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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
v dubnovém čísle Světa potravin jsme se v rubrice Nemoci a potraviny podívali 
na zoubek celiakii. Ještě před pár lety většina z nás o této nemoci nic nevěděla, i když 
jí podle kvalifikovaných odhadů v České republice trpí 40 až 50 tisíc lidí. Velkou vinu 
na tom nese fakt, že z tohoto počtu o své nemoci ví jen zhruba každý desátý, navíc 
nezřídka až v dospělosti či dokonce důchodovém věku. Život celiaků je pevně a navždy 
spojen se čtením. Se čtením obalů všech potravin, se kterými přijdou do kontaktu. 
Jenže lepek na nás vykukuje i z míst, kde bychom ho jistě nečekali – z poštovních 
známek, rtěnek, krémů, některých léků či zubních past. Zatímco dříve jste si museli 
složitě objednávat jediný druh chleba, který byl na našem trhu k dostání, je současná 
situace s šíří a kvalitou sortimentu mnohem růžovější. Potraviny s přeškrtnutým klasem 
však představují pro pacienty velkou finanční zátěž, neboť jsou čtyři- až desetkrát dražší 
než běžné produkty. A zatímco například slovenské zdravotní pojišťovny proplácejí 
těmto pacientům až 70 % ceny základního sortimentu surovin a potravin bezlepkové 
diety, všechna dosavadní jednání v tomto směru končí v České republice neúspěšně. 
I když nemoc znamená samozřejmě značné omezení, celiak si nikdy nedá 
běžnou pizzu či točenou zmrzlinu u stánku, není na místě nějaké dramatizování. 
Při absolutním dodržování dietních opatření vedou celiaci zcela normální život 
s mnohdy zdravější a vyváženější skladbou jídelníčku než my ostatní. Ne náhodou 
se řada lidí pro bezlepkovou stravu rozhoduje dobrovolně. Že dnes navíc není 
problém si dát bezlepkovou svíčkovou 
s knedlíky, řízek či štrúdl, u kterých 
nepoznáte chuťový rozdíl, se můžete 
přesvědčit ve světově unikátní, čistě 
bezlepkové restauraci Na zlaté křižovatce 
v Praze. Každý den se zde perou 
s předsudky, že dieta je sprosté slovo a že 
my „normální“ radši budeme hladovět, 
než abychom vyzkoušeli něco, co zavání 
nějakou novotou a moderním výmyslem. 

Zkuste odlehčit svůj tradiční jídelníček, třeba 
právě na Velikonoce, svátky plné mouky, 
a zkuste si upéct třeba bezlepkového 
beránka. Určitě to přežijete a možná se tím 
zbavíte i jednoho předsudku. 

Krásný duben a velikonoční svátky přeje 
Kateřina Bendlová, editorka   

GraTULUJeMe vÝHerCŮM SoUTĚŽe PennY 
Z MInULÉHo ČÍSLa.
Správná odpověď byla b) naše Země-Báječná 
cesta za poznáním
Na dárek se mohou těšit: David Dočkálek, Ostrava, Ivana 
Fišarová, Nížkov, Jaromír štych, Plzeň

Už jste ochutnali kvalitní výrobky nové vlastní značky PENNY.? 
V sortimentu jsou pro zákazníky připraveny výrobky napříč 
celým sortimentem. Perníčky s čokoládovou polevou nebo 
ovocnou náplní, chipsy, popcorn, bezvaječné těstoviny, dětské 
piškoty a další výrobky. A nezapomeňte na pomocníky nejen 
do kuchyně. Alobal, utěrky, papírové kapesníky, víceúčelové 
utěrky. Více o nové vlastní značce PENNY na Vaší prodejně 
nebo na www.penny.cz.
Poukázku do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu 
redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:
nová řada výrobků PennY nabízí:
a) Méně než 30 výrobků
b) více než 50 výrobků
c) více než 80 výrobků
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Přečtěte si 
No fuj! 
Na první pohled 
nevábné dobroty se 
do světa vydal zachytit 
britský profesionální 
fotograf Neil Setchfield. 
Toulá se po místech 
s kulinářskými zvlášt-
nostmi, fotografuje 
a k snímkům, občas 
drsným, píše zajímavé a vtipné komen-
táře. Tak co, dali byste si cikády na špejli, 
nebo raději kozlí varlata? Zaujal by vás 
štír v alkoholu nebo slizcí a rosolovití 
sumýši? Tato svérázná kniha představuje 
více než 100 zřejmě nejpodivnějších jídel 
světa.  A už listování knihou nenechá 
nikoho lhostejným – jedni se však 
otřásají a volají „no fuj!”, zatímco jiní si 
pomlaskávají a nadšeně říkají „mňam!”. 
Vydává Slovart za cenu 399 Kč.        

Moderní židovská 
kuchařka   
I když nejste židé 
a tradice židovské 
kuchyně zatím 
neznáte, díky autorské 
dvojici Karel Sýs, Magda 
Saxlová si můžete 
připravit něco na zub 
podle tradičních košer 
receptů. Kromě radosti 
z vaření a příjemného zážitku při 
vychutnávání pokrmů budete potěšeni 
grafickým i literárním zpracováním této 
knihy a vaše mysl bude oblažena citáty 
z talmudu týkajícími se jídla a stolování. 
Vydává Computer Press za cenu 299 Kč.         

MasterChef. 
Deník vítěze
Show MasterChef 
ovládla české obra-
zovky. Kniha sezna-
muje s cestou vítěze 
od castingu až k získání 
titulu. Čtenář sleduje 
jednotlivá témata vaření 
pro daný týden, jimiž 
jsou středomořská, 
asijská, italská, americká, tradiční česká 
a slovenská kuchyně, jak vařit zdravě 
a chutně, sladký týden, party, fusion, 
pokrmy Blízkého východu. Množství 
originálních receptů účastníků a přede-
vším vítěze doprovázejí portréty porotců 
i moderátorky a fotografie z natáčení 
i ze zákulisí týmových soubojů. Vydává 
Ikar za cenu 379 Kč.   

04/13
Ochutnejte oskeruše      
Slavnost oskeruší, která se letos koná 
v Tvarožné Lhotě již podvanácté, je 
součástí širšího projektu na záchranu 
tohoto vzácného stromu. Pokud se první 
dubnovou sobotu na Slovácko vydáte, 
ochutnáte produkty z oskeruše, jako 
jsou pálenka, marmeláda, kompot či 
pečivo. 

Šlapeme do Máslovic  
Že musí být návštěva muzea nuda? 
Vydejte se v sobotu 13. dubna na tradiční 
turistický pochod Máslovická šlápota 
s cílem v Muzeu másla, které je jediné 
svého druhu ve střední Evropě. Vyzkou-
šejte, jak se stlouká máslo, a co všechno 
k jeho výrobě a následnému užívání 
potřebujete. Více na www.maslovice.cz. 

Stylová degustace
Jarní festival otevřených sklepů pod 
heslem „Víno a kultura ve sklepech 
jižní Moravy“ zve do nejjižnější části 
mikulovské vinařské podoblasti. Plejáda 
známých i méně známých vinařů se 
o víkendu 13. a 14. dubna představí 
přímo ve sklepech a sklepních uličkách 
kraje pod Pálavou. 

Pochutnání u vína  
Mezinárodní veletrh víno & Delikatesy 
se letos koná opět na Výstavišti v Praze 
Holešovicích 24. až 26. dubna. Jedná se 
o největší expozici vín, destilátů a pochutin 
v ČR. Kromě tradičních vinařských zemí se 
na veletrhu můžete seznámit i s produkty 
z Gruzie či Bulharska. Součástí veletrhu je 
jako vždy soutěž o Zlatý pohár veletrhu. 

Oslava chřestu   
Chřest se po letech zapomnění opět 
dostává na výsluní. Vzhledem k převažující 
nabídce produktů ze zahraničí však získal 
nálepku luxusní pochoutky. Cílem festivalu 
Chřestfest konajícímu se ve dnech 29.4. 
– 19.5. ve vybraných českých restauracích 
je představit chřest z tuzemských zdrojů, 
který dosahuje nejvyšší kvality. 
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NáPOje v čOkOláDě   
Značka Figaro přichází s novinkou, která potěší 
zejména fanoušky italských specialit. Mléčná 
čokoláda s cappuccinovou náplní je tím pravým 
potěšením pro všechny milovníky lahodné kávy, která 
se servírovala v nejlepších vídeňských kavárnách již 
v 18. století. Ti, kteří si na zahřátí dají raději lahodný 
mandlový likér, ocení náplň Amaretto. Nápoj lásky 
se vyrábí podle starodávné receptury smícháním 
mandlí, meruněk a špetky vanilky. Obě 100 gramové 
příchutě se prodávají za cenu 21,90 Kč. 

výhraDNě čeSké kuřeCí    
Pro zákazníky velkoobchodního řetězce MAKRO, kteří upřednostňují domácí 
produkci a není jim lhostejný původ potravin, byla nově pod značkou HoreCa 
Select uvedena vlastní řada chlazeného a mraženého kuřecího masa zaručeně 
českého původu. Maso od cca 78 českých farem, které splňují přísná kritéria 
kvality a v auditu uspěly na více jak 96 %, vykupuje společnost Vodňanská 
drůbež, a. s. Na etiketě je uvedeno jméno konkrétního farmáře, a zákazník si 
tak může ověřit, v jakých podmínkách zvířata žila nebo čím byla krmena.
Kuřecí maso pod značkou HoReCa Select je k dostání buď chlazené, nebo 
mražené, a to rovnou v kuchyňské úpravě bez nutnosti dalšího opracování. 

jakO DOMáCí  
Značka Jupí uvádí na trh dvě nové 
příchutě sirupů Jupí Superhustý, 
Černý bez a Červený rybíz. 
Použití unikátní technologie 
zajišťuje u nových sirupů dlouhou 
trvanlivost i bez použití konze-
rvantů.  Zároveň si zachovávají 
to, co je pro Jupí příznačné 
– neobsahují umělá barviva ani 
sladidla a za jejich výrobou stojí 
originální receptura. Potěší jistě 
i speciální uzávěr, který zabraňuje 
stékání sirupu po lahvi a chrání 
přírodnost produktu. Doporučená 
maloobchodní cena obou příchutí 
s obsahem 0,7 l je 54,90 Kč. 
Více na www.jupiland.com. 

TIP ReDaKCe

Zdravý veletrh
Ve dnech 19. až 21. dubna přijďte 
do Prahy Holešovic navštívit osmý ročník 
mezinárodního veletrhu zdravé výživy 
a zdravého životního stylu Biostyl. 
Ochutnáte biopotraviny, čaje i doplňky 
zdravé výživy. Veletrh je od tohoto 
ročníku otevřen pouze pro vystavovatele 
s certifikovanými bioprodukty. 

vůNě afriky  
Na český trh přichází nová značka 
prémiové kávy a čajů afro Coffee. 
Značka představuje filozofii kvalitních 
teplých nápojů, jako je káva, čaj 
nebo čokoláda, a dalších produktů 
spojených s přípravou a podáváním 
teplých nápojů v gastro provozech. 
Kromě vysoké kvality je samozřej-
mostí certifikát Fair Trade, který je 
pro zákazníky zárukou ekologického 
pěstování s maximálním důrazem 
na šetrnost k životnímu prostředí 
a zvyšování životní úrovně místních 
zemědělců. Další informace na 
www.drinxperience.cz.

NejeN PrO vegetariáNy
Společnost SPAR ČOS uvádí na trh 
novou privátní značku SPar veggie, 
která vznikla ve spolupráci s Evropskou 
vegetariánskou unií. Výrobky ocení 
nejen vegetariáni, ale všichni, kteří chtějí 
svůj jídelníček trochu odlehčit. Všech 
sedmnáct bezmasých produktů je jasně 
označeno V-logem, jež garantuje dodr-
žování přísných požadavků a provádění 
nezávislých kontrol. Spotřebitelé v nabídce 
najdou široký sortiment chlazených 
i mražených produktů od pomazánek 
a guláše, přes plněné zeleninové nugety, 
až po vegetariánskou pizzu. 

ZDraví v kelíMku  
Značka Activia rozšiřuje svou 
nabídku v řadě bílých jogurtů 
o activii bílou Zrající v kelímku. 
Svou hustou konzistencí a jemně 
nakyslou chutí osloví spotřebitele, 
kteří hledají hustý a přesto netučný 
jogurt. Kromě jogurtových kultur, 
běžně prospěšných našemu zdraví, 
obsahuje Activia unikátní patento-
vanou kulturu Bifidus ActiRegularis. 
Jogurt je nejen svělou snídaní, ale 
je možné jej využít i při přípravě 
rychlých a zdravých dezertů. Balení 
dvou jogurtů (2x120 g) je k dostání 
za doporučenou cenu 19,90 Kč. 
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Sůl nad zlato?

Dopady prohibice

Pivo pijeme doma

palec nahoru, palec dolů

Nakupujeme dráž         
– palec dolů 
Naprostá většina potravin 

na pultech českých obchodů za rok 
2012 zdražila, některé až o desítky 
procent. Podle údajů Českého statis-
tického úřadu jsou například brambory 
o 40 % dražší než na začátku loňského 
roku, vejce zhruba o třetinu. V průměru 
o desetinu zdražilo maso a uzeniny. 
Naopak cena mléka či pečiva stagnuje. 
Podle analytika GE Money Bank Petra 
Gapka jsou hlavními důvody zdražení 
především celosvětově špatná sklizeň 
obilovin a rostoucí ceny pohonných 
hmot. Letos by však dle jeho názoru 
růst cen potravin neměl být tak výrazný: 
„Špatná sklizeň se pravděpodobně 
během roku vyrovná sklizní novou 
a ceny pohonných hmot by příliš růst 
neměly.“ 

Dovozy z Polska rostou           
– palec dolů 
Dovoz polských potravin 

do Česka za posledních 12 let vzrostl více 
než čtyřnásobně. Dle informací Svazu 
obchodu a cestovního ruchu přesáhla 
hodnota zboží dovezeného v roce 2012 
rekordních 20 miliard korun. Obliba 
polských výrobků u českých spotřebitelů 
stoupá především díky jejich nízké ceně 
a stoupající prodeje nezastavily ani četné 
aféry posledních let. Nejvíce se z Polska 
dováží maso, masné výrobky, mléčné pro-
dukty a vejce. V souvislosti s množícími se 
kauzami se ozývají požadavky na částečný 
či úplný zákaz dovozu polských potravin. 
ČR však může dle obchodníků zakázat 
dodávky pouze takových produktů, které 
byly kontrolními úřady vyhodnoceny jako 
zdravotně závadné. 

Za vodu neplaťte    
 – palec nahoru 
Nabídka vody z kohoutku 

zdarma již začíná být běžným standardem 
i ve většině kvalitních českých restaurací. 
Podle gastronomického odborníka Pavla 
Maurera ji restauratéři poskytují, pokud 
nejsou hloupí, neboť tím výrazně umocní 
pozitivní dojem, který si návštěvník 
odnese. Variantou je pak mírný poplatek 
za karafu vody, kterou si zákazník může 
nechat libovolně dolévat. Šéf Sdružení 
oboru vodovodů a kanalizací František 
Barták uvedl, že vodárenské firmy se snaží 
podávání kohoutkové vody v restauracích 
již několik let podporovat. Největší vodá-
renská skupina Veolia ČR nabízí ve svém 
projektu karafy a mediální podporu 
restauracím, které hostům vodu z vodo-
vodu nabízejí. 
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co se kde šustne

jak si vedla 
veterina?

čaj raději sypaný

Nabízejte domácí!      
– palec nahoru 
Největší obchodní řetězce 

na Slovensku budou muset zveřejňo-
vat informace o zastoupení potravin 
domácí produkce na svých pultech. 
Nařízení schválil parlament poté, co 
potravináři upozornili na klesající podíl 
slovenských výrobků v nabídce prode-
jen. Cílem je zvýšení podílu slovenských 
potravin na pultech postupně na 80 %. 
V českých řetězcích se podíl tuzemských 
potravin pohybuje kolem 60 až 70 %. 
Zastoupení domácí produkce potravin 
v prodejnách loni podle průzkumu 
agentury GfK kleslo pod hranici 50 %. 
Z jednotlivých výrobků se nejlépe vedlo 
slovenským minerálním vodám, mléku 
a pivu, na opačné straně žebříčku 
skončily domácí konzervované produkty 
a cukrovinky.

Potravinářství v problé-
mech      
– palec dolů 

Potravinářská komora České republiky 
vydala prohlášení, ve kterém upozorňuje 
na nepříznivý vývoj potravinářského 
sektoru v posledních letech. Výrobci 
potravin dlouhodobě bojují s tlakem 
obchodních řetězců na co nejnižší cenu, 
jehož důsledkem je degradace jejich 
kvality a rostoucí dovoz levných náhražek 
ze zahraničí. Zásadním problémem je dle 
Potravinářské komory, vedle neúměrných 
marží obchodních řetězců, zvyšující se 
DPH na potraviny (o 10 % v posledních 
pěti letech) v době zhoršující se ekono-
mické situace a s tím spojené snížení 
koupěschopnosti spotřebitelů. V nepo-
slední řadě jsou spotřebitelé příliš často 
vystavováni negativní publicitě ze strany 
médií i politických představitelů. 

Podpora zemědělství        
– palec nahoru 
Ministerstvo zemědělství chce 

více podpořit upadající živočišnou výrobu 
a pěstování ovoce a zeleniny. Zároveň 
hodlá zemědělce motivovat, aby lépe 
využívali půdu a vodu a vytvářeli více 
pracovních míst na venkově. Vyplývá 
to z návrhu strategie českého 
zemědělství a potravinářství, který 
představil ministr zemědělství Petr Bendl. 
České zemědělství se má podle strategie 
do budoucna podílet na trvalém zajištění 
potravinové bezpečnosti na národní 
i evropské úrovni. K uplatnění priorit má 
pomoci především nastavení pravidel pro 
vyplácení dotací v příštím programovém 
období. „Dotace má být pozitivním impul-
sem k tomu, aby se podnikání dařilo, 
nikoli cílem zemědělce,“ řekl ministr. 

Světová zdravotnická organizace se rozhodla snížit doporuče-
nou maximální denní dávku soli v jídle. Dospělý člověk by měl 
podle nového stanoviska denně zkonzumovat méně než dva 
gramy sodíku, tedy méně než pět gramů soli. V předchozím 
doporučení se rovněž uváděly dva gramy sodíku, ale v nové 
směrnici přibyla formulace „méně než“. Dospělý organismus 
by měl naopak přijmout nejméně 3,51 gramu draslíku. Cílem 
doporučení je především zmenšit riziko srdečních chorob 
a mozkové mrtvice. Světová zdravotnická organizace také 
poprvé vydala doporučení pro příjem soli u dětí, a to v závislosti 
na jejich velikosti, věku a energetické spotřebě. 

Češi chodí na pivo stále 
méně do hospod, roste 
naopak tržní podíl baleného 
piva, a to hlavně díky pivu 
v PET lahvích. Rostoucí oblibě 
se těší tzv. radlery, tedy mixy 
piva a limonády, které loni 
představovaly již pět procent 
prodejů piva v tuzemských 
obchodech. Změny v cho-
vání pivařů způsobila hlavně 
ekonomická krize, neboť ba-
lené pivo je levnější než pivo 
točené. „Když si kupujete ba-
lené pivo, tak kupujete pivo, 
zatímco, když si koupíte pivo 
ze sudu, kupujete službu,“ 
zdůvodnil ředitel Českého 
svazu pivovarů a sladoven Jan 
Veselý. Produkce tuzemských 
pivovarů podle předběžné-
ho odhadu loni meziročně 
vzrostla asi o 1,5 procenta.

Češi  v  posledních  letech  mírně  omezují  nákupy  sáčkového  čaje 
v tradičních obchodech, naopak roste zájem o sypané čaje, kte-
ré jsou k dostání hlavně ve specializovaných prodejnách. Dle úda-
jů ČTK se zvyšuje zejména poptávka po zeleném čaji, naopak trh 
s těmi ovocnými zaznamenává pokles. V tuzemských obchodech 
se v období od prosince 2011 do loňského listopadu prodalo 3637 
tun čaje, což bylo o dvě procenta méně než o rok dříve. „Na pokle-
su se nejvíce podílejí dlouhodobé dominantní segmenty ovocných 
a černých čajů, které dohromady představují téměř tři čtvrtiny celé-
ho trhu,“ uvedla Martina Netuhová z firmy Nielsen. 

Tržby tuzemských obchodníků z prodeje tvrdého alkoholu 
loni klesly i v důsledku metanolové aféry a následné prohibice 
o 12 %. Z analýzy vypracované pro ČTK vyplývá, že aféra zrych-
lila přesun spotřebitelů od domácích a levnějších k zahraničním 
a dražším lihovinám. Absolutní loňský propad tržeb v tuzem-
ských supermarketech, hypermarketech a diskontech za kate-
gorie brandy, hořké bylinné likéry, koňaky, likéry, rumy, vodky 
a whisky dosáhl 680 milionů korun. Propad tržeb zaznamenali 
obchodníci již v první polovině roku, vystupňoval se pak v průbě-
hu září a října, tedy během prohibice, a bezprostředně po ní. 

Státní veterinární správa v roce 2012 zkontrolovala 6551 zásilek 
potravin živočišného původu o celkové hmotnosti přes 67 000 tun. 
Zpět do země původu bylo vráceno 45 zásilek potravin, ve více než 
40 procentech případů šlo o vejce, druhou nejproblematičtější sku-
pinou bylo drůbeží maso. Nejčastěji se produkty vracely do Polska. 
Veterináři loni provedli také více než 2500 kontrol chovů a 8700 
kontrol v oblasti ochrany zvířat proti týrání. SVS v roce 2012 uložila 
pokuty za bezmála 14 milionů korun, tedy takřka o tři miliony 
meziročně více. Podle mluvčího SVS Josefa Dubna je tento nárůst 
způsoben především vyšším počtem mimořádných kontrol. 
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Vejce nás provázejí v jídelníčku odnepaměti. Jedná se o univerzální potravinu, 
která je neodmyslitelně spojena především se svátkem Velikonoc. Víte však, jak 
vejce v obchodech vybírat a zda či v jakém množství je s ohledem na naše zdraví 
konzumovat? A vzpomenete si ještě na loňskou „slepičí“ aféru?

Přídatné látky neboli éčka jsou dlouhodobě vděčným mediálním 
tématem a terčem kritiky ze strany odborné i laické veřejnosti. Jsou však 
skutečně tak škodlivé či minimálně kontroverzní? Je důležité si uvědomit, 
že žádný hon na čarodějnice není na místě – žádná škodlivá éčka se 
v prodávaných potravinách nevyskytují. 

pro spotřebitele významné zdravotní 
riziko. 

6. existuje orgán, který pře-
zkoumává podmínky pro 
použití jednotlivých přídatných 
látek?
ano. Tímto orgánem je Evropský 
úřad pro bezpečnost potravin (EFSA). 
Vzhledem k tomu, že právní předpisy 
EU týkající se bezpečnosti potravin mají 
poměrně široký vědecký a technický 
základ, byla vytvořena instituce, jejímž 
úkolem je posílit systém vědecké 
podpory a reflektovat požadavky 
související právě s bezpečností potravin. 

7. Může dojít k tomu, že 
bude nějaká přídatná látka 
zakázána?
ano. Na základě nových vědeckých 
poznatků (tj. odbornými studiemi) 
EFSA přezkoumá podmínky pro použití 
dané přídatné látky, a pokud dospěje 
k závěru, že existují obavy z rizika 
pro lidské zdraví, vydá odborné 
stanovisko, v němž svoje závěry shrne. 
Evropská komise pak může zareagovat 
tím, že iniciuje změny odpovídajících 
právních předpisů. 

8. Může naopak dojít k tomu, 
že bude rozšířen seznam přídat-
ných látek?
ano. Podmínkou je, aby taková látka 
prošla přísným hodnocením zdravotní 
nezávadnosti. Kód E zavedla EU pro 
přídatné látky, které byly podrobně 
zhodnoceny na základě toxikologických 
studií a jsou v povolených dávkách, 
které jsou bezpečné pro zdraví 
konzumentů. Takto byl v nedávné době 
seznam povolených přídatných látek 
rozšířen například o glykosidy stévie 
jako nového sladidla (E960).

9. existují webové stránky, kde 
lze nalézt objektivní informace 
o přídatných látkách?
ano. Jedná se o stránky pod záštitou 
ministerstva zemědělství: 
www.bezpecnostpotravin.cz, 
www.viscojis.cz. 

ve složení potraviny. Na obale potravin 
se uvede vedle názvu přídatné látky, 
nebo označení přídatné látky číselným 
kódem, také kategorie (konzervant, 
barvivo, emulgátor atd.). Tato 
povinnost vyplývá přímo ze zákona 
o potravinách a vyhlášky o způsobu 
označování potravin. 

4. Do kterých potravin se potra-
vinářské přídatné látky přidá-
vat nesmějí?
a) do nezpracovaných potravin
b) do medu
c) do neemulgovaného tuku a oleje
d) do másla
e) do plnotučného, polotučného 
a odtučněného mléka, pasterovaného 
nebo sterilovaného, včetně ošetřeného 
vysokou teplotou, a smetany
f) do neochucených kysaných mléč-
ných výrobků s živou kulturou
g) do přírodních minerálních vod 
a balených pramenitých vod
h) do kávy, s výjimkou ochucené 
instantní kávy, a kávových extraktů
i) do nearomatizovaného čaje
j) do cukru
k) do sušených těstovin, kromě 
bezlepkových nebo těstovin určených 
pro hypoproteinové těstoviny
l) do neochuceného podmáslí s výjim-
kou sterilovaného podmáslí

5. existuje seznam zdraví škod-
livých potravinářských přídat-
ných látek?
ne. Platné právní předpisy stanoví 
pouze seznam povolených přídatných 
látek, které mohou být do potravin 
zcela legálně přidávány. Žádný 
právní předpis neřeší škodlivost či 
zdravotní závadnost přídatných 
látek. Všechny povolené přídatné 
látky jsou při použití v konkrétních 
povolených limitech do konkrétních 
potravin zdraví neškodné. Zároveň 
žádný právní předpis neřeší škodlivost 
kombinací několika přídatných 
látek. Zásadně platí pravidlo střídmé 
konzumace jakékoli potraviny. Pokud 
jsou přídatné látky použity v souladu 
s platnými předpisy, nepředstavují 

Jediné smysluplné dělení je na éčka 
povolená a nepovolená. Pokud je nějaká 
přídatná látka shledána škodlivou do té 
míry, že by mohla být pro konzumenta 
potraviny nebezpečná, je za podpory 
celé řady studií zakázána. Jako éčka se 
označují i látky čistě přírodního původu, 
například kyselina citronová, a obsahují 
je tedy i obecně doporučované potra-
viny jako ovoce či zelenina. Démonizace 
éček proto není v žádném případě 
na místě. A jaké jsou nejčastější otázky 
ohledně přídatných látek?

1. Co to jsou éčka?
Potravinářské přídatné látky jsou 
látky, které se zpravidla nepoužívají 
samostatně, ani jako potravina či 
charakteristická potravní přísada, ale 
přidávají se do potravin při výrobě, 
balení, přepravě nebo skladování, čímž 
se samy, nebo jejich vedlejší produkty, 
stávají či mohou stát součástí potraviny.

2. Mohou výrobci potravin 
používat jakékoli potravinářské 
přídatné látky?
ne. Pro každou přídatnou látku jsou 
právními předpisy stanoveny druhy 
potravin, včetně potravin určených 
pro zvláštní výživu, do kterých lze 
přídatnou látku přidávat, a podmínky 
jejího použití. 

3. Musejí být potravinářské pří-
datné látky uvedeny na obale 
potravin?
ano. Přídatná látka obsažená 
v potravině musí být vždy uvedena 

Co jsou éčka zač? Lepší vejce, 
nebo slepice?
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využít na výrobu obohacených vajec, 
např. selenových nebo omega 3. Může to 
ale mít také negativní dopady, pokud se 
nepoužívá kvalitní krmná směs, například 
v domácích chovech, kde se slepice krmí 
nekvalitními zbytky. 

čím je způsobena někdy odlišná 
intenzita barvy žloutku?
Intenzita barvy žloutku je způsobena 
složením krmné směsi. Pokud je v ní vyšší 
podíl kukuřice, je žloutek výrazněji žlutý. 
V ČR stále přetrvává představa, že pokud 
je barva žloutku intenzivnější, je to známka 
větší kvality. To je bohužel velký omyl. 
Barva žloutku nemá na kvalitu vejce vliv, je 
to pouze vizuální vjem.  

je konzumace nabarvených vajec 
bezpečná? Nevadí, když nám 
barva vejce trochu obarví?
Na barvení vajec se používají potravinářské 
barvy, které jsou bezpečné. Když se 
dostanou do bílku, tak to nevadí. Pokud 
ale někdo bude experimentovat a nezvolí 
barvy k tomu určené, může mít samo-
zřejmě problém.

loni před velikonocemi jsme 
zaznamenali aféru hromad-

kolem 230 kusů vajec na obyvatele. V EU 
je tato spotřeba asi 212 kusů. 

jak velký „skok“ v konzumaci 
vajec znamenají velikonoce?
V roce jsou dva kulminační body v zájmu 
o vejce, a to jsou Velikonoce a Vánoce. 
Na Velikonoce jsou trochu problémy 
s barvou skořápky, lidé chtějí bílou, 
ale v ČR se ve velkochovech chovají 
plemena produkující hnědou skořápku, 
neboť ta je odolnější vůči k poškození. 
Někteří chovatelé se snaží na toto období 
upřednostňovat nosnice snášející vejce 
s bílou skořápkou, ale k uspokojení 
poptávky to nestačí, a tak se tato vejce 
musejí ještě dovážet. O Vánocích se zase 
vejce používají hlavně na pečení. V těchto 
dvou obdobích dochází k nárůstu odbytu 
vajec v průměru o 30 % nad rámec 
normálních požadavků trhu.

velký zájem je před velikonoci 
především o bílá vejce. je nějaký 
rozdíl v jejich chuti?
Rozdíl v chuti není žádný. Ta, stejně jako 
nutriční hodnoty vejce, je určena složením 
krmné směsi, jejíž jednotlivé složky 
transformuje nosnice svým metabolismem 
do vejce. Této vlastnosti se dá dobře 

kolik vajec se u nás ročně 
vyprodukuje? 
V průměru se v ČR vyprodukují více než 
dvě miliardy vajec, ale od vstupu do EU 
tento počet stále pomalu klesá. Loňský 
rok byl mimořádný v tom, že od 1. 1. 2012 
začala platit Směrnice Rady 74/1999 EK 
o minimálních standardech pro chov 
nosnic, a tak od tohoto data platí zákaz 
chovat nosnice v neobohacených klecích. 
Čeští chovatelé toto respektují, nestihli 
však vyměnit technologie u všech hal, 
proto rekonstrukce probíhaly celý rok 
2012 a budou probíhat i v roce letošním. 
Důsledkem byla menší produkce vajec 
v roce 2012. Situace se však lepší, neboť 
se zvyšuje kapacita pro chov nosnic. 
Oproti původním očekáváním můžeme 
dnes říci, že po dokončení procesu 
rekonstrukcí chovných klecí bude kapacita 
větší než před jejich započetím, a tím 
stoupne šance na vyšší produkci vajec 
a také na možnost zásobovat ve větším 
objemu český trh.

kolik vajec na hlavu se u nás ročně 
zkonzumuje? liší se nějak tyto 
počty od evropského průměru?
Naše kuchyně je založená na používání 
vajec. Jejich spotřeba se pohybuje ročně 
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Česká vejce 
jsou bezpečná
V České republice zkonzumujeme ročně více vajec než zbytek Evropy. Víte ale, proč 
se řada lidí v loňském roce rozhodla zřizovat si doma vlastní chovy? Máme mít 
z konzumace vajec obavy, nebo jsou prodávaná vejce zcela bezpečná? A je barva 
žloutku skutečně zárukou kvality? Tyto a další otázky jsme položili Ing. Dagmar 
Tůmové, předsedkyni představenstva Českomoravské drůbežářské unie, o.s.

jaký je dnes pohled odborníků 
na vejce z výživového hlediska?
Pohled se změnil, zejména ve světle 
nových informací, které zase souvisejí 
s rozvojem vědy, kdy jsem schopni lépe 
a přesněji identifikovat některé zdraví 
prospěšné složky výživy. Vejce jsou dob-
rým zdrojem bílkovin. Každé obsahuje 
kolem sedmi gramů bílkoviny ve žloutku 
a čtyři gramy v bílku. Navíc jsou bohatá 
na vitaminy a živiny. Žloutek pak zvláště 
na vitaminy A, vitaminy skupiny B, D, 
vápník, železo a fosfolipidy - tzv. složené 
lipidy, převážně lecitin, který je součástí 
buněčných membrán. 

Z jakého důvodu se jedná o tak 
kontroverzní potravinu? Názor 
na její konzumaci se v čase velmi 
proměňoval.
Z nejnovějších zkoumání vyplynulo, 
že cholesterol obsažený ve vejcích 
nemá tak negativní dopad na hladinu 
celkového krevního cholesterolu. 
Výsledkem tedy je, že obava z příjmu 
vysokého množství  cholesterolu 
ve vaječném žloutku není důvodem pro 
to, vejce vůbec nejíst. Jeden žloutek 
obsahuje 150 až 200 mg cholesterolu. 
Raději bychom tedy měli sledovat příjem 
tuků ve stravě, a to zejména nasycených 

mastných kyselin z vysokotučných 
mléčných výrobků, které prokazatelně 
zvyšují hladinu krevního cholesterolu.

jaké prospěšné látky vejce 
obsahují?
Obsahují lecitiny, ale rozhodující je, čím 
jsou slepice krmeny. V současnosti jsou 
zejména v západní Evropě hitem vajíčka 
s vysokým obsahem dlouhořetězcových 
omega-3 mastných kyselin, které 
známe z tuků mořských ryb. Slepice 
jsou krmeny zbytky těchto ryb obsa-
hujících rybí tuky, které pak přecházejí 
i do vajíček

jaké rizikové látky vejce 
obsahují?
V současnosti, kdy se ukázal minimální 
negativní vliv cholesterolu z vajíček 
na hladinu cholesterolu v krvi člověka, 
jde zejména o složky, které souvisejí 
s kvalitou prostředí a krmných směsí. 
Pozornost je samozřejmě třeba věnovat 
také konkrétnímu zdravotnímu stavu. 
Ovšem i osoby s vyšší hladinou choleste-
rolu by měly vejce občas konzumovat. 
Pokud by tedy bylo potřeba ze zdravot-
ních důvodů omezovat příjem vajec, pak 
tím způsobem, že na každý zkonzumo-
vaný žloutek připadnou tři bílky. 

jak často bychom měli vejce 
do našeho jídelníčku začleňovat?
Není problém je zařadit i čtyřikrát týdně. 
Samozřejmě záleží na celotýdenním 
složení stravy. 

v jaké úpravě je nejvhodnější 
vejce konzumovat?
Nejlepší je určitě konzumovat vejce 
vařená. Pokud je chcete krátce smažit, 
tak použijte kvalitní pánev a olej.

jsou nějaké skupiny, které by 
se měly konzumaci vajec zcela 
vyhnout?
Jedná se především o osoby s alergií 
na vaječnou bílkovinu nebo osoby 
s přísným omezením příjmu bílkovin, 
u nichž je třeba příjem vajec sledovat. 

Od jakého věku a jak často by 
měly vejce konzumovat děti?  
Do polévek je možné vejce přidávat 
klidně od období přechodu na smíšenou 
stravu, tedy zhruba od jednoho roku, 
záleží na doporučení pediatra. Podle 
zásad zdravé stravy by zdravé děti 
v předškolním věku měly mít maximálně 
čtyři vejce týdně a přednostně v rozptý-
lené formě, tedy použité při přípravě 
pokrmů. 

Vajec se nebojte!
Zdravá. Škodlivá. Velmi prospěšná. S pověstí vajec to bylo v uplynulých 
desetiletích jako na houpačce. Díky rozvoji vědy se však dočkala satisfakce – jsou 
výborným zdrojem bílkovin, vitaminu a živin. A jak nám vysvětlil rnDr. Pavel 
Suchánek z Institutu klinické a experimentální medicíny, ani s tím proklínaným 
cholesterolem to není tak divoké. 
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I konzervy mohou skrývat lahůdky
K      novinkám 
pod značkou Tesco patří na 80 
nejrůznějších  konzervovaných 
potravin.  Novou  řadu  charakterizuje  především,  vysoká 
kvalita,  originální  receptura  a  široká  škála  nabízených 
druhů,  což  tyto  potraviny  posouvá  na  roveň  čerstvým 
produktům. Nový sortiment zahrnuje vedle ovoce a ze-
leniny,  také  ryby,  maso,  hotová  jídla  a  mnoho  dalších 
pochoutek  jakými  jsou  například  ratatouille,  cizrna  či 
špenát, které jinde nenajdete. Zajímavá je také nabídka 
různých druhů fazolí lišících se velikostí i tvarem. Těstovi-
nové pokrmy stačí jen ohřát, na zeleninových ratatouille 
si pochutnáte  i za studena. V nabídce nechybí ani oblí-
bený tuňák, olivy či šunka s vysokým podílem vepřového 
masa.  Nové  Tesco  konzervy  v  sobě  spojují  kvalitu  čers-
tvých potravin s výhodami konzervovaného balení  jaký-
mi  jsou především trvanlivost,  vysoká odolnost a  rychlá 
příprava. 

Další údaje na obale
Na spotřebitelském obale musí být 
kromě toho ještě uvedeno datum 
minimální trvanlivosti, doporučení pro 
uchovávání vajec, slovně vyjádřený 
způsob chovu nosnic, vysvětlení 
významu kódu producenta, číslo balírny 
či třídírny se značkou státu. Pozor na to, 
že balírna nevypovídá nic o původu 
vajec, ten zjistíme přímo na konkrétním 
vajíčku. Vejce nesmí překročit hranice 
mateřské země neoznačené, ale 
legislativa umožňuje označená vejce 
dovážet a až poté je třídit a balit.  
Vyhláška dále stanovuje, že vejce třídy 
A se uchovávají při nekolísavé teplotě 
prostředí v rozmezí 5 až 18 °C a lze 
je prodávat nejpozději 7 dnů před 
uplynutím minimální trvanlivosti. 

jak nakupovat
Skořápka na první pohled nesmí být 
porušena či nevhodně zašpiněna. 
Nebojte se otevřít krabičku, ve které jsou 
vejce uložena. Prohlédněte skořápky, zda 

jsou pevné a bez prasklin. Stáří vejce lze 
těžko odhadnout, avšak obchodníkům 
se doporučuje, aby neprodávali vajíčka 
starší než 21 dní. Jsou-li vajíčka 
skladována za správných podmínek, jsou 
spolehlivě v pořádku 28 dní. 

test čerstvosti
Uvnitř nepoškozené skořápky by měl 
být čistý pevný žloutek a nerozteklý 
bílek gelové konzistence. Čerstvé 
vejce můžeme poznat jednoduchou 
zkouškou, pokud je vložíme do sklenice 
s vodou. Čerstvé vajíčko klesne rovnou 
ke dnu, kde zůstane ležet. Starší vejce 
klesne také, ale méně a rozhodně ne 
až na dno. Vajíčko, které neklesne 
a zůstane plavat na povrchu, je staré 
a je třeba je vyhodit. Dalším znakem je 
vůně. Zkažené vejce bezpečně poznáme 
podle nelibého zápachu. Na čerstvosti 
se jednoznačně promítá i uchovávání 
vajec. Čím větší pozornost budeme 
věnovat skladování, tím více prodlou-
žíme jejich trvanlivost. 

Ingredience:  
 4–5 vařených vajec schubert (zemědělské družstvo 

albrechtice), 60 g tradičního českého másla tatra, 
1 ½ lžíce plnotučné hořčice Nova, 2 balení krémového 
sýru ŽErvÉ (Kromilk), sůl, pepř, nasekaná pažitka  

Postup:
 Žloutky utřeme s máslem, přidáme sýr, hořčici, špetku soli 

a pepře, nahrubo nastrouhané bílky, dochutíme nasekanou pažitkou 
a servírujeme se škvarkovou bulkou PETA Bohemia.

Vajíčková 
pomazánka

ného nákupu slepic. čím byla 
způsobena? 
Tento boom v zájmu byl způsoben 
nedostatečnou produkcí vajec v celé 
EU v důsledku zavedení Směrnice Rady 
74/1999 EK o minimálních standardech 
pro chov nosnic. Produkce českých 
chovatelů byla na asi 60 % a vzhledem 
k tomu, že mnoho členských států vyrábělo 
i přes zákaz vejce v neobohacených klecích, 
byl jejich dovoz do ČR zakázán. Z tohoto 
důvodu vzrostly ceny vajec v tržní síti. 
Mnohdy zdražovali i ti, kteří nic neinvesto-
vali, ale měli k tomu výbornou příležitost, 
například farmáři. Spotřebitelé se zlobili 
na výrobce, ale obchodníci nesnížili své 
marže, a tak k základní ceně ještě přidali 
svou marži, která byla v průměru 30 %, 
a DPH 14 %. Nejvyšší cena zemědělských 
výrobců byla v 11. týdnu, a to 3,53 Kč. Poté 
už jen klesala a pak se ustálila kolem 2 Kč. 

Zaznamenali producenti vajec 
v souvislosti s tím pokles prodeje 
v obchodech?
Nezaznamenali. Lidé si sice slepice koupili, 
ale nosnice na dvorcích nemají takovou 
užitkovost jako v chovech intenzivních. 
Navíc je samozřejmě většina spotřebitelů 

ve městech i na vesnicích, kteří si nosnice 
chovat nechtějí. 

Odkud se k nám vejce nejvíce 
dovážejí? 
Největšími dovozci jsou Polsko, Německo 
a Slovensko. Podíl dovezených vajec 
na spotřebě v ČR tvoří asi 20 %.

je třeba mít obavy z konzumace 
vajec s ohledem na riziko sal-
monely či přítomnost hormonů 
a antibiotik?
Vejce, která jsou vyrobená v intenzivních 
chovech, jsou bezpečná a pod stálou 
kontrolou Státní veterinární správy. V ČR 
probíhá Národní program na tlumení 
salmonel v prostředí. Je nastaven systém 
odběrů vzorků a v případě, že se přítomnost 
salmonel potvrdí, hejno se buď porazí, 
nebo se vejce dají na tepelné opracování. 
V žádném případě se však vejce z těchto 
hejn nedostanou do tržní sítě. Hormony se 
u nosnic nepoužívají a antibiotika pouze 
výjimečně jako léčivo. Antibiotika jsou 
velmi sledována a nesmějí se používat jako 
prevence. Jelikož by se při použití antibiotik 
u nosnic jejich rezidua dostala do vajec a při 
kontrole by se celá produkce za období 

používání antibiotik i ochranné doby 
musela vyhodit, nedovolí si žádný výrobce 
v produkčním období antibiotika používat. 

Pozná dle vašeho názoru normální 
konzument na chuti vejce, zda 
bylo chováno ve volném výběhu, 
nebo v kleci?
Ne, rozdíl v chuti může být ovlivněn pouze 
čerstvostí vejce a složením krmné směsi, 
nikoliv technologií. 

jak vejce v domácnosti správně 
skladovat? jaké jsou hlavní zásady 
při používání vajec v kuchyni? 
Vejce by se mělo skladovat v nekolísavé 
teplotě 5 až 18 °C. Pokud žije spotřebitel 
v rodinném domku, je nejlepší chladný 
sklep. V bytech asi není jiná možnost 
než využít spodní část lednice. Důležité 
je neměnit teploty, v nichž jsou vejce 
skladována.  Základní zásadou při 
používání vajec v kuchyni je hygiena. 
Obsah vejce je bezpečný, ale může být 
kontaminován následně ze skořápky, 
pokud bychom nedodržovali hygienické 
zásady. Mnoho kuchařek například vytírá 
vaječnou skořápku při rozbití prstem, ale 
neumyjí si před tímto úkonem ruce.

Slepičí vejce, jejichž produkce přesáhne 
ročně miliardy, se dělí dle jakosti do tříd 
A a B. Pro maloobchodní prodej jsou 
určena jen čerstvá vejce třídy A, vejce 
třídy B jsou určena pro průmyslové 
zpracování. Každé vejce zakoupené 
v obchodě obsahuje kód řídící se 
vyhláškou č. 264/2003 Sb. Tento kód se 
skládá ze čtyř částí:

Metoda chovu
0 – vejce nosnic chovaných v souladu 
s požadavky ekologického zemědělství (Bio)
1 – vejce nosnic ve volném výběhu
2 – vejce nosnic v halách
3 – vejce nosnic v klecích

Původ vajec
Registrační kód státu, například:
CZ – Česká republika
SK – Slovensko
DE – Německo
PL – Polsko

registrační číslo hospodářství
Poslední čtyři číslice registr. čísla chovu, 
které přiděluje Státní veterinární správa. 

hmotnost vejce
S (small) – do 53 gramů
M (middle) – 53 až 63 gramů
L (large) – 63 až 73 gramů
XL (extra large) – nad 73 gramů

Například kód na vejci 3CZ 4689 M 
znamená, že vejce je od nosnice 
chované v kleci, pochází z České 
republiky, z chovu BIKOS CZ s.r.o. 
a mělo by mít hmotnost 53 až 63 
gramů. 

Jak se vyznat 
ve vejcích?
Vejce v obchodě na sebe prozradí vše, snad jen s výjimkou jména slepice, která ho snesla. 
Zvládnete však kódy rozšifrovat, aby v košíku skončila vejce podle vašich představ?

Doba přípravy: 10 minut, pro 4 osoby
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jak poznat kvalitní potraviny – uzená masa  jak poznat kvalitní potraviny – uzená masa  

mas byla po vyjmutí z obalu mokrá, 
i když vyuzené maso by mělo být spíše 
sušší. Zároveň v obalech zůstávala volná 
tekutina, protože řada výrobců přidává 
do produktů vodu v množství na samé 
hranici technologických možností a ani 
chemické ošetření tak vodu neudrží uvnitř 
výrobku. 
Značení všech vzorků bylo porovnáno 
s požadavky vyhlášky č.113/2005 
v platném znění O způsobu označování 
potravin a tabákových výrobků. U všech 
vzorků obsahovaly etikety všechny 
povinné údaje a nebyly zjištěny informace, 
které by spotřebitele uvedly v omyl. 
Čitelnost údajů byla dobrá. 

Uzená rolovaná plec) nedodržely dekla-
rovaný obsah masa na obale, a to ani 
při započítání nejistoty měření. Všechny 
ostatní vzorky při zohlednění nejistoty 
měření deklaraci dodržely. Jeden výrobek 
(Příbramská uzenina Svatohorská kýta) 
se dostal na hodnotu 106,43 % masa, 
což je způsobeno dvěma důvody. Prvním 
důvodem je metodologický postup, při 
kterém se při výpočtech obsahu masa 
vychází z průměrných hodnot a používá 
se pro výrobce výhodnější faktor. Důvo-
dem druhým je fakt, že do výrobku byly 
přidány živočišné bílkoviny, které obsah 
masa zvyšují. Názory na jejich použití se 
liší, více naleznete v boxu na straně 19. 
Rozdíly v obsahu soli nebyly u jednotlivých 
vzorků podstatné, všichni výrobci dodrželi 
na obale deklarovaný údaj. 
Fosfáty se do masných výrobků přidávají 

spolu s nástřikem, neboť mají schopnost 
vázat a udržovat vodu. Jejich obsah se 
pohyboval mezi <100 až 3020 mg/kg, 
legislativní limit je stanoven na 5000 mg/
kg. V případě vzorku Dulano Delikatesní 
uzená krkovička výrobce použití difos-
forečnanů deklaroval na obale, ovšem 
laboratorní testování žádné neodhalilo. 
Jak se můžete přesvědčit ve slovním 
hodnocení, je jejich použití ve velkém 
množství na chuti výrobku poznat. 
Sojová bílkovina, která se do výrobků při-
dává jako náhražka bílkovin ze svaloviny, 
v žádném z testovaných výrobků zjištěna 
nebyla. Bohužel však nelze říci, že její 
absence zároveň automaticky znamená, 
že nebyly použity jiné rostlinné bílkoviny 
(např. rýžová či pšeničná), na jejichž 
přítomnost výrobky testovány nebyly. 
Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou 
škodliviny vznikající při procesu uzení. 
Limit jejich součtu (PAH 4) je legislativně 
stanoven na 30 µ/ kg. Mezi hodnotami 
všech vzorků byly jen nevýznamné rozdíly 
a pohybovaly se hluboce pod stanoveným 
limitem. 
Jak se můžete přesvědčit ve slovních 
komentářích pod tabulkami, většina 

Do testu jsme zařadili 13 vzorků tepelně 
opracovaných uzených mas, běžně 
dostupných v českých obchodních 
řetězcích. Podrobili jsme je laboratornímu 
testování na Státním veterinárním ústavu 
Praha, kde se zjišťoval obsah masa, soli, 
fosfátů, sojové bílkoviny a polycyklic-
kých aromatických uhlovodíků (PaH). 
Všechny vzorky byly zároveň senzoricky 
hodnoceny odbornou porotou, jejíž 
složení najdete na straně 20. V labora-
torním hodnocení byl zásadním kritériem 
obsah masa jednotlivých vzorků. A hned 
zde nastává první problém – u tří vzorků 
jsme narazili na skutečnost, že výrobce 
obsah masa neuvedl na obale, což mu 
umožňuje převažující výklad vyhlášky č. 
326/2011, která určuje druhy výrobků, 
které toto uvedení vyžadují. Dva vzorky 
(Tesco Uzená krkovice a Řezníkův talíř 

personál. Pro řadu spotřebitelů bude 
rovněž rozhodujícím faktorem výběru 
cena. V neposlední řadě je na místě 
zvážit účel, pro který je daný výrobek 
kupován – pokud například k přípravě 
obložené mísy, lze doporučit třeba 
výrobek s dekorativním pokryvem, 
pokud k další kulinární úpravě jako 
součást připravovaného pokrmu, pak 
to může být jen silně vyuzené maso 
bez dalších dekorativních přísad. Platí 
zde obecné pravidlo, že uzené maso 
z tučnějších částí bude šťavnatější 
a chuťově výraznější, než tomu bude 
například u uzeného z kýty se srovnatel-
ným nástřikem a stupněm vyuzení.

jak se liší vakuově balená masa 
ze supermarketů a „domácí“ 
uzená od malých řezníků?
Jde zejména o trvanlivost. Při vakuovém 
balení je potlačen růst mikroorganizmů, 
které by při volném uskladnění výrobku 
mohly způsobit jeho kažení. Obal tyto 
výrobky navíc chrání před další konta-
minací v průběhu distribuce a prodeje. 
Prodloužená trvanlivost vakuově 
balených mas ale s sebou přináší další 
drobné odlišnosti, jako je například 
potřeba stabilizace některých přirozeně 
obsažených složek masa, použitím 
antioxidantů, což v případě nebalených 
výrobků určených k rychlému prodeji 
a spotřebě není nutností. Pokud ale 
zohledníme fakt, že určitá část potravin 
je dodávána do obchodních řetězců 
pod extrémním cenovým tlakem, kdy 
obchodník v plné míře definuje kvalitu 

vyráběného a dodávaného zboží, 
musíme připustit, že i řada výrobků 
z kategorie balených uzených mas 
na pultech těchto řetězců je v nižší 
kvalitě ve srovnání s nebalenými výrobky 
z nezávislé prodejní sítě. Nižší kvalita 
je zde dána vyšším obsahem vody 
a přídatných látek, které s přídavkem 
vody souvisejí. Je proto nutností, aby 
složení výrobku bylo správně označeno. 
Na každém spotřebiteli je pak, aby 
vyhodnotil poměr ceny a kvality 
daného výrobku, ať již v supermarketu, 
u řezníka nebo kdekoliv jinde. 
Vzhledem k formulaci dotazu také 
považuji za vhodné upozornit na to, 
že používání označení „domácí“ 
na potravinách není přípustné, protože 
základním předpokladem pro to, aby 
mohly být uváděny do oběhu, je jejich 
výroba ve schválených potravinářských 
provozech a nikoliv u výrobce doma. 
Označení „domácí uzené maso“ lze 
proto považovat za klamavé.

je v legislativě nějak definováno 
uzené maso?
Není. Jedná se o velmi širokou paletu 
masných výrobků vyráběných z různých 
druhů mas různými technologiemi. Tyto 
výrobky většinově spadají do skupiny 
„tepelně opracované masné výrobky“ 
a částečně též do skupiny „kuchyňské 
masné polotovary“. Každá z těchto 
skupin má přitom obecně vymezené 
charakteristiky a technologické poža-
davky v platné legislativě.

jak by mělo správně uzené maso 
vypadat a chutnat?
Na první pohled by mělo být zřejmé, 
že se jedná o uzené maso a tato 
skutečnost by se měla znatelně odrazit 
i do vůně a chuti výrobku. Těžko ale 
můžeme srovnávat vzhled například 
uzeného boku a uzené kýty. Charakter 
suroviny má tudíž významný vliv 
na vzhled, a to především na řezu 
výrobku. Povrchový vzhled, jinak 
s typickou zlatohnědou barvou po vyu-
zení, rovněž může ovlivnit třeba použitý 
dekorativní pokryv. Uzené maso by mělo 
být přiměřeně slané a mělo by spojovat 
silnou chuť masa a udícího kouře. 

Podle čeho by měli spotřebitelé 
uzená masa v obchodě vybírat?
Samozřejmě podle celkového vzhledu 
na povrchu i na řezu a podle informací 
o složení, které jsou v případě balených 
výrobků vyznačené na etiketě nebo 
které nám v případě nebalených výrobků 
na vyžádání poskytne obsluhující 
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S uzeným kupujeme 
také ochucenou vodu

vybírejte podle vzhledu a složení

Jak se uzené maso vyrábí?
Příprava suroviny
• Svalovina mas určených pro uzení musí být bez hlubokých zářezů a zbavuje se různých masitých třásní vzniklých při vykosťování; 
nevhodná je přítomnost tuhých vazivových tkání, kloubních pouzder a chrupavek.
• Surovina pro přípravu rolovaných plecí může být ponechána buď vcelku, nebo se dále na řezačce dělí na masové kostky.
nasolení
• Surovina pro celosvalové výrobky se nejprve nasoluje na injekčním přístroji, kde je solný lák s případným přídavkem aditiv hloub-
kově nastřikován do svalů (množství láku je variabilní – závisí na konkrétní receptuře), následně je surovina masírována rovněž 
s přídavkem láku.
• Pokud jsou pro přípravu rolovaných plecí používány masové kostky, nejsou nastřikovány na injekčním přístroji, lák je zde do sva-
loviny zapracován jen v průběhu masírování.
• Rolované plece celosvalové se po nasolení rolují a vkládají do síťek, které drží tvar výrobku v průběhu tepelného opracování; 
pokud jsou pro přípravu rolovaných plecí používány masové kostky, jsou po nasolení naraženy na plnícím přístroji do kolagenové 
folie se síťkou.
Uzení a tepelné opracování
• Před tepelným opracováním mohou být nasolená masa spařena horkou vodou, aby se zatáhnul povrch a výrobek zůstal po te-
pelném opracování šťavnatý.
• Na povrch výrobků můžeme nanést kulér či jinou povrchovou dekoraci.
• Většinou se používá tříetapové tepelné opracování. Doba opracování musí být nastavena tak, aby vždy ve všech částech 
opracovávaného výrobku bylo dosaženo alespoň tepelného účinku, který odpovídá působení teploty 70 °C po dobu 10 minut. 
Při osoušení se maso vkládá do předehřáté udírny, kde se udržuje teplota cca 75 až 85 °C za intenzivního přívodu čerstvého 
vzduchu. Následuje fáze uzení při teplotě 70 až 80 °C za intenzivního přívodu kouře. Závěrečná je fáze ováření při teplotě do 80 
°C za přívodu páry.
• Po ukončení tříetapového tepelného opracování mohou být výrobky ještě krátce zauzeny.
• Pokud jsou připravována uzená masa ve formě kuchyňského masného polotovaru určeného k domácí tepelné úpravě (žádný 
z hodnocených výrobků nebyl z této kategorie), je z tepelného opracování vynecháno ováření.

Uzená masa jsou tradičním českým výrobkem. I když se 
nejedná o vyložené zdravou pochoutku, jsou díky zauzení 
a přirozenému obsahu tuků chuťově výrazné, a tudíž hojně 
konzumované na řadu způsobů. My jsme se zaměřili na to, 
jaká je jejich kvalita po senzorické a analytické stránce.

Členem hodnotící poroty byl i Ing. Jan Katina, výkonný 
ředitel Českého svazu zpracovatelů masa, který mimo jiné 
upozorňuje na klamavé označení domácího uzeného masa.

Jan Katina
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jak číst tabulky
Známka testu: Skládá se z hodnocení obsahu polycyklických aromatických uhlovo-
díků - PAH (10 %), obsahu fosfátů (10 %), obsahu masa (20 %), organoleptického 
vyšetření laboratoří SVÚ (30 %) a smyslového hodnocení porotou (30 %).
Složení: Uvádíme složení, které uvádí výrobce na obale. U čtyř vzorků jsou ve složení 
uvedeny živočišné bílkoviny (nebo bílkoviny krevní plazmy). Mohou být i u dalších 
výrobků, protože někteří výrobci se domnívají, že se ve složení značit nemusí, když 
pocházejí z masa. 
obsah masa: V obsahu masa, který uvádíme u každého vzorku, mohou být 
zahrnuty i sušené živočišné bílkoviny, které výrobci do masných výrobků někdy 
přidávají. 
obsah fosfátů: Ve složení je najdete pod označením E450, E451 a E452 nebo 
difosforečnany. 
Z laboratoře: Uvádíme smyslové vyšetření vzorků odborníky SVÚ.
Z degustace: Uvádíme celkový závěr z degustace a známku za smyslové hodnocení.

Druhy uzených mas
Do testování byly zařazeny tři různé anatomické části (kýta, plec, krkovice), které se 
liší svými senzorickými vlastnostmi. 
vepřová kýta bez kosti je velmi libová svalovina obsahující cca 19 % čistých 
svalových bílkovin, 1 % vazivových bílkovin a do 5 % tuku. Za účelem přípravy 
suroviny pro výrobu uzeného masa z vepřové kýty se kýta rozděluje na jednotlivé 
šály – vrchní šál, spodní šál, ořech, květovou špičku a palec svíčkové. Vlastnosti se 
mohou v závislosti na druhu použitého šálu mírně lišit.
vepřová plec bez kosti je libová svalovina s mírně vyšším obsahem kolagenu 
ve srovnání vepřovou kýtou. Obsahuje cca 16 % čistých svalových bílkovin, 3 % 
vazivových bílkovin a do 10 % tuku.  Za účelem přípravy suroviny pro výrobu 
uzeného masa z vepřové plece se z plece odděluje tzv. lopatkový plátek a zpravidla 
i svalovina z oblasti nad pažní kostí.
vepřová krkovice bez kosti je „mramorovaná“ svalovina, kde jsou mezi svalovými 
vlákny rozptýlena drobná ložiska sádla; směrem k hlavě je mramorování silnější 
a směrem ke kotletě je svalovina krkovice více libová (cca 14 % čistých svalových 
bílkovin, 2 % vazivových bílkovin a 25 % tuku). 

testovali jsme pro vás – uzená masarubrika podporovánatestovali jsme pro vás – uzená masa 

Název výrobku 
Dulano Delikatesní 

uzená krkovička  

Výrobce
Sutter Německo 

pro Lidl 
Cena za 1 kg 169 Kč
Koupeno Lidl 

Složení uvedené 
na obale

vepř. krkovice 96 %, 
dusit. solicí směs 

(jedlá sůl, konzervant 
dusitan sodný), koření, 
dextróza, stabilizátor 

difosforečnany, antioxi-
dant askorbát sodný, 

kouř z buk. dřeva

Obsah masa (g/100 g) 95,41

Obsah fosfátů (mg/kg) < 100
Známka testu 1,3 

Název výrobku 
Purland Premium 

rolovaná plec

Výrobce
Kaufland ČR 
Modletice

Cena za 1 kg 149 Kč
Koupeno Kaufland

Složení uvedené 
na obale

vepřové maso, 
pitná voda, jedlá sůl, 

konzervant E250, 
želírující látky E407a, 
E407, E415, stabili-
zátory E451, E450, 
E331, modifikovaný 

kukuřičný škrob 
E1422, E1414, škrob, 

antioxidant E316

Obsah masa (g/100 g) 81,19

Obsah fosfátů (mg/kg) 2250
Známka testu 2,2

Název výrobku 
Kostelecké uzeniny 

Uzená rolovaná plec
Výrobce Kostelecké uzeniny
Cena za 1 kg 121,90 Kč
Koupeno Tesco

Složení uvedené 
na obale

vepř. plec 75 %, voda, 
bram. škrob, jedlá sůl, 
směs koření a zeleni-
nové extrakty koření, 
stabilizátory E250, 
E451, zahušťovadlo 

E407, dextróza, zvýraz-
ňovač chuti E621, an-
tioxidant E301, barvivo 

E120, maltodextrin

Obsah masa (g/100 g)
71,02 (s přídavkem 
živočišné bílkoviny)

Obsah fosfátů (mg/kg) 1640
Známka testu 2,9

Název výrobku Farmářské maso

Výrobce LE & CO
Cena za 1 kg 139 Kč
Koupeno Globus

Složení uvedené 
na obale

vepř. kýta 73 %,  voda 
21 %, sůl, konzervant 
E250, zahušťovadla 

cukry, živočiš. bílkovi-
na, stabilizátory E451, 

E450, antioxidant 
E301, želírující látky 

E407a a E508, přírod. 
koření

Obsah masa (g/100 g)
91 (s přídavkem 

živočišné bílkoviny)
Obsah fosfátů (mg/kg) 1828
Známka testu 1,8

Název výrobku 
Staročeská uzená 

kýta
Výrobce Masokombinát Plzeň
Cena za 1 kg 238 Kč
Koupeno Globus

Složení uvedené 
na obale

vepř. kýta 70 %, pit. 
voda, sůl s jodem, 

zahušť. E407, E415, 
stabil. E450, E451, 
modif. škrob E1422, 
dextróza, látka zvýr. 
chuť a vůni E621, 

antiox. E300, E301, 
aroma, extrakty koření, 
barviva E120, E150d, 

konz. E250

Obsah masa (g/100 g) 71,92

Obsah fosfátů (mg/kg) 2117

Známka testu 2,2

Název výrobku Tesco Uzená krkovice

Výrobce Kostelecké uzeniny
Cena za 1 kg 134 Kč
Koupeno Tesco

Složení uvedené 
na obale

100 g vyr. z 90 g masa. 
Vepř. krkovice, voda, 
sol. směs (sůl jod., 

konz. E250), česnek, 
stab. E450, zahušť. 

E407, E415, dextróza, 
látka zvýrazňující chuť 
a vůni E621, antiox. 
E301, E315, koření, 

aroma

Obsah masa (g/100 g) 73,22

Obsah fosfátů (mg/kg) 1663
Známka testu 2

Název výrobku Svatohorská kýta

Výrobce Příbramská uzenina
Cena za 1 kg 189 Kč
Koupeno Albert

Složení uvedené 
na obale

vepř. maso 63 %, pit. 
voda, zahuš. cukry, 

živ. bílk. (vepř.), mod. 
bram. škrob E1420, 
stabil. E451 a E450, 

žel. látka E407a, E508, 
a E415, antiox. E301, 

dusit. sol. směs oboha-
cená jodem (jedlá sůl 
+ konz. E250), škrob 

bram.

Obsah masa (g/100 g)
106,43 (s přídav-
kem živ. bílkoviny)

Obsah fosfátů (mg/kg) 559
Známka testu 2,3

Z laboratoře: Po rozbalení mírně vlhká, v obalu 
nezůstává uvolněná tekutina. V nákroji typická 
struktura vepřové krkovice. Konzistence soudržná, 
na skusu přiměřeně měkká, neuvolňuje vodu. Chuť 
přiměřeně slaná, na skusu šťavnatá, křehká.
Z degustace: Lepší průměr, chuť příjemně masová, 
méně výrazná. Známka za smyslové hodnocení 1,9.

Z laboratoře: Po rozbalení povrch mokrý, v obalu 
zůstává volná tekutina o objemu 1-2 kávových lži-
ček. Konzistence soudržná, na řezu mírná pórovitost. 
Svalovina bez viditelného tuku.  Chuť přiměřeně 
slaná s „chemickou“ pachutí po přidaných látkách, 
výrobek na skusu přiměřeně křehký.
Z degustace: Dobrý výrobek příjemné chuti. 
Známka za smyslové hodnocení 1,6.

Z laboratoře: Po rozbalení povrch mokrý, v obalu 
zůstává uvolněná tekutina o objemu 2-3 kávové 
lžičky. Konzistence soudržná, mírně vodnatá, na řezu 
slabá pórovitost masa. Chuť nevýrazná, mdlá 
s pachutí po polyfosfátech. Výrobek na skusu křehký, 
vodnatý.
Z degustace: Průměrný výrobek slané nahořklé 
chuti. Známka za smyslové hodnocení 2,8.

Z laboratoře: Po rozbalení povrch mokrý, v obalu 
zůstává tekutina (cca 1 lžička). Konzistence soudržná, 
pevná, ojediněle pórovitost. Libová svalovina, na povr-
chu ojedinělá ložiska tuku. Chuť výrazněji slaná, příjem-
ně uzená, výrobek na skusu tužší a méně šťavnatý.
Z degustace: Solidní standard, příjemná chuť. 
Známka za smyslové hodnocení 1,7.

Název výrobku Moravské uzené maso

Výrobce Prantl Žirovnice
Cena za 1 kg 139 Kč
Koupeno Norma

Složení uvedené 
na obale

vepř. maso 77 %, 
voda, sůl (konz. 

E250), zahušť. E1420, 
xanthan, stab. E451, 
E450, E407a, želír. 

látka E508, cukr, vepř. 
proteiny, antiox. askor-
bát sodný, látky zvýr. 

chuť a vůni E621 

Obsah masa (g/100 g)
74,08 (s přídavkem 
živočišné bílkoviny)

Obsah fosfátů (mg/kg) 2603
Známka testu 2,3

Název výrobku 
Jelibo Uzená 

krkovice
Výrobce prodejce Zedníček CZ
Cena za 1 kg 169 Kč
Koupeno Albert

Složení uvedené 
na obale

vepř. maso 70 %, pit. 
voda, sůl, stab. E250, 
bram. škrob, barvivo 

amoniak-sulf. karamel, 
antiox. erythorban sod-
ný, zahušťovadlo guma 
euchema a xanthan, 
stabilizátory E451, 

cukr, extrakty koření

Obsah masa (g/100 g) 67,83

Obsah fosfátů (mg/kg) 2057
Známka testu 2,4

Název výrobku Moravské uzené maso

Výrobce Masokombinát Plzeň
Cena za 1 kg 139 Kč
Koupeno Penny

Složení uvedené 
na obale

vepř. kýta 70 %, voda, 
dusit. sol. směs (sůl 

s jodem + konz. E 250), 
mod. škrob E1422, 

stabil. E450, E451, jedlý 
rostl. tuk, žel. látky E407, 
E407a, E415, bílk. krev. 

plazmy, cukr, glukoz. 
sirup, šunk. aroma, 
antiox. E316, E331

Obsah masa (g/100 g) 77,23

Obsah fosfátů (mg/kg) 2142
Známka testu 2,8

Z laboratoře: Po rozbalení povrch kýty mokrý, 
v obalu zůstává málo uvolněné tekutiny. Konzistence 
soudržná, měkčí, ojediněle pórovitost. Libová svalovina 
bez viditelného tuku. Chuť přiměřeně slaná, jemně uze-
ná, lehce nakyslá. Výrobek na skusu křehký, šťavnatý. 
Z degustace: Příjemný pro oko, slabší na chuť. Znám-
ka za smyslové hodnocení 2,5.  

Z laboratoře: Po rozbalení povrch mokrý, v obalu zů-
stává uvolněná tekutina (cca 2 lžičky). V nákroji typická 
struktura vepřové krkovice (svalovina mramorovaná 
tukovou tkání). Konzistence soudržná, na skusu měkká. 
Chuť středně slaná, šťavnatá až vodnatá, křehká.
Z degustace: Levnější varianta s vyšším nástřikem. 
Známka za smyslové hodnocení 2,8.

Z laboratoře: Po rozbalení povrch výrazně mokrý, 
v obalu zůstává tekutina (cca 3 lžičky). Konzistence 
soudržná, měkčí, značná pórovitost svaloviny. Libová 
svalovina s tukovým lemem. Chuť výrazně slaná, po-
měrně křehká, málo uzená, nakyslá, chemická pachuť. 
Z degustace: Méně povedený výrobek s méně 
příjemnou chutí. Známka za smyslové hodnocení 2,5.

Z laboratoře: Po rozbalení povrch mokrý, v obalu 
zůstává málo uvolněné tekutiny. Konzistence sou-
držná, měkčí, ojediněle pórovitost. Libová svalovina, 
bez viditelného tuku. Chuť přiměřeně slaná, slabě 
uzená, výrobek na skusu křehký, šťavnatý.
Z degustace: Není celosvalový, ale „lisovaný“ 
výrobek, chuť i vzhled velmi průměrné. Známka 
za smyslové hodnocení 2,4.

Z laboratoře: Po rozbalení povrch mokrý, v obalu 
minimum tekutiny. Ucelený kus svaloviny typického 
vzhledu. Konzistence soudržná, pevná. V nákroji sva-
lovina mírně prorostlá tukem. Chuť výrazněji slaná, 
typická uzená, na skusu tužší a poměrně šťavnatá.
Z degustace: Klasická uzená krkovice slanější, vý-
raznější chuti. Známka za smyslové hodnocení 1,8.

Z laboratoře: Povrch mokrý a lepivý, v obalu zůstá-
vá uvolněná tekutina o objemu 2-3 kávových lžiček. 
Konzistence vodnatá, pod tlakem se uvolňuje další 
tekutina, výrazná pórovitost masa. Chuť výrazněji 
slaná, pachuť po polyfosfátech, výrobek na skusu 
méně křehký, tužší, přes vysoký podíl vody sušší.
Z degustace: Lépe vypadá, než chutná, lehce „che-
mická” pachuť.  Známka za smyslové hodnocení 2,2.

Obsah masa 

neodpovíd
á deklaraci
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Co jsou živočišné bílkoviny?
Čtyři výrobci deklarovali na obale přidání živočišných bílkovin či krevní plazmy. Víte však, 
co si pod těmito pojmy představit? Bílkoviny jsou získávány z ořezů vepřového masa, 
které se suší a melou na práškovou hmotu, případně sušením plazmy vepřové krve. Tento 
bílý či žlutý prášek obsahuje od 30 do 80 % bílkovin a přidává se, většinou jako součást 
směsi přídatných látek a pomocných surovin, do masného výrobku. A z jakého důvodu 
jej producenti do výrobků přidávají? „Uvedené bílkoviny napomáhají ostatním složkám 
zajistit křehkost a šťavnatost výrobku,“ vysvětluje Jaromír Kloud. Ivo Prantl k tomu 
dodává: „Výrobek pak neuvolňuje třeba šťávu ve vakuovém balení, je lépe krájitelný 
atd., zlepšuje zkrátka kvalitu při moderních trendech balení.” Zcela opačný názor má 
však Ing. Jan Rosmus: „Je to jednoznačně náhražková surovina. Kdyby se jednalo o čisté 
maso, tak tam není co zlepšovat, výrobci by nic takového nepotřebovali. Uzené maso 
samo o sobě žádný takovýto přídavek nevyžaduje – jen tehdy, když je do něj přidána 
voda. Dodané bílkoviny zvyšují obsah masa velmi významně. Maso obsahuje mezi 16 
a 22 % bílkovin. Když do něj přidáte tři procenta bílkovin, můžete navýšit obsah masa až 
o 20 %. Proto může obsah masa přesahovat i 100 %. Jedná se o nový trend falšování, 
na stejné úrovni jako dříve přídavky rostlinných bílkovin. Ty se z obsahu masa odečítají, 
ale u živočišných to nejde, protože analytickými metodami nepoznáme, zda se jedná 
o bílkovinu ze svaloviny, nebo přidanou v podobě prášku.“ 
Otázkou je, zda je výrobce povinen jejich použití označit na obale. Ivo Prantl k tomu říká: 
„Jelikož se jedná o maso, nemusí se ve složení výrobku značit. My jsme ho sice napsali, 
ale není to nutné.“ S tím však nesouhlasí Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI: „U živočišných 
bílkovin je to stejné jako u všech ostatních potravin – co je v potravině, musí být na obalu. 
Jinými slovy, pokud je třeba ve směsi vepřového a hovězího masa i to pojivo, tak musí 
být uvedeno „vepřové maso, hovězí maso a živočišné bílkoviny". Věcně vzato živočišná 
bílkovina ještě nemůže být považována za maso, protože maso je svalovina a je tam 
kromě bílkovin spousta dalších složek.“                           
Nelze tak jednoznačně říci, že přidané živočišné bílkoviny nejsou obsaženy i v dalších 
vzorcích, neboť je možné, že někteří výrobci se kloní k názoru, že není třeba jejich použití 
uvádět do složení na obale. Zároveň není možné jejich přítomnost zjistit analytickými 
metodami.

Složení poroty
Smyslově vzorky posuzovala čtrnácti- 
členná porota složená z nezávislých 
odborníků a výrobců. Anonymně 
posuzovali vzhled, vůni a chuť. Každý 
vzorek ohodnotili školními známkami 
od 1 do 5.  

Jana Dostálová, Vysoká škola che-
micko-technologická v Praze
Jiří Drobný, Ústav pro vyšetřování 
potravin
aleš Hantsch, ZŘUD - Masokombinát 
Polička
František Havlíček, Ahold
Karel Hegner, Steinex
vladimír Janda, Kaufland
Petra Karásková, Tesco
Jan Katina, Český svaz zpracovatelů 
masa
Jaromír Kloud, Masokombinát Plzeň
Petr Korejs, LE&CO – Ing. Jiří Lenc
Jaromír Kotoun, Kostelecké uzeniny
Zdeňka Panovská, Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze
Ivo Prantl, PRANTL Masný průmysl 
Žirovnice
Jan rosmus, Státní veterinární ústav 
Praha

inzerce

Naše čerstvé mléko pochází od krav 
z čistých Orlických hor.  Jeho zpracování 
provádíme pomocí nejmodernější 
technologie, která zajišťuje uchování
jeho přirozené podstaty. 
Tento způsob zpracování společně 
se skleněnou lahví, do které je mléko 
plněno, jsou garancí uchování všech 
typických chuťových vlastností a vitamínů.
Věříme, že kdo naše mléko ochutná,
ocení jeho vynikající chuť.
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JAZYKOVÉ POBYTY

Název výrobku 
ZŘUD Vepřová plec 

rolovaná uzená 
vařená

Výrobce
Zřud Masokombinát 

Polička
Cena za 1 kg 149 Kč
Koupeno Albert

Složení uvedené 
na obale

vepřové maso, sůl 
s jodem, stabilizátory 
E450, E451, zahuš-

ťovadla E407a, E415, 
E1422, sacharidy, 
zvýrazňovače chuti 

E621, E635, přírodně 
identické aroma, 
konzervant E250

Obsah masa (g/100 g) 71,25

Obsah fosfátů (mg/kg) 2449
Známka testu 3,1

Název výrobku 
Steinex Moravská 

kýta
Výrobce J. Steinhauser Brno
Cena za 1 kg 185 Kč
Koupeno Globus

Složení uvedené 
na obale

vepř. maso (kýta), 
voda, škrob, dusit. 
sol. směs, žel.látka 

E407a E508, zahušť. 
(cukry, E412), stabil. 
E451 a E450, antiox. 
E301, přírod. aroma, 

maltodextrin, dextróza, 
kvas. extrakt, barvivo 
E120, regul. kyselosti 

E270, E330, E500

Obsah masa (g/100 g) 65,65

Obsah fosfátů (mg/kg) 1828
Známka testu 3,1

Název výrobku 
Řezníkův talíř Uzená 

rolovaná plec

Výrobce
Masokombinát 

Plzeň
Cena za 1 kg 149 Kč
Koupeno Penny

Složení uvedené 
na obale

vepř. plec 60 %, pit. 
voda, dusit. sol. směs 
(jedlá sůl s jodem + 
konz. E250), bram. 
škrob, stabil. E450, 
E451, modi. škrob 

E1422, zahušťovadla 
E407, E415, vláknina, 
dextróza, antioxidant 
E301, extrakty koření

Obsah masa (g/100 g) 48,71

Obsah fosfátů (mg/kg) 3020

Známka testu 3,5

Z laboratoře: Po rozbalení povrch mokrý, v obalu 
zůstává uvolněná tekutina (2-3 kávové lžičky). Kon-
zistence soudržná, silně vodnatá, na řezu výrazná 
pórovitost masa. Chuť výrazně slaná, pachuť po po-
lyfosfátech. Výrobek na skusu křehký, vodnatý.
Z degustace: Narušená struktura masa, výrazně 
odlišné pásy. Známka za smyslové hodnocení 3.  

Z laboratoře: Povrch velmi mokrý, zůstává uvolněná 
tekutina o objemu cca 3 kávové lžičky. Konzistence 
soudržná, pevná, výrazná pórovitost svaloviny. Chuť 
výrazněji slaná, mírně nakyslá, s pachutí po polyfosfá-
tech. Výrobek na skusu tužší a málo šťavnatý.
Z degustace: Ovlivněný nástřikem, hodně vzducho-
vých bublinek. Známka za smysl. hodnocení 2,7.

Z laboratoře: Po rozbalení povrch mokrý, v obalu 
velmi málo volné tekutiny. Konzistence soudržná, měkká. 
Chuť přiměřeně slaná, výrazná pachuť po polyfosfátech. 
Výrobek na skusu vyvolává dojem „vyztužení želatinou“. 
Z degustace: „Lisovaný“ výrobek. Chuť odpovídá 
nízkému podílu masa a vysokému nástřiku. Známka 
za smysl. hodnocení 3.

testovali jsme pro vás – uzená masa 

Obsah masa 

neodpovíd
á deklaraci



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz22 23duben 2013www.svetpotravin.cz22

Název
Rajská s hovězím 
masem, houskový 

knedlík 
Výrobce Heli Food
Cena 63,90 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 4
Konzistence 3,5
Vůně 4
Chuť 4,5
Maso
Vzhled 4
Chuť 4
Příloha 4
Celkově 4

Název
Hovězí maso s rajskou 
omáčkou a housko-

vým knedlíkem
Výrobce Hamé
Cena 64,90 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 4
Konzistence 3
Vůně 3
Chuť 2
Maso
Vzhled 3
Chuť 2,5
Příloha 3
Celkově 2,9

Název
Rajská omáčka 

s hovězím masem 
a těstovinami

Výrobce Heli Food
Cena 62 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 4
Konzistence 2,5
Vůně 3
Chuť 3
Maso
Vzhled 2
Chuť 2
Příloha 2
Celkově 2,6

Název
Masové 

knedlíčky v rajské 
omáčce

Výrobce Bidvest Opava
Cena 48,90 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 3
Konzistence 2
Vůně 3
Chuť 4
Maso
Vzhled 2
Chuť 1
Příloha nehodnoceno
Celkově 2,5

Název
Hovězí maso v rajské 

omáčce s housko-
vým knedlíkem

Výrobce Hamé
Cena 64,90 Kč
Senzorické hodnocení
Omáčka
Barva 3
Konzistence 2,5
Vůně 3
Chuť 2
Maso
Vzhled 4
Chuť 4,5
Příloha 3
Celkově 3,1

+ výborná sladkokyselá chuť
+ dobrá omáčková konzistence
+ velké kvalitní maso
+ dobré knedlíky s kusy housky

+ krásně červená barva omáčky
+ celkem dobré knedlíky
- kovová pachuť omáčky
- plavající kus nevábného masa

+ správná barva omáčky
- řídká, příliš sladká olejnatá omáčka
- nekvalitní šlachovité maso
- málo nedovařených kolínek

+ velmi dobrá chuť sladkokyselé omáčky
- kašovitá konzistence omáčky
- nekvalitní šlachovité maso
- nepříjemná pachuť masových kuliček

+ výborné kvalitní maso
+ celkem dobré knedlíky
- chuť omáčky jako po nařadění
- barva omáčky spíše hnědá

Hodnocení: 1 až 5 bodů, 5 je nejvíce

naše testování naše testování 

Méně je více
Vítězem soutěže příloh se staly knedlíky 
firmy Heli. Jejich menší velikost a větší 
počet se ukázaly jako jednoznačná výhoda. 
Zbylé knedlíky servírované po čtyřech (Spar, 
Hamé) měly vlastnost se po stlačení během 
několika vteřin vracet do původního 
tvaru, což je sice zábavné oživení, leč 
gastronomický zážitek tím spíše trpí. Jediný 
zástupce těstovinové sekce se příliš nepřed-
vedl – kolínkům by býval prospěl delší 
čas strávený ve vařící vodě, svou tvrdostí 
byla na hranici konzumovatelnosti, a ani 
velikostí porce výrobce příliš neohromil. 

Celkové hodnocení
Je obtížné vyslovit zobecňující hodnocení 
všech testovaných rajských omáček. Spek-
trum kvality bylo tak široké, že v tomto 
případě je třeba velmi pečlivě zvážit, 
který výrobek skončí ve vašem košíku. 
Navíc se i jednotlivé pokrmy ukázaly jako 
nevyrovnané – zazářily třeba v mase, ale 
naprosto propadly v omáčce. Bohužel 
složení výrobků v tomto případě nebude 
velkým pomocníkem, neboť je u všech 
testovaných omáček prakticky totožné. Je 
samozřejmě také složité srovnávat rajskou 
s hovězím a knedlíky nebo těstovinami 
s masovými kuličkami bez přílohy, které 
se testování zúčastnily spíše jako hosté. 
I tak vám výsledky našeho testování, které 
naleznete v tabulkách, mohou při nákupu 
pomoci. 

na povrchu a nepříjemně sladká chuť. 
Další měla tendence vytvářet na okrajích 
kečupové usazeniny a chutnala, jako 
když olíznete zábradlí. Jiný výrobce 
nabídnul dvoubarevnou variantu omáčky 
(dle nerovnoměrně rozloženého tuku) 
s hutností bramborové kaše. No, a další 
chutnala, jakoby si někdo dal práci 
vyrobit opravdu chutnou omáčku, ale 
bohužel jen jednu porci, kterou přilívá-
ním kýblů vody naředil na požadované 
tovární množství.  

Maso všech kategorií
Na porci masa výrobci nešetřili, některá 
masa se roztahovala přes celou vaničku, 
a i kvalita v průměru nezklamala. Narazili 
jsme na celkem libové kousky, na kte-
rých si strávník pochutná. Měli jsme však 
čest i s méně kvalitními jedinci, kteří se 
noži bránili velmi srdnatě. U jednoho 
vzorku nám nepříjemný zážitek připravil 
strašidelný bonus ve formě plavajícího 
kousku masa, který vypadal, jakoby 
si na něm již někdo (ne)pochutnal. 
Jednoznačným průšvihem dne byly však 
masové kuličky, jejichž příbuzenství 
s rodinou masa sahalo do velmi vzdále-
ného kolene. Byly příliš měkké, v puse se 
prapodivně „rozblemcly“ a zanechávaly 
velmi nepříjemnou pachuť, což je 
škoda i z toho důvodu, že na své cestě 
ke strávníkům byly provázeny velmi 
dobrou omáčkou. 

jak testování probíhalo?
V obchodech jsme vybírali velkoryse, 
brali jsme vše, co se tvářilo jako rajská 
omáčka. V našem košíku tak nakonec 
skončily tři balení rajské s hovězím 
masem a houskovým knedlíkem, jeden 
těstovinový exemplář a jedny mražené 
masové knedlíčky – sirotci bez přílohy. 
Pokud máte představu, že hotové 
omáčky jsou baleny tak prakticky, že 
z nich odstraníte jen umělohmotnou fólii 
a můžete se do jídla pustit, tak budete 
zklamaní. I kdybyste byli přeborníky 
v příborové ekvilibristice, obalové misky 
vám alespoň trochu důstojné stravování 
neumožní. Doporučení číslo jedna tedy 
zní: v zájmu ušetření vlastních nervů 
i peněz za čistírnu jídlo vždy vyndejte 
před konzumací na talíř. Dbali jsme 
na to, abychom přesně dodrželi doporu-
čený způsob a dobu ohřevu, neboť jsme 
chtěli být ke všem zúčastněným hráčům 
fér. A čím nás na oplátku odměnili oni?

Máte málo? Nařeďte!
Ideálu rajské omáčky, tedy vyvážené 
kombinaci sladkokyselé chuti, se 
nejvíc přiblížil produkt firmy Heli, 
za jehož servírování by se – a ano, 
buďme odvážní – nemusela stydět 
žádná restaurace ani domácí kuchařka 
z kategorie pokročilé. Na všech 
ostatních něco vadilo. Na jedné to byla 
polévková konzistence s mastnými oky 

rajská v českých 
restauracích
 „Rajská omáčka patří mezi hospodskou 
klasiku, určitě mezi deset nejoblíbenějších 
a nejžádanějších jídel, takže ji do nabídky 
nasazujeme nejméně jednou za dva 
týdny,“ prozradil nám Josef Kočovský ml., 
majitel restaurace U Vodárny na praž-
ských Vinohradech. „Kromě nejčastější 
kombinace s knedlíkem a hovězím si ji 
hosté dávají s rýží a těstovinami, případně 
s masovými kuličkami. Podobně jako 
u svíčkové platí, že co kuchař, tak to jiná 
chuť omáčky. Snažíme se ji připravovat 
spíše nakyslou, aby zůstala zachovaná 
chuť rajských, zatímco typickým rysem 
laciných vývařoven je to, že tuto omáčku 
dělají vyloženě sladkou. Není to úplně 
levné jídlo díky hovězímu masu. Podle 
mě sice k rajské patří přední hovězí, jenže 
to by vám zřejmě potvrdili i ti zákazníci, 
kteří pak maso reklamují, protože přední 
hovězí lépe chutná než vypadá. Snažíme 
se tomu předcházet a raději prodáváme 
rajskou omáčku se zadním hovězím, 
které je samozřejmě o poznání dražší.“

Výsledky redakčního testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných 
chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém hodnocení běžných strávníků. 
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V rubrice Naše testování, 
v níž členové redakce testují 
hotová jídla zakoupená 
v českých supermarketech, 
jsme se v dubnovém čísle 
zaměřili na rajskou omáčku. 
Tato klasika školních jídelen 
a stravoven všeho druhu nás 
překvapila především tím, 
jak velmi rozdílnou kvalitou 
jednotlivé výrobky disponují. Ale 
nevěšte hlavu, pokud sáhnete 
po té pravé krabičce, lze si 
i pochutnat. 

Rajská 
do ráje nepatří
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co je vhodné pro vaše dítě

dítěte. Pokud se jedná o dítě, které 
bude mít v dopoledních hodinách 
zvýšený výdej energie, například půjde 

variantou z kupovaných výrobků jsou 
müsli sypané bez přídavku cukru. 
V případě cereálií se jedná o výrobky 
vyrobené nejčastěji z bílé mouky, které 
jsou většinou velmi bohaté na cukr 
a obsahují často i vyšší množství sodíku 
a malé množství vlákniny. Pro zpestření 
jídelníčku zdravého dítěte je můžeme 
zařadit v kombinaci s mléčným výrobkem. 
Neměly by však tvořit jeho pravidelnou 
součást, protože jejich profil, především 
v případě různých čokoládových variant, 
se jeví spíše jako sladkost. U všech 
výrobků platí, že bychom měli číst 
obaly, sledovat složení a přednost dávat 
výrobkům s nižší energetickou hodnotou 
a vyšším podílem vlákniny.

jsou cereálie  dostatečnou sní-
daní pro školní děti? Nehrozí, že 
budou mít za hodinu hlad?
Zde záleží na nutričních potřebách 

jsou müsli či corn flakes z výži-
vového hlediska vhodnou sní-
daní pro školní děti?
Záleží na konkrétním druhu potraviny 
a na dítěti, pro které je určena. Můžeme 
říci, že v jídelníčku zdravého dítěte 
s dostatečnou pohybovou aktivitou má 
své místo každá potravina. Ovšem záleží 
na snědeném množství a četnosti jejího 
zařazení do daného jídelníčku. Za nej-
vhodnější variantu můžeme považovat 
doma připravenou směs müsli z oves-
ných vloček, sušeného ovoce a ořechů 
v kombinaci s bílým jogurtem. V tako-
vém případě se můžeme bavit o vhodné 
snídani. Na našem trhu můžeme müsli 
zakoupit nejčastěji v sypané či zapékané 
podobě. Protože zapékané müsli mají 
vyšší glykemický index a často obsahují 
přídavky cukru, tuku a čokolády, jsou 
velkým zdrojem energie v relativně 
malém objemu potraviny. Vhodnější 

Pravidelná snídaně patří k nejdůležitějším výživovým zásadám dětského jídelníčku. Jako ideální 
volba se jeví dětské snídaňové cereálie, zvlášť když je díky veselým obalům vyžadují i děti samy. 
Zda jsou však skutečně zdravou a výživnou snídaní, jsme se zeptali nutriční terapeutky Hany 
Knížkové z Poradenského centra Výživa dětí.

co je vhodné pro vaše dítě
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Zdravá snídaně? 
Spíše sladkost!

se školou na výlet nebo se zúčastní 
sportovního utkání, je vhodnější zařadit 
spíše plnohodnotnou snídani složenou 
ze všech základních živin, tedy pečivo, 
které je zdrojem sacharidů, namazané 
kvalitním rostlinným tukem, obložené 
sýrem či plátkem kvalitní šunky a dopl-
něné kouskem zeleniny nebo ovoce. 
Pokud bude mít dítě běžnou školní 
výuku a nebude mít zvýšený energetický 
výdej, je možné nabídnout mu 
ke snídani mléčný výrobek, jogurt nebo 
mléko, doplněný směsí doma připrave-
ného müsli. Slazené snídaňové cereálie 
mají vysokou energetickou hodnotu 
a také vyšší glykemický index, a proto 
po jejich konzumaci nastává dříve 
pocit hladu. Měli bychom se vyvarovat 
konzumace většího množství slazených 
snídaňových cereálií a do jídelníčku dětí 
je zařazovat pouze výjimečně. 

je vhodné müsli s mlékem či 
jogurtem zařadit jako svačinu, 
případně jako večeři?
Müsli můžeme zařadit během dne 
ke snídani i ke svačině. K večeři bych je 
dětem nezařazovala. 

S čím by měly být cereálie 
kombinovány?
Vhodnou kombinací je vždy mléčný 
výrobek. Nejčastěji mléko, jogurt 
a tvaroh. Docílíme toho, že se sníží 
výsledný glykemický index porce jídla. 
Do domácích směsí z ovesných vloček 
můžeme přidat různé druhy sušeného 
ovoce či nasekaných ořechů. Je vhodné 
zařadit i kousky čerstvého ovoce. 
Na dochucení můžeme použít med 
nebo třeba skořici.  

jak často by měly děti tuto 
snídani konzumovat – je vhodná 
každý den?
Jednotvárné stravovací návyky nejsou 
vhodné. V rámci pestrého a vyváženého 
jídelníčku by se i druhy snídaní měly 

měnit. Doporučovala bych jogurt 
s müsli zařadit ke snídani dvakrát až 
třikrát do týdne. Slazené snídaňové 
cereálie maximálně jednou za týden 
a v případě dětí s nadváhou či obezitou 
nebo dětí s nedostatečnou pohybovou 
aktivitou vůbec. 

jsou pro děti vhodné müsli, corn 
flakes a různé křupky, které se 
díky obrázkům na obale tváří 
jako dětské? Nejsou obecně pří-
liš sladké?
Nikdy bychom se neměli řídit obrázkem 
na obale! To platí i v případě rádoby 
dětských uzenin, čokolád apod. Vždy je 
nutné číst složení výrobku a vybírat ty 
s nižší energetickou hodnotou, menším 
množstvím cukru a přídatných látek. 

jaké jsou kromě vysokého 
obsahu cukru nevhodné látky 
obsažené v těchto výrobcích? 
Jedná se například o sůl, resp. sodík, 
různá barviva apod. Záleží na konkrét-
ním výrobku. Nelze paušalizovat. 

je v těchto výrobcích legisla-
tivně omezen obsah cukru či 
jiných látek?
Sladké corn flakes nepatří mezi 
potraviny pro zvláštní výživu či zvláštní 
lékařské účely, kde by byl obsah 
jednotlivých složek s ohledem na děti 
nějak limitován. Nejedná se tedy 
o potravinu speciálně vyrobenou pro 
děti. Tato omezení nalezneme u potravin 
pro děti, jako jsou kojenecká a batolecí 
mléka, kaše apod. Jediné limity jsou 
jen ty, které platí pro všechny potraviny 
a týkají se především jejich bezpečnosti. 

jak lze oživit neslazené 
„dospělé“ müsli, pokud je dítě 
nechce konzumovat?
V první řadě bychom děti neměli zvykat 
na přeslazené cereálie. Dětem müsli 
nutit nemusíme, ale můžeme je dětem 

nabízet. Děti se učí napodobováním 
rodičů, a pokud v rodině bude naprosto 
běžné, že se konzumuje „přírodní“ 
müsli s ovocem, nebude dítěti připadat 
jeho chuť fádní. Pro dochucení lze 
použít například skořici či med. 

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

6952_MAKRO_Kvalita-210x74.indd   1 11/30/12   11:05 AM

inzerce

Přesladké s minimem 
vlákniny
Podle studie provedené v rámci projektu 
Cereal Facts obsahují dětské cereálie 
prodávané v USA až o 85 % více cukru, 
o 65 % méně vlákniny a o 60 % více 
sodíku ve srovnání s cereáliemi pro 
dospělé. 42 % prodávaných dětských 
cereálií navíc obsahuje umělá barviva. 
Toto zjištění je nešťastné zejména 
ve světle toho, že cereálie obecně 
mají potenciál poskytovat vyhovující, 
ekonomickou a výživově kvalitní snídani. 
Průzkum provedený na univerzitě Yale 
ukázal, že děti jsou ochotné jíst cereálie 
i s malým obsahem cukru. I když bylo 
dětem dovoleno si do neslazených 
cereálií přisypat cukr, zkonzumovaly ho 
méně, než je běžné množství v kupova-
ných „dětských“ cereáliích. 
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Nebýt holandského pediatra Wilhelma Karla Dicka, nejspíš by toto onemocnění zůstalo 
velkou neznámou. Když během 2. světové války zjistil příčinu, proč řada dětí v jeho 
nemocnici neprospívá, položil základní kámen dalšího bádání a objevování, které trvá 
do dnešních dnů. Nesnášenlivost lepku neboli celiakie však není pouze problémem dětí, 
začátek nemoci není výjimečný ve starším věku.

sojové maso prodávané v podobě 
kostek, plátků nebo drtě. Jednoduše 
je připravíte za pomocí zeleninového 
nebo masového vývaru, kterým soju 
přelijete. Soja nasákne horkou tekutinu 
a rázem změní svůj vzhled a převezme 

chuť použité tekutiny. Další alternativou 
masa neobsahující lepek je bílkovinný 
plátek prodávaný pod názvem 
šmakoun. Vybrat si můžete z několika 
příchutí, od přírodní, bez ochucujících 
přísad, přes hovězí, pikantní až po plá-
tek ochucený hlívou ústřičnou.

Mléčné výrobky 
Pokud není přidružena nesnášenlivost 
laktozy, nejsou mléčné výrobky 
zakázané. Pozornost je nutné věnovat 
pudinkům a krémům, které musejí být 
připravovány bez mouky obsahující 
lepek. 

Ovoce a zelenina 
Příjem čerstvého ovoce a zeleniny není 
ničím limitován, pouze snášenlivostí. 
Pokud právě probíhá akutní fáze, je 
nutné vyvarovat se nadýmavým dru-
hům. Z průmyslově vyráběných výrobků 
vynechejte zeleninové pomazánky nebo 
hotová jídla určená k ohřevu. 

Přílohy 
Ani příloh se při celiakii nemusíte bát, 

oblíbená je zejména rýže. Připravuje 
se jako klasická příloha k masu, nebo 
ve formě rýžové kaše, knedlíčků 
a těstovin. Bílé rýžové nudle mohou váš 
jídelníček skvěle ozvláštnit a možná svojí 
chutí předčí běžné těstoviny. Vhodné jsou 
také brambory připravované vařením 
nebo pečením. Dopřát si můžete rovněž 
bramborovou kaši. Vzdát se nemusíte 
ani bramborových knedlíků a noků, 
pšeničnou mouku je však nutné nahradit 
sojovou nebo škrobovou moukou. Tím 
výběr příloh nekončí. Určitě je dobré 
vyzkoušet méně tradiční pohanku, 
v současnosti velmi rozšířenou zejména 
u osob holdujících zdravé stravě, a jáhly, 
využitelné jak při sladkém, tak slaném 
vaření. Chybou by bylo vynechat 
luštěniny. Hrách, fazole a čočka nabízejí 
další možnosti, jak mít pestrý jídelníček.  

Polévky 
Dávejte přednost zeleninovým a maso-
vým vývarům, které můžete doplnit 
bezlepkovými těstovinami a rýží. Husté 
polévky zahušťujte škrobovou mouč-
kou, nebo vařte dostatečné množství 

zeleniny, které rozmixujte ponorným 
mixérem.

Omáčky 
Zapomeňte na omáčky zahušťované 
pšeničnou moukou. Nahraďte ji 
bezlepkovou jíškou z kukuřičné 
nebo pohankové mouky. Oblíbenou 
rajskou omáčku připravujte z rajčat, 
která nakrájíte na půlky, poskládáte 
na plech, pokapete olivovým olejem 
a ochutíte česnekem a solí. Rozpečená 
rajčata můžete rozmixovat a poté se 
již oddávat plné rajčatové chuti a vůně 
rozlévající se po celé kuchyni. 

Moučníky a sladkosti 
Mezi zakázané potraviny patří některé 
druhy nanuků a zmrzlin, plněné čokolády 
a bonbony, čokoládové pomazánky 
a pekařské výrobky z pšeničné, ječné 
a žitné mouky. Zapomenout tedy musíte 
na klasický velikonoční mazanec či 
beránka. Je nutné z jídelníčku vyřadit 
také müsli tyčinky, granoly a müsli směsi. 
Pokud rádi mlsáte, vybírejte bezlepkové 
sušenky a piškoty, ovocné neplněné 
dropsy a želatinové pochoutky. 

Celiakie je onemocnění, při kterém 
dochází k poškozování střevní sliznice 
lepkem, jenž je obsažen v obilné 
mouce. Celiaci si často stěžují 
na průjmovité mastné stolice, bolesti 
a nafouknutí břicha. Výjimkou nebývá 
ani špatné vstřebávání základních 
živin – tuků, cukrů a bílkovin nebo také 
vitaminů a minerálů. 

Dietní opatření
Nejdůležitější součástí léčby celiakie 
je přísná dieta, při které se ze stravy 
vyloučí potraviny obsahující lepek. 
Ten je obsažen v ovsu, ječmeni, žitu 
a pšenici. K velkým obtížím stačí 
i minimální množství, proto je velmi 
důležité bedlivě sledovat značení 
na výrobcích. Naštěstí již existuje široká 
škála vhodných produktů, běžně 
sehnatelných v obchodech. Poznáte je 
podle obrázku přeškrtnutého klásku. 
Pokud rádi pečete, jistě uvítáte možnost 
připravovat pečivo a moučníky doma, 

pomůže vám speciální bezlepková 
mouka nebo průmyslově vyráběné 
směsi, se kterými je bezlepkové pečení 
hračka. 

Nápoje 
Výběr nápojů je vcelku volný. Dopo-
ručují se bylinkové, zelené a černé 
čaje, na závadu nejsou ani ovocné 
šťávy, mléčné nápoje a zrnková káva. 
Zakázána je instantní káva, protože 
může obsahovat stopy obilí.

Maso 
Výběr masných výrobků je již trochu 
složitější, protože jsou doplňovány 
a zahušťovány moukou. Jedná se 
především o různé uzeniny – párky, 
salámy nebo paštiky, sekanou a masové 
konzervy. Neupravované libové maso 
koupené u řezníka žádné obtíže 
nečiní, taktéž se nemusíte zříkat šunky 
a doma připravené sekané zahuštěné 
bezlepkovou moukou. Zkusit můžete 
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Jak se obejít bez mouky?

nemoci a potraviny
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Ingredience:  
 3 vejce, 130 ml polotučného mléka, 130 g moučkového 

cukru, 150 g tuku, 300 g bezlepkové mouky (například 
Jizerka), 1 kypřící prášek bez fosfátů, 400 g ovoce  

Postup:
 Do velké mísy prosejeme mouku a kypřící prášek. Přidáme tuk vyšlehaný 

s cukrem a rozšlehané žloutky. Z bílků vyšleháme hustý sníh, který zlehka 
vmícháme do připravené směsi. Na plech si rozložíme papír na pečení 
a nalijeme těsto, které rozetřeme po celé ploše, aby tvořilo stejně silnou vrstvu. 
Na povrch naskládáme oblíbené ovoce, například rybíz, meruňky, jahody, 
broskve. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme při 180 °C do zezlátnutí okrajů.  

Bezlepkový koláč s ovocem 

nemoci a potraviny

Doba přípravy: 1 hodina, na jeden plech



Roláda plněná jihotyrolským špekem 
na mrkvovém pyré  

Mandlová panacotta 
s jahodovo-mátovou omáčkou    

Panenka v bylinkové krustě 
se žampionovou omáčkou 

Postup:
 Do pekáčku nasekáme cibuli, česnek, bylinky, přidáme rajčata, olivový olej, sůl, pepř a necháme 

péct v troubě asi 20 minut. Rozmixujeme pesto z rukoly s petrželkou, česnekem, olejem, solí a pepřem. 
Po upečení omáčky si vyndáme pár rajčat na ozdobu, zbytek rozmixujeme na hladkou omáčku. Kuřecí 
prsa naklepeme, zabalíme do nich špek a připravené pesto. Vše krátce opečeme. Vložíme do omáčky 
a necháme dopéct cca 10 minut. Povaříme brambory a mrkev a vyšleháme pyré, do kterého dáme máslo.

Postup:
 Do mixéru dáme led, limetkovou kůru, cukr, vymixujeme do sněhové konzistence, dáme 

do misky, pokapeme limetkovou šťávou a necháme v mrazáku zmrznout. Nabobtnalou 
želatinu smícháme se svařenou smetanou s cukrem, mandlovou esencí a mandlemi. Nalijeme 
do formy a necháme ztuhnout v lednici. Jahody s cukrem a mátou dáme uvařit a vymixujeme 
v omáčku, kterou necháme vychladnout. Omáčku je možné před podáváním přecedit.

Postup:
 Brambory uvaříme do poloměkka, dáme do pekáčku se sádlem a pečeme asi 20 minut. 

Otáčíme, aby se vytvořila krusta. Panenku obalíme v bylinkách, osolíme, opepříme, opečeme 
a dáme dodělat do trouby na přibližně 8 minut. Žampiony nakrájíme, přidáme cibuli, česnek 
a opečeme na pánvi. Přilijeme víno, trochu vody a svaříme. Přidáme máslo pro zjemnění 
a osolíme. Pokud je omáčka moc kyselá, přidáme  lžíci medu.

Ingredience:  
 480 g kuřecích prsou, 50 g tyrolského špeku, 400 g brambor, 400 g mrkve, 

50 g másla, 300 g cherry rajčat, 1 cibule, 2 stroužky česneku, bylinky (tymián, 
rozmarýn), 50 g rukoly, 20 g petržele, sůl, pepř, olivový olej

Ingredience:  
 300 ml smetany, 50 g cukru, 30 g mandlí, 7 g mandlové esence, 5 g plátkové 

želatiny, 2 limety, 50 g moučkového cukru, 200 g mražených jahod, 40 g cukru, 
10 g máty

Ingredience:  
 600 g vepřové panenky, 4 velké brambory, 250 g škvařeného sádla, 300 g 

žampionů, 1 cibule, 2 stroužky česneku, 4 dcl červeného vína, 50 g másla, 
bylinky (tymián, rozmarýn), sůl, pepř, olivový olej

Doba přípravy: 35 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 45 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby

Pečená kreveta na másle s palačinkou  

Postup:
 Z vajec, mouky a vody uděláme palačinkové těsto, nasekáme do něj bylinky a upečeme 

palačinky. Mascarpone smícháme s nasekanými rajčaty, osolíme a opepříme. Palačinky 
naplníme a zarolujeme. Necháme vychladnout v lednici a pak krájíme na malé rolky. Krevety 
osolíme, opepříme a opečeme na másle. Naskládáme na rolky, přidáme rukolu a olivový olej.

Ingredience:  
 12 krevet, 30 g másla, 2 vejce, 80 g hladké mouky, snítka tymiánu, snítka 

rozmarýnu, 80 g mascarpone, 50 g sušených rajčat, sůl, pepř, rukola, olivový 
olej

Doba přípravy: 25 minut, pro 4 osoby 
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Intercontinental. Práce mne moc 
bavila a právě kvůli tomu v posledním 
roce učení přišly problémy.

Co se stalo?
Je to jednoduché, moc mne nebavilo 
sedět ve škole, chtěl jsem vařit. 
Raději jsem pracoval a rozvíjel 
své vědomosti praxí, než se učil. 

bratr si po roce 1989 otevřel kousek 
za Prahou motorest. To mi bylo 10 let 
a tak jsem vlastně v kuchyni vyrůstal. 
Pak otevřel ještě další dvě restaurace 
v Praze. Když jsem se rozhodoval, kam 
jít po základní škole, tak bylo vše prak-
ticky jasné. Nastoupil jsem na střední 
odborné učiliště, obor kuchař. 
Na praxi jsem byl přidělen do hotelu 

kofein restaurant je poměrně 
nový, a přesto si už získal velice 
dobrou pověst. jak se vám to 
povedlo?
Restauraci jsme otevírali před rokem 
a půl. Od začátku jsem se snažil 
nevázat se na striktně danou kuchyni 
určité oblasti. A tak přesto, že jsme 
oficiálně tapas restaurant, v menu 
používáme suroviny a kombinace 
doslova z celého světa.

ale dostat hosty do nové 
restaurace není jednoduché. 
jak k vám našli cestu?
Důsledně jsme se drželi filosofie, 
že jen kvalitní suroviny a pečlivá 
příprava jídel nás mohou dostat 
nahoru. Zpočátku k nám chodili lidé 
ze zvědavosti, ale když ochutnali, šířili 
informace o nás dále. Vinohrady jsou 
plné zahraničních firem a k nám chodí 
mnoho cizinců žijících v Praze. No a ti 
pak ve své zemi šíří naši pověst, takže 
se k nám dostanou i běžní turisté.

takže jste zaměřeni na zahra-
niční klientelu?
To v žádném případě. Čeští hosté tvoří 
podstatnou část, což nás moc těší, 
protože si myslím, že jen na zahraniční 
klientele nemá restaurace moc dobrou 
perspektivu.

jak jste vůbec jako kuchař 
začínal?
Měl jsem štěstí, protože můj starší 

Mým cílem je restaurace 
plná spokojených hostů

rubrika podporována

Na pražských Vinohradech 
se to restauracemi jen 
hemží. Tvrdá konkurence 
dovoluje přežít jen těm 
nejlepším. Jednomu z těch 
úspěšných podniků šéfuje 
v kuchyni Josef Matějček. 
Zavalitá postava, stále 
usměvavý a nadšený pro 
svou práci, prostě tak-
řka prototyp správného 
kuchaře, jak si ho host 
představuje.

Přip
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šéfkuchaře v Kofein restaurantu 
na Vinohradech.

ten jste taky otevíral?
Ano. Majitel přišel s hrubým 
konceptem tapas, který jsme spolu 
dotvořili. Tedy malé porce, ale nikoliv 
jen ve španělském stylu. Chtěli jsme, 
aby tu mohli lidé ochutnat skutečně 
různorodou gastronomii, a tak 
do toho dávám vše, co jsem se naučil 
a co se stále učím. Prostě jsme chtěli 
nabídnout lidem v Praze pestrou směs 
různých stylů za rozumnou cenu. 
Španělské tapas jsou ve skutečnosti 
jednohubky. U nás dostanete porci 
přece jen větší, takže si můžete jídlo 
i lépe vychutnat. Pokud si sestavíte 
menu ze tří chodů, je to jako jedno 
hlavní jídlo v běžné porci.

Na to je potřeba hodně růz-
ných surovin, jak vybíráte 
dodavatele?
Předně musím zdůraznit, že vše si 
děláme sami. Nekupujeme žádné 
polotovary. Děláme si například 
vlastní nakládanou zeleninu, ochu-
cené oleje, dipy a podobně. S doda-
vateli je to pro mne jednoduché. 
Dnes si je už mohu vybírat. Pokud 
se mi snaží dodávat špatnou kvalitu, 
pak ho jednoduše změním. Mám 
jak velké dodavatele, tak i lidi, kteří 
suroviny dodávají v malém. Teď už 
se nikdo na nedostupnost kvalitních 
surovin prostě vymlouvat nemůže.

Co je největším hitem 
v kofeinu?
Zcela určitě je to naše jemná domácí 
kuřecí paštika s bylinkami a česne-
kem. Když jsme ji zařadili do nabídky, 
dělal jsem zpočátku desetinové 
množství v porovnání k dnešku. Dnes 
mi tohle množství vydrží jen chvíli. 
Ale než o tom vyprávět, je lepší 
k nám zajít a ochutnat.

Nepodbízíte se hostům cenově 
jako mnoho jiných restaurací?
Nemáme to zapotřebí. Restaurace 
jede už rok a půl a zpočátku jsme 
samozřejmě začali s jednoduššími jídly. 
Postupně jsme ale úroveň zvyšovali, 
začali používat kvalitnější suroviny 
a jídla takříkajíc "vyšperkovali". 
A zjevně nejsme špatní, protože plno 
máme bez ohledu na to, že denně čtu 
v novinách, kolik restaurací postihla 
krize a mají ekonomické problémy. Je 
důležité udržovat kvalitu, která vám 
naplní restauraci spokojenými hosty.

jednu rodinou restauraci na Žižkově, 
ve které jsme se už zaměřili na vyšší 
úroveň gastronomie. Bylo to úžasné. 
Díky této práci se mi naskytla 
příležitost spolupracovat s Mirkem 
Kalinou na otevření restaurace Bořka 
Šípka Bistrot. Tak jsem neváhal 
a změnil jsem své působiště. Moc 
se mi tam líbilo, protože to bylo pro 
mne opět něco nového. Naučil jsem 
se tam mnoho pokrmů z francouzské 
kuchyně, se kterou jsem se do té 
doby moc do styku nedostal.

a kam jste pokračoval dále?
V podniku Bistrot jsem pracoval asi 
rok. Pak jsem šel na další zkušenou, 
tentokrát do restaurace Cowboys. 
Abych si rozšířil své obzory, nastoupil 
jsem na studenou kuchyni. Tato 
zkušenost byla velmi zajímavá. Při 
přípravě studených předkrmů, salátů 
a dezertů jsem si mohl s pokrmy 
trochu pohrávat a ukázat tak i svou 
kreativní stránku. Bylo to pro mne 
inspirující. Kolega, který tam v té 
době pracoval už šestým rokem, se 
rozhodl si se svým bratrem otevřít 
restauraci, a protože s tím neměl 
žádnou zkušenost, požádal o pomoc 
mě.

No vy jste jich už pár otevíral.
Právě proto. Mé kroky tedy vedly 
do Radotína, kde jsme úspěšně 
otevřeli restauraci U světoběžníka. 
Koncept jsme postavili na oblíbené 
kuchyni složené ze steaků, pečených 
žebírek, křídel a podobně. V pod-
statě klasický, dnes už velice známý, 
steakhouse. Restaurace je dodnes 
oblíbená. Má chuť se dále rozvíjet 
mě dovedla až do proslulé Červené 
tabulky, která v té době měla jako 
jedna z mála koncept zážitkové 
kuchyně. Zkušenost v této restauraci 
byla k nezaplacení. Bylo to úžasné 
období, ale i přes to jsem se opět 
rozhodl ve své cestě pokračovat. 
Shodou okolností se mi naskytla 
příležitost být při otevření restaurace 
Ambiente Chester, bylo to velice 
zajímavé.

v čem konkrétně?
Především v tom, že to byla práce 
ve velkém provozu se specifickou 
gastronomií. Jako jediná si sama 
připravuje vyzrálé maso, které 
si nechává dovážet pouze z bio 
chovů. A teď už jsme se konečně 
dostali k mé poslední a zároveň 
současné práci a tou je funkce 

Dospělo to bohužel až tak daleko, 
že mne před koncem posledního 
školního roku vyloučili. Mohl jsem 
se sice věnovat své milované profesi 
po různých pražských restauracích, 
ale pochopil jsem, že bez řádného 
vzdělání se člověk nemůže posouvat 
výš. Naštěstí jsem si to vše uvědomil 
brzy a školu si dálkově dodělal, 
včetně maturity. 

kde všude jste sbíral 
zkušenosti?
První kroky jsem dělal, jak jinak 
než u mého bratra. Otevřeli jsme 
společně celkem tři restaurace. Byly 
to klasické podniky s jednoduchou 
gastronomií. Po čase se to pro mne 
stalo stereotypem. Měl jsem potřebu 
se dále rozvíjet, zdokonalovat, 
zkoušet nové věci a zjišťovat, co vše 
v sobě gastronomie ještě skrývá. 
Začal jsem se zajímat o vyšší gastro-
nomii, se kterou jsem se seznámil už 
na praxi v hotelu. Chtěl jsem zúročit 
to, co všechno jsem se v životě 
naučil.

takže jste zamířil zpět 
do intercontinentalu?
To ne, rozhodli jsme se otevřít ještě 

zdravý 
jako rybička 
díky rybám 

Přestože existují odlišné názory na zdravou výživu, zůstává jedna společná jistota, 
na níž se shodují všichni – ryby. Ty jsou odborníky označovány bez výjimky 
za potravinu, proti níž nejen že nemají námitky, ale naopak ji považují za jeden 
ze základních prvků zdravé výživy. 

radíme se s šéfkuchařem
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smažený, na něhož nacházíme recept 
v Domácí kuchařce od Magdalény 
Dobromily Rettigové z roku 1895.

jak na ně? 
Při kuchyňské úpravě je nutno 
s rybami zacházet jinak než s masem 
zvířat teplokrevných. Ryby podléhají 
rozkladu rychleji než ostatní maso. 
Proto musejí být vždy čerstvé, aby 
nebyly našemu zdraví nebezpečné. 
Čerstvé ryby poznáme podle toho, 
že mají kovově lesklou kůži, čisté 
a vypouklé oči, sytě červené žábry, 
šupiny přiléhající k tělu, vnitřnosti sou-
držné a hlavně maso pevné a pružné. 
Po lehkém zatlačení prstem na rybí 
tělo by se měl důlek rychle vyrovnat. 
Naproti tomu ryby leklé nebo dříve 
zabité, popřípadě v počínajícím 
rozkladu, mají oči zapadlé a potažené 
páchnoucím hlenem právě tak jako 
žábry, maso měkké, vnitřnosti roz-
padlé a šupiny a kosti uvolněné. Vůně 
nebo spíš pach je ostře čpící. Mražené 
ryby se kazí ještě rychleji než čerstvé. 
Pokud ryby rozmrazíte, co nejdříve je 
tepelně upravte a spotřebujte. Nikdy 
je neskladujte do druhého dne – ani 
v ledničce.
Ne každý má schopnosti usmrtit rybu. 
Naštěstí pro nás lze koupit rybu již 
mrtvou, případně zbavenou vnitřností 
a naporcovanou. Vyhneme se tak 
nepříjemnému zážitku a máme jistotu, 
že ryba byla usmrcena nejrychlejším 
a nejšetrnějším způsobem. Nejen 
příprava, nýbrž i vlastní úprava ryb má 
mnoho variant. Jak už bylo řečeno, tak 
rybí maso obsahuje více vody a svalová 
vlákna jsou kratší i jemnější než v mase 
zvířat teplokrevných. Tepelná úprava 
je proto velmi rychlá, ale také snadno 
dochází k rozvaření nebo úplnému 
rozpadnutí při úpravě dušením. Proto 
si počínejte opatrně a vařte je zvolna, 
nikoliv prudkým varem, totéž platí 
u smažení. 

štika, známý dravec našich vod, má 
naopak maso zcela libové, a proto 
lehce stravitelné. Maso má pevné, 
bílé, i když poněkud suché. Můžeme 
ji vařit a podávat s máslem, nebo ji 
upravit na paprice či se smetanou, 
aby byl pokrm vydatnější.

Kapr je naše nejdůležitější chovná 
ryba. Doputoval k nám z jihovýchodní 
Evropy a Asie. V Čechách ho lidé 
poprvé ochutnali v 11. a 12. století. 
O jeho rozšíření v našich vodách se 
zasloužili proslulí čeští stavitelé ryb-
níků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan 
a Josef Štěpánek Netolický. V našich 
rybnících se chová kapr šupinatý 
čili šupináč a lysec, který má jen 
málo šupin. Oba mají jemnou kůži, 
a proto se dobře hodí na smažení. 
Zato kapr hladký, který vůbec šupiny 
nemá, má kůži silnější a hodí se 
k úpravě namodro nebo k rosolování. 
Nejchutnější jsou kusy tříleté ve váze 
2 až 3 kg. Z kapra upotřebíme i hlavu, 
ocas a vnitřnosti, v zimě i čistá 
střívka, na výbornou rybí polévku. 
Mlíčí můžeme i zvlášť vysmažovat 
jako vzácnou delikatesu.
Kapr se stal jedním ze symbolů Vánoc 
a neodmyslitelně patří k štědrovečerní 
hostině. Ať už v podobě rybí polévky 
nebo hlavního chodu, tedy smaženého 
kapra. Historie kapra ve vánočním 
menu však není dlouhá. Kapr se stal 
běžným štědrovečerním jídlem teprve 
ve 2. polovině 19. století, a to díky 
cenové regulaci. Klasickým způsobem 
přípravy – nejstarší dochovaný recept 
je z roku 1810 – je pak kapr načerno, 
který se připravoval tři dny a pekl se 
v omáčce z mandlí, rozinek, perníku, 
povidel, ořechů a sladkého piva. Jako 
příloha se podávaly šišky, později 
knedlíky. Tento recept však postupně 
kvůli své složité přípravě zcela 
z jídelníčku zmizel. Do české kuchyně 
následně přichází z Rakouska kapr 

škrábat. U starších ryb dosáhnete 
snadnějšího odstranění šupin, pokud 
rybu polijete horkou vodou. 

Pstruh je znamenitou pochoutkou. 
Jeho jemné, šťavnaté a nasládlé maso 
je velmi lahodné. Pstruzi se neporcují, 
ale zpracovávají se vcelku a nestahují 
se. Pokud není pstruh příliš velký, 
počítejte s jednou rybou na osobu. 
Úprava tohoto druhu ryb je velmi 
všestranná. Můžete je grilovat, smažit 
na pánvi, péct i rožnit. 

Candát je dravá ryba výborné chuti. 
Maso má zcela libové. Buď jej vaříme 
vcelku a podáváme s máslem jako 
pstruha, nebo pro sváteční příležitost 
podáváme s majonézou. 

Sumec je největší ryba našich vod. 
Bílé, pevné maso je velmi tučné. 
Předností této ryby je málo kostí. 
Protože je tučná, tak ji vaříme, 
dusíme či pečeme bez tuku, jen 
ve vlastním sádle. Ať už sumce 
připravujeme na jakýkoliv způsob, 
musíme ho dobře ochutit výraznými 
ingrediencemi. Nejchutnější jsou 
mladé kusy.

Světové oceány a řeky jsou plné ryb 
rozmanitých tvarů, velikostí a barev. 
Můžeme je jíst syrové, nebo tepelně 
upravené na mnoho způsobů. V čem 
spočívá výjimečnost ryb pro orga-
nismus? V první řadě mají vysoký 
obsah nenasycených mastných 
kyselin, které úspěšně brání srdečním 
a cévním nemocem. Velmi cenným 
rysem rybího masa je přítomnost 
vysokého množství významných 
vitaminů A a D, a zejména vitaminu 
B12, který v jiných potravinách 

nacházíme pouze v omezeném 
množství. Specifickou zvláštností 
rybího masa je kratší a jemnější 
struktura svalových vláken spolu 
s malým množstvím vaziva a vyšším 
obsahem vody. To sice na jedné 
straně způsobuje kratší trvanlivost 
rybího masa, ale na druhé straně 
přispívá k jeho mimořádně snadné 
stravitelnosti. A koho trápí nadváha, 
ten najde v mase sladkovodních 
ryb ideální prostředek k výraznému 
zeštíhlení, neboť kalorická hodnota 
je oproti masu teplokrevných zvířat 
mnohem nižší. Přitom obsah bílkovin 
je srovnatelný, takže při hubnutí 
neubývají svaly, nýbrž jen tukové 
zásoby.

Sladkovodní ryby z našich 
rybníků a řek
Přinášíme přehled nejznámějších 
tuzemských sladkovodních ryb a tipy 
na jejich úpravu. 
Lín je obtloustlý příbuzný kaprovitých 
ryb žijící v zabahněných pomalých 
tocích, proto může mít jeho maso 
bahnitou příchuť. Pro svou sliznatou 
kůži se výborně hodí do rosolu 
a do polévek. Mladé ryby není třeba 

Tip na výběr 
kvalitních potravin  
Pokud chcete jednoduchý návod, jak 
poznat kvalitní výrobky, můžete se ori-
entovat 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 
specifickým rysem. V současné době 
mohou nalézt spotřebitelé národní 
známku kvality KLASA na obalech 
celkem 1225 potravinářských výrobků 
od 219 výrobců. Mezi výrobky oceně-
né známkou KLASA patří i porcovaný 
kapr od Rybníkářství Pohořelice, a.s. 
a kapří podkovy od Rybníkářství Poho-
řelice, a.s.
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Přírodní sladidla
Můžeme je znát též pod pojmy náhradní 
cukry nebo náhražky sacharózy. Na roz-
díl od chemicky připravených umělých 
sladidel však přírodní sladidla vypadají 
podobně jako běžný řepný cukr. Mají 
i stejnou energetickou hodnotu (4 kcal 
na 1g) a zvyšují glykémii, i když o něco 
pomaleji než řepný cukr. Můžeme 
je najít v diabetických, ale i běžných 
potravinách. Mezi nejvíce používaná 
přírodní sladidla patří glukóza, fruktóza, 
maltóza a cukerné alkoholy.

umělá sladidla
Zákon definuje náhradní sladidla jako 
„látky, které udělují potravinám sladkou 
chuť a které nepatří mezi monosacha-
ridy a disacharidy“. Vyrábějí se ve formě 
tablet, kapek nebo sypkých směsí. 
Jedná se o sloučeniny, které nejsou 
zdrojem žádné energie a neovlivňují 
glykémii. Zároveň nezpůsobují tvorbu 

zubního kazu, protože na rozdíl od běž-
ného cukru nepodporují růst bakterií 
v ústní dutině. Umělá sladidla nesmějí 

Cukr nevznikl v Americe, jak se 
mnozí domnívají, ale v Indii, kde 
se vyráběl z cukrové třtiny. V roce 
1099 bylo možné v Anglii sehnat 
cukr pouze na předpis v lékárnách. 
O něco později, kdy již byl k dostání 
běžně v obchodě, stál kilogram cukru 
půlroční plat pracujícího člověka. 
Mohla si ho tedy dovolit pouze vyšší 
třída a chudší lidé doslazovali ovocem 
nebo trochou medu. Samotná umělá 
sladidla mají ale poměrně krátkou 
historii. Sacharin, jako vůbec první 
umělé sladidlo, vznikl v podstatě 
náhodou v roce 1879 díky chemikům 
Remsenovi a Fahlbergovi. V roce 
1937 pak byly objeveny cyklamáty 
a roku 1965 aspartam. Další umělá 
sladidla vznikala náhodně jako vedlejší 
produkty a meziprodukty při tvorbě 
jiných látek. Sukralóza byla například 
objevena náhodou při výrobě 
insekticidů.

kterého zdokumentoval 92 toxických 
příznaků organismu při nadměrné 
konzumaci umělých sladidel. A mezi 
nejčastější příznaky patřily bolesti 
hlavy, únava, závratě, zvyšování 
hmotnosti, deprese, slabost, nespa-
vost. Jako nejlepší variantu tak 
specialisté doporučují omezit sladké 
potraviny a ze sladidel upřednost-
ňovat ty na alkoholové bázi. Nemají 
nic společného s alkoholem, jak jej 
známe my, jen ho svou chemickou 
strukturou připomínají. Jejich 
název velmi často končí příponou 
-ol, například sorbitol, xylitol nebo 
maltitol. Ani tyto sladidla však nejsou 
zcela bez kalorií, v průměru jich ale 
obsahují přibližně poloviční množství 
než běžný cukr. Jsou sice dražší než 
sacharin či aspartam, ale na rozdíl 
od nich nemají omezenou denní 
dávku a jsou považované za relativně 
bezpečné. 
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vyskočí informace ke zpracování cukru. 
Cukr však v těle není, a tak mozek vysílá 
signály, které vyvolají jen další chuť 
na sladké. Proto umělá sladidla spíše 
zvyšují chuť k jídlu a zpomalují trávení. 
Odborníci doporučují, pokud si chcete 
i v době hubnutí osladit život, používejte 
přírodní sladidla – např. stévii, javorový 
sirup, skořici. 

Diabetes a umělá sladidla
Umělá sladidla jsou ve velké míře 
užívána především diabetiky. Některé 
studie však upozorňují, že zvýšený pří-
sun umělých sladidel u diabetiků může 
vést ke komplikacím cukrovky. Potraviny 
označované jako DIA nedoporučují ani 
lékaři. Sice v sobě nemají žádný cukr, ale 
obsah tuků je více než sporný. 

Zdraví
Americký kontrolní úřad již před lety 
provedl rozsáhlý výzkum, na základě 

být používána pro výrobu potravin pro 
kojence a malé děti. Potraviny obsahující 
více než 10 % náhradních sladidel 
musejí být na obalu označeny výstrahou  
„Nadměrná konzumace může vyvolat 
projímavé účinky”.

Nejčastěji používaná sladidla
Sacharin je zcela bez kalorií a dokonce 
až dvěstěkrát sladší než běžný cukr. 
Doporučený denní limit je 5 mg na kilo 
tělesné váhy.
aspartam sice kalorie obsahuje, při 
jeho konzumaci se však nemusíme bát 
o naši štíhlou linii, jelikož pro oslazení 
potravin ho stačí opravdu jen malé 
množství. Pozor by si však měli dát lidé, 
kteří trpí fenylketonurií, jelikož aspartam 
obsahuje fenylalanin. 
Sukralóza je vyráběna ze skutečného 
cukru, a přesto, že je až šestsetkrát 
sladší, tak neobsahuje žádné kalorie. Její 
hlavní výhodou je, že je termostabilní 
a může tedy být použita také při pečení, 
což z ní dělá jedno z nejpopulárnějších 
umělých sladidel. Doporučený denní 
limit pro sukralózu je stejný jako 
u sacharinu, tedy 5 mg na kilogram 
tělesné váhy.
Cyklamát má velmi pošramocenou 
pověst. Ve Spojených státech nebo 
v Norsku je zcela zakázán. A to přede-
vším proto, že podle některých studií 
může mít cyklamát karcinogenní účinky. 
Použití cyklamátu je však povoleno 
v Evropské unii a škodlivé účinky dosud 
nebyly prokázány.

kde je můžeme najít?
Umělá sladidla mají uplatnění jak 
v běžných domácnostech, tak 
i v potravinářském průmyslu při výrobě 
diabetických nápojů, kompotů, džemů, 
přesnídávek, žvýkaček a bývají obsaženy 
i v některých mléčných produktech. 
S výjimkou sukralózy by se neměla 
umělá sladidla používat při tepelné 
úpravě pokrmů, zvláště pečení. Už při 
teplotě 30 až 40 stupňů Celsia u nich 
dochází k rozpadu na jednotlivé složky, 
které jsou samy o sobě toxické. 

hubnutí
Mnohé vědecké studie prokázaly, 
že umělá sladidla podporují spíše 
přibírání na váze, protože v mozku 
po konzumaci potravin se sladidly 

V dnešní době najdeme v obchodech jen málo potravin, kde by nebyla použita sladidla.                               
Pohled na ně je však dosti rozporuplný. Část veřejnosti je spojuje s nepříznivým vlivem na zdraví, zatímco 
jiní v nich vidí téměř zázračný prostředek na hubnutí. Podívejme se, jak je to s nimi ve skutečnosti.

sladká kontroverze
Sladidlo                 

Sladivost vůči 
sacharóze  

Cyklamát                  30 x vyšší 
Sacharin                200 x vyšší
Aspartam               200 x vyšší
Sukralóza               600 x vyšší
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V našem novém seriálu o bezpečnosti potravin se dozvíte, jak správě zacházet v domácnosti   
s potravinami, aby pro vás v důsledku nesprávného nakládání nepředstavovaly zdravotní 
riziko. V dubnovém čísle vám představíme pět klíčů k bezpečnému stravování, jak je 
naformulovala Světová zdravotnická organizace. 

• Oddělujte syrové maso, drůbež, 
ryby a mořské plody od ostatních 
potravin
• Při práci se syrovými (neuvařenými) 
potravinami používejte jiné nářadí 
a nádobí, zejména jsou důležité nože 
a krájecí prkénka. 

3. klíč: Pokrmy vždy důkladně 
uvařte
Důkladné uvaření – dosažení teploty 
70 °C po dobu alespoň 10 minut 
uvnitř celého pokrmu – zabíjí téměř 
všechny nebezpečné choroboplodné 
mikroby. Mezi pokrmy, kterým je 
nutné věnovat zvláštní pozornost, 
patří zejména sekané či mleté maso, 
masové rolády, velké kusy masa 
(např. velké kýty) a drůbež připravo-
vaná vcelku. 
• Všechny pokrmy, zejména však 
maso, drůbež či vajíčka, důkladně 
uvařte.
• Polévky a dušená jídla vždy vařte 
tak dlouho, aby uvnitř pokrmu byla 
dosažena teplota 70 °C alespoň 
po dobu 10 minut. Proto je vhodné 
používat teploměr. Při přípravě masa 
a drůbeže dbejte na to, aby z něj 
vytékala čirá, nekrvavá šťáva. 
• Pokrmy vždy dobře ohřívejte.

4. klíč: uchovávejte pokrmy 
při bezpečných teplotách
Při vyšších, například pokojových 
teplotách, se mikrobi rozmnožují 
velmi rychle. Pokud je pokrm 
uchováván při bezpečných teplotách, 
rozmnožování mikrobů se výrazně 
zpomalí nebo zastaví. 

• Uvařené pokrmy nenechávejte při 
pokojové teplotě déle než 2 hodiny. 
• Pokrmy servírujte horké, doporu-
čuje se teplota minimálně 60 °C. 
• Hotové pokrmy, stejně jako syrové 
potraviny rychle podléhající zkáze 
(např. salámy, mléčné výrobky 
apod.), uložte do ledničky, v níž by 
teplota měla být 5 °C.
• Pokrmy neskladujte v lednici příliš 
dlouho. 
• Pokrmy nerozmrazujte rychle, tzn. 
například při pokojové teplotě, ale 
zvolna – v ledničce. 

5. klíč: Používejte pouze nezá-
vadnou vodu a suroviny
Suroviny pro přípravu pokrmů, 
včetně vody a ledu, mohou být zne-
čištěny nebezpečnými mikroby nebo 
chemikáliemi. Toxické chemikálie 
se totiž mohou tvořit ve zkažených, 
zplesnivělých potravinách. Toto 
riziko může snížit nebo odstranit jak 
pečlivý výběr surovin, tak jednodu-
chá opatření, jako je například mytí 
či odstraňování slupek.
• Vždy používejte jen nezávadnou 
(pitnou) vodu. Pokud ji nemáte 
k dispozici, je nutné vodu upravit, 
např. převařením. 
• Ovoce a zeleninu, pokud je jíte 
syrové, omyjte zvlášť důkladně. 
• Pro přípravu pokrmů používejte jen 
čerstvé, nezávadné potraviny. 
• Volte zpracované potraviny, 
například pasterované mléko. 
• Nikdy nepoužívejte „prošlé“ 
potraviny – po uplynutí trvanlivosti 
a data jejich použitelnosti. 

1. klíč: udržujte čistotu
Existuje řada mikrobů, které jsou 
člověku nebezpečné. Nacházejí 
se například v půdě a vodě, ale 
i ve zvířatech a lidech. Na pokrmy se 
přenášejí z rukou, utěrek, z kuchyň-
ského nádobí a náčiní a mohou 
způsobit onemocnění z potravin. 
• Vždy si umyjte ruce, než začnete 
jídlo připravovat. Myjte si je i během 
přípravy pokrmu.
• Udržujte čistě omyté i všechny 
povrchy (např. kuchyňská deska) 
a nástroje (prkénko, nože apod.), 
které pro přípravu pokrmů používáte.

• Nedovolte hmyzu, hlodavcům 
a dalším škůdcům, aby hodovali 
na vašich potravinách.
• Samozřejmostí je, že si vždy 
umyjete ruce po použití toalety.

2. klíč: Oddělujte od sebe 
syrové a uvařené pokrmy
Syrové pokrmy – především maso, 
drůbež či ryby a šťávy z nich – 
mohou obsahovat nebezpečné 
mikroby, které by se během přípravy 
nebo skladování přenesly do ostat-
ních pokrmů a následně pak člověku 
způsobily onemocnění. 
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Marketingová podpora:
• TV kampaň • PR • Online podpora 
• Ochutnávky • Life Style inzerce

Říkáte si, že rychlá příprava a skvělá 
poctivá chuť nejde dohromady? 
Zkuste nová hotová jídla od Hamé 
v praktickém plastovém balení. 
Stačí ohřát a můžete servírovat 
výborné teplé jídlo již za 3 minuty.

Praktické balení • Rychlý ohřev

Chuť, jak má být,
už za tři minuty 

3 min.
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sebou melu, spí se mi těžko. Přitom 
lidstvo je na takové hodování zvyklé, 
v minulých staletích se přeci jedlo i pilo 
několik dní a nocí v kuse. Takže taky já 
občas zhřeším, to k tomu patří. Moje 
tělo je potom v takovém šoku, že začne 
pracovat zase jinak. Ničemu se nevyhý-
bám, jím podle toho, jak se zrovna cítím.

jak si máme představit váš jídel-
níček, pokud si zrovna nedopřá-
váte nějaké to hříšné sousto?
Mám-li začít snídaní, například jogurty 
na mém stole nehledejte, ty si nekupuju. Ale 
každé ráno si musím dát chleba, ať se děje, 
co se děje. Mám ráda jeho chuť. Miluju taky 
žervé, takže si ho namažu na celozrnný 
chléb a posypu třeba bazalkou. Pokud se 
můžu zdržet doma déle, začnu den ovo-
cem, tím je nejlepší nastartovat organismus. 
Přestala jsem snídat kávu, protože z jógy 
vím, že tělo se detoxikuje ještě v průběhu 
dopoledne, kafe si tedy dopřávám až 

ani chuť. Víte, že lehké jídlo strávíte 
relativně rychle a za hodinku už můžete 
třeba právě cvičit, zatímco například 
po smaženém je vám těžko několik hodin 
a dlouho ho cítíte.  

jste tedy svědomitá, disciplino-
vaná strávnice?
Neříkám, že se správného jídelníčku 
striktně držím, mám k jídlu, myslím, 
normální přístup. Pokud dostanu na něco 
chuť nebo jsem vyčerpaná, klidně si 
něco nezdravého dopřeju, třeba i slané 
brambůrky nebo čokoládu. Akorát že 
člověk dojde díky józe sám od sebe 
do stadia, kdy si škodlivější pokrmy prostě 
nedá, hlavně ne v nesprávný čas. Večer 
se najím opravdu jen málokdy, jenom 
výjimečně na nějaké párty či při podobné 
příležitosti. To se nějaké té škodlivince 
nebráním, třebaže už v tu chvíli vím, že 
se tak pro následnou noc dobrovolně 
zříkám zdravého spánku. V posteli pak 

hlavně ovoce, zeleninu, celozrnné výrobky. 
Třeba bílkoviny najdete v luštěninách, 
které vám rozpočet příliš nezatíží, a divili 
byste se, jaké zázraky dokážou například 
sezamová nebo lněná semínka, ve kterých 
je spousta antioxydantů a minerálů, takže 
stačí je přisypat do všeho, kde vám budou 
chuťově vyhovovat. Takhle jednoduše si 
zvýšíte imunitu. Budete mít víc energie, 
než kdybyste se cpali rohlíkem s vlašským 
salátem. 

teď také hovoříte z vlastní 
zkušenosti? 
No jistě. Za studentských let jsem to 
málo peněz, co jsem měla, utrácela radši 
za módu nebo parfémy než za jídlo, 
takže docházelo i na takové „lahůdky“. 
Nebo jsem na celý den měla jedny Be-Be 
sušenky. Libovala jsem si, jak toho využiju 
– že ušetřím a ještě zhubnu. Samozřejmě 
jsem nehubla, spíš jsem byla unavená, 
odnášely to vlasy, nehty… Jídlo je zkrátka 
alchymie! 

Před pár lety jste se přestěhovala 
do domku se zahradou na okraji 
Prahy. Stala jste se vášnivou 
pěstitelkou?

po dvanácté. Ráno si nejčastěji uvařím 
zelený čaj medem a citronem. Ke svačině 
si dám ovoce nebo tyčinku a pokud jde 
o oběd, záleží, v jaké jsem ten den kondici. 
Když mi chybí energie, pustím se do hlav-
ního chodu i s přílohou, když naopak energií 
zrovna překypuju, sním jenom přílohu, 
kupříkladu kuskus se zeleninou, případně 
těstoviny. Tím končím se sacharidy, večeřím 
zeleninové polévky, jindy si kousnu do sýru, 
čas od času si i upravím maso na přírodu, 
prostě jím bílkoviny, protože ze sacharidů 
podávaných večer zbytečně tloustneme.

jaké máte zkušenosti s našimi 
obchody s potravinami? jsou 
podle vás dostatečně zásobené 
pro každého, kdo se rozhodne 
pro zdravou výživu?
Myslím, že dneska jsme na tom už dobře. 
Kdo chce jíst zdravě, ten si na trhu vybere. 
Problém vidím spíš ve stále ještě hodně roz-
šířeném názoru, že zdravá výživa je drahá. 
Kdekdo se lekne a radši zůstane u svých 
zlozvyků, aby neutrácel. Přitom jde o před-
sudek, to vím sama ze svých zkušeností. 
Nemusíte nutně chodit do odborných 
prodejen, já taky nemám čas vyhledávat 
speciální potraviny. Snažím se kupovat 

kdy jste si vlastně osvojila zásady 
správné výživy?
Ve čtyřiadvaceti letech jsem chodila 
s klukem, který se věnoval kulturistice. 
Svůj sport bral nesmírně vážně se vším, 
co k němu patří – tedy i se správným 
stravováním. Já jsem v té době taky cvičila, 
ale téhle problematice jsem nevěnovala 
zas takovou pozornost, to až on mě na ni 
přivedl. Začala jsem sledovat, co jí a taky 
kdy si na jídlo vymezí čas. Vysvětloval mi, 
jak to v těle funguje, kdy je třeba dodat 
mu sacharidy, kdy bílkoviny, kdy je dobré 
nechat ho odpočívat, proč je ve stravování 
nutná pravidelnost…  Zkrátka zasvětil 
mě do péče o tělo, o níž jsem z tohoto 
pohledu tenkrát moc nevěděla. Další 
zásadní krok jsem potom učinila, když 
do mého života prakticky vstoupila jóga. 
Ta vás k otázkám zdravé výživy navede 
sama od sebe, jde o její nedílnou součást. 
Jestliže cvičíte, detoxikujete a čistíte 
organismus, nemáte pak na škodliviny 
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jak to chutná vám...

To o sobě rozhodně tvrdit nemůžu. 
Víte, mám spíš zahrádku než zahradu, 
opravdu je maličká. Vešlo se mi na ni 
několik okrasných rostlin a stromků, 
na které je radost se dívat, z bylinek 
jedině máta a rozmarýn. Navíc v pěs-
tování nemám žádné velké zkušenosti, 
to se spíš obracím na kamarády nebo 
rodiče, kteří mají zahrady větší a jsou 
protřelými pěstiteli. Já bych si svými zatím 
pravděpodobně marnými pokusy něco 
vypěstovat zahrádku jenom hyzdila. 

Pocházíte z jižních čech. Odvezla 
jste si do Prahy nějaké oblíbené 
krajové speciality?
Ve většině rodin závisí především 
na matce, jak se v nich vaří, ani u nás 
tomu nebylo jinak. Maminka je z východ-
ních Čech, takže vyloženě jihočeské 
kuchyně jsme se doma nedrželi. Už 
máma mě hodně zvykala na zeleninu 
a nejvíc od ní miluju její rajskou omáčku, 
přidává do ní skořici i hřebíček. Tu 
jsem se musela naučit. Díky tátovi zase 
vím, že než se jde na oslavu, má si 
člověk zakousnout špek s chlebem. Taky 
vzpomínám na jediné jídlo, které táta 
vaří, což jsou pečené brambory na sádle 

Ingredience:  
 půl balíčku cizrny, 1 lžíce sádla nebo másla, 2 stroužky 

česneku, hrst čerstvé petrželky, čerstvě nadrcený pepř  

Staročeská cizrna   

Postup:
 Cizrnu namočíme zhruba na 10 hodin (ideálně přes noc). Poté ji 

v nesolené vodě uvaříme do křupava (tedy asi 45 minut), v závěru 
vaření hlídáme, aby se nerozvařila. Scezenou cizrnu opékáme na pánvi 
na sucho 8 minut za častého prohazování. Až na ní budou znát hnědé 
flíčky, přidáme sádlo nebo máslo, najemno nastrouhaný česnek, čerstvé 
petrželové listy a pepř. Pak ještě zhruba 2 minuty opékáme. Podáváme 
jako přílohu k masu nebo i jako hlavní jídlo.

V seriálové Ordinaci zrovna prožívá s Michalem Novotným 
těžké chviliky,

Jako kadeřnici Barboře v interaktivní komedii Splašené nůžky jí 
diváci nic nedarují.

Jídlo je alchymie
V seriálu Ordinace v růžové zahradě se Ivana Jirešová coby barmanka Lucie dokáže suverénně chopit 
jedné láhve tvrdého alkoholu za druhou, v civilním životě je herečka naopak známá jako propagátorka 
zdravého životního stylu. Všechny poučky o racionální výživě ovšem bere se sympatickým nadhledem, 
a tak moc dobře ví, že když se chystá na oslavu, kde se k přípitku pozvedne nějaká ta sklenka, musí 
do žaludku dostat něco docela jiného než například dýňová semínka.

jak to chutná vám...

Doba přípravy: 1 hodina, na 4 porce
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kdo je 
ivana jirešová
K herectví ji to táhlo od dětství. 
Po konzervatoři nastoupila první 
angažmá v Liberci a Plzni. Dnes 
platí za vytíženou divadelní hereč-
ku, která zvládá činohru i muzikál. 
Popularitu jí přinesl seriál Ordinace 
v růžové zahradě, v němž hraje 
od jeho začátku. Za roli barmanky 
Lucie získala v roce 2006 cenu 
TýTý jako objev roku. Nyní účin-
kuje kromě plzeňské a liberecké 
scény také v pražských divadlech 
Pod Palmovkou, Broadway, Palace 
a Kalich. Je vdaná za hudebníka 
Viktora Dyka, vychovávají spolu 
její dceru Sofii.

starat pouze o svou domácnost, to je 
na výsledku znát. Něco jiného je, pokud 
ženská přilítne večer z práce a musí 
rychle nakrmit rodinu.

v úvodu jsem zmínil barmanku 
lucii, vaši postavu ze seriálové 
Ordinace. jak byste se uměla ohá-
nět na jejím místě za barem?
Všechno, co donese Lucie hostům 
na stůl, připravují rekvizitáři. Ale já 
bych v její pozici tak úplně bezradná 
nebyla, protože jsem si svého času 
v baru přivydělávala, abych se s ohledem 
na opravdu velmi nízkou gáži v divadle 
tenkrát vůbec nějak uživila. Takže umím 
pracovat se strojem na různé druhy kávy, 
a pokud bych mohla mít po ruce tahák, 
zvládla bych i namíchat koktejly. Mnohé 
už jsem zapomněla, sama míchané 
nápoje nepiju, čili nápověda by byla 
nutná.

Nepřipadala jste si takhle obklo-
pená alkoholem jako na nepřátel-
ském území?

Občas jsem byla obklopená nejen 
alkoholem, ale i alkoholiky. Nicméně 
nebojte, já nemám úplně záporný vztah 
k pití. Poslední dobou jsem si navykla dát 
si večer deci dobrého červeného vína. 
Myslím, že to má něco do sebe a alkohol 
v takovém množství může i prospět 
zdraví. Ovšem říkám deci, ne láhev!

Na obrazovkách vás vídáme 
nejčastěji za barem. kam se 
za vámi můžeme přijít podívat 
do divadla?
Na konci loňského roku jsem měla v Plzni 
premiéru muzikálu Nine. Z něho mám 
velkou radost, jeho předlohou je slavný 
Felliniho film 8 1/2. V libereckém divadle 
hraju ve Zpívání v dešti. V Praze mě pak 
můžete momentálně vidět v Divadle 
Broadway v muzikálu Kat Mydlář, 
v Divadle Palace ve hře Líbánky, v Divadle 
pod Palmovkou v Sexu noci svatojánské 
a v Divadle Kalich v detektivní komedii 
Splašené nůžky, při níž se my herci 
vydáváme zcela všanc divákům v hledišti. 
To je velký adrenalin.

s česnekem. Sice po nich bolí břicho, ale 
jde o velkou dobrotu. 

jak jste se jako kuchařka pro-
měnila, když jste se sama stala 
mámou?
Zásadně, protože do chvíle, než se 
mi narodila Sofinka, jsem v podstatě 
nevařila. Vedle divadla jsem ještě 
chodila do práce, takže pokud vyšel čas, 
skočila jsem si někam na oběd a večer 
jsem doma už nějak zaimprovizovala. 
S narozením dcerky se můj přístup 
pochopitelně změnil, zjistila jsem, že 
jsem rodinný typ a vaření mě baví. 
Neodvažuju se po těch pár letech říct, že 
mi i bezchybně jde, na to mi ještě chybí 
potřebná praxe, a jak se říká, žádný 
učený z nebe nespadl, což platí v tomto 
oboru stejně jako v jakémkoli jiném. 
Bezpochyby se ještě musím hodně 
učit, nicméně přijde mi podstatné, že 
nevycházím z kuchyně otrávená. Třeba 
moje sestra je dobrá kuchařka, ale nemá 
z toho zvláštní potěšení. Spíš u sporáku 
nadává. To já považuju za malý zázrak, 
když můžu někomu uvařit a vidím, že 
si dotyčný pochutnal. Ještě nedokážu 
jídlo naservírovat tak, aby na talíři také 
skvěle vypadalo. Všichni samozřejmě 
jíme i očima a pro mě nazdobená porce 
zatím znamená výzvu dostat se zase 
o stupínek výš.  

Probíráte s kamarádkami recepty 
a kulinářské fígle?
Nijak často. I když v Liberci mám jednu 
kamarádku, která je spíš ve věku mojí 
maminky a která je úžasná hospodyně, 
takže s ní je radost si o vaření povídat. 
Rozebíráme ho pořád. Od ní se učím, 
volám jí o radu, jakmile si zrovna s něčím 
doma v kuchyni nejsem jistá, posíláme si 
recepty. Navíc je radost ji při vaření sledo-
vat, ona každé jídlo připravuje s takovou 
láskou, že si na ni nelze nevzpomenout, 
když se pak sama postavím ke kuchyňské 
lince. Má obrovskou výhodu, že se může 

jak to chutná vám...

Ingredience:  
 60g másla, 100g cibule, 200g mražené zeleniny, 70g hladké mouky, 

200g rajského protlaku, sůl, cukr, citronová šťáva, mletá skořice, 
olivový olej 

Postup:
 Jíšku z části másla a mouky zalijeme vodou, přidáme skořici a půl hodiny 

povaříme. Na oleji krátce orestujeme na kostičky nakrájenou cibuli a mraženou 
zeleninu, rovněž zalijeme vodou, osolíme a podusíme, poté přidáme provařenou 
jíšku, cukr, rajský protlak. Podle chuti dochutíme citronovou šťávou, prolisujeme 
a můžeme podávat. 

Rajská omáčka se skořicí 

16. mezinárodní veletrh pro gastronomii

24.–26. 4. 201324.–26. 4. 201324.–26. 4. 2013

Výstaviště Praha Holešovice – Česká republika • Denně pro odborníky 11 – 14, pro veřejnost 14 – 20
Exhibition Ground Prague – Czech Republic • Daily for professionals 11am – 2pm, for public 2pm – 8pm

Šunky k vínu
Nejvybranější čaje světa

Sklo nejen pro víno
To nejlepší k vínu

Partneři projektu
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Doba přípravy: 45 minut, na 5 porcí
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Jsou jména, která voní. Ostrov Zanzibar zavoní hřebíčkem, vanilkou, muškátovým oříškem, 
kardamomem, pepřem nebo zázvorem i těm, kteří o něm zatím jen slyšeli v hodinách 
zeměpisu a dosud nenavštívili jednu z mnoha farem na západním pobřeží Zanzibaru, kde si 
můžete mnohokrát přivonět, aniž byste otevírali pytlíky od Vitany či Kotanyiho. A kde rostou 
mangovníky, banánovníky, chlebovníky i papája. Ráj na zemi? Nikoli, skutečnost pro turisty 
zvaná spice tour za cca 30 euro, včetně průvodce. A spojená nejen s poznáváním Zanzibaru, 
ale i jedním geografickým chytákem.

počtu, kdy civilizovaný svět začal 
konečně místo otroků pronásledovat 
otrokáře.   

Bez dřeva se nenajíš
Hromady klestí na střechách linkových 
busů daladala, nosičích mopedů, 
na vozících tažených kopytníky, 
navršené na řidítkách kol a hlavně 
na zádech a hlavách žen. To je nejčas-
tější obrázek na zanzibarských silnicích 
asfaltových i prašných. Zdejší obyvatelé 
vaří na ohni živeném především 
uschlými kořeny mangrovníků nikoli 
ze spořivosti, ale z nutnosti, protože 
elektřina je sice rozvedena do většiny 
vesnic, ale několikahodinové výpadky 
dodávek se střídají s několikadenními. 
Hotely si vypomáhají nezbytnými 
agregáty, na něž však běžný člověk 
nemá šanci dosáhnout. Dovážená nafta 
jednak stojí zhruba stejně co u nás, což 
při běžném měsíčním platu pod sto 
dolarů není právě atraktivní nabídka, 
a navíc se zásobováním benzínových 
pump je to podobné jako s elektřinou. 

Mimochodem, traduje se, že v době, 
kdy veřejnost vyhlíží další tanker, 
funguje poblíž hlavního města „černá“ 
pumpa, která má naftu vždycky, jen 
za ceny o třetinu vyšší. Je to tajemství 
všeobecně sdílené, takže se zde 

Nic takového jako ostrov Zanzibar 
totiž neexistuje. Ve skutečnosti jde 
o souostroví složené ze stovek převážně 
korálových ostrůvků a ze dvou velkých 
ostrovů Pemba a zhruba o čtyřicet 
kilometrů jižněji položeného ostrova 
Unguja, které je správním, zemědělským 
i turistickým centrem ostrovní části státu 
Tanzanie. A aby to bylo ještě trochu 
komplikovanější, tak na Uguji najdeme 
přístav Zanzibar, hlavní město Zanzibaru, 
tedy onoho souostroví. Rozumíte? Ono 
by také bylo divné, kdyby zdejší poměry 
byly přehledné, protože se v tomto 
regionu po staletí střetávaly různé 
kultury a zájmy, mnohdy dost tvrdě, díky 
tomu, že Zanzibar tvořil vstupní bránu 
do východní Afriky. Kromě koření jej, 
pro tentokrát ne právě voňavě, proslavil 
obchod s otroky. Ze zdejších skladišť 
a kobek, které jsou na Zanzibaru 
představovány jako jedna z hlavních 
turistických atrakcí, proudilo ročně 
na šedesát tisíc nešťastníků do celého 
světa. Dokonce ještě na konci 19. 
století, to už samozřejmě v menším 

potraviny ve světě

sezame, otevři se

v případě nouze scházejí taxikáři a řidiči 
hotelových busů s policisty. Postarat se 
o dřevo a vůbec domácnost je povinnost 
žen a dorostu, protože muži v tomto 
muslimském státě podle očekávání 
především obchodují, i když při pohledu 
na vystavené zboží není často jasné, 
jestli to dělají i pro něco jiného než ze 
zvyku. A navařeno být musí za každé 
energetické situace. Když je z čeho.

Natáhnout se pro banán
Ti přece nemohou mít hlad, stačí si utrh-
nout banán nebo ulovit rybu a mohou 
dál ležet, to je zhruba představa našince 
o naplňování potřeb zdejších lidí. Samo-
zřejmě naivní, i když moře je skutečně 
hlavním zdrojem obživy a lákadlem pro 
turisty. Pečené nebo častěji grilované 
mušle, ryby, chobotnice, kalamáry, 
krabi, humři – to je základ místní 
nabídky, v níž je patrná kombinace 
evropské a svahilské kuchyně. K tomu 
zdejší koření (nejčastěji zázvor a česnek), 
tamarindová či kokosová omáčka, jako 
příloha rýže, sladké brambory maniok, 
bramborová kaše a překvapivě často 
hranolky, jak je známe z českých fast 
foodů. K tomu nabídka pečených 
kuřat, pizzy, špaget, lasagní. Polévky? 

Především rozmixované, takže se velmi 
těžko jejich obsah identifikuje, a pokud 
se má našinec spolehnout na čich, 
pak doporučuji tuto část nabídky spíše 
přeskočit, jestliže se právě nejedná 
o rybí variantu. Zato zákusky, jako 
jsou banánové lívanečky nebo obecně 
velmi často nabízené sladké pečivo, 
je dobré okusit, pokud vám nevadí 
několikanásobně sladší chuť, než jste 
zvyklí z domova.
A pravda je to i s dostupností banánů, 
ty jsou k vidění doslova všude, i když 
menší, než známe z českých obchodů. 
Což samozřejmě neznamená, že jsou 
i volně k mání, protože se socialismem 
zde už experimentovat přestali.  
Dostupný je i chlebovník, jehož plody 
jsou zpracovávány na mnoho způsobů, 
či ananas. Základem zdejší stravy jsou 
chapati, chlebové smažené placky z pše-
ničné mouky, tedy místní chléb, kachli, 
což jsou smažené bochánky z mouky 
a brambor, a především maniok, 
z něhož se používají hlízy i zelená část 
mající vysoký obsah škrobu a vitaminů. 
Jeho největší výhodou však je, že se 
mu daří i ve zdejší půdě. Zanzibarské 
ostrovy jsou sice díky klimatu po většinu 
roku zelené a vegetace především 
ve vnitrozemí bujná, ale že by to byla 
země strdím a hlavně mlékem oplývající, 
to se rozhodně říci nedá. Zdejší skot, 
který přivázaný na kusu provazu spásá 
postupně každý kousek zeleně podél 
silnic i mezi obydlími, mi maně připo-
mněl, co asi měli Šimek s Grossmannem 
na mysli zmínkou o tuberkulózních 
kravách v JZD. Kost a kůže. A vypa-
senější pochopitelně nejsou ani krávy 
ve vesnicích na pobřeží, kde na písčité 
a sluncem vyprahlé zemi není často ani 
stéblo, a tak zde domácí skot a kozy 
krmí usušenými mořskými řasami. 
Ty jsou kromě krmiva zpracovávány 
především jako základ pro kosmetický 
průmysl a sklízejí se podobně jako u nás 
brambory. Na východním pobřeží je totiž 

tak silný odliv, že moře na několik hodin 
klesne až o několik metrů a během této 
doby je možné z často vykolíkovaných 
políček natrhat řasy velmi snadno. Navíc 
průběžně dorůstají a není nutné je 
zalévat. 
Vzhledem ke skromným dávkám krmení 
není divu, že na Zanzibaru prakticky 
neseženete mléčné výrobky, včetně 
sýrů. Mimochodem, ani salámy nejsou 
běžným zbožím. Na vepřové v této 
muslimské zemi můžete rovnou zapo-
menout, a tak se nabídka masa kromě 
mořských živočichů orientuje v menší 
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Zanzibar znamená v arabštině Ostrovy koření. Krávy jsou na Zanzibaru kost a kůže.

Muhogo ya nazi 
Doba přípravy: 
15 minut, pro 4 osoby
Ingredience: 
3 kusy vařené kasavy, 1-2 zelené 
chilli papričky, 1 malá cibule, 
1 malé rajče, 2 hrnečky kokosového 
mléka, sůl
Postup: 
Do pánve dáme nasekané ingredience 
a zalijeme řídkou částí kokosového 
mléka. Vaříme na středním plame-
ni, dokud se skoro všechno mléko 
nevypaří. Přidáme hustou část mléka 
a přivedeme k varu trvajícímu 5 mi-
nut. Vychladlý pokrm ozdobíme lístky 
koriandru. 

V moderních dějinách Zanzibaru 
zanechal v 16. století první stopu ob-
jevitel Vasco da Gama a jeho krajané 
Portugalci, které dodnes na Pembě 
připomíná alespoň korida – asi jediná 
atrakce tohoto zatím civilizací poloza-
pomenutého ostrova. Staletí nadvlády 
ománských sultánů připomínají palá-
ce, lázně i trh s otroky v turistickém 
lákadle Stone Townu (historickém 
centru města Zanzibar), hřebíčkové 
plantáže a vzpomínky na otrokářství. 
Po britském protektorátu najdeme 
v učebnicích zmínku o pětačtyřiceti-
minutové válce, spíše dělostřeleckém 
pokusu o převrat, a dvě katedrály 
v hlavním městě.
V roce 1963 byl Zanzibar ještě 
sultanátem, ale už v dalším roce zde 
proběhl masakr v duchu noci dlou-
hých nožů, kdy během jednoho dne 
byla vyvražděna většina Arabů a Indů, 
zbytek uprchl a afričtí domorodci 
vedeni spasitelem z Ugandy, který to 
z dělníka dotáhl vlastním jmenováním 
až na polního maršála, završili revoluci 
spojením s 35 km vzdálenou pev-
ninskou Tanganikou a vznikem nové 
republiky – Tanzanie. Vyrazili na cestu 
k socialismu, což jim vydrželo zhruba 
20 let, kdy je spíš bída než perestrojka 
přivedla k liberalizaci, zavedení demo-
kracie (místního typu) a zlepšení život-
ní úrovně. Hodně pomalé zlepšení.

Banány jsou menší, než známe z našich 
obchodů.
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míře na hovězí, skopové a kůzlečí, ale 
především na drůbež, i když u zdejšího 
druhu domácích perliček a především 
slepic také není jasné, zda je chovají 
na peří, nebo na maso. Možná pro 
vajíčka, která jsou nezbytnou součástí 
snídaňové nabídky v hotelích. Pokud 
si však objednáváte omeletu, je při 
stanovení počtu vajec nutné myslet 
na to, že velikost těch zdejších je oproti 
našim zhruba dvoutřetinová a bílá barva 
pokrmu napovídá, že chybějící velikost 
zavinila především absence žloutku.

Sami, nebo organizovaně?
Kdo není vyloženě dobrodruh, ale 
přitom touží poznat něco víc než 
úchvatné pláže a tyrkysové moře, 
měl by zkombinovat pobyt v hotelu 
s bohatou nabídkou výletů. I když 
to, jak skutečně žijí zdejší obyvatelé, 

můžete poznat bez toho, že byste jeli 
desítky kilometrů daleko. Díky tomu, 
že turistický ruch je zde v plenkách, 
jsou hotelové rezorty v přirozeném 
sousedství s vesničkami, v nichž žijí 
zaměstnanci hotelu. Na procházce 
či cestou na pláž můžete projít 
snadno dědinkou, pokud vám nevadí 
zamračené obličeje místních, kteří si 
pochopitelně nechtějí připadat jako 
atrakce turistů, a umíte se pohybovat 
v houfu dětí, které vám dávají najevo 
svou náklonnost především nevtíravým, 
ale neustávajícím žadoněním o cokoliv. 
Sem tam dokonce nahlédnete pootev-
řenými dveřmi či odhrnutým závěsem 
do některé z místnosti domků či spíše 
chatrčí, jejichž základním stavebním 
materiálem je často hlína a vlnitý 
plech a jež jsou velmi dobře větratelné 
na několika místech. Ale pokud nejste 
vysloveně zvědaví, tuto zkušenost si 
odpusťte, protože se mimoděk začnete 
těšit domů třeba už v půlce pobytu.
À propos dveře. Nikoli ty vesnické, ale 
v městských domech či spíše palácích 
se dveře dělaly tak bytelné, že často 
přežily i chátrající zdivo. Představovaly 
okázalost i společenské postavení. 
Pravé křídlo dveří sloužilo ke vstupu 
mužům, levé ženám a v této části 
bývala i malá dvířka pro děti. Bohatě 
zdobené ornamenty byly dveře 
vyráběny z tvrdého dřeva chlebovníku, 
durianu či sezamu. A právě zde má 
původ dlouho nepochopitelná průpo-
vídka z arabských pohádek – Sezame, 
otevři se. Třináct hodin musí člověk 
strávit v letadle, aby se dozvěděl, že 
onen Sezam není vrátný, ale materiál 
na výrobu dveří.
Co dělat, když člověk je dobrodruh 
a chce poznávat tropické ostrovy 
na vlastní pěst? A nemusí být 
právě bohatá Italka, o nichž se 
traduje, že cílem jejich turistiky bývá 
seznámení se s urostlými Masaji, 
kteří pracují jako ochranka a nosiči 

ve zdejších hotelích. Občas tento vztah 
prý pokračuje i po skončení dovolené 
už na pevnině v Tanzanii, kam se Masaj 
vrací domů s novou manželkou bílé 
pleti a kde se ukáže, že těch manželek 
si stihnul nastřádat už víc a vzhledem 
ke kvalitám té právě získané potřeboval 
hlavně sponzorku. 
Restaurace najdete v hlavním městě 
a velkých letoviscích, což ale vzhledem 
k malé rozloze ostrova Unguja není 
problém. Nabídka jídel na tabulích 
před vchodem je velká, jen se někdy liší 
od reality. Ceny mírné, i když značně 
rozdílné v závislosti na nabízených 
službách. Zážitkem je návštěva podniků 
především ve Stone Townu, kde babalisha 
připravuje jídlo přímo mezi hosty. 
V průběhu ramadánu je většina restaurací 
mimo hotely otevřena až po západu 
slunce. A že se jedná o muslimskou 
zemi, se projevuje nejen v tom, že vás 
ráno vzbudí muezín z reproduktoru 
a že prakticky v každé vesnici poznáte 
modlitebnu zaručeně podle toho, že je to 
nejlépe opravená budova, ale především 
je nutné ctít místní zvyky. I co se požívání 
alkoholických nápojů týká. Nabídka 
piva, vína či destilátů je přitom prakticky 

srovnatelná s tím, co si můžete dát doma 
(pokud vyměníte plzeň za místní výrobu 
nebo neujíždíte na papájovém ginu), ale 
proč si raději pro tentokrát nedat zdejší 
nealko, hlavně džusy z tropického ovoce?
Je dobré si hlídat zavírací dobu barů, 
kde jsou místní policisté schopni ukončit 
zábavu, když je v nejlepším, tedy už 
kolem půlnoci. Také mumraj v hotelích 
končí dříve, než jsou flamendři zvyklí. 
Ochránce pořádku často potkají i ti, 
kteří se rozhodnou cestovat po ostrově 
ve vypůjčeném autě či čtyřkolce. Koho 
rovné a volné silnice svádějí k rychlejší 

jízdě, musí si vzít vyšší kapesné, protože 
zdejší policisté se vyskytují u silnic častěji 
než naši a spolehlivě si dávají hlášky, 
že se blíží potenciální kořist. Pokutu 
zaplatíte i opakovaně a třeba i s pocitem, 
že jste jeli podle předpisů, nakonec rádi, 
protože místní policisté vzbuzují zřetelně 
větší respekt než čeští sympaťáci. A když 
vidíte, jak se zde bydlí, ani netoužíte 
vyzkoušet, jak se tady sedí. O bezpečnost 
se není třeba bát, ale procházky 
na opuštěných místech po setmění 
(a nejen o ramadánu, kdy jsou ulice jak 
po vymření) nebo na místech, kam nejste 

zváni, se nedoporučují nikde, tedy ani 
na Zanzibaru.
Původ jména Zanzibar hledejme v arab-
štině, kde znamená Pobřeží černochů. 
Nebo také Ostrovy koření. Dálky, exotika, 
barvy, vůně. Zážitky a vzpomínky. Trocha 
závisti nad tím, že mohou chodit celý 
rok v sandálech a tričku. Utrhnou si 
banán a uloví rybu. Trocha závisti i hodně 
silný pocit, že ještě na letišti nakoupím 
koření v atraktivním obalu a rychle 
zpátky do českého luxusu. Ale sezamové 
dveře si pro všechny případy nechám 
pootevřené. Pro příště.

inzerce

Kashata za karanga  
Doba přípravy: 
40 minut, na jednu dávku
Ingredience: 
2 hrnečky nastrouhaného kokosu, 
3 lžičky cukru, 2 lžičky másla, 
¼ lžičky kardamonového prášku, 
½ hrnečku vody
Postup: 
V pánvi rozpustíme máslo, přidáme 
cukr a zamícháme. Za stálého míchání 
přidáme kokos a nakonec kardamon. 
Přilijeme vodu a směs necháme vařit 
na mírném ohni 5 minut. Směs vyklo-
píme a rozprostřeme na namaštěný 
plech a necháme 20 minut odstát. 
Krájíme na malé kousky a podáváme 
například ke kávě. 

Mihogo ya kukaanga (smažený maniok)Viazi vitam vya nazi (sladké brambory s kokosovou omáčkou)

Většina obyvatel žije v hodně skromných 
podmínkách.

Kořeněné hovězí karbanátky KatlesPlněné kuličky Kachori
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příběhy jídlapříběhy jídla

z pověrčivosti, neboť kefír by prý 
vydáním do rukou cizinců ztratil své 
kouzlo. 

zlepšení kvality života má předlou-
hou historii. Smysl však má vrátit 
se z dalekých výprav a prozkoumat 
domácí spižírny. I tady se rodí 
záviděníhodné potraviny a jednou 
z nich je jednoznačně kefír. Zázračný 
nápoj neznámého původu, k němuž 
se vztahuje kouzelný příběh.

Přísně střežené tajemství
Říká se, že poté, co četné pokusy 
o výrobu kefírových zrn selhaly, 
vypravili se mikrobiologové na Kav-
kaz, zeptat se místních. Odpověď 
zněla: je to dar boží. Podle legendy 
sám Alláh vyslal proroka Moham-
meda, aby kefírová zrna doručil 
kmenům, jež před čtrnácti sty lety 
obývali pohoří Kavkaz. Tyto růžičkám 
květáku podobné útvary bakterií 
a kvasinek byly kavkazskými kmeny 
považovány za součást rodinného 
bohatství, předávány z generace 
na generaci, a jejich tajemství přísně 
střeženo. Možná z lakoty a možná 

Konzumací těchto surovin pro-
spíváme sobě a zároveň chceme 
podpořit jejich výrobce ve vzdá-
lených, nezřídka chudých krajích. 
Jenže pravda je často dušená pod 
pokličkou. Právě ony vysoké ceny, 
které jsme ochotni za potravinové 
zázraky platit, nutí země jejich 
původu proměnit dosud rozmanitá 
zemědělství v monokultury. A tak 
nekonečná pole žíznivého chřestu 
nebezpečně rychle snižují vodní 
zásoby v Peru. Sojové plantáže jsou 
jedním z hlavních obžalovaných 
v kauze odlesňování Jižní Ameriky. 
A co takhle quinoa, zázračné „jezme 
ho každý den“ super zdravé zrno 
z And? Tato obilnina byla po staletí 
základní potravinou bohatých 
i chudých v Peru a Bolívii. Dnes si ji 
většina tamějších obyvatel nemůže 
dovolit. Nemohou zaplatit tolik, kolik 
nabízíme my, je dražší než kuře. 
Kritizovat by však bylo pošetilé. 
Lidská touha po elixírech s příslibem 

šíří se příběhy o mocném kefíru 
anglosaským světem, kde je stále 
těžko k dostání. V Anglii například 
existují pouze dva komerční malový-
robci, cena za půllitr se v přepočtu 
pohybuje okolo 100 až 150 Kč 
a internet je plný anglických zvolání: 
„Kde seženu kefír? Poraďte!“
Buďme tedy vděční, že ho máme. Ne 
dál než v krámě na rohu.

V zemích bývalého Sovětského 
svazu se mezitím kefír stal nedílnou 
součásti lidového folkóru a v mnoha 
evropských kulturách je dnes 
neodmyslitelným prvkem každodenní 
stravy. Má pověst nejlepšího léku 
na vodkou způsobenou kocovinu 
a nadále se hojně využívá při léčbě 
mnoha zdravotních problémů. Kefír 
je nesmírně bohatý na vitaminy, 
zejména B, K a A, kyselinu listovou, 
hořčík a jiné a je lehce stravitelný 
i pro alergiky. Navíc při jeho výrobě 
dochází ke kvašení a podomácku 
vyrobený kefír může obsahovat mezi 
0,5 a 3 % alkoholu, a tak není divu, 
že může rozveselit.   
V 21. století, více než sto let 
po hrdinském činu jedné ruské dámy, 

Přesto však, i když málokdo kefír 
sám ochutnal, zprávy o jeho 
léčivé moci se šířily světem. Slavný 
vojevůdce a dobyvatel Čingischán 
kefíru děkoval za zdraví a sílu 
svých bojovníků, jimž nařídil jeho 
pravidelné požívání. O kvašeném 
nápoji kumis, který je kefíru velice 
podobný, se ve svých poznámkách 
o mongolském životě zmiňuje Marco 
Polo: „Ti lidé mění kobylí mléko 
v nápoj podobný vínu a ten nápoj 
je velmi dobrý.“ Těžkou depresí 
zmítaný francouzský král František I. 
poslal do Konstantinopole pro 
židovského lékaře, o jehož zázrač-
ném nakyslém nápoji se doslechl. 
Lékař připutoval i se stádem ovcí, 
z jejichž mléka králi připravoval 
kefír. Král se k údivu všech uzdravil, 
dlouhou cestou vyčerpané ovce pošly 
a lékař zmizel dřív, než byl donucen 
vydat své kefírové tajemství. Evropou 
se šířily legendy o dlouhověkosti 
a záviděníhodném zdraví lidu 
z oblasti dnešní Gruzie.  

Pověst všeléku
Psal se rok 1900 a Všeruská spo-
lečnost lékařů se konečně rozhodla 
jednat. Majitel mlékárny Nikolaj 
Balandov byl pověřen úkolem získat 
kefírová zrna. Balandov si byl ale 
vědom vehemence, s níž kavkazský 
princ Bek-Mirza Bachorov tajemství 
kefíru střežil. Zosnoval tedy plán 
hodný bondovky. V hlavní roli: 
kráska Irina Sacharová, Balandova 
asistentka. Irina měla prince svést 
a sladce vymámit onen vytoužený 
nápoj. Princ se do Iriny bezhlavě 
zamiloval a okamžitě ji požádal 
o ruku, tajemství kefíru však nevydal. 
Irina na nic nečekala a uprchla, princ 
ji nechal bez váhání unést, Balandovi 
agenti jí pohotově přispěchali 
na pomoc. Kavkazský princ se ocitl 
před carským soudem. Marně nabízel 
říši i Irině zlato a jiné poklady, 
Moskva stála pouze a jedině o kefír. 
V roce 1908 se pod hrozbou trestu 
kavkazský princ konečně vzdal.  
Kefír se pak v Rusku po nějaký 
čas vyráběl po starém způsobu, 
fermentací v kozích či hovězích 
vacích, a zpočátku se úspěšně užíval 
především jako lék v plicních sana-
toriích. Jeho obliba však rostla velice 
rychle a ve 30. letech se rozjela 
komerční výroba ve velkém. V roce 
1973 obdržela pětaosmdesátiletá 
Irina od sovětského ministerstva 
zdravotnictví oficiální uznání za roli, 
kterou v cause kefír sehrála. 

mléčné tajemství
Před několika týdny uveřejnil britský deník Guardian článek, který okamžitě vstoupil do řad 
těch, které rozpoutávají živé debaty a které se bez prodlení přeposílají mezi náhodnými 
známými i přáteli. Článek o lovu, na nějž se vydali mnohé bohaté země. O honu 
za takzvanými super zdravými potravinami, který nás těší. 
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Původ slova kefír není zcela jasný. 
Zrodem mohlo být staro-turecké 
slovo köpür, což znamená pěna. 
Dle druhé teorie může pocházet 
z arabsko-perského slova keyf 
značícího opiát, opojení, požitek, 
potěšení, dobrý pocit. 
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Vyhrajte jednu ze tří pánví Delimano Prima Family! Stačí být naším předplatite-
lem, zaslat na adresu redakce@svetpotravin.cz správnou odpověď na soutěžní 
otázku a být mezi třemi nejrychlejšími soutěžícími.   

Soutěžní otázka:
ve které zemi bylo 
navrženo a vyrobeno 
nádobí Delimano?

a) v Holandsku
b) v USa
c) v Itálii

Nápovědu najdete na  
www.delimano.cz.

soutěž 
pro předplatitele
Být předplatitelem Světa potravin se 
vyplatí! Nyní můžete soutěžit o 3 pánve 
Delimano Prima Family! Pokud vaříte 
každý den pro celou rodinu, zabírá 
vám to neúměrně dlouhou dobu a navíc 
přitom zašpiníte spoustu nádobí, pak je pánev Delimano Prima Family řešením přímo 
pro vás. Pánev s průměrem 32 cm vám pomůže připravit velké množství jídla za velice 
krátkou dobu, a tak budete mít více času na vaši rodinu. Speciální vnější úprava 
z hliníku se totiž oproti ostatním materiálům velmi rychle rozehřívá a rovnoměrně 
rozvádí teplo po celé pánvi. Díky profesionálnímu vedení tepla a keramickému 
povrchu se navíc jídlo připraví při nižší teplotě, uchová si více vitamínů i dalších 
zdravých látek a zůstane tak šťavnaté a křehké.
Inovativní keramická vrstva je hladká, nepřilnavá a odolná. Jídlo se k ní nepřichytí 
a nepřipálí se – čas proto ušetříte i během omývání a navíc vám to umožní vařit 
a jíst zdravěji. Keramický povrch totiž stačí potřít jen několika kapkami oleje, můžete 
na něm dokonce zdravě připravit i maso v klasickém trojobalu a nikdo nic nepozná! 
Pánev Delimano Prima Family je navržena podle posledních trendů v oblasti 
kuchyňského designu, má ergonomickou rukojeť pro snadnou manipulaci a termo 
senzor v rukojeti, který při zahřátí na správnou teplotu zčervená. Díky neutrální 
šedostříbrné barvě se hodí do každé kuchyně. Z pánve tak můžete jídlo servírovat 
přímo na stole. 

soutěž

Dopis měsíce
Vážená redakce,
chci se s vámi podělit o zkušenost, kterou jsem udělal v nově otevření prodejně Spar v pražských Letňa-
nech. Že tam musíte mít oči jako ostříž při vážení lahůdek, protože cena uvedená na zboží obvykle ne-
odpovídá údaji na váze, na to si zvyknete celkem rychle. Ale co se mi stalo naposledy, už zasluhuje hlubší 
zamyšlení. Narazil jsem na pult, kde bylo avizováno, že kuřecí špalíky a prsa jsou zlevněné o 50 %, a kde 
byla uvedena stará a nová cena za 1 kg. Balíčky jsem vzal a začal pátrat po aktuální ceně za kus, protože 
ani jeden z nich novou cenovkou opatřen nebyl a váha ani 1 kg, ani půl kila, což bych ještě spočítal, ale 
pohybovala se mezi šesti až sedmi sty gramy. Ptal jsem se obsluhy, kolik co stojí a ukázalo se, že chybějící 
údaj zaskočil i ji, ale vzápětí mi poradila, že mi to spočtou na pokladně. Tam mi cenu za zlevněné zboží 
namarkovali, a když jsem se ptal po ceně jednotlivých balíčků, tak mi bylo nejdřív řečeno, že se o žádnou 
slevu nejedná, aby se nakonec shromážděné prodavačky (shlukly se kolem kasy čtyři + vedoucí) usnesly, 
že si tu slevu asi umí spočítat samotná kasa. Ale kolik to dělá, to není vůbec jasné, protože paragon, kde 
jsou jednotlivé položky vytištěny, vyjíždí až po zaplacení celého nákupu. Rezignoval jsem a zaplatil tak 
říkajíc naslepo. Ještě chvíli se mě držel pan vedoucí, který zjevně nepochopil, o co se jedná, protože mi 
do omrzení opakoval, že za nic nemohou, protože nedostali kilové balíčky, i když je měli slíbené. Utekl 
jsem. A vás se, vážená redakce, ptám jako odborníků, doufám větších, než je osazenstvo zmíněné prodej-
ny – copak cena není u balíčkovaného masa povinným údajem? Nebo je to tak, že Spar svým zákazníkům 
správně bystří mysl početními úlohami – kolik je 0,678 kg krát 44,90 Kč? A než na mě u pokladny přijde 
řada, můžu si takto spočítat celý nákup. 

Ivo Kulička, praha

Dobrý den, 
přinášíme Vám odpověď kontrolního orgánu, České obchodní inspekce: „Čtenář má samozřejmě prav-
du, že není povinností spotřebitele zjišťovat, jaká je cena  zboží po slevě. Pokud postupoval personál 
prodejny tak, jak je popisováno, jedná se o velmi neprofesionální a s velkou mírou pravděpodobnosti 
i protiprávní jednání. Prodávající je obecně povinen informovat spotřebitele o ceně prodávaných výrobků 
nebo poskytovaných služeb zřetelným označením výrobku cenou, a to i v případě, že je na něj poskytnuta 
sleva.
Na základě podnětu byla pracovníky České obchodní inspekce provedena kontrola v provozovně Spar. 
V provozovně byl proveden kontrolní nákup, jehož obsahem bylo zakoupení zboží, nabízené k prode-
ji s 50 % slevou (kuřecí maso, sýry, ovoce a zelenina). Oprávněnost podnětu byla kontrolou prokázána, 
neboť bylo kontrolními pracovníky zjištěno, že spotřebitel není seznámen s cenou platnou v okamžiku 
nabídky, neboť na obale zboží je umístěna polepka 50 % a cenové složení, určující původní cenu za ki-
logram a novou cenu za kilogram, konečná cena vztažená k hmotnosti zboží však není uvedena. Sleva 
je odpočítána až při konečném účtování u pokladny. Toto jednání lze 
kvalifikovat jako porušení závazných právních předpisů v dozorové 
pravomoci České obchodní inspekce a vůči prodávajícímu SPAR Česká 
obchodní společnost s.r.o. tak budou vedena další následná opatření.“ 

únor 2013
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Ryby podle Aleše Hámy                     
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Značí loga 
kvalitu?   

cena 29 Kč
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dopisy

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

a)    

b)    

c)   

d)

e)

denně

několikrát týdně

několikrát měsíčně

několikrát ročně

nikdy

anketa
nyní můžete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce: 
Jak často porušujete zásady 
zdravého stravování?

Soutěž
I nadále se můžete zúčastnit naší nové soutěže 
náš obchod. na stránkách www.svetpotravin.cz se 
podělte o své zkušenosti s oblíbeným obchodem a vy-
hrajte roční předplatné časopisu Svět potravin. 
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Tajenka z březnového čísla:
N.N.: Vegetarián je člověk, který nepojídá živočichy, které lze pozorovat bez mikroskopu.

křížovka

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 04/13

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

březen 2013
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Lesk a bída 
fastfoodu 

cena 29 Kč
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POMAZÁNKOVÁ 
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jak to chutná vám...předplatné




