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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,

SOUTĚŽ PENNY 

pokud by skutečně platilo přísloví „jak k jídlu, tak k dílu“, musela by vždy s končícím 
rokem produktivita práce české společnosti vylétnout strmě nahoru. Ekonomické 
statistiky nejsou však mým koníčkem, a mohu se tak opřít  jen o zkušenosti své a svého 
okolí. To nejbližší mívá na náš vztah k jídlu nepopiratelný vliv, zejména v raných stádiích 
života. My si pak vzorce chování načerpané v těchto letech odnášíme do života dalšího 
a teprve v konfrontaci s jinými lidmi si uvědomujeme, jak zvláštní se naše zvyky mohou 
nezasvěceným jevit.
Já pocházím z rodiny s tím nejvřelejším vztahem k jídlu, jaký si jen umíte představit. O jídlu 
se mluví v metru, večer u televize i v lese na houbách. Přišlo mi vždy normální, když jsme 
nejpozději ve čtvrtek měli naplánováno, jaká bude v neděli k obědu polévka. A stejně 
jako je pro mne přirozené začít nakupovat vánoční dárky nejpozději v říjnu, nevadí mi se 
ve stejné době začít dohadovat, jakou dobrotu budeme z trouby tahat na Štěpána. Že vám 
to připadá postavené na hlavu? Asi stejně jako byl Zdeněk Svěrák ve filmu Vratné lahve 
vítací typ, jsme my typy těšící se. A nevím, jak vám, ale mně přijde jídlo jako velmi vhodný 
objekt těšení! Nikam vám (pokud se neuváženě nepouštíte do konzumace ještě živých 
potvor) neuteče, zvedne náladu a pokud víte jak na něj, obvykle vás nezklame. 
K tomu, abyste byli vždy spokojeni s tím, co si v nákupních taškách donesete domů a co 
později skončí na vašem rodinném stole, se snaží přispět i Svět potravin. Tentokrát jsme se 
zaměřili na loga kvality, se kterými se můžete setkat na potravinách v českých obchodech. 
Pokud se snažíte vybavit si jedno či dvě, 
vězte, že my jsme jich napočítali šestnáct. 
Nebude asi velkým překvapením, že zdaleka 
ne všechny značky jsou relevantním vodítkem 
pro spotřebitele, kteří vyhledávají kvalitní 
produkty. Jak by také mohly, když si hned 
zítra já nebo třeba můj soused můžeme, bez 
větších legislativních omezení, usmyslet, že 
začneme vybraným potravinám udílet logo 
vlastní. 
Jediná rada tedy zní – nenechte se uchlácholit 
tím, že produkt nese zdánlivě prověřené 
značky a orientujte se jen na ty skutečně 
renomované. A všichni společně se těšme, že 
jednou budou všechna loga kvality ručit za to, 
že nás jimi označené výrobky nezklamou. 

Kateřina Bendlová, 
editorka

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) Dobré maso
Na dárek se mohou těšit: Eva Raidová, Stěbořice, Jiří 
Burýšek, Mladcová, Libor Bednář, Nová Bystřice

Do nového roku si pro vás Penny připravilo další 
novinky v sortimentu. Nově si můžete pochutnat 
na kvalitních jogurtech s cereáliemi BONI ve třech 
příchutích – jahoda, broskev a jablko. Oblíbená 
řada kvalitních českých potravin Karlova Koruna se 
rozrostla o Sýr s ušlechtilou modrou plísní Karlova 
Koruna. Více informací nejen o řadě výrobků Karlova 
Koruna a BONI najdete na www.penny.cz. Poukázku 
do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu 
redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď 
na otázku:   
V Penny můžete pod značkou BONI ochutnat:
a) mléčné výrobky
b) uzeniny
c) maso
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 Nezapomeňte si koupit březnové číslo Světa potravin, které vychází 25. února.

2013

Zaostřeno na fast food

Testy pomazánkového másla

Redakční testování: ovocné knedlíky

Jak se stravovat při cukrovce

Co byste měli vědět o kustovnici čínské

Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Můj divotvorný 
hrnec 
Jaroslav Sapík zcela 
záměrně již desetiletí 
navazuje na tradice 
měšťanské kuchyně, 
která ve své nejlepší 
podobě patřila ke špičce 
evropské gastronomie. 
Jeho nová česká 
kuchařka představí 
klasickou i moderní 
českou kuchyni založenou především 
na domácích produktech. Autor 
představí nejen přes 40 receptů, ale 
zároveň přiblíží historii české kuchyně. 
Vydává Mladá fronta za cenu 359 Kč.      

Nakupujeme 
s rozumem, 
vaříme s chutí   
Kniha dvojice autorek 
Iva Málková, Jana 
Dostálová je univerzál-
ním průvodcem pro 
všechny, kteří chtějí 
hubnout s rozumem, 
pro ty, kteří si chtějí 
váhu udržet, i pro ty, 
kdo s váhou problémy nemají. Kniha 
v několika částech spojuje vše, co 
potřebujete vědět, rozhodnete-li se 
pro změnu vašeho jídelníčku. Recepty 
uvedené v knize jsou navrženy tak, že 
je lze připravit ve dvou energetických 
variantách (pro hubnoucí i pro ty, kteří 
chtějí žít zdravě) jen pomocí drobných 
změn. Vydává Smart Press, cena 699 Kč.       

Hovory s řezníkem
Kuchařka pro dceru je 
tu potřetí! Tentokrát 
vychází vstříc všem 
nesmělým dcerám, 
sestrám, snachám, 
vnučkám či přítelkyním, 
které pokládají maso 
za velkou kuchařskou 
výzvu. Jak se zba-
vit ostychu z pultu 
s masem a jak si vybrat 
ten správný kus na guláš? Jak překo-
nat obavy z nevyzpytatelného masa 
a poznat, které je vhodné na pánev, 
zatímco jinému to bude víc slušet 
v troubě? Autorka Jana Florentýna 
Zatloukalová vás prostřednictvím 200 
vyzkoušených receptů z české i světové 
kuchyně tohle všechno naučí. Vydává 
Smart Press za cenu 599 Kč.   

02/13

Top Gastro      
Sedmý ročník gastronomického veletrhu 
Top Gastro & Hotel 2013 se uskuteční 
7. až 10. února 2013 v Praze Holešovicích. 
Akce, nad kterou převzala záštitu Aso-
ciace hotelů a restaurací ČR a Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR, je určena firmám 
prezentujícím vybavení hotelů a restaurací 
a potravinářským producentům. 

Na pivo i v zimě  
Pokud i v chladném únorovém počasí 
budete mít chuť ochutnat vychlazené 
pivo, zajeďte si ve dnech 5. až 9. února 
do Tábora. Konat se zde budou tradiční 
Reprezentační slavnosti piva. 
Soutěže o Zlatou pivní pečeť se zúčastní 
více než 100 domácích i zahraničních 
pivovarů s 500 pivními značkami.

Chutné i bez masa
Velikonoční půst nadcházející po maso-
pustním veselí je dobou střídmosti. 
Přijďte ochutnat speciální tříchodová 
vegetariánská menu ve vybraných praž-
ských restauracích. Vyzkoušíte vybrané 
lahůdky z luštěnin, brambor, těstovin, 
ovoce a zeleniny. Festival Vegetfest se 
koná ve dnech 25.2. – 17.3.2013. 

Žižkovský masopust  
Největší a nejstarší fašankové slavnosti 
proběhnou již podvacáté v Praze 3. 
Maraton veselí, oslav, reje masek, zábavy 
a masopustního občerstvení odstartuje 
v sobotu 9. února. Žižkov se bude veselit 
až do posledních minut před Popeleční 
středou 12. února, kdy začíná postní 
období trvající 40 dnů až do Velikonoc.

Jak šel čas v pivovaru   
Až do konce března si můžete 
v Pivovarském muzeu v prostorách 
Valečky prohlédnout výstavu 
Pivovar v obrazech, 170 let areálu 
Plzeňského Prazdroje. Výstava 
dokumentuje rychlý rozvoj areálu 
spolu s rostoucím věhlasem plzeň-
ského piva. 
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kalendárium

Valentýnský masakr
Pokud jste příznivci neobvyklých 
kombinací, navštivte v sobotu 16. února 
Pivovar Kocour. Koná se zde další ročník 
Valentýnského pivního masakru. Co si 
pod tím představit? Ovocná valentýnská 
piva, silná zimní piva a spousta masitých 
dobrot. A k tomu rej masek dětí i dospě-
lých, muzika, soutěže a bohatá tombola. 
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ModerNí VařeNí  
Chcete své rodině připravovat chutné 
a zdravé pokrmy, ale nemáte na vaření čas? 
S novým elektrickým hrncem Gourmet 
Cooker řady Delimano připravíte skvělé 
jídlo snadno a rychle. Jedná se o tzv. pomalý 
hrnec, v kterém můžete nejen vařit, ale 
i připravovat pokrmy na páře, smažit, fritovat 
nebo grilovat. Guláš, polévka, zelenina 
na páře, pečené kuře – to vše připravíte 
snadno a rychle díky keramickému povrchu 
hrnce, jehož cena je 3190  Kč.

exTra dŽeMy   
Jakým způsobem nejraději jíte džem? Jen tak s chlebem či 
rohlíkem, nebo raději ve spojení s dezerty, palačinkami či jiným 
čajovým pečivem? Pro všechny typy servírování nyní společnost 
Hamé nabízí nové Extra džemy, které jsou plné kousků ovoce, 
do kterých se přímo zamilujete. Extra džemy jsou nabízeny 
ve dvou gramážích a 7 druzích, ze kterých si vybere každý. 
Vyzkoušejte skvělou chuť v novém designu. 

PoPrVé s oVoCeM  
Pokud hledáte kvalitní ovocné osvěžení, 
směle sáhněte po novém spojení prame-
nité vody Rajec s přírodními ovocnými 
šťávami. Rajec Brusinka a Rajec Angrešt 
neobsahují umělá sladidla ani barviva 
a díky slazení fruktózou neohrozí vaši linii. 
Díky přirozenému obsahu minerálů a nižší 
energetické hodnotě je můžete klidně 
pít každý den. Doporučená cena obou 
nápojů s vysokým obsahem ovocné šťávy 
je 16,90 Kč za 0,75 litru a 18,90 Kč 
za 1,5 litru. 

TiP ReDAKce

BalsaMikoVé duo  
Patříte-li k milovníkům středomořské kuchyně, 
ideálním pomocníkem při přípravě pokrmů se pro 
vás stanou balsamikový ocet a krém Kalamata. 
Prvotřídní ocet je proslulý svou výrazně tmavou 
barvou a příjemně nasládlou chutí, za které vděčí 
na slunci sušeným hroznům a osvědčené rodinné 
receptuře. Spolu s krémem skvěle doplňují 
zeleninové i ovocné saláty, marinády či studené 
omáčky. Krém je k dostání za cenu 89,90 Kč, ocet 
koupíte za 79,90 Kč. 

ryCHlé HraNolky
Všichni to známe. Času není nazbyt a je potřeba jím šetřit, jak to jde. Užitečným 
pomocníkem v kuchyni se stanou rychlé hranolky od společnosti McCain. Hranolky 
Sprinter CC připravíte v troubě do 10 minut. Jejich vlnkovaný tvar jim kromě zábav-
ného vzhledu dodá ještě více křupavosti a potěšení z jídla. Už za 5 minut můžete pak 
na talíři mít hranolky Sprinter 
(4x Speed). Oba druhy jsou vyrobeny 
z pečlivě vybraných odrůd kvalitních 
brambor. 

NaPiJTe se Na zdraVí 
V moderní stravě mají probiotocké 
nápoje své nezastupitelné místo. Četné 
vědecké studie prokázaly vliv zakysa-
ných mléčných výrobků s přídavkem 
živých bakterií na střevní mikroflóru, 
trávení a imunitní systém. PENNY 
přináší probiotický nápoj Elite proVit 
drink s L.casei ve čtyřech příchutích – 
přírodní, jahoda, multivitamin a vanilka. 
Za výhodnou cenu 36,90 Kč můžete 
koupit praktické balení šesti lahviček. 
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Pivo pije až 89 % mužů, oproti předešlým letům se podařilo zastavit 
pokles jejich počtu. Cestu k zlatavému moku si nacházejí i ženy, 
podle průzkumu CVVM ho pijí více než tři pětiny z nich. Podle od-
borníků lidé ochotněji zkoušejí nové druhy piva, například z malých 
pivovarů či radlery. „Z dlouhodobého hlediska není pro nás překva-
pivé zaznamenat, že pivo u nás pije přibližně stejný počet mužů jako 
dříve, pijí ho však mnohem obezřetněji. Fenomén velkých pijáků piva, 
ať již v hospodách, nebo v restauracích, spíše mizí," řekl výkonný 
ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Jan Veselý. 

Vítězem vinařské soutěže Promená-
da červených vín 2012, dříve Salon 
červených vín, je Cabernet Sauvi-
gnon, výběr z hroznů 2011 od Patria 
Kobylí. Degustátoři v soutěži vybírali ze 
160 vín 40 vinařství. Cílem soutěže je 
popularizace červených vín, kterým se 
daří především v okolí Velkých Pavlovic 
na Břeclavsku, oblasti s tradičně výborný-
mi podmínkami pro pěstování modrých 
hroznů. Letos se soutěž, která je jedinou 
specializovanou akcí na červená a růžová 
vína v České republice, konala posedmé.

Fenomén pivo

souboj číšníků

Jistá americká firma vyvinula technologii, která podle ní může 
zajistit, aby chléb až 60 dní nezplesnivěl. Podstatou je jeho ošetření 
v mikrovlnném zařízení, jež zabíjí spory způsobující tento problém. 
Chléb je obvykle v igelitových obalech, což vytváří ideální podmín-
ky pro růst plísně, která se za normálních okolností utvoří zhruba 
do deseti dnů. Technologie, omezující plýtvání potravinami, by moh-
la být v budoucnu použita na celou škálu potravin včetně drůbeže, 
mnoha druhů ovoce a zeleniny.  

Teprve podruhé v sedmnáctileté historii 
prestižní ročenky restaurací České republiky 
se na prvním místě umístil brněnský pod-
nik. Více než 800 hodnotitelů přispívajících 
do Maurerova výběru Grand restaurant 
vyneslo do čela žebříčku restauraci Koishi 
Fish & Sushi, nabízející vybrané delikatesy 
z mořských a sladkovodních ryb. Druhé místo obsadila restaurace 
Alcron pod vedením Romana Pauluse ze stejnojmenného pražského 
hotelu. Bronz patří podniku Le Terroir v Praze 1, kde má hlavní slovo 
šéfkuchař Jan Punčochář. 

Jeden bochník 
na dva měsíce

co se kde šustne

Šampion promenády 

Pravda
o biopotravinách?

kde vaří nejlépe?

Kvalita služeb v restauracích je předmětem stále 
větší pozornosti, zákazníci chtějí vědět více o jídle, 
které je jim servírováno a očekávají uctivou a zá-
roveň přátelskou atmosféru vládnoucí v podniku. 
Zašlou slávu často opovrhovanému povolání se 
snaží vrátit mistrovství světa číšníků, které se 
naposled konalo v Tokiu. Úkolem soutěžících bylo 
se utkat v praktických i teoretických schopnostech 
patřících k číšnické profesi jako příprava irské kávy, 
rozpoznávání vína či zdobení slavnostní tabule. 

Diskuse o tom, zda jsou biopotraviny skutečně lepší 
pro naše zdraví, a tudíž se vyplatí je kupovat i navzdory 
vyšší ceně, jsou stálicí ve světě potravin. Rozsáhlá studie 
Stanfordovy univerzity zjistila, že biopotraviny nemají více 
výživných látek než běžné produkty, byť obsahovaly méně 
pesticidů. Vědci posuzující 237 různých studií za poslední 
čtyři desetiletí také nezjistili, že by organická masa byla 
zdravější. Hlavní doporučení tedy znělo: jíst zdravou stravu 
bohatou na ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky a mléčné 
produkty, ať už jsou běžné, nebo organické.
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palec nahoru, palec dolů

„Tučná“ daň nefunguje          
– palec dolů 
Jen rok trval dánský experi-

ment se zdaněním potravin, jejichž 
konzumace má na lidské zdraví 
neblahý vliv a způsobuje obezitu. 
Obyvatelé skandinávské země 
ve srovnání s jinými evropskými státy 
umírají v relativně nízkém věku. Vláda 
reagovala na varující čísla o rostoucím 
počtu obézních obyvatel uvalením 
až devítiprocentní daně na některé 
výrobky. Nyní ale daň ruší, neboť 
očekávaný výsledek se nedostavil. 
Skoro polovina Dánů jezdila zboží 
nakupovat za hranice do Německa 
nebo Švédska a dánští potravináři 
si stěžovali, že je nařízená opatření 
ničí. Poptávka po takzvaně škodlivých 
potravinách neklesla, naopak více 
na odbyt šly méně kvalitní produkty. 

Pizza má svůj manifest        
– palec nahoru 
Tradiční pizza není pro Italy 

jen pokrmem, ale především důležitou 
součástí národní kultury. Aby se její 
duch v globalizujícím se světě nadobro 
neztratil, sjelo se do severoitalského města 
Vighizzolo d´Este osm desítek věhlasných 
kuchařů s cílem vytvořit manifest definující 
zásady přípravy dokonalé pizzy. Zákla-
dem je použití výhradně italských přísad, 
především kvasnic, rajčatové omáčky 
a čerstvé mozzarelly, a pece na dřevo. 
Jen tak prý lze docílit jedinečné podoby 
a chuti pravé pizzy. Italové ve více než 
35 000 pizzeriích zkonzumují denně sedm 
milionů kusů tohoto národního pokrmu. 
Město Neapol se již léta snaží prosadit 
pizzu na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. 

Ceny potravin rostou          
– palec dolů 
Světové ceny potravin navzdory 

stabilizaci v uplynulých měsících zůstávají 
v blízkosti rekordních maxim z roku 
2008, kdy drahé jídlo vyvolalo nepokoje 
v některých asijských a afrických zemích. 
Světová banka varovala, že vysoké ceny 
potravin se stávají „novým standardem“ 
a mohou posílit hladovění a podvýživu 
v chudých regionech. Za uplynulý rok 
se světové ceny potravin zvýšily o sedm 
procent, samotné obilniny zdražily 
dokonce o 12 procent. „K ukončení 
hladovění 870 milionů lidí jsou zapotřebí 
větší zdroje, lepší údaje a správná 
politická rozhodnutí,“ uvedla Světová 
banka. Vyzvala vlády k posílení investic 
do zemědělství s cílem zvýšit produkci 
a snížit ceny. 

Jak odhalit 
metylalkohol?    
 – palec nahoru 

Policie má k dispozici přístroj, díky kterému 
bude moci snadno zjistit, zda lahev neob-
sahuje jedovatý metylalkohol. Způsob, 
jak zjišťovat koncentraci jedovatého meta-
nolu přes lahev bez nutnosti jejího otevření, 
vyvinila Vysoká škola chemicko-technolo-
gická. Takzvaná Ramanova spektroskopie, 
která funguje na principu analýzy odrazu 
ozářeného vzorku, byla pro zjišťování 
metanolu používána při testování domá-
cího alkoholu během metanolové aféry. 
„Nevíme, kolik nebezpečného alkoholu 
bylo zlikvidováno, a kolik je v zásobách 
lidí. Kdykoliv nebezpečí hrozí a pravděpo-
dobně to může trvat i rok,“ uvedl zástupce 
policie. Otravy metanolem si v ČR vyžádaly 
téměř 40 obětí, policie stíhá 65 lidí.
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Vínu rozumíme víc      
– palec nahoru 
Víno pijí alespoň občas tři 

čtvrtiny dospělých Čechů. Podíl kon-
zumentů zůstává v posledních letech 
stejný, mírně se však zvyšuje objem 
vypitého vína – v roce 2012 se roční 
spotřeba dostala poprvé na hranici 
20 litrů. Češi s ním navíc mají stále 
více zkušeností. Z průzkumu zpraco-
vaného pro Vinařský fond vyplývá, že 
ke kvalitnímu vínu hledají cestu často 
prostřednictvím zkušenějších přátel. 
Konzumenti se vzdělávají, kladou větší 
důraz na kvalitu a umějí si lépe vybrat 
z rozšiřující se nabídky. Mezi zkušené 
konzumenty vína patří často lidé s vyš-
ším socioekonomickým vzděláním. Spo-
třebitelé preferují domácí vína, koupě 
zahraničního je pro ně často krokem 
do neznáma. 

Hygiena je proti      
– palec dolů 
Ministr zemědělství Petr 

Bendl chce prosadit radikální změnu 
způsobu kontroly potravin v České 
republice. Kontrola by se nově měla 
sjednotit pod dozorové úřady MZe, až 
na několik výjimek, jako jsou školní 
jídelny, nemocnice či lázeňské domy. 
Proti těmto plánům se však postavili 
hygienici spadající pod ministerstvo 
zdravotnictví, kteří v současné době 
kontroly restaurací provádějí. Cílem 
novely je omezit roztříštěnost kontrol-
ního systému a zabránit tak opakování 
kauz, jako byla metanolová aféra 
či prodej nekvalitních potravin. Dle 
návrhů by se také měla zvýšit maxi-
mální hranice pokut udělovaných 
za klamání spotřebitele při prodeji 
potravin.  
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potravinová policie
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V tomto čísle se v Potravinové policii vrátíme na samý počátek informací 
o tom, jak se vyznat v nepřeberném množství zboží nabízeného 
v obchodech. Prvním a nejdůležitějším vodítkem by měl být vždy obal, 
ze kterého, pokud se v něm vyznáte, lze vyčíst vše, co o daném výrobku 
potřebujete vědět. 

spotřebitele uvádět v omyl, ale existuje 
jednoduchý trik, jak se s tím vypořádat. 
Stačí k fotografii na obrázku uvést např. 
„ilustrační foto“, „tip na konzumaci“  
či „doporučený způsob úpravy“. 

Výživové hodnoty
Množství energie a živin v daném 
výrobku bývá uvedeno v tabulkách. 
Hodnoty se vztahují  na 100 g, 100 ml 
nebo jinou vyznačenou dávku. Energie 
se vyjadřuje v kaloriích, nebo kilojoulech 
(1 kilokalorie = 4,2 kilojoulu). Kromě 
hodnoty na 100 g výrobku může být 
uvedena energetická hodnota v jedné 
porci. U výživových hodnot nalezneme 
také zkratku DDD (doporučená denní 
dávka) či anglicky GDA (Guideline Daily 
Amounts), která stanovuje vědecky 
vypočítané množství živin, které by měl 
člověk zkonzumovat během dne, aby si 
udržel dobré zdraví. 
Povinnost uvádět tyto hodnoty je zatím 
jen u výrobků, které uvádějí výživové 
tvrzení (např. s nízkým obsahem tuku). 
Povinně musejí být uváděny u potravi-
nových doplňků a potravin pro zvláštní 
výživu.

zachovávají při dodržování všech 
skladovacích podmínek své specifické 
vlastnosti a zdravotní nezávadnost.

země původu
Původ výrobku musí být v současné době 
uveden jen u některého zboží, například 
čerstvého ovoce a zeleniny. U některých 
dalších komodit, jako jsou vejce či hovězí 
maso, lze původ zjistit díky systémům 
dosledovatelnosti. Označení se vyžaduje 
u potravin, kde by neuvedení uvádělo 
spotřebitele v omyl o skutečném původu 
potravin. 
Potravináři v současné době usilují 
o změnu legislativy, podle které by bylo 
označování původu povinné při prodeji 
všech potravinářských výrobků. Nemož-
nost zjistit původ potravin je dle jejich 
názoru problémem hlavně u nebalených 
potravin, informaci o původu nejsou 
často zákazníkům schopni sdělit ani 
prodavači v obchodech. Také ministerstvo 
zavedení této povinnosti podporuje, ale 
současně tvrdí, že stát ji zatím rozšířit 
nemůže, protože by se jednalo o krok 
proti pravidlům jednotného trhu EU.  
V blízké budoucnosti by v případě schvá-
lení připravovaných návrhů mohlo být 
zavedeno povinné značení pro vepřové, 
skopové a drůbeží maso, nezpracované 
potraviny, mléko či pečivo. 

složení výrobku
Jednotlivé složky jsou seřazeny sestupně 
za sebou podle obsahu v potravině od té, 
které je ve výrobku nejvíce, až po nej-
méně zastoupenou. Množství složky se 
uvádí jen tehdy, když se složka objeví 
v názvu výrobku (např. sýr s pažitkou). 
Podíl musí být uveden i tehdy, je-li 
složka na obalu zdůrazněna graficky. 
Pizza může být označena jako šunková 
a na fotografii mít na sobě spoustu 
oblohy, i když jí ve skutečnosti obsahuje 
jen 0,2 %. Způsob označení sice nesmí 

data na obalech
Datum minimální trvanlivosti (DMT) 
se uvádí slovy „Minimální trvanlivost do“ 
a následuje uvedení dne, měsíce a roku. 
Pokud je datum označující minimální 
trvanlivost tři měsíce a méně, nemusí 
být uveden rok. Je-li DTM delší než tři 
měsíce, ale maximálně 18 měsíců, nemusí 
být uveden den, a pokud je DTM delší 
než 18 měsíců, nemusí být uveden den 
ani měsíc. Datem minimální trvanlivosti 
se rozumí datum určující minimální 
dobu, po kterou si potravina zachová 
při dodržení skladovacích podmínek své 
specifické vlastnosti a splňuje i požadavky 
na zdravotní nezávadnost. Výrobky 
označené dobou minimální trvanlivosti 
se mohou prodávat prošlé, pokud jsou 
zdravotně nezávadné. Musejí však být 
označeny a odděleny od ostatních 
potravin. Odpovědnost za bezpečnost 
potravin s prošlým datem minimální 
trvanlivosti přebírá prodejce. Žádný 
předpis nestanovuje konkrétní dobu, 
po kterou mohou být prošlé potraviny 
prodávány. 
Číslice uvedené u data trvanlivosti udávají 
číslo šarže, což je množství výrobků, které 
byly vyrobeny za stejných podmínek. 
Šarže musí být uvedena z důvodu, aby 
bylo možné v případě závady dohledat 
zdroj a vadnou dávku stáhnout. 

Datum použitelnosti se uvádí slovy 
„Spotřebujte do“. Následuje den, měsíc 
a rok. Je-li potravina označena datem 
použitelnosti, musejí být uvedeny i údaje 
o podmínkách 
skladování. 
Datum 
použitelnosti je 
datum ukončující 
dobu, po kterou 
si potraviny, 
které rychle 
podléhají zkáze, 

Jak se vyznat v obalech?
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zaostřeno

Loga kvality mají za úkol spotřebitelům napovědět, že označený výrobek je 
kvalitnější než jeho konkurence, a je tedy výhodné, aby se ocitnul v našem 
nákupním vozíku. Označení však existuje celá řada a je nad lidské síly se v nich 
orientovat. A tak jsme se zajímali, zda je skutečně každé logo automaticky 
zárukou kvality výrobku a jestli může loga kvality udělovat prakticky kdokoli, 
nebo existují jasně určená pravidla. Odpovědi jsme hledali u Ing. Miroslava 
Koberny, CSc., ředitele pro programování a strategii Potravinářské komory ČR. 

Garantují loga 
na potravinách 
kvalitu?
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Pak jsou země, které stojí někde mezi, 
jako například Irsko. Systémy, které 
máme, jsou tedy v kontextu Evropy 
běžné, i když každá země využívá 
trochu odlišný způsob značení. 

existuje česká legislativa, která 
by se věnovala těmto certifika-
cím kvality?
V podstatě každý si může udělovat 
značku, jakou chce. Dnes není ani 
omezeno využívání národních názvů 
a symbolů. Jediné pravidlo je, že 
logo nesmí narušovat práva někoho 
jiného, tedy používat prvky z regis-
trace konkurence. Pokud je projekt 
financován z veřejných zdrojů, nesmí 
být propagován původ zboží, ale jen 
kvalita. To znamená, že Klasa nemůže 
nikde propagovat, že je z českých 
surovin nebo se jedná o české výrobky. 
Pokud jsou některá loga na hraně 
klamání spotřebitele, je na posouzení 
dozorových orgánů, zda je logo 
v pořádku. Za případná provinění 
mohou udělit pokuty. 

značení tedy kontroluje szPi?
V podstatě je nekontroluje nikdo, to je 
věc výrobce. SZPI může zkontrolovat, 
pokud například dostane podnět, 
zda je výrobek v souladu s tím, co 
deklaruje logo. Typický příklad je, že 
když na výrobku logem garantuji, že 
se jedná o produkt bez éček, nemělo 

kraje ve spodní polovině loga. Dalším 
logem je Český výrobek – garantováno 
Potravinářkou komorou, které na rozdíl 
od předchozích dvou může odkazovat 
na původ výrobku. Pak zde existuje 
řada dalších log, která oslovují okrajo-
vou skupinu výrobců i spotřebitelů. 
Zapomínat by se nemělo ani na evrop-
ský systém značení kvality. U nás ho 
má poměrně velký počet výrobků. Jeho 
největší problém je malá obeznámenost 
veřejnosti s jeho existencí. Pro výrobce 
může být ale systém celkem zajímavý při 
odlišení kvalitních výrobků od zbytku.

Přebírali jsme systém značení 
z jiných evropských zemí, nebo 
se u nás tvořil systém vlastní?
Podobné systémy existují asi ve všech 
evropských zemích. Jde jen o to, že 
jsou různým způsobem podporované 
a mají rozdílnou váhu. Například Italové 
sázeli na evropské systémy, protože 
parmská šunka, parmazán či balzami-
kové octy mají tradici a loga jsou pro 
ně vhodná. Využívá je velké množství 
výrobců a vlastní systém se zde tak 
tvořil jen v omezené míře. Rakousko 
jde úplně opačnou cestou – evropská 
značení se využívají minimálně a výrobci 
preferují spíše vlastní loga. Do mar-
ketingu se zde investují velké částky 
a znalost veřejnosti je velmi vysoká. 
Propojují tyto aktivity i s turismem, což 
u nás zatím není. 

odkdy značky kvality v České 
republice existují? 
Jako první byla Czech Made v roce 
1993, kdy značka začala být udělována 
pro výrobky z nejrůznějších odvětví. 
Mezi nimi se vždy našla průměrně 
jedna potravina ročně, která ocenění 
získala. Dnes se tato certifikace 
posunula spíše do roviny hodnocení 
firem, samotné výrobky jsou nyní spíše 
okrajové. Klasa vznikla roku 2003. 
Původně, před vstupem do EU, byla 
podmínkou pro udělení loga česká 
surovina. V současné době může 
logo získat každý, ale mám pocit, že 
jsou asi jen dva výrobky, které nejsou 
vyráběny v ČR a Klasu mají. Jedná se 
navíc o případy, kdy tyto výrobky zde 
vyráběny byly a výrobce jejich produkci 
přesunul jinam.
Na Klasu navázala Regionální potravina, 
která funguje třetím rokem. Potravinář-
ská komora dlouhodobě propagovala 
přístup ve smyslu „najdi si svého 
výrobce“. Nakonec se projektu chopila 
Agrární komora ve spolupráci s kraji 
a začaly se vytvářet regionální značky 
typu „Chutná hezky. Jihočesky“. 
Na základě našeho podnětu se přijala 
jednotná značka Regionální potravina. 
Cílem je udělování jednotného loga, 
které bude rozlišeno pro jednotlivé 
regiony, jako je zvykem například 
v Rakousku. Logo je jednotné pro 
celou republiku, liší se pouze názvem 
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by to znamenat, že přídatné látky 
do složení výrobku místo označení 
písmenem E jen rozepíšu jejich celým 
názvem. 
Za značku ručí výrobce, tedy ten, 
který si ji na svůj výrobek nechá udělit. 
Samozřejmě třeba u Klasy je to něco 
jiného. Zde jsou schválené podmínky 
a výrobce se zavazuje k jejich dodržo-
vání. Musí doložit laboratorní výsledky, 
certifikace kvality apod., což si výrobce 
platí sám. Musí být navíc schopen 
v žádosti popsat, v jakých ohledech 
je jeho výrobek lepší než konkurence 
a jako takový si logo zaslouží. Následně 
ho SZPI a veterinární správa kontrolují, 
zda stanovené podmínky skutečně 
dodržuje. Za samotné udělení loga tedy 
výrobce nic neplatí, jeho náklady jsou 
nepřímé – rozbory výrobku, výroba 
nových obalů, vyšší nároky na dodržo-
vání receptury. 

kdo může logo výrobku 
odebrat?
Certifikaci může odebrat jen ten, 
kdo ji uděluje. Tedy různé instituce 
stojící za jednotlivými logy kvality. 
V případě Klasy je to SZIF, kde narážíme 
na poměrně velký počet odebraných 
značek. Většinou se nejedná o prů-
běžná pochybení, ale po uplynutí tříleté 
doby jde výrobek znovu do komisního 
hodnocení. Řada výrobců bohužel 
nedodržuje původní recepturu a kvalita 
se snižuje.

Jsou tedy loga skutečně znakem 
kvality výrobku, nebo se jedná 
o marketingový prvek?
Oba tyto faktory spolu souvisejí. Značka 
slouží výrobci k podpoře prodeje, má 
informovat spotřebitele o tom, že je 
daný výrobek kvalitnější než ostatní 
nebo má díky splnění podmínek 
hodnotící komise nějak zaručenou 
standardní kvalitu. 

Máte zpětnou vazbu, zda výrob-
cům renomovaná loga přinášejí 

zvyšování prodejů?
Určitě jim prodeje nezvyšují nijak 
významně. Do log a jejich propagace 
se investuje příliš málo, aby se jejich 
přítomnost na výrobcích nějak 
významně projevila. Výrobci navíc 
velice neradi poskytují jakékoli údaje. 
Existují ale tací, kteří si zkoušeli, zda 
má například Klasa smysl – prodávali 
dva výrobky, které byly v podstatě 
totožné. Lišily se sice názvem, ale 
složení a cena byly prakticky stejné. 
Jeden výrobek Klasu měl, druhý nikoli. 
Výsledek byl, že výrobku s Klasou 
se prodalo o něco více. Nejedná se 
samozřejmě o nějaká závratná čísla, 
rozdíl se pohyboval v rozmezí 8 až 
10 %. Důležité ale je, že logo Klasa má 
nějaký dopad na rozhodování lidí při 
nákupu. Pokud se nejedná o spotře-
bitele, který nakupuje určitý výrobek 
pouze od jednoho výrobce, a výrobky 
jsou svým složením a cenou prakticky 
totožné, je to dodatečný impuls, který 
může zafungovat. 

Jak se mají spotřebitelé ve vel-
kém množství značek kvality 
vyznat? Co považovat za důvě-
ryhodnou značku?
Na první místo důvěryhodnosti bych 
postavil evropské značky. Je třeba si 
uvědomit, že před tím, než výrobek 
tuto značku dostane, musí rozhodnutí 
notifikovat všechny členské státy EU. 
Proces trvá běžně až rok a detailně se 
kontroluje, proč by výrobce měl značku 
dostat a zda splňuje požadované 
parametry. Navíc i kontrola je výrazně 
intenzivnější než u národních značek. 
Je ovšem důležité, aby se dohodli 
především výrobci a přestal panovat 
názor, že když jeden z nich mít logo 
nebude, tak na tom vydělá, neboť 
ostatní budou mít výrobek dražší. 
Když označování začalo, našel se 
jediný výrobce špekáčků, který byl 
ochoten vyrábět podle požadované 
receptury, a dnes jich je kolem dvaceti. 
Pokud se podaří prosadit nový zákon 

zaostřeno

o potravinách, který zajistí, že logo 
bude i u krájených a nebalených 
výrobků, velice rychle se dostaneme 
do pozice, že 70 % výrobků se bude 
prodávat s logem kvality a budou stát 
třeba 100 Kč za kilo a zbytek budou 
špekáčky bez loga, které budou sice 
stát 25 Kč, ale kolem masa ani neprošly. 
Za evropskými značkami následují ty, 
za kterými je garance státu a státních 
institucí. Jsou to v první řadě Klasa 
a Regionální potravina. Zde jsou veřejně 
známé podmínky pro udělení označení 
a existují kontrolní orgány dbající 
na dodržování kvalitativních standardů.
Na třetím místě stojí značky udělované 
profesními organizacemi, které mají 
významné postavení – Hospodářská 
komora, Potravinářská komora, Agrární 
komora či Zemědělský svaz a jednotlivé 
kraje.
Pak existují loga, za kterými stojí 
relativně důvěryhodní partneři, i když 
jsou tyto certifikace postaveny větši-
nou čistě na marketingu. Příkladem 
může být značka Vím, co jím.  
Na konci žebříčku důvěryhodnosti 
se pak nachází směs značek, které si 
vytvářejí výrobci sami, či za nimi stojí 
nějaké skupiny, o kterých není moc 
známo, případně se schovají za jména 
několika takzvaných nutričních specia-
listů. Většinou se za udělení těchto log 
platí nemalé částky a je jen otázkou, 
kolik výrobců se na takový trik nachytá. 
Jakmile není jasné, kdo vlastně logo 
uděluje a nejsem schopen si skupinu 
jasně pojmenovat, není to v pořádku. 
Je důležité, aby spotřebitelé uměli 
tyto rozdíly jasně rozlišit a byli 
schopni se v základních logech 
orientovat. Obchodníci nám podsou-
vají, že české spotřebitele zajímá jen 
cena, což je logické, pokud u výrobků 
nemají jiná vodítka, podle kterých by 
se mohli orientovat. Pokud budou 
mít jistotu, že se jedná o renomovaná 
loga, která znají, spousta lidí se 
rozhodne pro kvalitu, byť za vyšší 
cenu.
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klasa
Toto označení mohou 
používat tuzemští výrobci 
na produktech, které jsou 
oceňovány za svou kvalitu. 
Klade si za cíl usnadnit 
spotřebiteli orientaci mezi potravi-
nami a přispět k edukaci českých 
domácností. Logo uděluje od roku 
2003 ministerstvo zemědělství, dosud 
jej získalo 1225 produktů od 219 
výrobců.

regionální potravina
Logo najdete na vybra-
ných potravinách, které 
byly vyrobeny v konkrét-
ních regionech v České 
republice. Produkt musí být vyroben 
na území kraje, ve kterém bylo 
ocenění uděleno, a ze surovin dané 
oblasti. Značku spravuje ministerstvo 
zemědělství, v současnosti mohou 
spotřebitelé vybírat z 273 oceněných 
výrobků.

Český výrobek – 
garantováno Potra-
vinářskou komorou
Takto mohou být 
označeny pouze potra-
viny, které byly vyrobeny na území ČR, 
zpravidla jsou při jejich výrobě pou-
žívány také české suroviny. V případě 
pečiva může být 45 % hmotnosti 
složek z dovozu, u masných výrobků 
30 % a u mléčných výrobků 10 %. 
Logo je udělováno od roku 2011. Více 
na foodnet.cz.

Chráněné země-
pisné označení
Jedná se o název 
zeměpisné oblasti, který 
označuje zemědělský 
produkt nebo potravinu pocházející 
z tohoto místa, mající určitou jakost, 
pověst nebo jinou vlastnost, kterou 
lze přičíst tomuto zeměpisnému 
původu a jejíž produkce, zpracování 
nebo příprava probíhá ve vymezené 
zeměpisné oblasti. V ČR nese toto 
logo například České pivo, Hořické 

trubičky, Jihočeská niva, Pardubický 
perník, Olomoucké tvarůžky či 
Třeboňský kapr.  

Chráněné označení 
původu
Jde o název zeměpisné 
oblasti, který se používá 
k označení zemědělského 
produktu nebo potraviny pocházející 
z tohoto území, jejíž jakost nebo 
vlastnosti jsou převážně nebo výlučně 
dány zvláštním zeměpisným prostředím 
a jejíž produkce, zpracování a příprava 
probíhá ve vymezené oblasti. V ČR bylo 
toto logo uděleno například Nošovic-
kému kysanému zelí, Pohořelickému 
kapru či Žateckému chmelu. 

zaručená tradiční 
specialita
Označuje se tak 
zemědělský produkt 
nebo potravina, která je 
prokazatelně produkována 
nebo vyráběna po dobu minimálně 
25 let a jejíž zvláštní povaha je 
uznávána EU, a to zápisem do rejstříku. 
Zvláštní povaha produktu je dána nejen 
jeho vlastnostmi, ale např. i metodou 
produkce nebo zpracování. V ČR nesou 
toto označení Liptovský salám, Lovecký 
salám, Spišské párky a špekáčky. 

Bio – produkty 
ekologického 
zemědělství
Každá potravina, která 
je označena BIO nebo jako produkt 
ekologického zemědělství, musí být 
opatřena na obalu kódem kontrolní 
organizace a také tímto logem, takzva-
nou biozebrou. Certifikáty udělují čtyři 
organizace (Abcert AG, Biokont CZ, 
KEZ, Bureau veritas Czech republic), ty 
také kontrolují dodržování podmínek. 
Touto značkou mohou být označeny 
i potraviny s původem mimo ČR.

evropské označení 
pro biopotraviny
Podle evropské 
legislativy musejí 

výrobci u všech balených biopotravin 
vyprodukovaných v rámci Evropské 
unie uvádět toto logo. Tato značka 
není povinná u produktů dovezených 
ze zemí mimo EU a u nebalených 
biopotravin. Musí být doplněna 
informací o původu potraviny.

Produkt bio-
dynamického 
zemědělství
Biodynamické hos-
podaření vychází z podobných principů 
jako ekologické zemědělství, klade ale 
větší důraz na pojetí hospodářství jako 
soběstačného a samostatného celku, 
kde je rostlinná a živočišná produkce 
úzce provázaná. Logo uděluje společ-
nost Demeter, která má v současnosti 
17 členských organizací po celém světě. 

Fairtrade
Značka zaručuje, že 
produkt byl vyroben 
v souladu s myšlenkou 
spravedlivého obchodu. 
Většinou se jedná 
o potraviny a ruční výrobu ze zemí 
třetího světa. Cílem Fairtrade je zaručit 
znevýhodněným výrobcům odpoví-
dající odměnu za jejich práci. Značku 
uděluje Mezinárodní certifikační 
organizace Fairtrade International. 

Česká kvalita
Cílem programu, 
vzniklého v roce 2002, 
je vytvořit jednotný 
systém, který umožní 
zviditelnit důvěryhodné a nezávislé 
značky kvality, tedy ty, které jsou zalo-
žené na objektivním ověřování kvality 
výrobků nebo služeb třetí nezávislou 
stranou. Logo pod záštitou Rady ČR 
pro jakost může být uděleno nejen 
potravinám, ale například i hračkám, 
textilním výrobkům, internetovým 
obchodům či různým službám. 

Vím, co jím
Logo uděluje obecně 
prospěšná společnost 
Vím, co jím a piju, která 

Přinášíme vám přehled značek kvality, se kterými se může český spotřebitel při svých 
nákupech setkat, a poradíme vám, jak se v nich snáze vyznat. 

Značky kvality 
v českých obchodech
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je smluvním partnerem globální 
iniciativy The Choices International 
Foundation vzniklé z podnětu OSN 
a Světové zdravotnické organizace. 
Mezinárodní kritéria vyváženého 
složení potravin se liší dle jednotlivých 
kategorií. Hodnocení se zaměřuje 
na složení potravin z hlediska nasyce-
ných mastných kyselin, transmastných 
kyselin, soli, přidaných cukrů, vlákniny 
a obsažené energie.  

z našeho 
kraje
Logo používají 
některé obchodní řetězce, které jím 
ve svých prostorách označují produkty 
vyrobené v tom regionu, ve kterém se 
nachází prodejna. Vzniklo ze společné 
iniciativy ministerstva zemědělství 
a Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR. Cílem je podpořit identifikaci 
potravin místem jejich vzniku, přísluš-
ností k jednotlivým regionům a jejich 
možným kulinářským využitím. 

To nejlepší 
z našeho regionu
Značka udělovaná 
v pěti krajích 

(Jihočeský, Vysočina, Olomoucký, 
Královéhradecký, Zlínský) výrobkům 
s vynikající chutí, které jsou 
vyráběny podle tradičních receptur. 
„Výrobky vybíráme z pohledu našich 
zákazníků. Nakoupíme vzorky, naši 
specialisti si pozvou pár kolegů 
laiků a výrobky se anonymně 
hodnotí. Vybrané položky máme 
pod kontrolou tak, že si hodnocení 
občas zopakujeme, občas zajedeme 
k výrobci podívat se, jak a z čeho 
vyrábí,“ vysvětlují tvůrci projektu, 
který zaštiťuje Jednota, spotřební 
družstvo České Budějovice. 

zdravá potravina
Značka si klade za cíl 
informovat spotřebitele, 
že „daná potravina 
neobsahuje nežádoucí 
přídatné látky, tzv. éčka, 
umělá aromata, byla 
vyrobena pokud možno v našem 
regionu a splňuje základní nutriční 
předpoklady“. Značku uděluje 
na základě těchto podmínek občan-
ské sdružení Zdravá potravina, jejíž 
webové stránky však konkrétněji 
neuvádějí, kdo jsou jeho členové. 

CeFF
Logo CEFF (Certified 
E-Friendly Food) najdete 
na potravinách, které 
neobsahují nejvíce 
sledovaná éčka, mezi něž patří 
konzervanty, umělá barviva, sladidla 
a glutamát. Logo, udělované blíže 
nespecifikovanou nezávislou 
institucí, je výrobci poskytováno 
za poplatek 4500 Kč, který v sobě 
zahrnuje i deklarované testování 
složení výrobku. To však dle vyjádření 
odborníků za tuto cenu není možné 
u žádné renomované instituce pořídit. 

Tesco Potraviny on-line: Pohodlný a rychlý nákup, 
stačí jen několik kliknutí  
Jste pracovně vytíženi, nemocni, hlídáte doma děti nebo prostě 
jen neradi nakupujete a chcete ušetřit čas? Prostřednictvím 
služby Tesco Potraviny on-line můžete snadno nakupovat 
z pohodlí domova. Na výběr máte až 20 tisíc druhů zboží, kromě 
potravin také drogerii, potřeby pro domácnost či kancelář nebo 
dobroty pro své domácí mazlíčky. 
Před prvním nákupem se stačí jen zaregistrovat na stránkách 
www.itesco.cz, kde najdete záložku Potraviny on-line. Pak se 
už můžete rovnou pustit do nakupování. Nabídka je přehledně 
rozdělena do sekcí včetně seznamu aktuálních akčních nabídek. 
Do košíku jednoduše vkládáte produkty, které se automaticky 
řadí do záložky Oblíbené, což značně usnadní váš příští nákup. 
Objednané zboží rozváží vyškolení řidiči až k domovním dveřím 
sedm dní v týdnu od 10 do 22 hodin. Vždy si samozřejmě 
můžete určit datum a čas dodání nákupu, který lze objednat až 
na tři týdny dopředu. Nákup hradíte kartou, a to buď předem 
on-line nebo přímo při převzetí. V závislosti na rezervovaném 

čase za službu zaplatíte 69 – 
99 Kč. Pro ty, co chtějí být pány 
svého času, nyní také nová 
služba Klikni & vyzvedni.

inzerce

Během ledna jsme se vás 
na našich webových stránkách 
www.svetpotravin.cz ptali, zda vám 
označení kvality potravin pomáhají při 
jejich výběru. 

Seznamte se 
s evropským značením
Ministerstvo zemědělství a Potra-
vinářská komora startují kampaň 
na podporu znalosti evropských 
označení kvality – Chráněného 
zeměpisného označení, Chráně-
ného označení původu a Zaručené 
tradiční speciality. V časopise Svět 
potravin vám o nich budeme přiná-
šet pravidelné informace, které vám 
ještě více usnadní orientaci v jejich 
udělování. 

17 % ano

44 % spíše ano

13 % spíše ne

25 % ne
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Testy připraveny 
ve spolupráci 

s Mf Dnes

jak poznat kvalitní potraviny – slunečnicový olej 

Složení oleje je pro 
zdraví rozhodující
Slunečnicový olej je jedním z velmi oblíbených stolních olejů. Důvodem je především jeho 
cenová dostupnost a neutrální chuť. Olej se získává výhradně ze semen slunečnice roční 
(Helianthus annuus), která je plodinou teplé části mírného pásma. U nás se pěstuje spíše 
okrajově, její zastoupení na celkové pěstební ploše olejnin v ČR v roce 2011, kde zaujala třetí 
místo, činilo 6 %, zatímco řepky olejky bylo 80 %.
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jak poznat kvalitní potraviny – slunečnicový olej 

má složení mastných kyselin významnější 
roli než množství přijatého cholesterolu, 
a proto je nutné složení mastných kyselin 
přijímaných tuků věnovat pozornost. 
Jednoznačně nejrizikovější skupinou jsou 
trans-nenasycené mastné kyseliny, které 
zapříčiňují zejména vznik nemocí srdce 
a cév a diabetu II. typu. Druhou skupinou 
s negativním dopadem na lidské zdraví 
jsou nasycené mastné kyseliny, jejichž 
příjem bychom měli také omezovat. 
Naopak kyseliny polyenové jsou pro naše 
zdraví prospěšné. Složení mastných kyselin 
jednotlivých výrobků, které bývá většinou 
uvedeno na obale, bychom proto při 
nákupu měli pozorně sledovat. 

Jak jsme testovali?
Většina testovaných vzorků měla tradiční 
složení, jeden vzorek byl „high oleic“ 
odrůda (Country Life Bio) a jeden vzorek 
je směsí obou (Naše Bio). Trans-mastné 
kyseliny, které vznikají v malé míře při 
rafinaci olejů, tvořily nutričně nevýznam-
ných 0,2 – 1,2 %, u olejů panenských byla 
stanovena jen stopová množství. Obsah 
vitaminu E v poměrně úzkém rozpětí  
470 – 740 mg/kg odpovídá literárním 
údajům i deklaracím na etiketách jednotli-
vých vzorků. Příjemným překvapením je, že 
obsah vitaminu E v rafinovaných vzorcích 
není nižší než v testovaných panenských 
olejích.
V rostlinných olejích může být přítomna 
i řada látek kontaminujících jako 
důsledek chemizace zemědělství (rezidua 
pesticidů) nebo znečištěného životního 
prostředí.  Tyto látky ale rafinace zčásti 
odstraní. Naopak rafinací vznikají procesní 
kontaminanty – estery 3-MCPD a glycidolu 
s mastnými kyselinami. Legislativa jejich 
množství prozatím neupravuje, ale jejich 
obsah lze omezit šetrným vedením 
rafinačního procesu. Jejich obsah jsme 
do testu vybrali jako marker kvality rafinace 
– čím nižší je jejich obsah, tím lépe. Velkou 
výhodu mají samozřejmě panenské oleje, 
které tyto látky vůbec neobsahují. 

Poslední laboratorně sledovaný parametr 
– peroxidové číslo – ukazuje na množství 
peroxidově vázaného kyslíku v tuku. 
Čím je hodnota vyšší, tím je olej žluklejší. 
Legislativa s výjimkou olivových olejů 
nestanovuje jeho maximální hodnotu, ale 
obecné doporučení říká, že by neměla 
přesahovat 10 mekv./kg. Od této hodnoty 
již spotřebitel začíná vnímat žluklost. Tento 
údaj spotřebitel z etikety samozřejmě 
nezjistí, protože se v průběhu skladování 
mění. Jak ale test ukázal, vzorky vesměs 
v tomto parametru vyhovovaly, i když se 
mezi nimi vyskytly rozdíly.

Slunečnice pochází z Ameriky, kde byla 
domestikována původními obyvateli před 
několika tisíci lety. Semena byla dovezena 
do Evropy v 16. století a pěstování se 
postupně rozšířilo. Dnes se slunečnicový 
olej vyrábí především na Ukrajině, 
v jihovýchodním Rusku, ve Francii 
a zemích jihovýchodní Evropy. Na trhu se 
uplatňuje především tradiční slunečnicový 
olej rafinovaný. Ten by se měl v kuchyni 
používat především jako salátový olej, 
případně na krátkodobou tepelnou úpravu 
pokrmů smažením, dušením či pečením. 
V potravinářských výrobách je kapalnou 
složkou tukových násad margarínů 
a pokrmových tuků a slouží i k výrobě 
majonéz. Slunečnice byla, stejně jako řada 
jiných rostlin poskytujících oleje s vysokým 
obsahem linolové kyseliny, vyšlechtěna 
pro produkci oleje s vysokým obsahem 
olejové kyseliny (až 85 %). Takový olej má 
vysokou oxidační stabilitu, takže je vhodný 
pro výrobu fritovacích olejů. Slunečnicový 
olej panenský (surový) je spíše olejovou 
specialitou vhodnou především na saláty, 
kde vynikne jeho lehce oříšková chuť.

složení slunečnicového oleje
Slunečnicový olej obsahuje nasycené 
mastné kyseliny, kterými jsou palmitová 
(6,5 %) a stearová kyselina (5 %), a dále 
nenasycenou olejovou kyselinu (tradiční 
oleje 24 %, vyšlechtěné „high oleic“ 
odrůdy až 85 %) a především polyenovou 
linolovou kyselinu (tradiční oleje 63 %, 
vyšlechtěné „high oleic“ odrůdy jen 8 
%), podle jejíhož obsahu jsou vzorky 
v následujícím testu srovnány. Obsah 
linolenové kyseliny je zanedbatelný 
a nepřesahuje 0,3 % z celkových mastných 
kyselin. Významný je obsah vitaminu E, 
jehož obsahují více oleje panenské 
(270 – 1240 mg/kg), méně pak oleje 
rafinované (270 – 900 mg/kg).  
Tuky mohou mít v lidské výživě významnou 
pozitivní, ale i negativní úlohu. Záleží 
na množství přijatého tuku a jeho složení. 
Složení mastných kyselin přijatého tuku 
hraje významnou roli v prevenci řady 
onemocnění, především onemocnění 
srdce a cév. Podle současných znalostí 
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Senzorické testování 
Tři vzorky slunečnicových nerafino-
vaných olejů lisovaných za studena 
(Emile Noel, Brändle Vita, Country life 
Bio) a vzorek získaný ze semen bio 
slunečnice výhradně mechanickými 
prostředky (Naše Bio) byly hodnoceny 
také senzoricky. Zatímco rafinovaný 
slunečnicový olej má neutrální chuť 
a vůni, pro oleje lisované za studena 
je typická chuť i vůně po surovině 
s tóny oříšků. Naši konzumenti však 
nejsou na slunečnicovou chuť a vůni 
zvyklí a nevnímají ji vždy pozitivně, což 
ovlivnilo hodnocení. Vzorek Emile Noel  
měl velmi výraznou slunečnicovou chuť 
i vůni, což některým hodnotitelům 
nebylo příjemné, a proto dostal nejhorší 
hodnocení. Naopak vzorek Naše Bio 
měl velmi málo výraznou, téměř 
neutrální chuť i vůni, což hodnotitelé 
hodnotili z hlediska příjemnosti nejlépe. 
Z hlediska žluklosti bylo hodnocení opět 
ovlivněno intenzitou slunečnicové chuti, 
kterou někteří hodnotitelé považovali 
za vadu přičítanou žluklosti. Nejlépe byl 
tedy v tomto parametru opět hodnocen 
vzorek Naše Bio.  

Jak olej skladovat? 
V původních obalech je inertní 
atmosféra, která brání oxidaci oleje. 
Po otevření lze žluknutí oleje zpoma-
lit dodržením několika zásad. Olej 
je nutné skladovat v uzavřené láhvi, 
která obsahuje minimum vzduchu. 
Olej by neměl být vystaven vysokým 
teplotám a především světlu. Díky 
světlu olej výrazně rychleji podléhá 
zkáze a žlukne. 

Vzorky v testu jsou seřazeny 
sestupně podle hodnoty linolové 
kyseliny, která je v tabulkách 
vyznačena modře. 
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Název výrobku 
Slunečnicový olej 
100% přírodní

Druh výrobku neuvedeno
Země původu EU

Výrobce
distributor: KFD 

Prešov
Cena za 1 litr 39,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,52

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,51

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

2,1

Vitamin E (mg/kg) 631
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

10,8

Olejová kyselina (%) 23,6
Linolová kyselina (%) 64,4
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,2

Název výrobku 
Frisan Slunečnicový 

olej
Druh výrobku neuvedeno
Země původu EU

Výrobce
vyrobeno pro 

Normu
Cena za 1 litr 34,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,2

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,59

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

3,8

Vitamin E (mg/kg) 566
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,5

Olejová kyselina (%) 23,7
Linolová kyselina (%) 63,3
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,4

Název výrobku 
S-budget Slunečni-

cový olej

Druh výrobku
rostlinný olej 
jednodruhový

Země původu EU
Výrobce prodávající: SPAR
Cena za 1 litr 29,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,39

Glycidyl estery (mg/
kg)

pod mezí detekce

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

2,8

Vitamin E (mg/kg) 645
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,0

Olejová kyselina (%) 23,9
Linolová kyselina (%) 63,9
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,2

Název výrobku 
Emile Noel Olej 

slunečnicový BIO
Druh výrobku z 1. lisování za studena

Země původu Francie

Výrobce
dovozce a distribu-

tor: Country Life
Cena za 1 litr 204,00 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

pod mezí detekce

Glycidyl estery (mg/
kg)

pod mezí detekce

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

6

Vitamin E (mg/kg) 741
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

12,1

Olejová kyselina (%) 23,7
Linolová kyselina (%) 63,0
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,1

Název výrobku 
Mina 

Sunflower oil
Druh výrobku slunečnicový olej
Země původu neuvedeno

Výrobce
Palma Group 

Bratislava
Cena za 1 litr 44,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,52

Glycidyl estery (mg/
kg)

pod mezí detekce

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

4,4

Vitamin E (mg/kg) 472
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,5

Olejová kyselina (%) 22,6
Linolová kyselina (%) 63,5
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

1,2

Název výrobku 
Golden Royal 

Slunečnicový olej
Druh výrobku neuvedeno
Země původu EU

Výrobce
distributor: KFD 

Prešov
Cena za 1 litr 49,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,67

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,52

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

3

Vitamin E (mg/kg) 634
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

10,7

Olejová kyselina (%) 25,5
Linolová kyselina (%) 62,5
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,3

rubrika podporovánatestovali jsme pro vás – slunečnicový olej
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Název výrobku Brändle Vita

Druh výrobku
lisovaný za studena 

nerafinovaný
Země původu neuvedeno
Výrobce P. Brändle
Cena za 1 litr 119,80 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

pod mezí detekce

Glycidyl estery (mg/
kg)

pod mezí detekce

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

3,4

Vitamin E (mg/kg) 659
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,2

Olejová kyselina (%) 25,8
Linolová kyselina (%) 61,5
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,1

Název výrobku Aureol

Druh výrobku
rostlinný jedlý olej 

jednodruhový
Země původu neuvedeno
Výrobce Usti Oils Praha 
Cena za 1 litr 31,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,54

Glycidyl estery (mg/
kg)

pod mezí detekce

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

0,6

Vitamin E (mg/kg) 523
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,3

Olejová kyselina (%) 27,5
Linolová kyselina (%) 59,4
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,6

Název výrobku Majola

Druh výrobku
olej slunečnicový, 

rafinovaný
Země původu Ukrajina
Výrobce Olijar
Cena za 1 litr  39,90 Kč 
3-MCPD estery (mg/
kg)

2,52

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,53

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

1,6

Vitamin E (mg/kg) 658
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,5

Olejová kyselina (%) 26,9
Linolová kyselina (%) 60,2
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,4

Název výrobku Vegetol Gold

Druh výrobku
rostlinný jedlý olej 

jednodruhový
Země původu ČR
Výrobce Usti Oils Praha 
Cena za 1 litr 73,20 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,47

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,48

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

2,1

Vitamin E (mg/kg) 718
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,1

Olejová kyselina (%) 28,2
Linolová kyselina (%) 59,2
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,3

Název výrobku Lukana

Druh výrobku
rostlinný jedlý olej 

jednodruhový
Země původu ČR
Výrobce Usti Oils Praha
Cena za 1 litr 49,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,77

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,55

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

2,2

Vitamin E (mg/kg) 710
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,2

Olejová kyselina (%) 28,0
Linolová kyselina (%) 59,4
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,3

Název výrobku Korrekt

Druh výrobku
rostlinný jedlý olej 

jednodruhový
Země původu Maďarsko
Výrobce vyrobeno pro Globus

Cena za 1 litr 28,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,26

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,47

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

1,2

Vitamin E (mg/kg) 580
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,4

Olejová kyselina (%) 28,8
Linolová kyselina (%) 58,2
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,5
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Název výrobku Vitae d´Oro

Druh výrobku
jedlý olej rostlinný, 

jednodruhový
Země původu Maďarsko
Výrobce prodávající: Kaufland

Cena za 1 litr 34,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,45

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,63

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

0,9

Vitamin E (mg/kg) 589
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,4

Olejová kyselina (%) 29,0
Linolová kyselina (%) 58,1
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,4

Název výrobku Country Life BIO

Druh výrobku olej panenský
Země původu Slovenská republika

Výrobce
vyrobeno pro 
Country life

Cena za 1 litr 210,00 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

pod mezí detekce

Glycidyl estery (mg/
kg)

pod mezí detekce

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

4,9

Vitamin E (mg/kg) 576
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

8,3

Olejová kyselina (%) 82,1
Linolová kyselina (%) 8,5
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,0

Název výrobku Promienna Jedlý olej

Druh výrobku
jedlý olej rostlinný 

jednodruhový
Země původu neuvedeno
Výrobce Lidl
Cena za 1 litr 34,90 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

0,46

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,47

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

2

Vitamin E (mg/kg) 587
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

11,6

Olejová kyselina (%) 29,3
Linolová kyselina (%) 57,3
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,5

Název výrobku Naše Bio

Druh výrobku
jemný slunečnicový 

olej z 1. lisování
Země původu Rakousko
Výrobce prodávající: Billa
Cena za 1 litr 129,80 Kč
3-MCPD estery (mg/
kg)

1,76

Glycidyl estery (mg/
kg)

0,35

Peroxidové číslo 
(mekv. O2/kg) 

1,8

Vitamin E (mg/kg) 572
Obsah nasycených 
mastných kyselin 
celkem (%)

10,2

Olejová kyselina (%) 41,4
Linolová kyselina (%) 46,6
Trans isomery mast-
ných kyselin celkem 
(%)

0,2

označování olejů
Označení na etiketách představuje hlavní informaci pro spotřebitele, podle 
které se orientuje při nákupu. V označování olejů nebyly nalezeny významné 
nedostatky. Všichni výrobci uvádějí základní povinné údaje – název výrobku, 
provozovatele potravinářského podniku, šarži, množství, trvanlivost, 
podmínky skladování, složení, v případě nutričního tvrzení i tabulku nutrič-
ních hodnot a případné doporučení pro spotřebitele o použití. U několika 
vzorků nebyla uvedena šarže, výrobek by se mohl identifikovat podle data 
spotřeby, ale tento způsob není příliš vhodný, legislativa požaduje k iden-
tifikovatelnosti uvést jasně definovanou šarži. V několika případech byly 
údaje špatně čitelné kvůli velikosti písma nebo nedostatečnému kontrastu 
písma a pozadí. Zavádějícím tvrzením uvádějícím spotřebitele v omyl je 
doporučení ke smažení. Slunečnicový olej není vzhledem k vysokému podílu 
polynenasycených mastných kyselin, které snadno podléhají oxidaci, vhodný 
k dlouhodobému nebo opakovanému smažení (např. do fritéz).
Nejvíce nedostatků v označení bylo zjištěno u vzorku Majola (výrobce Olijar, 
země původu Ukrajina). Na obalu bylo špatně čitelné datum spotřeby a číslo 
šarže. Doporučení, že výrobek je vhodný ke smažení, uvádí spotřebitele 
v omyl. Uvádění výživových hodnot neodpovídalo legislativě. Terminologie 
údajů o výrobku také nebyla v pořádku – pojmy „termín spotřeby“, 
„výživná hodnota“ či „hmotný podíl“ neodpovídají české legislativě.

testovali jsme pro vás – slunečnicový olej
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naše testování 

Italové by se divili
V redakčním testování jsme se zaměřili 
na nejznámější těstovinové jídlo, boloňské 
špagety, prodávané v českých supermarketech. 
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Název Chef Menü

Výrobce neuvedeno
Cena  69,90 Kč 
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 4
Konzistence 4
Vůně 2
Chuť 4
Těstoviny
Vzhled 4
Konzistence 4
Celkově 3,7

Název Albert Quality

Výrobce Heli Food
Cena  54,80 Kč 
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 4
Konzistence 3
Vůně 3
Chuť 3
Těstoviny
Vzhled 3
Konzistence 2
Celkově 3

Název Tesco

Výrobce neuvedeno
Cena  55,90 Kč 
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 2
Konzistence 3
Vůně 3
Chuť 3
Těstoviny
Vzhled 3
Konzistence 2
Celkově 2,7

+ kusy zeleniny
+ chuť po rajčatech
+ nerozměklé špagety
- nepříjemná vůně

+ malé kousky levnější zeleniny
+ dostatek omáčky
- mdlá chuť
- vůně po kečupu

+ malé kousky mrkve
- nedobré nekvalitní maso
- vůně po kečupu
- chuť po kečupu

naše testování 

přidal senzoricky blíže neurčitelnou 
ingredienci, která zanechávala nepří-
jemnou pachuť. A slibované kousky 
šťavnatého masa? Použité mleté maso 
nemělo valnou kvalitu, v jednom případě 
bylo dokonce zcela nepoživatelné, ale 
výrobci naproti tomu na jeho množství 
shodně nešetřili.

Celkové hodnocení
Italská kuchyně je celosvětově oblíbená 
hlavně ze dvou důvodů – je lehce 
stravitelná a nenáročná na svou 
přípravu. Nečekali jsme, že si vyloženě 
pošmákneme, ale že vzorky budou 
mít alespoň ucházející kvalitu, v to 
jsme doufali se střídmým optimismem. 
Dojem, který jsme si z testování odnesli, 
nás však všechny nepříjemně překvapil. 
Snad s výjimkou výrobku Chef Menü se 
jednalo o výrobky, kterým je nejlépe se 
vyhnout a museli bychom mít opravdu 
obrovitánský hlad, aby se po této 
zkušenosti balené boloňské špagety ještě 
někdy ocitly v našem nákupním vozíku.  

špagety ve výrobku Chef Menü, takže 
nežádoucí nasáknutí postihlo jen dolní 
vrstvu špaget. 

kečup s pachutí
Rozhodující chuť pokrmu ale samozřejmě 
propůjčuje omáčka, doufali jsme tedy, 
že nevalný dojem ze špaget alespoň 
částečně napraví. Závan školní jídelny 
před dvaceti lety už u prvního vzorku 
dával však tušit, že dnes si bohužel moc 
nepochutnáme. A pak už to šlo v rychlém 
sledu – kečup, kečup, kečup s neiden-
tifikovatelným nepříjemným pachem. 
A co napověděl čich, to potvrdila vzápětí 
i první sousta. Při prvním ochutnání nás 
na jazyku přímo zatkla chuť kečupu, která 
přebila jakékoli jiné chuťové vjemy. Snad 
jen při výrobě prvního vzorku dorazila 
do továrny jako základ omáčky zelenina 
v hojnějším počtu, jejíž kousky jsme byli 
schopni v omáčce identifikovat i vizuálně. 
U ostatních vzorků se bohužel většinou 
jednalo pouze o slupky z rajčat a mrkev. 
Do výsledkově posledního vzorku výrobce 

Jak testování probíhalo?
První překvapení na nás čekalo hned 
při nákupu. Jak těžké může být sehnat 
boloňské špagety? Po několikátém 
kolečku po obchodních řetězcích jsme 
se ale naštěstí dopracovali k počtu čtyř 
vzorků a mohli začít testovat. Nápisy 
na obalech hlásající „zaručeně čerstvé“, 
„recepty bez hranic“ či „špagety 
v omáčce z rajčat, se šťavnatými kousky 
hovězího a vepřového masa“ slibovaly 
opravdový gastronomický zážitek. Tak 
s chutí do toho!

al dente nečekejte
Po otevření boxů nás udivilo uspořádání 
celého pokrmu. Je pravděpodobné, 
že by pro výrobce zhotovení dvou 
menších misek namísto jedné znamenalo 
neúnosný vícenáklad, protože jak jinak si 
totiž vysvětlit, že špagety byly umístěny 
ve stejné misce jako omáčka, která je 
nezadržitelně rozmočila až do často 
kašovité konzistence. O něco soudnějším 
řešením bylo umístění omáčky pod 

Přip
ravila K

ateřin
a B

en
d

lo
vá, fo

to
 A

leš O
týp

ka, sh
u

ttersto
ck

V rubrice Naše testování, v níž členové redakce testují hotová jídla zakoupená 
v supermarketech, jsme se po české svíčkové tentokrát zaměřili na světovou kuchyni. Zatímco 
prvotní rozpaky, zvláště u redakčních knedlíkářů, minule panovaly nad kvalitou milované 
klasiky, byla to tentokrát právě boloňská omáčka, co nás vysloveně zklamalo, až na jednu 
výjimku, ve všech testovaných parametrech. I když boloňská… Italové by se asi divili, co 
všechno se pod tento název do plastového boxu vejde.
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Název Heli

Výrobce Heli Food
Cena  61,90 Kč 
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 3
Konzistence 2
Vůně 2
Chuť 2
Těstoviny
Vzhled 3
Konzistence 3
Celkově 2,5

+ malé kousky rajčat a mrkve
- nepříjemná zatuchlá vůně
- neidentifikovatelná pachuť
- málo omáčky

Hodnocení: 1 až 5 bodů, 5 je nejvíce

naše testování 

Špagety přímo z Bologne?
Odkud pocházejí boloňské špagety? Takovou otázku by asi mnozí z nás 
považovali za hodnou maximálně prvního kola znalostní soutěže. Ale 
nenechte se mýlit, boloňské špagety jsou výmyslem komerční kuchyně 
a s městem na severu Itálie pranic společného nemají. Místní by takový 
pokrm ani nejedli, neboť masové ragú dle jejich názoru ke špagetám 
dobře nepřilne. 
Spaghetti bolognese, spaghetti alla bolognese či boloňské špagety – pod 
všemi těmito názvy se u nás servíruje talíř špaget s rajčatovou omáčkou. 
Ta je nejčastěji připravována z mletého hovězího masa, rajčat, česneku, 
další zeleniny jako mrkev a celer, smetany a koření. Pokrm by měl být 
posypán parmazánem a ozdoben lístkem bazalky.
A co na nabídku boloňských špaget na jídelníčku říkají v restauracích? 
„Co se týče přípravy, neexistuje moc jednodušších jídel. Náročnost 
je například ve srovnání s českou omáčkovou klasikou úplně jinde,“ 
vysvětlil nám známý restauratér Josef Kočovský st. „U nás boloňské 
špagety na jídelním lístku často nenajdete, do českých restaurací totiž 
moc nepatří. Nejsou oblíbené a zařazujeme je maximálně na polední 
menu. Neobjednávají si je ani cizinci, kteří jsou zvyklí na parmazán, který 
je ale pro české restaurace příliš drahý, a proto se nahrazuje levnějšími 
českými sýry.“

Výsledky redakčního testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny 
na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém 
hodnocení běžných strávníků.

inzerce

OD TŘEBOŇSKÉHO KAPRA 
PO HUMRA S VAŠÍ MAKRO KARTOU

MAKRO karta: vstupenka do světa čerstvosti, 
kvality a velkého výběru
www.makro.cz PARTNER PROFESIONÁLŮ

Nejbohatší nabídku více než 40 druhů čerstvých ryb najdete 
jedině v MAKRO. Sladkovodní kapr je tak čerstvý, jako byste 
ho právě vylovili z jihočeského rybníka. Ale i živý humr 
z Kanady v objemném viváriu je stejně čerstvý jako ve svém 
mořském živlu. Neváhejte a obohaťte svou kuchyni rybími 
pochoutkami všech vod, moří a oceánů.

6961_MAKRO-AlaCard_Ryby-210x146.indd   1 12/17/12   11:08 AM
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pohybuje v evropském průměru. Hodně 
stoupá výskyt nadváhy a obezity v jižních 
zemích, jako jsou Řecko a Španělsko. 

Přispívá moderní způsob života 
k nárůstu dětské obezity?
Protože se ukazuje, že spíše než dědičnost 
genetická ovlivňuje jídelníček jedince 
dědičnost „rodinného talíře“, lze říct, že se 
až tak moc nezměnily rodinné stravovací 
zvyklosti. Co se však za posledních dvacet 
let změnilo, je šíře nabídky potravin. Doby, 
kdy naše maminky stály dlouhé fronty 

praktickým lékařem na problematiku 
nadváhy jejich dítěte, ale převládá u nich 
mylný názor, že z nadbytečných kilogramů 
jejich potomek „vyroste“, a tudíž nadváhu 
svého dítěte neřeší. 

Jak je na tom Čr ve srovnání 
s ostatními evropskými a světo-
vými státy?
Prim ve výskytu nadváhy a obezity má 
celosvětově USA – kolem 30 %. Nejmenší 
výskyt nadváhy a obezity je v regionech 
Afriky. Co se týče Evropy, ČR se svými 20 % 

Jaké procento dětí v České repub-
lice se potýká s nadváhou či 
dokonce obezitou?
Podle posledních plošných výzkumů z roku 
2005 provedených agenturou STEM/MARK 
je 20 % dětí ve věku od sedmi do dvanácti 
let a 11 % adolescentů od třinácti 
do sedmnácti let obézních nebo má 
nadváhu, což je číslo velmi alarmující. Počet 
rodin, které se s žádostí o pomoc při řešení 
nadváhy a obezity obracejí na odborníky, 
se v poslední době zvyšuje. Je jistě i spousta 
rodin, které jsou upozorněny dětským 

Mnozí rodiče dětí potýkajících se s nadváhou či obezitou chápou, že nadbytečné kilogramy 
jejich potomka jsou zátěží, která se musí řešit, ale v mnoha případech netuší jak. Nadváha 
je totiž komplexní problém zahrnující dědičnost, energetickou bilanci, ale i psychickou 
nerovnováhu a nesprávné nastavení rodinného zázemí. O všech těchto faktorech jsme si 
povídali s Mgr. Janou Divokou ze společnosti STOB.

co je vhodné pro vaše dítě
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Počet obézních dětí je 

alarmující
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co je vhodné pro vaše dítě

na ovoce či jiné zboží, jsou nenávratně pryč 
a trh, přesycený spoustou druhů potravin, 
vytváří takzvané „toxické prostředí“, které 
nás vybízí ke zvýšené konzumaci často 
méně vhodných potravin. I pro dospělého 
je často těžké odolat lákavým nabídkám, 
natož pro dítě. Také se velmi rapidně snížila 
pohybová aktivita dětí a naopak se zvyšuje 
čas strávený u počítače a televize.  

Jak vysoké je procento dětí, u nichž 
je obezita nevyhnutelná? 
Obezita jako „nemoc“, kterou pacient 
nemůže ovlivnit svým chováním, se 
vyskytuje jen velmi zřídka. Objevuje se 
zejména u lidí s genetickým postižením, 
jako je Prader-Willi syndrom nebo Downův 
syndrom. Dále se může jednat o takzvanou 
monogenní obezitu, která je v některých 
případech ovlivnitelná pomocí léků. Obezita 
může být také důsledkem poruchy funkce 
štítné žlázy či může vzniknout jako důsledek 
užívání některých léků, např. kortikoidů, 
psychofarmak, antiepileptik, hormonální 
antikoncepce aj. 

Jaké jsou hlavní biologické faktory 
způsobující dětskou obezitu? 
Mezi nejzásadnější patři dědičnost a nevyvá-
žená energetická bilance – tedy (ne)poměr 
mezi přijatou a vydanou energií, kdy děti 
přijímají v jídle daleko více energie, než vydá-
vají při pohybu. Dědí se nejčastěji dispozice 
k úspornému bazálnímu metabolismu, 
schopnost spalovat živiny, chuťové prefe-
rence tuků a sacharidů, množství a rozložení 
tuku na těle nebo BMI. Statistiky ukazují, 
že dítě, které má jednoho rodiče obézního, 
se stane obézním asi ve 40 % případů. 
V rodině s oběma obézními rodiči má dítě 
šanci se stát obézním sedmdesátiprocentní 
v porovnání se 14 % obézních dětí, které 
mají rodiče s normální hmotností. Ani 
odborníci se ale ne zcela shodují, do jaké 
míry je obezita geneticky předurčena. 
Dědí se určité dispozice, ale jen sám člověk 

a vlivy vnějšího prostředí rozhodnou, zda se 
obezita vyvine, nebo ne. 

Jak velký vliv má psychika na vznik 
obezity?
Žijeme v toxickém prostředí plném potra-
vinových lákadel. Často jíme spíše z jiných 
podnětů, než je hlad – dostupnost všelikých 
potravin, reklama apod. Zautomatizovaná 
doba nás ani nenutí vykonávat tolik 
pohybové aktivity. Jídlo může být pro řadu 
lidí velmi silným „umocňovačem“ pohody 
nebo uklidňujícím prostředkem. Malé dítě 
zabrečí – maminka mu dá namísto toho, 
aby je pochovala nebo jinak zklidnila, 
sladkost a dítě se postupně učí, že špatné 
pocity se zaženou jídlem, které se pro ně 
stane rovnítkem pohody. Děti jsou pod stále 
větším tlakem. Nadváha a obezita bývá 
nezřídka spojována s neschopností a leností. 
Jedná-li se o dítě citlivé, může být posměšky 
vrstevníků a často i nepromyšlenými slovy 
dospělých poznamenáno do budoucího 
života. 

Navozují si děti úmyslně nadměr-
nou konzumací jídla pozitivní 
emoce nebo si naopak kompenzují 
ty negativní?
V případě emocí mluvíme o takzvaných 
vnitřních podnětech ovlivňujících naše jídelní 
chování. V praxi se setkáváme s tím, že 
spouštěčem k jídlu jsou zejména negativní 
emoce. Velmi často je proto jídlo jakýmsi 
náhradním prostředkem za lásku a přijetí, 
základní lidskou potřebu. Nezřídka se stává 
jídlo kamarádem ve chvíli, kdy se dítě nudí. 
Spojené je jistě i s pozitivními emocemi – 
například radostí z úspěchu, kterou oslaví 
jídlem.  

Jsou více náchylné k obezitě děti, 
které si o stravování ve větší míře 
rozhodují samy bez dozoru rodičů? 
Novým prvkem poslední doby je fakt, 
že si děti více obstarávají jídlo samy. 

Se vstupem do školy často dostanou 
od rodičů místo svačiny peníze a ve věku, 
kdy se vytvářejí chuťové preference, 
podléhají nabídkám automatů se 
sladkými nápoji a tyčinkami. Starší děti 
často nechodí na školní obědy a volí 
lákavější varianty. Zvyšující se konzumace 
jídel mimo rodinné prostředí, tedy 
v restauracích či zařízeních rychlého 
občerstvení, je spojena s příjmem stravy 
o větší energetické hodnotě. Přitom doma 
připravené jídlo společně konzumované 
členy rodiny představuje většinou 
kvalitnější stravu s větším příjmem ovoce 
a zeleniny. Příjem nekontrolované potravy 
však vzrůstá i doma. Podílí se na tom 
jednak více času, který tráví dítě u tele-
vize, a dále různé technické vymoženosti 
usnadňující přípravu pokrmů. 

Jaké jsou hlavní zásady prevence 
dětské obezity a jak již probíhající 
obezitu omezit?
Je vždy lepší, pokud se nadváha či obe-
zita u dítěte nevyvine. Pokud mají sklony 
k nadváze rodiče, je dobré neotálet 
a zaměřit se na stravovací a pohybové 
návyky dítěte od nejútlejšího věku. 
Životní styl rodičů ovlivňuje zásadním 
způsobem zdravotní stav budoucího 
potomka. Pro správný vývoj dítěte je tedy 
vhodné, pokud rodiče vědomě dodržují 
zásady zdravého životního stylu. Dětský 
jídelníček by měl být především pestrý 
a vyvážený. To znamená, že by kromě 
přiměřené energetické hodnoty měl 
zajistit příjem vhodného poměru základ-
ních živin, čili bílkovin, tuků a sacharidů, 
dostatek vitaminů a minerálních látek. 
V dětském jídelníčku by neměly chybět 
především mléčné výrobky, tvrdé či 
přírodní sýry, libové maso, celozrnné 
pečivo, u dětí do 10 let však maximálně 
jeden kus denně, přiměřená porce 
přílohy, zelenina a ovoce. Omezeny by 
pak měly být sladkosti, slazené nápoje, 
sladké a bílé pečivo, slané chipsy a jiné 
podobné pochutiny, uzeniny a smažená 
jídla. Důležitý je také pravidelný jídelní 
a pitný režim. Dítě by mělo mít jídlo 
pravidelně rozloženo do pěti až šesti 
dávek denně. Pitný režim by měl být kryt 
zejména neslazenými nápoji. Obecně je 
doporučeno, aby denní příjem tekutin 
u dětí činil něco kolem 1,5 l. 
Když už se nadváha u dítěte objeví, je 
vhodné ji začít řešit co nejdříve. Určitě je 
vhodné zkonzultovat postup s praktic-
kým lékařem, který dítě zná od narození 
a může tak dobře posoudit situaci. 
Získejte potřebné informace, a pokud 
máte pocit, že situaci sami nezvládnete, 
vyhledejte odborníka, například 
na stránkách www.hravezijzdrave.cz.



www.svetpotravin.cz26

Možná i vy či někdo z rodiny máte stejnou zkušenost – každý rok, od jara do podzimu, 
vás provázela rýma. Stačilo se projít po rozkvetlé zahradě nebo louce a alergická reakce 
na sebe nenechala dlouho čekat. Nevěnovali jste tomu příliš pozornosti a šimrání v nose 
i otoky sliznice řešili pomocí běžně dostupných kapek z lékárny. Jednou však nastal zlom 
a k obyčejné rýmě se přidal dusivý kašel, vyskytující se hlavně v noci, při vyšší tělesné 
námaze a prudké změně teploty vzduchu. Tato skutečnost vás konečně přinutila vyhledat 
lékařskou pomoc a na specializovaném pracovišti byla velmi brzy stanovena diagnóza – 
astma, celým názvem astma bronchiale. 

části populace, dětem kávu rozhodně 
nepodávejte. 

Astma patří mezi chronická zánětlivá 
onemocnění dýchacích cest, která se 
bohužel nikdy zcela nevyléčí.  
Díky vhodným lékům, rehabilitaci 
a úpravě životosprávy si však lze 
život ulehčit a zabránit komplikacím. 
Jak již bylo předesláno, častým 
předchůdcem tohoto onemocnění 
je neléčená pylová alergie, ale 
také kouření, chemické škodliviny 
v ovzduší, infekce a poruchy imunity. 
Svoji roli hrají stresové faktory 
a psychické vypětí. 
Vhodná strava je u onemocnění 
astmatem nesmírně důležitá. 
Správným výběrem potravin můžete 
zpomalit rozvoj onemocnění a snížit 
zahlenění dýchacích cest a tím 
zlepšit dýchání. Zařazením přírodních 
antibiotik skrytých v zelenině můžete 
účinně bojovat proti zánětům. 

Nápoje 
O důležitosti dostatečného příjmu 
tekutin není pochyb. Tekutiny tvoří 
základ jídelníčku zdravého jedince, 
stejně jako toho nemocného, je tedy 
dobré dodržet minimální příjem, 
který tvoří dva litry denně. Vyhýbejte 
se však kakau a mléčným nápojům. 
Raději si uvařte bylinkový čaj, jehož 
základ může tvořit mateřídouška, 
podběl a dobromysl. K dalším bylinkám 
podporujícím vykašlávání patří jitrocel, 
proskurníkový kořen nebo černý 
bez. Káva, která se při řadě chorob 
zakazuje, má u astmatu spíše pozitivní 
efekt. Tvrdí to řada vědeckých studií, 
které poukazují na léčivé schopnosti 
kofeinu. Dva hrnky černé kávy jsou prý 
zázračnou a okamžitou první pomocí 
při astmatickém záchvatu. Nicméně 
je tato rada použitelná jen u dospělé 
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Strava při astmatu

nemoci a potraviny
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Maso
Vybírejte libové maso, vhodné je 
například krůtí. Nejvíce vás potěší 
světlé křehké maso z prsou, které 
u šlechtěných druhů krůt, jež se podle 
svého vzhledu nazývají širokoprsé, tvoří 
až třetinu z celkové váhy. Stehna zase 
poskytují maso tmavší a s výraznější 
chutí. Krůta má v kuchyni široké 
spektrum upotřebení, od pečení, dušení 
po grilování. Záměrně není uvedeno 
smažení, protože tato kulinární úprava 
by se měla omezovat nejen při dietních 
režimech. Při nákupu si všímejte, zda 
je maso chlazené, nebo mrazené, 
zda je přirozeně růžové, nebo zašedlé 
a v neposlední řadě si všímejte, zda není 
křehčené. Takto označené maso vás 
nepřekvapí lahodnější chutí a jemným 
masíčkem, spíše naopak. Domů si 
donesete krůtí prsa obohacená o vodu, 
sůl a případně další ochucovadla. Neza-
pomínejte ani na ryby, zejména ty, jež 

jsou bohaté na omega-3 mastné kyseliny. 
Ty jsou přítomny například v sardinkách, 
makrelách, tuňáku a lososu. 

Mléčné výrobky 
Mléčné výrobky, které jsou vyráběny 
z kravského mléka, jsou pro astmatiky 
všeobecně nedoporučovány, protože 
podporují zvýšené zahleňování. Podle 
snášenlivosti můžete kravské mléko 
zkusit nahradit například mlékem 
sojovým. To má pro organismus řadu 
příznivých funkcí. Obsahuje osm 
základních esenciálních aminokyselin, 
lecitin podporující správnou mozkovou 
činnost, vitaminy řady B, železo 
a vápník. 

ovoce a zelenina 
Dávejte přednost ovoci s vyšší dávkou 
vitaminu C, který pomáhá tlumit záněty. 
Vyhýbejte se nadýmavé zelenině, 
například fazolím, květáku a zelí. 

Nezatracujte však cibuli. Ta svým 
obsahem protizánětlivých látek patří 
mezi léčivé královny. Děje se tak díky 
látce zvané kvercetin, jež patří mezi silné 
antioxidanty, bojující proti zánětům, 
rakovinnému bujení, bakteriím a virům. 
Zakoupíte-li si tuto látku ve formě 
potravinového doplňku, nejspíše bude 
kombinována s vitaminem C. 

Přílohy 
Vhodnou přílohou je rýže, chybou 
nebudou ani brambory. Vyhýbejte se 
knedlíkům a jiným moučným přílohám. 
Dávejte přednost celozrnnému pečivu. 

Moučníky
Při astmatických záchvatech jsou 
nevhodné výrobky obsahující bílou 
mouku. Velké množství tuku astmati-
kům také neprospěje. Snažte se tedy 
vyvarovat konzumace sladkostí, tučných 
máslových krémů a zákusků.

nemoci a potraviny

www.svetpotravin.cz 27

Ingredience:  
 6 velkých červených cibulí, ¼ lžičky cukru, 2 stroužky 

česneku, 8 hrnků hovězího vývaru, 1 bobkový list, ¼ lžičky 
sušeného tymiánu, sůl, pepř, 1 a ½ hrnku strouhaného 
tvrdého sýra, 2 plátky toastového chleba, olivový olej

Postup:
 Ve velkém hrnci rozehřejeme olej. Vsypeme na kolečka nakrájenou 

cibuli a necháme ji dokonale opéct. Dbáme, aby se nespálila. Poprášíme ji 
cukrem, aby krásně zkaramelizovala. Přidáme rozetřený česnek a opékáme 
další minutu. Přilijeme vývar a přidáme koření, zamícháme a částečně 
přikryté vaříme asi 30 minut. Dochutíme solí a pepřem. Vyjmeme bobkový 
list. Toastový chléb nakrájíme na kostičky a na sucho opečeme, nebo celé 
plátky vložíme do toastovače a poté nakrájíme. Polévku rozdělíme do talířů, 
posypeme toastovým chlebem a sýrem. 

Francouzská cibulačka se sýrem 
Doba přípravy: 60 minut, pro 4 osoby 
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po sobě zanechala řadu míchaných 
nápojů inspirovaných památnými 
postavami a událostmi. Koktejl 
Jackie K byl pojmenovaný po manželce 
prezidenta J. F. Kennedyho, Chocolate 
Full Moon zase získal název díky výletu 
Neila Armstronga na Měsíc. Vůbec první 
drink, který si James Bond objednal 
v první knize Iana Fleminga Casino Royal, 
byl koktejl Americano složený z campari, 
cinzana a sody. 

V Československu takové ingredi-
ence na výběr asi nebyly. 
Sortiment byl pochopitelně omezený, 
a tak měla většina tehdejších koktejlů 
základ v rumu, vodce nebo zelené. 
Oblíbený byl tenkrát Semafor, Mexická 
pěst, Vodníkovo sperma, Cesta do lesa 
a zpátky, rum s colou či později Beton 
a Bavorák. 

považovaný za nejstarší koktejl. Známý 
drink z whisky a vermutu namíchala 
poprvé matka Winstona Churchilla 
Jennie již v roce 1874 na banketu pro 
prezidentského kandidáta Samuela J. 
Tildina. 

Jak na tom byly v té době české 
země?
Barová kultura se u nás začala tvořit také 
v 19. století. Významnou roli sehrál hotel 
Jalta v Praze, kde se konaly barmanské 
soutěže. První American bar v Čechách 
byl otevřen v roce 1891.

Vyvíjela se oblíbenost jednotli-
vých koktejlů v průběhu let?
Během druhé světové války získaly 
na popularitě zejména koktejly složené 
z ginu, rumu, brandy, whisky nebo 
vodky. Pozoruhodná šedesátá léta 

Podle čeho se míchaným drinků 
říká koktejly?
Podle jedné teorie dali koktejlům 
jméno američtí vojáci po dceři jistého 
mexického krále Coctel. Podle jiné to 
byli rančeři na kohoutích zápasech. 
Cock-tail, česky kohoutí ocas, byla totiž 
směs krmení s alkoholem, kterou rančeři 
kohoutům podávali, aby zvýšili jejich 
bojovnou náladu. Ať už to bylo tak, 
či onak, nejvíce se koktejly paradoxně 
rozšířily v období zákona o prohibici, 
který v USA zakazoval výrobu, prodej 
i dopravu alkoholických nápojů. Účinek 
byl však naprosto opačný – lidé začali 
pít vše, v čem byl alkohol cítit. Rychle 
vzkvétal černý trh a množily se receptury 
alkoholických nápojů. 

kolébkou barů a koktejlů jsou 
tedy spojené státy americké?
Přesně tak. Vše začalo ve slavných 
saloonech, ve kterých byl na jedné 
straně prostor pro přípravu míchaných 
nápojů a na druhé straně prostor pro 
hosty. Místnosti byly rozděleny na dvě 
části bariérou, z čehož později vzniklo 
zkrácením slovo bar. Tehdy u něho 
ještě nebyly stoličky a zákazníci popíjeli 
vestoje. 

Ví se, který koktejl je historicky 
nejstarší?
První písemná zmínka o koktejlech se 
objevila 13. května 1806 v časopise 
Balance and Columbian Repository, který 
koktejl charakterizoval jako „posilující 
nápoj složený z lihovin různého druhu, 
cukru, vody a bitterů…“. V době, kdy 
byl v módě jazz a art deco, vstupuje 
na scénu koktejlová legenda Manhattan 

Barman je vlastně léčitel

mistři svého oboru rubrika podporována

Přes své mládí má za barem 
bohaté zkušenosti, vždyť se 
za ním s přibývající jistotou 
pohybuje od sedmnácti let. 
Martina Cseriová z praž-
ského baru Coyotees zvládá 
zároveň házet lahvemi 
za tisíce korun, tančit si, usmí-
vat se na vás a ještě si s vámi 
povídat o historii míchaných 
nápojů, které se staly její pro-
fesí i koníčkem. 
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Raspberry Fizz

Campari Orange Passion  

Special Cucumber Martini

Mai Tai

Postup:
 Do připravené sklenice dáme led.  Do shakeru vložíme maliny a rozmačkáme je. Přidáme 

led a ostatní ingredience a vše promícháme.  Přecedíme nadbytečnou vodu z ledu ve sklenici. 
Do sklenice přes double strainer nalijeme smíchaný nápoj a dolijeme právě otevřenou sodou. 
Ozdobíme a podáváme. 

Postup:
 Do sklenice vložíme pomeranč a cukr. Muddlerem (dřevěné drtítko) pomeranč lehce rozdrtíme, aby pustil 

šťávu a uvolnilo se aroma. Následně naplníme sklenici ledem, přidáme ostatní ingredience a zamícháme. 
Podáváme ozdobené pomerančem a případně koktejlovou třešničkou. 

Postup:
 Sklenici naplníme drceným ledem. Připravíme si shaker, který naplníme všemi ingrediencemi 

a doplníme ledem. Shaker uzavřeme a důkladně promícháme minimálně 15 vteřin. Odstraníme led ze 
sklenice a přes strainer do ní přelijeme obsah shakeru. Podáváme co nejrychleji.  

Postup:
 Do shakeru na led vložíme všechny ingredience. Promácháme a nápoj nalijeme do sklenice 

s novým ledem. Ozdobíme a podáváme. 

Ingredience:  
 5 čerstvých malin, 0,04 l ginu, 0,02 l malinového likéru, 0,02 l čerstvé 

citronové šťávy, 0,01 l cukrového sirupu, soda; ozdoba: citron a malina

Ingredience:  
 0,04 l campari bitter, 0,1 l pomerančového džusu, 2 kousky pomeranče, 

1 lžička třtinového cukru; ozdoba: pomeranč, koktejlová třešnička

Ingredience:  
 0,04 l vodky, 0,02 l cukrového sirupu, šťáva z ½ limety, 3 plátky okurky, 

2 lístky máty peprné; ozdoba: okurka, máta

Ingredience:  
 0,05 l rumu, 0,01 l Grand Marnier, 0,01 l mandlového sirupu, šťáva z ½ limety, 

2 kapky angostura bitter; ozdoba: limeta, koktejlová třešnička  
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mistři svého oboru



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz30 31

Oblíbené jsou stále již zmíněné koktejly 
z dob socialismu, doplněné o světové 
evergreeny jako Mojito, Bloody Mary, Cuba 
Libre či Sex on the Beach. Rozhodující je, 
jaký podnik navštívíte. V baru zaměřeném 
na koktejly samozřejmě doporučuji 
jednoznačně experimentovat a nechat si 
poradit od barmana. Barman je vlastně 
léčitel. Pokud ke mně přijdete a řeknete, že 
vás bolí hlava či máte kocovinu, umím vám 
namíchat koktejl, aby vám pomohl. 

Jaký je Váš zamilovaný koktejl pro 
radost?
Já pro radost experimentuji. Vždycky si 
koktejl musím namíchat sama podle vlastní 
chuti, nikdy bych ho nenechala namíchat 
někomu jinému. Nemám jen jednu 
„srdcovku“, u mě se v průběhu let mění. 
Třeba nyní jsem objevila liči likér s vodkou 
a limetkovou šťávou. 

Je za barem prostor pro impro-
vizaci, nebo se jedná o naučené 
automatické pohyby?
Zvládnutá technika je základ. Za barem 
ráda improvizuji, ale samozřejmě mám 
osvědčené triky, které do míchání zapojuji. 
Barman se musí umět pohybovat ele-
gantně, aby zaujal zákazníka. Každý pohyb 
ruky či hlavy je důležitý. Samotné prostředí, 
nápojový lístek, uspořádání baru, vzhled 
barmana napoví mnohé o tom, jak bude 
výsledný koktejl vypadat a chutnat.  

V čem nejčastěji chybují české bary 
a barmani?
Hlavním nedostatkem bude asi 
neinformovanost a nezájem o trendy 
v gastronomii. Vzdělávání je i v našem 
oboru velmi podstatné. Dnes není problém 
najít všechny informace na internetu či 
v knihách. Základním kamenem je majitel, 
který by měl zajistit, aby barman mohl 
absolvovat vzdělávací školení či barmanské 
soutěže. 
 
Pokud si chci udělat koktejl doma, 
co mi nesmí v kuchyni chybět?
Koktejl se skládá z několika základních 
složek. První z nich je báze, tedy alkohol, 
kde se meze fantazii nekladou. Pak máme 
modifikátor, likér či sirup, jenž alkohol 
dochutí a obarví. A následuje džus či voda 
a na závěr pak většinou čerstvé ovoce.
Z pomůcek by vám neměl chybět shaker, 
který ale, pokud do něj nechcete investo-
vat, lze nahradit dlouhou lžičkou a velkou 
skleničkou. Místo muddleru můžete použít 
starý hmoždíř, případně vařečku. Určitě 
nepotřebujete profesionální vybavení, 
abyste v domácích podmínkách vyrobili 
dobrý koktejl. 

Jak jste se k barmanství dostala 
Vy?
Začátek bych našla už ve svém dětství, 
kdy jsme jezdili na chatu a nakoupila se 
vždy spousta nealkoholických i alkoho-
lických nápojů. Já jsem si už od devíti let 
připravovala stoleček, kde jsem míchala 
koktejly pro svoji rodinu a známé. Už 
tehdy jsem věděla, že chci pracovat 
v gastronomii. Podle toho jsem si vybrala 
školu a už při studiu začala pracovat 
v baru. Přes léto jsem přišla do Prahy, 
kde jsem v koktejlovém baru na Kampě 
pracovala jako servírka. Tam mi barman 
ukázal jeden trik, který se sám učil dva 
týdny. Já jsem ho zkusila a šel mi, takže se 
ukázalo, že vlohy pro barmanství mám. 
Od tohoto momentu jsem si triky začala 
zkoušet samostatně. Zkušenosti ohledně 
ingrediencí a mixologie jako celku jsem 
si pak prohloubila v baru Amores Perros 
v Banské Bystrici. 

Nevadilo Vám, že v sedmnácti, 
kdy jste začínala, jste ještě 
nesměla pít? 
To mi vůbec nevadilo. Já především ráda 
s lidmi komunikuji a vytvářím pro ně 
zábavu, takže jsem to brala profesionálně 
a neinklinovala jsem k tomu, že bych si 
nápoje musela i dávat. Ochutnávat je 
samozřejmě potřeba, ale v té době jsem 
dělala především klasické jednoduché 
koktejly. Degustace nápojů je dnes 
nedílnou součástí mé práce.

Proč je barmanství převážně muž-
skou doménou? 
Tady u nás v baru Coyotees to samozřejmě 
tak zcela neplatí, ale jinak je barmanství 
historicky mužskou záležitostí. První 
americké bary byly ženám společensky 
zcela zapovězené. Majitelé dodnes 
většinou prosazují klasické americké 
bary s muži jako barmany a ženami 
jako servírkami. Já jsem svou první práci 
dostala jen proto, že jsem se trefila do éry 
hromadných odchodů barmanů do Irska 
a Skotska a majitel tak vlastně neměl jinou 
volbu. V Praze je bar Coyotees jediný, kde 
pracují jen barmanky. 

když přijde zákazník do baru, víte 
dopředu, co si objedná, nebo je to 
jen iluze z filmů?
Prakticky vždy jsem schopná určit, jaké je 
zákazník národnosti. Od toho se následně 
odvíjí, jaký koktejl si objedná. 

Jaký je nejoblíbenější drink 
Čechů? Máme jiný vkus než 
ve světě?
V Čechách se většinou vsází na klasiku. 

mistři svého oboru
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Klasa

Dlouhé, krátké, tvarované, 
zkrátka těstoviny

Uhodnout, odkud se k nám dostaly všechny ty špagety, tagliatelle, fusilli, 
penne a lasagne, je poměrně snadné. Přesto přesné datové určení vzniku 
pasty, jak se těstovinám říká, je nejasné. Nudlové těsto připravovali již staří 
Římané a pravděpodobně i Etruskové. Příprava sušených těstovin neboli pasty je 
zaznamenána na Sicílii ve čtrnáctém století. 
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Klasa

vytvarovaná podle Venušina pupíku. Tvoří 
se z koleček těsta a vypadají jako silné 
prstýnky. 
Ravioli – jsou také plněné těstoviny, 
nejčastěji čtvercového tvaru s vlnitými 
okraji. Náplní pro plněné těstoviny může 
být masová, zeleninová, houbová nebo 
sýrová směs.
Conchiglie – patří mezi krátké těstoviny 
a mají tvar mušle. Představují jeden 
z nejlepších tvarů určených do salátů či 
omáček – dobře zachytí dresing nebo 
omáčku.  

O století později to byli pravděpodobně 
Janované, kteří přivezli pastu do Toskánska 
a Ligurie. V sedmnáctém století byla v Itálii 
zahájena průmyslová výroba těstovin, které 
se tak rázem staly dostupné pro všechny 
vrstvy obyvatelstva a jejich obliba rychle 
vzrostla. Začátkem devatenáctého století se 
pasta rozšířila po Evropě a cestu do Ameriky 
si těstoviny našly spolu s přistěhovalci.    

Těstoviny dle složení 
Základní složkou těstovin bývá nejčastěji 
pšeničná mouka. V obchodech běžně 
nalezneme také těstoviny s obsahem 
mouky žitné, pohankové, rýžové, kukuřičné 
nebo špaldové. Dalším běžným druhem 
těstovin jsou těstoviny semolinové, které 
jsou vyrobeny pouze z krupice a neobsahují 
vejce. Jejich předností je, že se nelepí 
a nerozvařují se. Jak napovídá název, 
bezvaječné těstoviny nezahrnují vejce. Kolik 
vajec mají ale obsahovat vaječné těstoviny? 
Vaječnými lze nazvat těstoviny, při jejichž 
výrobě byla použita slepičí vejce v množství 
alespoň dvě vejce na kilogram mouky. Není 
přitom rozhodující, zda byla použita vejce 
čerstvá nebo sušená. Kvůli možnému zdroji 
salmonely se musejí k výrobě používat jen 
tepelně ošetřená vejce.

Paleta tvarů a barev
Také často váháte nad jídelním lístkem 
v pizzerii a snažíte se odhadnout, jaký tvar 
těstovin vám donesou? Bylo by troufalé 
pokoušet se představit všechny druhy 

těstovin, protože jich existuje několik set. 
Sestavili jsme však slovníček nejčastějších 
těstovin, které můžete v našich poměrech 
ochutnat.

Spaghetti (špagety) – název tohoto 
známého druhu těstovin je odvozen 
od slova spago, což znamená provaz. Jedná 
se tedy o dlouhé provázkovité těstoviny. 
Jejich původ je spjat s Neapolí, ale dnes se 
vyrábějí i v ostatních částech Itálie.
fusilli – tyto těstoviny mají podobu 
tenkých spirál. Při jejich výrobě se čerstvé 
těsto navíjí na tenký drát. Při vaření se 
spirála rozvine, ale udrží tvar. 
Tagliatelle – jsou nejběžnějším typem 
stužkových těstovin. Obvykle mají na šířku 
kolem 8 – 10 mm. Tradiční tagliatelle 
pocházejí z Boloně. Prodávají se stočené 
do hnízd, která se během vaření rozpletou. 
farfalle – název těchto těstovin znamená 
„motýli“, ale někdy se přirovnávají 
ke kravatovým motýlkům (vázankám), 
z italského cravatta a farfalla. Jsou to 
na pohled velice hezké těstoviny se 
zvlněnými okraji, někdy i vroubkované. 
Penne – mají podobu trubiček, jejichž 
konce jsou ukrojené našikmo – jako 
husí brk (penne znamená pero nebo brk 
na psaní). 
Lasagne – široké, ploché těstoviny určené 
pro zapékání v troubě. 
Tortellini – jsou nejběžnějším druhem 
sušených plněných těstovin. Jedná se 
o boloňskou specialitu a byla údajně 
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a spoustu cenných látek, které se nacházejí 
v obilovinách. Na rozdíl od jiných těstovin 
má jednu velkou výhodu, a to že se nevaří, 
ale stačí jej spařit horkou vodou a je hotovo. 
Příprava je proto velmi rychlá. Kus Kus 
je možné upravovat nasladko i naslano. 
Fantazii se meze nekladou. 

Klasa

nechala nahlédnout do bujného výstřihu 
a prohlásila: „Za všechno, co tady vidíte, 
hoši, vděčím italské pastě.“ Ano i tak se 
rozšířila popularita pasty. Lidé dokonce 
vystavěli těstovinám svatostánek. Kde 
jinde by se mohlo nacházet muzeum 
těstovin než v Itálii? Museo Nazionale delle 
Paste Alimentari nalezneme v samotném 
centru Říma. Jedná se o jediné muzeum 
tohoto druhu na světě. Osm století 
historie národního jídla Itálie je soustředěno 
v jedenácti výstavních sálech. Obilný sál, 
kde je vysvětlen životní cyklus talíře plného 
těstovin, se řadí mezi největší atrakce.

Věděli jste, že…?
Cous Cous (Kus Kus) patří mezi těstoviny? 
Kus Kus se vyrábí z bílé pšenice, krupice 
nebo prosa. Zpracovává se na droboučké 
kuličky z tvrdozrnné pšenice. Ty jsou 
poté napařovány a vysoušeny. Je velice 
výživný, lehce stravitelný, obsahuje vlákninu 

Špenát, rajčata, červená řepa, šafrán, uzený 
losos, houby patří mezi oblíbené příchutě. 
Existují i další silnější příchutě, třeba chilli 
a česnek. Přísady dodají těstovinám nejen 
příchuť, ale často i zabarvení (např. špenát, 
bylinky, sépiový inkoust, červená řepa 
a borůvky).  

Chvála těstovin
Těstoviny jsou lehce stravitelné, mají nízký 
obsah tuku, jsou bohaté na uhlovodíky, 
obsahují nerostné látky, jako je draslík, 
fosfor a vápník. Pro lidský organismus jsou 
těstoviny díky obsahu glycidů významným 
zdrojem energie. Obsahují také značné 
množství proteinů, které mají svůj význam 
i při redukci hmotnosti. Celozrnné těstoviny 
navíc obsahují více vlákniny, proteinů 
a vitaminu B. 

Pasta v záři reflektorů
Bylo to někdy v šedesátých letech minulého 
století. Ve Spojených státech dosedlo 
letadlo se Sofií Lorenovou na palubě. 
Krásná Sofia s grácií sestoupila ze 
schůdků, zahoupala zákeřně boky, 

Příprava těstovin 
Správně uvařit těstoviny je velmi 
jednoduché. 
1. Použijte velké množství vody. Doporu-
čené množství je 5 litrů na každých 450 g 
těstovin. Pokud vaříte menší množství, 
použijte alespoň 3 litry. Velké množství 
vody je předpokladem, že se těstoviny 
neslepí a nebudou mazlavé.
2. Těstoviny vložte do vroucí osolené vody. 
Na každých 450 g těstovin přijde 30 ml 
soli (2 lžíce). 
3. Vsypte všechny těstoviny najednou, 
aby se uvařily souměrně.
4. Zkontrolujte, zda jsou všechny těstoviny 
ponořené, zakryjte hrnec pokličkou, aby 
se voda co nejrychleji vrátila do varu.
5. Délka vaření těstovin je individuální 
(uvedeno na obalu).
6. Pečlivě těstoviny sceďte, aby v nich 
nezůstala voda. 
7. Zakápněte trochou olivového oleje, 
zabráníte slepení. Ihned podávejte.

Tip na výběr kvalitních 
potravin  
Pokud chcete jednoduchý návod, jak 
poznat kvalitní výrobky, můžete se 
orientovat podle známky kvality KLASA. 
Značka KLASA je udělována ministrem 
zemědělství od roku 2003. Značka 
je vždy propůjčována na tři roky a je 
udělována pouze prověřeným potra-
vinářským výrobkům, které současně 
splňují kvalitativní kritéria i příslušné 
normy ČR a EU. Požadavky pro udělení 
značky KLASA jsou přísnější než běžné 
hygienické a potravinářské normy. Navíc 
se tyto výrobky odlišují alespoň jedním 
kvalitativním ukazatelem, svým speci-
fickým rysem. V současné době mohou 
nalézt spotřebitelé národní známku 
kvality KLASA na obalech celkem 1225 
potravinářských výrobků od 219 výrob-
ců. Mezi výrobky oceněné známkou 
KLASA patří i například bezvaječné 
Těstoviny špagety od společnosti ADRI-
ANA – výrobce těstovin s.r.o., Dobšické 
vaječné válcované těstoviny od společ-
nosti Dobšické těstoviny, s.r.o. a řada 
výrobků od firmy Bratři Zátkové a.s.
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co byste měli vědět o octu

Kyselý lék 
i pochoutka
Úsloví „zůstaneš na ocet“ nechce slyšet nikdo z nás. 
Po přečtení tohoto článku však možná usoudíte, že počkat 
si na ocet by nemuselo být zase tak špatné. Nechte se 
inspirovat, čím vším nám může být ocet nápomocný.
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co byste měli vědět o octu

oblíbené bylinky, ovoce nebo koření. Tato 
dochucovadla však musí být vždy ponořena 
v octu celá, abychom zabránili vzniku 
bakterií a plísní. Na ochucení je nejvhodnější 
ocet lihový nebo vinný.

ocet a zdraví
O octu se tvrdí, že v malém množství čistí 
tělo a podporuje trávení. Pokud ho prý 
přidáme k těžko stravitelnému jídlu, jako 
jsou např. luštěniny, zmírníme tak nadýmání. 
Výborný je i na čištění zubů a sliznice 
v ústech. Na kloktání se doporučuje jedna 
lžíce octa do sklenice vody. Octové zábaly by 
prý měly zmírnit otoky. Jablečný ocet zase 
dokáže upravit narušenou mikroflóru střev 
a dokonce nám může pomoci snížit krevní 
tlak či vysoký cholesterol. Taktéž je doporu-
čován na různé potíže s kůží, od ekzémů až 
po stařecké skvrny.

Využití
Ocet se používá jako ochucovadlo a kon-
zervační prostředek nejrůznějších potravin.  
V našich domácnostech ho můžeme využít 
i jako přírodní dezinfekční prostředek, který 
je levný a mnohdy i účinnější než drahé 
čistící přípravky. Skvěle nám pomůže vyčistit 
ledničku či mikrovlnku a dokáže odstranit 
i nepříjemný zápach. Okna a zrcadla díky 
němu budou doslova průzračná. Dřevěná 
prkénka budou jako nová, pokud je na tři 
hodiny namočíme do octové vody. Ocet 
nám však může pomoci i mimo kuchyň, 
a to např. při ošetření bodnutí hmyzem 
nebo při popálení sluncem, kdy zředěným 
octem potíráme kůži.  

Jak ocet skladovat?
Jelikož je ocet konzervační látka, měl by 
nám vydržet doma v podstatě neomezeně 
dlouho. I tak se ale doporučuje skladovat ho 
v dobře uzavřených nádobách na chladném 
a tmavém místě. Zpomalíme tím tvorbu 
tzv. octové matky, což je shluk bakterií 
octového kvašení, který vzniká při přeměně 
etylalkoholu na ocet. Octová matka 
nám nijak neuškodí. Zbavit se jí můžeme 
přefiltrováním octu přes papírový kávový 
filtr, který rosolovitou hmotu zachytí.Př
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obsaženého v révovém víně, které je 
naředěné kvasným lihem. Vinný ocet 
má výborné antibakteriální účinky, brání 
rozvoji plísní a pomáhá obnovit správné pH 
hodnoty. Přidat ho však můžeme i do omá-
ček, majonéz či zeleninových salátů. Mezi 
octy patří k těm nejoblíbenějším. 
Ovocný ocet se získává kysáním lihu 
obsaženého v ovocném nebo sladovém 
víně, které bylo zředěné kvasným lihem.  
Nejznámější je ocet jablečný.
Ocet balsamico je znám i pod názvy ocet 
balzámový, balzamikový či balzamický. 
Ten pravý „Aceto balsamico“ je vyráběn 
z moštu speciálně pěstovaných hroznů 
v italské Modeně. Svou typickou nasládlou 
chuť však získává až po několika letech 
zrání v dřevěných sudech. Balsamico se 
podává jako aperitiv či digestiv.  V Itálii však 
ty nejstarší octy popíjejí i jen tak s ledem. 
Jelikož by tepelná úprava chuť tohoto 
výrobku zásadně ovlivnila, tak se balzami-
kové octy používají většinou pro přípravu 
studených jídel.

Sladový ocet se získává ze sladu a má 
většinou tmavou barvu. Používán je hlavně 
v Británii, kde ho přidávají do chipsů nebo 
jím pokapávají své „fish and chips“. Pro 
cizince jsou však tyto chutě nezvyklé 
a i z toho možná vyplývá neoblíbenost 
anglické kuchyně.
Rýžový ocet je oblíbený hlavně v Asii. 
Můžeme si vybrat mezi světlým, tmavým 
či červeným. V Japonsku je nejoblíbenější 
světlý rýžový ocet, který se používá na sushi 
rýži a v Číně je jedničkou naopak ten tmavý.
Ochucený ocet si můžeme vyrobit 
podobně jako olej dle své chuti. Stačí přidat 

Lidstvo znalo ocet zřejmě již před 10 000 
lety. Ve starém Babylonu byl prý ocet 
vyráběn z datlových palem nebo datlového 
medu. V antických dobách bylo možné ocet 
vyrobit i z vína a piva. Féničané získávali ocet 
z jablek nebo jablečného moštu. Nezvaní 
hosté a otroci dostávali víno ředěné právě 
octem a svařenou vodou. Za objevitele 
faktu, že ocet vzniká díky mikroorganis-
mům, je označován lékárník Kützing, jehož 
teorii v roce 1862 potvrdil Louis Pasteur.

s octem opatrně
Tato nakyslá tekutina nám slouží jako 
konzervační činidlo, koření, lék i čisticí 
prostředek. Dle vyhlášky ministerstva země-
dělství č. 335/1997 Sb. se rozumí kvasným 
octem okyselující potravina, vyrobená 
výlučně biologickým procesem kysání lihu 
obohaceného živinami za pomoci octových 
bakterií. Hlavní složkou octu je kyselina 
octová v koncentraci od 4 do 18 % dle 
druhu octa. Nejběžnější je koncentrace 8 %. 
Ocet s 10 % a více se musí užívat zředěný, 
jelikož vyšší koncentrace může způsobit 
poleptání sliznic. 

Jak vzniká?
Ocet se vyrábí fermentací (kvašením) 
tekutin, které obsahují etylalkohol. Během 
fermentace pak bakterie rodu Acetobacter 
zoxidují etylalkohol na kyselinu octovou. 
Podívejme se, s jakými druhy octů se 
můžeme setkat nejčastěji:
Lihový ocet se vyrábí většinou 
z destilovaného alkoholu, který se získává 
z žita, brambor či cukrové řepy. Používá se 
většinou při sterilizaci zeleniny, ale může 
nám pomoci odstranit i vodní kámen, např. 
z rychlovarných konvic. 
Vinný ocet vzniká z červeného nebo bílého 
vína a je používán nejčastěji ve středozemí.  
Tento druh octa vzniká kysáním lihu 

Čím starší, tím lepší
Dle doby zrání se balsamika dělí 

do 3 skupin:

Mladý ocet („da insalata“) – v su-

dech si většinou poleží od 3 do 6 let 

a díky tomu získává typickou nakyslou 

chuť. Již ze samotného názvu vyplývá, 

že se nejčastěji používá do salátů. 

Středně starý („medio corpo“) – 

toto označení smí nést jen takový 

ocet, který zrál v sudu 6 až 12 let. 

Používá se obvykle pro zjemnění 

omáček.

Extra starý („extra vecchio“) – je 

považován za nejcennější a taktéž 

za nejdražší. V sudech zraje 25 i více 

let. Má konzistenci sirupu, a proto ho 

stačí přidat do jídel jen kapku. Starší 

balsamica jsou sladší a jemnější oproti 

těm mladým, která mají kyselou 

příchuť.
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Každý z nás asi někdy slyšel o výživové pyramidě, podle které bychom se měli řídit při 
sestavování vyváženého jídelníčku. I poznatky o zdravém stravování však procházejí vývojem, 
a tak v dnešní době výživoví specialisté opouštějí zastaralý princip výživové pyramidy 
a přiklánějí se k takzvanému zdravému talíři. 

více rozmanité zeleniny upravené 
na různé způsoby sníte, tím lépe. 
Hranolky se k zelenině nepočítají 
a brambory patří svým složením spíše 
k polysacharidům.

Ovoce tvoří druhou čtvrtinu talíře. 
Jezte různobarevné druhy, ty barevné 
mají vyšší obsah živin. Příjem ovoce je 
možné nahradit konzumací zeleniny.

Zdravý talíř je nová a zdravější 
varianta, jelikož jeho složení odpovídá 
moderním vědeckým poznatkům, 
ukazuje nejlepší cestu k udržení 
zdravého organismu i ideální váhy, 
a proto tvoří základ zdravotní 
prevence a podpory účinné léčby. 
Moderním zásadám zdravé stravy již 
naopak neodpovídá zastaralá výživová 
pyramida, která poprvé spatřila 

světlo světa ve Švédsku v roce 1974. 
Ačkoli za téměř 40 let prošla vývojem 
směrem k lehčí a rostlinné stravě, 
podílejí se její pravidla na epidemii 
obezity a cukrovky a mohou přispívat 
k rozvoji srdečně cévních onemocnění. 

zásady zdravého talíře
Zelenina by měla tvořit nejméně 
čtvrtinu příjmu potravin. Čím 

Přip
ravila K

ateřin
a B

en
d

lo
vá, zd

ro
j: w

w
w

.m
arg

it.cz, fo
to

 sh
u

ttersto
ck, w

w
w

.m
arg

it.cz

vystopováno

Pyramida versus talíř

ZDRAVÝ
TALÍŘ

www.margit.cz
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Bílkoviny získáte nejlépe z ryb, 
luštěnin, ořechů, semínek, zakysaných 
mléčných výrobků, vajec či masa. 
Většině z nás prospívá vyšší podíl 
rostlinných zdrojů bílkovin. Vybírejte dle 
své chuti i stravovací filozofie.

Polysacharidy jsou nejlepší v přirozené, 

celozrnné podobě. Například jáhly, 
ovesné vločky, žitné kváskové chleby či 
divoká rýže. Důležité je omezovat pojídání 
výrobků z nehodnotné bílé mouky.

Oleje a tuky jsou nejhodnotnější 
v potravinách jako ořechy, avokádo 
či ryby. Vhodné je i kvalitní máslo 

a za studena lisované rostlinné oleje. 
Nejezte margaríny, omezte průmyslově 
upravené tuky a oleje.

Tekutiny jsou nejlepší v podobě čisté 
vody, neslazených čajů a minerálek. 
Slazené nápoje a čaje raději zcela 
vynechejte.

vystopováno

inzerce

Výživová pyramida Zdravý talíř
odborně zastaralá doporučení odpovídá moderním poznatkům

je nutné znát počet porcí a jejich velikost pro jednotlivé 
potravinové skupiny

díky grafice odpovídající skutečnému talíři 
není potřeba složitě počítat porce

důraz na příjem polysacharidů se podílí 
na epidemii obezity a cukrovky

zdraví prospěšný důraz na příjem zeleniny, 
které má většina z nás málo

nerozlišování mezi typy polysacharidů vede 
k nadměrné konzumaci bílé mouky

u polysacharidů je doporučen příjem rozmanitých 
a přirozených obilovin

maso a mléko je zobrazeno zavádějícím způsobem tak, že 
vypadá jako nenahraditelná součást jídelníčku

začlenění masa a mléka do kategorie bílkovin ponechává 
možnost volby mezi rostlinnou a živočišnou stravou

doporučení omezovat sladkosti i tuky vedlo k popularitě 
nezdravých nízkotučných diet a pojídání margarínů

doporučuje konzumaci zdravých tuků a olejů, zatímco škodli-
vé trans tuky a sladkosti vylučuje

u ovoce a zeleniny chybí upozornění 
na obsah zdraví prospěšných fytochemikálií

u zeleniny i ovoce je zdůrazněna barevnost,
různost a výživová hodnota

chybějící informace o tekutinách výčet vhodných a nevhodných tekutin

důraz na kvantitu a prevenci podvýživy důraz na kvalitu a zdravotní prevenci
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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 
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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 

se lžičkou olivového oleje a touto 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



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz40 41únor 2013

inzerce

Cestujte s námi 
na hory!

volejte 800 600 600
www.dovolena.cz
www.studentagency.cz

 Lyžařská sezóna 2012/2013 
    v prodeji

  Alpy, Dolomity, Krkonoše, Tatry 
a další lyžařské destinace

  Nabídky CK Nev Dama, CK Eximtours, 
CK Neckermann a mnoho dalších
pojištěných CK na jednom místě

  Lyžařské zájezdy vlastní dopravou 
i autobusem

 Tisíce zájezdů k objednání 
    na www.dovolena.cz

SÝRY PRAVÝCH 
GURMÁNŮ

MLÉKÁRNA OLEŠNICE, RMD, člen skupiny Interlacto, www.mleko.cz
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Velká Británie: ostrov a na něm tři země, z nichž každá vypráví 
vlastní příběh. S vlastním anglickým přízvukem či jedním 
z keltských jazyků chtěly by Anglie, Wales a Skotsko zpívat 
i o svých pokrmech. Jenže zatímco se tajemné i suše humorné 
ostrovní příběhy těší téměř celosvětové oblibě, zahnaly 
okolnosti britskou kuchyni do kouta na hanbu.  

z kulinářského hlediska semínko zkázy. 
Tato radikální větev britského protes-
tantismu nejen že chtěla zrušit všechny 
svátky, včetně vánočních oslav, vymýtit 
se rozhodla i veškeré s katolictvím 
spojované koření a z kuchyně vyhnala 
i nebohý česnek. Puritáni své kuchařské 
evangelium šířili po celé Británii s tako-
vým úspěchem, že by se dodnes Dracula 
z pera Ira Brama Stokera cítil v mnohé 
domácnosti bezpečně.
Další ránu britskému jídelníčku zasadila 
průmyslová revoluce. Lidé se odstěhovali 
do měst a následný výrazný odklon 
od zemědělství a výroby jídla vůbec zna-
menal, že po téměř dvě stě let dovážela 
Británie až 70 % všech potravin. Značná 
závislost na potravinovém dovozu 
uvrhla již vysoce urbanizovanou zemi 
během dvou světových válek do kuli-
nářské mizérie. Po skončení přídělového 
systému v roce 1954 se chuťové buňky 
Britů rozvzpomínaly na delikatesy zašlých 
časů jen pomalu. A než se kdo stačil 

A proč to? Vždyť půda je úrodná, 
podnebí mírné, vody plné korýšů a ryb 
a kopce plné zvěře. Římané zaseli třešně, 
hrách, zelí a kukuřici. Keltové ostrovu 
prospěli jako obdivuhodní chovatelé 
a pastevci. Sasové zdokonalili zeměděl-
ství a jako první v Evropě povýšili dušení 
masa s rozmanitými bylinami na umění. 
Normané vzbudili lásku k vínu. Křižáci 
přivezli citrony a pomeranče a Féničané 
směnili šafrán za britský cín. Pozdní 
středověk rozvoněl Británii vzácným 
kořením, cukrem z Karibiku, kávou 
a kakaem z Jižní Ameriky a čajem z Indie. 
Za peníz bylo k dostání všechno a v hoj-
nosti. Jenomže zatímco střední vrstvy 
konečně mohly a ctižádostivě a s úspě-
chem uskutečňovaly svou dávnou touhu 
replikovat ve svých domovech královskou 
tabuli, zatímco osvícenství plodilo jedny 
z nejfantastičtějších kuchařských knih 
a britská mocnost z nově ovládnutých 
území přivážela kulinářské poklady tisíce 
a jednoho snu, zasévali angličtí puritáni 

potraviny ve světě

Traumata a vítězství 
velké Británie
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Jablečný pie s hustou smetanou

Yorkshirský pudding
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vzpamatovat, domácnosti se smrskly 
a kuchyně nafoukly o ledničky a mra-
záky, s nimiž nastoupil věk mražených 
a chlazených hotovek, jichž byla Británie 
před 10 lety největším spotřebitelem 
v Evropě. A samozřejmě všudypřítomné 
fast foody. V posledních desetiletích však 
došlo v britském stravování ke skutečné 
renesanci. Tradiční jídla jsou dosud 
spíše jednoduchá, nicméně přitakávají 
místnímu podnebí a kvalita a rozmanitost 
surovin je často obdivuhodná. Též neu-
stávající imigrace ustavičně obohacuje 
ostrovní kuchyni o skvělá jídla ze všech 
koutů světa a pivovarnictví i vinařství 
zažívají vzdor neustále vzrůstajícím daním 
nevídaný rozkvět.

zapomeňte na počasí, Britové 
debatují o snídani
Vášnivé názory na snídani dělí zemi 
na několik táborů. Na dva ji definitivně 
rozlomil velmi slaný kvasnicový výtažek 
marmite. Říká se, že ho buď milujete, 
nebo nenávidíte – heslo radikální stejně 
jako chuť oné lepkavé černé hmoty, 
kterou si milovníci s gustem mažou 
spolu s máslem na toust. Jste-li pro 
či proti, marmite je slavná. Říká se, 
že díky vysokému obsahu vitaminu 
B zachránila tisícům vojáků život 
a dodala sílu. S nesmírně oblíbenou 
ovesnou kaší, jíž se v Británii konzumuje 
ke snídani 1,8 miliard porcí ročně, to 
také není jednoduché. Má se jíst se solí 
či nasladko, vařená s vodou či mlékem?  
Řekněte sami.
Nejvíc se však Britové dokážou rozpálit 
na téma vařené snídaně. Základem jsou 
vejce (smažená, míchaná či ztracená) 
a slanina (ta ostrovní je mnohem libovější 
a s českou anglickou má málo společ-
ného). Co však k nim a zda smažit či 
grilovat inspiruje dnes a denně novinové 
články a nesčetné blogy. Nabízejí se 
fazole v rajčatové omáčce, párky (i zde 
bychom stěží hledali český ekvivalent), 
rajčata, houby, smažené brambory, černý 

puding podobný jelitu, welšské laver 
bread cakes (placky z vloček a mořských 
řas), vařený uzený sleď, kečup či hnědá 
omáčka. Přesto, že se jí přezdívá infarkt 
na talíři, neodolá jejím lákadlům nikdo. 
Teplá snídaně je neodmyslitelnou 
součástí víkendových rán a všelékem 
na kocovinu.

sendviče a odpolední čaj
Sendviči dal jméno hrabě ze Sandwiche, 
který ocenil, že může jíst a pokračovat 
ve hře v karty, aniž by si zamastil prsty. 
Sendvičů dnes Britové konzumují 
ročně 200 na osobu. Dopoledne, 
k obědu či večeři a jako součást 
klasického anglického odpoledního 
čaje. V elegantních hotelových saloncích 
či čajovnách setkávají se přátelé nad 
paletou úhledných sendvičových 
trojúhelníčků s rozmanitými náplněmi. 
Tuňák s majonézou a kukuřicí, vejce 
s řeřichou, šunka, okurka s máslem, 
čedar a pickle (sladkokyselá hmota ze 
zeleniny, datlů a hromady koření) a BLT 
(bacon – slanina, lettuce – salátový list, 
tomato – rajče). Chybět nesmějí ani 
scones, malé buchtičky s rozinkami, 
k nimž se podává džem a smetana 
máslové konzistence. A samozřejmě litry 
černého čaje s mlékem, bez něhož se 
Britové neobejdou.

Nedělní pečeně
Další britskou institucí je tzv. Sunday 
roast. Rozhodně neodmítněte pozvání, 
klasický nedělní oběd se může skládat 
až z šesti druhů pečených mas. Vepřové, 
hovězí, jehněčí, šunka, nadívaná krůta 
nebo kuře. Tyto masové hody doprová-
zejí pečené brambory a tři druhy vařené 
zeleniny. Korunou všeho je teplá hnědá 
omáčka a chcete-li, několik studených. 
Na procházky se v neděli odpoledne 
nechodí. Po tomto banketu je moudré 
dodržovat místní zvyk, to jest číst noviny 
a probírat s rodinou sport či televizní 
programy. 

sladký chod
Máte-li kuráž, neuražte hostitele a ochut-
nejte ‚pudding‘. Ve velké skleněné míse 
čeká vrstva v sherry smočeného těsta 
zalitá řídkým pudinkem, poté ovocným 
želé, korunovaná šlehačkou a ovocem. 
Další klasikou je Victoria sponge, lehký 
dort se šlehačkou a jahodovým džemem. 
Jablka nebo sezónní rebarbora se pak 
podávají pečené s drobenkou. Neodmy-
slitelným symbolem britského vrtošivého 
léta a tenisové sezóny jsou jahody se 
sladkou smetanou. Oblíbené jsou natolik, 
že je letos jeden řetězec dal do sendvičů 
a druhý s mátou do klobásek. Chystáte-li 
se na celodenní túru či jste zmeškali 
snídani i oběd, pak si nenechte ujít 
flapjack, přesladký útok na srdce 
z ovesných vloček a másla.

Fish ‘n’ chips
Smažené rybě v pivním těstíčku 
s hranolkami tloušťky palce a jedinečnou 
hrachovou kaší se snad při návštěvě 
britských ostrovů nelze vyhnout. Zmiňte 
se a snad každý ostrovan zjihne dětskými 
vzpomínkami. Pokrm, dnes k dostání 
chlazený, mražený a v každé hospodě, 
má přesto každý neodmyslitelně spjat 
s mořským vzduchem. U speciálních 
krámků (chippies), jejichž počet stále 
několikanásobně převyšuje množství 
mezinárodních fast foodů, se pravidelně 
tvoří fronty, na jejichž konci se vydává 
horký voňavý balík v papíru. S ním se 
pak šťastlivci usadí se na pláži, koukají 
na vodu, zapomenou na chladný vítr 
a opakovaně prožívají chvíle obyčejné 
radosti. Jen pozor: Britové milují hranolky 
s octem.

Pudding a pie
Oba vás můžou napálit. Slovo pudding 
někdy označuje jakýkoli sladký chod. 
Slavný a sladký je pak anglický vánoční 
pudding, ona záhadná vařená směs 
sušeného ovoce, alkoholu, loje a mouky. 
Sladký je též rýžový pudding. Většinou 

Studený vepřový pie Tradiční odpolední čaj
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Ingredience:  
 25 g másla, 1 cibule, 225 g 

slaniny, 225 g brambor, 2 lžíce 
mouky, 600 ml kuřecího vývaru, 
½ l mléka, 450 g hrášku 

Ingredience:  
 50 g másla, 2 plátky slaniny, 

čerstvě mletý pepř, 2 velké cibule, 
2 stroužky česneku, 1 lžíce mouky, 
250 ml hovězího vývaru, sherry 
nebo portské, 600 g jehněčích jater

Ingredience:  
 3 velká vejce, 175 g cukru 

krupice, 450 g jahod, 1 lžíce 
moučkového cukru, 570 ml tučné 
smetany nebo šlehačky

Postup:
 Na másle v hrnci osmažíme nakrájenou 

cibuli spolu s nakrájenou slaninou. Přidáme 
kostičky rozkrájených brambor a smažíme dvě 
minuty. Pak přidáme mouku a minutu mícháme. 
Pomalu přilijeme kuřecí vývar a mléko. 
Přiklopíme a vaříme, až brambory změknou. 
Přisypeme hrášek a vaříme ještě deset minut.  
Podáváme s nastrouhaným čedarem a lžící 
husté smetany.

Postup:
 V hluboké pánvi rozpustíme máslo, přidáme 

nakrájenou slaninu a čerstvě mletý pepř. 
Přihodíme nakrájené cibule a nakrájený česnek. 
Na nízkém plameni smažíme asi 20 minut.  
Přidáme mouku a přilijeme vývar. Mícháme 
do zhoustnutí. Nakonec zalijeme malým 
panákem sherry či portského a posolíme. Játra 
nakrájíme na stejně velké kusy, lehce obalíme 
v mouce se solí a pepřem a smažíme pár minut 
po obou stranách na rozpáleném oleji. Máte-
li maso rádi pořádně uvařené, můžete játra 
vložit do omáčky a minutu či dvě je v ní prohřát.  
Podáváme s bramborami šťouchanými s jarní 
cibulkou a vařeným hráškem.

Postup:
 Ušleháme dotuha vaječné bílky, po lžičkách 

k nim za stálého míchání přidáme krupicový 
cukr. Lžičkou pak tvoříme na vyloženém plechu 
hromádky a pečeme 1 hodinu na 140 °C. 
Troubu vypneme, lehce pootevřeme a necháme 
v ní pusinky vychladnout do druhého dne. 
Před podáváním propasírujeme 250 g jahod 
s moučkovým cukrem a ušleháme smetanu 
nebo šlehačku. Do mísy nalámeme pusinky 
asi na 2,5 cm velké kusy, přimícháme zbylé 
nakrájené jahody, ušlehanou smetanu 
a přelijeme jahodovým pyré. Podáváme ihned.

HRáŠKOvý CHOwdeR 
(POlévKa dO ziMy)

JeHněčí JáTRa Se SlaninOu 

MaglaJz z eTOnu 

Doba přípravy: 40 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 80 minut (+ 1 den na chladnutí), pro 6 osob

Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby
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se však jedná o sobě si nepodobné 
slané pokrmy. K nedělní pečeni se 
podává yorkširský pudding, jakýsi velmi 
nadýchaný pečený knedlík z mouky. 
Již zmíněný černý pudding se podobá 
našemu jelitu. Za pudding se považuje 
i výborné lojové těsto plněné hovězím 
a ledvinami. Zvláště na severu Anglie se 
pak k vařené šunce či slanince podává 
pease pudding, hustá hrachová kaše. 
Taktéž pie může mít mnoho tváří. 
Smetanou doprovázený jablečný pie 
anebo těsto plněné jednou z mnoha 
masových směsí. Součástí studených 
mís bývá pork pie, košíček z tučného 
těsta plněný mletým vepřovým. Zmatení 
dovrší jehněčí pastýřský (shepherd’s), 
hovězí chalupářský (cottage) či rybí pie. 
Tentokrát jde o mleté maso či rybí směsi 
pečené pod vrstvou bramborové kaše.

Co ještě ochutnat
Velká města jsou dnes domovem 
kuchyní ze všech koutů světa, jejichž 
vůním a barvám se odolává jen těžko, 
přesto si nenechte ujít britské speciality. 
Máte-li možnost, zastavte se v některé 
z mnoha sýráren. Originální cheddar 
ze stejnojmenného městečka, zrající 
v tamějších jeskyních, vás spolu s místním 
ciderem či scrumpy (zakalenější druh 
cideru, většinou bez bublinek) okamžitě 
rozveselí. Ochutnejte stilton, mnohem 
pikantnějšího bratra nivy. Hrudkovité sýry 
jako severoanglický wesleydale a welšský 
caerphilly jsou také zážitkem. Wales vás 
uctí vysoce kvalitním jehněčím, pórky 
a ovocnými chleby. Skotsko je proslulé 

hovězím, mušlemi, lososem a národním 
pokrmem haggis (směs ovčích vnitřností, 
cibule a ovsa vařená v ovčím žaludku).  
Západní keltská oblast Cornwall vám 
předloží lahodné kraby anebo pasty (dnes 
již všudypřítomné teplé taštičky z listo-
vého těsta plněné zeleninou a masem). 
Jihovýchodní slunná Anglie dodá skvělý 
chřest a vodní řeřichu a věhlasní krocani 
z Norfolku už po staletí putují každoročně 
na každý vánoční stůl.

Přípitek
Britské cider a scrumpy z jablek či perry 
z hrušek jsou světoznámé. V zemi jsou 
dnes stovky výrobců a tisíce milovníku, 
kteří ctí tyto nektary nespočtem 
festivalů. Britské pivo je příběhem samo 
o sobě. Do hospod se dováží ještě 
kvasící a několik dní dozrává ve sklepích 
v dřevěných sudech. S nespočtem 
chutí a barev, od světlých citrusových 
po čokoládově tmavé pro chladné večery, 
je poctou starému umění pivovarnictví. 
Výrobě britského piva se dnes věnuje 
přes tisíc pivovarů a vybrat si můžete 
z téměř šesti tisíc druhů. Propadnete-li 
tomuto nápoji, vydejte se na jednu 
z mnoha pivních stezek, které se vinou 
překrásnou tajemnou krajinou, od jedné 
půvabné hospody ke druhé, kde vás 
uvítají přátelští hosté i hospodský, dobré 
jídlo a možná se dočkáte i příběhu. 
Zanechme tedy nelichotivou pověst 
minulosti, neboť dnes tak jako třeba 
Francie nebo Itálie, pyšní se i britské 
ostrovy regionálními lahůdkami, za nimiž 
se stojí za to vypravit.

potraviny ve světěpotraviny ve světě

Nedělní pečeně, tzv. Sunday roast

Tradiční hospoda v severním Yorkshiru

Scone, sladká buchtička podávaná k čaji

Obchod s cukrátky ve vesnici New Lanark 
ve Skotsku

Železniční viadukt Ribblehead

Vodní hrad Bodiam ve východním Sussexu
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příběhy jídla

a za kávu vděčíme rozpínavosti 
Osmanské říše, jejíž sultáni prahli 
po nových územích. Turecký 
sultán Mehmed IV. využil vnitřních 

že „všechno zlé je pro něco dobré“, 
i v tomto případě za rohlíky zahnuté 
do tvaru půlměsíce dnes známé pod 
francouzským názvem „croissant“ 

A najednou se tvář, kterou bychom 
lhostejně minuli, projasní jedineč-
ným osudem, věc, kterou jsme brali 
za samozřejmou, oživne v našich 
rukách legendou, tvar rohlíku zro-
zený z žertovné historky (a je jedno, 
kolik je na ní pravdy) povýší chuťový 
zážitek o radost z poznání, že 
příběhy jsou živou vodou všedních 
dnů. Nasajte vůni čerstvé silné horké 
kávy, zabořte prsty do křehkého 
těsta croissantu, obřadně vložte 
sousto do úst a přivřete oči. Věřte, 
že v té krátké chvíli, v tom prchavém 
okamžiku se můžete dotknout 
pocitu blaha. A máte-li to štěstí 
a sedíte-li zrovna u malého stolku 
na rušném pařížském bulváru, bude 
to všechno ještě znásobené.

Ve znamení půlměsíce
Jak mnohé v našich životech se rodí 
z paradoxů a často opravdu platí, 

Sladký 
půlměsíc

Dotýkáme se věcí, užíváme je, pojídáme různou potravu, často jen proto, abychom zahnali 
vtíravý hlad, míjíme se, zahleděni do svých vlastních radostí i starostí. Jen málokdy otevřeme 
doširoka oči a začneme vidět za věcmi a lidmi podivuhodné příběhy, osudy, žertovné historky 
či legendy, které nekoketují s pravdou, které se zrodily třeba jen z pouhé potřeby dát všemu 
kolem nás nějaký smysl.

Přip
ravil O

takar K
o

sek, fo
to

 sh
u

ttersto
ck
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dobrovolníků, kteří se účastnili 
osvobození Vídně či dobytí Budína, 
možná to byla až francouzská 
královna Marie Antoinetta narozená 
v Rakousku, která toto pečivo 
měla nesmírně ráda. Faktem je, že 
„croissant“ ve Francii tak zdomácněl, 
že se stal součástí francouzského 
životního stylu. 
Croissant je vyroben z kynutého 
máslového těsta a může být plněný 
různými druhy náplní – čokoládovou 
nebo marmeládovou. Známé 
a oblíbené jsou i slané varianty – se 
sýrem, špenátem, slaninou. Pokud 
ovšem budete v Paříži, požádejte při 
nákupu croissantů o „croissants au 
beurre“ neboli croissanty z másla.

otevřena první kavárna. A další kávové 
občerstvovny na sebe nenechaly čekat. 
Většinou je provozovali Turci nebo 
Arméni. V Paříži byla první skutečná 
kavárna „Procope“ otevřena italským 
obchodníkem ze Sicilie Procopiem 
v roce 1686 (jako restaurace existuje 
dodnes). Jako perlička žertovných 
paradoxů působí fakt, že francouz-
ského krále Ludvíka XIV. naučil pít 
kávu turecký vyslanec Soliman Aga 
někdy v roce 1669. 
A jak se z německého „Hörnchen“ 
stal francouzský croissant? Croissant 
znamená francouzsky půlměsíc, 
což je přímá vazba na turecký 
symbol. Možná recept doputoval 
do Francie s návratem francouzských 

konfliktů, které panovaly v Evropě, 
i morových ran, a jeho vojsko 
pod vedením velkovezíra Kary 
Mustafy v počtu kolem 140 000 
mužů oblehlo v roce 1683 Vídeň. 
Tři měsíce vzdorovalo vyhladovělé 
město obléhání. Osvobodila ho 
až říšská, habsburská a polská 
vojska pod vedením polského krále 
Jana Sobieskeho a vévody Karla V. 
Lotrinského. O tři roky později byl 
od Turků osvobozen Budín a v roce 
1687 byla v bitvě u Zenty na řece 
Tisse dovršena porážka Turků. Tím 
bylo turecké pronikání do střední 
Evropy zastaveno. 
Potud fakta. Teď vstoupíme 
do křehkého, ale půvabného 
světa legend. Vypráví se, že Turci 
obléhající Vídeň se chtěli podkopat 
pod vídeňské hradby, aby tam 
uložili nálože a hradby následně 
vyhodili do povětří, ale pekaři, 
kteří museli péct již od časných 
ranních hodin, zaslechli divné zvuky 
a varovali obránce, kteří turecký 
pokus o průnik zneškodnili. Proto 
to také byli pekaři, kteří oslavili 
osvobození Vídně tím, že dosud 
rovné rohlíky zahnuli do podoby 
tureckého půlměsíce. Takové pečivo 
muselo chutnat Vídeňanům hned 
dvojnásobně. Jeho chuť se spojila 
s pocitem, že pojídají nenáviděný 
turecký půlměsíc.

Hörnchen i croissant
Do Vídně se sice Turci nedostali, ale 
záhy tam ve velkém pronikla káva 
a nedlouho po osvobození byla 

Ingredience:  
 500 g hladké mouky, 2 vejce nebo 4 žloutky, vejce 

na potření, 1/2 kostky droždí, 50 g cukru, 300 g másla, 
300 ml mléka, hladká mouka, sůl

domácí croissant

Postup:
 Připravíme si kvásek z poloviny teplého mléka, lžičky cukru 

a rozdrobeného droždí. Smícháme mouku s cukrem a solí. Přidáme 
vykynutý kvásek, vejce, 50  g másla a zbytek mléka. Vypracujeme tuhé 
těsto, zabalíme do fólie a dáme odpočinout do lednice alespoň na 
12 hodin. Těsto rozválíme do obdélníku, na něj dáme studené máslo, 
na které nasypeme trošku mouku. Máslo položíme na okraj těsta, 
přeložíme ho těstem bez másla, vyválíme a ještě jednou přeložíme. 
Těsto zabalíme do fólie a dáme ho na půl hodiny do lednice. Poté těsto 
opět několikrát rozválíme a přeložíme, pak rozdělíme na čtyři bochníčky 
a každý rozválíme do kruhu. Tvoříme croissanty stejným postupem 
jako rohlíky. Každou placku rozdělíme na 8 trojúhelníků, a stáčením 
těsta a natahováním špičky vytvarujeme croissant. Croissanty dáme 
na plech a necháme půl hodiny kynout. Potřeme je rozšlehaným vejcem 
a pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C necelých 20 minut.

Doba přípravy: 30 minut (+ doba kynutí), na jednu dávku
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Dopis měsíce

Ohlasy z webu

Dobrý den,
v lednovém vydání časopisu Svět 
potravin mne potěšilo zavedení 
nové rubriky „Potraviny a nemoci“. 
Ve svém blízkém okolí mám bohužel 
dva případy, kde u mužů středního 
věku po léčbě bolestí páteře silnými 
léky propukla Crohnova choroba. 
Ve spojení s dalšími civilizačními 
nemocemi, jako je dna, se pak jen 
velmi těžko dá sestavit jakýkoli 
jídelníček. Pokud se tomuto one-
mocnění a jejich kombinaci budete 
v budoucnu věnovat, velice by mne 
to potěšilo. 

Marcela šolínová, 
polánky n. d.

Vždy, když se najde něco dobrého, 
najde se spousta hamižných lidí, 
kteří dobrou věc přivedou k zániku. 
Tomu se lze bránit jedině tak, že se 
budou tito provinilci tvrdě trestat 
pokutami, a navíc nesmějí za vážný 
přestupek nebo klamání spotřebitele 
na farmářských trzích prodávat. 
Pokud toto nebude důsledně hlídáno 
a postihováno velice tvrdě, lidé 
přestanou věřit v dobrý nákup a trhy 
samy zaniknou. Já sám mám již velké 
pochyby. Uvažuji též, pokud se něco 
nezmění, tak na farmářský trh nepů-
jdu. Budu si hledat pouze pěstitele, 
kteří sami pěstují a za zboží si ručí. 
Je to už přes hranu, když v obchodě 
nenakoupíme normální neokradenou 
potravinu a k tomu ještě nemáme 
důvěřovat farmářům. 

Pavel

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.

a)    
b)    
c)   
d)

několikrát týdně
několikrát za měsíc
několikrát ročně
nikdy

anketa
Nyní můžete na našich 
webových stránkách 
www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce:
Stravujete se ve fastfoodu?

recept měsíce
Dobrý den, zasílám recept do soutěže o předplatné 
časopisu Svět potravin. Můj oblíbený recept je rych-
lý, levný a výsledek vždy skvělý. Domácí pizza nikdy 
nezklame. 
Jiřina Červená, Karviná

Ingredience:  
 600 g hladké mouky, 1 sáček sušeného droždí, 100 ml olivového oleje, 

lžička soli; obloha: 250 g rajčatového pyré, 100 ml olivového oleje, 
2 stroužky česneku, sůl, bylinky, 4 brambory, 2 cibule, 4 rajčata, 1 menší 
cuketa, 10 dkg šunky, sýr na posypání

domácí pizza

Postup:
 V míse smícháme mouku, droždí, olej a sůl a vypracujeme těsto. To necháme asi 45 minut 

kynout. Na omáčku smícháme pyré s česnekem, olejem, solí a bylinkami. Zeleninu očistíme 
a nakrájíme na kolečka. Těsto vyválíme na požadovaný tvar, záleží na plechu. Plech pokryjeme 
pečicím papírem. Těsto potřeme rajčatovou směsí a poklademe surovinami na oblohu. Pečeme 
v předehřáté troubě na 180 °C asi 45 minut.  

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: 30 minut (+ 90 minut kynutí a pečení), na jednu pizzu
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Vyhrajte jeden z pěti balíčků ovocných čajů Pickwick Fruit Garden! Stačí být na-
ším předplatitelem, zaslat na adresu redakce@svetpotravin.cz správnou odpo-
věď na soutěžní otázku a být mezi pěti nejrychlejšími soutěžícími. 

Soutěžní otázka:
Kolik ovocných příchutí nabízí značka Pickwick?

a)   5
b) 10
c) 18

Odpověď najdete na stránkách www.pickwick.cz

Soutěž 
pro předplatitele
Být předplatitelem Světa potravin se vyplatí! Nyní se můžete zúčastnit nové soutěže o pět 
balíčků ovocných čajů Pickwick Fruit Garden v hodnotě 500 Kč. 
Pro čerstvé ovoce nemusíte v zimních měsících chodit ke dvanácti měsíčkům jako 
Maruška v pohádce. Uvařte si raději čaj z jedné z ovocných příchutí čajů Pickwick. 
Ovocné čaje Pickwick, nově prodávané pod názvem Fruit Garden, mají nyní na obalech 
čerstvější a šťavnatější ovoce, usnadňují vaši navigaci při nákupu a zdůrazňují prémiovost 
a kvalitu čajů Pickwick. A k tomu ještě přibyla nová příchuť: Pickwick Lesní ovoce! 
Výrazná chuť sladkých ostružin a lesních jahod se zralými borůvkami ukrývá kousek lesa 
v každém čajovém pytlíčku a bohatá vůně čaje tak připomene letní procházku.

soutěž
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Tajenka z lednového čísla:
Není nad dobrého přítele, leda dobrý přítel s čokoládou. 

křížovka
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Ceny předplatného

Roční předplatné: 290 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

ušetřete 58 Kč!
Předplaťte si časopis 
Svět potravin na celý rok 
a zaplaťte pouze za 10 čísel.

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 02/13

Nové výhody
Pořiďte si roční předplatné 

časopisu Svět potravin a získejte 
skvělé výhody:

Na ročním předplatném 
nyní ušetříte 58 Kč, neboli 

získáte 12 čísel za cenu 10

Zdarma můžete dostávat na svůj 
mail aktuální informace o nebez-

pečných potravinách na trhu

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

roční předplatné pro sebe zdarma

leden 2013
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Kontroly 
potravin  

cena 29 Kč
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PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL
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jak to chutná vám...předplatné
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