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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
??????????? 

Krásný duben a velikonoční svátky přeje 
Kateřina Bendlová, editorka   

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) více než 50 výrobků
Na dárek se mohou těšit: Tereza Dadková, 
Nové Dobrkovice, Radim Burýšek, Žlutava, 
Jaroslav Bělák, Mirošov

Penny Market pro své zákazníky připravil další 
novinku v sortimentu vlastní značky Řezníkův 
talíř. Pochutnat si můžete na výborných paštikách 
několika chutí. Paštika lahůdková, mandlová, 
zabijačková, s uzeným masem a další. Paštiky si 
vychutnáte jak ke svačině tak jako delikatesu při 
pohoštění přátel s kvalitním pečivem. 
Více nejen o vlastních značkách PENNY na Vaší prodejně nebo na www.penny.cz.
Poukázku do PENNY vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz 
zašlou správnou odpovědna otázku: 
Nová řada výrobků PENNY nabízí:
a) jen mléčné výrobky
b) jen maso a masné výrobky
c) širokou nabídku napříč sortimentem
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www.svetpotravin.cz 
v dubnu

• za poslední měsíc naše stránky 
navštívilo přes 31 000 uživatelů 
• nejvíce návštěvníků bylo z Prahy, Brna, 
Ostravy a Bratislavy 
• největší zájem vyvolaly články 
o detoxikaci, překyselení, potravinách 
pro děti a samozřejmě Potravinová 
policie, tedy objev listerie v lahůdkách, 
skandály s masem a plesnivé potraviny 
v obchodech 
• diskutovalo se o kvalitě uherského 
salámu, značení potravin i testech 
potravin 
• Uživatel Pavel k článku „Jak se vyznat 
v obalech“ na www.svetpotravin.cz: 
„Jsem pro to, aby se označoval přesně 
původ všech potravin, a aby firmy 
byly dohledatelné na internetu. Dnes 
v džungli různých výrobců a podvodníků, 
kteří dodávají na trh i velice závadné 
potraviny, by měl mít člověk 100 % 
jistotu, od jakého výrobce nakupuje. 
Za největší podvod považuji podvody 
toho druhu, že si kupuji potravinu 
od českého výrobce, ale přitom je 
výrobek dovezen z tramtárie. Chci si 
zaplatit kvalitní český výrobek a nedávat 
velké peníze za mršiny z jiných zemí. “ 
• Uživatel Patrik k Testům potravin 
na www.svetpotravin.cz: „Konečně 
články, které mají hlavu a patu!“

SOUTĚŽ PENNY 
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Nezapomeňte si koupit červnové číslo Světa potravin, které vychází 20. května.

2013

Zaostřeno na dovoz potravin

Testy povidel

Redakční testování: Kung Pao

Jak se stravovat při potravinových alergiích

Školní jídelny

Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Fotokuchařka Asie 
Vařit podle této obrazové 
kuchařky se spolehlivě 
naučí i začátečník, 
inspiraci zde však najdou 
také zkušení kuchaři. 
Snímky, které zobrazují 
jednotlivé kroky postupu, 
a snadno pochopitelné 
návody vás povedou při přípravě jídel 
od krájení až po dohotovení. Recepty 
jsou jasné, přehledné, nádherně 
ilustrované a připravená jídla budou 
skutečně asijská. Tak co, máte chuť třeba 
na polévku miso, grilovaná kachní prsa 
s jarní cibulkou a sezamem, kuřecí sataj 
s arašídovou omáčkou, zelené kuřecí 
karí, taštičky wonton s krabím masem, 
suši rýži s uzenou makrelou, rýžové nudle 
s hovězím masem? Vydává Slovart, 
koupíte od 218 Kč.         

Dva italští gurmáni   
Především vášeň pro 
dobré a jednoduché 
jídlo svedla dohromady 
dva vynikající kuchaře 
žijící v Londýně. Navíc 
Gennaro Contaldo je ten 
legendární kuchař, který 
naučil Jamieho Oliviera 
vše, co ví o italské 
kuchyni. Kniha nabízí 
více než 100 receptů, které vycházejí 
z tradiční domácí italské kuchyně a nad 
nimiž se vám budou sbíhat sliny. Poznáte 
pokrmy od předkrmů až po dezerty, tak 
jak je vaří skuteční Italové. Vydává Ikar, 
zakoupíte od 419 Kč.         

Pekárnománie
Kuchařka nabízí poprvé 
publikované originální 
české a ověřené recepty, 
připravené pouze 
z českých surovin a pro 
české chuťové buňky. 
Není návodem k použí-
vání domácí pekárny, ale 
inspirací k jejímu využití. 
V pekárně nemusíme 
péct jen klasický chleba, 
nebo jí využívat na přípravu kynutého 
těsta. Tato šikovná věcička umí i uvařit kru-
picovou kaši, pudink, připravit marmeládu, 
zapéct těstoviny nebo francouzské bram-
bory, upéct šťavnatou sekanou a třeba 
i kousky kuřete. Kniha Pekárnománie dává 
nahlédnout i do oblasti pecí na pečení 
klasického chleba. Vydává Dona, pořídíte 
od 180 Kč. 

   

05/13
Vaření ve Varech      
V sobotu 4. května se koná Food 
festival Karlovy Vary, což je přehlídka 
kulinářského umění regionálních podniků. 
Čekají vás inspirativní chuťové zážitky 
a pestrý doprovodný program. Ani letos 
nebude chybět pokračování gastronomické 
hitparády v jednotlivých restaurantech 
a barech. Nalaďte se na májovou vlnu chutí!

Gurmáni míří do Brna  
Gurmánská akce Špilberk Food Festival 
uvítá v Brně všechny milovníky dobrého 
jídla, lahodných nápojů a vybraných 
delikates ve dnech 10. až 12. května. 
Na nádvořích a terasách královského 
hradu Špilberk se budou podávat lahůdky 
přímo z rukou mistrů svého oboru a to 
vše pod širým nebem. 

Přijďte chřestu na chuť
Tuny chřestu, chřestová jídla od vybraných 
restaurací, přehlídka regionálních vinařů, 
kuchařská vystoupení, soutěže a k tomu 
bohatý kulturní program vás čekají ve dnech 
17. až 19. května na Slavnostech chřestu 
v Ivančicích. Více informací naleznete 
na www.slavnostichrestu.cz, kde si i můžete 
rezervovat stůl ve vybrané restauraci. 

Nejezte blbě  
Myslíte na to, co si vkládáte do úst? 
Prague Food Festival 2013 nabídne 
luxusní pokrmy, nejlepší šéfkuchaře 
a představí špičkové podniky. Těšit se 
můžete na workshopy, řízené degustace 
či slepé ochutnávky. Prague Food Festival 
proběhne 24. až 26. května v Královské 
zahradě Pražského hradu.

Pijete dost mléka?    
Dne 25. května oslavíme Světový den 
mléka. Poprvé se konal v roce 1957, 
kdy se ve švýcarském Interlakenu konala 
konference významných světových 
lékařů, kteří diskutovali o významu 
mléka. Prospějte svému zdraví a mléku 
na počest si pár mléčných výrobků dejte 
dnes i vy! 
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kalendárium

Nejen pro pivaře
Od 16. května až do 1. června se koná 
největší pivní událost v naší republice. 
Český pivní festival se letos pošesté 
uskuteční na Výstavišti v Praze Holešovi-
cích a budete moci ochutnat to nejlepší 
z českých pivovarů, od českých kuchařů, 
řezníků a pekařů. Přijďte se pobavit, 
napít, najíst a seznámit! 



květen 2013

novinky na trhu

www.svetpotravin.cz 7

ČokoláDoVé FoNDue 
NA křuPAVé rýži   
Kdo by nemiloval onu podmanivou chuť 
ovocného fondue? Ten okamžik, když 
se v ústech rozvine chuť aromatického 
ovoce a lahodné kvalitní čokolády… 
Nyní si tento báječný zážitek můžete 
vychutnat v limitované edici Raciolek 
Hořká čokoláda & pomeranč. Rýžové 
minichlebíčky jsou polévané hořkou 
belgickou čokoládou a určitě si na nich 
pochutná každá dospívající slečna, která 
dbá o svou postavu, stejně jako my, 
dospěláci, když nás po obědě přepadne 
chuť na něco sladkého. Doporučená cena 
za 60 g je od 20 Kč. 

SNíDAňoVá iNSPirAce    
Oblíbené cereální sušenky BeBe Dobré ráno přinášejí další dvě snídaňové 
inspirace pro všechny, kteří po ránu ocení rychlou a hlavně chutnou 
snídani. Pokud dáváte přednost sladkým snídaním, ochutnejte BeBe Dobré 
ráno s jogurtem a lesním ovocem. Cereální sušenky plněné jogurtem 
s živými jogurtovými kulturami obsahují vynikající džem s příchutí  jahod 
a ostružin. Milovníci kakaa neodolají novince BeBe Dobré ráno kakaové 
s jogurtem, lahodné kombinaci sladkého kakaa ve dvou sušenkách 
a nakyslé chuti jogurtu umístěného mezi ně. Zakoupíte za 10,50 Kč. 

kVAlitNí A NeVšeDNí Dárek  
Kvetoucí čaje jsou ručně svinované čajové lístky, které 
jsou s ukrytými drobnými květy zpracovány do úhledné 
kuličky nebo jiných tvarů. Čajové pupeny se sbírají mladé 
v předjaří, dříve než se otevřou. Lístky se nechají zavadnout, 
lehce se dosuší a napaří. Tím získají vláčnost potřebnou pro 
ruční svinování. Další složku tvoří čerstvé květy, nejčastěji 
se používají květy jasmínu, 
lilie, měsíčku a amaranthu. 
Kvetoucí čaj se po zalití 
horkou vodou rozevře 
a odhalí květiny uvnitř. 
Tip: set kvetoucích čajů 
Antigona zelená 
od 190 Kč/ks či Artemis 
bílá od 130 Kč/ks. 
Více na www.oxalis.cz.  

TiP RedaKCe

ZáZrAk Z iZrAele   
Grepy jsou skvělým antioxidantem, 
obsahují množství vitaminů a působí 
blahodárně na náš organismus. Zvyšují 
naši obranyschopnost, snižují cholesterol, 
zlepšují krevní oběh a zrychlují metabo-
lismus. Pomáhají zejména při dietách, 
protože usnadňují snižování hmotnosti. 
Neobsahují přebytečné množství sacha-
ridů, proto mají lehce nahořklou chuť. 
Na Relax 100 % červený grapefruit se 
používají ty nejlepší grepy ze slunného 
Izraele a na jednu krabici džusu se 
zpracuje 2,5 kg grapefruitů. Doporučená 
cena za 1 l je 39,90 Kč.

NAVštiVte oVocNou ZAhrADu
Chuť a vůni čerstvého ovoce nemusíte hledat jen 
v letních ovocných sadech, nebo v obchodech 
s ovocem. Najdete ji také v nové řadě čajů Zlatý 
Šálek Ovocná zahrada. Charakterizuje ji nejen 
originální balení vhodné i na cesty, ale zejména 
intenzivní chuť a vůně. Nové čaje Zlatý Šálek byly 
vyvinuty ve spolupráci s českými spotřebiteli. Ti 
vybrali tři nejoblíbenější ovocné příchutě: Lesní 
plody, Pomeranč a Třešeň. Najdete je v běžné 
maloobchodní síti za cenu 22,90 Kč.  

NAlijte Si ČiStého VíNA  
Pokud si rádi dopřáváte jedinečnou chuť 
kvalitního vína, ve kterém se snoubí 
historie, dlouholetá péče, vášeň a láska, 
ochutnejte víno z Francie. Odkryjte 
příběh, který v sobě každá láhev skrývá, 
a dopřejte si i vy výjimečný požitek. 
Vyzkoušejte například Chateauneuf du 
Pape jiskrně rubínové barvy a s aroma 
čokolády, Bandol – Sélection Premium 
lososové barvy a aroma šípkového čaje 
či odrůdu Gewurztraminer zlatavé 
barvy a s aroma čajové růže. Zakoupíte 
v prodejnách Lidl, ceny od 149 Kč.   
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koncese 
na prodej alkoholu

Desítky malých mlékáren 

Foodie markety

co se kde šustne

Zdravá svačina

Projekt Mojelahve.cz

Vláda schválila zavedení koncesí na prodej lihovin. Reaguje tak 
na loňskou kauzu s pančovaným alkoholem. Novela má zajistit 
lepší kontrolovatelnost obchodníků s lihem a lihovinami a měla by 
omezit prodej nezdaněného a nekvalitního alkoholu. Cílem opat-
ření je také zlepšit ochranu spotřebitelů a jejich zdraví. Regulace 
se dotkne rovněž restaurací. Odhadovaný počet podnikatelů, kteří 
budou dotčeni navrhovanou úpravou, je více než 229 000. Pod-
nikatelů, kteří mohou na základě volné živnosti prodávat lihoviny 
a líh, je celkem 1,9 milionu. Živnostenské oprávnění pro řemeslnou 
živnost „hostinská činnost” vlastní téměř 185 400 podnikatelů. 

Síť Sklizeno se rozrůstá o novou linii obchodů s podtitulem 
foodie market. Pod logem Sklizeno-foodie market budou 
zákazníci moci nakupovat nejen kvalitní české potraviny, jak 
jsou nyní zvyklí, do nabídky přibude i zahraniční produkce. 
Sortiment se rozšíří například o tradiční zahraniční sýry, uzeniny, 
paštiky, oleje a další speciality, které se v českých kuchyních už 
zabydlely a u nichž není česká produkce vůbec možná nebo je 
teprve v počátcích. První prodejny nové linie se otevřou v Praze, 
Brně a Olomouci. „Lidé chtějí především kvalitu a prověřený 
původ potravin a chápou, že ne všechno tu umíme vyrobit 
nebo vypěstovat. Proto si myslím, že je ideální doba na Sklize-
no-foodie market," říká David Kukla, zakladatel Sklizeno. 

Projekt MojeLahve.cz vznikl koncem roku 2011 s cílem vytvořit největší databázi českých, moravských 
a slovenských vín a vinařství. Jednotlivá vína mohou uživatelé projektu hodnotit a komentovat, čímž 
vzniká ucelený pohled na kvalitu jednotlivých tuzemských odrůd a konkrétních vín. Noví uživatelé či ná-
vštěvníci webu MojeLahve.cz tak mají jasnější představu, která vína patří k nejlepším a stojí za ochutnávku 
či koupi. Samozřejmostí projektu MojeLahve.cz jsou aktuální novinky a články z vinařského světa. Projekt 
MojeLahve.cz se také zapojil do akce podporující zdroje pitné vody v Africe – dosažením 1250 ohodnoce-
ných vín nakoupili tvůrci projektu tablety za 1250 Kč, které poslouží k vyčištění 50 000 litrů vody.

Rychle přibývají malé mlékárny, jejichž prostřednictvím si 
zemědělci zajišťují odbyt mléka a zlepšují bilanci hospodaření. 
Za poslední dva roky začalo na tuzemských farmách pracovat 
více než pět desítek malých mlékáren, jak vyplývá ze sta-
tistik Svazu faremních zpracovatelů (SFZ). Nejvíce jich zahájilo 
provoz v Olomouckém kraji, kde přibylo deset minimlékáren. 
Aktivní byli také zemědělci na Vysočině, kteří investovali 
do šesti provozů na zpracování mléka. SFZ dále ve spolupráci 
s PRO-BIO Svazem ekologických zemědělců učí zemědělce 
mléko zpracovávat. Pořádá kurzy zpracování mléka, které 
zahrnují jak legislativu, tak praktickou část. 

Vítězem soutěže ministerstva zemědělství na podporu zdravého 
stravování se stala Marie Krajníková z Fakulty umění a designu 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Porota ocenila její návrh Žrouti 
– sadu veselých nástrojů na zpracování ovoce a zeleniny. MZe 
vyhlásilo soutěž jako součást projektu Zdravá svačina s cílem najít 
nápady, které by povzbudily mládež, aby do svého jídelníčku častěji 
zařazovala ovoce a zeleninu. „Máme radost z množství výborných 
nápadů, se kterými studenti přišli,“ říká Marcela Olmer z agentury 
TALK PR, která realizuje projekt Zdravá svačina, a dodává: „V sou-
časné době jednáme s českými společnostmi o realizaci, tedy výrobě 
a uvedení na trh těch nejlepších návrhů. Doufáme, že tak učiníme 
další krok k dosažení našeho cíle – zdravého stravování dětí.“
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palec nahoru, palec dolů

Falšování potravin         
– palec dolů 
„Falšování potravin je obrovský 

byznys a jeho sofistikovanost se 
zvyšuje. V aféře koňského masa 
vydávaného za hovězí tak mohlo jít až 
o tisíce tun,“ říká vrchní ředitel Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
(SZPI) Martin Klanica. Falšování 
potravin provádí celý tým lidí, kteří 
se velmi dobře vyznají v technologii, 
biotechnologiích a v použití nových 
postupů při výrobě potravin. „Meto-
dologie falšování je tak dokonalá, 
že máme co dělat, abychom ji vůbec 
odhalili a abychom řekli ano, tady 
byla například dražší složka nahrazena 
levnější," řekl. Běžný spotřebitel tak 
podle něj není schopen falešné nebo 
pančované potraviny okem, chutí či 
jinak zjistit. 

Přibývají minipivovary    
 – palec nahoru 
I letos budou v Česku vznikat 

nové minipivovary, kterých je podle 
dostupných informací již kolem 150. 
Na zlatavý mok ze zcela nových pivo-
varů se mohou těšit například jeho 
milovníci v Ústeckém kraji, kde letos 
v létě přibudou dva malé pivovary, 
v Lounech a Krásné Lípě na Děčín-
sku. Už o Valdštejnských slavnostech 
v květnu by se mělo poprvé točit nové 
pivo Albrecht z obnoveného Zámeckého 
pivovaru Frýdlant v Libereckém kraji. 
Nejmenší pivovary se těší stále rostoucí 
popularitě. Jejich výroba podle odhadů 
však dosahuje zhruba jen jednoho pro-
centa celkové domácí produkce. Víte, 
že počátkem devadesátých let existoval 
jediný minipivovar – U Fleků v Praze?
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Novela zákona o inspekci      
– palec nahoru 
Vláda schválila novelu zákona 

o Státní zemědělské a potravinář-
ské inspekci (SZPI). Právní úprava má 
umožnit rychlejší reakce v případě 
potravinových krizí, jakými byly kauza 
s dioxiny v mase a vejcích či metanolová 
aféra. Navrhovaná opatření mají zvýšit 
efektivitu kontroly a ochrany spotřebi-
telů. Územní inspektoráty mají získat 
možnost ukládat opatření i mimo jejich 
územní působnost v případech, že mají 
podezření, že obchodní řetězec prodá-
val nebezpečnou potravinu v dalších 
regionech. Podobně má být regionálním 
pobočkám inspekce umožněno vydávat 
opatření přesahující územní působnost 
v případech podezření, že stejnou 
nebezpečnou potravinu prodává více 
různých subjektů. 

Pochybení na trzích      
– palec dolů 
Nedodržení nařízené teploty 

výrobků, chyby v dokladech o původu 
zboží, nedostatečná ochrana před kon-
taminací z okolí, špatně značené zboží 
nebo prošlá trvanlivost – to jsou nejčastější 
porušení, která pokutuje Státní veterinární 
správa na farmářských trzích. „Nelze říci, 
že by pochybení zjišťovaná při prodeji 
znamenala přímo ohrožení zdraví lidí, 
ale za určitých specifických podmínek by 
tomu tak mohlo být," uvedl Josef Duben, 
mluvčí SVS. Dodal, že nešlo o závadná 
tržiště, ale o jeden či dva subjekty z řádu 
dvaceti až třiceti, které produkty na trhu 
nabízejí. Inspektoři krajských veterinár-
ních správ a správy v Praze vyměřili loni 
na farmářských trzích pokuty za 513 500 
korun. Pokuty udělili ve 128 případech, 
kontrolních akcí bylo 446.

Víno od Brada Pitta        
– palec nahoru 
Na internetu je k prodeji první 

víno z francouzské vinice hollywoodského 
hvězdného páru Brada Pitta a Angeliny 
Jolieové. Celkem je k dispozici 6000 
lahví biovína Miraval Rosé 2012 za cenu 
105 eur za bedýnku, včetně doručení 
na adresu ve Francii. Pitt a Jolieová 
se pro výrobu a prodej růžového vína 
spojili s rodinou vinařů Perrinových 
a plánují prodat nezávislým vinotékám 
a restauracím kolem 100 000 lahví vína. 
Po růžovém vínu Miraval, které se jmenuje 
po zámku, který slavný pár vlastní, má 
přijít červené a bílé víno. Masivní láhev 
má diskrétní štítek v barvách černé, bílé 
a zlaté. Jediná zmínka o celebritách je 
na nápisu na zadní straně lahve: Láhev 
plnili Jolie–Pitt a Perrin.

Párky zkracují život            
– palec dolů 
Konzumace párků, šunky či slaniny 

zvyšuje riziko předčasného úmrtí, tvrdí britští 
autoři výzkumu zahrnujícího půl milionu lidí 
z desítky evropských zemí. Ukázalo se, že 
velká spotřeba masných výrobků s vysokým 
obsahem solí a dalších konzervantů zvyšuje 
riziko srdečních a cévních onemocnění 
i rakoviny.  Britské zdravotní úřady 
doporučují konzumaci nejvýše 70 gramů 
masných výrobků denně, což odpovídá 
asi dvěma plátkům slaniny. Nicméně 
podle výzkumu má konzumace malého 
množství masa i kladné stránky. „Většina 
lidí se nepotřebuje omezovat ve spotřebě 
čerstvého masa. Varovná statistika se týká 
jen masných výrobků, vyráběných uzením 
a přidáváním solí a dalších konzervantů," 
říká dietoložka Ursula Arensová. 
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Slyšeli jsme to už mnohokrát, a tak než vložíme vybranou potravinu 
do nákupního košíku, bedlivě pročítáme etiketu. Nechceme se nechat 
oklamat. A někdy se to opravdu vyplatí, na talíři nám totiž může skončit 
něco úplně jiného než to, po čem původně toužil náš mlsný jazýček.

symbolem v podobě oválu, se zkrat-
kou země původu a veterinárním 
schvalovacím číslem. 

když si jablko hraje na borůvku
Velmi často si potravináři hrají se složením 
pochutin. V džemu z lesních plodů jsou 
někdy drahé bobuloviny z části nahra-
zovány levnými jablky a cukrem. Jejich 
složení je ale upraveno legislativně. Sto 
gramů džemu má obsahovat minimálně 
35 gramů ovoce a džem výběrový ještě 
o deset gramů víc. Na obalu se uvádí 
množství ovocné složky a podíl cukru. 
Ten, v jehož názvu je jeden druh ovoce, 
například džem borůvkový, by měl 
obsahovat vyšší podíl borůvek než jablek. 
Termín ovocná pomazánka zákon 
nezná a její složení je v podstatě bez 
omezení. Levné džemy a tyto pomazánky 
se běžně používají do buchet, koláčů 
a knedlíků. Doma by hospodyňka koblihu 
jablečným protlakem nenaplnila, ale 
v obchodě si ji ochotně koupí. Situace není 
lepší ani u náplní tvarohových. Tvarohu je 
v nich méně než polovina.             

Určitě nás nepřekvapí, že jedním z hlavních 
důvodů pro nahrazování některých 
surovin je jejich nízká cena. U alternativ 
mléčných produktů je pak výhodou i snazší 
roztíratelnost, nižší obsah cholesterolu 
nebo alergizujících složek mléka. Naopak 
alternativy k sýrům mají horší konzistenci, 
jsou více mazlavé a jejich chuť je méně 
výrazná. Šlehačky z rostlinného tuku se 
roztékají dříve než ty smetanové. 

Výrobci se záměrně snaží v názvu co 
nejvíce přiblížit pojmům, které máme 
spojené s tradičními výrobky a užití 
náhražek tak zatajit. Matoucí je rovněž 
použití velmi podobných obalů. Chybu 
pak páchají samotní prodejci, kteří výrobky 
neoddělují a podceňují značení, zejména 
v letákových akcích. V praxi nám opět 
nezbývá nic jiného než zkontrolovat 
složení na obalu. U vážených potravin 
ho musí prodejce předložit na vyžádání.

kráva Toast) a sýrů s rostlinným tukem 
(Dorfdamer, Eidam Alternative, Edina, Cihla 
na smažení). Svoji nemléčnou variantu 
má dokonce oblíbená italská pochoutka 
mozarella. Jmenuje se pizzarela a používá 
se na oblohu mražených pizz i těch 
hotových v pizzeriích. Ze zákona musí být 
alternativní výrobky odděleny od ostatních 
a označeny štítkem „alternativa 
mléčného výrobku“ nebo „alternativa 
mléčného sortimentu“. Na obale nesmí 
být uveden název obsahující slova 
máslo, sýr nebo sýrový. Označení 
tavené plátky, smažák, šlehačka nebo 
smetanka ale omezení nemají a mohou být 
pro spotřebitele velmi matoucí. Šlehačka 
ve spreji z rostlinného tuku, která je 
v obchodě prodávána hned vedle šlehačky 
ze smetany, je o několik korun levnější, 
ale nízká cena je vykoupena výživově 
nevýhodným složením. 
Rostlinné tuky by samy o sobě nepředsta-
vovaly žádný problém, pokud se nepoužijí 
ty nejlevnější – olej palmový a kokosový, 
jako je tomu často právě u šlehaček 
ve spreji nebo sušených smetanek do kávy. 
Výrobce však povinnost deklarovat druh 
použitého oleje nemá. Jinou alternativou 
mléka jsou nápoje z luštěnin nebo 
obilnin. Ty mají různá zdravotní pozitiva 
a obohacují náš jídelníček. Ani tady by 
se nemělo v názvu objevit slovo mléko. 
Správné je označení sojový či rýžový nápoj. 
Pokud si chcete být jisti, že si kupujete 
mléčný produkt a ne ten rostlinný, pak je 
dobré zkontrolovat, zda je označen 

Typickými potravinářskými produkty, 
u kterých se setkáme s náhradou základ-
ních surovin pro jejich výrobu, jsou různé 
rybí výrobky. Z levnějších treskovitých ryb 
lze vykouzlit náhražky delikates, které by 
v originále byly mnohem dražší. Příkladem 
jsou tyčinky surimi imitující krabí maso. 
Pro jejich výrobu se používá separované 
rybí maso v množství jen kolem padesáti 
procent, pšeničný škrob, rostlinný olej, cukr, 
sůl, sorbitol, glutamát sodný, polyfosfo-
rečnany, koření a různá aditiva. S chuťově 
neutrální treskou se dobře pracuje. Barvu 
kraba napodobí červené barvivo košenila 
a aroma nahradí glutamát a krabí příchuti. 
Do zdravé výživy surimi tyčinky nepatří a už 
vůbec ne do jídelníčku dětí, právě kvůli 
potravinářským aditivům. Na trhu najdeme 
i lahůdkové saláty a pomazánky a la losos 
či humr z tresčích a sleďových filetů, opět 
uměle dobarvené. Na obalu musí být 
uveden živočišný rod nebo druh pou-
žité ryby a stejně jako u masných výrobků 
je spotřebitel informován o přítomnosti 
strojně odděleného masa.

Sýr, nebo alternativa?
Další kategorií jsou mléčné výrobky 
a jejich nemléčné alternativy, tedy ty, 
v nichž je určitá část mléka nahrazena 
rostlinným tukem. Týká se to směsných 
roztíratelných tuků imitujících máslo 
(Jihočeské AB, Raníčko) a náhražek sýrů, 
například tavených výrobků na mazání 
(Javor jemný tavený, Vintíř, Rodinka), 
tavených plátků (Javor, Maratonec, Veselá 

Hra na schovku 
v obchodech?
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zaostřeno

O zdravé stravování se zajímáme čím dál víc. Nakupujeme na farmářských trzích, 
sledujeme složení potravin, zajímáme se o pořady o jejich kvalitě. Přestože 
zásady zdravé výživy dobře známe, s radostí je porušujeme. Podle ankety 
na www.svetpotravin většinou dokonce denně (57 % dotázaných)! Jak tedy 
vlastně jedí Češi v roce 2013?

Co vlastně jíme?



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz12 13

zaostřeno
Přip

ravila Jan
a U

h
lířo

vá, fo
to

 sh
u

ttersto
ck

Př
ip

ra
vi

l P
av

el
 H

an
u

šk
a,

 f
o

to
 P

av
el

 H
an

u
šk

a

Výzkumy mezinárodního projektu 
FOOD, který uspořádala společnost 
Edenred v roce 2009, nezní příliš 
optimisticky. Stále jíme příliš mnoho 
masa, nakládáme si zbytečně velké 
porce, konzumujeme litry sladkých 
limonád a piva. Do toho pouze každý 
druhý člověk v práci pravidelně obědvá 
a „pochlubit“ se můžeme i největším 
počtem lidí v Evropě s nadváhou 
a obezitou. Tento problém úzce souvisí 
s tím, že nedodržujeme jídelní režim 
a často vynecháváme některý chod. 
Proti průměru Evropské unie tak máme 
dvojnásobnou úmrtnost na nemoci 
oběhové soustavy a nejvyšší výskyt 
na světě rakoviny tlustého střeva. 
Moc si dopřáváme, kdy se nám zachce, 
nejen o svátcích, a do toho se málo 
pohybujeme. Sice jíme méně vepřového 
a hovězího masa než před dvaceti lety, 
kompenzujeme to však dvojnásobným 
počtem masa drůbežího a téměř kilem 
zvěřiny za rok. To spolu s nadměrnou 
konzumací dalších potravin živočišného 
původu vede především k příliš 
vysokému příjmu nasycených mastných 
kyselin, které jsou ve velkém množství 
pro lidské zdraví nepříznivé. Doposud 
tedy nic nového či překvapivého. 
Pozitiva se však pomalu, ale jistě 
objevují a některé výsledky výzkumu 
nás mohou dokonce těšit – již jsme se 
naučili snídat, stále častěji si do práce 
nosíme krabičky s obědem (40 % 
zaměstnanců), takže máme kontrolu 
nad složením i kvalitou jídla. Snížili jsme 
příjem tučných či zakysaných mléčných 
výrobků. Mírně se také zvýšil počet 

zkonzumovaných ryb i korýšů a podíl 
vypitých ovocných šťáv. Přestali jsme se 
bát zkoušet nové druhy ovoce a tmavé 
pečivo, mnohdy dokonce sáhneme 
i po tom s různými semínky. Konzumace 
másla klesla o polovinu, olejů na třetinu. 
Zlepšujeme své stravování, ale jen velmi 
pozvolna. 

teorie známe, ale…
Jak moc se však upřímně zajímáme 
o kvalitu potravin, o čemž svědčí 
zájem o pořady typu Peklo na talíři 
či vysoká návštěvnost farmářských 
trhů? Nenadáváme nad nekvalitními 
a potravinami náhodou jen u televize 
nebo nad novinami, zatímco v obchodě 
stále nakupujeme tučné maso, párky 
a vlašský salát? 
Jak z našich nepěkných a nezdravých 
stravovacích návyků ven? Všichni dobře 
víme, že stačí zmenšit porce, zvýšit 
porce zeleniny a snížit počet příloh, 
nahrazovat živočišné tuky rostlinnými 
(oleji, margaríny), místo limonád pít 
vodu. Lehce se řekne, těžko udělá. 
„V současné době je obezita velkým 
problémem nejen v ČR, ale na celém 
světě,“ upozorňuje nutriční terapeutka 
Ing. Olga Hudcová. „Pozorujeme 
kompenzaci pracovního i sociálního 
stresu jídlem společně s neochotou 
k jakémukoliv pohybu.“ Co proti tomu 
můžeme udělat? „Každý by měl začít 
u sebe a to hned. Přitom není třeba 
přistupovat k nějakým radikálním 
opatřením, stačí opravdu málo. Místo 
soli a bujonů používat při vaření 
více bylinky, místo smažení začít při 

přípravě pokrmů potraviny dusit, nebo 
nakupovat méně, zato kvalitnějších 
potravin,“ doporučuje O. Hudcová. 
Cílem je ozdravění jídelníčku takovým 
způsobem, aby nový životní styl byl 
dlouhodobě udržitelný. „Důležité je jíst 
pravidelně, přibližně po třech hodinách, 
pokud možno v klidu, vsedě, pomalu 
a u prostřeného stolu,“ říká O. Hud-
cová. „Jídlo si vychutnávejte a sledujte, 
co jíte.“ Víme, že bychom neměli jíst 
u obrazovek počítačů a televizí, ale ruku 
na srdce, kdo z nás toto jednoduché 
pravidlo dodržuje? „Součástí každého 
pokrmu by měla být zelenina a sklenka 
vody. Vždy máme také možnost 
přemýšlet, zda náhodu neexistuje 
zdravější varianta dané potraviny,“ 
nabádá Olga Hudcová. Místo vepřového 
a hovězího tak můžeme konzumovat 
ryby (minimálně jednou týdně), vhod-
nou a zdravou přílohou jsou například 
luštěniny. „O jídle přemýšlejte a jeho 
nákupy plánujte. Zamyslete se, jak často 
si dopřáváte zahuštěné omáčky, vydatné 
polévky a chléb se sádlem… Nebyly 
náhodou takové pokrmy dříve odměnou 
za tvrdou práci v lese nebo na poli?“ 
Z průzkumu dále vyplývá, že každá 
desátá žena drží neustále dietu, nejvíce 
„dietářek“ je přitom v hlavním městě. 
„Měli bychom pamatovat na to, že 
hubnutí nerovná se hladovění,“ 
upozorňuje O. Hudcová. „Můžeme jíst 
téměř vše, ALE v omezeném množství. 
Tedy nepřejídat se.“ Pokud k takovému 
jídelnímu režimu přidáme ještě pravi-
delný pohyb, s váhou bychom neměli 
mít problém. 

rubrika podporována
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jsme to nenazvali žádným vznešeným 
nesrozumitelným názvem, ale prostě 
tak, jak se jídlo skutečně jmenuje. 
A na to lidé slyší, i když se jedná o nové 
a nezvyklé kombinace chutí. Pro mne to 
bylo potvrzení toho, že z jednoduchých, 
čerstvých a hlavně místních surovin se 
dají dělat skutečné zázraky.

jak si vybírat kvalitní potraviny 
při nákupu?
Hlavně nakupovat s rozumem. 
Nakupování je přece také o komunikaci 
mezi lidmi. Pokud budete chodit dvakrát 
týdně k řezníkovi, budete spolu mít 
po čase vztah, kdy si už nedovolí vás 
okrást. Lidé si zvykli vybírat v supermar-
ketech z regálů, ale kvalita a skutečný 
prodej je jen v pultovém prodeji, kde 
jeden prodává a jeden nakupuje. Pak 
není problém si třeba u toho řezníka 
objednat na neděli telecí nebo morkové 
kosti, které momentálně nemá. 
Zákazník se nesmí bát se zeptat a nejen 
vybírat z vystaveného zboží. Osobní 
kontakt mezi prodejcem a zákazníkem 
je základ toho, jak se ke kvalitním 
potravinám dostat.

a nezvyklé chutě?
Myslím, že ano, jen jim to musí být 
podáno jasně a srozumitelně. Mám 
krásný vlastní příklad z nedávné doby. 
V bavorské televizi jsem viděl nějaký 
kuchařský pořad a dotyčný tam dělal 
fantastický recept, kdy dorůžova 
opečené vepřové karé podával s pórkem 
na jablečném pyré a šťouchanými 
bramborami s křupavým špekem. 
Nadchlo mne to tak, že jsem hned ráno 
běžel nakoupit a uvařil jsem to. Hned 
jsme to zařadili na jídelní lístek a byli 
jsme napnutí, jak to bude chutnat. 
Za dva dny jsme prodali několik desítek 
porcí a lidé byli nadšeni. V jídelním lístku 

Vyhledávají Češi stále tradiční 
českou kuchyni?
Něco vám řeknu. Žádný kuchař na světě 
nevymýšlí zcela nová jídla od začátku, 
vždycky je inspirován něčím, co 
ochutnal nebo viděl. Proto nelze tak 
zcela říci, co je tradiční česká kuchyně, 
protože středoevropský prostor se nedá 
gastronomicky nijak přísně rozdělovat. 
Všechny regiony se tady po staletí 
ovlivňovaly navzájem, a tedy i gastrono-
micky. Proto jsou nám tak blízké třeba 
bavorská nebo rakouská kuchyně.

jsou dnes lidé ochotni v restau-
racích ochutnávat nové 
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zaostřeno

Co vlastně je 
„česká kuchyně?“ 
Když se řekne česká kuchyně, málokdo si vybaví jiné 
jméno, než Jaroslav Sapík. Jeho restaurace v obci 
Klokočná nedaleko Prahy je vyhlášena i za hranicemi 
ČR. Jaroslav Sapík vařil české speciality nejvyšším 
představitelům států, ale i například papeži Janu 
Pavlu II. při jeho návštěvě v Praze. S kým jiným se 
tedy podívat, kam se dnes česká gastronomie dostala 
a s jakými problémy se potýká.
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zaostřeno

Myslíte, že v Čr jsou produko-
vány kvalitní potraviny?
Tady je bohužel smutná role médií, 
která vždy vše zveličují. Ano, v Čechách 
a na Moravě byly a jsou kvalitní potraviny, 
jen je potřeba si je najít a nepodléhat 
dojmu, že když je v médiích zveřejněn 
jeden případ podvodníka, že jsou takoví 
všichni. Extrémním případem bylo třeba 
v poslední době Polsko. To bylo a je vyso-
kou kvalitou například ovoce a zeleniny 
v Evropě vyhlášeno. Vždyť třeba před 
rokem 1989 se v Polsku prakticky nepou-
žívala na polích chemie, protože tam byla 
tak drahá, že na ni nikdo neměl. A to 
přetrvává dodnes. Přesto když se objeví 
jeden polský podvodník a vyrobí špatnou 
potravinu a druhý český podvodník ji 
levně doveze, strhne se kampaň, jak jsou 
polské potraviny nekvalitní.

jak se ale takovým případům 
vyhnout?
Zprůhledněním výroby a trhu. Před rokem 
1948 vyráběly potraviny malé i větší firmy, 
ale vždy nesly jméno rodiny, která firmu 
vlastnila. Takový výrobce si dal hodně 
velký pozor na to, aby nedodal špatný 
výrobek, protože pak by byla pošpiněna 
nejen firma, ale i sama rodina a její 
jméno. Dnes se udělá nějaká lumpárna 
pod jménem jedné s.r.o., pak se 
prostě zruší a založí jiná s jiným názvem. 
Rodinné firmy v zahraničí fungují, u nás 
bohužel tahle tradice byla přetržena a jen 
ztěžka se obnovuje.

co bylo typické pro prvorepubli-
kovou kuchyni?
Především kvalita a pestrá nabídka. 
Byli jsme v Evropě vyhlášeni především 
špičkovými uzenářskými výrobky. Bohužel 
podle dnešní legislativy nelze unikátní 
výrobek udělat, na každém totiž musí 
být uvedeno jeho podrobné složení a tak 
nelze, jako to bylo dříve, vyrábět unikátní 
produkt podle tajného rodinného 
receptu. Ano, třeba pražská šunka by 
měla splňovat nějaké základní kvalitativní 
parametry, ale každý její registrovaný 
výrobce by si dělal tu svou variantu 
ochucení a drobných technologických 
variant. Paradoxně ochrana spotřebitele 
ochuzuje trh.

to ale souvisí i s tlakem trhu 
na nízké ceny?
Lidé si stále neuvědomují, že nízká cena 
potraviny neznamená vždy, že ušetří. Příkla-
dem jsou třeba masné výrobky nastavené 
vodou, kdy sice kilo takového výrobku je 
lacinější, ale když ho tepelně opracujete, 
zjistíte, že polovina hmotnosti se odpařila 
a vyšel vás tak na dvojnásobek. Velkou 

pověrou je i to, jak údajně strašně drahé 
jsou kvalitní uzeniny. Ale uzenina přece 
není normální potravina, je to pochutina, 
a tedy když si koupím dva dobré rohlíky 
a dám na ně 5 dkg kvalitní šunky nebo 
uzeného, mám za 30 Kč výtečnou svačinu. 
Porovnejte to s tím, když si lidé kupují 
u benzinové pumpy za 60 Kč bagetu, která 
je plněná kdoví čím a o pečivu se tady taky 
moc mluvit nedá.

to je ale také asi dáno stravova-
cím režimem, ta benzinka nabízí 
rychlé řešení třeba na cestách.
V tom je také problém. K dobrému 
stravování ale také patří dobrá nabídka. 
U nás mi třeba chybí možnost se ráno 
nasnídat po cestě do zaměstnání. Přitom 
v zahraničí je běžné, že se ráno člověk 
cestou zastaví v kavárně nebo bistru, dá 
si kávu a snídani. Vůbec nechápu, jak 
ministerstvo zdravotnictví vůbec může 
povolit prodej potravin na benzinové 
pumpě? Co myslíte, že by mi udělali, 
kdybych v restauraci nabízel možnost 
prodeje čepovaného benzinu nebo nafty?  
Stejným nesmyslem je to, jak jsou neu-
stále vymýšlena nová a nová hygienická 
nařízení pro gastronomii. Ale přitom 
když přijdete s bolestí kloubů k lékaři, 
musíte sedět v čekárně společně s lidmi, 
kteří mají infekční nemoci. Na stole tam 
měsíce leží propagační letáčky farmace-
utických firem, které berou do ruky také 
všichni. Tam to ministerstvu nevadí, ale 
v restauraci aby člověk stále investoval 
a zaváděl co nejsterilnější prostředí.

jakých změn jste si všiml 
za posledních dvacet let v cho-
vání v restauracích?
Dnes už máme dost i skutečně 

špičkových podniků, ale stále přetrvává 
zvyk nevařit ze základní suroviny, ale 
kupovat polotovary. To je to, co je třeba 
stále vysvětlovat. Také jsme stále pod 
vlivem „Tuzexu“, jak já říkám. Takže vše, 
co je ze zahraničí, považujeme za lepší 
než to naše. Ale už se objevují i mimo 
Prahu podniky, které vaří jednoduchou, 
poctivou kuchyni z výhradně místních 
zdrojů. Také používání některých dříve 
pozapomenutých nebo opomíjených 
surovin je na vzestupu. Já to vidím třeba 
u chřestu, jehož slavnosti každoročně 
s Československým svazem kuchařů 
pořádáme a který je stále populárnější.  

Myslíte, že si česká kuchyně 
v budoucnu dokáže vydobýt 
postavení, jaké měla na počátku 
minulého století, kdy držela krok 
s Paříží?
Myslím, že dnes už velmi těžko. Ale 
na druhou stranu čeští kuchaři jsou velice 
cenění ve světě. A já stále říkám – co to je 
„česká kuchyně“? Česká kuchyně je to, 
co uvaří český kuchař v Čechách. A tak to 
srovnání s Paříží zase nevidím tak černě. 
 
jaká jídla čtenáři naleznou ve Vaší 
kuchařce Můj divotvorný hrnec? 
Tahle kuchařka nevznikla proto, aby uvá-
děla striktní recepty, kterých je třeba se 
držet. Jsou v ní česká a moravská tradiční 
jídla, ale jen v jedné jejich podobě. Ta 
se liší region od regionu a také v každé 
rodině mají svůj obměněný recept. Takže 
tu lidé najdou základ, na kterém by měli 
popustit uzdu své fantazii nebo na něm 
aplikovat chutě, na které jsou v rodině 
zvyklí. A o tom, že to funguje, svědčí i to, 
že už mám poměrně dost pozitivních 
reakcí spokojených čtenářů.

kdo je 
jaroslav Sapík?
Narodil se 19. srpna 1952 v Brně, 
vyučil se kuchařem v hotelu Am-
bassador a v pozici šéfkuchaře zde 
pracoval až do roku 1995. Zahra-
niční cesty ho zavedly do vyhlá-
šených hotelů v Anglii, Německu, 
Rakousku, Španělsku, Indii či Sin-
gapuru. Vyhrává národní i meziná-
rodní kuchařské soutěže a od roku 
1992 provozuje rodinnou restaura-
ci s penzionem v Klokočné nedale-
ko Prahy. Pro Pražský Hrad zajišťuje 
menu pro významné příležitosti, 
vařil pro prezidenty, krále, monar-
chy i papeže. V roce 2009 obnovil 
Československý svaz kuchařů. 

rubrika podporována
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inzerce

Během března jsme se vás 
na našich webových stránkách 
www.svetpotravin.cz ptali, jak často 
porušujete zásady zdravého stravování: 

zaostřeno

57 % denně

22 % několikrát týdně

10 % několikrát měsíčně

  6 % několikrát ročně

Pohodlný a rychlý nákup s Tesco 
Potraviny on-line nyní i na Kolínsku
Z pohodlí domova mohou od po-
loviny března nakupovat také lidé 
z Kolína a okolí. Po Praze, Kladně 
a Mladé Boleslavi se tak Kolín stává dalším městem, kde se 
na silnicích objeví modrobílé dodávky rozvážející objednané 
zboží až k domovním dveřím. Nakupování potravin i dalšího 
zboží přes internet se tak stalo dostupným pro dalších více než 
200 000 nových zákazníků. Celkově pak výhod internetového 
nakupování může nyní využívat již přes dva miliony zákazníků. 
Tesco plánuje službu představit i v dalších městech.
Na www.itesco.cz/potravinyonline na zákazníky čeká až 20 ti-
síc druhů zboží, kromě potravin také drogerie, potřeby pro do-
mácnost či kancelář nebo dobroty pro domácí mazlíčky. K dis-
pozici je zde i  seznam aktuálních akčních nabídek. Objednané 
zboží rozváží vyškolení řidiči sedm dní v týdnu od 8 do 22 ho-
din. Vždy je možné si vybrat datum a čas dodání nákupu, který 
lze objednat až na tři týdny dopředu. Nákup je hrazen kartou, 
a to buď předem on-line nebo přímo  při převzetí. V závislosti 
na rezervovaném čase za službu zákazníci zaplatí 59 – 99 Kč.
 

Víte, že?
•  1 klobáska = 2 hodiny intenzivního 

šlapání na rotopedu?
•  1 litr slazené minerálky skrývá 10 kostek 

cukru?
•  1 sklenice džusu nebo 3 šťavnaté 

pomeranče?
• 1 smetanový jogurt nebo 3 polotučné?
•  100 g brambůrků je stejné jako 200 g 

tvrdého sýra?
•  100 g sušeného ovoce vydá za ½ kila 

čerstvého? 

jak jedí Češi? Naše 
nejčastější prohřešky
•  nejčastěji obědváme v práci 10, 

maximálně 20 minut
•  jako jediní v Evropě ve velkém jíme 

polévky a drůbež 
• pijeme hodně slazených limonád
• jíme velmi kalorické obědy
• nutriční kvalita nás vůbec nezajímá
• nejtypičtějším obědem je kuře a pivo
• jíme rychle
• moc solíme
•  libujeme si v nevhodných kuchyňských 

úpravách jako je smažení či grilování
•  často potraviny vybíráme podle ceny, 

nikoliv podle kvality
• rádi jíme večer
•  porce jsou mnohokrát nadbytečné, 

poloprázdného talíře se lekáme
•  za rok sníme 51 kg ovoce mírného 

pásma, 34 kg jižního ovoce a přes 80 kg 
zeleniny na osobu

•  spořádáme 16 kilo vajec, 37 kg cukru 
a 6 kg soli

Maximálně lžičku soli 
a sklenku alkoholu!
1.  Jezte vyváženou pestrou stravu, 

rozdělenou do 4 až 5 denních jídel. 
Nepřeskakujte snídani ani svačiny. 

2.  Nezapomínejte na pohyb. Zkontrolujte 
si svůj BMI (BMI kalkulačku i pro děti 
naleznete na stránkách 
www.svetpotravin.cz).

3.  Jezte ovoce a zeleninu, především 
lokální.

4.  Upřednostňujte rostlinné oleje před 
živočišnými a kontrolujte příjem tuků. 

5.  Jezte chléb, pečivo, těstoviny, rýži nebo 
další výrobky z (celozrnných) obilovin. 
A brambory.

6.  Tučné maso a masné výrobky nahraďte 
rybami, luštěninami a drůbeží.

7.  Nekonzumujte nadměrně alkoholické 
nápoje. Nepřekračujte denní dávku 
10 až 20 g alkoholu.

8.  Omezte příjem soli, celkový denní 
příjem by neměl být více než 5 g 
(1 lžička).

9.  Omezte sladkosti.
10.  Správně zacházejte s potravinami při 

nákupu i zpracování. 
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Testy připraveny 
ve spolupráci 

s MF Dnes

jak poznat kvalitní potraviny – eidamy  

jsou nastaveny sojovou bílkovinou či 
škrobem. Takto vyrobené sýry se nesmějí 
označovat slovem „eidam“ a musejí 
být v prodejnách nabízeny odděleně. 
Poznáme je podle toho, že na nich není 
uvedeno slovo sýr, které je rezervováno 
výhradně pro mléčné výrobky. Různí 
výrobci jsou různě úspěšní při napo-
dobování vzhledu, vůně a chuti sýra, 
nákup náhražky tak může znamenat 
zklamání při konzumaci. 

obsah tuku v sušině
Dalším údajem, kterému je třeba 
věnovat pozornost, je údaj o obsahu 
tuku v sušině. Čím je nižší, tím 
je sýr tvrdší a naopak. Eidam se 
vyrábí s obsahy tuku v sušině od 40 
do 60 % a odpovídajícím obsahem 
sušiny tak, aby výrobek spadal 
do kategorie polotvrdých sýrů. Český 
eidam je nejčastěji prodáván s obsa-
hem tuku v sušině 30 %, který jsme 
i testovali. Sýry s nízkým obsahem 

tuku v sušině jsou vyhledávány 
pro nízkou cenu. Pokud si kupující 
připlatí za vyšší obsahy tuku v sušině 
(45 %), dopřeje si ovšem lepší 
chuťový zážitek.
Pokud chcete zjistit obsah tuku 
v 100 g sýra, stačí vynásobit obsah 
tuku v sušině obsahem sušiny 
a vydělit 100. Testovaný eidam 
s 30 % tuku v sušině má přibližně 
40 % sušiny, takže obsah tuku 
v 100 g je asi 12 g. 

jak jsme testovali
Otestovali jsme 14 vzorků plátkových 
eidamů s obsahem tuku v sušině 30 %, 
běžně dostupných v prodejní síti. Právě 
tyto eidamy, tedy s nižším obsahem 
tuku (30 % či 20 %) jsou považovány 
za české specifikum. Obsah tuku 
v sušině dále může být 40 % nebo 
45 %. Obsah sušiny v námi testovaném 
eidamu by měl být 52 %, u 45 % 
obsahu tuku je to potom 56 %.  
Sýry byly zabaleny v ochranné atmosféře, 
pouze jeden vzorek (Euroshopper) byl 
zabalen vakuově. Žádný z testovaných 
sýrů nebyl znovuuzavíratelný. Spotřebitel 
by měl počítat s tím, že v okamžiku 
otevření obalu se trvanlivost významně 
zkracuje a může dojít k nežádoucímu 
růstu plísně na povrchu sýrů. 

Český eidam je přírodní sýr neutrální 
chuti a vůně. Barva sýra je velmi světlá 
a postupným zráním dochází k vybarvo-
vání do žluta. Někteří výrobci sýr během 
výroby přibarvují, nejčastěji karotenoidy. 
Obarvený sýr vzbuzuje dojem více 
vyzrálého sýra, ve skutečnosti se však 
chuťově neliší. Eidam zraje okolo pěti 
týdnů, může však zrát i déle než rok. 
Pak má o něco výraznější, až lehce 
pálivou chuť. Na českém trhu se však 
v podstatě nevyskytuje a nabídka je, 
pokud se týká vyzrálosti sýrů od různých 
výrobců, velmi srovnatelná.

Při nákupu sýrů je třeba věnovat 
pozornost několika údajům:

je to opravdu sýr?  
Prvním a nejdůležitější informací je být 
si jistý, že spotřebitel kupuje skutečně 
sýr. Dnes je velmi rozšířeným trendem 
prodej výrobků, které jako sýr vypadají, 
avšak tuk v nich je rostlinného původu, 
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U sýrů je problém 
hlavně se značením
Žlutý sýr zabalený v červeném voskovém obalu byl oblíbený už 
ve 14. století na zámořských plavbách. Dlouho totiž vydržel 
a nekazil se. Edamský sýr získal svůj název podle holandského 
městečka Edam am Ijseelmeer, kde byl poprvé vyroben. Odtud 
byla výroba rozšířena po celém světě. 
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jak poznat kvalitní potraviny – eidamy  

U eidamů jsme kromě obsahu sušiny, 
tuku v sušině a soli (údaje naleznete 
v tabulkách) testovali i přítomnost 
dusitanů, barviv, kvasinek a plísní 
a šířku zrání. Velkým překvapením pro 
nás byly výsledky testování výrobku 
Korrekt Eidam 30 % (B-Unipack), 
u nějž naměřené hodnoty vysoce 
překračovaly limity pro 30 % eidam 
a odpovídaly eidamu 45 %. Že se 
jedná o záměnu etikety výrobku 
a tedy opravdu 45 % eidam nám 
potvrdila i Iva Košíčková, předsedkyně 
představenstva B-Unipack: „Bohužel 
došlo k lidskému pochybení a záměně 
etikety s označením Korrekt eidam 
30 % plátky místo označení Korrekt 

eidam 45 % plátky. Obě etikety jsou 
barevně i graficky shodné. Tímto 
omylem nedošlo k poškození spotře-
bitele v tom smyslu, že bychom mu 
nabídli sýr méně kvalitní či alterna-
tivní.“ Výrobek ovšem nesplňuje to, co 
deklaruje, a proto byl v našem testu 
diskvalifikován.  

Další neshody se ukázaly při testování 
barviv – zatímco na některých 
výrobcích byla přítomnost barviv 
deklarována, analýzy je nepotvrdily. 
Jednalo se o sýry výrobce Agricolu 
Polička a SPAR (země původu Polsko). 
Zástupce společnosti Agricol Polička 
nám sdělil, že už dnes místo bixinu 

používá vhodnější karoteny (E160a), 
na etiketách ovšem ještě zůstalo staré 
značení.

Přítomnost plísní nebyla prokázána, 
přítomnost kvasinek odpovídala 
stanoveným limitům – pokud by byla 
vyšší, spotřebitel je již zaregistruje 
výskytem barevných flíčků na povrchu 
sýra či výskytem oslizkého povrchu 
eidamu. Norma pro zrání sýra je 
přibližně 4 týdny, naměřené hodnoty 
u všech vzorků odpovídaly běžným 
standardům. Dva z výrobků byly více 
dozrálé, než je průměr, jeden méně. 
Více informací naleznete v tabulkách 
na stranách 18 až 20.

množství sýra tučného, který je ovšem ze 
senzorického hlediska příjemnější. 

jak jste byla spokojena s kvali-
tou testovaných vzorků?
Byla jsem poměrně mile překvapena, 
protože kvalita testovaných 14 vzorků 
byla velice dobrá. Vyskytly se i některé 
vady – některé vzorky byly příliš slané, 
dva ze vzorků byly nahořklé, jeden 
z nich poměrně hodně. Celkově byla 
ovšem kvalita eidamů velmi dobrá, 
žádné extrémy jsme nenalezli.

i při správném skladování se 
může stát, že vzorek zplesniví, 
jak tomu lze zabránit?
Plísně se mohou objevit kvůli špatné 
hygieně, v případě balených sýrů plíseň 
vzniká při porušení obalu. V našem 
okolí je výskyt plísní velice častý, takže je 
kontaminace snadná. Navíc sýr je velmi 
dobrou živnou půdou pro jejich růst. 
Takové případy se však stávají jen velice 

zřídka a dá se jejich výskytu předejít 
jak správným zacházením na straně 
výrobce, tak zákazníka.  

Na co se máme při koupi sýra 
zaměřit?
Chuťové vlastnosti spotřebitel pocho-
pitelně nepozná, ale může se podívat 
na strukturu sýra. Vyskytují se v sýru 
příliš velká oka nebo trhlinky? Jsou oka 
malá? Na obalu bychom měli sledovat 
datum spotřeby, zda sýr není prošlý, 
a podmínky, za kterých je sýr skladován. 
Vyplatí se také sledovat obsah tuku.

Na co jste se při testování 
eidamů zaměřili?
Zaměřili jsme se především na senzo-
riku, hodnotili jsme hlavně chuť, protože 
ta je pro spotřebitele nejzajímavějším 
ukazatelem. Dále jsme hodnotili texturu, 
tvrdost, to, zda se dají oddělit jednotlivé 
plátky apod. 

lze sýry doporučit jako součást 
zdravého jídelníčku?
Samozřejmě, sýry patří ke zdravé výživě. 
Nejvíce si v nich ceníme vápníku, kterého 
je v eidamu velké množství a je dobře 
využitelný. Co se sýru týče, jeho jediná 
vada je u některých výrobků v tom, že 
obsahují příliš mnoho tuku a tučné sýry 
lidem více chutnají. Testovali jsme sýry 
s 30 % tuku v sušině a tyto sýry s 12 g 
tuku na 100 g sýra doporučuji i pro 
redukční dietu. Spotřebitel se ovšem 
musí rozhodnout, zda zkonzumuje větší 
množství méně tučného sýra, což jsou 
právě zmiňované eidamy, nebo menší 

U sýru kontrolujte 
oka a trhlinky

Pozor na levnější eidamy
Kvalitní eidam by měl obsahovat pouze mléko, sýrařské kultury a sůl, případně barvivo. Jsou k nám ovšem dováženy levnější ei-
damy z Polska, Slovenska či Německa, které obsahují konzervanty (u nás se konzervanty nepoužívají). Zahraniční výrobky jsou tak 
většinou nejen levnější, ale i trvanlivější, právě díky použitým konzervantům. Přesto je lepší v obchodě raději sáhnout po tradičních 
tuzemských výrobcích osvědčených značek. 

Členkou poroty byla i Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 
z Ústavu analýzy potravin a výživy na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze. Zeptali jsme se jí, jak byla spokojena 
s výsledky testování eidamů. 

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
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rubrika podporovánatestovali jsme pro vás – eidamy 

Název výrobku 
Moravia Eidamský 

sýr 30%

Výrobce
Moravia Lacto 

Jihlava
Cena za 1 kg 169 Kč
Koupeno Makro
Složení uvedené 
na obale

mléko, jedlá sůl, 
mlékárenské kultury

Sušina 52%
Tuk v sušině 32,10%

Sůl 1 g/100 g
Známka testu 1,7

Název výrobku 
Agricol Eidam

30% 
Výrobce Agricol Polička
Cena za 1 kg 145 Kč
Koupeno Kaufland

Složení uvedené 
na obale

mléko, jedlá sůl, 
mléčné kultury, barvivo 

E160b

Sušina 49,40%
Tuk v sušině 32,40%

Sůl 1,5 g/100 g
Známka testu 1,9

Název výrobku 
Madeta Jihočeský 

Eidam 30% 
Výrobce Madeta
Cena za 1 kg 159 Kč
Koupeno Interspar 

Složení uvedené 
na obale

mléko, jedlá sůl max. 
2,5 %, syřidlo, mlékař-

ské kultury

Sušina 52,20%
Tuk v sušině 30,30%

Sůl 1,5 g/100 g

Známka testu 1,8

Název výrobku 
Báječný český Eidam 

30% plátky
Výrobce Madeta
Cena za 1 kg 209 Kč
Koupeno Tesco

Složení uvedené 
na obale

mléko, jedlá sůl max.  
2,5 %, mlékařské 

kultury

Sušina 50,80%
Tuk v sušině 30,70%

Sůl 1,5 g/100 g
Známka testu 2

Název výrobku Laktos Eidam 30% 

Výrobce
Laktos, země půvo-

du Německo 
Cena za 1 kg 40,15 Kč/250 g 
Koupeno Makro

Složení uvedené 
na obale

pasterované mléko, 
jedlá sůl, mlékárenské 

kultury

Sušina 53,70%
Tuk v sušině 30,50%

Sůl 1,8 g/100 g

Známka testu 1,9

Název výrobku 
Miltra Eidámek 

pro děti od 1 roku

Výrobce
Miltra B,
Trnávka

Cena za 1 kg 239 Kč
Koupeno Globus
Složení uvedené 
na obale

Jednosložkový
výrobek

Sušina 53,40%
Tuk v sušině 30,70%

Sůl 1,5 g/100 g

Známka testu 2

Z degustace: Kvalitní sýr rovnoměrné nažloutlé 
barvy, s hladkou, matnou a pružnou sýrovou konzis-
tencí. Chuť je typická a přiměřeně slaná. Známka 1,8
Z laboratoře: Obsah sušiny i tuku odpovídá 
deklaraci. Ve 100 gramech sýru je 16,7 gramů tuku

Z degustace: Chuťově velmi příjemný sýr nerovno-
měrné nažloutlé barvy (lehce světlejší okraje), příliš 
měkký, s drobnými dutinkami na řezu. Známka 2,3
Z laboratoře: Obsah sušiny i tuku odpovídá 
deklaraci. Ve složení uvedené barvivo rozbory 
nepotvrdily. Zralost průměrná. Ve 100 gramech sýru 
je 16 gramů tuku

Z degustace: Příjemný, přiměřeně slaný sýr 
rovnoměrné nažloutlé barvy s hladkou sýrovou 
konzistencí s drobnými dutinkami na řezu, typickou, 
přiměřeně slanou chutí. Známka 2,4
Z laboratoře: Obsah sušiny i tuku odpovídá 
deklaraci. Ve 100 gramech sýru je 15,8 gramů tuku

Z degustace: Dobrý sýr s drobnými vadami 
v konzistenci i chuti. Barva nažloutlá. Sýr málo 
hladký, dutinky na řezu (syrovátková hnízda). Chuť 
přiměřeně slaná, ale nahořklá. Známka 2,5
Z laboratoře: Obsah sušiny i tuku odpovídá 
deklaraci. Zralost velmi dobrá. Ve 100 gramech 
sýru je 15,6 gramů tuku

Z degustace: Hodně slaný sýr výrazně žluté barvy, 
tužší, s drobnými dutinkami na řezu a příliš slanou 
chutí. Známka 2,6
Z laboratoře: Obsah sušiny i tuku odpovídá 
deklaraci. Ve 100 gramech sýru je 16,4 gramů tuku

Z degustace: Chuťově méně výrazný sýr rovno-
měrné, ale světlejší barvy, příliš tuhý. Plátky mají 
hladký lesklý povrch. Známka 2,6.
Z laboratoře: Obsah sušiny i tuku odpovídá 
deklaraci. Ve 100 gramech sýru je 16,4 gramů tuku



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz18 19květen 2013

testovali jsme pro vás – eidamy

Název výrobku 
Bluedino Eidam 

30% plátky

Výrobce Agricol Polička
Cena za 1 kg 145 Kč
Koupeno Lidl

Složení uvedené 
na obale

mléko, jedlá sůl, 
mléčné kultury, barvivo 

E160b

Sušina 48,30%
Tuk v sušině 32,70%

Sůl 1,0 g/100 g
Známka testu 2

Název výrobku Eidam 30%

Výrobce B-Unipack Brno 
Cena za 1 kg 149 Kč
Koupeno Billa

Složení uvedené 
na obale

pasterované mléko, 
jedlá sůl max. 2 %, 

sýrařské kultury, 
mikrobiální syřidlo

Sušina 54%
Tuk v sušině 30,90%

Sůl 1,5 g/100 g
Známka testu 2,1

Název výrobku 
Jaroměřický Eidam 
30% plátkový sýr

Výrobce
Jaroměřická 
mlékárna 

Cena za 1 kg 148 Kč
Koupeno Makro
Složení uvedené 
na obale

mléko, jedlá sůl, čisté 
mléčné kultury

Sušina 48,90%
Tuk v sušině 34,80%

Sůl 1,0 g/100 g
Známka testu 2,1

Název výrobku 
Šumavský Eidam 

30% plátky
Výrobce Mlékárna Klatovy
Cena za 1 kg 239 Kč
Koupeno Tesco

Složení uvedené 
na obale

pasterované mléko, 
jedlá sůl, mléčné 

kultury

Sušina 52,20%
Tuk v sušině 31,20%

Sůl 0,7 g/100 g
Známka testu 2,2

Název výrobku 
Euroshopper Eidam 

plátky 30 %

Výrobce
Jaroměřická 
mlékárna

Cena za 1 kg 145 Kč
Koupeno Albert
Složení uvedené 
na obale

past. mléko, jedlá sůl 
max. 2,5 %, mlék. kult. 

Sušina 50,10%
Tuk v sušině 32,10%

Sůl 1,5 g/100 g
Známka testu 2,1

Název výrobku 
S-Budget Eidamský 

sýr 30%
Výrobce SPAR, Polsko
Cena za 1 kg 149 Kč
Koupeno Interspar

Složení uvedené 
na obale

mléko, jedlá sůl (max. 
2,5 %), syřidlo, sýrař-
ské kultury, annato

Sušina 55,20%
Tuk v sušině 32,10%

Sůl 1,5 g/100 g
Známka testu 2,2

Z degustace: Dobrý sýr rovnoměrné nažloutlé 
barvy, hladký, přiměřeně tuhý, typická, ale nevýrazná 
vůně a chuť. Známka 2,2
Z laboratoře: Obsah sušiny je o víc než tolerované 
jedno procento nižší, než deklaruje výrobce. Ve slo-
žení uvedené barvivo rozbory nepotvrdily. 
Ve 100 gramech sýru je 15,8 gramů tuku

Z degustace: Chuťově vyvážený sýr tužší konzi-
stence, rovnoměrně nažloutlé barvy a přiměřeně 
slané, lehce nakyslé chuti. Známka 2,4.
Z laboratoře: Obsah sušiny i tuku odpovídá 
deklaraci. Méně vyzrálý sýr. Ve 100 gramech sýru 
je 16,7 gramů tuku

Z degustace: Slepené plátky. Příjemný, méně vý-
razný sýr rovnoměrně nažloutlé barvy, trochu měkčí 
a přiměřeně slaný. Známka 2,3
Z laboratoře: Obsah sušiny je o víc než tolerované 
jedno procento nižší, než deklaruje výrobce. Obsah 
tuku vyšší téměř o pět procent (ale ještě v toleranci). 
Ve 100 gramech sýru je 17 gramů tuku

Z degustace: Vzhledově dobrý sýr s rovnoměrnou 
barvou a hladkou konzistencí, nevýrazná, málo slaná 
a lehce nahořklá chuť. Známka 2,9
Z laboratoře: Obsah sušiny je vyšší o víc než 
tolerovaných pět procent (výrobce deklaruje 47 %). 
Obsah tuku vyhovuje. Nejnižší obsah soli ze všech 
testovaných. Zralost velmi dobrá. 
Ve 100 gramech sýru je 16,3 gramů tuku

Z degustace: Slepené plátky, deformované vlivem 
vakuového balení. Barva příliš světlá, sýr hladký, 
ale velmi lepivý, chuť přiměřeně slaná, nevýrazná 
a lehce nakyslá. Známka 2,9. 
Z laboratoře: Obsah sušiny i tuku odpovídá 
deklaraci. Ve 100 gramech sýru je 16,1 gramů tuku

Z degustace: Působí nevyzrálým dojmem. Rov-
noměrně nažloutlá barva, tuhý sýr a mléčná, méně 
výrazná chuť. Známka 2,5
Z laboratoře: Obsah sušiny je vyšší o víc než 
tolerovaných pět procent (výrobce deklaruje 50 %). 
Obsah tuku vyhovuje. Ve složení uvedené barvivo 
rozbory nepotvrdily. Na rozdíl od ostatních obsahuje 
dusitany, ale hluboko pod limitem. Ve 100 gramech 
sýru je 17,7 gramů tuku
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Složení poroty
Smyslově vzorky posuzovala čtrnáctičlenná porota složená z nezávislých odborní-
ků a výrobců. Anonymně posuzovali vzhled, vůni a chuť. Každý vzorek ohodnotili 
školními známkami od 1 do 5.  

Jana Dostálová, Vysoká škola chemicko-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 
Jaromír Kotoun, Kostelecké uzeniny
Zdeňka Panovská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ivo Prantl, PRANTL Masný průmysl Žirovnice
Jan Rosmus, Státní veterinární ústav Praha

Název výrobku 
Tesco value Eidam 

plátky 30 %

Výrobce
Mlékárna
Klatovy

Cena za 1 kg 149 Kč
Koupeno Tesco
Složení uvedené 
na obale

mléko, jedlá sůl, 
mléčné kultury

Sušina 52,20%
Tuk v sušině 33,10%

Sůl 1,2 g/100 g
Známka testu 2,6

Z degustace: Nejhorší ze všech testovaných sýrů. 
Sýr je měkký, lepivý, chuť nepříjemná, hodně hořká 
až nakyslá. Menší silnější plátky. Známka 3,1
Z laboratoře: Obsah sušiny i tuku odpovídá 
deklaraci. Na rozdíl od ostatních obsahuje dusitany, 
ale hluboko pod limitem. Ve 100 gramech sýru je 
17,3 gramů tuku

testovali jsme pro vás – eidamy 

jak číst tabulky
Známka testu: Skládá se z hodnocení senzoriky (50 %), obsahu dusičnanů 
(15 %), rozdílu mezi deklarací a skutečností (15 %), výsledků mikrobiologie (10 %) 
a hodnocení vyzrálosti (10 %). 
Složení: Uvádíme složení, které uvedl výrobce na obale. U výrobku Eidámek pro děti 
(Miltra) nebylo složení uvedeno, na obale je pouze údaje jednosložkový výrobek. 
Podle legislativy tak může být sýr označen, pokud je surovinou pouze mléko, sýrařské 
kultury, syřidlo a chlorid vápenatý a přísadou jedlá sůl do 2,5 % hmotnostních.
Sušina: U některých výrobků byl obsah sušiny vyšší, než deklarováno.  
Tuk v sušině: Testovali jsme vzorky eidamu s 30 % tukem v sušině. Výrobky limit 
dodržely, pouze u Jaroměřického eidamu byl obsah tuku vyšší o více než 5 %, 
nicméně stále v limitu. Eidam Korrekt měl o 15 % více tuku v sušině, nejedná se tedy 
o eidam 30 %, ale o eidam 45 %. Výrobek byl proto diskvalifikován. 
Sůl: Všechny vzorky dodržely limit, ten je pro eidam 2,5 %. U výrobku Eidámek pro 
děti tvrzení „snížený obsah soli“ není sice klamavé, protože limit soli pro eidam je 
2,5 % a Eidámek má 1,5 % soli, ale je zavádějící, protože testované sýry obsahují 
v průměru 1,4 % soli. Eidámek tedy není méně slaný než ostatní eidamy.
Z degustace: Uvádíme celkový závěr z degustace a známku za smyslové hodnocení.
Z laboratoře: Výsledky laboratorního testování a jejich ne/shoda s deklarovanými 
údaji.

Barviva a dusitany
Je vhodné věnovat pozornost přítomnosti barviv. K barvení sýrů se používají karote-
noidy. Jedná se o přírodní barviva, z nichž pro barvení eidamu se nejčastěji používá 
annatto. Annatto se získává ze semen jihoamerické rostliny oreláníku barvířského 
(Bixa orellana). Extrakt rozpustný v tucích se nazývá bixin a extrakt rozpustný ve vodě 
norbixin. Přidává se do sýrů, margarínů a másel, jogurtů, pudingů, pečiva, snacků 
a dalších potravin, kterým dodává žlutooranžovou barvu. 
E160a – karoteny (směs karotenů a beta – karoten)
E160b – Annato, bixin, norbixin
E160c – Paprikový extrakt, kapsanthin, kapsorubin

V případě našich vzorků byla barviva deklarována, ale analýzy je nepotvrdily. 
Jednalo se o výrobky: Agricol Eidam a Bluedino Eidam, oba vyrobil Agricol Polička. 
Deklarované barvivo E160b nebylo prokázáno ani v jednom z výrobků. Výrobce 
sdělil, že už dnes místo bixinu používá vhodnější karoteny (E160a), na etiketách 
ještě zůstalo staré značení. Barvivo nebylo potvrzeno ani ve výrobku S-Budget 
Eidamský sýr. 

Vzorky sýrů jsme testovali i na přítomnost dusičnanů a dusitanů, pro něž 
v sýrech platí limit 150 mg/kg. Dusitany jsou v procesu výroby přidávány do mléka, 
aby se zabránilo rozvoji nežádoucí mikroflóry. Při našem testování byly stanoveny 
jako přídavek ve dvou výrobcích – jedná se o S-Budget Eidamský sýr a Tesco value 
Eidam. Přítomnost dusitanů v ostatních výrobcích se pohybovala v příslušném limitu, 
způsobena spíše jejich původem z prostředí, vody apod. při výrobě. „Dusitany 
a dusičnany na obale být uvedeny nemusí, jedná se o přídavek v rámci technologie 
výroby,“ říká Jindřich Pokora ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).

Název výrobku 
Korrekt Eidam 30% 
přírodní plátkový sýr

Výrobce vyrobeno pro Globus
Cena za 1 kg 149 Kč
Koupeno Globus

Složení uvedené 
na obale

past. mléko, mléčné 
bakterie, mikrobiální 

syřidlo, jedlá sůl 

Sušina 56,40%
Tuk v sušině 25,50%

Sůl 1,8 g/100 g
Známka testu diskvalifikován

Z degustace: Dobrý sýr příjemného vzhledu i chuti.  
Přiměřeně tuhý, pružný, ale plný drobných dutinek 
na řezu (syrovátkových hnízd). Chuť je příjemná, 
typická, slanější. Známka 2
Z laboratoře: Obsah tuku je o 15 procent vyšší, 
eidam tedy není „třicítka“, ale pětačtyřicítka“, 
a spotřebitel je klamán, třebaže vlastně dostává 
kvalitnější sýr. Ve 100 gramech sýru je 45,2 gramů 
tuku

doplnit
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KLASA 
se připravila 
na jaro
Kalendář ještě ukazoval, že stále 
vládne zima, ale v břevnovském 
Klášterním šenku již na trůn 
nastoupilo jaro. Poslední 
únorový den se zde uskutečnilo 
neformální setkání držitelů 
značky KLASA s novináři. 

Na programu, který se nesl 
v duchu blížících se velikonoč-
ních svátků, bylo představení 
nové KLASA kuchařky, prezenta-
ce a ochutnávky několika oceně-
ných výrobků, ale také ukázka 
výroby tradičních pomlázek 
a společné malování vajíček.

Nová jarní 
KLASA kuchařka
Jak vařit s příchutí jara a využít 
přitom kvalitní oceněné produkty, 
ukázala nová KLASA kuchařka. 

Tentokrát přinesla recepty inspi-
rované převážně velikonočními 
svátky. I vy si můžete kuchař-
ku na webových stránkách 
www.eklasa.cz prohlédnout. Kla-
sické i nevšední dobroty, které 
využívají jarních trendů, ingre-
diencí a tradic, mohli na setkání 
s KLASOU v Klášterním šenku 
ochutnat také novináři. K ochut-
nání byla vaječná pomazánka 
s pivním chlebem, chřestový 
krém, velikonoční nádivka 
a jehněčí se špenátem. 

Jak chutná 
jaro s KLASOU

Hlavní část programu byla 
věnována prezentaci výrobků, 
které nesou národní značku 
kvality KLASA. O zajímavé 
novinky, tipy a informace se 
podělili přítomní zástupci 
společností BEAS, a. s., 
Pekárna Lično, BOHEMIA 
SEKT, s. r. o. a Schubert 
partner a. s.

KLASA s novináři 
malovala i pletla

Hosté si také vyzkoušeli činnosti 
typické pro velikonoční svátky, 
jako je barvení a zdobení vajíček 
nebo pletení pomlázek ze 
čtyř, šesti nebo osmi vrbových 
proutků.

Na konci celé akce tak její 
účastníci odcházeli nejen dobře 
najedení, ale také teoreticky 
a prakticky připravení na oslavu 
nejkrásnějších jarních svátků.

Jaro s KLASOU

Klasa

Dejte přednost kvalitě!

www.eklasa.cz

Svet_potravin.indd   1 8.4.2013   9:37:22
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Klasa

Ingredience:  
• 500 g bílého chřestu
•  2 větší brambory Blanická bramborářská*
• 750 ml kuřecího vývaru
•  100 ml smetany ke šlehání olma 33 % nebo de luxe 

Kunín 40 %
• lžíce másla
• sůl, bílý pepř

Postup:
Ve vývaru uvařte brambory nakrájené na kostičky. Chřest oloupejte a spodní 
cca čtvrtinu odlomte, bývá dřevnatý. Zbytek nakrájejte a dejte na 10 minut 
povařit. „Hlavičky“ chřestu schovejte k dozdobení, jsou křehké a uvaří 
se rychle. Polévku rozmixujte, případně přeceďte, dochuťte solí, pepřem 
a dozdobte na másle osmaženými hlavičkami chřestu.

Chřestový krém

* v jarních receptech doporučujeme konkrétní kvalitní 
výrobky značky Klasa.

Milí čtenáři,
také už máte po zimě dost 
těžkých gulášů, kořenové 
zeleniny a hutných bram-
boraček? Těšíte se na první 
bledule i hyacinty a vyséváte 
řeřichu, jarní osení, nebo už 
dokonce netrpělivě vyhlížíte 
chřest?

My se jarních dnů, Velikonoc 
a postupného ožívání přírody 
nemůžeme dočkat, proto 
jsme pro vás ve spolupráci se 
školou vaření Chefparade při-

pravili novou KLASA kuchařku 
s recepty na ty nejlepší veliko-
noční a jarní speciality.

A aby vaše pokrmy byly sku-
tečně chutné, zvolte prvotřídní 
suroviny – na nádivku jako 
od babičky budete potřebovat 
krásně libové uzené, jidá-
šům dodá neopakovatelnou 
vůni český med, k jehněčímu 
na česneku neodmyslitelně 
patří dobrý špenát a k peče-
nému mletému masu křupavé 
nakládané okurky. Abychom 
vám nákupy usnadnili, najdete 
v kuchařce tipy na prověřené 
výrobky od našich zemědělců 
a výrobců, se kterými nemů-
žete šlápnout vedle a vaření 
i pečení se vám s nimi určitě 
povede.

Přejeme vám dobrou chuť 
a krásné jaro!

Národní značku kvality 
KLASA uděluje kvalit-
ním potravinářským 
a zemědělským výrob-
kům ministr zeměděl-
ství od roku 2003. Tuto 
prestižní značku spravuje 
od počátku roku 2004 
Oddělení podpory značky 
KLASA Státního země-
dělského intervenčního 
fondu (SZIF). V součas-
nosti mohou spotřebitelé 
nalézt národní známku 
kvality KLASA na oba-
lech celkem 1 203 pro-
duktů od 217 českých 
a moravských výrobců. 
Další informace o národní 
značce kvality KLASA 
a kompletní seznam všech 
oceněných produktů jsou 
dostupné na stránkách 
www.eklasa.cz.



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz22 23květen 2013

Ingredience:  
•  250 g uzeného kuřecího masa, např. Kuře uzené dz 

Klatovy
• 250 g Hustopečského uzeného váhala
• 300 g bílého pečiva, např. rosický chléb toustový
•  4 šálky nasekaných listů mladých kopřiv nebo balení 

listového špenátu (agro Jesenice nebo dione)
• 7 vajec
• 60 g másla
• svazek pažitky
• sůl, pepř
• 200 ml mléka
• špetka nastrouhaného muškátového oříšku
• strouhanka na vysypání formy

Postup:
Vejce rozdělte na žloutky a bílky, z bílků a špetky soli ušlehejte sníh. Pečivo 
nakrájejte na kostky a zvlhčete mlékem. Ve vedlejší míse utřete máslo se 
žloutky, přidejte pečivo, nasekanou pažitku, koření, kopřivy nebo špenát 
(přes noc nechte povolit v lednici), maso a promíchejte. Nakonec vmíchejte 
ušlehaný sníh a směs přesuňte do máslem vymazané a strouhankou vysypané 
formy (velkého pekáčku nebo dvou menších forem na biskupský chlebíček).
Pečte asi 45 minut při teplotě 170 °C, dokud povrch nezezlátne.

Žemlová nádivka 
s uzeným kuřetem

Klasa

Ingredience: 
• cca 1,5 kg jehněčí plece
• 3 stroužky česneku
• 400 g listového špenátu dione agrimex
• lžička sušené majoránky
• 8 plátků Farmářské zauzené slaniny od zedníčka
• 3 lžíce olivového oleje
• sůl, pepř

Postup:
Jehněčí plec očistěte od blan a přebytečného tuku a rozkrojte ji tak, aby se 
z ní dala srolovat roláda. Olivový olej smíchejte s majoránkou, špetkou soli, 
pepřem a prolisovaným česnekem a touto směsí potřete maso, poté na maso 
rovnoměrně rozložte slaninu a následně špenát (několik hodin předem nechte 
povolit, případně trochu vymačkejte), lehce posolte, srolujte a zavažte roládu 
kuchyňským motouzem.
Pečte asi 2,5 hodiny při teplotě 160 °C v nádobě s víkem, průběžně 
obracejte a podlévejte vodou nebo vývarem, aby maso zůstalo šťavnaté. 
Posledních 30 minut pečte bez poklice, aby maso získalo hezkou barvu. 
Rozstřihněte motouz, nechte chvíli odpočívat, poté nakrájejte na plátky
a podávejte s bramborovou kaší.

Jehněčí roláda 
na česneku
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Ingredience: 
• 1 kg mletého masa – směsi vepřového a hovězího
• 1 syrové vejce zemědělský podnik albrechtice
• špetka majoránky, drceného kmínu, pepře
• lžička papriky
• půl svazku nasekané pažitky
• 50 g strouhanky a trochu navíc na obalení
• lžička soli
• několik lžic vody
• 8 vařených vajec

Ingredience:
• 5 vajec zemědělský podnik, a. s., albrechtice
• 3 jarní cibulky
• 1 velké rajče
• 30 g bio másla EKoMIlK s. r. o.
• 50 g sýru Gran Moravia
•  několik lístků bazalky nebo pažitky k dozdobení

Postup:
Maso důkladně propracujte s vodou, vejcem, kořením a solí, případně směs 
zahustěte trochou strouhanky. Vejce oloupejte a obalte je masovou směsí, 
poté ještě obalte ve strouhance, budou křupavější. Položte do pekáčku 
a pečte při 200 °C asi 30 minut. Podávejte s nakládanými okurkami Znojmia 
od Pika a vařenými brambory.

Postup:
Italská verze oblíbené omelety. Na velké nepřilnavé pánvi rozehřejte máslo 
a osmažte na něm nakrájenou jarní cibulku. Poté přidejte nakrájené rajče, 
které nechte chvíli dusit, aby se odpařila přebytečná šťáva. Zalijte vejci 
rozšlehanými se špetkou soli a pepře, přiklopte poklicí a nechte na mírném 
ohni péct cca 10 minut, dokud povrch neztuhne. Ještě horkou omeletu 
posypejte nastrouhaným sýrem a bylinkami a podávejte nakrájenou na dílky 
jako koláč.

„Pštrosí veJCe“

veselá omeleta 
s Jarní Cibulkou

Klasa
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Ingredience:  
• 2 hlávky římského salátu pascual z polabí
• 150 ml olivového oleje
• 2 lžičky hořčice Kand
• 75 g sýru Gran Moravia
• 2 lžíce citronové šťávy
• 3 lžičky worcesterské omáčky
• krůtí prso zelenka
• několik plátků rosického toustového chleba
• sůl, pepř

Ingredience:  
těsto:
• 300 g hladké mouky
• 1 vejce
• 3 lžíce studené vody
• 100 g bio másla Ekomilk
Náplň:
• 400 g listového špenátu agro Jesenice
•  250 g kysané smetany z valašska 

(Mlékárna valašské Meziříčí)
• 50 g bio másla Ekomilk
• 3 vejce
• lžička soli
• špetka pepře
• stroužek česneku
• 100 g uzené plece rochus
• trochu nasekaného tymiánu nebo jiné oblíbené bylinky

Postup:
Krůtí prso okořeňte solí a pepřem a dejte péct, podle hmotnosti to potrvá cca 
30 až 45 minut při teplotě 160 °C.
Toustový chleba nakrájejte na kostičky a krátce opečte na troše olivového 
oleje. Salát omyjte, osušte a natrhejte na menší kousky. Olej smíchejte 
s hořčicí, worcesterskou omáčkou, citronovou šťávou, lžící nastrouhaného sýru 
a špetkou soli a pepře. V zálivce namočte list salátu, ochutnejte, zda je dost 
ochucená, a případně dosolte nebo dopepřete.
Promíchejte se salátem, krutonky, dozdobte hoblinami sýru a na tenké plátky 
nakrájeným masem.

Postup:
Mouku prosejte, do důlku nastrouhejte máslo, přidejte vejce a vodu a vypracujte 
těsto. Zabalené do fólie nechte půl hodiny odpočívat v lednici. Špenát nechte 
předem povolit v lednici. Na másle osmažte česnek, přidejte špenát, prohřejte, 
odstavte a promíchejte s vejci, smetanou, solí, pepřem a bylinkami. Uzené 
nakrájejte na plátky. Těsto rozválejte, natlačte do koláčové formy a propíchejte 
vidličkou, poklaďte uzeným, nalijte náplň a dozdobte zbylým uzeným. Pečte 
v troubě na 200 °C na nejnižší úrovni 45 minut.

římský salát 
s Pečeným 
krůtím masem

šPenátový koláč

Klasa



Ingredience: 
• 500 g polohrubé mouky Mlýn Havlíčkův Brod
• 200 ml jihočeského polotučného mléka Bohemilk
• 100 g květového medu včelpo
• špetka soli
• půl kostky droždí
• 150 g farmářského másla tatra
• 2 žloutky z podestýlkových vajec schubert
• hřebíček na dozdobení
•  rozšlehané vajíčko nebo zbylé bílky na pomašlování 

a mandle na posypání

Ingredience:
• 250 g hladké mouky
• 2 lžíce tuzemáku
• 3 lžíce octa kvasného lihového, např. Kávoviny
• 1 vejce
• kůra z půlky citronu
• 2 vrchovaté lžíce zakysané smetany Klasik Kunín
• špetka soli
•  směs oleje a škvařeného sádla 

zŘUd – Masokombinát písek
• moučkový cukr tereos na obalení

Postup:
Droždí rozmíchejte ve vlažném mléce, přidejte žloutky, med, prosátou 
mouku a sůl. Přidejte máslo a vše vymíchejte ve vláčné jednolité těsto, 
dokud se nezačne odlepovat od stran mísy a není krásně hladké. Nechte 
hodinu v teple kynout, poté propracujte a rozdělte na 18 menších kousků. 
Z každého vytvořte uzlík.
Protože se někde jidášům říká „ptáčky“, můžete je také dozdobit hřebíčky, 
které do těsta zapíchnete jako očička. Nechte půl hodiny až hodinu 
vykynout, poté potřete vajíčkem nebo bílky a pečte v troubě vyhřáté 
na 180 °C, dokud nejsou krásně zlaté.

Postup:
Mouku prosejte na vál, uprostřed vytvořte důlek a do něj nalijte tekuté 
ingredience a přidejte sůl a citronovou kůru. Zpracujte v dokonale hladké 
těsto a nechte v lednici aspoň půl hodiny odpočívat.
Poté vyválejte na plátky tenké cca 3 mm a rozkrájejte rádýlkem na čtverečky. 
Každý můžete ještě uprostřed jemně naříznout. Smažte ve vysoké vrstvě 
tuku do zlatova, po upečení nechte okapat na papírových utěrkách a poté 
pocukrujte. Nejlepší jsou ještě teplé.

Jidáše

boŽí milosti
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Ingredience:  
• 350 g hladké mouky Mlýny J. voženílek
• 150 g žitné mouky tmavé chlebové penam
• 290 ml tmavého piva Bernard
• 10 g soli
• 20 g droždí
• 5 g drceného kmínu (lžička)

Postup:
Droždí rozdrobte do piva, pořádně promíchejte, do směsi prosejte obě 
mouky promíchané se solí a přidejte i kmín. Hněťte, dokud těsto nepřestane 
být lepivé, případně přidejte trochu hladké mouky. Počítejte ale s tím, že 
během kynutí těsto ještě „vyzraje“ a bude zpracovatelné lépe.
Nechte hodinu odpočívat (v misce vymazané olejem) a poté vytvarujte 
a vložte do moukou vysypané ošatky nebo vymazané chlebové formy. 
Nechte kynout, dokud těsto nezdvojnásobí svůj objem (přibližně 2–3 hodiny).
Troubu rozehřejte na 220 °C, dospod položte kastrůlek s vařící vodou, 
chleba z ošatky vyklopte na rozpálený plech a pečte, dokud chleba není 
hezky zlatý a na poklep nezní dutě. Úžasně bude chutnat s farmářským 
máslem Tatra a pažitkou.

Pivní Chléb
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Ingredience:
• 1 kuře dz Klatovy
• 1 bio citron
• 2 polévkové lžíce nasekaného rozmarýnu
• sůl, pepř
• 1 kg brambor Blanická bramborářská

Postup:
Citron propíchejte a vložte do kuřete. Celé kuře důkladně posolte, opepřete, 
posypejte rozmarýnem, okolo rozložte oloupané a nakrájené brambory 
a nechte péct asi hodinu při 175 °C. S kuřetem nejsou žádné starosti, 
a přitom je výsledek úžasně voňavý a šťavnatý.

svěŽí kuře 
na Citronu
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Skupina Bohemia Sekt je známá díky 
skvělým sektům a vínům, do jejího 
portfolia ovšem patří i tradiční lihoviny 
pod značkou Dynybyl a Pražská vodka. 
Pokud hledáte kvalitní pohoštění, 
s Griotte likérem, Special Dry Ginem 
nebo Pražskou vodkou nemůžete 
sáhnout vedle. Značka Dynybyl nese 
jméno prvorepublikového výrobce 
stejnojmenných likérů, propagátora 
barmanství ve střední Evropě, aviatika 
a esperantisty Emila Dynybyla. Bezmála 
stoletá tradice značky Dynybyl dala 
vzniknout například prémiovému 
višňovému likéru Griotte. Na rozdíl 
od laciných „griotek“ obsahuje likér 
Griotte opravdovou višňovou šťávu 
a zraje v dubových sudech, které mu 
propůjčují nezaměnitelné aroma. 
Typická rudá barva, višňová vůně 
a vyvážená sladká chuť ho pasují 
na favorita žen a dam.

Čerstvá česká vejce
Věděli jste, že vejce patří mezi nutričně 
nejhodnotnější potraviny? Jsou totiž 
plné vysoce stravitelných bílkovin, je 
v nich zastoupena většina vitaminů, 
mají jen málo tuku (vyskytuje se výlučně 
ve žloutcích) a obsahují významné 
minerální látky a stopové prvky. Firma 
Schubert partner a. s. nenabízí pouze 

kvalitní čerstvá tuzemská vejce, mezi 
její produkty patří také jedinečná vejce 
Omega Pro obohacená o omega-3 
nenasycené mastné kyseliny, nebo vejce 
Cereál Q od nosnic, jež jsou krmeny 
speciální směsí zrnin: pšenice, kukuřice, 
triticale a ječmen. Převažující podíl 
rostlinných olejů v krmivu zaručuje nižší 
zastoupení cholesterolu ve žloutku. 
Z ekofarmy Loučky na úpatí Oderských 
hor pochází vejce Bio Natur. Ve dvou 
halách s volným výběhem na louku 
jsou chovány slepice, které se mohou 
volně pohybovat i popelit. Jejich strava 
je pestřejší, což se odráží i na kvalitě 
vajíček. 
Podestýlková vejce Welfare pocházejí 
z českých farem, kde je nosnicím 
umožněn co nejpřirozenější způsob 
života: stání na hřadech, volný pohyb 
po hale a snůška vajec do hnízd.

Moderní technologie i tradice 
Nestíháte péct koláče? Sháníte chléb, 
který bude důstojným partnerem 
k šunce i vajíčkové pomazánce? 
Nezoufejte, pekárna Lično napeče 
za vás. Od roku 1991 provozuje 
společnost BEAS v Ličně pekárnu, 
jejíž historie sahá až do roku 1961. 
Zmodernizovala ji a zakoupením nových 
zařízení umožnila efektivnější provoz 

i rozšíření sortimentu. Například díky 
zakoupení fritéz se mohlo začít vyrábět 
jemné smažené pečivo. V současné 
době pekárna zásobuje pečivem kolem 
900 zákazníků z Královéhradeckého 
a Pardubického kraje – dokáže upéct 
1 500 kusů chleba a 21 500 kusů 
běžného pečiva za hodinu. 
Mezi řadu úspěchů společnosti 
BEAS, a. s. patří sedmkrát absolutní 
vítězství v soutěži Potravinářská firma 
Královéhradeckého kraje v letech 
2006–2010, dále ocenění „Štikou 
roku 2009“ pro nejdynamičtěji se 
rozvíjející firmu v Královéhradeckém 
kraji, „Chléb roku 2010“ v kategorii 
řemeslných chlebů, „Chléb roku 
2012“ v kategorii konzumních chlebů 
a šestnáct oceněných výrobků národní 
značkou kvality KLASA. Doporučujeme 
i vyhlášený Ličenský závin, který lze 
zakoupit s tvarohovou, makovou, 
jablečnou nebo výtečnou ořechovou 
náplní. Nelze ale opomenout ani vázaný 
koláč nebo hřeben s bohatou makovou 
či tvarohovou náplní. Oceněné koláče 
jsou charakteristické velkým množstvím 
náplně, příjemnou vůní a nulovým 
obsahem konzervačních látek. Maková 
náplň je vždy pouze z čerstvě namletého 
máku od pěstitelů z orlického podhůří. 

jarní inspirace 
značky klASA
Jiskřivé koktejly s prvorepub-
likovou elegancí, vajíčka se 
sníženým obsahem chole-
sterolu či kvalitní vícezrnné 
chleby z pekárny s dlouhole-
tou tradicí – to všechno jsou 
tipy, které toto jaro musíte 
vyzkoušet! 

Klasa

tip na klasiku 
v netradičním hávu
Okurka 
Ingredience: 
4 cl Special Dry Gin, 2 dl tonicu, 
salátová okurka   
Postup: 
Ingredience nalijte na led do sklenice, 
drink ozdobte plátky salátové okurky

tip 
na jednoduchý koktejl
Adina 
Ingredience: 
4 cl Dynybyl Griotte likér, 2 dl Kofoly 
Postup: 
Ingredience postupně nalijte na led 
do sklenice, nakonec ozdobte měsíč-
kem limetky. Servírujte s prvorepubli-
kovou elegancí! 
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Chráněné označení původu (CHOP) / 
Protected designation 
of origin ( PDO) 
– jde o název 
regionu, určitého 
místa nebo výjimečně 
i země, který se 
používá k označení 
zemědělského produktu nebo potraviny 
pocházející z tohoto regionu, místa 
nebo země, jejíž jakost nebo vlastnosti 
jsou převážně nebo výlučně dány 
zvláštním zeměpisným prostředím 
(což zahrnuje přírodní i lidské činitele) 
a jejichž produkce, zpracování a pří-
prava probíhá ve vymezené zeměpisné 
oblasti. 

Zaručená tradiční specialita (ZTS) / 
Traditional speciality 
guaranteed (TSG) 
– zemědělský produkt 
nebo potravina, 
která je prokazatelně 
produkována nebo 
vyráběna po dobu 
min. 25 let a jejíž zvláštní povaha je 
uznávána EU, a to zápisem do rejstříku 
ZTS. Zvláštní povaha produktu je 
dána nejen jeho vlastnostmi, ale např. 
i metodou produkce nebo zpracování. 

Více informací naleznete 
na www.oznaceni-eu.cz. 

zájmu o označované potraviny. 
Většina respondentů deklaruje zájem 
kupovat přednostně potraviny se značkou 
kvality. Nicméně kategoricky preferuje tyto 
potraviny jen desetina respondentů. Lze 
soudit, že na potraviny s garancí kvality se 
programově orientuje tato desetina, ostatní 
se při nákupu řídí značkami kvality jen 
příležitostně.
Jako specifický segment mezi nakupujícími 
se ukazují ženy hospodyně,“ informuje 
Koberna. „Nechávají se při nákupu ovlivnit 
značkami kvality, silněji důvěřují národním 
značkám kvality a více důvěřují v pozitivní 
účinek informační kampaně o evropských 
označeních kvality.“

co znamenají evropská označení?
A co vy, vyznáte se ve „sluníčkách“, tedy 
logách, uvedených na obalech potravin? 

Chráněné zeměpisné označení (CHZP) 
/ Protected geographi-
cal indication ( PGI) 
– jde o název regionu, 
určitého místa nebo 
výjimečně i země, který 
se používá k označení 
zemědělského produktu 
nebo potraviny pocházející z tohoto 
regionu, místa nebo země, mající určitou 
jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou 
lze přičíst tomuto zeměpisnému původu 
a jejíž produkce, zpracování nebo příprava 
probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti. 

Značku kvality Klasa zná celých 88 % 
dotazovaných, označení Český výrobek 
rozlišuje 10 % dotazovaných. Výzkum 
probíhal mezi obecnou populací České 
republiky ve věku 15 let a výše. „Mezi další 
relativně známé značky pak patří Bio, které 
zná 6 % dotazovaných, Česká kvalita se 3  
a Czech Made se 2 %,“ říká Ing. Miroslav 
Koberna, CSs., ředitel pro programování 
a strategii Potravinářské komory České 
republiky. 
S čím vlastně souvisí, zda označení kvality 
známe a nakupujeme podle nich? „Znalost 
značek je přímo úměrná výši vzdělání, jiné 
sociodemografické faktory mají na znalost 
značek kvality potravin zanedbatelný 
vliv,“ vysvětluje Koberna. „Drtivá většina 
dotázaných zná značky kvality přímo 
z obalů potravin. Polovina si je vybavuje 
z televizních kampaní, například značku 
Klasa. Respondenti většinou správně 
rozlišují mezi označeními kvality zřízenými 
národními institucemi a označeními, které 
zřídila Evropská unie.“ 

co je naše, tomu důvěřujeme
Dotazovaní důvěřují spíše národním 
značkám kvality potravin. „Českému 
národnímu označení důvěřuje 59 % lidí, 
evropskému označení 4 %,“ říká Koberna. 
Rozdíly mezi národním a evropským 
označením vůbec nedělá 37 % dotazova-
ných. Většina respondentů přitom soudí, že 
větší informovanost o evropských značkách 
kvality by vedla k většímu spotřebitelskému 

Vyznáte se ve značení 
potravin? 
Jaké je v ČR povědomí o značení potravin? Každý druhý 
z nás má alespoň obecné povědomí o značkách a oceně-
ních kvality potravin. Nejlépe rozpoznáváme značky kvality 
Klasa, Český výrobek a Regionální potravina. 

Potravinářská komora

Výsledky výzkumu o značení potravin oznámili představitelé Potravinářské komory 
na tiskové konferenci
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naše testování 

krev nás od další konzumace éčkového 
vzorku přímo odradila. A nebyla to jen 
éčka. Ono i to mastné jezírko ve tvaru 
naší republiky uprostřed omáčky není 
něco, co by ve vás vyvolalo Pavlovův 
reflex. Pokud už se mastně pudinkovitou 
konzistencí proderete, narazíte stejně 
leda na glutamátovou pachuť a již 
zmiňovanou vepřovou krev, takže žádná 
velká hitparáda. 
Zbylým omáčkám by neuškodila trocha 
neéčkového zahuštění a dochucení, takže 
pokud tento výrobek výrobci mysleli 
jako polotovar, svůj účel splnil. Mastný 
povrch nás zarazil i u vzorku číslo 4, 
stejně jako konzistence, která připomíná 
polévku, navíc je příliš česneková 
a majoránková a je cítit jako instantní 
gulášovka z pytlíku. Máme dilema. Je 
horší guláš, který ne právě libě zavání, 
nebo guláš s příliš éčky? Pojďme raději 
k těm lepším vzorkům. Číslo 2 sice také 
chutná jako gulášová polévka, ale jako 
dobrá gulášová polévka. A když si místo 
pilinovitých knedlíků přikousnete housku, 
budete spokojeni. Stejně jako s vzorkem 
číslo 1, který je třeba jen lehce dokořenit 
a jíst lžící, ne příborem. Ono se to kvůli 
malé vaničce s omáčkou vlastně ani 
nedá.

celkové hodnocení
Maďar by výrobce asi hnal až k hranicím, 
ale upřímně – po sérií testování hotových 
jídel už žádné zázraky nebo perly domácí 
kuchyně nečekáme. Takže guláše ano, 
pokud: a) máte opravdu hlad a chuť 
na tuto omáčku, b) vyberete si výrobek 
s co nejméně éčky, c) máte po ruce 
koření a dochutíte si ho podle sebe. Ale 
jinak, popravdě, v každé (druhé) hospodě 
vám udělají lepší. 

škoda tiskařské černě. Jíst se dají. Tečka. 
Jakpak je na tom maso? S přivřeným 
okem lze připustit, že maso z gulyy naše 
guláše opravdu viděly a jeho kvalita byla 
jedním ze dvou velkých překvapení testu. 
To druhé překvapení nebylo tak příjemné, 
takže si ho necháme na konec. Maso bylo 
většinou libové, chutné, dobře udělané, 
podobné jako v restauraci, a až na ne 
dostatečně nakrájené kusy u vzorku číslo 
1, kdy flákotu asi jen rozčtvrtili, proti 
němu nemáme výhrad. Jen vzorek číslo 
4 předhodil svým konzumentům nepříliš 
kvalitní kousek s drobnými periskopy 
trubiček. Zajímavé na pitvu, nevhodné až 
nechutné na jídlo. Opravdu Hnusák roku, 
jak správně říká Roman Vaněk v Peklu 
na talíři, a opak vzorků číslo 1 a 2, které 
masa nabízely hodně a kvalitního. I mlsný 
Maďar by vyvýskl a čardáš zatančil! Pokud 
by tedy omylem nesáhl po vzorku 3, kde 
se z masa díky éčkové lázni, ve které se 
koupe, stal umělohmotný, soje podobný 
asexuální flák čehosi. 

Guláš si vyrobte sami
Zato omáčky! Papriku, cibuli nebo 
rajčatový protlak viděly asi jen 
z rychlíku projíždějícího maďarskými 
pustami. Do guláše se přitom může 
přidávat i jalovec, chilli, nové koření 
nebo bobkový list, v „plasťáčích“ za ně 
ovšem nepatřičně a s velkým gustem 
alternují karamel, barviva a zahušťovadla. 
Obzvláště guláš číslo 3 se éčky jenom 
hemží. Ale abychom si rozuměli – nic 
proti éčkům. Nic proti éčkům přírodního 
původu, kterých je díkybohu většina. 
Ale přítomnost glutamanu a sušené 
vepřové krve? Tak ta nás, kulantně 
řečeno, opravdu nepotěšila. Pokud 
kulantní být nechceme, přiznejme, že 

V rubrice Naše testování členové 
redakce testují hotová jídla zakoupená 
v českých supermarketech. Výsledky 
redakčního testování nepocházejí 
z laboratoří a nejsou založeny 
na přesných chemických analýzách, 
nýbrž na subjektivním senzorickém 
hodnocení běžných strávníků. Tentokrát 
jsme se zaměřili na hovězí guláš. 
Na začátek trochu teorie: Guláš je 
pokrm tvořený nakrájenými masovými 
kostkami v omáčce z cibule, okořeněné 
paprikou, majoránkou či kmínem. 
Zahuštěný bývá moukou, bramborou, 
chlebovou střídkou. Samotné slovo 
„guláš“ je odvozeno z maďarského gulya 
(stádo hovězího dobytka). Maďaři guláš 
nezahušťují moukou a podávají s bílým 
chlebem. Nemusí být ostrý jako maďarská 
šavle, koření se hlavně sladkou paprikou. 

„to maso je dobré!“
Tak, teorii jsme zvládli, máme představu, 
do čeho jdeme, a v supermarketech 
kupujeme vzorky hotových chlazených 
gulášů. Zatímco se ohřívají dle návodu 
v mikrovlnce, zkoumáme barevné obaly. 
Výrobci správně upozorňují, že obrázky 
jsou pouze ilustrační, šťavnatě zelené 
bylinky ani kolečka cibule tedy v plastové 
vaničce nehledejte. A že si jeden výrobce 
pomohl photoshopem? To není nic proti 
ničemu, obrázky jsou přece ilustrační. Tak 
si grafik trochu zailustroval… 
Praktická rada: Dejte si práci navíc s ohří-
váním knedlíků v páře, protože mikrovlnka 
vám ze slepených knedlí žádný zázrak 
nevytvoří. Barvu mají všechny vzorky 
gulášovou, konzistencí ovšem až na Hovězí 
guláš od Hamé (vzorek číslo 1) připomínají 
spíše polévku. Knedlíky jsou kupované, 
tedy tak fádní a nudné, že je na jejich popis 
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Správný hovězí guláš se skládá 
z masa, voní česnekem, 
majoránkou, paprikou 
a kmínem, je udělaný na sádle, 
pořádně osolený a opepřený, 
stojí v něm lžíce a zbytečky 
člověk až do poslední kapičky 
chtivě vytírá chlebem. V reji 
éček, barviv a zahušťovadel 
na tuhle původem maďarskou 
pohádku ovšem můžete 
zapomenout dřív, než řeknete 
gulya. 

maďaři by nás hnali
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Název Hovězí guláš 

Výrobce Hamé
Hmotnost 400 g
Cena 64,90 Kč
Výživová hodnota 
ve 100 g

neuvedeno

Složení
33 %, hovězí maso 

16 %, barvivo 
E150c, E150d

Senzorické hodnocení
Omáčka 2,5
Maso 1,5
Knedlíky 3,2
celkově 2,4

Název Hovězí guláš AQ

Výrobce Heli Food Fresh
Hmotnost 400 g
Cena 64,90 Kč
Výživová hodnota 
ve 100 g

588 kJ (140 kcal)

Složení

knedlík 32 %, 15 % 
hovězího masa, ka-
ramel, E451, E407, 
látky zvýrazňující 
chuť a vůni E621, 

E635, zahušťovadla: 
E1422, E412, E415, 

aroma, barvivo 
E150c, E150d, 
E330, regulátor 

kyselosti, konzer-
vant E262, sušená 

vepřová krev
Senzorické hodnocení
Omáčka 3,8
Maso 3
Knedlíky 3,5
celkově 3,43

Název
Hovězí guláš 
Chefmenu

Výrobce
pro BILLA vyrábí 

Hamé
Hmotnost 400 g
Cena 64,90 Kč
Výživová hodnota 
ve 100 g

645kJ (154 kcal)

Složení

knedlík 33 %, 
hovězí maso 16 %, 

barvivo E150c, 
E150d

Senzorické hodnocení
Omáčka 1,3
Maso 2,3
Knedlíky 4,4
celkově 2,6

Název Hovězí guláš heli

Výrobce Heli Food Fresh
Hmotnost 400 g
Cena 65,90 Kč
Výživová hodnota ve 100 g 503 kJ (120 kcal)

Složení
knedlík 32,5 %, omáčka 55 %, hovězí kostky 12,5 % , barvi-

vo karamel, aroma, stabilizátory E451, E407
Senzorické hodnocení
Omáčka 4
Maso 4,4
Knedlíky 2,5
celkově 3,63

+ zahuštěná omáčka
+ výborné, měkké, dochucené maso
+ výborná omáčka
- nenakrájené velké kusy masa
- třeba dosolit a dokořenit
- příliš malá mistička
- knedlíky s výraznými dírami

+ nejvíce zahuštěný
+ libové, dobře nakrájené maso
- nejvíce éček
- výrazná mastná oka
- glutamátová pachuť
- je třeba dokořenit
- maso chutná umělohmotně

+ hodně masa, měkké a libové
+ dobrá barva i vůně 
+ dobrá chuť
- konzistence gulášové polévky
- tvrdé, pilinovité knedlíky bez housky
- silně kmínová chuť, pálivé
- velmi slané

+ libové maso
- příliš česneku a majoránky
- konzistence polévky
- z masa koukají trubičky

- maso je tužší, špatně se kouše
- úplně slepené knedlíky
- mastný povrch omáčky

Hodnocení: 1 až 5 bodů, jako ve škole

Vzorek č. 1 Vzorek č. 3Vzorek č. 2

Vzorek č. 4

naše testování 

Přehled éček
E150c, E150d – přírodní karamel, který 
se přidává například do piva nebo povidel
E451 – trifosforečnan, váže a udržuje 
vodu v masných výrobcích
E407 – karagenan, zahušťovadlo
E621 – L-glutaman sodný, přísada 
nevhodná pro děti či způsobující alergie
E635 – disodné ribonukleotidy, přísada 
nevhodná pro děti či způsobující alergie, 
může být živočišného původu, znásobuje 
účinek glutamanu
E1422, E412, E415 – zahušťovadla, 
stabilizátoty přírodního původu
E330 – kyselina citronová
E262 – octany sodné
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Obezita – nezvaná návštěva, 
která se natrvalo zabydlela 
v řadě domácností. Přicházela 
většinou jako mírná nadváha, 
ale velice ráda se nechávala 
hostit. Nepohrdla ničím, ať 
to bylo pěkné propečené 
maso, nebo větrník z místní 
vyhlášené cukrárny. 
A po nějaké době si často 
přizve ke spolupráci vysoký 
tlak, cukrovku nebo jiné 
civilizační onemocnění. Jak se 
této nezvané návštěvy zbavit?

Obezita patří k chorobám, které se 
naštěstí dají v řadě případů vyřešit 
dietním omezením, doprovázeným 
pohybovou aktivitou. V pokročilých 
stádiích, kdy obezita dosahuje vysokých 
stupňů, přichází na řadu také pomoc 
farmakologická s léky zvanými 
antiobezitika. V krajních případech 
není výjimkou ani chirurgická léčba. 
Myslím si však, že správnou prevencí 
a dodržováním zásad zdravé výživy se 

mnohdy dokážeme vysoké obezitě 
vyhnout a případně se přebytečných kil 
navíc zbavit.

Základní dietní opatření 
Tento základ by se mohl brát jako 
odrazový můstek při změně životního 
stylu. Netýká se jenom pacientů 
s obezitou, stejně dobře se uplatní už 
při nadváze nebo u těch, kteří se chtějí 
hrozby nabývající hmotnosti vyvarovat. 
Pro začátek je důležité nastolit 
pravidelnost. Strava minimálně pětkrát 
denně musí být pravidla, samozřejmě 
se nesmíte do jídla nutit, aby pro vás 
nebylo spíš psychickým traumatem než 
příjemnou cestou za hubenějším tělem. 
Následuje správné rozdělení energie 
během dne, aby tělo nestrádalo. 
Zapomínat by se nemělo na snídani, 
která tvoří pomyslný start. Jak jistě 
správně předpokládáte, dalším bodem 
je omezení tuků a solí ve stravě 
a výběr vhodných potravin. Z pestrého 
výběru nejrůznějších chutí si do svého 
jídelníčku vybere každý. Určitě neplatí 
tvrzení, že co je zdravé, není dobré.

jaké vybírat potraviny? 
Nápoje 
Příjem tekutin je nesmírně důležitý 
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Co je zdravé, není dobré?

nemoci a potraviny
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a měl by být pozorně sledován. 
Vhodné jsou bylinkové čaje, neslazené 
minerální vody nebo samotná čistá 
voda, pokud je v dostatečné kvalitě. 
Vyhýbejte se limonádám, mléčným 
nápojům s vysokým obsahem sacharidů 
nebo přeslazeným džusům. Pokud 
přeci jenom neodoláte, je vhodné si 
kupované džusy ředit vodou. 

Maso
Dávejte přednost drůbežímu masu, 
kuřecímu a krůtímu. Nemusíte se zříkat 
ani hovězího a vepřového, pokud 
je libové. Nezapomínejte na ryby, 
vyskytnou-li se na talíři alespoň dvakrát 
týdně, prokážete svému tělu dobrou 
službu. Nevhodné jsou vnitřnosti, tučné 
kachní a husí maso nebo uzeniny. 
U šunky stojí za povšimnutí množství 
masa, vybíráme kvalitní, vysokopro-
centní druhy. Salámy je vhodné omezit.

Mléčné výrobky 
Doporučovány jsou nízkotučné 
a polotučné produkty. Tvaroh 
je výbornou surovinou pro další 

zpracování do podoby pomazánek 
a dezertů. Dodá potřebné bílkoviny 
a zároveň zasytí. Mezi jogurty hledejte 
kvalitní druhy bez velké dávky sacha-
ridů, vhodnější jsou proto bílé jogurty, 
které si doma můžete ochutit například 
čerstvým ovocem. Další službu jogurt 
prokáže v zeleninových salátech, kde 
nahradí vodovou zálivku, nebo jako 
náhrada tučné majonézy a zakysané 
smetany. Přidáním koření jednoduše 
vykouzlíte lákavou přílohu k masu 
a pečené zelenině. 

Ovoce 
Příjem sladkých plodů není dramaticky 
omezen, přestože obsahují velké 
množství cukrů. Sníte-li maximálně dvě 
porce za den, nemusíte se jich obávat. 
Omezení se týká spíše výrobků z ovoce, 
různé přesnídávky, nápoje a kompoty 
jsou totiž často navíc doslazovány a pro 
dietu jsou tedy nevhodné. 

Zelenina 
Nesmí na talíři chybět. Dopřejte si 
ji každý den, samostatně, či jako 

přílohu k hlavnímu jídlu. Čím méně 
je tepelně upravená, tím lépe. Pro 
zachování přínosných vitaminů 
a minerálů je důležitá co nejkratší 
a nejšetrnější tepelná úprava. Dávejte 
přednost vaření v páře před vařením 
ve vodě. 

Polévky 
Milujete-li polévky, nemusíte se 
jich zříkat. Ovšem pozor, sníte-li 
hustou polévku a potom hlavní 
chod, mnohdy přijmete dvojnásobné 
množství energie. Dávejte přednost 
zeleninovým a masovým vývarům, 
nebo moukou a smetanou nezahuš-
těným polévkám. Polévky obohacené 
o uzeninu nejsou pravou volbou. 

Přílohy 
Těstoviny, brambory ani rýže 
nejsou překážkou. Opatrnost je 
na místě v případě knedlíků, kroket 
a hranolek. Nechcete-li se ošidit 
o knedlíky ke svíčkové omáčce, 
zkuste snížit počet knedlíků, nebo 
ještě lépe, zkuste klasický knedlík 
nahradit knedlíkem celozrnným. Díky 
celozrnné mouce vás zasytí menší 
množství kusů. 

Moučníky 
Řada pacientů s obezitou ráda hřeší 
a dopřává si cukrovinky, dorty a jiné 
dobroty bohaté na cukry a tuky. 
Zkuste sladké kalorické bomby 
nahradit méně tučnou variantou. 
Smetanové nanuky za vodové, kynuté 
buchty za lehčí piškotové koláče, 
smetanové a máslové krémy za lehčí 
pudingové a mléčné čokolády 
za vysokoprocentní hořké. Díky hořké 
chuti vám stačí malý kousek a nepři-
jmete takové množství energie jako 
s jinou čokoládovou pochoutkou. 

nemoci a potraviny
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Ingredience:  
 300 g jablek, 150 ml vody, 2 lžičky želatiny, 

pomerančová šťáva, skořice  

Postup:
 Do misky nalijeme polovinu vody, nasypeme želatinu a necháme nabobtnat. 

Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme na kousky. Nasypeme 
do hrnce, přilijeme zbylou vodu a dusíme doměkka. Pomocí tyčového 
mixéru změníme na pyré, do kterého vmícháme želatinu. Směs ochutíme 
pomerančovou šťávou podle chuti, můžeme přidat také špetku skořice. 
Nalijeme do vodou vypláchnutých misek a necháme ztuhnout. Po ztuhnutí 
můžeme vyklopit, nebo ujídat ze skleničky lžičkou.  

Jablečné želé 
Doba přípravy: 60 minut, 4 porce 
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co byste měli vědět o konopném semínku

výborný proti svalovým křečím. Dále 
obsahuje železo, fosfor, draslík, vápník 
a zinek, který pomáhá zlepšovat kvalitu 
nehtů a vlasů. Také je zdrojem lecitinu. 
Neobsahuje lepek, tudíž je vhodné pro 
osoby trpící celiakií. Nevyužívá se ale jen 
v potravinářství. Konopná vlákna jsou 
výborná i pro výrobu textilu. Na trhu 
se také objevily dětské látkové plenky 
právě z konopí.

téměř neomezené využití
Konopné semínko je dnes oblíbeno 

hlavně příznivci zdravého životního stylu 
především pro své nepřekonatelné 
výživné hodnoty. Konopné semeno 
obsahuje 34 % proteinu, 44 % tuků 
a 12 % uhlovodíků. Gurmáni tvrdí, že 
loupaným konopným semínkům se 
vyrovná málokterá pochoutka. Můžeme 
je přidávat takřka do všeho. Jestliže je 
například rozmixujeme s vodou, vytvá-
říme lahodné mléko. Na trhu je dnes 
můžeme sehnat loupaná či neloupaná. 
Z konopného semínka se dále vyrábí 
olej i konopná mouka. Z této mouky 
můžeme sehnat také těstoviny nebo 
směsi na pečení chleba. Jsou k dostání 
dokonce i konopné chipsy. Ze sladkých 
pochoutek si pak můžeme dopřát 
semínka máčená v čokoládě či variace 
konopných sušenek. Ze semínek se 
vyrábí také rostlinné mléko a můžeme 
se setkat i s konopným pivem.

Konopí seté pochází ze střední Asie, kde 
bylo kultivováno již před několika tisíci 
lety. V Česku je jeho pěstování zatím 
v začátcích, ale rostlina se i zde stává 
stále populárnější. Bez nadsázky se dá 
říci, že konopí patří mezi nejvýživnější 
potravinu planety a to především pro 
vysoký obsah obsažených omega 
3 a omega 6 mastných kyselin. 
Taktéž obsahuje všechny základní 
aminokyseliny. Konopí má rovněž vysoký 
obsah vitaminů E, B1 a B2 a je bohaté 
na minerály, zejména hořčík, který je 
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Pod pojmem konopí si většina z nás představí drogu. Konopí je 
však plodina s velmi širokým spektrem využití. Nechceme vás 
zde nabádat k tomu, abyste si kupovali semena s obsahem THC 
(tetrahydrocannabinol). Semena konopí setého, o kterých píšeme, 
jsou potravinářsky schválena. To znamená, že to jsou jen semena 
z rostlin, která neobsahují THC. 

Konopí 
se bát nemusíte



květen 2013

co byste měli vědět o konopném semínku

vlivu na zdraví pak jistě oceníte 
i jeho jemnou oříškovou chuť a vůni. 
Doporučuje se jedna polévková 
lžíce denně. Pro zachování kvality 
esenciálních mastných kyselin by 
semínko ani olej neměly být zahřáty 
na více než 45 °C.
Rychle žlukne, proto se doporučuje 
uchovávat jej v chladu a spotřebovat 
nejlépe do půl roku od otevření 
lahve. Na závěr připomínáme, že 
konopné semínko a v něm obsažený 
olej neobsahují žádné THC. 

a zmírňuje obtíže spojené s atopic-
kým ekzémem. Tento olej je vhodný 
taktéž pro osoby, které mají vysoký 
krevní tlak nebo zvýšenou 
hladinu cholesterolu. Nejlepší 
je pak samozřejmě ten lisovaný 
za studena. U konopného oleje 
platí, že čím zelenější má barvu, 
tím vyšší je obsah chlorofylu, který 
pomáhá prokysličovat organismus, 
urychluje hojení a růst tkání a má 
velmi příznivé účinky na trávící 
soustavu.
Olej je vhodný především do stu-
dené kuchyně pro přípravu zeleni-
nových salátů. Kromě pozitivního 

Semínka před alkoholem
Jestliže se chystáte dát si pár skle-
niček alkoholu, tak byste rozhodně 
neměli zapomenut sníst několik 
hodin předem hrstku konopných 
semínek. Obsah tuku totiž zpomalí 
vstřebávání alkoholu v krvi a vitamin 
B pomůže organismu se s alkoholem 
lépe vyrovnat.

konopný olej v kuchyni
Olej z konopných semínek je ideální 
pro osoby trpící atopickým ekzémem. 
Nejen ty jej mohou používat vnitřně 
i zevně. Je vhodný i pro citlivou 
pokožku. Tu chrání před vysoušením 

inzerce

JAZYKOVÉ POBYTY
V ZAHRANIČÍ

pro děti, mládež, dospělé a profesionály

Investovat do vzdělání se vyplatí

Komplexní servis od jedničky na trhu

www.jazykovepobyty.cz     800 100 300

JAZYKOVÉ POBYTY
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Dlouhá staletí se jídlo uchovávalo nasolováním, uzením, sušením nebo máčením v alkoholu 
či octu. Žádná z těchto metod však nezachovala potraviny dlouhodobě čerstvé. Až Nicholas 
Appert přišel s relativně jednoduchým způsobem – jídlo povařil, vložil do skleněných nádob, 
uzavřel korkovými zátkami a opět povařil. Dnes běžný princip domácího zavařování okurek či 
kompotů. V roce 1809, kdy Appert o svém objevu informoval, to však byla převratná novinka.

uzeniny, drůbež, mořské plody, mléčné 
výrobky, saláty, vejce atd.

Také ovocné a zeleninové konzervy 
nepotřebují žádné chlazení. Ideální 
je skladovací teplota nižší než 20 ° C. 
V žádném případě nepoužíváme konzervy 
s vypouklým víčkem, protože mohou 
být zkažené a obsahovat nebezpečné 
patogeny. Po otevření je nutné i ovocné 
a zeleninové konzervy skladovat v teplotě 
do 5 °C.  Pro dokreslení této skutečnosti 
je třeba říci, že např. čerstvé jablko začíná 
postupně hnědnout a měknout při teplotě 
vyšší než 2 °C, čerstvý banán tmavne při 
teplotě vyšší než 13 °C, čerstvé okurky 
vysychají a hnědnou při teplotě vyšší než 7 
°C, čerstvá zralá rajčata se začnou kazit při 
teplotě vyšší než 10 °C.

Appertova metoda uchovala potraviny 
zhruba čtyři měsíce, o něco déle vydržely 
v Durandových plechovkách. Durand 
potraviny rovněž převařil v ještě částečně 
otevřené plechovce, až pak nádobu 
hermeticky uzavřel. Jeho plechovky, 
chráněné před korozí vrstvou cínu, šly 
lépe utěsnit než lahve a byly odolnější i při 
transportu. 
Obecně lze tedy říci, že dnes konzervo-
vané potraviny lze skladovat při poko-
jové teplotě dva až čtyři roky podle 
typu výrobku a typu konzervy. Například 
masné konzervy jsou nejtrvanlivější masné 
výrobky. Jsou konzervovány sterilací 
a hermeticky uzavřeny v obalech. Jako 
obaly se používají nejčastěji plechovky 
z pocínovaného nebo lakovaného plechu 
nebo misky typu alupak. 

co s konzervou po otevření?
Masné konzervy se dělí do tří skupin: 
masa ve vlastní šťávě, paštiky a haše, 
hotová jídla. Nejideálnější skladovací 
podmínky pro masové konzervy jsou 
v suchých, vzdušných, čistých a tmavých 
skladech se stálou teplotou 1 až 15 °C. 
Na trh se dodávají také polokonzervy 
s kratší dobou trvanlivosti. Jiná situace 
nastává, když konzervu otevřeme. Jídlo 
se totiž po otevření stává okamžitě stejně 
rizikové jako nekonzervovaná potravina – 
bakterie v jídle rostou a živí se při teplotách 
mezi 5 až 60 °C. Je proto důležité udržovat 
rizikové potraviny v bezpečné teplotní 
zóně, tedy buď do 5 °C, nebo nad 60 °C. 
Některá jídla jsou náchylnější na napadení 
bakteriemi, a tak je řadíme mezi vysoce 
rizikové potraviny. Jsou to: maso, 
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vystopováno

Jak skladovat 
konzervované potraviny? 
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Za jak dlouho po otevření je nutné spotřebovat konzervy a jak poznáte, kdy je maso v masových 
konzervách v nejlepší kondici, radí Zdeněk Kazda, obchodní manažer konzervárny PT servis.

jak a kde skladovat ovocné 
a zeleninové konzervy? Za jak 
dlouho po otevření je nutné je 
spotřebovat?
Většina ovocných a zeleninových konzerv 
je po otevření určena k okamžité spotřebě. 
V případě, že tak neučiníte, je nutné 
konzervu uložit v chladu při teplotě 2 až 
7°C a spotřebovat nejdéle do 24 hodin. 
Na trhu se začínají objevovat i konzervy 
s prodlouženou dobou trvanlivosti až 4 
roky. Uvedené označování DMT podléhá 
přísným zkouškám, je dáno laboratorními 
výsledky a po celou dobu minimální 
trvanlivosti nesmí dojít ke kvalitativním 
změnám. 

kde skladovat otevřený a neo-
tevřený kečup, křen, hořčici? jak 
dlouho vlastně vydrží otevřené?
Záleží na způsobu konzervace. Ta může 
být prostá – používá se u hořčic, které mají 
velmi krátkou dobu trvanlivosti. Takové 

hořčice je po otevření nutné uchovat 
v chladu a urychleně spotřebovat. U hořčic 
se používá také chemická konzervace, 
která prodlužuje trvanlivost. Skladování 
neotevřeného balení může být při 
běžné pokojové teplotě a po otevření 
v lednici. Novinkou na trhu jsou hořčice 
bez chemické konzervace v  obalech 
vyrobených z bariérového plastu, který 
nepropustí vzduch, a mohou se tedy 
uchovávat běžně na kuchyňské lince. 
U kečupů platí výše zmíněné. Kečupy 
ve skle jsou většinou sterilovány teplem 
bez požití konzervantů, je možné také 
narazit na kečup pasterovaný. 
 
jak skladovat masové konzervy? 
kdy je maso v nich „v nejlepší 
kondici“ – je to například upro-
střed doby minimální trvanlivosti?
Neotevřené masové konzervy je možné 
skladovat při běžné pokojové teplotě, 
po otevření je nutné konzervu urychleně 

spotřebovat. Při uložení o teplotě 2 až 7°C 
se doporučuje spotřeba max. do 24 hodin, 
následně dochází k oxidaci a nevratným 
změnám. U zakoupených konzerv je 
doporučeno skladování v chladnějším 
prostředí a po otevření okamžitá konzu-
mace. Nejlepší kondice konzerva dosahuje 
v první třetině minimální trvanlivosti. 

je nutné skladovat paštiky 
v chladničce? je v pořádku koupit 
si v obchodě paštiku, která není 
v chladicím boxu?
Paštiky chlazené musejí být i neotevřené 
uloženy v chladicím boxu a v lednici 
po celou dobu, do kdy se musejí 
spotřebovat. Bývá to 21 – 55 dnů, 
následně dochází k oxidaci. Naproti 
tomu u konzervovaných paštik je možné 
skladování jak v chladu, tak při pokojové 
teplotě. Na paštice přitom musí být 
uvedeno, zda se jedná o konzervu nebo 
chlazený výrobek. 

vystopováno

Víte, kam s kečupem a hořčicí?

inzerce

OD ČESKÉHO KUŘETE PO WAGYU 
S VAŠÍ MAKRO KARTOU

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

Nejširší výběr čerstvého masa z 20 zemí světa na trhu 7 dní 
v týdnu jinde nenajdete. Díky přísným standardům kontroly, 
uchovávání v balení a prodeji ve speciálně chlazených 
místnostech máte jistotu, že kuřata i křepelky budou 
chloubou vašeho jídelníčku. Z více než 800 variant zaujme 
i pštrosí maso a skutečným labužníkům nabízíme mimořádně 
mramorované a tím i šťavnaté maso z japonského plemene 
skotu wagyu.
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gastronomický? 
Poznal jsem zákulisí několika oblastních 
divadel a z jednoho takový zážitek 
mám. Vždycky když se v představení 
objevilo nějaké jídlo, třeba pečené kuře, 
do kterého se na jevišti jen párkrát 
dloubnulo, čekala v zákulisí fronta 
mladých herců s talířky, až jedlá rekvizita 
zmizí ze světel ramp a oni si ji budou 
moci naporcovat. Často kvůli tomu 
nevečeřeli.

V dětství jste žil v Českých Budě-
jovicích. Navykl jste si na jiho-
českou kuchyni?
U nás doma se, myslím, žádné jihočeské 
speciality nevařily. Jediné krajové, co 
mě teď napadá, je název pro párek 
v rohlíku. V Budějovicích se mu říkalo 

v tomto smyslu ještě velké plány. Přáli 
bychom si mít prostornou kuchyň 
hlavně s velkou pracovní plochou. To se 
mi pak teprve bude relaxovat!

A pokud vaření zrovna není 
takovou kratochvílí, ale jen 
nutností co nejdříve nasytit 
žaludek?
V takovém případě volím rychlé recepty, 
které dokonale znám, a můžu se při 
nich soustředit jenom na to, abych 
se nepořezal nožem. Rychlovaření 
na dvacet minut si neužívám. 

Díky profesi obou rodičů jste 
vyrůstal v divadelním záku-
lisí. Patří mezi vaše zážitky 
z té doby i nějaký vyloženě 

Stavíte se coby výtvarník 
ke kuchyni pouze jako k otázce 
estetického řešení interiéru, 
nebo v ní také dokážete přiložit 
ruku k dílu?
Beru ji především jako místo aktivního 
odpočinku. Vařit mě opravdu baví, 
dokonale si u toho vyčistím hlavu. Je to 
práce manuální i kreativní zároveň, ale 
představivost zaměstnává jinak než diva-
dlo, takže mi odvede myšlenky úplně 
jinam. Zkusit si nový recept, pustit si 
příjemnou muziku a třeba hodinu a půl 
se nehnout od linky považuju za skvělou 
relaxaci. Nicméně druhým pohledem, 
na který jste se ptal, se samozřejmě také 
rád zabývám. Kuchyni lze doma vyřešit 
spoustou způsobů a vyladěná kuchyň je 
prostě bomba. Sami máme s přítelkyní 
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jak to chutná vám...

Už si můžu dovolit 
jíst zdravě
Ačkoli vystudoval scénografii, jeho hvězda v posledních letech září na nebi hereckém. Jan Kříž se stal 
jednou z předních tváří naší muzikálové scény. O tom, jak zdatně si počíná ve své umělecké kuchyni, 
svědčí prestižní cena Thálie, kterou nedávno získal za hlavní roli v muzikálu Pomáda. Je tedy nejvyšší čas 
podívat se, jak se Honza dovede otáčet i v té kuchyni, v níž rozhoduje um kulinářský.  
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Nemůžu říct, že by se mi teď 
sbíhaly sliny…
Já to sníst musel, takové plýtvání by mi 
u našich neprošlo. O poznání seriózněji 
jsem se vaření věnoval se strejdou 
Michalem Vojtou, který nás občas hlídal 
a který je divadelník a zároveň výborný 
kuchař. Bavilo mě koukat mu pod ruce, 
když nám někdy vařil, zapisoval jsem si 
jeho recepty, učil jsem se od něho, třeba 
domácí houskové knedlíky. Tenkrát mi 
mohlo být dvanáct třináct let. Následo-
vala strava středoškolská, tedy nejčastěji 
deset deka Vysočiny z papíru nebo jsem 
si kupoval rohlík s Tatrankou, protože 
chutnal trochu jako rohlík s Nutellou, 
ale bylo to podstatně levnější. A pak už 
jsem si doma užíval svoji první kuchyň.  

Změnil jste své stravovací 
návyky od té doby, kdy jste se 
začal naplno věnovat herectví?
Jakmile si člověk konečně začne 
vydělávat nějaké peníze, má pocit, že 
co se týče jídla, může si dovolit koupit 
cokoli, takže ani já jsem se nešetřil. 
Později jsem měl období, kdy se na mě 
navalila spousta práce a odnášel 
to jídelníček. Stravoval jsem se tím 

pikador, jak si pamatuju i z nápisů 
na stáncích. Nikde jinde jsem se s tím 
pak už nesetkal. Když jsem později 
nastoupil na JAMU v Brně, mohl jsem 
porovnat rozdíly mezi jihočeskou 
a moravskou kuchyní. Řekl bych, že 
na Moravě se vaří tučněji, jihočeská jídla 
obecně mi přišla lehčí. Pokud si tedy 
můžu dovolit srovnávat.

jak se z vás postupně stával 
kuchař?
Mám-li začít od úplných začátků, první 
pokusy probíhaly ve vaně, kde jsem jako 
malej míchal různé šampony a pěny 
do koupele. Ještě větší „radost“ měla 
máma z mých pozdějších experimentů, 
při nichž jsem jí zničil několik hrnců, 
protože jsem v nich s velkým zaujetím 
opékal kousky chleba nasucho bez 
jakéhokoli tuku. Chleba byl vůbec mojí 
oblíbenou ingrediencí, byla to totiž 
jedna z mála potravin, se kterou jsem 
tehdy mohl volněji zacházet. Takže mojí 
další specialitou byl krajíc s vysokou 
vrstvou hořčice a se zapíchanými kousky 
rohlíku, to celé zapečené v sýru, neboť 
se ve středu mého zájmu ocitala také 
naše mikrovlnka.

nejhorším možným způsobem – hlavně 
rychle, čili ve fast foodech, za pochodu, 
v autě za volantem… Tohle už je 
naštěstí za mnou. Dneska si začínám 
moci dovolit jíst zdravě.

to mi, prosím, vysvětlete.
Uvědomil jsem si, že pokud chci žít 
zdravě, musím tomu věnovat peníze 
a čas. Kvalitní potraviny jsou holt dražší 
a člověk by neměl vybírat v kvaltu, co 
mu nakonec přistane na talíři. Když 
si vzpomenu, jak jsem se stravoval 
na střední škole nebo v těch pracovních 
fofrech, není mi z toho nejlíp. Navíc 
mám Gilbertův syndrom, tedy mimo 
jiné moje játra úplně nefungují tak, 
jak by měla, následkem čehož bývám 
více unavený a bývá mi zle, pokud se 
v jídle k sobě dlouhodoběji nechovám 
zodpovědně. 

chápete jistá omezení v jídel-
níčku jako oběť své profesi?
Ne, spíš jako výsadu. Stejně tak mám 
pocit, že pokud si to člověk může 
finančně dovolit, měl by se chovat eko-
logicky. Což zase stojí peníze. Nicméně 
když máte nějaké navíc, měli byste je 

Ingredience:  
 4 králičí stehna, 1 palička česneku, 2 až 3 lžíce dijonské 

hořčice, kostka cukru, vývar, jíška, sádlo, 100 ml smetany 
ke šlehání, sůl  

králík na česneku

Postup:
 Osoleného králíka zprudka opečeme na sádle dohněda. Do výpeku 

přidáme hořčici, cukr, půl paličky nastrouhaného a půl nasekaného česneku. 
Až se česnek rozvoní, podlijeme vývarem. Pečeme v troubě rozehřáté 
na 200-220 °C. Přes hodinu přikryté a přes půl hodiny odkryté. Maso 
průběžně podléváme. Měkké ho vyjmeme, šťávu dochutíme a zahustíme 
jíškou. Na konec přidáme trochu šlehačky.

Poslední úpravy před představením Je vyhráno, cenu Thálie už Janovi nikdo nevezme

jak to chutná vám...

Doba přípravy: 2 hodiny, 4 porce



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz40 41

kdo je 
jan kříž
Narodil se v Liberci, jeho otec je operní zpěvák, herec a režisér Old-
řich Kříž. Jan je odbornou kritikou opakovaně označován za jeden 
z nejvýraznějších mladých talentů současné české muzikálové scény. 
Jeho profesním těžištěm je Praha. Zde ztvárnil hlavní role například 
v muzikálech Robin Hood (širší nominace na cenu Thálie), Osmý 
světadíl, Děti ráje, Johanka z Arku, Touha, Kladivo na čarodějnice 
nebo Jack Rozparovač. Danny Zuko z Pomády, za kterého získal 
cenu Thálie, je jeho 22. muzikálovou rolí. Pravidelně je zván na hos-
tování i do mimopražských divadel (např. muzikály Sugar - Někdo 
to rád horké, Prodavači snů, Zpívání v dešti, Monty Python's Spa-
malot nebo Řek Zorba). V roce 2010 vyhrál první českou televizní 
muzikálovou castingovou show Robin Hood – Cesta ke slávě. Pro 
své výtvarné dovednosti je i vyhledávaným divadelním scénografem, 
tomuto oboru zasvětil svá studia na JAMU a DAMU. Hraje v seriálu 
TV Nova Helena. Vydal sólové album Sečteno, podtrženo, které je 
z poloviny autorské. Více na www.jankriz.com.

a Gabriely Osvaldové Mauglí. Premiéra 
je naplánována na 12. září. Věřím, že 
to dopadne dobře a vznikne pěkné 
představení, zatím se nám v Kalichu 
vždycky podařilo udělat skvělé divadlo. 
A do třetice mám před sebou muzikál 
She Loves Me v Liberci, moc hezký kus 
od autorů Šumaře na střeše. Poslední 
výzvou příští sezony pro mě bude Plzeň 
s muzikálem Producenti a rolí Leo 
Blooma, na kterou se také opravdu 
těším. 

Na závěr byste nám ještě mohl 
prozradit, jak jste oslavil získání 
ceny thálie.
Na několikrát. Nejdřív jsem si užil 
afterparty po televizním přenosu 
na Žofíně. Byla nádherná, sešli se na ní 
lidé od divadla, spousta těch, kterých 
si nesmírně vážím, a všichni se chovali 
moc mile. Tam jsem si samozřejmě 
neodpustil pár skleniček vína, ale 
nesměl jsem moc „zlobit“, protože 
druhý den ráno jsem měl hodinu stepu, 
na kterou jsem nechtěl přijít unavený. 

Takže jsem si cenu oslavil druhý 
den ještě jednou, tentokrát v kruhu 
rodinném. A potom jsme ji zapili 
v Divadle Kalich na prvním představení 
Pomády po Tháliích. 

podle mého názoru utrácet za výrobky 
šetrné k přírodě… Takže jestliže si můžu 
dovolit chovat se ke svému tělu o něco 
líp, beru to spíš jako povinnost než oběť. 

kromě svého domovského Diva-
dla kalich hrajete v muzikálech 
také na mimopražských scénách. 
jaké máte pracovní plány?
Ten nejbližší mě přivedl zpátky 
do Českých Budějovic, o nichž jsme se 
bavili. Zkouším v nich postavu Woodyho 
Rychtarika v muzikálu Divotvorný 
hrnec. V červnu budeme mít premiéru 
na otáčivém hledišti v Českém Krum-
lově, na což se moc těším, tuhle scénu 
totiž miluju už od dětství. Mám z té 
nabídky velkou radost, protože zrovna 
v Divotvorném hrnci jsem v Budějovicích 
hrál před dvanácti lety jednu roličku 
o deseti větách, byla to moje poslední 
dětská role, ve které jsem tam vystupo-
val. Navíc Divotvorný hrnec je nádherný 
muzikál. Další příjemná práce mě přes 
léto čeká v Divadle Kalich, kde začneme 
zkoušet nový muzikál Ondřeje Soukupa 

jak to chutná vám...

Ingredience:  
 1,5 kg kysaného zelí, 250 g vepřových škvarků, 300 g sádla, 

1kg hladké mouky, 2 vejce, 200 g tvrdého sýru, sůl, vegeta, celý kmín

Postup:
 Smícháme mouku s vymačkaným zelím (můžeme ho i nadrobno nasekat). Přidáme 

vejce, nasekané škvarky, sůl, vegetu, kmín, nastrouhaný sýr a zalijeme vlažným 
rozpuštěným sádlem. Vytvoříme vláčné těsto, které necháme asi hodinu odpočinout 
v ledničce. Poté vyválíme 1/2cm silný plát, nakrájíme těsto na čtverce a klademe je 
na plech. Pečeme při teplotě 150 °C dozlatova. Necháme vychladnout.

Jihočeské zelňáky 
Doba přípravy: 2 hodiny, 4 porce
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Nejjižnější rakouská spolková země Korutany je výjimečná především tím, že leží na spojnici 
tří jazykových a kulturních oblastí. Samy Korutany patří k nejstarším známým státním celkům 
a navíc mají mnoho společného s Čechy. Už ve 13. století si totiž korutanský vévoda Jindřich 
vzal za ženu Annu Přemyslovnu a v roce 1307 se stal českým králem. 

prodává vepřové, telecí a hovězí pod 
značkou „Nockfleisch“. 

hory a jezera
Korutanská jezera jsou vyhlášená 
jako rekreační oblasti všech kategorií 
od tradičně luxusního Wörthersee, kde 
si odedávna stavěla rakouská šlechta svá 
letní sídla, až po třeba Pressengersee, 
kde jsou ještě původní rákosové porosty 
a jehož teplota v létě dosahuje až 
28 °C. Takřka neuvěřitelným faktem, 
který je každoročně potvrzován, je 
to, že většina korutanských jezer má 
vodu, která splňuje svými parametry 
normy na vodu pitnou. To svědčí o péči 
místních o životní prostředí. A tak další 
tradiční surovinou pro kuchyň jsou 
zdejší ryby. Asi nejznámější je Kärntna 
Låxn (korutanský losos), což je značka 
pro nejkvalitnější jezerní pstruhy s mírně 
narůžovělým masem.

špek s chutí vína
Údolí Gailtal se táhne od historického 
lázeňského města Villachu přes známé 

zimní středisko Hermagor až do oblasti 
východního Tyrolska. Tady je domov 
jedné z největších korutanských lahůdek 
- gailtalského špeku, který má registraci 
a tím označení CHZO – chráněné 
zeměpisné označení (německy g.g.A.). 

Ale to není jediné spojení Korutan 
a slovanské kultury. Na jihovýchodě 
sousedí Korutany se Slovinskem 
a severní část slovinsky hovořícího 
Kraňska (Kranjska) je dodnes součástí 
Korutan. Jihozápadní sousedem je ital-
ské Furlánsko (Friuli). Všechny tři kultury 
se v Korutanech mísí a vytvářejí tak 
zcela unikátní a zajímavou oblast, která 
je oblíbená jako místo pro dovolenou 
v létě i v zimě. Korutany jsou především 
zemí hor a jezer. A z toho vyplývají 
i základní tradiční suroviny, které se 
tady v kuchyni používají. Na horských 
pastvinách se pasou stáda krav a ovcí, 
takže o jehněčí, hovězí a telecí maso tu 
skutečně není nouze. Korutanští sedláci 
se snaží nabízet jen tu nejvyšší kvalitu, 
a tak v některých regionech založili 
profesní sdružení, která jejich produkty 
nabízejí pod společnou místní značkou. 
V údolí Mölltal se pod nejvyšší horou 
Rakouska – Grossglocknerem můžete 
setkat s jehněčím masem se známkou 
kvality „Glocknerlamm“. Nebo v pohoří 
Nockberge ve středních Korutanech se 

potraviny ve světě

korutany 
země vysokých hor 
a tisíce chutí
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Cyklistika a koupání v jezerech - rašelino-
vé jezero Egelsee
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Hotel 12 - unikátní projekt na hoře Gerlizen

Apartmánová vesnička Moserhof 
s výtečnou kuchyní

Krása za každého počasí - i přes mlhu 
v údolí jsou krásné výhledy

Špek je vyráběn pouze z prasat, která 
jsou chována v údolí Gailtal, a tady 
také musí být zpracován s dodržením 
základních receptur. Nejznámějším 
producentem je Hans Steinwender 
v Hermagoru. Ten je současně majitelem 
rodinného hotelu v zámečku Lerchenhof 
ve stylu biedermaier. Vedle hotelu je 
statek, kde se prasata chovají a vyrábí 
se špek. Můžete tady ochutnat třeba 
i unikátní specialitu – vinný špek., který 
se před uzením dva týdny nakládá 
do bílého vína.

Med a zbraně
Další oblastí, známou tentokrát 
výtečným medem, je Rosental. Leží 
podél korutansko-slovinské hranice 
a je regionem dvojjazyčným. Běžně se 
tu domluvíte slovinsky a také nápisy 
jsou tu ve dvou řečech. Rosental patří 
ke Kraňsku a právě odtud pochází dnes 
jediné plemeno včely, které je schváleno 
pro chov ve většině Evropy – včely 
kraňské, tedy zkráceně kraňky. Není 
divu, že tady můžete ochutnat med 
na všechny způsoby. Přímo ve středu 
údolí leží nejjižnější město Rakouska 
– světově proslulý Ferlach. Ten je už 
od 16. století známý svou puškařskou 
výrobou. A lovecké pušky z takřka dvou 
desítek místních rodinných puškařství 
jsou dodnes největšími klenoty všech 
lovců po celém světě.

Čtyři tajné tipy
Korutany jsou tedy skutečným gastro-
nomickým rájem, a to nejen, co se týká 
dobrých surovin. Špičkovými kuchaři 
se to tady jen hemží nejen v luxusních 
restauracích. Ty najdete v každém 
turistickém průvodci. My pro vás 
máme čtyři méně známé tipy, ale s o to 
kvalitnější kuchyní.
Prvním je restaurace Metzgerwirt 
v Radentheinu. Tohle bývalé řeznictví je 
dnes rodinnou restaurací. Ochutnat tu 
můžete rafinované tradiční korutanské 

recepty v moderním pojetí. Druhým 
tipem je jezerní hotel Seerose u jezera 
Osiachersee, které patří rodině 
Pölzlových. Tady nemají žádný jídelní 
lístek, ale každý den vaří jedno menu ze 
zcela čerstvých surovin. Z restaurace je 
krásný výhled na celé jezero a nabídka 
výhradně rakouských vín umocňuje 
kulinářský zážitek. Bad Kleinkirchheim 
je známé lyžařské a lázeňské středisko. 
Restaurace Loy Stub'n je tu vyhlášená 
svou kvalitní kuchyní. Můžete si 
vybrat ze dvou interiérů – klasického 
korutanského hostince, nebo selské 
jizby s vůní dřeva alpské limby. Vaří tu 
převážně z místních surovin a maso mají 
z vlastního chovu skotu, který se pase 
v okolních kopcích pohoří Nockberge.
V údolí Mölltal nedaleko obce Penk 
leží statek Moserhof se zcela unikátní 
apartmánovou vesničkou ve stylu 
alpských salaší. Majitelé, manželé 
Hartwegerovi, se sice především 
zabývají agroturistikou, ale paní Gerhild 
Hartwegerová vládne zdejší kuchyni. 
Právě tady pochopíte, že tou nejlepší 
gastronomií je ta jednoduchá, poctivá 
a tradiční bez zbytečných okras a vymyš-
leností, jejíž sílou jsou domácí suroviny 
a příprava s láskou podle receptů, 
zděděných po generacích předků. Paní 
Gerhild se může svým umem bez obav 
postavit na roveň nejlepším rakouským 
šéfkuchařům.

Korutany jsou skutečným rájem. 
V zimě lyžařským, v létě cyklistickým 
a rodinným s koupáním v čistých 
teplých jezerech. Ale celoročně je to 
jedno z mála míst, kde najdete vysokou 
koncentraci skutečně kulinářských perel 
a zážitky z místní gastronomie jsou 
opravdu nezapomenutelné.
www.metzgerwirt.co.at
www.seerose.info
www.loystubn.at
www.moserhof.net
www.kaernten.at

Domácí chléb, máslo a špek je výtečná svačinka na pastvinách Moserhof - luxusní apartmány v selském stylu
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potraviny ve světě

Ingredience:  
 1 kg hladké mouky, 6 žloutků, 

310 g cukru, špetka soli, 60 g 
kvasnic, ¼ litru mléka, 1 balíček 
vanilkového cukru, 370 g másla, 
100 g hrozinek naložených v rumu, 
400 g sekaných vlašských ořechů, 
3 lžičky skořice, 3 až 5 lžic medu, 
nastrouhaná kůra z citronu

Ingredience:  
 náplň: ¼ kg moučných brambor 

(typ C), ¼ kg tvrdého tvarohu, 
1 cibule, 3 lžíce bylinek (povinně 
také máta), sůl, těsto: asi ½ kg 
mouky, 1 lžíce oleje, vlažná voda

Ingredience:  
 40 g másla, 4 vejce, 250 g hladké 

mouky, ½ l mléka, 30 g rozinek, 
30 g cukru, špetka soli, moučkový 
cukr na posypání

Postup:
 Připravíme klasické do hladka vypracované 

kynuté těsto, které necháme vykynout (do těsta 
použijeme i vanilkový cukr). Po vykynutí těsto 
vyválíme do čtvercového plátu o tloušťce 
asi 1 cm. Potřeme z jedné strany medem 
a posypeme pravidelně sekanými ořechy, 
hrozinkami a skořicí. Zabalíme podobně 
jako štrúdl a vyplníme jím máslem vymazanou 
bábovkovou formu (nejlepší je na její dno 
nasypat trochu hnědého cukru). Těsto opět 
necháme ve formě kynout asi 15 až 20 minut 
a potom pečeme v předehřáté troubě 
při 160 °C cca 40 minut.

Postup:
 Brambory uvaříme ve slupce, propasírujeme, 

smícháme s tvarohem a na jemno nakrájenou 
cibulkou, bylinkami a solí. Ze surovin na těsto 
vypracujeme hladké tužší těsto, zabalíme 
do fólie a necháme v lednici hodinu odpočívat. 
Pak rozválíme, z náplně vytvoříme kuličky 
a klademe na plát těsta. Skleničkou vykrajujeme 
kolem náplně těsto, přehneme do tvaru taštičky 
a okraje stiskneme k sobě. Vaříme v osolené 
vodě10 minut. Servírujeme polité oříškovým 
máslem (lehce zhnědlé máslo) a mátou. 

Postup:
 Mouku, cukr, sůl a žloutek vymixujeme 

s mlékem do tekutého hladkého těsta. Z bílku 
vyšleháme sníh a opatrně vmícháme do těsta. 
Na pánvi zpěníme máslo a vlijeme na něj těsto. 
Když je hmota zespoda zlatavá, posypeme 
rozinkami (namočenými v rumu) a při střední 
teplotě dopečeme v troubě. Roztrháme 
na nepravidelné kousky a necháme chvíli 
odpočinout. Podáváme pro přímo v pánvi, 
ze které si každý bere sám. Před podáváním 
posypeme moučkovým cukrem. Podává se 
s různými kompoty, především s brusinkovým.

reindling (bábovka)

korutanské taštičky
(kärntner kasnudeln)

Císařský trhaneC 
(kaisersChmarm)

Doba přípravy: 100 minut, 4 porce

Doba přípravy: cca 10 minut, 2-3 porce

Doba přípravy: cca. 120 minut
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Vyhrajte jeden ze tří balíčků od www.samedobroty.cz! Stačí být naším před-
platitelem, zaslat na adresu redakce@svetpotravin.cz správnou odpověď a být 
mezi třemi nejrychlejšími 
soutěžícími.

Kolik je průměrná 
hmotnost jednoho 
kusu mortandely?

a) 0,21 kg
b) 0,53 kg
c) 0,78 kg

Nápovědu naleznete na 
www.samedobroty.cz. 

Soutěž 
pro předplatitele
Být předplatitelem Světa potravin se vyplatí! Nyní můžete soutěžit o balíček trentinských 
produktů od www.samedobroty.cz! V balíčku na vás čeká:

Mortandela – tradiční specialita trentinského údolí Val di Non. Je vyrobena z vepřového masa, 
které se pomele a smíchá se směsí koření a soli. Složení směsi je většinou tajenou rodinnou 
recepturou. Ze směsi se ručně vyrobí bochánky, jejichž velikost tak má velikost dlaně výrobce. 
Bochánky se obalí v syrové vepřové bránici, 12 hodin se suší a několik dní udí studeným 
kouřem. Pokud se nevyudí, používá se k tepelné úpravě. 

Klobása luganega trentina – tradiční produkt, který se dříve vyráběl pro vlastní potřebu 
na každém selském statku. Je to nejpopulárnější uzenina v regionu. Libové vepřové maso 
s přídavkem malého množství syrového špeku se mele i koření podle rodinných receptur a plní 
do přírodního střívka. Pak se ve zvláštním boxu týden suší a zraje další minimálně 3 týdny 
ve zrací místnosti. Luganega se konzumuje studená k vínu nebo pivu. Teplá se jí s polentou, 
bramborovými plackami nebo se používá jako surovina na další pokrmy. 

Trentingrana – tvrdý sýr typu grana. Vyrábí se 100% z kravského mléka, které pochází 
výhradně z alpských rodinných statků v Trentinu. V obecních sýrárnách se mléko ohřívá, sráží, 
formují se bochníky, nakládá se do solanky a nechává půl roku uzrát. Potom se sváží do centrály 
družstevního konsorcia Trentingrana v obci Segno v údolí Val di Non, kde dále zraje a odkud 
se distribuuje. Pro jeho výrobu se, na rozdíl od podobných sýrů, nepoužívají žádná umělá 
dochucovadla nebo konzervanty, ale pouze mléko, syřina a sůl. Sýr zraje ve velkých bochnících 
přibližně 35 kg těžkých. Doba zrání je 12, 24, nebo také 30 měsíců. 

soutěž
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slavné chlebíčkové hostiny. Paukert také 
lahůdkami zásobuje stůl prezidenta T. G. 
Masaryka a je jedním ze tří nejznámějších 
lahůdkářství v celé Evropě…
Ovšem všeho do času – v padesátých 
letech je slavné lahůdkářství znárodněno 
a zlaté české ručičky tentokrát už 
v domácnostech s kreativitou sobě vlastní 
krájí veku, mažou máslo, motají salám 
do ruliček a rozmisťují ingredience. Kde je 
konec lanýžům! Drahé lahůdky nahrazuje 
levnější salám, domácí majonézu 
zaskakuje pomazánka. Ale Češi si dokáží 
poradit. Chlebíčky totiž kvůli nedostatku 
surovin v obchodech nabízejí fantastický 
prostor kuchařské kreativitě a vlastní chle-
bíčkovou variaci si Češi tvoří i bez humrů. 
Surovinám se meze nekladou, jednotlivé 
potraviny by však alespoň trochu měly 
ladit. Lososa tak kombinujeme například 
s koprem, citronem a salátem, tresčí játra 
s cibulí, kapary a paprikou. Základem 
všech ingrediencí by měla být kvalita. Veka 
nemusí být nudně světlá, pomazánkou 
nemusí být vždy bramborový salát… 
A tak chlebíčky přežívají až do porevoluční 
doby a pak se s velkou slávou vracejí 
kvalitní i exotické suroviny. Chlebíčky se 
stávají nedílnou součástí narozeninových 
oslav, svátků, Vánoc, návštěv, promocí 
i svateb. Na špici oblíbenosti se drží 
šunkový s hermelínovým a navíc my, Češi, 
držíme prvenství v počtu druhů i množství 
zkonzumovaném na osobu. V roce 2008 

dvacet let, ale už v roce 1916 zakládá Jan 
Paukert slavné lahůdkářství na Národní 
třídě a chlebíčkový národ se začíná rodit. 
Typický obložený chlebíček tak, jak ho 
známe, vzniká na popud Paukertova 
rodinného přítele malíře Jana Rytíře 
Skramlíka, kterému se jako pohoštění 
moc nezdají jednohubky a vyžaduje „něco 
tak na dvě, tři zakousnutí“. A „něco tak 
na dvě zakousnutí“ v podobě, kterou 
vymyslel Jan Paukert starší, se Čechům 
začíná moc líbit. 

Prvorepublikoví gurmáni
Chlebíčky se trochu zvětšují a vyhlášených 
pražských lahůdkářství vzniká nakonec 
deset, mezi jinými Lippert, Stiedl, 
Čadil, Zoufalý či Laibl. A právě trasa 
Lippert–Zoufalý–Paukert se stává trasou 
vyhlášených prvorepublikových gurmánů. 
Každé lahůdkářství má také svou specialitu 
– chlebíčky se obkládají husími játry, 
sardelkami, kapary, humry, lanýži, uzeným 
jazykem či uzeným úhořem. A u Paukerta 
si na nich ve třicátých letech pochutnává 
česká umělecká elita – Hugo Haas, Jaroslav 
Seifert, Ema Destinová, Werich s Voskov-
cem i Vlasta Burian, který zde pořádá své 

Obložené chleby přivedla na svět roku 
1733 vlastně prachsprostá lenost. Lord 
Sandwich byl totiž tak náruživým hráčem 
karbanu, že se nenamáhal chodit k jídlu 
a požádal svého sluhu, aby mu jen tak 
mezi krajíce chleba vložil plátek masa. 
A první obložený chléb byl na světě! Lor-
dovi přátelé sice tvrdili, že obložené chleby 
konzumovali již staří Římané a nápad to 
tak určitě není původní, ale všichni známe 
to přísloví o kyselých hroznech…
Obložený chléb si oblíbil i mlsný Napoleon, 
který při vymýšlení bojových strategií 
neměl čas vysedávat u hodovního stolu. 
Nechával si tedy přinášet chléb s masem, 
a aby pěkně viděl, čím je obložený, 
požádal o odstranění vrchního krajíce. 
Do konce 18. století se „otevřené send-
viče“ staly velice oblíbené a jejich sláva 
rostla nejen mezi šlechtou, ale i prostými 
lidmi. Ti si je oblíbili hlavně při cestování 
vlakem jako praktickou svačinu. 
Nad chlebíčky, v jaké podobě dorazily 
do českých zemí na konci devatenáctého 
století, bychom se ale dnes asi pěkně 
ošklíbali. Plátek černého chleba se 
slanečkem a cibulí? To přece není pořádný 
chlebíček! Na změnu si Češi počkají ještě 

Český unikát
Známe je všichni, ale jejich původ zůstává zahalen tajemstvím. 
Vymyslel je lord Sandwich, Napoleon, nebo dokonce již 
staří Římané? Pojďme se na historii veky s šunkou, vajíčkem, 
pomazánkou či lososem podívat trochu podrobněji. 

Přip
ravila Jan

a U
h

lířo
vá, fo

to
 sh

u
ttersto

ck



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz46 47květen 2013

příběhy jídla

s rukou obsluhujícího personálu. 
Především v letních měsících se snažíme 
chlebíčky co nejdříve zkonzumovat. Pokud 
potřebujeme chlebíčky skladovat, uložíme 
je do lednice a přikryjeme alobalem nebo 
potravinářskou fólií. Pokud nechceme, aby 
chlebíčky okoraly, skladujeme je v lednici, 
přikryté důkladně vyždímanou, mírně 
navlhčenou utěrkou. Pozor na uchovávání 
chlebíčků se salátem – důležitá složka 
salátu, majonéza, je zároveň i tou 
nejrizikovější. 

je znovuotevřeno lahůdkářství Jan Paukert. 
A jaké jsou moderní trendy? Objevují 
se chlebíčky s kozím sýrem, chlebíčky 
vegetariánské, místo majonézy jsou 
oblíbené odlehčené tvarohové pomazánky. 

Pod utěrku s nimi!
Jak se orientovat při nákupu? „Při prodeji 
lahůdek můžeme požádat o informaci 
prodavače,“ uvádí Dr. Ing. Miroslav 
Čeřovský z Ústavu konzervace potravin 
VŠCHT Praha. „Složení, tedy zastoupení 
jednotlivých surovin a přísad, je seřazeno 
sestupně podle velikosti jejich podílu 
ve výrobku. U přísad charakteristických pro 
daný výrobek je uvedeno i jejich procentu-
ální zastoupení, tedy například podíl šunky 
v šunkovém chlebíčku.“ Obtížnější ovšem 
je zkontrolovat čerstvost výrobku, neboť 
neexistuje povinnost uvádět datum výroby. 
Při nákupu se tedy orientujeme pouze 
smysly. Teplotu, při jaké jsou chlebíčky 
uchovávány, sice určuje výrobce, měla by 
však být nejvýše 10 °C. 
Chlebíčky patří mezi lahůdky a tím tedy 
rizikové potraviny podléhající rychlému 
kažení. Při prodeji raději zkontrolujeme, 
zda chlebíček vypadá čerstvě (ovadlý 
salát a okoralé vejce by nás mělo varovat) 
a zda se nedostal do přímého kontaktu 

kanapka nebo 
jednohubka?
Kanapky = „chlebíčky pro pa-
nenky“ či „koktejlové chlebíčky“ 
na tmavém chlebu bez kůrky, 
který může být i opečený, s po-
mazánkou a ozdobený přísada-
mi jako klasické chlebíčky. Jsou 
bohatě zdobené většinou drahými 
ingrediencemi
Jednohubky = chuťovky z plátků 
rohlíku s obyčejným nebo zdob-
ným párátkem uprostřed, existují 
i sladké či ovocné varianty 

inzerce

13RAM01 inzerce 210x146.indd   1 3/27/13   2:21 PM
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Vyjádření 
k testům 
uzených mas
Test uvedený v dubnovém čísle 
časopisu Svět potravin se zaměřil 
na uzená masa. U dvou výrobců byl 
zjištěn obsah masa nižší, než bylo 
deklarováno. Výrobci, jichž se daný 
problém týkal – Kostelecké uzeniny 
a Masokombinát Plzeň – nám k testu 
zaslali své vyjádření. K obsahu masa, 
který v testu neodpovídal deklaraci 
(Výrobek Řezníkův talíř Uzená rolovaná 
plec od Masokombinátu Plzeň) se 
vyjádřil Jaromír Kloud: „Pokud jde 
o deklaraci údaje o množství vepřové 
plece bez kosti na etiketě, tak uvedený 
údaj uvádíme na základě a v souladu 
s vyhláškou 113/2005 Sb. To pro 
nás znamená, že určujeme procen-
tuální množství složky dle stanovení 
z receptury. Uvedený výpočet obsahu 
mas se vztahuje pouze na souhrnné 
označení pro maso, nikoli je-li složka 
vyjádřena popisem svalové skupiny 
– vepřová plec. Například výpočtem 
obsahu masa v syrové vepřové pleci 
(tj. v 100 % masa s tučností 13,49 % 
a s obsahem bílkovin 15,31%) jsme 
dospěli k výsledku, že obsahuje pouze 
86,6 % masa. Takže samotné maso 
použité jako surovina před jakýmkoli 
zákrokem technologického opracování 
se dle laboratorního vyšetření jeví jako 
86,6 % maso. Námi uvedené údaje 
na etiketě jsou v souladu s legislativou 
pro označování potravin a na problém 
nepřesnosti výpočtu na základě labo-
ratorního vyšetření jsme již upozornili 
ČSZM (Český svaz zpracovatelů masa) 
s prosbou projednání na patřičných 
místech.“ 
Obsah masa pravidelně kontroluje 
i výrobce Kostelecké uzeniny, jehož 
výrobek Tesco uzená krkovice obsahem 
masa také neodpovídal deklaraci. 
„Každá šarže je senzoricky kontro-
lována a pravidelně jsou odebírány 
vzorky k analýze obsahu masa, stejně 
tak se sleduje zdravotní nezávadnost,“ 
vysvětluje Pavel Doležal, ředitel 
kvality Kosteleckých uzenin. „V červnu 
minulého roku měl tento výrobek 83,4 
a v březnu letošního roku 100,2 % 
masa. Obsah masa tedy nemusí být 
pokaždé shodný.“

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)

pravidelně

občas

zřídkakdy

nikdy

Anketa
Nyní můžete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce: Nakupujete ve spe-
cializovaných prodejnách nabízejících 
autentické zahraniční potraviny?

recept měsíce
Dobrý den, zasílám příspěvek do soutěže o předplatné.
S pozdravem, Monika Harčaríková

Ingredience:  
 5 velkých jablek, 5 lžic cukru, 1 vanilkový pudink, skořice, hřebíček, 

muškátový oříšek, 250 g piškotů, pár lžic rumu, šlehačka na ozdobení 

svěží jablečný dezert 
s piškotem

Postup:
 Oloupaná jablka nastrouháme, zalijeme půl litrem vody, přidáme cukr, koření a vaříme, 

dokud nevznikne jablečná kaše. V hrnku rozmícháme pudink s vodou a zalijeme tím horkou 
směs. Vaříme ještě pár minut, než směs zhoustne. Do dortové formy nebo do mističek vedle 
sebe naskládáme piškoty, zakapeme je rumem a zalijeme první vrstvou jablečného pyré. 
Poté opakujeme, dokud jsou suroviny a místo. Dortík necháme vychladnout a pak vložíme 
do ledničky alespoň přes noc, ideálně na celý den. Před podáváním ozdobíme šlehačkou 
(místo na slazenou ve spreji vsaďte raději na domácí).

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

Doba přípravy: 40 minut (+ 1 den chladnutí), na jeden dort
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Ceny předplatného

Roční předplatné: 290 Kč 
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Vyplněný kupon nebo objednávku 
předplatného zašlete na adresu:

Granville,  s. r. o. 
Sabinova 7,  130 00 Praha 3 
nebo na e-mail: 
obchod@svetpotravin.cz

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

objednávka předplatného 

OBJEDNáVáM: ks ročního předplatného     

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo:

PSČ:  Město:

 

E-mail:

DOPORUČENO KÝM: 

PRO ORGANIZACE:

IČ   DIČ  

Číslo účtu  

"

SP 05/13

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

duben 2013

„Jídlo je alchymie,” 
prozrazuje
IVANA JIREŠOVÁ                       

Zdravá
snídaně
pro děti?

Lepší vejce, nebo slepice? 

Život bez mouky

cen
a 29 K

č

04/13    DUBEN 2013

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL

UZENÁ MASA

TESTOVALI JSME

strana

18

Rajská do ráje nepatří

„Jíd
pro
IVA

SP_DUBEN_2013.indd   1 3/18/13   12:08 PM

jak to chutná vám...předplatné
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Tajenka z dubnového čísla:
Julia Child: Okamžik, kdy byste měli jíst dietní jídlo, je, když čekáte, než se dodělá steak.

křížovka
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ČESKÁ ZNAČK
A

 www.primazmrzlina.cz

NOVINKA

2013!

Z pravého ovoce,

tvarohu a smetany
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Když naše výrobky kupujete, protože vám 
chutnají, je to nejlepší důkaz, že se vyplácí 
vyrábět potraviny ze správných surovin 
a podle poctivých receptur. Pak jsou totiž 
opravdu dobré a u vás zákazníků oblíbené. 
Děkujeme vám, že si v obchodech vybíráte 
výrobky KLASA. 

Vaši výrobci výjimečných potravin

Výjimečná

Po takových výrobcích 
z mouky se jen zapráší

KVALITA

Dejte přednost kvalitě!

www.eklasa.cz
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