek či nevábnou vůni. 
Vynecháme smetanu a sýry, pyšnící se 
obsahem tuku nad 45 %. 
Ovoce a ořechy 
Vybíráme zralé ovoce, které zbavíme 
slupky. Vhodná jsou jablka, broskve, 
meruňky, banány či pomeranče. Malé 
druhy ovoce plné pecek a zrníček jsou 
méně vhodné, ale dají se zpracovat 
do ovocných šťáv. Příjem ořechů, máku 
a kokosu by se měl zcela omezit. 
Zelenina 
Mezi nejvhodnější zeleninu patří 
nenadýmavé druhy zastoupené mrkví, 
rajčaty bez semínek, celer, petržel 
a saláty. Špenát, nebude-li připravovaný 
s česnekem, může jídelníček také 
obohatit. K nevhodným zeleninám 
patří okurky, paprika, čerství hrášek, 
kedlubny, ředkvičky, kapusta, květák 
nebo cuketa. 
Přílohy 
Výběr příloh je celkem pestrý, můžeme 
připravit brambory, těstoviny a rýži. 
Zřekneme se nadýmavých kynutých 

knedlíků, luštěnin, hranolků a brambo-
rových salátů s majonézou. Z omáček 
jsou přijatelné nezahušťované jíškou 
nebo smetanou, k nevhodným proto 
patří třeba houbová nebo různé druhy 
smetanových a okurkových omáček. 
Moučníky 
Zapomeneme na šlehačkové dorty, 
koblížky, smetanové mražené krémy, 
kynuté knedlíky a makové koláče. Ze 
sladkých jídel dáme přednost rýžovým 
nákypům, ovocným tvarohovým 
knedlíkům, pudinkům a kompotům. 
Z moučníků vybíráme lehké piškotové 
koláče, které mají nespočet variant, 
takže dokážou uspokojit i nejnáročnější 
strávníky. 

tipy pro zdraví
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Ingredience:  
 5 velkých jablek, 1 celá skořice, 5 hřebíčků, 

šťáva z ½ citronu, 1 lžíce třtinového hnědého cukru 

Postup:
 Jablka oloupeme, vykrájíme jádřince a nakrájíme na menší 

kousky. Pokapeme citronovou šťávou, aby nezhnědla. 
Vložíme do hrnce a zalijeme vodou tak, aby byla ponořená. 
Přidáme skořici, hřebíček a cukr. Vaříme asi 15 minut, 
dokud nejsou jablka měkká. Dáváme pozor, aby se nám 
nerozvařila, musí držet tvar. Uvařená jablka vyjmeme 
a rozdělíme do misek. Podáváme teplá, nebo vychlazená 
jako jednoduchý a rychlý dezert. 

Jablečný kompot 
Doba přípravy: 20 minut 
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do prvního zaměstnání v Rumburku, 
odkud pocházím, kde jsem ještě chvíli 
pokračoval i po vojně. Táhlo mě to ale 
na zkušenou do zahraničí, a tak jsem 
odjel do Jižní Ameriky.

Jen tak sám na zkušenou?
Ne, jeli jsme celá partička kamarádů. 
Vařil jsem v Uruguayi a Argentině, pak 
jsem se vrátil do Evropy a vařil ve Špa-
nělsku. Až v zahraničí jsem vlastně zjistil, 
co to pravé vaření je. Tím impulzem bylo 
místo kuchaře v hotelu Bristol v Mon-
tevideu. Tam jsem se poprvé setkal se 

zaměstnavatel otvíral v Liberci novou 
restauraci na zimním stadionu. Vyhlásil 
konkurs na kuchaře a já jsem ho vyhrál. 
Pracoval jsem tam dva roky a poté, co 
odešel bývalý šéfkuchař, mi nabídli, 
abych nastoupil na jeho místo. Už to 
dělám pět let.

Vraťme se teď do vašich profes-
ních začátků.
Musím začít tím, proč jsem se stal 
kuchařem. U nás doma totiž převážně 
vařil táta. To byl pro mne hlavní vzor 
a motivace. Po vyučení jsem nastoupil 

Jako šéfkuchař řídíte největší 
český řetězec pizzerií, co máte 
společného s itálií a její kuchyní?
Přímo vůbec nic. Ale italskou kuchyni 
jsem měl vždy rád, protože na mých 
zahraničních pracovištích jsem pracoval 
hodně s italskými kuchaři. Italská 
kuchyně mi přišla jednoduchá, zvládne ji 
každý rozumně myslící člověk.

Jak jste se dostal na místo šéfku-
chaře restaurací Pizza coloseum?
Byla to náhoda. Právě jsem se 
vrátil z Anglie, když můj současný 

Jídlo z jednoho 
hrnce spojuje lidi

radíme se s šéfkuchařem rubrika podporována

Být odpovědným za celý řetězec restaurací a za chod a kvalitu jeho kuchyní není žádná leg-
race. Šéfkuchař René Vokurka právě tuhle odpovědnost nese. Vede okolo sta kuchařů v cel-
kem deseti restauracích a navíc ve dvou cateringových provozech. A o tom, že je úspěšný, 
svědčí obliba a neustálé rozšiřování počtu restaurací a jejich nabídky.
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Grilovaná chobotnice à lla Tarantina  

Hráškový krém s pěnou z kozího sýra  

Salát s grilovaným kozím sýrem

Panna cotta s jahodovou omáčkou

Postup:
 Do vroucího vývaru vložíme chobotnici a vaříme doměkka (40 minut). Zchladíme a očistíme 

od přebytečné kůže, zobáčku v těle a nežádoucích přísavek. Opečeme na pánvi, ochutíme 
solí a pepřem. Uchováme v teple. Brambory nakrájené na plátky opečeme na pánvi. Vyjmeme, 
vložíme česnek na plátky a orestujeme, přidáme rajčátka, orestujeme a přidáme víno. Necháme 
vyredukovat, přidáme petržel a vývar. Necháme probublat na minimum a stáhneme z ohně. 
Vmícháme olej a máslo. Dochutíme.

Postup:
 Mražený hrášek vložíme do vroucí vody a blanšírujeme půl minuty. Vyjmeme a zchladíme v ledové 

vodě. Na oleji zpěníme cibulku, přidáme hrášek, orestujeme a zalijeme smetanou. Provaříme. V mixeru 
rozmixujeme, přidáme máslo a osolíme. Mléko svaříme s kousky kozího sýra a vymixujeme do pěny. 
Servírujeme krém, navrch pěnu a trochu oleje. Na ozdobu lze použít hráškové klíčky.

Postup:
 Chřest uvaříme v osolené a mírně oslazené vodě na skus a necháme vychladnout. Připravíme 

zálivku z oleje, citronové šťávy, octa, cukru, soli a pepře. Směs salátů a čekanky natrháme na kousky 
a promícháme se zálivkou. Bochníčky sýra rozřízneme podélně každý na 2 kusy, dáme na plech 
na pečící papír řezem nahoru, opepříme a grilujeme. Sýr podáváme na lůžku ze salátů a chřestu, 
pokapané olivovým olejem a opepřené..  

Postup:
 Želatinu namočíme do 1 dl vlažné vody a necháme rozpustit. Smetanu přivedeme k varu, 

přidáme semínka z lusku a cukr. Necháme zchladnout a do vlažné smetany přidáme 
želatinu. Směs vlijeme do formiček a necháme ztuhnout. Jahody nakrájíme a necháme krátce 
provařit s 1 dl vody. Osladíme, přidáme solamyl rozpuštěný ve vodě. Omáčku přecedíme. 
Po vychladnutí panna cottu vyklopíme a podáváme s ovocem a omáčkou.

Ingredience:  
 1/2 chobotnice, 2 brambory, 100 g cherry rajčat, petržel, 1 stroužek 

česneku, 100 g másla, 1 dl bílého vína, 1 dl oliv. oleje, sůl, pepř, 2 dl rybího 
nebo zeleninového vývaru, vaření chobotnice: 1 cibule, nové koření, 
3 bobkové listy, pár kuliček pepře, 1 česnek, 1 bulva fenyklu, 100 g celeru

Ingredience:  
 1 l smetany 33 %, 0,1 l mléka, 200 g zeleného hrášku, sůl, pepř,

50 g kozího sýra, 1 dl olivového extra, 1/2 cibule, 50 g másla

Ingredience:  
 směs salátů, čekanka, ředkvičky, 20 dkg bílého nebo zeleného chřestu, sůl, 

pepř, cukr, šťáva z 1 citronu, vinný ocet, olivový olej panenský, 400 g kozího 
sýra (4 bochníčky)

Ingredience:  
 4 dl smetany 33%, 80 g cukru, 2 plátky želatiny, 150 g jahod, ½ vanilkového 

lusku, ½ lžičky solamylu  

Doba přípravy: 50 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby 

Doba přípravy: 10 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 60 minut, pro 4 osoby
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radíme se s šéfkuchařem
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brát také ohled na velikost provozu. 
Když máme provozy, kde se počty 
denně vydaných porcí počítají v tisících, 
tak tam není možnost si vymýšlet 
velké a pracné finesy. Je to vždy jakýsi 
kompromis v dobrém slova smyslu.

Myslíte si, že dobrý kuchař 
by měl jít na zkušenou 
do zahraničí?
Kvůli pokoře a sebevzdělávání je to 
nutné. Je potřeba, aby dostal takzvaně 
ťafku. Znám tu hodně kuchařů, kteří 
jsou namistrovaní, cítí se, jako když vědí 
vše nejlépe. Takoví lidé potřebují poznat 
na vlastní kůži, že existují i lepší kuchaři 
a že se ještě mají co učit. V zahraničí 
poznáte, že nejste středem světa, že 
takových, jako jste vy, jsou tisíce a že 
k profesi musíte přistupovat s pokorou 
a skromně.

Myslíte, že to je problém místní 
gastronomie?
Tady je málo dobrých a otrlých kuchařů. 
Když najdete mladého dobrého 
kuchaře, je to skutečný zázrak. Problém 
dnes u hodně mladých kuchařů vidím 
v tom, že jsou líní. Nechápou, že když 
je sezóna, je třeba dělat přesčas nebo 
týden v kuse. V zahraničí jsem byl 
zvyklý, že v sezóně jsem byl v kuchyni 
třeba měsíc i dva bez jediného volného 
dne. Dalším problémem je, že školy 
sice ročně vychrlí dostatek absolventů 
v oboru, ale jen zlomek to chce dělat 
a mají v oboru zalíbení. Vidím to, když 
na konci školního roku dám inzerát 
a přihlásí se mi jen pár lidí. Na druhou 
stranu musím říci, že podobné problémy 
mají i v Itálii nebo ve Španělsku.

co říkáte na módu jihoameric-
kých nebo severoamerických 
steaků?
Lhal bych, kdybych řekl, že mi nechut-
nají. Ale myslím si, že jejich popularita 
vznikla nejen kvůli jejich chuti, ale kvůli 
tomu, že tu nebyly takové řezy masa jako 
je třeba květová špička, hanger nebo rib 
eye steak. Dnes už i u nás jsou chovatelé 
kvalitního plemena dobytka a řezníci, 
kteří jsou schopni nechat kvalitní maso 
dobře vyzrát a udělat z něj jakékoliv řezy.

co nejraději vaříte?
Musím se přiznat, že nejradši mám 
eintopfy, kdy naházíte vše do jednoho 
hrnce a pak to pomalu vaříte. A v jed-
nom hrnci se to také musí servírovat, 
vždyť když si lidé berou z jednoho 
hrnce, tak je to jakýmsi způsobem 
spojuje.

zvykl jsem si dělat vše tak, jak se má. 
Nakonec jsem tam vydržel přes dva roky 
a byla to pro mne škola profesionality. 

co tím myslíte?
Především jsem se tam naučil dvě věci, 
které mnohým mladým kuchařům 
chybějí nebo nedocházejí. Zaprvé, že se 
musí umět pracovat nejen rukama, ale 
také hlavou. A zadruhé, že v kuchyni 
to nejde jinak, než aby všichni pracovali 
jako tým. Individualismus prostě nefun-
guje. Dobrá kuchyně nestojí na jednom 
kuchaři. Můžete být sebelepší a sebeu-
znávanější mistr, ale když vám pomocná 
kuchařka nenakrájí dobře zeleninu, tak 
výsledek je podprůměrný.

Jak se vzděláváte?
Pro mě je největším přínosem chodit 
po ulicích a koukat na jídelní lístky 
v restauracích, prohlížet si fotky jídel 
a zajímat se o to, co a jak ostatní dělají, 
jak jim to jde. Tedy nechat se inspirovat 
vším, co se děje kolem. Dalšími zdroji 
informací jsou knihy a také trochu 
internet.

Jak se to projevuje ve vaší práci?
Kreativita je jedna věc, rádi vymýšlíme 
s vedením sítě našich restaurací nové 
věci. Ale na druhou stranu je tu pro mne 
velké omezení. Nevařím stále ve všech 
našich restauracích, a tak musím 
neustále myslet na to, že v jednotlivých 
podnicích jsou kuchaři různého stupně 
znalostí a dovedností a že tedy ne vše, 
co je uvařeno podle mých představ, oni 
bez problémů i s ohledem na rozdílné 
technické vybavení zvládnou. Musím 

skutečně velkým cateringem, protože 
to byl hotel, kde bohatí pořádali oslavy 
a slavily se tam svátky. Nebylo výjimkou, 
že jsme vařili pro dva tisíce hostů. Tam 
jsem se také v roce 1994 poprvé setkal 
se surovinami jako je humr, kaviár, 
lanýže a další.

takže jste se stal hotelovým 
kuchařem?
Naopak. V hotelu jsem posbíral 
zkušenosti a přesunul jsem se 
do Punta del Este, což je takové 
jihoamerické Miami, kde jsem vařil 
v přístavu v malých hospůdkách. 
Tahle zkušenost mi asi dala nejvíc. 
Nevařilo se tam složitě, ale z čerstvých 
surovin – mušle, krevety a ryby. Pak 
jsem prošel několik míst v argentinských 
horách a na pobřeží, až jsem zakotvil 
v Uruguayi v hotelu Conrad Hilton. Tam 
jsem přičichl ke světové gastronomické 
špičce. Pravidelně v zimě přijížděli ti 
nejvyhlášenější světoví kuchaři a měli 
jsme možnost s nimi vařit. A definitivně 
jsem zjistil, že s knedlíky a gulášem 
v profesionální gastronomii nevystačím. 
I když uvařit skutečně dobrý guláš je 
také umění.

snad tak špatně jste na tom 
nebyl.
To jsem si také myslel, ale dokázali mi, 
že ano. Přijel nějaký Francouz a dal 
mi za úkol uvařit brambory. Když byly 
hotové, přišel, píchl do nich a řekl 
„Převařené, znova." Udělal jsem novou 
várku, šéfkuchař přišel, píchl do nich 
a zase: „Nedovařené, ještě potřebují.". 
Chvilku jsem si připadal jako blázen, ale 

radíme se s šéfkuchařem

"I v kuchyni je občas legrace a čas na vtípky," říká René Vokurka
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KLASA na Vánoce 
odměňovala věrné zákazníky

V těchto dnech končí vánoční soutěž, která odměnila všechny věrné zákazníky, kteří si rádi dopřejí kvalitní 

potraviny s označením KLASA. Nejrychlejší soutěžící vyhráli kuchyňské náčiní od Tescomy a každý týden se 

losovalo o velký vánoční nákup pro celou rodinu. Sedm výherců si pod stromeček nadělilo zboží v hodnotě 

10 000 Kč, které si mohli vybrat v obchodech Datart, IKEA, Electroworld a nebo Tescoma. Navíc každý 

výherce hlavní výhry obdržel silvestrovské pohoštění KLASA pro celou rodinu v hodnotě 3 000 Kč. Ochuzen 

nebyl nikdo a každý, kdo se do  soutěže zapojil, si mohl zdarma stáhnout stylové vánoční vyzvánění na 

mobil. Principem soutěže bylo nalepování log KLASA do  speciálních herních karet. Veškeré informace

o soutěži mohli zákazníci získat na  speciálně zřízené lince, stejně tak jako ve  vybraných obchodech či 

prostřednictvím webových stránek a facebooku. 
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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.

Divadelní představení Funny Girl, 25. 10. 2012, 
Divadlo Hybernia, Praha

Tenisový turnaj CTC, 26. 10. 2012, ostrov Štvanice, Praha

Divadelní představení Quasimodo, 3. 11. 2012, 
Divadlo Hybernia, Praha

KLASA letos stejně jako v minulých ročnících vyrážela v rámci roadshow a ochutnávek po celé České republice. Náš tým navštívil 

několik měst, zúčastnil se i veletrhů a společenských událostí, kde prezentoval jednotlivé výrobce a jejich produkty. Zajímavou a hlavně 

chutnou formou tak prezentoval kvalitní produkty označené národní značkou KLASA.  

Exhibice legend světového tenisu, 29. 10. 2012, O2 Aréna, Praha

Finále světové skupiny FED Cup 2012, 2. 11.  – 4. 11. 2012, 
O2 Aréna, Praha

Gastro Pardubice, 18. – 20. 10. 2012

Kde jste mohli ochutnat KLASU 

Klasa_Svet_potravin_3_strany.indd   2 4.12.2012   11:46:53
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Certifi káty kvality KLASA 
se udělovaly na Žofíně!

Slavnostní předávání certifi kátů národní značky kvality 

KLASA se uskutečnilo 3. prosince 2012 na  pražském 

Žofíně v rámci vánočního setkání výrobců kvalitních potra-

vin. Ocenění KLASA převzalo z rukou ministra zemědělství 

Ing. Petra Bendla celkem pět výrobců. 

Národní značka kvality KLASA, která je výrobkům udělována již 

od  roku 2003, usnadňuje spotřebitelům orientaci mezi potravi-

nami a také se snaží edukovat české domácnosti. V současnosti 

ocenění drží 219 potravinářů za 1 225 produktů.  

A kdo přibyl do rodiny KLASA?

Drůbežářský závod Klatovy a. s. – podnik s více než čtyřiceti-

letou tradicí v oboru zpracování jatečné drůbeže. Do programu 

národní značky kvality KLASA se Drůbežářský závod Klatovy 

a. s. aktivně zapojil již v roce 2003 a v současné době je držitelem 

celkem 19 certifi kátů oceněných výrobků, které dodává na český 

i zahraniční trh. Letos získal závod ocenění KLASA za výrobek 

Šťavnaté kuře, který ušetří hospodyňkám čas díky praktickému 

pečicímu sáčku a marinádě, ve které je kuře naloženo. 

Mlékárna Hlinsko, a. s. – její historie se píše od  roku 1939 

a vyráběné produkty jsou dodávány na  trh pod tradiční znač-

kou Tatra již od  roku 1958. Od  roku 2011 patří Mlékárna Hlin-

sko, a. s. do rodiny Agrofert Holding, a. s. Výrobní sortiment je 

od prvopočátku téměř stejný, tedy sušená a zahušťovaná mléka. 

V roce 1994 však byl rozšířen o výrobu trvanlivých mlék plněných 

do  kartonových obalů. Ocenění KLASA získala společnost 

za Farmářské máslo, které jako jediné na trhu obsahuje 85 % 

tuku. Díky tomu je jemnější i smetanovější, a tudíž i daleko chutnější. 

Společnost Petr Hobža – založená již v roce 1939 manžely 

Hobžovými, která se zaměřuje na výrobu tradičních brambůrek 

a v současnosti patří k největším výrobcům této pochutiny, 

za které jim náleží již 6 certifi kátů KLASA. Letos získávají značku 

národní kvality za  Strážnické brambůrky s příchutí černého 

pepře a soli. 

Společnost Procházka, a. s. –  od roku 2011 je členem skupiny 

Agrofert Holding, a. s. V současné době společnost produkuje 

kvalitní lahůdkářské výrobky pod značkou PAPEI. Značku KLASA 

získává za Pečenou sekanou, která má vysoký podíl vepřového 

a hovězího masa, díky čemuž má nezaměnitelnou masovou 

chuť. Pečená je v konvektomatu v rámci speciálního programu, 

který zajistí její optimální tepelné opracování a zejména vytvoření 

typické kůrky. 

Uherskobrodská společnost VOMA – její počátky se datují do 

roku 1992. Nyní disponuje dvěma závody v Močidlech a v Uher-

ském Brodě. Výrobky vycházejí z regionální tradice a produkce 

se zaměřuje na  ekologické procesy výroby a úplné odbourání 

chemie. Společnost VOMA je výjimečná především tím, že žádný 

z výrobků neobsahuje náhražky masa, jako např. soju či separát. 

Kvalitu a výborné vlastnosti všech produktů dokazuje fakt, že 

společnost je držitelem už čtrnácti certifi kátů KLASA. Dalším 

letos oceněným produktem je Uzená plec ROCHUS, která je 

ideální k rychlému občerstvení, na  obložené mísy a chlebíčky. 

Další výhodou je, že neobsahuje lepek ani jiné alergeny. 
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co byste měli vědět o stévii

Sladká tráva 
proti depresi
Přestože je až třistakrát 
sladší než cukr a přitom 
bez kalorií, skoro nikdo ji 
nezná. Řeč je o stévii sladké 
nebo také stévii cukrové, 
sladké trávě nebo medových 
lístcích. 
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co byste měli vědět o stévii

Pěstování a dostupnost v Čr
Po schválení použití v EU již lze sladidlo 
v tabletách na bázi stévie koupit běžně 
v lékárnách i obchodech s potravinami. 
Používají se lístky stévie, a to buď čer-
stvé, zmražené nebo sušené.  Usušené 
jsou dokonce sladší než ty čerstvé. 
Lístky lze použít na pečení, vaření, 
na doslazování nápojů a v neposlední 
řadě také při výrobě žvýkaček, zubních 
past a kloktadel. Rostlina se dá koupit 
v jarních měsících také jako venkovní 
rostlina nebo si můžeme koupit 
semena a zkusit si ji vypěstovat sami.
Semena stévie by se měla vysadit 
v únoru nebo březnu nejlépe 
do skleníku. Jelikož je světloklíčivá, 
semena se nesmějí přehrnovat, ale 
musejí zůstat na povrchu zeminy. 
Stévie nesmí být vystavována nízkým 
teplotám, jelikož při teplotě pod 
10 °C rostlina zastavuje růst a při 
poklesech teplot k 5 °C vadne, proto 
se doporučuje udržovat teplotu nad 
20 °C. Na zimu se doporučuje rostlinu 
zastřihnout na výšku asi 10 cm nad 
povrchem substrátu. Nadzemní část 
postupně úplně zaschne. Stévie má 
však na kořenovém krčku vytvořeny 
vegetativní pupeny, ze kterých na jaře 
opět obrazí.

sladí nebo nesladí?
Sladká chuť se v této rostlině tvoří tím 
víc, čím víc má rostlina k dispozici tepla 
a světla. To tedy znamená, že v zimě 
a na jaře se sladká látka tvoří méně 
oproti teplému létu. Odborníci doporu-
čují čerstvé lístky nejdříve usušit a pak 
jimi sladit nápoje, jelikož sladká chuť 
se lépe uvolňuje. Pokud ochutnáte 
čerstvý lístek, chutná sice sladce, ale 
sladkost se hůře uvolní v nápojích.Př
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E960 schválena pro 
použití v potravinách.

Proti paradontóze 
i kvasinkám
Tato zázračná rostlina je 
považována za přírodní 
nekalorické sladidlo, 
které má dokonce 
i léčivé účinky. 
Za svou sladkost vděčí 
stévie  komplexu látek 
souhrnně označovaných 
jako steviosid.  Navíc 
obsahuje ještě více 
sladivou látku, a to rebaudiosid A, dále 
rebaudiosid C, D, E, dulkosid B a stevi-
olbiosid. Krom výše zmíněného je stévie 
bohatá také na vitaminy A, C a celou řadu 
minerálních látek (vápník, železo, sodík, 
draslík a zinek).
Steviosid v ní obsažený však nezpůsobuje 
zvýšení hladiny cukru v krvi, ale naopak 
ho pomáhá udržovat v rovnováze v krvi 
a játrech. Podporuje činnost pankreasu 
a léčí diabetes II. typu, proto je stévie 
doporučována nejen pro diabetiky, hypo-
glykemiky a osoby trpící fenylketonurií, 
ale i pro ty, kteří chtějí zůstat fit. Stévie je 
výborná i při potížích s vysokým krevním 
tlakem, únavou a depresemi. 
Pomáhá při odvykání kouření, protože 
snižuje chuť na nikotin, podporuje 
trávení, snižuje pálení žáhy, a jelikož není 
kyselinotvorná, nepodporuje růst kvasinek 
a ani nezakyseluje organismus. Dokonce 
prý i urychluje hojení ran, zamezuje tvorbě 
jizev, pomáhá při léčbě akné a ekzémů, 
odtučňuje a podílí se na zhutnění svalové 

hmoty. Má i antibakteriální a protivirové 
účinky. Doporučována je i jako 

ústní voda a pomáhá při 
paradentóze zubů. 

Ve své subtropické domovině roste 
stévie na písčitých půdách ve vlhkých 
a neprosychajících lokalitách.  Dorůstá 
do výšky až 50 cm. Listy i stonky jsou 
v mládí jemně ochlupené. Květy jsou 
bílé, drobné a nenápadné. Keřík dospívá 
mezi 14. a 17. týdnem. Z jedné rostliny 
lze získat až půl kila sušiny ročně, což 
odpovídá asi 100 až 150 kg cukru. 
Sladkou stévii prý jako první objevili Indiáni 
v Paraguayi, kteří jí říkali „ká-hí". Používali 
ji jako univerzální sladidlo především 
ke slazení bylinných čajů (yerba maté).  
Dodnes je používána jako tradiční přírodní 
medicína domorodého obyvatelstva.  
V roce 1899 stévii znovuobjevil italský 
botanik Moises Santiago Bertoni, a to byl 
počátek kulturního pěstování stévie nejen 
v Paraguayi. 
Obava z konkurence však znepokojila 
americké producenty cukru, a tak 
začala agresivní kampaň proti stévii. 
Ta neobdržela statut produktu GRAS 
(Generally recognized as safe/Všeobecně 
považován za bezpečný) a místo toho byla 
klasifikována jako nebezpečná potravinová 
přísada. Zatímco stévie byla dále pěsto-
vána a užívána v Číně, Japonsku, Brazílii, 
Izraeli, Malajsii a dokonce i v Německu, 
až do roku 1994 kompletně vymizela 
z amerického trhu. Společnosti, které ale 
i teď obchodují s produkty ze stévie, mají 
nicméně zakázáno uvádět, že stévie má 
vlastnosti sladidla. Udělat to znamená 
riskovat, že stévie bude překlasifikována 
na nebezpečné potravinové aditivum 
a bude znovu kompletně vyloučena 
z amerického trhu. V listopadu 2011 byla 
stévie v Evropské unii pod označením 
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Máte pocit, že maso bez masa, sýr bez sýra a mléko bez mléka je záležitostí pouze poslední 
doby? Kdepak, potraviny se falšují odedávna. Máslo bývalo falšované lojem, sůl ředěna 
vápnem a staré mrtvé ryby byly potírány krví jiných zvířat, aby vypadaly čerstvě. 

vystopováno

se v podstatě moc nemění, historické 
případy jsou podobné těm dnešním. 
Nové případy vycházejí za prvé ze změn 
legislativy, za druhé z dostupnosti 
a změn cen surovin a produktů na trhu. 

Snahy o prokázání falšování jsou 
zřejmě stejně staré jako samotné 
falšování potravin. Systematicky se 
však problematice jako jeden z prvních 
začal věnovat německý chemik Fridrich 
Accum, který v roce 1820 publikoval 
Pojednání o falšování potravin 
a kulinářských otravách, dílo v obálce 
s lidskou lebkou a citátem z bible 
„V hrnci je smrt“, které se záhy rozšířilo 
po celé Evropě. V té době bylo totiž 
na trhu mnoho falšovaných potravin, 
které přímo ohrožovaly zdraví i život 
obyvatel. Jako příklad uveďme lístky 
čaje, které byly „regenerovány“ varem 
v síranu železnatém a výluhu z ovčího 
hnije, následně barveny pruskou 
modří, octanem měďnatým, mořidlem 
z kampeškového dřeva, taninem nebo 
sazemi a potom prodávány jako pravý 
černý čaj.

Proč se falšuje?
Falšování pochopitelně vychází z touhy 
po ekonomickém profitu, proto 

se nejčastěji falšují luxusní a drahé 
produkty a ty, které jsou vyráběny 
ve velkém množství jako například 
ovocné šťávy či masné a mléčné 
výrobky. Postupy, jak se potraviny falšují, 
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Falšování potravin
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hlavní způsoby falšování potravin
• záměna potraviny za jinou levnější 
(např. vydávání levnější odrůdy za dražší, 
třeba u brambor nebo vydávání mořského 
pstruha za lososa)
• nastavování potraviny levnější 
složkou (např. přílišné křehčení masa, 
ředění olivového oleje jinými oleji nebo 
přídavky pražených slupek do kávy či 
kakaa)
• přítomnost nedeklarovaných 
složek (např. nepovolené nebo nedekla-
rované použití strojně odděleného masa 
v masných výrobcích či nedeklarované 
použití vnitřností v masných výrobcích) 
• nastavení nebo falšování potravin 
ke zlepšení jejich vlastností (např. nedovo-
lená aromatizace vín nebo nedeklarované 
přibarvování např. těstovin a knedlíků)
• nedodržení deklarovaného tech-
nologického postupu (např. vydávání 
rozmrazeného masa a ryb za čerstvé nebo 
deklarování rozpékaného pečiva jako 
čerstvého)
• uvádění vyššího než skutečného 
obsahu složky (např. uvádění vyššího 
počtu vajec v těstovinách či používání 
etiket a označování uvádějících spotřebi-
tele v omyl)
• nesprávné uvádění geografického 
původu nebo způsobu produkce (např. 
vydávání ryb produkovaných na farmách 
za divoké či vydávání dovozových vín 
za moravská)
• zneužití známé značky (používání 

obalů, etiket, názvů připomínajících 
známou značku)

Řada kvalitativních znaků potravin je 
definována v národních a evropských 
předpisech a některé ošetřeny 
i mezinárodními smlouvami. Dohled nad 
jejich dodržováním provádí stát zejména 
prostřednictvím orgánů státního dozoru 
(Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce a Státní veterinární správa České 
republiky). Legislativa však nevylučuje 
výrobu potravin, které se svými senzoric-
kými vlastnostmi velmi blíží autentickým 
potravinám, a spotřebitel je v těchto 
případech nucen se orientovat zejména 
na základě údajů, které jsou uvedeny 
na obale. Proto je podstatné, aby se 
spotřebitelé sami orientovali alespoň 
rámcově v oblasti zbožíznalství a pozorně 
četli etikety. 

Moderní kauzy
Ve většině případů nemá falšování 
zásadní vliv na bezpečnost potravin. 
Jsou však známé i kauzy v moderní 
době, kdy falšovatelé dojdou tak daleko, 
že v důsledku použití toxických látek 
jsou falšované potraviny nebezpečné 
a ohrožující lidské zdraví. V posledních 
letech se jedná například o tyto kauzy:
Kauza s rakouským vínem (1985) – 
plnost chuti byla zlepšována přídavkem 
toxického diethylenglykolu.
Španělská kauza s řepkovým olejem 

(1981) – řepkový olej určený ke spálení 
jako palivo byl zbaven pigmentu destilací 
a prodáván jako olivový olej. Aféra měla 
za následek tisíce nemocných a stovky 
úmrtí. 
Čínská aféra s melaminem (2007-
2008) – v mléčných kojeneckých 
výživách byl snižován obsah mléka a nižší 
obsah mléčných bílkovin byl maskován 
přídavkem melaminu. Následkem toho 
došlo k poškození a selhávání ledvin dětí, 
postiženo bylo téměř 300 000 děti, šest 
zemřelo.
Náhrada alkoholu metanolem nebo 
denaturovaným lihem. Tato kauza 
v současné době běží v ČR.

vystopováno
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nabytou lingvistickou zručnost 
představovaly polské nadávky. Taky 
jsem pak docela obstojně zvládal 
pít vodku. Ale podstatné bylo, že 
hned po našem příjezdu onemocněl 
hlavní kuchař a my s bráchou jsme 
se bez jakéhokoli varování předem 
museli střídat v jeho pozici. Právě 
tehdy jsem poznal všechny základní 
principy, postupy a tam se taky 
zrodila moje láska k vaření.

takže Johnnyho práci byste 
díky tomu zvládal bez větších 
problémů.
Předpokládám, že bych snad 
obstál. Dokonce si občas o něčem 
podobném sám pro sebe přemýšlím. 
Mám oblíbené jedno útulné bistro 
v centru Prahy, vejde se do něj 
maximálně dvacet lidí, takže je celé 
o malém rodinném vaření. Něco 
takového si představuju.

za samozřejmost se o sebe postarat 
i v tomto ohledu. Studentská léta 
pochopitelně doprovázel neustálý 
nedostatek financí, takže jsem si 
musel vařit hlavně ekonomicky 
úsporně. Největší delikatesou 
mé kuchyně té doby byla „čína“ 
v podobě dvou uvařených pytlíků 
rýže s houbami, trochou hrozinek, 
cibulí, pórkem a sójovkou. Řeknu 
vám, šlo o vynikající rychlé jídlo, 
které mi vydrželo i dva dny.

Vzhledem k tomu, že vás mezi 
přáteli doprovází pověst zruč-
ného kuchaře, předpokládám, 
že jen u něho nezůstalo.
Ve třeťáku jsem odjel do kuchyně 
jednoho hotelu v Německu 
na brigádu, kterou mi zařídil 
tatínek, abych se naučil německy. 
Personál byl ovšem téměř komplet 
polský, čili mou jedinou nově 

Přepadají vás během předsta-
vení chutě na středomořské 
speciality?
Řeckou kuchyni v příběhu naštěstí 
moc neřešíme, v textu je zmíněna 
jen jednou. O vaření tam ale 
zazní hezká věta. Když se Frankie 
Johnnymu svěřuje, jak je za plotnou 
nešikovná, on jí odpoví, že každý 
umí vařit, když má pro koho.

Vy jste s vařením také začal, 
až když jste „měl pro koho“?
Kdepak, mě bavilo odjakživa. 
Pamatuju si, že úplně první pokrm, 
který jsem si připravil, byl strouhaný 
sýr s kari kořením, kečupem, 
pepřem a solí. Tuhle dobrotu jsem 
si namazal na opečený chleba. To 
mi bylo pět let, prosím. O něco 
později mě bavilo pomáhat vařit 
babičce a od chvíle, kdy jsem 
začal bydlet sám, jsem považoval 

Přip
ravil Jaro

slav Pan
en

ka, fo
to

 arch
iv D

ivad
la K

alich
, sh

u
ttersto

ck

jak to chutná vám...
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Každý umí vařit, 
když má pro koho
Herec, moderátor a muzikant Aleš Háma vyrůstal v karlovarském Grand Hotelu Pupp, 
který vedl jeho otec. Už odmala tedy koukal kuchařům pod ruce a možná právě tehdy byla 
zažehnuta jeho kulinářská vášeň. Kuchaře navíc ztvárňuje také na jevišti: ve své nové roli 
Johnnyho v netradiční love story, známé také z filmového plátna, Frankie a Johnny. Hlavní 
hrdinové se seznámí v řecké restauraci. On nastoupí jako kuchař, ona je servírka. 
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zhruba od svých patnácti do dvaceti 
let jsem měl pauzu, protože jsem 
začal objevovat, že na světě je spousta 
dalších radostí než jenom ryby.

Napadá vás, co by vám rodiče 
koupili, kdybyste to ve třetí 
třídě vytáhl na jedničku 
z matematiky?
To si představit nedovedu a hlavně naši 
by si něco takového neuměli představit. 
Moc dobře věděli, že v tomto ohledu 
se nemusí „bát“. Pokud jde o matiku, 
moje limity byly vždycky pevné jako 
skála, na ně byl spoleh. 

co pro vás rybaření znamená 
dneska?
Pro mě je hlavně nesmírně důležité 
najít si chvíle, kdy můžu být sám. Ať 
jde o procházku lesem nebo o víkend 
na chatě, kde si píšu písničky, hraju 
na kytaru… jsem zkrátka sám se sebou 
a zpracovávám všechno, co jsem nasál 
jako houba ve shonu běžného života. 
Taková samota je mi hodně vzácná. 

souvisí záliba ve vaření s další 
vaší vášní, totiž s rybařením?
Může souviset, upravovat ryby mě taky 
baví. Ale nejsem typ rybáře „masaře“, 
já většinu úlovků pouštím zpátky 
do vody. Čas od času nějakou hezkou 
rybu, která je co do velikosti tak 
akorát, domu přivezu, to ano. Takový 
kapřík nebo štička na kmínu jsou velké 
dobroty.

Kdy a kde jste vlastně rybaření 
propadl?
Na Lužnici, kde jsem se mimochodem 
v šesti letech poprvé topil. O dva roky 
starší kamarád mě jednou vzal pod jez 
chytat okouny, což mě úplně uchvátilo. 
Hned jak jsme se vrátili, šel jsem 
se svěřit s tím ohromným zážitkem 
dědečkovi a on vytáhl svoje dvacet let 
staré rybářské cajky. To byla moje první 
výbava. Ve třetí třídě jsem pak dostal 
zbrusu nový rybářský prut od rodičů, 
kteří mi ho koupili ze samé radosti, 
že jsem neměl na vysvědčení čtyřku 
z matiky. Od té doby chytám. Tedy 

Když při tom ještě sedím na rybách, 
svítí sluníčko, koukám do zeleného 
a fotím si mobilem housenky, jsem 
nejspokojenější. Loni v létě jsem se 
u toho učil text hry Frankie a Johnny, 
díky níž jsem objevil Bachovy Gold-
bergovy variace nahrané geniálním 
pianistou Glennem Gouldem. Hověl 
jsem si na břehu řeky a do uší si sotva 
slyšitelně pouštěl tuhle nahrávku, to 
byla pecka! Možná vám to připadne 
jako pseudointelektuální klišé, možná 
si teď v duchu říkáte, že se jenom 
dělám zajímavým, ale já si opravdu 
neskutečně užíval, šlo o úžasně intimní 
zážitek.

Neplaší vám coby rybáři s tváří 
známou z televize kolemjdoucí 
ryby?
No jo, s tím nic nenadělám. Jak známo, 
na málokteré lodi chybí alkohol, takže 
když proplouvají kolem mě, vodákům 
kolikrát nechybí odvaha něco zařvat 
na břeh. Mnohdy jde jen o pozdravy, 
ale taky už jsem z jedné lodě slyšel: 

Ingredience:  
 5 filetů štiky obecné, 8 plátků slaniny, kořen zázvoru, 

česnek, mletá paprika, sůl, kmín, olivový olej, máslo  

Štika na slanině se zázvorem  

Postup:
 Nadrobno nakrájený oloupaný kořen zázvoru rozmačkáme 

s lžičkou olivového oleje a směsí potřeme omyté, osušené 
a osolené filety ze štiky. Potíráme maso, kde není kůže. Ryby 
vydatně posypeme kmínem, poprášíme paprikou. Na pánvi 
orestujeme plátky slaniny, které poté vyndáme. Do výpeku 
přidáme máslo a do pánve položíme kůží dolů filety. Opékáme 
na mírném ohni, průběžně otáčíme. Pro ovonění můžeme 
v průběhu přidat rozříznutou paličku česneku. Po opečení ještě 
necháme asi 5 minut odstát ve výpeku.

Jako Nick Carter se v muzikálu Adéla ještě nevečeřela nejdříve 
těšil na voňavé buřty k pivu..

... a následně se sám stal pamlskem pro masožravou květinu 

jak to chutná vám...

Doba přípravy: 35 minut, pro 4 osoby
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Kdo je aleš háma
Svůj profesní život dělí mezi herectví, moderování a muziku. 
Narodil se v Karlových Varech. Po absolvování konzervatoře začínal 
v kladenském divadle, dabingu i před rozhlasovým mikrofonem (Fre-
kvence 1) a televizními kamerami (Snídaně s Novou). Vypracoval se 
ve vyhledávaného muzikálového herce (Hudební divadlo Karlín – např. 
Limonádový Joe, Producenti, Divadlo Broadway – Adéla ještě neveče-
řela, Angelika aj.) a televizního moderátora (např. Taxík, Souboj hitů). 
Zahrál si ve filmech Vůně vanilky, Kolotoč, Šťastná rodina či seriálech 
Operace Silver A, Zdivočelá země. Pro pražské Divadlo v Rytířské 
nastudoval společně s Terezou Kostkovou hru Frankie a Johnny. Hraje 
v revivalové kapele Hamleti a koncertuje také s vlastní skupinou Stigma 
kreténa, pro kterou skládá repertoár (album Plesová sezóna). S manžel-
kou Gabrielou má syny Jáchyma a Mikuláše.

na páteční večer koupili tři flašky 
chilského nebo kalifornského vína 
a k nim si udělali dva obrovské steaky 
se zeleninou.

Zažil jste tam i hubenější časy?
Jistě, ale měl jsem výhodu, že v mrazáku 
paní domácí vždycky byla pizza, která 
mi byla k dispozici. První pokus si ji 
upéct mi tedy vyšel až napotřetí. První 
kus jsem dal do trouby, zapnul jsem ji, 
během chvíle kuchyni naplnil podivný 
smrádek, a když jsem troubu otevřel, 
pizza v ní nebyla. Jak jsem ještě moc 
neuměl anglicky, navolil jsem čistící 
funkci, kdy se trouba v mžiku rozehřeje 
na čtyři sta padesát stupňů, aby se 
spálily veškerý okapaný olej, drobky, 
nepořádky z pečení a pak se jen vymetly 
smetáčkem. Takhle jsem i já vymetl první 
pizzu. Taky při té druhé to v kuchyni 
divně zasmrdělo. Tentokrát jsem z ní 
zapomněl sundat igelitový přebal. Takže 
až třetí mi byla souzená. Paní domácí se 
pak divila, jak velký jsem musel mít hlad, 
že jsem snědl tři pizzy na posezení. 

Jak jste se v kuchyni proměnil 
od chvíle, kdy vaříte také pro 
své děti?

Vlastně nijak zásadně. Třeba krupi-
covou kaši jsem dělal pouze jednou 
v životě, ta patří mezi jídla, která u nás 
vaří jenom babičky. Takže všechno 
funguje jako dřív, akorát si musím 
dávat pozor s kořením. Kluci kořeněná 
jídla moc nechtějí, jinak snědí téměř 
všechno. V tom jsou po mně. Zrovna 
nedávno jsem říkal Tereze Kostkové, 
že snad neexistuje jídlo, které bych 
nesnědl.

Je vaření častým tématem 
na vašich zájezdech s divadlem?
Samozřejmě! V autě „vaříme“ skoro 
pořád.

co jako rybář děláte teď v zimě?
Nic. Možná se pojedu podívat na dírky, 
tedy na lov pstruhů a dravých ryb otvo-
rem v ledu na soukromých rybnících. 
Jinak si dávám pauzu a nevadí mi to.

Nezpůsobí vám tedy zima psy-
chickou újmu?
Když začnu pociťovat, že by něco 
takového mohlo hrozit, odjedu 
na chalupu, vyjedu si sám na túru 
na běžkách, po večerech vysedávám 
u praskajícího krbu a je mi nej!

„Ty, Láďo, to je ten debil!“ Dotyčný se 
mě ještě zeptal, jestli jsem to opravdu 
já, takže jsem musel přitakat, že 
skutečně jsem „ten debil“, kterého 
myslí. Docela jsem byl rád, že se mnou 
v tu chvíli neseděly na rybách taky moje 
děti. On se mi pak tedy přišel omluvit, 
prý byl jen šokovaný, že uprostřed 
Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko 
potkal taxikáře z televize. Nicméně 
vodáci samozřejmě povykují i na ostatní 
rybáře. Jeden z nich dostal výborný 
nápad a vedle sebe postavil velkou 
papírovou ceduli s nápisem NEBEROU. 
Už asi nemohl vydržet ty věčné otázky.

Ve dvaceti letech jste odletěl 
na dva roky do ameriky. Jak vás 
tento pobyt obohatil po kulinář-
ské stránce?
Byl jsem tam hned na začátku devade-
sátých let, kdy to u nás v obchodech 
ještě vypadalo jako za bolševika, takže 
jsem teprve objevoval všechny možné 
obchodní řetězce, fast foody, čínská 
bistra, poprvé v životě jsem ochutnal 
mexickou kuchyni a tak dále. Fasci-
novala mě taky dostupnost kvalitního 
masa na steaky ve velmi dobré cenové 
relaci. S kamarádem jsme si vždycky 

jak to chutná vám...

Ingredience:  
 1 lžíce škrobové moučky, 3 kuličky nového koření, 4 vejce, větší 

cibule, 1 bobkový list, 80 dkg kapřího masa, mandlové lupínky, sůl, 
mletý pepř, strouhanka, olej na smažení

Kapří karbanátky

Postup:
 Maso vložíme do vroucí osolené vody s bobkovým listem, novým kořením, cibulí 

a povaříme. Uvařenou rybu vykostíme a umeleme v mlýnku. Poté přidáme 2 vejce, 
osolíme, opepříme podle chuti a zahustíme prosetou strouhankou. Ze směsi vytvoříme 
malé placičky. Rozšleháme 2 vejce se škrobovou moučkou a rybí placičky do nich 
namočíme. Obalíme v mandlových lupíncích a zvolna usmažíme v rozpáleném oleji. 

Doba přípravy: 40 minut, pro 4 osoby
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Vyhrajte balíček tyčinek ORION 
v hodnotě 500 Kč! Stačí být naším 
předplatitelem, zaslat na adresu 
redakce@svetpotravin.cz správnou 
odpověď na soutěžní otázku a být mezi 
pěti nejrychlejšími soutěžícími. 

Soutěžní otázka:
Tyčinka Karmen je vyrobena z:
a) hořké čokolády 
b) mléčné čokolády 
c) bílé čokolády

inzerce

Soutěž pro předplatitele
Být předplatitelem Světa potravin se vyplatí! Nyní se můžete zúčastnit nové soutěže o pět balení 
tyčinek ORION v hodnotě 500 Kč. ORION totiž přichází s další novinkou! Pro tradiční český trh 
vytvořila známá značka cukrovinek novou mléčně čokoládovou tyčinku Karmen s karamelovou 
náplní. Pro všechny mlsné jazýčky je nová tyčinka Karmen k dostání od 1. listopadu 2012. Najdete ji 
výhradně na pultech českých nezávislých obchůdků. Nová tyčinka vychází vstříc přáním „tradičního 
trhu“, tedy nás všech, kteří máme rádi v Česku tolik oblíbený karamel a lahodnou mléčnou čokoládu. 
Nádherné souznění jemné mléčné čokolády a sladkého karamelu vytváří skutečný labužnický požitek.
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Ostrov Rhodos leží ve Středozemním moři, na dohled od pobřeží Turecka. Sláva ostrova se 
šířila světem už ve starověku, vždyť jedním z tehdejších sedmi divů světa byl právě Rhodský 
kolos. Rhodos nepatří k nejmenším řeckým ostrovům, ale není tak obrovský, aby se nedal 
za týden poznat celý. Od nejsevernějšího bodu k nejjižnějšímu není dál než 85 km a v nejširším 
místě má ostrov okolo 35 km.

postavení) se údajně zřítila při zemětřesení 
do moře. Podle legendy byl totiž kolos 
rozkročen nad vjezdem do přístavu. 
Poslední výzkumy se přiklánějí k tomu, že 
stál na dnešním náměstí u Paláce velmistrů, 
protože výpočty bylo zjištěno, že mola 
u vjezdu do přístavu by sochu neunesla.

od zázračného kláštěra 
do lindosu
Milovníci golfu jistě navštíví golfové hřiště 
u městečka Afantou. Po dalších několika 
kilometrech se dostanete ke klášteru 
Tsambika, postavenému vysoko na skále 
nad pobřežím. Sem přicházely a dodnes 
přicházejí ženy prosit pannu Marii 
o potomka. Vzhledem k tomu, že zde 
musely přespat, zlí jazykové tvrdí, že 
na zázraku mají podíl i místní mniši. 
Trochu cynicky lze říci, že pokud žena 
vyšlape v letním horku bez úhony desítky 

bájný kolos, lázně a diskotéky
Hlavní město dalo jméno celému ostrovu 
a bylo založené kolem 5. století př. n. l. 
Jeho centrem je zachovalá historická 
metropole. Ta se dochovala téměř 
v původní podobě tak, jak ji od 14. století 
budovali příslušníci řádu johanitů, kterým 
do roku 1522 ostrov patřil. Poté připadl 
na dlouhá čtyři staletí ostrov Osmanské 
říši, ale Turci zachovali původní ráz města, 
jen zde vystavěli mešity. Staré město je tak 
směsí křesťanské a muslimské architektury 
s úzkými kamennými uličkami, kostely 
i mešitami, trhy a typickými restauracemi 
a bary. Nejslavnější stavbou, kterou se 
město i celý ostrov proslavil, byl Rhodský 
kolos. Tato bronzová socha boha slunce 
Helia fungovala údajně jako maják 
a výškou kolem 30 metrů byla jedním ze 
sedmi divů světa. Nestála však dlouho, 
už v roce 226 př. n. l. (12 let po svém 

potraviny ve světě

Rhodos 
– ostrov krás přírodních 
a gastronomických
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Rhodos 
– ostrov krás přírodních 
a gastronomických

schodů a přežije, je zdravá a jistě se 
potomka dočká. Takže to takřka stopro-
centně funguje i bez mnichů... Po dalších 
pár kilometrech přijedete do města 
Archangelos, u něhož najdete nejkrásnější 
místo, na kterém si lze představit klidnou 
dovolenou u moře na ostrově. Jmenuje se 
Stegna. Malý rybářský přístav a vesnička 
leží v zálivu, kam vede jen úzká klikatá 
silnička z města. Pláže jsou lemovány 
malými rodinnými tavernami, kde se 
výtečně najíte a napijete. Dalším známým 
letoviskem ostrova je Lindos, jehož 
akropole je druhou nejfotografovanější 
dominantou ostrova. Panorama johanit-
ské pevnosti nad mořem a sněhobílých 
domů města je úchvatné. 

sianský med a víno z ebonas
Z nejjižnějšího cípu ostrova, mysu 
Prasonisi, který je rájem surfařů, začnete 
objevovat západní pobřeží. To není, až 
na severní část, turisty vyhledáváno, 
takže všude jsou jen malé vesničky, pole 
s melouny a olivové háje. Ale na hori-
zontu vystupuje majestátní centrální 
pohoří ostrova s nejvyšší horou Attaviros 
(1215 m n. m.). A právě do hor se vyplatí 
zajet za gastronomickými lákadly. Tou 
první je vesnice Siana. V okolí rostou 
celá tymiánová pole a na nich včelky 
sbírají nektar a pyl. Med ze Siany je 
tak výjimečný svým aroma i chutí. 
Tymián dominuje i místnímu olivovému 
oleji – typickým je právě ten, ve kterém 
je vložena snítka tohoto koření. Siana je 
jedinou obcí na ostrově, kde je povoleno 
vyrábět z vylisovaných zbytků vinných 
hroznů pálenku. Tahle obdoba italské 
grappy se nazývá souma a stejně jako 
med a olivový olej ji koupíte všude 
v malých stáncích. Ochutnávka zdarma 
je před koupí samozřejmostí. Druhou 
vyhlášenou vesnicí je Ebonas – centrum 
vinařství na ostrově. Vinotéky tady 
najdete na každém rohu a vybírejte 
pečlivě. Jsou tu jak běžná stolní vína, tak 
skutečné skvosty.

Víno koupíte přímo na ulici od pěstitele

Čerstvě ogrilovaný kalamár

Tymián na všechny způsoby, to je Siana

Řecky a zdravě
Jíst v Řecku je radost. Ale i tady 
je potřeba vybírat kde a co. Jako 
všude ve středozemí, i v Řecku je 
největší gastronomickou událostí 
dne večeře. Ta se skládá z několika 
chodů. Začíná se předkrmy – meze-
des, které jsou nekonečně rozma-
nité. Od salátů, tatziků až třeba 
po dolmades, což jsou vinné listy, 
které se plní rýží, piniovými oříšky 
a mletým masem. Hlavní jídlo je 
většinou masité, ale nemusí tomu 
tak být vždy. Našinec najde v Řecku 
i smažený sýr. Jmenuje se saganaki 
a je to plátek sýra feta. Nelekejte 
se, když ke grilovaným masům 
dostanete standardně smažené hra-
nolky. Pokud jsou domácí, nejsou 
vůbec špatné. 
Další tradiční surovinou v Řecku je 
lilek. Nejznámější pokrm z něj je 
mousaka, což jsou zapečené plátky 
lilku s jehněčím masem, cibulí, 
rajčaty a bešamelem, samozřejmě 
výrazně okořeněné. Koření je vůbec 
v řecké kuchyni králem. Jídla tu ne-
jsou ostrá, ale neskutečně voňavá. 
A když zkusíte místní oregano (tady 
zvané „rigani") zjistíte, že to naše 
je mu na hony vzdálené. To nejlepší 
se prý sklízí na svazích posvátného 
Olympu v severním Řecku. 
Řecké dezerty jsou vesměs hodně 
sladké. Tím nejklasičtějším je bakla-
va z listového těsta, medu a oře-
chů. Pokud nemáte rádi přeslazené, 
dalším klasickým dezertem je jogurt 
s medem, kde kyselost jogurtu 
krásně ladí se sladkým medem. Vše 
se zapíjí výborným řeckým vínem, 
jehož speciálním typem je retsina 
– víno s pryskyřicí. Pak následuje 
káva, ovšem pozor, řecká káva není 
espresso, je to velice jemně namletá 
káva, vařená v džezvě. V horkých 
dnech ale jistě zachutná našinci 
bližší osvěžující frappé. 

Kde se dobře najíst
Restaurací a taveren je na ostrově 
nekonečné množství. Ale připravte 
se na to, že většina z nich hlavně 
v turistických centrech nemá s auten-
tickou kuchyní nic společného a jsou 
přizpůsobeny požadavkům turistů. 
V hlavním městě je tím správným 
místem Aegean Fish. Je to prodejna 
ryb s jídelnou v jižní části města Rho-
dos (najdete ji v ulici Kaudiou Pepper 
hned vedle rhodského hřbitova). Tady 
se s turisty nesetkáte. Scházejí se tu 
jen místní, kamarádi i celé rodiny 
si sem chodí nakoupit a vychutnat 
čerstvé ryby a mořské plody. Systém 
je jednoduchý – buď si vyberete z ně-
kolika desítek již připravených jídel, 
nebo prostě zajdete s prodavačem 
k řadám chladicích stolů a vyberete si 
čerstvou rybu, chobotnici nebo kala-
mára. Toho vám obsluha očistí a pak 
už jen sdělíte, zda chcete úpravu va-
řením nebo grilováním. Vše probíhá 
před vašimi zraky a gastronomický 
zážitek je dokonalý.

Malý tip, jak poznat skutečně dobrou 
restauraci. Dal nám ji jeden z restau-
ratérů ve Faliraki. Vždy se zeptejte, 
zda mají doma dělané tzatziki. Kvalit-
ní restaurace je nekupuje ve velkoob-
chodě, ale dělá si je podle vlastního 
receptu.
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potraviny ve světě

Ingredience:  
 200 g jogurtu, 1/2 salátové okurky, 

1 stroužek česneku, sůl, pepř, 
olivový olej  

Ingredience:  
 20 dkg vepřového libového masa 

(kýta, kotleta), sůl, pepř, oregano, 
citron

Ingredience:  
 1 kg kalamárů, 100 ml olivového 

oleje, 3 stroužky česneku, sůl, pepř, 
petrželka, citron

Postup:
 Jogurt co nejhustší konzistence dáme 

na plátýnko a opatrně z něj vymačkáme 
syrovátku. Oloupanou okurku zbavenou 
jadérek nastrouháme, osolíme a necháme 
chvíli ležet. Pak z ní vymačkáme vodu 
a vmícháme do jogurtu spolu s najemno 
nakrájeným česnekem. Osolíme, opepříme 
a lehce zjemníme olivovým olejem. Podáváme 
ozdobené snítkou čerstvého kopru.

Postup:
 Vepřové maso nakrájíme na kostičky velké 

asi 3 cm. Osolíme, opepříme, okořeníme 
oreganem a pokapeme citronovou šťávou. 
Necháme několik hodin marinovat v chladu. 
Kousky masa napícháme na špízy (nejlépe 
dřevěné) a opečeme nebo lépe ogrilujeme 
na dřevěném uhlí. Před podáváním jemně 
pokapeme citronovou šťávou. 
Tip: Souvlaki je možné dělat i z jehněčího 
nebo kuřecího masa a variantou je „pita-
souvlaki", kdy je maso bez špízu zabaleno 
do chleba pita s rajčaty, cibulí a česnekovou 
majonézou. 

Postup:
 Kalamáry omyjeme studenou vodou 

a osušíme utěrkou nebo ubrouskem. Osolíme, 
opepříme a pokapeme olivovým olejem. 
Roztopíme gril na středně vysoký žár a kalamáry 
grilujeme zhruba minutu z každé strany. 
Odložíme je do misky a necháme asi 3 minuty 
odpočinout. Povrch kalamárů znovu potřeme 
olejem a posypeme sekanou petrželkou 
a česnekem. Dáme je na gril ještě jednou 
a znovu krátce ogrilujeme. Podáváme s bílým 
chlebem a lehce pokapané citronovou šťávou. 
Místo grilu je možné je připravit na rozpálené 
pánvi.

TzaTziKy 

SouvlaKi

Grilované Kalamáry

doba přípravy: 30 minut + marinování, pro 2 osoby

doba přípravy: 40 minut, pro 4 osoby

doba přípravy: 20 minut, pro 2 osoby
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PRAVÝ ORIGINÁL
OD MADETY

ZRAJÍCÍ SÝR S 0,9% TUKU

JIHOCESKÝ SYRECEK,
KVALITNÍ TO SÝR,
AC JE TÉMER

BEZ TUKU,
DODÁ MNOHO
SIL
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příběhy jídla

Paštiky, hotová jídla, kečupy, džemy 
a kojenecká výživa. Je ovšem vidět trend 
růstu segmentu chlazených výrobků, které 
jsou spotřebitelsky příjemnější. Jedná se 
o chlazená hotová jídla a chlazené paštiky. 
Příznivě se v prodejích vyvíjí také segment 
džemů a kojeneckých výživ. 

Čím si vysvětlujete oblibu chla-
zených produktů a kdo je jejich 
hlavním zákazníkem?
Koupit a ohřát si hotové jídlo je 
komfortnější než jít na nákup a pak vařit 
sám. Obliba jídel roste u pracujících lidí, 
kteří nemají čas na vření. Nárůst zájmu se 
projevuje i u singles od mladých po seni-
ory. Právě senioři jsou pro nás zajímavá 
skupina spotřebitelů. Výhodou chlazench 

trhu se firmě daří nad očekávání dobře. 
Negativa jsme vykompenzovali díky 
exportu a účastem na zahraničních trzích, 
náběhem nových produktů a pozměně-
nou filozofií prodeje. 

očekáváte zlepšení příští rok, co 
se týče pesimismu nákupního 
chování?
Věřím, že se to zlepší, protože jsem 
optimista. Reálně to ale neočekávám, 
neboť dopad z hlediska surovin ještě 
přijde. Příští rok nic nenasvědčuje tomu, 
že by spadly historicky nejvyšší ceny 
v komoditách, které nakupujeme. 

co z vašich výrobků se nejvíce 
prodává? 

Jak společnost hamé vznikla a co 
znamená její název?
Vznik společnosti Hamé je spojen s malou 
konzervárenskou dílnou z roku 1922, 
která byla později převzána společností 
Biochema, která vyráběla konzervárenské 
potraviny, šťávy, džemy a masové 
produkty. Název Hamé pochází z irštiny 
a je to evokace domova, domácí spíže. 
I proto máme medvěda ve znaku. 

Jaký byl tento rok pro hamé? 
Na to, co nás čekalo na trhu, tedy 
historicky nejvyšší ceny, neúroda, 
nepříznivá skladba cen surovin a nejhorší 
skladba z hlediska sklizní, to byl rok 
relativně úspěšný. I přes pesimismus 
a krizi nákupního chování na českém 

„Pesimismus není na místě,“ 
říká Martin Štrupl
Firma Hamé patří mezi největší potravinářské firmy u nás, jejíž produkty lze zakoupit v 36 
zemích světa. Zajeli jsme se proto podívat do Kunovic, abychom si s generálním ředitelem 
Hamé Martinem Štruplem popovídali nejen o kvalitě potravin na českém trhu, nutném 
optimismu a o tom, co nás v potravinářském světě čeká příští rok. 
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příběhy jídla

k této kauze došlo?
V akcionářském portfoliu jsme měli 
v minulosti firmu Leader Artur, která 
vyráběla sušenky, se kterou jsme 
zahájili spolupráci. Jednou z položek 
byly máslové sušenky, kdy jsme si 
odsouhlasili recepturu a udělali 
rozbory. Oni je pro nás dodávali, my je 
distribuovali na českém a slovenském 
trhu. Naši akcionáři firmu vloni prodali 
a nový majitel bez oznámení změnil 
recepturu. Nahradil máslo margarí-
nem. Nikdo nás ovšem neinformoval, 
takže jsme nemohli nijak reagovat. 
Řešení bylo jednoznačné – stáhli jsme 
vše z trhu a poslali zpět dodavateli.

Musíte tedy kontrolovat 
dodržování receptur nebo se 
na takové případy přijde až 
kontrolou zvnějšku?
Tento případ byl v podstatě podvod 
vůči nám. Jestliže máme něco ve spe-
cifikaci, tak nekontrolujeme každou 
dodávku.  Samozřejmě u některých 
surovin, které máme pro vlastní 
výrobu, děláme rozbory na každou 
šarži, například u surovin pro koje-
necké výživy. Ale pokud nakupujeme 
už hotový výrobek, nekontrolujeme 
vše. I proto jsme u některých položek, 
jako je zelenina, utlumili nákup 
v zahraničí a raději si vyrábíme sami.

Když jste před rokem nastupo-
val do své funkce, slíbil jste, že 
zlepšíte kvalitu výrobku hamé. 
Myslíte, že se Vám tento cíl 
podařilo naplnit?
Ano, myslím, že jsme toto prohlášení 
naplnili. Stojí to samozřejmě peníze, 
které jsme museli uvolnit a neznamená 
to, že bychom nyní nedělali levnější 
receptury. Znamená to, že budeme 
dělat všechny tři kategorie, tedy 
prémiové výrobky, střední řadu a low 
costové výrobky, ale konkrétní výrobek 
vždy obsahuje to, co na etiketě 
uvádíme. Nyní ještě musíme zákazníka 

mohou zůstat jen výrobky s obsahem 
mi. 20 % citrusového ovoce, na což 
není náš náš spotřebitel zvyklý. 
Jaké jsou největší problémy 
českého potravinářství?
V Česku nejsou v některých komo-
ditách dostupné kvalitní a cenově 
dostupné suroviny. Jedná se třeba 
o oblast masa nebo ovoce a zeleniny. 
Zemědělská produkce byla do určité 
míry potlačena a dnes nejsme schopni 
celý objem na domácím trhu nakoupit. 
Vliv navíc mají i politická rozhodnutí 
jako je osetí velkých ploch řepkou, 
která není spotřebovávaná v potra-
vinářském průmyslu. Tím pádem se 
snižuje výnosnost potravinářských 
komodit a jejich nabídka a roste cena. 
Vznikla velká diskuze o kvalitě českých 
potravin a českosti potravin, která je 
na druhou stranu trošku falešná, pro-
tože reálně se spotřebitel chová jinak. 
Vzhledem k pesimismu a spotřebnímu 
chování, které na trhu je, jde po ceně 
a kupuje no name výrobky a výrobky, 
jejichž kvalitu nezná, od distributorů, 
za kterými nestojí velká firma se silnou 
značkou. To bývají produkty, které 
nemají obsah příslušných surovin 
a jejichž kvalita je nižší.

V létě kontroloři objevili u más-
lových sušenek, prodávaných 
pod značkou hamé, že místo 
másla obsahují margarín. Jak 

jídel je i vyšší kvalita, neboť proces 
výroby je šetrnější na úkor trvanlivosti 
(21 až 30 dní).

Jaké novinky kromě chlazených 
jídel ještě připravujete?
V oblasti masových prduktů vzniká 
nová řada Vynikající kvalita. Jedná 
se o paštiky a masové konzervy 
s novými, velmi kvalitními recepturami 
a dále hotová jídla v nových obalech. 
Jako první zavádímr moderní obal 
REXAM s easy-peelovým víčkem. 
Je to plast, který je možné ohřívat 
v mikrovlnce po stržení hliníkového 
víčka. Rozšiřujeme i omáčky OTMA 
Gurmán a luštěninové výrobky. Změnu 
máme připravenou u kojeneck výživy 
v podbě nové řady Hamánek `Baby. 
Jedná se o 12 druhů v 130 g balení  
s recepturami vdonými pro nejmenší 
kojence od 4. měsíce věku. 

Myslíte i na lidi s omezením 
jídelníčku?
Dlouhodobě děláme výrobky pro 
diabetiky v celé škále sortimentu. 
Připravujeme projekt s výrobky pro 
celiaky a novou technologii pro výrobu 
v tomto segmentu, neboť tato skupina 
zákazníků bohužel roste. Budeme pro 
ně vyvíjet hotová jídla, paštiky i další 
výrobky. V souladu s připravoanými 
změnami legislativy již nyní uvádíme 
na výrobcích nutriční hodnoty. 

hamé neuspělo u evropské 
komise se svou žádostí o zařa-
zení marmelády na seznam 
tradičních zaručených specialit. 
Nyní zvažujete možnost přihlá-
sit jako tradiční českou specia-
litu „kysané zelí“. Myslíte si, že 
uspějete? 
Měli bychom uspět, protože na rozdíl 
od marmelády zde není konflikt z hle-
diska jiných zemí. Nemám informaci, 
že by někde kysané zelí znamenalo 
něco jiného než u nás. U marmelády 
byl problém, protože marmelády 

Martin štrupl (35)
Absolvent VŠE v Praze získal 
první praktické zkušenosti 
ve strojírenské firmě Bratři 
Horákové. V roce 2001 nastou-
pil do nadnárodní firmy Norske 
Skog a od roku 2003 samostat-
ně pracoval na několika logi-
stických projektech. Od ledna 
2004 působí ve společnosti 
Hamé, generálním ředitelem se 
stal v lednu 2012. 



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz48 49

příběhy jídla

naučit, jak si vybírat a jak nakupovat 
to, co mu dovolí jeho ekonomická 
situace. 

Podle čeho vaše firma vybírá 
dodavatele?
Na vše, co nakupujeme, jsou 
stanovené parametry a minimálně 
jednou za rok děláme výběrová řízení. 
Všechny suroviny se testují na rezidua 
a přítomnosti různých prvků, na což 
používáme externí laboratoře a vše 
je pod kontrolou. Tento postup nám 
bohužel mnoho dodavatelů vyřadí, 
hlavně u kojenecké výživy, kde jsou 
kritéria nejpřísnější. Bohužel se dnes 
dostáváme do situace, kdy se s para-
metry, které požadujeme, některé 
komodity nakupují špatně po celém 
světě. Děláme i výrobky pro Izrael, 
košer, pesah, kde jsou parametry ještě 
přísnější z hlediska jiných procedur. 
Pokud dodavatel splní všechny 
zadávací parametry, které jsou nutnou 
podmínkou, plus další logistické věci, 
tak ve finále je rozhodujícím faktorem 
cena. 

Čím si vysvětlujete zájem 
o výrobky hamé ve východních 
zemích?
Rozdělil bych to – dominantní je 
Rusko a státy bývalého Sovětského 
svazu, kde se nejedná jen o export. 
V Rusku máme výrobní závod a i z něj 
exportujeme do dalších oblastí. Tam 
jsme v určitých segmentech v pozici 
jedničky a inovátora na trhu. Značka 
Hamé je tam pozitivně vnímána, má 
prodejní sílu a zároveň spotřebitel 
velmi spolehlivě vnímá českou kvalitu. 
Pak jsou tu další oblasti jako například 
Izrael i jižní jihovýchodní Asie, 
pobaltské republiky, kdy je to věc 
nabídky, ceny a kvality. 

Jak se má tedy spotřebitel 
na trhu vyznat? Podle čeho hle-
dat kvalitu?
Na začátku roku jsme si řekli, že 

pojedeme diverzifikaci značek 
a kvality, ale chápu, že je běžný 
spotřebitel hned nerozezná. Jde o naší 
komunikaci, abychom to zákazníky 
naučili. To platí o všech produktech 
v různých segmentech. Spotřebitel 
samozřejmě má možnost se řídit 
cenou a nakupovat no name výrobky. 
Nebo se naučí v daném segmentu, 
ve kterém nakupuje, se rozeznávat 
výrobky podle ceny a kvality. 
Například jsme uvedli na trhu kečup 
Otma Gurmán, který je podle mě dnes 
nejkvalitnějším, co na trhu je, přesto 
je o něco levnější než jiný výrobek, 
který je světovým leaderem. Ale 
zákazník si samozřejmě může koupit 
i jiné značky v různých plastových 
obalech, které neobsahují takový podíl 
rajčat a jsou podstatně levnější. 

Myslíte si, že jsou spotřebitelé 
obstojně informováni o tom, 
jak nakupovat?
O jídle se letos extrémně hodně mluví. 
V médiích je spousta pořadů o vaření 
a kvalitě potravin a to je dobře. Jídlo 
je společenské téma. Už nás tolik 
nebaví politika a různé kauzy, tak 
jsme se vrhli do této oblasti. Navíc 

si mnoho lidí vaří doma, což je dané 
i ekonomickou situaci. Je v pořádku, 
že se o jídle více komunikuje, ale 
některé informace jsou bohužel 
zavádějící a nejsou rovné náhledy 
na všechny výrobce. Velká firma se 
silnými značkami to má těžší oproti 
dovozcům a malým, ať už výrobcům 
nebo obchodníkům, protože vždy se 
lépe strefuje do většího na trhu.

takže doufáte, že se v sorti-
mentu lidé naučí orientovat?
My jim napovídáme. Snažíme se 
s nimi komunikovat přes diverzifikaci 
ve značce, v designu, v etiketě 
a samozřejmě i v ceně. 

Máte nějaký vzkaz pro naše čte-
náře do dalšího roku?
Přeji si, aby lidé reálně zhodnotili 
situaci, která na trhu je. K současné 
pesimistické náladě bohužel napo-
máhají jak média, tak i někteří naši 
představitelé, přitom pesimizmus není 
na místě. Pokud situaci spotřebitelé 
vyhodnotí správně, budou trošku víc 
optimističtí a vyznají se v segmentaci 
kvality a ceny výrobků, myslím, že nás 
čeká docela dobrá budoucnost. 
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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 01/13

jak to chutná vám...předplatné

Novoroční dárky 
se světem potravin 
Máte starost s výběrem novoročních 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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dopisy

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

Registrujte 
se na našich 
stránkách

Svět potravin je 
na facebooku!

Buďte informováni jako první o tom, 
jaké nebezpečné potraviny se 
na trhu objevily. Stačí se jednoduše 
zaregistrovat na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.
cz a žádná kauza na trhu vám již 
neunikne. Na našem webu toho 
ovšem naleznete mnohem víc – 
aktuální informace o dění na trhu 
s potravinami, nejzajímavější mýty 
o potravinách, tipy a rady na jednot-
livá roční období, kompletní výsledky 
testování potravin i přehled o novin-
kách v obchodech. Dočtete se také 
o potravinách vhodných pro děti či 
o tom, jak se dnes vaří ve školních 
jídelnách. Na vaše nápady a náměty 
se těšíme v komentářích, které 
naleznete u každého článku. 

Staňte se našimi fanoušky na sociální 
síti a zajistěte si tak pravidelný 
přísun nových informací ze Světa 
potravin. Budete pravidelně informo-
váni o tom, kdy vychází nové číslo 
časopisu, jaké zajímavé články v něm 
naleznete, jaké nové články jsou 
publikovány na našich webových 
stránkách i jaké nové kauzy se 
objevily v rubrice potravinová policie. 
Odkaz na naše facebookové stránky 
naleznete na www.svetpotravin.cz 
nebo ve facebookovém vyhledávači 
po zadání Svět potravin. Těšíme se 
na vás na facebooku!

a)    
b)    
c)   
d)

ano
spíše ano
spíše ne
ne

anketa
Nyní můžete na našich webo-
vých stránkách www.svetpotra-
vin.cz hlasovat o otázce:
Pomáhají vám označení kvality 
potravin (Klasa, Český výrobek 
aj.) při jejich výběru?

recept měsíce
dobrý den,
zasílám recept Kari ryba na červené čočce do soutěže 
o předplatné časopisu Svět potravin. Energetická hod-
nota jedné porce je 1583 kJ.
S pozdravem Hana Schejbalová, Liberec

Ingredience:  
 4 filety z ryby (treska, candát...), 200 g červené čočky, 4 lžíce másla, 

2 lžíce olivového oleje, 4 lžíce kari koření, 2 lžíce červené pálivé papriky, 
1 lžíce kurkumy, 1 lžíce bílého pepře, sůl

Kari ryba 
na červené čočce

Postup:
 Čočku uvaříme dle návodu. Rybu osolíme a posypeme kořením. Opečeme na oleji. Když je 

ryba hotová, vyndáme ji, do pánve přidáme máslo a necháme zpěnit. Vznikne hustší omáčka, 
kterou promícháme s uvařenou čočkou. 

soutěž
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.

Doba přípravy: 40 minut, pro 4 osoby
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Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, 

děkujeme za vaši přízeň v roce 
2012, přejeme vám krásné pro-
žité vánočních svátků a do nového 
roku mnoho štěstí, zdraví, radosti 
a úspěchů. I v roce 2013 se 
budeme snažit přinášet vám kvalitní, 
praktické a užitečné informace 
o všem zajímavém, co se 
ve světě potravin událo.

redakce časopisu 
Svět potravin



KLASA přináší na váš štědrovečerní 
stůl kvalitu. Více než 1 200 výrobků
označených značkou KLASA vám umožní 
připravit vánoční pokrmy z opravdu
výjimečných potravin. Dopřejte si 
KVALITU a požadujte u vašich oblíbených 
prodejců potraviny se značkou KLASA.           

www.eklasa.cz

Vinšujeme
 KVALITU
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