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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jestli dodnes s láskou vzpomínáte na léta, kdy jste spolu s posledním zazvoněním hodili 
aktovku do kouta a letěli po schodech do školní jídeny, kde jste systémem „když mě 
pustíš před sebe, tak já tě pak taky pustím“ vyhandlovali místo v přední linii, jistě vás potěší 
nový seriál, který jsme na stránkách Světa potravin připravili. Ačkoli se téma školních 
jídelen v časopise objevilo již několikrát, věříme, že je potřeba tyto horizonty neustále 
rozšiřovat, neboť to jsou právě školní jídelny, kde se společně s rodinným kruhem utváří 
vztah dětí k jídlu a potažmo jejich zdraví. Někteří z vás možná zaznamenali nejnovější 
průzkum Českého zdravotnického fóra na téma životního stylu českých žáků. Ukázalo 
se, že řada školáků, většinou chlapců, se stravovně vyhýbá velkým obloukem a radši 
pádí do nejbližšího fast foodu. A pádí o to rychleji, že se v mnoha případech ještě v lavici 
posilnili energy drinkem, se kterým se i dospělí setkávají většinou jen ve výjimečných 
situacích – při dlouhých cestách za volantem auta, nebo když jim odtikávají poslední hodiny 
před zkouškou na vysoké škole a každá probdělá chvíle je přibližuje vytouženému zápisu 
do indexu. Těžko si však představit, že po něm nutně musí sáhnout žák jen proto, aby 
zvládnul výklad o pravoúhlém trojúhelníku, dusíku nebo Janu Husovi. 
Macešsky se však k vlastnímu tělu chovají i dívky, ze kterých se podle výzkumu stávají 
chronické dietářky již v útlém věku. Nějakou tu dietku, pravděpodobně založenou 
na zkušenostech jisté báječně hubené zpěvačky či herečky, přiznaly tři čtvrtiny deváťaček. 
Když si uvědomíme, že desetina dospívajících mezi 14 a 18 lety trpí podváhou a ještě více 
jich má problémy s nadváhou či obezitou, nějak se nám tu vytrácí prostor pro zlatou střední 
cestu. Těžko vinu za tento trend připisovat 
školním jídelnám, díky jasně stanoveným 
nutričním kritériím děti po zdejších obědech 
ani nezhubnou, ani neztloustnou. Kruh se 
nám tak opět uzavírá odkazem na rodinný 
životní styl. 
Je samozřejmé, že děti občas zatouží 
po něčem atraktivnějším, než je kuře či ryba 
ze školní jídelny. Naštěstí existují nepochybně 
zajímavější alternativy než fast food. Zkuste 
se inspirovat naším dalším článkem a své 
ratolesti na závěr školního roku vezměte 
do některé z prodejen s autentickými 
zahraničními potravinami. Věřte, že pokud 
mají k jídlu jen trochu vztah, budou je z těch 
barev, vůní a chutí přecházet všechny smysly. 

Krásný červen vám přeje 
Kateřina Bendlová, editorka
 

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PEnnY 
Z MInULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) širokou nabídku napříč 
sortimentem
Na dárek se mohou těšit: Jaroslava němečková, Nepomuk, 
Tereza Škachová, Plzeň, Čeněk Sedláček, Plzeň

Penny Market se stal vítězem ankety Volba spotřebitelů 
2013 ve čtyřech kategoriích. Vysoká kvalita za výhodné 
ceny v PENNY opět potvrzena! Ocenění získaly výrobky 
řady Dobré maso, Boni a Karlova Koruna. Celkem se 
prvenstvím pyšní 18 výrobků vlastních značek PENNY. 
Ochutnejte oceněné výrobky ze sortimentu PENNY. Více 
nejen o vlastních značkách PENNY na Vaší prodejně nebo 
na nových stránkách www.penny.cz.
Poukázku do PENNY vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz 
zašlou správnou odpověď na otázku: 
Značka Dobré maso nabízí:
a) jen vepřové a hovězí maso
b) vepřové, hovězí a kuřecí maso
c) vepřové, hovězí, kuřecí a krůtí maso
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v květnu

• za poslední měsíc naše stránky navštívilo 
přes 33 000 uživatelů 
• dál pokračuje soutěž náš obchod, 
ve které si navzájem doporučujete 
obchody, ve kterých rádi nakupujete. Ještě 
jste se nezapojili? neváhejte a vyhrajte 
roční předplatné našeho časopisu! 
• nejvíce se vám líbil článek o historii kefíru, 
testy eidamů a příspěvky o stravování dětí 
• čtenářka Věra k článku Šproty 
s karcinogeny: „Ráda bych věděla, 
jestli jsou všechny uzené ryby, i když 
v minimální míře, karcinogenní, vzhledem 
ke svému zpracování?“ na odpověď 
jsme se zeptali Ing. Josefa Dubna ze 
Státní veterinární správy ČR: „Pokud se 
jedná o průmyslově uzené potraviny, je 
riziko téměř nulové. Právě proto, aby se 
případná karcinogennost vyloučila, udí 
se dnes dost sofistikovaně, například 
tzv. studeným kouřem apod. Každý 
technologický postup výroby potravin 
musí splňovat podmínky zdravotní 
nezávadnosti. Při laboratorních vyšetřeních 
se zejména karcinogenním látkám věnuje 
velká pozornost a rozlišovací schopnost 
diagnostických metod dokáže zachytit 
i směšně malé koncentrace. Doma uzené 
potraviny ovšem karcinogenní látky 
v různé míře obsahovat mohou.“

SOUTĚŽ PEnnY 
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Rady, jak nenaletět na farmářském trhu

Léčivé účinky droždí

Poznáte kvalitní špekáček?

Školní jídelny: Co opravdu jedí naše děti

Balené bagety – průšvih, nebo pochutnání?

Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Vegetariánská 
kuchyně pro 
labužníky 
S jednoduchými 
a zároveň rafinovanými 
vegetariánskými recepty 
můžete hýčkat nejen 
sami sebe, ale také hosty, 
kteří se rádi vzdají masa, 
nikoli však gurmánského 
požitku. Při přípravě 
pokrmů se můžete inspirovat Řeky, 
Španěly, Turky a Libanonci. Vedle více než 
150 receptů – od předkrmů až po dezerty 
a nápoje – z nichž je celá řada vhodná 
i pro vegany, obsahuje tato kniha také 
návrhy menu pro nejrůznější příležitosti. 
Vydává Ikar za cenu 399 Kč.         

Marshmallow   
Jestli jste ještě nikdy 
neochutnali čerstvé 
domácí marshmallows, 
pak vás nyní čeká 
fantastický zážitek! 
Nemožné se stane 
skutkem – konečně 
si můžete udělat 
hromadu vlastních 
marshmallows bez 
chemických barviv a konzervantů, ze 
surovin u nás běžně dostupných! Tato 
kniha vás naučí, jak si ušlehat a vytvarovat 
desítky nadýchaných, jemňoučkých 
marhmallow polštářků s neuvěřitelným 
množstvím různých chutí – od jahodové 
a vanilkové až po máslovou a rumovou, 
ale překvapivě také arašídovou, slaninovou 
a mnoho dalších. Vydává Computer Press 
za cenu 349 Kč.          

Těstoviny
Tato jednoduchá 
a názorná kuchařka 
plná rychlých a nápa-
ditých receptů, které 
pocházejí ze slunné 
a přátelské Itálie, 
vás pomocí dílčích 
fotografií jednotlivých 
fází přípravy povede 
krok za krokem. Díky 
tomu podle této knihy 
navaří snadno i naprostý začátečník, který 
se potřebuje rychle najíst, ale na své si zde 
přijde rovněž zkušený gurmán a milov-
ník dobrého jídla. Autorka Laura Zavan 
se inspiruje tradičními italskými recepty 
a přizpůsobuje je dnešním požadavkům 
na kvalitní lehčí a rychlejší kuchyni. Vydává 
Computer Press za cenu 399 Kč. 

   

06/13
Oslava Moravy      
Mikulov gourmet festival je čtyřdenní 
oslavou moravské kuchyně při spojení se 
skvělými moravskými víny ve vyhlášených 
restauracích vinařského města. Vybraní 
mistři kuchaři pro vás připraví pokrmy 
plné autentické jižní Moravy v kombinaci 
s tradičními moravskými odrůdami. Akce se 
koná ve dnech 30. května až 2. června. 

Tak chutná léto  
Zpříjemněte si těšení na dovolenou připo-
mínkou chutí a vůní středomořských 
zemí, a to 6. – 9. června na pražské Kampě. 
Najdete zde mnoho druhů vín, paštik, 
šunek, sýrů, olivových olejů či čerstvých 
těstovin. Využijte neopakovatelnou 
příležitost, jak na jednom místě ochutnat to 
nejlepší z nabídky středomořských lahůdek. 

Na pivo do Olomouce  
Letos se již podvanácté koná v Olomouci 
ve dnech 26. až 29. června největší 
tuzemský pivní festival. Návštěvníci 
budou moci ochutnat kolem sta značek 
piva počínaje klasickými „desítkami“ až 
po nejrůznější pivní speciály. Kromě mnoha 
druhů výborného piva čeká doprovodný 
program. 

Apetit Festival    
Poslední červnový víkend se milovníci 
dobrého jídla a pití sjedou na dostihové 
závodiště v Pardubicích. Těšit se mohou 
na prezentaci vinařství, top restaurací 
a pivovarů, představení regionálních 
potravin, gurmánských specialit a far-
mářských trhů. Velkým hitem festivalu je 
kuchařská show Zdeňka Pohlreicha. 
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kalendárium

Delikatesy na jednom místě
Hlavním cílem enogastronomické přehlídky 
Sýry, ryby a víno konající se 14. – 15. 
června v Prachaticích je propagace 
českých a moravských vín a podpora 
osvěty v oblasti vinařské a stravovací 
kultury. Přehlídky se zúčastní nejméně 35 
vinařství, ochutnáte pokrmy z čerstvých ryb 
a mořských plodů a sýry vynikající kvality.  

Za včelami do Ořechu
V sobotu 22. června jste srdečně zváni 
na jubilejní desátý ročník Ořešského 
medobraní. Medové dobroty můžete 
nakoupit na jarmarku a můžete se zúčastnit 
prohlídky světově unikátního proskleného 
včelína. Včely i včelaře zde můžete sledovat 
doslova z několika centimetrů a přitom se 
nemusíte bát žihadel. 
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LeTNí OsVěžeNí   
Gambrinus Ochucený rozšiřuje rodinu nízkoalkoholických míchaných nápojů z piva. 
Novinkou je Gambrinus Šťavnatý grep, ve kterém je příjemně sladěna chuť 
oblíbeného piva Gambrinus a grapefruitové šťávy. Navazuje tak na dva oblíbené nápoje 
Gambrinus Limetka & Bezinka a Gambrinus Řízný citrón, jež jsou vyhledávány zejména 
díky své osvěžující chuti. Nápoj neobsahuje žádné konzervanty ani umělá sladidla. 
Podporu Gambrinusu Ochucenému vyjádřilo také duo mladých beach volejbalových 
reprezentantek Kiki a Maki. Půllitrovou plechovku koupíte za 18,90 Kč.   

VAječNá reVOLuce    
Na pulty českých obchodů přicházejí vaječné směsi a vařená loupaná 
vejce coby varianta k běžným syrovým vejcím. Pod značkou Chytrá 
vejce je uvádí největší producent českých vajec, firma Framagro. Dosud 
se s nimi setkávali především profesionální kuchaři, ačkoli v domácnos-
tech v západní Evropě či Severní Americe jsou vaječné melanže běžné 
již řadu let. Jejich hlavní výhodou je kromě úspory času bezpečnost 
produktu, neboť pasterace výrazně snižuje hrozbu nákazy. Tekutá 
vejce zakoupíte za cenu 28,90 Kč (250 ml) či 48,90 Kč (500 ml). Balení 
vařených vajec po osmi kusech obdržíte za 44,90 Kč.  

PrALiNky s Duší  
Kdo by nemiloval pralinky, lahodou chuť ukrytou uvnitř 
čokoládového bonbonu! Vděčíme za ně muži, kterému 
bychom podle jména nejspíš 
přisuzovali vynález úplně jiné 
dobroty – panu Lasagnovi. 
Společnost Figaro pokračuje v jeho 
stopách a přichází s pralinkami 
s názvem Jedna báseň - schovávají 
pod horní čokoládovou vrstvou 
kombinaci jemného čokoládového 
a mléčného krému, který je 
doplněn křupavou trubičkou. 
V každém balení pralinek navíc 
naleznete i jednu z deseti krásných 
básní, napsaných na malé kartičce. 
K zakoupení za cenu 86,50 Kč. 

Tip REdaKCE

DeZerT s chuTí FrANcie   
Crème brûlée je světoznámý dezert, který vznikl 
ve sladké romantické Francii. Právě zde vytříbené chu-
ťové pohárky kuchařů přišly na kontrastní kombinaci 
jemného smetanového dezertu a drsné karamelové 
krusty.  S Carte d’Or si nově můžete dopřát tuto 
pochoutku také v ledové podobě. Smetanová 
zmrzlina je protkaná hustým karamelovým krémem 
a posypaná zkaramelizovanými kousky cukru. Právě 
ty v každém soustu připomenou křupavou cukrovou 
krustu francouzského dezertu. Doporučená spotřebi-
telská cena 900 ml balení je 109 Kč.

MáTe NA Výběr
Na trh přichází nové portfolio výrobků pod značkou 
Danone. Jeho vlajkovou lodí je řada „Plný ovoce“, krémové 
jogurty s velkým množstvím kusového ovoce. Vyrábí se 
ve čtyřech ovocných variantách – jahodové, višňové, 
hruškové, meruňkové. Cena za 150 g balení je 10,90 Kč. Pro 
ty, kterým vyhovuje jemná konzistence, je skvělou volbou 
„Jemný“ s rozmixovaným ovocem. Je k dostání v šesti 
příchutích za cenu 7,90 Kč za 120 g balení. 
A pro příznivce jogurtových nápojů je určen 
Danone Koktejl v příchutích jahoda & banán, 
čokoláda, malina & borůvka nebo ananas & 
kokos. Jeho doporučená cena je 14,90 Kč.  

jAk NAhrADiT kOFeiN?  
Máte pocit, že pijete příliš mnoho kávy? A co zkusit obilnou 
bezkofeinovou alternativu? Ideální možností je obilná káva s fíky 
Biolinie. Tato kombinace žita, ječmene, sladu, cikorky a sladkých 
fíků představuje tradiční nápoj našich předků. Vyrobit si můžete teplý 
i studený nápoj ochucený skořicí, kakaem či strouhanou čokoládou. 
Druhým zástupcem obilné rodinky je instantní špaldová káva, kterou 
například zalitím kokosovým mlékem proměníte na báječný nápoj. 
100 g kávy s fíky stojí 83 Kč, 200 g špaldové kávy 112,10 Kč.   
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chipsy z hostiíMlsáme méně, 
ale dráž 

Vinařský rekord

co se kde šustne

Úpadek tradice

Nejlepší vinař

Víte, co se dělá se zbytky po výrobě 
hostií? Pracovníci jediné tuzemské 
hostiárny Unita v Bílé Vodě přišli 
na způsob, jak je zužitkovat. Pláty 
oplatků, ve kterých zejí díry po vykro-
jených oplatcích určených ke svatému 
přijímání, začala společnost prodávat 
jako netradiční chipsy. Jsou vyrobeny 
pouze z mouky a vody, neobsahují 
žádný tuk ani sůl. Chipsy jsou k dostá-
ní například v prodejnách provozova-
ných charitou nebo Karmelitánským 
nakladatelstvím. Poptávka po hostiích 
kvůli úbytku věřících a polské konku-
renci postupně klesá – v roce 1994 
firma Unita upekla 30 milionů hostií 
ročně, loni jich bylo 20 milionů. 

největší skleněnou lahví na víno v České republice se může chlubit největ-
ší moravský producent vína, vinařské družstvo Templářské sklepy Čejkovice. 
Rozměry jsou skutečně úctyhodné – objem 200 litrů, výška 2 metry, průměr 
0,5 metru, váha 41 kilogramů. Aby mohla být láhev naplněna a využita také 
v praxi při ochutnávkách vína, byla do spodní části navařena výpusť s kohout-
kem. Bude možné si ji také pronajmout s vybraným obsahem Templářských 
sklepů. Rekordem chtějí sklepy oslavit výročí 765 let od první písemné zmínky 
o templářích v Čejkovicích. 

Vítězem čtvrtého ročníku soutěže Vinař roku se stal Znovín Znojmo, který pa-
tří mezi největší tuzemské producenty. Do finále postoupily kromě vítěze také 
společnosti Moravíno, Sonberk, Vinařství Vladimír Tetur, Vinařství Štěpán Maňák 
a Vinařství Volařík. Soutěž se od ostatních odlišuje svými pravidly. Vinaři ne-
přihlašují vybrané vzorky, ale podle řady kritérií je hodnocena celoroční práce 
podniku. Nejlepší vinařství vybírala kromě odborné poroty také veřejnost. V on-
line hlasování zvítězilo Vinařství Chateau Lednice – Valtické podzemí. Loňským 
vítězem soutěže byl Malý vinař – František a Hana Mádlovi. 

Prodej cukrovinek v ČR loni klesl o pět 
procent, vyšší ceny mírně omezily jejich 
konzumaci. I přesto byla částka utra-
cená za sladké meziročně vyšší o 12 % 
a Češi tak stále patří mezi mlsné národy. 
Z průzkumu společnosti GfK Consumer 
Panel Services vyplývá, že nejoblíbeněj-
šími zůstávají oplatky a sušenky, které 
jsou dokonce populárnější než čokoláda. 
Nejoblíbenějším typem oplatek jsou pak 
celomáčené nebo s částečnou polevou. 
Češi se do obchodu za sladkým vypravili 
v průměru každých devět dní a v rámci 
jednoho nákupu skončilo v jejich košíku 
přibližně čtvrt kila cukrovinek. 

Pravá domácí zabijačka se stává čím dál větší raritou. Jitrnice, 
jelita, ovar a další tradiční speciality si každoročně dopřává stále 
méně lidí. Zatímco v roce 2000 bylo při domácích zabijačkách 
poraženo 522 000 prasat, loni to bylo jen 125 000. Podle vý-
konného ředitele Českého svazu zpracovatelů masa Jana Katiny 
jsou hlavními důvody ústupu zejména změna životního stylu 
obyvatel a stěhování lidí z vesnic do měst. Na druhou stranu 
se pro určitou část městské populace účast na zabijačkových 
hodech stává formou zážitkové turistiky, což by mohlo do jisté 
míry propad počtu domácích porážek zbrzdit. 
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palec nahoru, palec dolů

rychleji než v eu         
– palec dolů 
Ceny potravin v Česku 

vzrostly od roku 2005 do loňska 
o třicet procent. Jak uvedla členka 
bankovní rady České národní banky 
Eva Zamrazilová, tuzemské tempo 
zdražování potravin je vyšší, než činí 
průměr celé Evropské unie. Zatímco 
v EU za posledních sedm let potraviny 
podražily o 25 %, v Česku bylo tempo 
o pět procentních bodů vyšší. Potraviny 
a nápoje představují čtvrtinu veškerých 
výdajů českých domácností a tuzemský 
spotřebitel je na změny jejich cen 
nadprůměrně citlivý. Závislost lokálních 
trhů na světových cenách komodit 
by státy měly snižovat potravinovou 
soběstačností, která by se podle 
ministra zemědělství Petra Bendla měla 
pohybovat alespoň mezi 70 až 90 %. 

jídlo z dodávky    
 – palec nahoru 
Škola vaření Chefparade přináší 

do České republiky nový způsob prodeje 
jídla, velmi populární v USA. Chefpa-
rade Foodtruck se snaží ukázat, že 
i z dodávky na ulici lze obdržet fantas-
tické jídlo, které je zdravé, čerstvé, z kva-
litních surovin a za přijatelnou cenu. 
Nejlepší kuchaři ze školy vaření připravili 
menu, které se s hrdostí může postavit 
jakémukoli dennímu menu v kvalitní 
restauraci. Přímo z auta si můžete 
koupit například brazilský rib eye steak 
s grilovanou zeleninou, steak z tuňáka 
či lososové nugety v panko strouhance 
marinované v bazalkovém pestu. Kde se 
auto s delikatesami zrovna nachází, se 
můžete podívat na stránkách 
www.chefparade-foodtruck.cz.
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Zdraví do škol      
– palec nahoru 
Pro téměř stovku základních 

škol z celé České republiky připravil 
Penny Market již druhý ročník osvěto-
vého projektu Zdravá výživa do škol. 
Dětem dává šanci pochopit základy 
zdravého stravování a osvojit si správné 
stravovací návyky. „Dětem se také 
snažíme vysvětlit, že důležitý je i pohyb, 
snažíme se jim jednoduše přiblížit 
všechny souvislosti tak, aby si každé 
z nich alespoň základní spojení o rov-
nováze jídla a dostatečné pohybové 
aktivity uvědomilo,“ doplňuje výživová 
poradkyně Petra Hamerská. Novin-
kou letošního ročníku je soutěž mezi 
školami o nejlepší domácí svačinu. Ta 
vítězná bude odměněna workshopem 
s Martinem Škodou, nadějným mladým 
kuchařem. 

Vínu se nedaří      
– palec dolů 
Celosvětová produkce vína 

se loni snížila o šest procent na 251 
milionů hektolitrů. Vinu na tom nese 
hlavně nižší produkce v Evropě, a to 
o celou desetinu. Evropským vina-
řům v loňském roce nepřálo počasí, 
trápila je sucha, mráz a krupobití. EU 
se rovněž v rámci vinařské reformy 
rozhodla zrušit některé vinice, aby 
zabránila přebytkům, což mezi lety 
2008 až 2011 omezilo rozlohu vinic 
v regionu o 269 000 hektarů. Podíl 
pěti největších producentů vína 
v Evropě, kterými jsou Itálie, Španěl-
sko, Francie, Německo a Portugalsko, 
na celosvětovém vývozu loni klesl 
o tři procentní body na 62 %. Vyplývá 
to z údajů Mezinárodního úřadu pro 
révu a víno.   

Děti lepší než dospělí        
– palec nahoru 
Odborníci na výživu doporučují 

400 gramů zeleniny a ovoce denně, 
ovšem ve skutečnosti tuto porci 
zvládnou zkonzumovat většinou jen 
batolata a předškoláci, jejichž matky dbají 
na zdravé složení jídelníčku. Průměrný 
školák sní za týden dvanáct různých 
druhů ovoce a zeleniny, zatímco 
běžný muž si vystačí sotva s polovinou. 
Podle britského průzkumu zveřejněného 
v Daily Mail mezi nejnenáviděnější druhy 
patří zelí, brokolice, růžičková kapusta 
a lilek. V jejich odmítání jsou muži 
dokonce tak důslední, že jim partnerky 
musejí o skutečném složení jídla lhát 
a přítomnost zeleniny zatajovat. Přidávají 
ji tak do polévek či omáček nebo maskují 
smetanou a sýrem. 

bio netáhne            
– palec dolů 
Podle výzkumu společnosti 

KPMG biopotraviny pravidelně kupují jen 
čtyři procenta Čechů. Občas si je koupí 
37 % lidí, naopak 17 % respondentů 
je nikdy nevyzkoušelo a vyzkoušet ani 
nechce. Jako nejčastější důvod malého 
zájmu lidé uvádějí vysokou cenu 
biopotravin. Téměř polovina dotázaných 
pak biopotravinám nevěří a nevidí jejich 
výhody oproti běžným výrobkům. Jejich 
kvalita, zdravotní klady a absence che-
mických látek a konzervantů jsou naopak 
nejčastějšími uváděnými důvody pro 
nákup biopotravin. Mezi jejich příznivce 
patří častěji ženy než muži, nejvíce se 
nakupují na jižní Moravě, v Plzeňském 
kraji a v Praze, nejméně pak na Ústecku, 
Kralovéhradecku a na Vysočině. 
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Naprostá většina lidí ovoce a zeleninu před konzumací pečlivě omyje, 
stejně tak jako si před jídlem umyje své ruce. Kolik z nás ale napadne 
před otevřením koly nebo piva v plechovce očistit její víčko? Zbytečnost? 
Naopak, tak jednoduchý hygienický návyk nám nevezme víc než pár 
sekund a ochrání nás před nepříjemnými zdravotními problémy.  

Z plechu ne!
V České republice však takové nákazy 
mající původ v potravinách a jejich 
obalech nehrozí. Výrobci i distributoři 
se musejí řídit předpisy, které jim 
ukládají zajistit celou výrobu i skladovací 
prostory proti vniknutí škůdců a vybavit 
je deratizací a dezinfekcí. O dodržování 
těchto pravidel se pravidelně pře-
svědčují kontroloři Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce. Dostatečnou 
ochranu představuje sekundární obal. 
„V Budvaru se balí plechovky po šesti 
až dvanácti kusech do fóliového balení 
přímo na konci plnicí linky,“ uvádí Petr 
Samec, PR manažer Budějovického 
Budvaru. 
Rozhodně není důvod se potravinám 
v plechových obalech vyhýbat. Množství 
takto znečištěných obalů je minimální. 
Před načnutím plechovky by však mělo 
být samozřejmostí omytí vodou, ještě 
lépe saponátem. Pokud taková možnost 
není, je třeba ji alespoň otřít. Zminimali-
zuje se tak množství případných nebez-
pečných mikrobiálních buněk a virů. 
Tento postup je nutný i tehdy, pokud 
nápoj nekonzumujeme přímo z obalu, 
ale přeléváme jej do sklenice. V opačném 
případě bychom si při přelévání tekutiny 
spláchli nečistoty přímo do skleničky. 
Další možností je použití slámky, která 
eliminuje kontakt nápoje s vnější částí 
obalu. Zásady hygieny je třeba dodržovat 
i u všech dalších konzervovaných 
výrobků – kompotů, zeleniny, rybiček 
či paštik. Přestože je nebezpečí nákazy 
hlodavci přenosným onemocněním 
velmi malé, obezřetnost se i tak vyplatí. 
Musíme si uvědomit, že od plnicí linky 
na náš stůl urazí každý výrobek kus cesty, 
přijde do kontaktu hned s několika páry 
rukou zaměstnanců výroby a obchodu 
a nachází se na něm množství dalších 
virů a mikrobů. Spíše než ochranou 
proti „krysím“ nemocem je proto očista 
plechovky prevencí před chorobami 
špinavých rukou. 

na člověka patří leptospiróza nebo 
hantavirus. Leptospiróza je bakteriální 
onemocnění, patogenní bakterie se 
vyskytují v moči nakaženého zvířete. 
Obaly znečištěné výkaly hlodavců 
by proto mohly být zdrojem této 
nebezpečné choroby. Příznaky nemoci 
nejsou vždy jednoznačné, proto je 
snadno zaměnitelná s jinými. Průběh 
může být lehčí, trvající jen několik 
dní. Objevují se vysoké horečky, bolest 
svalů, nevolnost, zvracení a malátnost. 
Bohužel však není vyloučen vážný 
průběh, kdy dochází k poškození 
některých orgánů, ledvin, jater, 
případně i ke snížení srážlivosti krve. 
Tento stav je již životu nebezpečný 
a je nutný okamžitý zásah lékařů. 
Přenos z člověka na člověka není 
naštěstí znám. Pokud by tedy došlo 
k nákaze jedince z potravinářského 
produktu, k přenosu na lidi z jeho okolí 
nedojde. Podobné projevy má i velmi 
vzácné onemocnění hantavirus. Šíří se 
i pouhým vdechnutím viru. Způsobuje 
horečky, bolesti hlavy, svalů, zrakové 
potíže. Rovněž tato infekce může mít 
poměrně lehký průběh, ale i těžké 
stavy končící smrtí. Nejvíce ohrožuje 
ledviny a dýchací soustavu.  

Velké oblibě se nápoje v plechu těší 
u řidičů. Osvěží při návštěvě venkovních 
kulturních akcí, prodávají se na koupa-
lištích. Limonády a kolové nápoje jsou 
běžně v nabídce školních automatů, 
kupují si je tedy i děti a mladiství. 
Plechovky udrží nápoje dlouho chladné, 
manipulace s nimi je velmi jednoduchá 
a pohodlná a jsou lehčí než skleněné 
lahve. Před jejich nákupem však mohla 
mnohé odradit varovná zpráva, která 
před lety kolovala elektronickou poštou. 
Tento e-mail upozorňoval na zahraniční 
případy úmrtí, k nimž došlo po nákaze 
leptospirózou po napití se z infikované 
plechovky. Podobně jako tomu bývá 
u podobných poplašných řetězových 
zpráv, je i tato informace zbytečně 
přibarvená. Avšak nic není černobílé. 

Nebezpečná onemocnění
Ve skladech nedostatečně vybavených 
deratizačními návnadami se mohou 
myši a potkani opravdu vyskytovat. 
Hlodavci kontaminují obaly výkaly 
nebo slinami, a pokud jsou sami 
nakaženi virovou nebo bakteriální 
chorobou, změní potravinářský 
produkt v nebezpečný zdroj infekce. 
Mezi nemoci přenosné z hlodavce 

praktické, 
ale nehygienické
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zaostřeno

V České republice žije v současné době 436 000 cizinců všemožných národností. 
Pokud se jim zasteskne po vlasti spojené s vůní domácí kuchyně, je jim hlavně 
ve větších městech k dispozici celá řada restaurací. Kam ale zajít na nákupy, když 
si chtějí pravé autentické pohoštění připravit doma? A kam se má vypravit Čech, 
ještě plný dojmů ze zahraniční dovolené, kde se zamiloval do místní kuchyně?

Cizina na lžíci
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Pokud jste projeli celý svět nebo 
cestujete jen prstem po mapě, jistě 
si z času na čas rádi zpestříte svůj 
český knedlíkovo-omáčkový jídelníček. 
Od čekání ve frontě na kečup jsme se 
dostali do doby, kdy není problém si 
celý nedělní oběd poskládat z exotic-
kých potravin. Je libo jako předkrm 
řecké olivy a francouzské sýry, jako 
hlavní chod japonskou polévku miso 
a čerstvé italské těstoviny, to vše 
završené sladkou chalvou s kvalitní 
brazilskou kávou? 

inspirace dovolenou
Zdá se, že produkty ze zemí, které 
Češi znají důvěrně ze svých cest, 
vyhledávají i po příjezdu do své vlasti: 
„Většinou k nám chodí určitě  
Češi, Řeků je mezi našimi zákazníky 
jen pár. Při nákupu jdou Češi většinou 
najisto, kupují olivy, pomazánky, 
oleje, jogurty či sýr feta, protože 
tyto řecké produkty ochutnali během 
svých cest a nyní se jim po typických 
tavernách a slunných plážích stýská,“ 
říká zaměstnankyně obchodu Olympia 
specializujícího se na řecké delikatesy 
a víno. 
Naopak klientela obchodů zaměře-
ných na kuchyně, se kterými Češi 
nejsou tolik obeznámeni, je tvořena 
především cizinci. Zástupci britských 
prodejen Robertson ke své nabídce 
řekli: „Ve složení našich zákazníků 
převažují cizinci. Češi nejsou na brit-
skou kuchyni tolik zvyklí, i když se 
v ní v poslední době hodně změnilo, 
což dokládá i velká popularita Jamie 
Olivera. Také cenově pro ně není 
náš sortiment asi úplně nastavený. 
K nejvíce prodávaným výrobkům patří 

cereálie, čaje, sušenky, chipsy, neal-
koholické nápoje, pivo, ale i masné 
výrobky a sýry.“  
K tomu, aby si ji zákazníci našli, 
nemusí být prodejna nutně zaměřena 
na světoznámou a populární kuchyni. 
Velkou výhodou samozřejmě je, pokud 
má obchod s autentickým zbožím 
jasný hit, pro který se zákazníci stále 
vracejí. Například v maďarské prodejně 
Hungaro Delikates je tímto tahákem 
bezesporu pravá maďarská mletá 
paprika – ať už ve sladké či pálivé 
variantě, jako prášek nebo pasta, 
od té české ji spolehlivě rozeznáte 
intenzivní barvou i chutí. 

co na to legislativa?
Samozřejmě i na cizince se z hlediska 
potravinářského práva vztahují 
stejné povinnosti jako na tuzemské 
provozovatele maloobchodu. Prvním 
krokem zahájení provozu potravi-
nářského podniku musejí být vždy 
registrace provozovny a předmětu její 
činnosti u příslušného dozorového 
orgánu. „Příslušnost Státní veterinární 
správy ke kontrole je stanovena 
v prodejních úsecích, kde dochází 
k úpravě masa, mléka, ryb, drůbeže 
a vajec. Příslušnost SVS ke kontrole se 
ovšem netýká maloobchodních úprav 
na zpracovaných výrobcích. Tam je 
příslušná k provádění dozoru Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce. 
Stejně tak i v úsecích s prodejem 
potravin rostlinného původu a směs-
ných potravin,“ vysvětluje mluvčí SZPI 
Pavel Kopřiva. 
Jak často mohou prodejci autentic-
kého zahraničního zboží kontrolu 
očekávat, závisí na možné rizikovosti 

každé prodejny, která se hodnotí 
podle typu potravin, velikosti pro-
vozovny, historie kontrol SZPI v pro-
vozovně a ostatních kritérií systému 
hodnocení rizika. „SZPI uskuteční 
ročně 36 000 kontrol, z toho 26 000 
v maloobchodě. Problémy u prodejen 
se zahraničním zbožím nevybočují ze 
spektra nedostatků v maloobchodě 
obecně. Mezi nejčastější patří nedo-
držení podmínek úchovy či skladování 
potravin,“ doplňuje Pavel Kopřiva. 
Rozdíl také je, zda prodávané zboží 
pochází ze zemí Evropské unie, nebo 
mimo ni: „Na zboží ze třetích zemí 
uplatňujeme v ČR také požadavky 
národní legislativy, neboť v ČR toto 
zboží vstupuje na území Evropského 
hospodářského prostoru poprvé 
a orgány v ČR jsou tedy za toto zboží 
svým způsobem odpovědné dalším 

rubrika podporována
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z jedné vybrané země, které se 
postupně staly jeho poznávacím 
znamením. „Lidl Česká republika 
začal s tematickými týdny, ve kterých 
zákazníkům představuje mezinárodní 
kuchyně, v roce 2006. Mezi první 
témata patřila kuchyně Mexika a Asie. 
Dnes je nabídka tematických týdnů 
velmi široká, nabízíme například týden 
italský, francouzský, španělský, řecký, 
americký, skandinávský a mnohé 
další. Při výběru tématu se bere 
v úvahu především atraktivita, pestrost 
a věhlas konkrétní gastronomie. 
Většina produktů je originálních a jsou 
vyrobené přímo v dané zemi. Dodava-
tele vybíráme dle standardních kritérií 
– musejí splňovat nároky na kvalitu 
a musejí být schopni zboží dodávat 
v požadovaném množství,“ říká mluvčí 
společnosti Lidl Jitka Vrbová.   

inspektory SZPI. Opakovaný výskyt 
je daný samozřejmě tím, že státní 
dozor je sice prováděn pravidelně, ale 
kontroly jsou vždycky jen namátkové, 
a proto nemohou postihnout nejen 
všechny šarže prodávaného zboží, ale 
také nepostihnou zdaleka všechna 
porušení požadavků a zásad správné 
distribuční praxe při prodeji potravin,“ 
vysvětluje Pavel Kopřiva. 

cizina v supermarketu
Cizokrajné potraviny nabízejí samo-
zřejmě v menší či větší míře i obchodní 
řetězce. Nezřídka se však jedná 
o českou variantu daného produktu, 
která je přizpůsobena našim chutím 
a zvyklostem, a autenticita občas 
pokulhává. Jinou cestou se rozhodl 
jít řetězec Lidl se svými tematickými 
týdny zaměřenými na produkty 

členským státům EU při pohybu 
zboží po Evropském hospodářském 
prostoru.“
V některých obchodech není problém 
narazit na krásně vypadající zboží, 
u kterého si ale nejste zcela jisti, co 
přesně od něj čekat, neboť zcela chybí 
český název a složení. Je tato sku-
tečnost v pořádku, a pokud chceme 
vědět, co přesně kupujeme, máme 
chodit do obchodů se slovníkem? 
„Žádné výjimky v označování neexis-
tují. Jde-li o balení určené pro tuzem-
ského spotřebitele, musí být povinné 
údaje uvedeny v českém jazyce, 
kromě obchodního názvu potraviny 
a údajů, které nelze jednoznačně 
v českém jazyce vyjádřit. Neuvedení 
údajů v českém jazyce je v poslední 
době nejčastější nedostatek v ozna-
čování zahraničního zboží zjišťovaný 
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jak dlouho už jste v Praze? 
V České republice jsem deset let. 
Pracoval jsem v úplně jiném oboru, 
pro jednu španělskou firmu, která 
investovala i v České republice 
do nemovitostí. Před čtyřmi roky 
jsme viděli, že přichází krize a já jsem 
měl v podstatě dvě možnosti – vrátit 
se do Španělska, nebo hledat práci 
v Čechách. Pro mě je samozřejmě 
komplikované si v Čechách najít 
zaměstnání, protože sice můžu bez 
problémů česky komunikovat, ale ne 
úplně bezchybně. Přes osm let jsem 
v Praze sledoval, že zde něco chybí 
– neexistoval zde žádný španělský 
obchod. Můj prvotní nápad bylo 
založení tapas baru, ale opět bych 
narazil na to, že potřebuji autentické 

španělské suroviny. Nakonec jsem tedy 
usoudil, že je méně riskantní otevřít si 
obchod se španělskými potravinami, 
který provozuji již druhým rokem. 

kdo u vás nejvíc nakupuje – špa-
nělé, cizinci obecně, či češi?
Velkou většinu, téměř tři čtvrtiny 
mých zákazníků, tvoří Češi. Zbytek 
jsou cizinci – Brazilci, Rusové, Němci, 
Angličané, Američané a další, kteří 
bydlí na Vinohradech v okolí prodejny. 
Španělé tvoří jen malou část mé 
klientely, není nás totiž v Čechách moc, 
jen kolem 1200. 

Toro blanco je jediný španělský 
obchod v Praze?
Samozřejmě existují obchody, kde 
se prodávají španělské produkty, ale 
většinou jsou spojeny také s italskými, 
francouzskými a dalšími delikatesami. 
Podle mých informací je koncept 
obchodu zaměřeného jen na španěl-
ské potraviny v Praze unikátní. 
Pro co k vám zákazníci zavítají 
nejčastěji?
Prodává se všechno, co si lidé obvykle 
se španělskou kuchyní spojují – olej, 
olivy, sýry, víno, šunky. A pak samo-
zřejmě další méně známé produkty 
jako nakládaná cizrna či paštiky. 

Všechno si vozíte přímo ze 
španělska?

Sám si všechny produkty nechávám 
dovážet každé dva týdny, takže se jedná 
o zaručeně autentické španělské zboží.

Máte pocit, že češi znají španěl-
ské potraviny ze svých dovo-
lených a přesně vědí, pro jaké 
pochoutky do obchodu míří?
U většiny zákazníků se dá předpo-
kládat, že španělské potraviny znají 
z dovolených, protože se v nich obvykle 
vyznají, a vědí, co nakupují. A ti zbylí 
zpravidla mají zájem vyzkoušet nové 
věci – znají italskou či francouzskou 
gastronomii, ale španělskou už tolik ne. 
Ne nadarmo existuje v Čechách úsloví 
o španělské vesnici…

Narazil jste při otevírání a pro-
vozování obchodu na nějaké pro-
blémy s českou legislativou?
Česká republika a Španělsko jsou 
nejhorší administrativní pekla na světě, 
minimálně taková je moje zkušenost. 
Ale nakonec jsem všechno díky 
své zarputilosti zvládnul vlastními 
silami a veškeré schvalovací procesy 
i kontroly potravinářské inspekce 
proběhly v pořádku. Nepříjemné 
například je, že nejsem velký odběratel 
a výrobci mi samozřejmě na obal 
nevytisknou informace o produktu 
v češtině. Musím si tedy sám pořizovat 
české překlady a vlastnoručně je lepit 
na obaly.

rubrika podporována

Je libo šunku jamón 
ibérico, klobásku fuet, 
sýr manchego či pravou 
rýži na paellu? Zajděte si 
do prvního specializovaného 
obchodu se španělskými 
produkty v Praze – Toro 
blanco. Hned ve dveřích vás 
uvítá přátelská tvář majitele 
Germana Palomina, jehož 
roztomilá čeština zákazníky 
provádí mezi regály plnými 
dobrot. 

Jak chutná 
španělská vesnice
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Medy od českých včelařů k dostání v síti obchodů Tesco 
Zákazníci mohou v obchodech Tesco vybírat z několika 
desítek druhů medů, k nejoblíbenějším se řadí medy 
od vybraných domácích včelařů, jež se na celkových pro-
dejích podílejí zhruba 20 procenty. 
Certifikovaní čeští výrobci musí splňovat náročná kritéria pro oblast zpracování 
medu, jež jsou zárukou té nejvyšší kvality. Na spolupráci s lokálními dodavateli 
klade Tesco velký důraz, jsme proto rádi, že si zákazníci české medy oblíbili. 
K regionálním dodavatelům medu se řadí například rodinná firma Jankar Profi 
z Čeladné. Dodávaný med je bez příměsí invertních sirupů a řepného cukru, ne-
obsahuje žádné konzervanty, barviva a není ředěn vodou. 
K novinkám patří produkt, na jehož výrobu je používán pouze med nektarový po-
cházející převážně z letních květů. Pro unikátní typy nektarů a bílkovin je vhodný 
zejména pro děti či při léčbě chřipkových onemocnění. 

jaká je historie firmy Orrero?
V roce 1996 byla v srdci Moravy 
v blízkosti Olomouce založena sýrárna 
Orrero, jejímž hlavním produktem 
je od roku 2003 sýr Gran Moravia. 
Společnost Orrero, kterou vybudovala 
italská společnost Brazzale, nejstarší 
sýrařská rodina v Itálii s počátky 
sahajícími do 18. století, je největší 
sýrárnou, výrobcem a také exportérem 
sýrů v ČR. V sýrárně v moravské Litovli 
je zpracováváno mléko z více než 80 
chovatelských podniků z Moravy, které 
se rozkládají na více než 100 000 
hektarech a denně podojí více než 
20 000 kusů šlechtěného dobytka, což 
představuje cca 8 % celkové produkce 
mléka v ČR. Podnik, věrný starým 
tradicím ručního zpracování, vznikl 
právě z obdivu pro starodávné umění 
výroby sýrů a kvalitu zdejšího mléka. 

Vyrábí sýr stejného typu ještě 
nějaká jiná česká mlékárna? 
Pokud je nám známo, jsme sami. Sýr 
Gran Moravia je na českém trhu unikát 

s více než polovičním podílem na trhu 
ve své kategorii. Na celkovém vývozu 
sýrů z ČR se sýry z Orrera podílejí 
téměř jednou třetinou. Vyvážíme 
celkem do 58 zemí celého světa. 

smějí se sýry Orrero nazývat 
parmazánem, nebo je toto ozna-
čení chráněno? 
Parmazán je označení italského 
sýra Parmigiano-Reggiano, který je 
chráněnou značkou původu. Ve spo-
jení s Gran Moravia toto označení 
nepoužíváme, i když se jedná o stejný 
typ. 

Gran Moravia jsou české sýry. 
Z jakého důvodu jste se tedy 
rozhodli pro koncept italských 
prodejen?

Důvody jsou prosté – hlavní majitelé 
společnosti Orrero jsou Italové, 
výrobní know-how je italské a navíc 
je italská gastronomie velice 
oblíbená. 

kdo jsou vaši nejčastější zákaz-
níci – cizinci, či češi?
Převažují Češi, ale v Praze na Vác-
lavském náměstí představují cizinci 
významnou část našich zákazníků. 

O jaké produkty je ve vašich 
prodejnách největší zájem? 
Největším hitem je tradičně sýr Gran 
Moravia a čerstvé krájené máslo. 
Kromě toho velice oblíbené jsou 
čerstvé sýry z vlastní produkce, jako 
jsou mozzarella, ricotta, caciotta či 
giuncata.

Zvláštním případem mezi prodejnami se zahraničními potravinami je firma Orrero 
– česká sýrárna vyrábějící především sýr typu parmazán Gran Moravia. V jedné 
z jejích devíti prodejen La Formagerria Gran Moravia zakoupíte nejen tuto 
pochoutku, ale také například čerstvé máslo, italská vína, těstoviny či uzeniny. 
Povídali jsme si o nich s generálním ředitelem firmy Jiřím niklem. 

Tradice nejstarší sýrařské rodiny
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jak poznat kvalitní potraviny – povidla  

k tomu Ing. Jan Pivoňka z VŠCHT. 
Dnes jsou povidla vyráběna většinou 
z lekvaru (švestkového polotovaru) nebo 
sušených plodů a známe je především 
jako ovocnou pomazánku na pečivo 
či sladkou náplň pekařských výrobků. 
Typická černá barva vzniká při tradiční 
výrobě mírným připalováním povidel. 
Dnes mnoho výrobců povidla tolik 
tepelně nezatěžuje a výsledné barvy 
dosahují přidáním barviva E150, tedy 
karamelu. 

Povidla a zákony
Vyhláška č. 157/2003 Sb. říká, že 
povidly se rozumí „potravina vyrobená 
z jednoho nebo více druhů ovoce 

Ovoce k výrobě povidel by mělo být 
zcela zralé, případně už přešlé prvními 
mrazíky, aby byl vyšší přirozený obsah 
cukrů. Na rozdíl od marmelád se povidla 
tradičně vyráběla bez přídavku cukru 
vařením ovoce, které po zchladnutí 
ztuhlo na požadovanou konzistenci. 
Laicky řečeno, švestky se vařily tak 
dlouho, až se odpařilo tolik vody, že se 
výsledný produkt již nekazil. Dříve slou-
žila povidla jako sladidlo, byla jedním 
z mála způsobů, jak díky jejich dlouhé 
trvanlivosti uchovávat ovoce. „Dnešní 
moderní technologie umožňují vyrábět 
povidla způsobem, který je pro surovinu 
méně zatěžující. Vzhledem k této 
skutečnosti však dochází i ke změnám 
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Koupíte povidla 
výborná i nepoživatelná

v senzorických vlastnostech povidel 
a jen těžko říci, zda před spotřebitelem 
lépe obstojí povidla vyrobená tradiční 
technologií nebo moderními postupy. 
V současné době navíc neexistuje 
jednoznačný standard, který by určoval 
senzorické vlastnosti povidel, a tak je 
možné se v tržní síti setkat s výrobky 
různého vzhledu, chuti a textury,“ říká 

Z nutričního hlediska jsou povidla 
cenným zdrojem minerálních látek, 
zejména draslíku. V důsledku velkého 
tepelného namáhání jsou však ochuze-
na o celou řadu nutričně významných 
látek, jako jsou například vitaminy, 
a dochází ke vzniku nežádoucích látek. 

Nevíme přesně, kdy a kde vznikla, ale jisté je, že švestková povidla jsou tradiční slovanskou 
potravinou. Podle slov známé autorky kuchařských knih Hany Michopulu jsou možná jedinou 
českou potravinou, která obstojí v konkurenci ostatních gastronomií – původností, využitím 
méně běžného ovoce, způsobem přípravy a pozoruhodnou chutí. Správná povidla by měla mít 
tuhou konzistenci a chutnat čistě po ovoci bez dalších pachutí. Jak však ukázaly výsledky našeho 
testu, konkrétní představy o nich se mezi jednotlivými výrobci i spotřebiteli dost významně liší. 

Testy připraveny 
ve spolupráci 

s MF Dnes
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(jablek, hrušek, švestek), s přídavkem 
přírodních sladidel nebo bez přídavku, 
přivedená do polotuhé až tuhé 
konzistence s jemnými až hrubšími 
částicemi dužniny ovoce“. Legislativa 
zná dva druhy povidel s využitím švestek 
– povidla slazená ze švestek a povidla 
slazená ze švestek a jablek. V případě, 
že výrobce použije k výrobě povidel 
pouze švestky, je na výrobu 100 g 
hotového výrobku třeba alespoň 170 g 
ovoce (švestkové dřeně, švestkového 
lektvaru či dřeně ze sušených švestek). 
Slazená povidla ze švestek a jablek 
musejí obsahovat minimální hmotnostní 
podíl ovoce 220 g ve 100 g hotového 
výrobku, přičemž nejméně 75 % musejí 
tvořit švestky. Povidla zároveň musejí 
obsahovat nejméně 60 % refraktome-
trické sušiny, tedy celkového obsahu 
cukru. 

jak jsme testovali
Otestovali jsme celkem 14 vzorků. 
Třináct vzorků bylo označených jako 
povidla, jeden vzorek (Schwartau) jako 
švestková pochoutka. Tento vzorek 
jsme do testu zařadili, neboť je svým 
vzhledem povidlům velmi podobný 
a mohlo by snadno dojít ke zmatení 
zákazníka. Nemusí však díky svému 
označení splňovat zmíněné legislativní 
požadavky, a tudíž jsme jeho celkové 
hodnocení vynechali. Testované vzorky 
pocházely od velkých průmyslových 
výrobců i malých producentů, ceny se 
pohybovaly od 52 až po 240 Kč za kilo.

Nejdůležitějším testovaným parametrem 
v analýzách provedených na Ústavu 
konzervace potravin Vysoké školy 
chemicko-technologické v Praze byl 
samozřejmě celkový ovocný podíl. 
Měření ovocného podílu je zatíženo 
poměrně velkou chybou měření 
(30 až 50 gramů), a tak všechny 
vzorky při započtení této nejistoty 
vyhověly deklarovanému obsahu ovoce 
i požadavkům vyhlášky. Je však nutné 
poznamenat, že vzorky Staročeská 
švestková povidla (Kovandovi) 
a Thüringer Pflaumenmus (Mühlhäuser) 
se od své deklarace odchýlily výrazně, 
vzorek Švestková povidla slazená 
s jablky (Nova) se pohyboval dokonce 

na samé spodní hranici nejistoty měření. 
Obal Staročeských švestkových povidel 
navíc zcela chybně obsahuje informaci, 
že „hmotnostní podíl ovoce ve 100 g 
výrobku je minimálně 75 g“, čímž by 
nesplnila základní požadavek na slazená 
povidla ze švestek – ve skutečnosti 
obsahují ovoce třikrát více. Výrobce Jiří 
Netopil použil nezvykle vysoké množství 
švestek (naměřená hodnota 391 g 
ve 100 g výrobku), s čímž korespondují 
také odlišné senzorické vlastnosti – 
výrobek odpovídá spíše lektvaru. Zcela 
zvláštním případem jsou Švestková 
povidla Ježkův statek, u kterých výrobce 
sám uvádí obsah 145 g švestek ve 100 g 
výrobku, což je pod úrovní legislativního 
požadavku a název povidla by tak 
vůbec neměl používat. Kromě toho tato 
povidla zcela propadla také v senzoric-
kém hodnocení, kde dostala od všech 
členů poroty nejhorší možnou známku.
 

Dále jsme se zaměřili na zjišťování 
druhu obsaženého ovoce, konkrétně, 
zda povidla neobsahují také jablka. 
Jejich přítomnost byla zjištěna ve třech 
vzorcích. Jedním z nich je vzorek 
Schwartau, v němž přítomnost jablek 
nebyla deklarována. „I pro švestkovou 
pochoutku, tedy výrobek, který není 
definovaný, platí požadavek, že 
ve složení musejí být uvedeny všechny 
složky, tedy i použité druhy ovoce. 
Pokud byla zjištěna přítomnost jablek, 
která nejsou uvedena ve složení, 
je to špatně. Nevyhovuje to jak 
požadavkům vyhlášky, tak se výrobce 
dopouští klamání spotřebitele,“ říká 
Irena Michalová ze Sdružení českých 
spotřebitelů. Jablečný podíl byl ovšem 
tak malý, že se do výrobku dostala prav-
děpodobně nikoli úmyslným přidáním, 
ale v důsledku technologie výroby. 
Jablka byla dále zjištěna ve vzorku 
Staročeská švestková povidla, 
jejichž použití výrobce deklaroval 
nejednoznačně jako ovocné protlaky 
(směs ovoce). Podle vyhlášky takovéto 

označení není možné, ve složení musejí 
být uvedeny jednotlivé druhy ovoce 
v sestupném pořadí. Povidla jsou navíc 
označena chybně jako „švestková“, což 
lze považovat za klamání spotřebitele, 
neboť obsahují také jablka a měla by 
tedy nést označení „slazená povidla ze 
švestek a jablek“. Posledním vzorkem, 
kde byla přítomnost jablek naměřena, 
je výrobek Švestková povidla slazená 
s jablky. Jejich použití výrobce deklaruje 
na obale. 
Kvůli vysoké nejistotě měření a kolísání 
použitých ukazatelů nelze však přesný 
obsah jablek stanovit. Vzhledem 
k podstatě stanovení obsahu ovoce 
a podílu jablek není možné přesně 
určit, zda vzorky obsahují méně ovoce, 
a pak je v pořádku podíl mezi jablky 
a švestkami, nebo mají vyšší celkový 
obsah ovoce, avšak výrobky obsahují 
více než 25 % jablek.
  
V parametru refraktometrická sušina, 
která udává celkový obsah přírodních 
sladidel, neuspělo hned pět testovaných 
vzorků, které mohou mít potenciální 
problémy s údržností. Zcela se opět 
vymykal vzorek Ježkův statek, kde byla 
naměřená refraktometrická sušina téměř 
poloviční oproti požadavkům vyhlášky. 
Přestože jsou povidla vzhledem 
ke složení a vysokému obsahu cukrů 
samoúdržná, byla u pěti výrobků 
zjištěna přítomnost konzervačních 
látek (sorbanu draselného a benzoátu 
sodného). U čtyř vzorků byl konzervant 
správě deklarován na obale, výrobce 
vzorku Staročeská povidla tuto 
skutečnost na obale neuvedl, což lze 
jednoznačně považovat za klamání 
spotřebitele.

Do testu jsme zařadili povidla ve skle 
i v plastu. Liší se především svou kon-
zistencí, řidší a lépe roztíratelná povidla 
naleznete většinou ve skleněném obale. 
Většina spotřebitelů tento rozdíl však 
netuší, neboť na obale doporučený účel 
použití většinou nenajdeme. 

Výrobce povidel Ježkův statek D. Vortel 
nám ke svému výrobku řekl: „Produkt 
už jsme stáhli z prodeje, nebyli jsme 
spokojeni. Přiznám se, že na začátku 
jsme měli malé povědomí o tom, co 
by mělo být na etiketě. Dneska vidím, 
že to, co tam máme napsané, jsou ne-
smysly, a že to nesplňuje zákon. Povidla 
se nepovedla, byla dělaná ze špatného 
druhu švestek. Po dnu vaření už jsme 
neměli nervy je vařit další den. Já se ne-
chci srovnávat s někým, kdo se živí tím, 
že vyrábí povidla. Byl to pokus.“ 
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rubrika podporovánatestovali jsme pro vás – povidla 

Název výrobku 
Fine food Švestková 

povidla 
Výrobce Hamé Kunovice
Cena za 1 kg 76 Kč
Koupeno Makro

Složení

šv. polotov. (lekvar, suš. 
šv.), cukr, kys. citrono-
vá, žel.látka: pektin, 

barvivo: karamel

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

170

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

188

Známka testu 1,5

Název výrobku 
Fruta Slazená 

švestková povidla 
Výrobce Hamé Kunovice
Cena za 1 kg 100 Kč
Koupeno Tesco

Složení

šv. pol. (lekvar, suš. 
šv.), cukr, škrob. sirup, 

kys. citron., pektin, 
barvivo: E150a

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

170

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

172

Známka testu 2,5

Název výrobku 
Mülhäuser Thüringer 

Pflaumenmus 

Výrobce
Mülhäuser Pflaume-
nmus Manufaktur

Cena za 1 kg 126 Kč
Koupeno Albert

Složení švestky, cukr, želírující 
látka: pektin, koření

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

220

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

198

Známka testu 2,2

Název výrobku 
Spar Premium 

Švestková povidla 
Výrobce pro Spar Hamé
Cena za 1 kg 163 Kč
Koupeno Interspar

Složení

fruktóza, švestky, suš. 
šv., šv. pasta, žel. látka: 
pektin, kys. citronová, 

barvivo: E150a

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

170

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

162

Známka testu 2,1

Název výrobku 
Hamé Švestková 

povidla 
Výrobce Hamé Kunovice
Cena za 1 kg 88 Kč
Koupeno Globus

Složení

šv. polotov. (lekvar, suš. 
šv.), cukr, škrob. sirup, 

kys. citron., pektin, 
barvivo E150a

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

170

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

192

Známka testu 2,3

Název výrobku 
Sympatica Povidla 

švestková 
Výrobce Lidl Česká republika
Cena za 1 kg 52 Kč
Koupeno Lidl

Složení

šv. pol. (lekvar, suš. 
šv.), cukr, šk. sirup, kys. 
citron., pektin, barvivo: 
karamel, konzervanty

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

170

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

171

Známka testu 2,4

Z degustace: Povidlová barva, příjemná vůně, 
dobrá, konzistence. Harmonická, méně výrazná 
chuť - přiměřeně sladká i příjemně kyselá. Známka 
za smyslové hodnocení 2,2.
Z laboratoře: Ovocný podíl nadprůměrný. Refrak-
tometrická sušina odpovídá.  
Dobrá a cenově výhodná povidla vhodná 
na pečení i roztírání.

Z degustace: Barva tmavá, konzistence dobrá, chuť 
mdlá, málo švestková, přiměřeně sladká, s lehkou cizí 
pachutí. Známka za smyslové hodnocení 2,9.
Z laboratoře: Ovocný podíl je podprůměrný, ale 
odpovídá požadavkům i údaji na obale. Refraktome-
trická sušina vyhovuje.  
Chuťově nevýrazná povidla s chemickými 
konzervanty a přírodním barvivem. Vhodná 
hlavně do buchet.

Z degustace: Barva povidlová, vůně i chuť je nety-
pická, po koření. Sladkost i kyselost jsou v rovnováze. 
Známka za smyslové hodnocení 3,1.
Z laboratoře: Ovocný podíl je vysoký, s nejistotou 
měření odpovídá deklaraci. Refraktometrická sušina 
je nižší, než požaduje vyhláška.
Nejsou to typická česká povidla, ale do per-
níku nebo na palačinky se hodí skvěle.  

Z degustace: Příjemná vůně i barva, i chuť je 
příjemná s vyrovnanou kyselostí i sladkostí. Až příliš 
velké kusy švestek. Známka za smyslové hodnocení 2.
Z laboratoře: Ovocný podíl je ve srovnání s ostat-
ními nižší, s odchylkou měření vyhlášku splňuje.  
Refraktometrická sušina odpovídá. 
Poměrně drahá povidla, chuťově velmi dob-
rá, vhodná hlavně na palačinky nebo lívance.

Z degustace: Barva tmavá povidlová, vůně 
příjemná, konzistence hustá, prstovitá, chuť 
méně výrazná, přiměřeně sladká. Známka 
za smyslové hodnocení 2,8.
Z laboratoře: Vysoký podíl ovoce, refrakto-
metrická sušina vyhovuje. 
Standardní povidla, hodí se do buchet. 

Z degustace: Barva povidlová, vůně mírně syntetic-
ká, konzistence tuhá, chuť málo švestková, přiměřeně 
sladká, příjemně kyselá. Známka za smyslové hod-
nocení 2,8.
Z laboratoře: Podíl ovoce i refraktometrická 
sušina vyhovuje.  
Velmi levná chuťově málo výrazná povidla 
s chemickými konzervanty a přírodním 
barvivem.
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testovali jsme pro vás – povidla

Název výrobku 
Fruit Garden 

Švestková povidla 
Výrobce Nova Sobotka
Cena za 1 kg 52 Kč
Koupeno Penny

Složení

šv. lekvar, cukr, kys. 
citron., barvivo E150c, 
škrob E1422. Možn. 
zbytkový konzervant. 

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

180

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

176

Známka testu 2,8

Název výrobku 
Lubawa Povidla švest-
ková jednodruhová 

Výrobce
vyrobeno 

pro Benefit, Lubawa
Cena za 1 kg 93 Kč
Koupeno Billa

Složení
švestkový polotovar, 

cukr, glukózo-fruktózo-
vý sirup

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

180

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

167

Známka testu 2,5

Název výrobku 
Nova Švestková 

povidla sl. s jablky
Výrobce Nova Sobotka
Cena za 1 kg 66 Kč
Koupeno Billa

Složení

šv. lekvar, jabl. dř., 
cukr, kys. citron., barv.: 
E150c, škrob E1422. 

Možn. zbyt. konz. 

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

220 (165 g švestek, 
55 g jablek)

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

190

Známka testu 2,9

Název výrobku 
Benefit Švestková 
povidla nízkosl. 

Výrobce
vyrobeno 

pro Benefit, Lubawa

Cena za 1 kg 80 Kč
Koupeno potravinydodomu.cz

Složení švestkový polotovar, 
cukr, sorban draselný

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

180

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

178

Známka testu 2,6

Název výrobku 
Švestková povidla 

Regionální potravina

Výrobce
Jiří Netopil, 
Žalkovice

Cena za 1 kg 238 Kč
Koupeno biocech.cz

Složení
švestky, 

bez přídavku cukru 
a konzervantů

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

300

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

391

Známka testu 2,8

Název výrobku 
Staročeská 

švestková povidla 
Výrobce Kovandovi Tábor
Cena za 1 kg 88 Kč
Koupeno Interspar

Složení

ovocné protlaky (směs 
ovoce), cukr, švestkový 
lekvar, sušené švestky, 
E330 (kyselina), aroma 

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

251

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

219

Známka testu 3,7

Z degustace: Barva tmavá, konzistence řídká až 
kašovitá, chuť a vůně netypická, se „syntetickou“ 
pachutí. Známka za smyslové hodnocení 4,4
Z laboratoře: Ovocný podíl vyhovuje. Vyhovující je 
i refraktometrická sušina.  
Velmi levná povidla s netypickou konzis-
tencí, obsahuje přírodní barvivo, zahušťo-
vadlo.

Z degustace: Barva i vůně typická povidlová, kon-
zistence pastovitá, chuť příjemná, i když připomíná 
spíše marmeládu. Známka za smyslové hodnocení 
1,9. 
Z laboratoře: Ovocný podíl je podprůměrný, 
požadavkům vyhlášky i deklaraci přesto vyhovuje. 
Nevyhovuje refraktometrická sušina.   
Dobrá povidla do buchet i na palačinky. 

Z degustace: Barva tmavá povidlová, příjemná 
vůně, konzistence tuhá, chuť málo švestková, přiměře-
ně sladká. Známka za smyslové hodnocení 3,2.
Z laboratoře: Celkový ovocný podíl vyhovuje. 
Refraktometrická sušina odpovídá.  
Tuhá jablečno-švestková povidla, s che-
mickými konzervanty,  přírodním barvivem 
a zahušťovadly.

Z degustace: Nejlepší ve smyslovém hodnocení, 
i když barvou a chutí se trochu blíží marmeládě. 
Chuť přiměřeně sladká a příjemně kyselá. Známka 
za smyslové hodnocení 1,6.
Z laboratoře: Ovocný podíl vyhovuje. Refraktome-
trická sušina je nižší, než požaduje vyhláška.  
Chuťově dobrá, chemicky konzervovaná 
povidla, hodí se do buchet i na palačinky. 

Z degustace: Barva hodně tmavá, vůně mírně 
připálená, konzistence hustá, chuť málo sladká, až ne-
příjemně kyselá. Známka za smyslové hodnocení 3,9.
Z laboratoře: Nezvykle vysoký ovocný podíl, 
nevyhovuje ale refraktometrická sušina.   
Povidla jsou vyrobena z nejvyššího množství 
švestek, zřejmě ale nezralých, protože v nich 
převažuje ostrá kyselost.

Z degustace: Barva až nepřirozeně tmavá, 
konzistence tuhá, těžko roztíratelná, chuť není příliš 
švestková, výrazně odlišná od ostatních a příliš 
sladká. Známka za smyslové hodnocení 4,4. 
Z laboratoře: Ovocný podíl s nejistotou měření odpo-
vídá. Refraktometrická sušina odpovídá. 
Údajně podle „staročeské receptury“ 
(obsahují ale aroma a nedeklarované kon-
zervanty) a s „přirozenou chutí“.

Propadák te
stu
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složení poroty
Smyslové vzorky posuzovala desetičlenná porota složená z nezávislých odborníků 
a výrobců. Anonymně posuzovali vzhled, vůni a chuť. 

Ing. Libor Bůšek, ředitel Fruta Podivín, Hamé
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT
Ing. Hedvika Hájková, SZPI
Lenka Kočišíková, Brand manager CR&SR,  Hero Czech (Schwartau)
Irena Michalová, Sdružení českých spotřebitelů, odborná poradkyně
Ing. Jitka Míchalová, vedoucí úseku řízení a kontroly jakosti, Nova Sobotka 
Hana Michopulu, publicistka, autorka kuchařských knih
Doc. Ing. Kamila Míková, CSc., VŠCHT 
Doc. Dr. Ing. Zdeňka Panovská, VŠCHT
Ing. Hana Šemíková, Simply good, domácí pekařství

testovali jsme pro vás – povidla 

jak číst tabulky
Známka testu: skládá se z hodnocení senzoriky (40 %), podílu ovocné složky 
(30 %), refraktometrické sušiny (10 %), obsahu přídatných látek (10 %) a zna-
čení na obale (10 %). Známky 1 až 5, jako ve škole.
Složení: uvádíme složení, které uvedl výrobce na obale. Několik výrobců mělo 
složení uvedeno chybně. 
Deklarovaný podíl ovoce: uvádíme ovocný podíl uvedený výrobcem na obale. 
Jeden vzorek pro nízký podíl označen jako švestková pochoutka, další dva 
označeny jako povidla v rozporu s vlastní deklarací (Staročeská povidla, Ježkův 
statek).
Zjištěný podíl ovoce: všechny vzorky dle měření zatíženého velkou nejistotou 
splnily legislativní požadavky.
Z degustace: uvádíme celkový závěr z degustace a známku za smyslové 
hodnocení.
Z laboratoře: výsledky laboratorního testování a jejich ne/shoda s deklarovanými 
údaji. 

Výrobci podceňují značení na obalech
Řada výrobců nedodržela legislativní nařízení ohledně správného značení 
složení výrobku na obale. Mezi největší prohřešky patřilo chybné uvedení 
ovocného podílu, chybějící deklarace obsahu přírodních sladidel ve 100 g 
a neuvedení obsahu konzervantů. Přehled značení testovaných výrobků:
• Fine food: v pořádku
• Spar Premium: v pořádku
• Mülhäuser: chybí označení množství cukru ve 100 g výrobku.
•  Hamé: nepovolené zdravotní tvrzení („Věděli jste, že je ve švestkách obsaženo 

velké množství antioxidantů, látek, které preventivně působí proti rakovině 
a kardiovaskulárním chorobám?“). Špatně čitelné údaje.

• Sympatica: v pořádku
• Fruta: v pořádku
• Lubawa: v pořádku
•  Benefit: Označení "nízkoslazená" je matoucí, výrobce podle složení použil 54 g 

cukru na 100 gramů výrobku.
• Fruit Garden: v pořádku
•  Regionální potravina: chybí obsah přírodních sladidel ve 100 g výrobku. Datum 

minimální trvanlivosti je uvedeno chybně  (už od roku 1997 není možné použít 
„... od data výroby“).

• Nova: v pořádku
•  Staročeská povidla: zavádějící věta „hmotnostní podíl ovoce ve 100 g výrobku je 

minimálně 75 g“ – ve skutečnosti je ve výrobku ovoce třikrát více. Přítomnost jablek 
je deklarována chybně jako ovocné protlaky (směs ovoce). Neuvedeno množství 
přírodních sladidel ve 100 g výrobku. Obsahuje nedeklarované konzervanty.

•  Ježkův statek: nejedná se o povidla – deklarováno 145 g švestek ve 100 g 
výrobku. Chybí údaj o množství cukru ve 100 g výrobku. Údaj o minimální 
trvanlivosti není podle vyhlášky (není uvedeno, kde se údaj nachází). Údaj 
o složení výrobku není podle vyhlášky (chybí slovo „složení“).

•  Schwartau: Obsahuje nedeklarovanou jablečnou surovinu (méně než 5 % 
celkového ovoce).

Název výrobku 
Ježkův statek 

Švestková povidla  
Výrobce D. Vortel, Bohdalín
Cena za 1 kg 240 Kč
Koupeno mojespizirna.cz

Složení
švestky z Vysočiny, 

cukr (11 %), 
pektin (< 0,1 %)

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

145

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

142

Známka testu 4,6

Název výrobku 
Schwartau 
Švestková 
pochoutka

Výrobce
vyrobeno 

v Německu
Cena za 1 kg 199,7
Koupeno Interspar

Složení

švestky, cukr, kyselina 
citronová, kořenící 

složky, barvivo: kara-
mel, aroma vanilin. 

Dekl. podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

165

Zjištěný podíl ovoce 
(g/100 g výrobku)

172

Známka testu nehodnoceno

Z degustace: Barva šedohnědá, vůně nepříjem-
ná, konzistence extrémně řídká, chuť absolutně 
netypická, nepříjemná, připálená, zatuchlá. Známka 
za smyslové hodnocení 5.
Z laboratoře: Zcela nevyhovující výrobek. Ovocný podíl 
je velmi nízký, nevyhovuje refraktometrická sušina. 
Nejdražší v testu, nejsou povidla, ale řídká 
hmota se zatuchlou vůní a připálenou chutí.

Z degustace: Barva povidlová, vůně příjemná, ale ne-
výrazná, konz. řídká, kousky švestek, chuť není špatná, 
ale odlišná od klasických povidel – příměs jiného ovoce 
a koření. Známka za smyslové hodnocení 2,4
Z laboratoře: Ovocný podíl odpovídá dekl. množ-
ství. Obsahuje jablka, nejsou uvedena ve složení.
Dekl. jako šv. pochoutka, vzhledem ale může 
zmást zákazníky. Chuťově není výrobek 
špatný, hodí se spíš na palačinky a lívance.

Propadák te
stu

nehodnoceno
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V čem se potraviny z domácí regionální 
produkce liší od těch dovážených? 
Především mají lepší chuť, aroma i výživo-
vé hodnoty. Ty jsou dány čerstvostí, která 
u „cestujících“ potravin chybí. Například 
ovoce a zelenina se sklízí ještě před dozrá-
ním a udržuje se ve speciální atmosféře, 
která další zrání zpomaluje. Ztrácí tak ale 
chuť i některé živiny. Potraviny od českých 
producentů jsou navíc vystaveny většímu 
tlaku na kvalitu. Ať už ze strany spotřebitelů, 
kteří jsou s nimi v  bližším kontaktu, nebo ze 
strany kontrolních inspekcí.
V situaci, kdy se do České republiky dováží 
množství levných potravin, u kterých kvalita 
není vždy nejdůležitějším měřítkem, mohou 
být potraviny z regionů řešením. U výrobků 
od místního řezníka, pekaře či farmáře si 
můžete být původem jisti. Mnohdy vám 
producent rád osobně vysvětlí, odkud bere 

suroviny pro výrobu potravin a jaký používá 
postup.
Výrobky oceněné značkou Regionální 
potravina splňují ty nejpřísnější národní 
i evropské požadavky na kvalitu potravin. 
Značku dostanou každým rokem jen ty 
nejlepší potraviny, které zvítězí v konkurenci 
ostatních výrobků ve své kategorii. O značku 
Regionální potravina producenti soutěží 
každý rok ve 13 krajích Čech a Moravy. 
Kde všude můžete potraviny se značkou 
Regionální potravina sehnat? Ve vybraných 
obchodech i obchodních řetězcích, na far-
mářských trzích nebo přímo u samotných 
výrobců. V současné době má tuto prestižní 
značku 273 výrobků a s letošním čtvrtým 
ročníkem budou přibývat další.

Více informací najdete  
na www.regionalnipotravina.cz.

Značka Regionální potravina  
vám zaručí kvalitu  
a domácí původ
Český spotřebitel se čím dál více začíná zajímat o to, odkud pochází potraviny v jeho 
nákupním košíku, kde a za jakých podmínek se vyrábí a z jak kvalitních surovin. 
Ulehčit zákazníkům orientaci v nabídce potravin pomáhá Ministerstvo zemědělství, 
které již od roku 2010 podporuje českou regionální produkci značkou Regionální 
potravina. Zelenomodré logo jim zaručuje kvalitu a poctivé suroviny z regionů. 

Slezské halušky
Halušky si po svém upravili v Moravsko- 
slezském kraji. Vyzkoušejte variantu známé 
delikatesy s  výrobky oceněnými moravsko-
slezskou Regionální potravinou.

Doba přípravy: 1 hodina
Počet porcí: 5 porcí

Co potřebujete: 
• 500 g brambor 
• 1 vejce 
•  200 g pšeničné mouky hladké  

Speciál 00 Extra 
• 250 g měkkého tvarohu Ekomilk
• 200 ml zakysané smetany 
• 25 dkg uzené slaniny 
• sůl

Brambory oloupeme, nastrouháme, vy-
mačkáme vodu a promícháme s vejcem, 
solí a moukou. Do vařící vody „nakapeme“ 
halušky lžící nebo haluškovým sítem. Va-
říme asi 5 minut, dokud halušky nevypla-
vou. Ihned po vyjmutí je propláchneme 
pod studenou vodou, necháme okapat 
a smícháme s tvarohem spojeným se 
zakysanou smetanou. Polijeme rozškvaře-
nou slaninou.

Regionální potravina 

21552_RP_advertorial_210x297_Svet potravin.indd   1 7.5.13   9:52
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naše testování 

ztratí“ – směs, v níž je možné identifikovat 
jen papriku a mrkev podle typických 
barev, původ dalších ingrediencí zůstává 
zahalen tajemstvím. Podle výrobce se jedná 
o „zeleninu v různém poměru“. A aby 
nám opravdu dopřál, štědře přidal třináct 
druhů koření.  Je tak skoro škoda, že se ani 
jediný neprojevil na chuti pokrmu. Omáčka 
chutnala výhradně po sojovce a byla tak 
slizká, že nám samovolně odplouvala ze 
lžíce.    
Do masa posledního vzorku už nemá 
většina z nás odvahu kousnout – na první 
pohled je to pokrevní bratříček „á la masa“ 
z předchozího kung pao. A hleďme, podle 
složení na obale obsahují jen tyto kuřecí 
kousky devět složek: kuřecí maso (bravo!), 
vodu, laktózu, mléčné a sójové bílkoviny, 
jedlou sůl, antioxidant E331, želírující látku 
E407a a stabilizátor E451. A omáčka 
skandální chuti masa zdatně sekunduje. Její 
kovová pachuť padá na jazyk a po chvíli se 
mění v nepříjemně pálivou. Postřeh jednoho 
z testujících říká výstižně: „Tahle sice není 
sladká, ale jíst se nedá.“

celkové hodnocení
Marně se snažíme si představit strávníka, 
pro kterého jsou tyto chuťovky vyráběny. 
Vždyť si stačí připlatit v průměru deset korun 
a v každém čínském bistru vám přinesou – 
tu chutnější, tu méně povedené – kung pao, 
které se ale vždy bude dát sníst, aniž byste 
měli pocit, že se musíte svému tělu ještě dva 
dny omlouvat, že jste ho nutili podstoupit 
něco takového. Věřte, že i vítězný vzorek je 
jen jednookým králem mezi slepými, a tak 
rada na závěr zní – všem těmto lahůdkám 
se v obchodech vyhněte velkým obloukem. 

aniž by měl neodbytný pocit, že musí jídlo 
nejdříve řádně rozpitvat, aby ho v něm 
nečekalo nepříjemné překvapení. Na straně 
druhé, porce omáčky je spíše dětská, masa 
poskrovnu a rýže uvařená tolik, že v omáčce 
zcela rozměkne. Bronzový medailista, vzorek 
od společnosti Hamé, nabídnul chuťově 
normální (všechno v této kategorii bereme 
v těchto stísněných podmínkách všemi 
deseti) maso. Na jeho množství bohužel 
opět dost šetřil, ačkoli by ho dle deklarace 
na obale mělo být ze všech vzorků nejvíce. 
Zato škrobu jsme si mohli dát, co hrdlo 
ráčí – nerušeně si plaval v omáčce, která 
díky němu byla rozpustile pihatá. A jak 
nám šmakovala? Byla neuvěřitelně sladká, 
a pokud člověk není lovec či detektiv, aby 
vypátral a vítězoslavně vylovil části pokrmu, 
které vypadají vábně, musí se smířit s tím, 
že tato omáčka chutná prostě a jednoduše 
divně.

Vzpoura chuťových pohárků
A dostáváme se ke vzorkům, u kterých 
by si pochvalu zasloužila snad jen správně 
uvařená rýže, a to, jak říká i Jára Cimrman, 
je opravdu málo. U vzorku číslo 4 jsme 
dokonce byli svědky historického okamžiku, 
neboť jeden z degustujících poprvé za svůj 
půlstoletí trvající život vyplivnul maso. 
Tedy maso… Doličné předměty plavající 
v omáčce jsou tohoto vznešeného pojmu 
zcela nehodny. Struktura i chuť byly masu, 
jak je známe, byť v jeho levnějších varian-
tách, běžných pro tyto hotové pokrmy, 
na hony vzdálené.  Připomínaly spíše 
z molitanu slisovanou a na úhledné kostičky 
nakrájenou hmotu. Omáčka si vysloužila 
indiánské jméno „ta, ve které se všechno 

Vaniček s jídly na čínský způsob byly plné 
regály, my se v rámci rovné soutěže rozhodli 
pro kung pao s rýží. Podle fotografií to 
vypadalo, že jsme rozhodně neprohloupili. 
Talíř plný masa, zeleniny, hub a oříšků byl 
příslibem poledního pochutnání, po kterém 
možná bude zapotřebí menší siesta. 
Na většině z nich vykukují dokonce hůlky – 
autenticita je tedy zaručena. Přesvědčili jsme 
se však, jak mocným zaklínadlem je slovo 
ILUSTRAČNÍ. Nejen, že pohled na masové 
směsi nebyl tak lákavý, jak naznačovaly 
obaly, ale narazili jsme na mnohem 
zásadnější problém: prakticky vůbec se 
nedají jíst!

hlavně pozitivně!
Zvědavě se srocujeme kolem vzorku číslo 
1, který už na dálku září sytě oranžovou 
barvou. Výrobce se pravděpodobně rozhodl 
vzít na svá bedra řešení problému, že Češi 
jedí nedostatečné množství zeleniny. Díky 
jejím záplavám pokrm připomínal spíše lečo 
a celkově nám nějak chyběl důvod, proč 
bychom něco takového měli jíst. Ale to jsme 
ještě nevěděli, že nic lepšího už ten den 
redakční restaurace servírovat nebude…
Snaha najít na každém vzorku něco 
pozitivního nás vede ke konstatování, 
že kung pao od Heli působí mnohem 
vyváženěji a má i zdravější barvu. Strávník 
tedy může směle přistoupit ke konzumaci, 
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Tak to tu ještě nebylo! Když 
jsme zaváděli novou rubriku 
Naše testování, ve které členové 
redakce ochutnávají hotová 
jídla zakoupená v českých 
supermarketech, nenapadlo 
nás, jaký bič si na sebe pleteme. 
Těžko jsme mohli čekat, že 
nejhorší podpásovku schytáme 
zrovna od číny. Vzhledem 
k tomu, že i vševědoucí 
Wikipedie tvrdí, že se jedná 
o jídlo oblíbené především 
pro svou jednoduchou 
přípravu, nečekali jsme žádné 
gastronomické drama. Ale 
nemohli jsme se mýlit víc…

Trapný pokus 
o českou čínu
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Název
Kung pao s rýží Spar 

Feine Küche
Výrobce Hamé
Cena 44,90 Kč
Hmotnost 400 g
Výživová hodnota 
ve 100 g

569 kJ (135 kcal)

Senzorické hodnocení
Rýže 2,5
Maso 2,5
Omáčka 3,5
celkově 2,8

Název
Kuřecí směs kung 
pao s rýží Hamé

Výrobce Hamé
Cena 65 Kč
Hmotnost 400 g
Výživová hodnota 
ve 100 g

neuvedeno

Senzorické hodnocení
Rýže 3
Maso 2,5
Omáčka 4
celkově 3,2

Název
 Kuře Kung-pao, 

rýže Heli
Výrobce Heli Food
Cena 52,90 Kč
Hmotnost 400 g
Výživová hodnota 
ve 100 g

621 kJ (147 kcal)

Senzorické hodnocení
Rýže 3,5
Maso 2,5
Omáčka 3
celkově 3

Název
Chicken Kung pao 

with rice Tesco
Výrobce prodávající: Tesco
Cena 52,90 Kč
Hmotnost 400 g
Výživová hodnota 
ve 100 g

455 kJ (110 kcal)

Senzorické hodnocení
Rýže 2,5
Maso 5
Omáčka 4
celkově 3,8

Název
Kuře Kung Pao s rýží 

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

497 kJ (118 kcal)

Senzorické hodnocení
Rýže 2,5
Maso 5
Omáčka 5
celkově 4,2

+ dobře uvařená rýže
+ příjemná vůně rýže
+ kvalitní kuřecí maso
- sytě oranžová barva
- přílíš mnoho ingrediencí
- viditelný škrob
- chuť jako lečo

+ dobré maso
+ velká porce omáčky
- málo nevábně vonící rýže
- příliš mnoho papriky
- velké množství škrobu
- příliš sladká omáčka
- nepříjemná pachuť omáčky

+ dobře uvařená rýže
- nevábná vůně rýže
- odporné maso
- neidentifikovatelné ingredience
- příliš sladká omáčka
- chuť po sojové omáčce
- slizká konzistence omáčky

+ dobře uvařená rýže
- odporná chuť masa
- maso plné vody a chemie
- odporně vypadající směs
- omáčka bez chuti po ingrediencích
- kovová pachuť omáčky
- nepříjemně pálivá omáčka

+ kvalitní kuřecí maso
+ vyvážený poměr ingrediencí
+ příjemně hnědá barva omáčky
- příliš měkká rýže
- malá porce masa i omáčky
- příliš sladká omáčka
- odporná chuť oříšků

Hodnocení 1 až 5 bodů, jako ve škole

naše testování 

Vděčné a jednoduché
„V naší restauraci se sice zamě-
řujeme na českou klasiku, ale 
i takzvanou čínu najdete na jídel-
ním lístku dost často,“ říká majitel 
restaurace U Vodárny na pražských 
Vinohradech Josef Kočovský. „Při-
znám se, že se moc nezabýváme 
názvy jako kung pao a podobně, 
jedná se obvykle o masovou 
směs z kuřecího nebo vepřového, 
na spoustu způsobů – s oříšky, pór-
kem, ananasem, pikantní, sladké. 
Je to vděčné a jednoduché jídlo, 
na kterém není moc co zkazit, bývá 
vyprodané mezi prvními. Stačí ho 
v nabídce stručně popsat a hostům 
je obvykle jasné, co si pod tím 
mohou představit a jsou s ním pak 
spokojeni.“

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

Vzorek č. 1

Vzorek č. 3 Vzorek č. 4 Vzorek č. 5

Vzorek č. 2
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se tato částka ze zřejmých politických 
důvodů takřka nezvyšovala. Ze strav-
ného se nakupovaly pouze potraviny, 
další nutné výdaje na provoz jídelen 
byly dotovány z rozpočtů státu či obcí. 
Boom výstavby jídelen probíhal 
v 60. a především v 70. letech 
v souvislosti s masovou výstavbou 
sídlišť, která byla reakcí na zvýšenou 
porodnost. Postupně bylo vybudováno 
více než 10 000 školních jídelen! 
V nich se stravovalo 100 % dětí 
mateřských škol, více než 90 % žáků 
základních a 65 % studentů středních 
škol.

a zřizování školních jídelen, byly 
stanoveny finanční normy na nákup 
potravin a poplatky za stravování 
a zároveň specifikovány výživové 
dávky podle věku dětí a délky jejich 
pobytu ve škole. Od prvopočátku zde 
také byla snaha dozorovat kvalitu 
jednotlivých školních jídelen.

Problémy růstu
Až do začátku devadesátých let nebyly 
školní jídelny součástí škol. Výše 
stravného reflektovala spíše finanční 
možnosti jednotlivých strávníků nežli 
reálné náklady školních jídelen. Navíc 

Počátky organizovaného školního 
stravování spadají do prvních let 
po skončení druhé světové války, kdy 
bylo nutné zejména dětem zajistit 
hodnotnější výživu a zlepšit tak jejich 
celkový zdravotní stav, na kterém se 
negativně podepsala léta válečného 
strádání. Ze spontánních iniciativ 
obcí a škol začaly vznikat první školní 
jídelny a brzy se zapojilo i minister-
stvo školství, aby zajistilo jednotnou 
úroveň a kvalitu stravování. Už 
v prvních legislativních předpisech 
ze začátku padesátých let bylo 
určeno, kdo je odpovědný za provoz 

Školní jídelnou prošel každý z nás. Při vyslovení těchto dvou slov si vybavíme barvité 
vzpomínky na konkrétní jídlo, atmosféru v jídelně, kuchařky či chování dozorujících učitelů. Je 
nezpochybnitelné, že školní jídelny pomáhaly a stále pomáhají utvářet už několikáté generaci 
dětí jejich vztah ke stravování a jídlu obecně. Proto bychom o školních jídelnách měli vědět 
více, ať už jako rodiče dětí školou povinných či jen proto, že jde o významný fenomén našeho 
školského systému. V prvním díle seriálu o školních jídelnách vám přiblížíme začátky školního 
stravování až po jejich současné fungování. 

co je vhodné pro vaše dítě
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Školní jídelny jsou 
naše rodinné stříbro
Historie a současnost
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co je vhodné pro vaše dítě

Jestliže kvantita školních jídelen 
byla tou nejlepší vizitkou minulého 
režimu, už horší to bylo s jejich 
kvalitou. Obecný nedostatek financí 
na investice do lepšího technického 
vybavení, ale také problémy se 
zásobováním a kvalitou potravin, 
se podepisovaly na výsledných 
pokrmech, které v jídelnách vznikaly. 
Bezesporu pokrokovým opatřením 
však bylo, že už v samém počátku 
byly nastaveny výživové normy, které 
musely jídelny dodržovat. Později se 
normy pro lepší orientaci transfor-
movaly na tzv. spotřební koš (jakési 
měřítko pestrosti stravy), jehož 
dodržování je upraveno vyhláškou 
a platí dodnes. 
Zlatá éra školních jídelen položila 
jak dobré základy, ze kterých systém 
školního stravování těží dodnes 
– dostupnost, organizovanost, 
kontrolu kvality, dodržování pestré 
skladby jídel se všemi potřebnými 
živinami – tak bohužel zafixovala 
v našem podvědomí fenomény nega-
tivní – zejména nechvalně známé 
UHO (univerzální hnědá omáčka), 
které se již na talířích ve školních 
jídelnách téměř nevyskytuje, ale 
v myslích mnoha lidí ještě přetrvává.

Mnoho práce, málo výhod
Po roce 1990 se školní jídelny staly 
součástí škol, kromě pár velkých jídelen, 
které jsou samostatnými právními 
subjekty. Prioritně byly legislativně 
navýšeny finanční limity na nákup 
potravin a poplatky za stravné upraveny 
tak, aby bylo možné nakoupit potraviny 
ve složení a kvalitě odpovídající náro-
kům spotřebního koše. Díky investicím 
do lepšího technického vybavení dnes 
mnohé jídelny připravují dvě až tři 
hlavní jídla denně, ze kterých si mohou 
strávníci v předstihu vybrat. To s sebou 
přináší samozřejmě vyšší požadavky 
na koordinaci a přípravu.
Nemálo času zabere také vykonávání 
a dohled nad dodržováním spletitých 
a někdy protichůdných hygienických 
a výrobních postupů, které musejí 
být v souladu s českými i evropskými 
předpisy. Dozorem jsou pověřeny 
orgány České školní inspekce, dodržo-
vání hygienických požadavků a zásad 
správné výrobní praxe má na starosti 
hygienická správa. Legislativní předpisy, 
kterými se musí každá školní jídelna 
řídit, by se nedaly napěchovat ani 
do dvou tlustých šanonů. Základní 
vymezení činnosti školních jídelen 
je obsaženo ve školském zákoně 
a ve vyhlášce o školním stravování. 
Jídelny se musejí řídit už zmiňovanými 
hygienickými předpisy, ale také řadou 
dalších zákonných norem, jako jsou 
bezpečnost práce atd.
Poněkud zamotaná je také otázka kom-
petencí v řízení chodu školních jídelen. 
Ve většině škol jsou vedoucí jídelen 
podřízeni řediteli školy a hospodaření 
jídelny není odděleno od hospodaření 
školy. Vedoucí tak neznají rozpočet 
určený pro jídelnu a nemohou ovlivnit 
nákup zařízení ani potravin. Někdy 
dochází dokonce ke slučování funkce 
hospodářky školy a vedoucí jídelny 
do jednoho pracovního úvazku, bez 
ohledu na pracovní zatížení a potřeb-
nou kvalifikaci. Třaskavá je také vždy 
otázka navyšování ceny stravného. 
Toto vytěsňování zájmů a důležitosti 
školních jídelen se odráží i na platech 
zaměstnanců, kteří v jídelnách pracují 

prakticky za minimální mzdu. Přesto 
je zde fluktuace naprosto minimální, 
možná z toho důvodu, že mnohé 
kuchařky berou svou práci spíše jako 
poslání než jako zdroj obživy. Přitom 
tato práce není zdaleka „jen“ o vaření. 
Kromě znalosti mnoha předpisů, 
zásad zdravé výživy, dodržování 
hygieny a výrobních postupů či přípravy 
speciálních diet, je personál denně 
v kontaktu s mnoha dětmi a učiteli, což 
nutně přináší psychicky vypjaté situace. 

chcete nás?
Práci školních jídelen se přece jen 
poslední dobou dostalo jistého celo-
společenského uznání. Od roku 2010 
pořádá Společnost pro výživu za pod-
pory Všeobecné zdravotní pojišťovny 
soutěž o nejlepší školní oběd, která je 
součástí komplexního preventivního 
programu boje proti dětské obezitě. 
První ročník byl z hlediska počtu 
zúčastněných školních jídelen poněkud 
rozpačitý, ale v dalších ročnících už šly 
počty účastníků strmě nahoru. Díky 
medializaci výsledků soutěže se také 
podařilo zvrátit negativní obraz školních 
jídelen v médiích. Také ze strany lékařů 
a odborníků na dětskou výživu zní 
už léta směrem ke školním jídelnám 
jednoznačná a stále hlasitější podpora. 
V nejisté a nekontrolovatelné oblasti 
výchovy ke správnému stravování 
v samotných rodinách jsou školní jídelny 
ostrůvkem jistoty, který bychom si měli 
umět ubránit.
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Možná je to vlivem dědičnosti, 
možná musíme hledat viníka 
v současném životním stylu 
obyvatel. Jedno je však jisté – 
v současné době různé druhy 
alergií postihují až 30 % lidí. 
Mezi nejvíce rozšířené patří 
alergie potravinové. Protože 
jejich kompletní výčet by byl 
nekonečný, zaměříme se na ty 
nejčastější. Jsou jimi alergie 
na mléko, vejce a ořechy.  

ve fermentovaných výrobcích, 
například v zelí, rybách, citrusech 
nebo čokoládě. S velmi silnou reakcí 
připomínající infarkt se můžeme 
setkat u intolerance na glutamát 
sodný. Podle svého objevitele nese 
název Kwokův syndrom, ale známější 
je pod jménem syndrom čínské 
restaurace. 

Laktózová intolerance
V případě mléka mluvíme o laktózové 
intoleranci neboli nesnášenlivosti 
na mléčný cukr. Při chybějícím enzymu 
laktázy v těle nedochází po požití 
mléčného výrobku ke štěpení cukrů 

Na začátku je třeba rozlišit dva pojmy 
– alergie a potravinová intolerance. 
U alergie dochází při přijetí stravy 
s alergenem k aktivaci imunitního 
systému a začínají se tvořit protilátky. 
Reakce přichází nejčastěji do hodiny 
od požití a může se projevit širokým 
spektrem příznaků. Ať již jsou to 
kožní projevy, svědění, otoky, výsev 
pupínků, nebo odezva trávicího 
traktu, která se projeví průjmem 
a bolením břicha. Stranou nezůstává 
ani dýchací systém a s ním spojené 
kýchání, kašel a rýma.
Druhý typ mají na svědomí 
metabolické poruchy, při kterých 

v těle chybějí látky, jež danou složku 
v potravě dokáží zpracovat. Problémy 
se většinou vypozorují při časté 
konzumaci například mléčných 
výrobků obsahujících mléčný cukr, 
laktózu. Setkáme se též s pojmem 
histaminová intolerance, která je 
způsobena nedostatkem enzymu 
zvaného diaminoxidáza. Ten má v těle 
na starost přirozené odbourávání 
histaminu. Když enzym v organismu 
chybí, může zvýšené množství 
histaminu v těle vyvolat příznaky 
podobné alergii – bolesti hlavy, pocit 
na zvracení, bolesti žaludku nebo 
třes. Vysoký obsah histaminu najdeme 
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a tělo na něj zareaguje jako na cizo-
rodou látku, která do organismu 
nepatří. Reakce, nejčastěji bolest 
břicha a průjem, záleží na přijatém 
množství. Řada nemocných je 
schopna dobře strávit až 15 g laktózy 
za den, což odpovídá asi 250 ml 
mléka. 
Laktózová intolerance patří mezi 
nejrozšířenější alergie v Evropě 
a postihuje všechny věkové kategorie. 
Nejčastější je však u kojenců a batolat. 
Může se dokonce projevit i tehdy, 
když je dítě pouze kojeno. Stačí, když 
matka sama popíjí kravské mléko, 
bílkoviny přijaté matkou se k dítěti 
dostanou přes mateřské mléko. 
Možná si pokládáte otázku, proč 
kojeným dětem vadí kravské mléko. 
Na vině je poměr kaseinu a syrovátky. 
V kravském mléce je více zastoupena 
bílkovina kasein, u mateřského mléka 
je to právě naopak. Jak se trávicí 
systém malého dítěte postupně vyvíjí, 
začíná trávit bílkoviny lépe a nedo-
chází k alergickým reakcím. 

jak mléko nahradit
Mléčné výrobky nám do organismu 
přinášejí nezbytný vápník, který při 
nesnášenlivosti mléčných produktů 
musíme doplnit jinou cestou. Prvenství 
v obsahu vápníku drží mák, který 
však nekonzumujeme každý den, 
proto nám nezaručí pravidelnou 
dávku vápníku. Je vhodné do stravy 
zařadit dostatek zeleniny, například 
kapustu, brokolici a špenát. Vyšší 
množství vápníku má také řeřicha, 
kterou si lehce vypěstujeme i doma 
v květináči. Kromě zeleniny se nachází 
vápník v sezamovém a slunečnicovém 
semínku, v soje, sardinkách a v tofu. 
Mléčné výrobky mohou potom alergici 
nahradit celým spektrem výrobků. 

Ať již jsou to sojové produkty, rýžová 
a pohanková mléka nebo speciální 
výrobky bez obsahu mléčného cukru. 

Alergie na vejce
Alergie na vejce se objevuje často 
spolu s laktózovou intolerancí, 
protože mají ve složení podobnou 
bílkovinu. Rozlišujeme alergii 
na žloutek a zvlášť na bílek. Žloutek 
při dostatečné tepelné úpravě svoji 
alergizující vlastnost ztrácí, bílek 
je tvrdší oříšek. Obsahuje více než 
20 různých alergizujících proteinů 
a začíná měnit svoje vlastnosti až 
po překročení 60 °C. Pokud se 
chystá člověk alergický na vaječný 
bílek na očkování, neměl by na svoji 
alergii zapomínat a upozornit na ni. 
V očkovacích látkách se využívá 
kuřecích zárodků, které mohou 
vyvolat alergickou reakci. 

jídelníček bez vajec
Samozřejmě se nejedná o alergii jen 
na slepičí vejce, nechtěná reakce se 
může rozvinout také na vejce jiných 
ptáků, například křepelek. Jako 
prevence je vhodné vyvarovat se 
používání syrových vajec v pokrmech 
a vejce dostatečně tepelně upravovat. 
V pokrmech se vejce nahrazují velice 
snadno, protože nejsou většinou v jíd-
lech nezbytnou surovinou. Z běžně 
dostupných surovin použitelných 
místo vajec lze jmenovat například 
pudinkový prášek, bramborový 
a kukuřičný škrob. Stejně jako vejce 
mají za úkol spojovat suroviny a tuto 
funkci v pokrmu skvěle splní. 

když nemůžeme ořechy 
Ořechy se řadí mezi jedny z nejsilněj-
ších alergenů. Pod společným názvem 
ořechy najdeme ořechy pekanové, 

vlašské, para, kešu, lískové, mandle 
a pistácie. Arašídy zde nehledejte, 
do velké skupiny stromových ořechů 
nepatří. Avšak jsou také silným vyvolá-
vačem alergické reakce. Při této alergii 
je zcela nezbytné vyhnout se veš-
kerým produktům s ořechy, protože 
i nepatrné množství může mít fatální 
následky. Důležité je sledovat složení 
potravin, nacházejí se v cukrovinkách, 
marcipánu, omáčkách, tucích, nebo 
těstech.
Chybí-li vám oříšková příchuť, 
začleňte do jídelníčku oříškově 
chutnající pohanku. Do cukroví jsou 
skvělou náhradou ořechů opražené 
ovesné vločky, pravý marcipán nahradí 
varianta vyráběná ze sušeného mléka. 

nemoci a potraviny
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Ingredience:  
 300 g špaldové hladké mouky, 100 g třtinového cukru, 

1 prášek do pečiva, špetka soli, 250 g brambor typu C, ovoce  

Postup:
 Brambory očistíme a ve slupce uvaříme. Uvařené brambory oloupeme a v míse 

rozmačkáme nebo nastrouháme. Přidáme mouku, kterou prosejeme s práškem 
do pečiva a přisypeme cukr se solí. Důkladně promícháme a vypracujeme hladké 
těsto. Plech nebo pekáček vyložíme papírem na pečení a rozložíme na něj 
rozválené těsto. Na povrch naklademe oblíbené ovoce – meruňky, jablka, blumy, 
nebo švestky. Vložíme do vyhřáté trouby a pečeme při 180 °C asi 20 minut. 

Ovocný bramborový koláč 
bez mléka a vajec  
Doba přípravy: 40 minut, na 1 plech 
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Novela zákona by měla nabýt účinnosti 
od 13. prosince 2014, tedy současně 
s nařízením EU o označování potravin. 
Tím budou stávající požadavky doplněny 
o úpravu deklarování údajů o alergen-
ních látkách ve výrobku, zemi původu 
výrobku či velikosti písma na obalech. 
Dalšími důvody pro rozsáhlou novelizaci 
zákona, vedle zapracování předpisů EU 
do české legislativy, je snaha reagovat 
na konkrétní zjištění z potravinářské 
praxe a také usnesení vlády, které bylo 
přijato v souvislosti s metanolovou 
aférou nařizující ministerstvu zeměděl-
ství sjednocení dozoru nad potravinami.  

jednotná kontrola potravin
Nejvíce diskutovanou novinkou je právě 
změna kompetencí dozorových orgánů. 
V současné době je tento dohled nad 
potravinami rozdělen mezi ministerstvo 
zemědělství a ministerstvo zdravotnictví. 
Ministerstvo zemědělství, respektive 
Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce, kontroluje výrobu potravin 
a obchod s nimi. Ministerstvo zdra-
votnictví, konkrétně Státní veterinární 
správa, zajišťuje dozor ve stravovacích 
službách. Podle návrhu ministra 
zemědělství Petra Bendla by se takřka 
veškerá kontrola, s výjimkou provozů 
uzavřeného typu jako školní jídelny, 
nemocnice či věznice, měla sjednotit 
pod kompetence dozorových orgánů 
ministerstva zemědělství. „My tuto 

snahu MZe podporujeme. Myslíme 
si, že je nutné jeho kompetence 
ohledně dozoru nad potravinami 
posílit. Naprosto názorným příkladem 
této potřeby je chybějící dohled nad 
bouráním masa v restauracích, které 
z velké části probíhá načerno,“ řekl 
Miroslav Toman, prezident Potravinářské 
komory ČR.   

co ještě chybí
Potravinářská komora se chystá 
formou připomínek prosadit do novely 
povinnost zveřejňování obsahu hlavní 
složky produktu, jména výrobce 
u pultového prodeje nebalených 
potravin a značení země původu 
u všech potravin. To se jí do původního 
návrhu novely protlačit nepodařilo. 
„Dnes jsou údaje o nebaleném zboží 
pouze na vyžádání spotřebitele, ale zde 
může být problém, že prodavač není 
schopen tyto informace podat. Neumím 
si představit, jakým způsobem by se 
tento způsob kontroloval a postihoval,“ 
dodává Miroslav Toman. Zároveň 
chce Potravinářská komora do zákona 
prosadit, aby obchodní řetězce povinně 

zveřejňovaly údaje o podílu tuzemských 
produktů ve své nabídce. Tento údaj by 
byl zveřejněn na webových stránkách 
ministerstva zemědělství a průběžně 
aktualizován. 
Návrh novely zákona počítá se zvýše-
ním sankcí za nedodržování nařízení při 
výrobě či prodeji potravin. Dosavadní 
pokuta za prohřešky administrativní 
povahy by měla vzrůst z jednoho na tři 
miliony korun. Pokuta za nedodržování 
požadavků na jakost, uchovávání 
či označování potravin se v návrhu 
zvyšuje ze současných tří na deset 
milionů korun. Pro nejzávažnější 
prohřešky zůstává zachována stávající 
hranice 50 milionů korun. „Tady si 
klademe otázku, zda má smysl zvyšovat 
tyto sankce, když dosud nikdy nebyla 
nejvyšší pokuta uvalena. Dozorové 
orgány jsou povinny zohledňovat, zda 
by uložená pokuta nebyla pro provoz 
likvidační a mají de facto svázané 
ruce. Je tak na zvážení, zda by nebylo 
efektivnější volit poprvé sankci ve stá-
vající výši a při opakovaném provinění 
přistoupit k uzavření prodejny,“ uzavřel 
Miroslav Toman. 

Potraviny nově a lépe
Největší změna potravino-
vého práva od vstupu České 
republiky do Evropské unie. 
Významný legislativní počin, 
zejména s ohledem na aféry 
falšování potravin či prodeje 
zdravotně závadných pro-
duktů. Tak se nejčastěji mezi 
potravináři mluví o chystané 
novele zákona o potravinách, 
kterou předkládá ministr 
zemědělství Petr Bendl. 
Pokud bude v jejím prosazení 
úspěšný, čekají spotřebitele 
změny, které by měly vést 
k posílení ochrany jejich zdraví 
a lepší informovanosti na trhu 
s potravinami. 

Potravinářská komora
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jak můžete soutěžit?
Vyplňte anketní lístek na www.svetpotravin.cz  
a už jen čekejte, zda se právě na vás usměje 
štěstí.  

O soutěži Náš obchod
Soutěž „Náš obchod“ je založena na hod-
nocení prodejen potravin v ČR (řetězce 
i běžné obchody) na základě ne/spokojenosti 
zákazníků. Hodnocení jednotlivých kritérií 
známkujte 1 až 5 body, přičemž 5 je nejlepší. 
Vyhrává prodejna s nejvyšším počtem bodů. 
Každý účastník soutěže má pouze jeden hlas. 
Každý měsíc vybereme tři čtenáře, kteří za-
šlou nejzajímavější komentář, a věnujeme jim 
roční předplatné časopisu Svět potravin. 

Soutěž NÁŠ oBCHod
Časopis Svět potravin přináší svým čtenářům další soutěž! Máte ve svém okolí 
oblíbený obchod, ve kterém rádi nakupujete potraviny a rádi byste se o své 
zkušenosti a zážitky podělili i s ostatními čtenáři? Není nic jednoduššího, 
v anketě Náš obchod dejte svůj hlas prodejně potravin, kterou jste si oblíbili, 
a vyhrajte lákavé ceny!

soutěž

inzerce

Kontrola kvality 
je u nás vždy 

na prvním místě

Jsme 1. velkoobchod 
s mezinárodním certifi kátem IFS.

Kvalitu čestvého ovoce a zeleniny bereme 
vážne. Měříme pevnost, obsah štávy, 
cukernatost a řadu dalších aspektů. Již 
od roku 2010 jsme totiž držiteli certifi kátu 
IFS, mezinárodní normy pro systémy řízení 
kvality. Neustále zlepšujeme všechny naše 
postupy. Nakupují u nás profesionálové 
a ti chtejí jen to nejlepší. Proto musíme být 
v kvalitě vždy o krok napřed.

MAKRO. Záruka nejvyšší kvality.

9082_MAKRO_Kvalita_IFS_inzerce_210x146.indd   1 6.5.13   9:27
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Jídlo patří k životu, to je 
nepopíratelný fakt. A že 
dobré jídlo dokáže náš život 
udělat ještě lepším, s tím lze 
také souhlasit. Jak ale při 
dnešní bohaté nabídce 
v prodejnách potravin poznat, 
které z nich jsou opravdu 
dobré? Najít správnou 
odpověď na tuto otázku 
pomáhá spotřebitelům od 
roku 2003 národní značka 
kvality potravin KLASA, 
která je udělována ministrem 

zemědělství nejkvalitnějším 
potravinářským a země-
dělským produktům.

Již několik marketingových 
výzkumů potvrdilo, že národní 
značka kvality potravin KLASA 
patří k nejznámějším značkám 
v České republice. Díky jarním 
akcím, které odstartovaly 
13. dubna a poběží do 
25. května, získá řada spotřebi-
telů i konkrétnější představu 
o chuti mnoha produktů, které 
již byly KLASOU oceněny. 

KLASA 
jede s chutí!

KLASA

Dejte přednost kvalitě!

www.eklasa.cz

Prvním místem, kam KLASA při svém 
putování po vlastech českých a moravských 

zavítala, byly Litoměřice.

Není divu. Na ochutnávkových stolech 
byly připraveny talíře s mnoha 

chuťovými lákadly.

Konal se zde XI. ročník festivalu Vinařské Litoměřice.

A nebyly to jen pochutiny, které si obvykle 
dáváme k vínu, ale i řada dalších výrobků 

z různých potravinářských oborů.

Expozice značky KLASA se stala zajímavým 
a návštěvníky oceňovaným doplňkem festivalu.

KLASA v Litoměřicích prezentovala 
velkou část ze sortimentu 

oceněných výrobků.

Podle vysokého zájmu návštěvníků 
a také z jejich reakcí je jasné, 

že prezentace byla velice úspěšná.
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Druhou zastávkou „spanilé jízdy“ výrobků se značkou KLASA 
se staly 14. 4. 2013 Cukrářské slavnosti, které se konaly 
v areálu zámku Kačina nedaleko Kutné Hory.

SLADKÉ je žít…

KLASA

Zámek patřící k nejvýznamnějším empírovým stavbám 
v České republice je sídlem Muzea českého venkova, 

jež je součástí Národního zemědělského muzea. 
Má proto k potravinářství velice blízký vztah.

Již z názvu akce Cukrářské slavnosti 
je patrné, že nebyla na rozdíl 

od litoměřického festivalu zaměřena 
jen na dospělé návštěvníky.

Oproti ochutnávce v Litoměřicích probíhala 
prezentace značky KLASA prostřednictvím 

jednotlivých stánků několika výrobců.

Návštěvníci se tak mohli například osvěžit vynikajícím 
jablečným moštem z produkce fi rmy Bohemia Apple, 
družstvo, která má ve své nabídce také další oceněný 

výrobek – čerstvá jablka.

Odolat nešlo ani preclíkům nebo 
vánočce z pekárny Josef Rýdl, s. r. o.

Několik výrobků se značkou KLASA 
dodává na trh i tradiční producent škrobových 

potravin Amylon, a. s.

K zakousnutí byly také tyčinky vyrobené 
fi rmou HAVLÍK OPAL spol. s r. o. Firma stánek 

sdílela se zástupcem mlékárenského 
průmyslu – společnosti ORRERO a. s., 

která je producentem sýrů GRAN MORAVIA.

Pro návštěvníky Cukrářských slav-
ností, kteří se zastavili 

u expozice značky KLASA, byla 
připravena soutěž.
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I proto se KLASA představila na akci spojující 
potravinářskou produkci se sportovním výkonem. 
20. dubna 2013 postavila stánky na Pardubickém 
vinařském půlmaratonu. Opět jí společnost dělalo 
několik výrobců mimořádně kvalitních potravin.

Na vítěze i poražené bylo možno připít alkoholickými 
nápoji ze sortimentu fi rmy BOHEMIA SEKT, s. r. o.

Reprezentantem cechu pekařského 
byl producent vyhlášených preclíků 

Josef Rýdl, s. r. o.

KLASA

Společnost HAVLÍK OPAL spol. s r. o. nabízela 
k ochutnání svoje vynikající tyčinky.

Dobrou náladu přinesla do Pardubic i fi rma Sonnentor 
s. r. o., a to doslova, protože jeden z jejích KLASOU 

oceněných výrobků se tak jmenuje.

Pro špičkové výkony potřebují sportovci dostatek 
energie a vitamínů. Získat je mohou například 
z produktů společnosti VITAMINÁTOR s. r. o. 

Jde o 100% přírodní ovocné šťávy. Podobného 
zaměření je i produkce společnosti Bohemia Apple, 
družstvo – dalšího vystavovatele v expozici KLASY.

Také jihočeská MADETA a. s., jeden z našich 
nejznámějších zpracovatelů mléka, lákala 

na ochutnávku své produkce.

Na sportovní akci nemohla chybět ani možnost 
zasoutěžit si. KLASA ji samozřejmě nabídla.

A ceny byly víc než lákavé.

Dejte přednost kvalitě!

www.eklasa.cz

Vyrábět 
KVALITNĚ 
je běh na dlouhou trať…
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co byste měli vědět o řepkovém oleji

dvojí využití není ničím výjimečným či 
špatným a vůbec se nevylučuje. Vedle 
řepky jsou takto využívány například 
i brambory, cukrová řepa, len nebo 
pšenice,“ vysvětluje Doc. Petr Baranyk ze 
Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin.  

Řepka v české kuchyni
Zatímco v Německu je řepkový olej mezi 
spotřebiteli nejoblíbenějším rostlinným 
olejem, výzkum agentury STEM/MARK 
dokazuje jeho výrazně slabší popularitu 
v českých domácnostech. Ve studené 
kuchyni nachází největší uplatnění 
olivový olej, doménou teplé kuchyně je 
pak olej slunečnicový. Více než tři pětiny 
dotázaných neví, zda řepkový olej dodává 
pokrmům příjemnou chuť. Obdobně 
stejně velké množství respondentů 
není schopno říci, zda je řepkový olej 
zdraví prospěšný a jeho složení vyhovuje 
výživovým požadavkům z hlediska složení 
tuků a zastoupení skupin mastných 
kyselin. 

co tedy ukrývá?
„Z hlediska lidské výživy není ani tak 
důležité množství oleje, které daná 
rostlina vytváří, ale jeho složení, tedy 

spektrum obsažených mastných kyselin. 
Olej ze současných odrůd řepky se svým 
složením blíží oleji olivovému a v někte-
rých parametrech jej dokonce předčí, 
zejména díky vysokému obsahu omega-3 
nenasycených mastných kyselin,“ říká 
RNDr. Pavel Suchánek z Laboratoře pro 
výzkum aterosklerózy IKEM. Zdravotní 
přínos řepkového oleje spočívá především 
v nízkém podílu nezdravých nasycených 
mastných kyselin a velmi vysokém obsahu 
zdraví prospěšných vícenenasycených 
mastných kyselin. „Díky výraznému 
zastoupení nenasycených mastných 
kyselin omega-3 můžeme označit řepkový 
olej jako nutričně velice hodnotný, díky 
čemuž má četné zdravotní přínosy,“ 
vysvětluje Pavel Suchánek. 

Zdravé srdce
Zásadní přínos mají mastné kyseliny, 
jež jsou v běžném českém jídelníčku 
zastoupeny podprůměrně, v prevenci 
kardiovaskulárních onemocnění, a to 
zejména ovlivněním hladiny cholesterolu. 
Studie prokázaly zásadní pokles koncen-
trace velmi rizikového LDL cholesterolu 
o asi 17 % již po třech týdnech konzu-
mace řepkového oleje. Dostatečný přísun 
omega-3 mastných kyselin zároveň 
snižuje riziko trombóz a má pozitivní vliv 
na imunologické reakce, kdy brání vzniku 
alergických reakcí a předchází vzniku 
zánětu. 
Odborníci doporučují denní příjem 
tuků v maximální výši 35 % z celkového 
energetického příjmu, přičemž jen třetina 

V Čechách se pěstování řepky olejné ujalo 
hlavně v letech 1820 – 1839 a s postup-
ným rozvojem moderních technologií její 
význam postupně klesal. Začátkem 80. let 
minulého století prodělala řepka mimo-
řádný šlechtitelský pokrok umožněný její 
vynikající genetickou tvárností, která dala 
vzniknout odrůdám, které poskytují olej 
velmi ceněný a doporučovaný odborníky 
na zdravou výživu. Dnešní realita je tedy 
zcela odlišná od dob první a druhé svě-
tové války, kdy byl řepkový olej používán 
hlavně pro svícení v lampách a nouzově 
využíván i v potravinářství, protože nic 
lepšího k dispozici nebylo. Současné 
odrůdy řepky, z nichž se olej vyrábí, jsou 
kvalitativně významně jiné a výrazně lepší, 
než staré, tzv. erukové odrůdy. Od roku 
1985 se v České republice pěstují výlučně 
tyto nové, tzv. dvounulové odrůdy řepky, 
které poskytují olej velmi ceněný a dopo-
ručovaný odborníky na zdravou výživu 
prakticky po celém světě. „Přesto, díky 
alternativnímu využití řepkového oleje pro 
výrobu metylesterů povinně přimícháva-
ných do motorové nafty, vyvolává nadále 
u některých spotřebitelů představu, že 
je surovinou nikoli potravinářského, ale 
chemického průmyslu. Přitom takovéto 
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Řepka olejná patří k nejrozšířenějším a nejstarším hospodářským 
plodinám v České republice. Nachází široké využití v potravinářství, 
při výrobě olejů nebo kosmetiky. Přes své nepopiratelné kvality má 
však řepkový olej v očích mnoha spotřebitelů špatnou pověst, neboť 
stále přetrvávají předsudky o jeho problematických vlastnostech. 

olej nad zlato
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co byste měli vědět o řepkovém oleji

složení jednotlivých olejů a tuků i vzájemného poměru mezi skupinami 
omega-6 a omega-3, který by měl být 4:1 
nebo ještě lépe 3:1. Středoevropská strava 
bohužel zachovává velmi nevýhodný 
poměr 10:1, severoamerická strava 
bohatá na fast foody se blíží poměru 
dokonce 40:1,“ doplňuje Pavel Suchánek. 
Tento poměr je v řepkovém oleji 2:1, 
proto je jeho pravidelná konzumace velmi 
pozitivní a potřebná. 

jak nakupovat?
Českým spotřebitelům může rozhodování 
při výběru vhodných rostlinných olejů 
znesnadňovat značení druhu olejů 
na etiketách, které není vždy zcela jasné 
a jednoznačné. Také nabídka jednodru-
hových řepkových olejů není v české 
maloobchodní síti příliš široká, ale blýská se 
na lepší časy, protože řada výrobců avizuje 
uvedení nových produktů na trh. Na pod-
poru spotřeby řepkového oleje zahájil 
v září 2012 Svaz pěstitelů a zpracovatelů 
olejnin informační kampaň „Řepkový 
olej – olej nad zlato“, jejímž úkolem je 
zvýšit povědomí o nutričních vlastnostech 
řepkového oleje, zpopularizovat ho a zvýšit 
jeho spotřebu. Více informací k celému 
projektu naleznete na webových stránkách 
www.olejnadzlato.cz.

by měla pocházet z živočišných tuků. 
Zbylé dvě třetiny by měly tvořit rostlinné 
tuky a oleje. Speciální doporučení existují 
pro příjem omega-3 mastných kyselin 
– denně bychom měli zkonzumovat 2 
gramy kyseliny alfa-linolenové obsažené 
v řepkovém oleji a 200 miligramů z tuků 
mořských živočichů. „V posledních deseti 
letech se připomíná zásadní význam 
nejen celkového množství přijímaných 
polynenasycených mastných kyselin, ale 

Zdravotní působení 
mastných kyselin
nasycené mastné kyseliny 

– spíše negativní 

transmastné kyseliny 

– vysoce negativní

mononenasycené mastné kyseliny 

– neutrální, spíše pozitivní

vícenenasycené mastné kyseliny

– vysoce pozitivní

Tuk/olej Nasycené 
mastné ky-
seliny (%)

Transmast-
né kyseliny 
(%)

Monone-
nasycené 
mastné 
kyseliny (%)

Omega-3 ví-
cenenasyce-
né mastné 
kyseliny (%) 

Omega-6 ví-
cenenasyce-
né mastné 
kyseliny (%) 

Řepkový 
olej

8 1 61 9 20

Slunečnico-
vý olej

12 1 25,5 0,5 61

Sójový olej 16 1 23 7 53

Olivový olej 15 0 75 1 9

Vepřové 
sádlo

41 2 48 1 8

Mléčný tuk 67,5 2,5 22 0,5 1,5

Rybí tuk 28 0 52 15 5

inzerce
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Většina z nás má bohaté zkušenosti s běžnými chorobami, jako jsou chřipka nebo angína. Co 
ale dělat, když se proti vám obrátí třeba nedělní oběd a způsobí například kampylobakteriózu 
či botulismus. Zní to exoticky, ale tato onemocnění z potravy na nás číhají na každém rohu. 
Ve většině případů je přitom dostatečná prevence skryta v dodržování hygienických zásad 
zacházení s potravinami.
Nákazám z potravy jinak říkáme 
alimentární nákazy. Vznikají v souvislosti 
s konzumací potravin nebo vody, které byly 
infikovány bakteriemi, viry nebo parazity.

bakteriální nákazy z potravy
Salmonelóza je v současné době 
nejrozšířenější alimentární infekcí. 
Původcem tohoto onemocnění je skupina 
bakterií – salmonel. Nejčastějším zdrojem 
onemocnění je maso drůbeže a výrobky 
z nich, vejce a z nich vyrobené lahůdkářské 
a cukrářské výrobky (majonéza, vaječné 
pomazánky, žloutkové věnečky, krémy). 
Onemocnění obvykle probíhá jako akutní 
zánět žaludku a střeva. Malé děti a staré 
osoby jsou ohroženy dehydratací, u osob 
trpících současně jiným onemocněním pak 
může mít salmonelóza velmi těžký průběh, 
končící postižením různých orgánů. 

Kampylobakterióza je co do počtu 
onemocnění u nás na prvním místě. 

Příčinou tohoto onemocnění je 
campylobacter jejuni. Nejvýznamnějším 
zdrojem pro člověka je drůbež, neboť 
více než polovina poražené drůbeže 
je nakažena tímto mikrobem, který 
na chlazené i mražené drůbeži přežívá 
bohužel i několik měsíců. Často vznikají 
nákazy z hovězího masa, především 
nedostatečně tepelně opracovaného – 
hamburgerů, steaků, tatarských bifteků. 

Původcem onemocnění listerióza je 
bakterie listeria monocytogenes, běžně 
se vyskytující v životním prostředí. 
Nakazit se lze ze syrového, tepelně 
neopracovaného mléka a výrobků z něj, 
mikrob se může ocitnout i na zelenině. 
Onemocnění se obvykle projeví horeč-
kou, bolestmi svalů, nechutenstvím. 

Bacilární úplavice neboli shigelóza 
je akutní, vysoce nakažlivé průjmové 
onemocnění, za něž může shigella 
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Když nás jídlo nakazí
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sonnei a shigella flexneri nebo ze 
zahraničí importovaná shigella boydií. 
Jedná se výlučně o lidské onemocnění, 
je to typická nemoc „špinavých rukou“. 
K alimentárnímu přenosu dochází 
prostřednictvím nakažených potravin, 
především mléka a vody. 

Onemocnění z potravin vyvolaná 
parazity
Původcem onemocnění toxoplasmóza 
je parazit toxoplasma gondii, který se 
množí v trávicím ústrojí koček a z jejich 
trusu se může nakazit i člověk. Častější 
je ale nákaza ze syrového nebo nedo-
statečně tepelně opracovaného masa, 
králičího nebo skopového.

Onemocnění trichinelóza způsobují 
larvy svalovce stočeného. K nákaze 
dochází konzumací nedostatečně 
tepelně opracovaných masných výrobků 
především z vepřového masa. Počet 
přítomných larev ve výrobku se časem 
snižuje a k jejich odumření dochází 
zhruba za 8 dní. Vzhledem k tomu, 
že doba mezi výrobou, skladováním 
a konzumací u tohoto typu výrobků je 
poměrně krátká, je malá pravděpodob-
nost, že počet životaschopných larev 
bude v okamžiku spotřeby výrazně 
snížený. 

Teniázy jsou onemocnění způsobená 
tasemnicemi a jim podobnými červy. 
Při požití vajíček tasemnice se mohou 
vytvořit v různých orgánech boubele, 
kde tasemnice přežívají i několik let. 
Riziková je konzumace syrového masa. 
Maso se doporučuje před přípravou 
zmrazit na dobu minimálně 24 hodin při 
-20 °C. Nakazit se můžeme i ze zeleniny 
hnojené závadnou vodou. 

Onemocnění askarióza je zapříčiněná 
škrkavkou dětskou. K nákaze dochází 

nejčastěji konzumací syrové zeleniny 
a ovoce, například jahod.

Virová onemocnění z potravy
Žloutenka typu A (hepatitida A) je 
akutní zánětlivé onemocnění jater, které 
se projevuje podobně jako chřipka nebo 
zánět střeva a žaludku. Je to typická 
nemoc „špinavých rukou“. Zdrojem 
je infikovaný člověk, který přenáší 
žloutenku přímo, nebo infikovaná voda 
či potraviny (nedostatečně omyté ovoce 
a zelenina). 

Zdrojem nákazy hepatitidy E je 
především vepřové maso a játra a také 
kontaminovaná voda. Proti onemocnění 
zatím není očkování. Riziková je 
především konzumace zabijačkových 
produktů, jako jsou jitrnice, prejt apod.

Klíšťová encefalitida se přenáší 
z infikovaného klíštěte po jeho přisátí 
nebo po požití tepelně nezpracovaného 
mléka zvířat infikovaných klíšťaty. 

BSE (bovinní spongiformní encefalo-
patie) je onemocnění, které způsobuje 
nově objevený typ patogenu, který 

nazýváme prion. Priony jsou neobyčejně 
odolné vůči teplotě a působení chemi-
kálií, v půdě přežívají mnoho let. BSE je 
přenosná mezi jednotlivými organismy 
a způsobuje pomalý rozklad centrální 
nervové soustavy, což nevyhnutelně 
vede ke smrti nemocného jedince. 

Otravy z jídla
Otravy z jídla jsou nejčastěji způsobeny 
bakteriálními jedy – toxiny – které jsou 
produkovány některými mikroby buď 
v potravině, nebo v zažívacím ústrojí 
člověka po konzumaci kontaminované 
potraviny. Další příčinou akutních otrav 
jsou jedovaté houby. Jedovaté látky 
se mohou do potravin dostávat také 
během výroby (např. pesticidy nebo 
hnojiva), vznikají během skladování 
(plísně, které vytvářejí tzv. mykotoxiny) 
nebo během kuchyňské přípravy (při 
pečení, smažení či grilování).

Stafylokoková enterotoxikóza 
je způsobena jedem, odolným proti 
vysokým teplotám, který produkuje 
mikrob stafylokokus aureus. Zdrojem 
nákazy bývá nemocný člověk, nejčastěji 
personál závodní kuchyně, který trpí 
stafylokokovou infekcí. Stafylokok se 
z člověka přenese na pokrm, ve kterém 
se za vhodných podmínek pomnoží 
a vyprodukuje jed. Častým pokrmem 
bývají smetanové omáčky, uzeniny, 
sekaná masa a cukrářské výrobky. 

Botulismus je otrava botulotoxinem, 
tzv. klobásovým jedem, který produkuje 
mikrob clostridium botulinum. Jed 
není odolný vůči teplotě, takže postačí 
několikaminutový var k jeho zničení. 
Nejčastěji dochází k otravě po konzu-
maci zeleninových a masových konzerv. 
Byly popsány i otravy z uzeného masa, 
tlačenky, paštiky, klobásy, huspeniny, 
sekané, ale i jahodového kompotu. 

vystopováno
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obsluh, které dneska už v regá-
lech nenajdeme?
Jo, když se na stole v naší seriálové 
kuchyni objevily například křupky 
v balení z osmdesátých let, nemohla 
jsem odolat. S jídlem je to na Vyprávěj 
vůbec docela zajímavé, autoři totiž 
našim postavám dopřávají k obědům 
či večeřím často velké dobroty. 
V takových případech si při natáčení 
říkám, že nepůjdu na oběd a vydržím 
až do obrazu, kdy před námi na place 

reálného dětství, na obrazovkách už 
jsem byla dospělá žena, pochopitelně 
s docela jinými starostmi i zázemím. 
Zabývám se spíš tím, co je pro Veroniku 
napsáno ve scénáři, kam se ta role 
ubírá, než abych se plácala ve vlastních 
vzpomínkách. Takhle to mám se vším, 
radši se koukám dopředu než zpátky. 

Nepotěšilo Vás setkání s někte-
rými potravinami, pamlsky či 
jiným zbožím z tehdejších samo-

Tvůrci retro seriálu Vyprávěj 
si dávají záležet na výběru 
dobových rekvizit a dekorací. 
byly vám příjemné nostalgické 
návraty mezi věci z doby vašeho 
dětství, když se děj ságy posunul 
do 80. let minulého století?
Já to tak ani nevnímám, protože 
v seriálu hraju postavu, která je 
o nějakých pětatřicet let starší, než 
jsem ve skutečnosti já. Takže ve chvíli, 
kdy jsme se v ději dostali do časů mého 
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jak to chutná vám...

v kuchyni to 
musí odsejpat
S nadsázkou o sobě říká, že je nejlepší herečkou mezi inženýry. Alžběta Stanková je totiž vystudovaná 
ekonomka. Ze světa čísel ovšem záhy unikla do toho pro ni vysněného: k herectví a tancování. 
Do diváckého povědomí ji zapsala postava Bugyny z filmového muzikálu Rebelové, trvalou přízeň 
diváků si získala jako Veronika v seriálu Vyprávěj. Před rokem se vytížená herečka stala maminkou a jak 
říká, od té doby nemá na nic pořádně čas. Včetně vaření.
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Vaše postava Veronika tráví hodně 
času v posilovně. Myslíte i Vy 
v soukromí na zdravý životní styl?
Teď jste mě pobavil, to víte, že bych na něj 
ráda myslela a ráda bych dvakrát v týdnu 
zašla do posilovny vylepšit si figuru, ale 
s ročním dítětem na něco takového můžu 
zapomenout. Momentálně nemám příliš 
prostoru věnovat se sama sobě, realita je 
holt jiná než seriál. 

Takže přišlo na řadu omezování se 
v jídle?
Neřekla bych, že se vědomě hlídám. Když 
mám hlad, tak se prostě najím. Druhá věc 
je, že se mi kolikrát podaří nasnídat až 
v jednu odpoledne. Nejdřív jí malá, pak se 
musím postarat o domácnost, vyřešit nějaké 
maily a telefonáty, jde se na procházku… 
A často úplně zapomenu na to, že jsem 
stále nalačno. Chtěla bych jíst pravidelně, 
jenže to s takovým drakem, jakým je naše 
Bětka, opravdu nejde. Za rok mateřství 
jsem se nenaučila jet podle předem daného 

zavoní na talířích kachnička se zelím 
nebo něco stejně lákavého. I když si 
člověk musí rozmyslet, kolik toho před 
kamerami sní, případně vypije, protože 
každý obraz se točí třeba osmkrát, a to 
se pak přejí úplně všechno. Kolikrát je 
natáčecí den plný podobných lákadel, 
čili se musím mít na pozoru.  

Vidíte, já si vždycky myslel, 
že jídla, která na obrazovkách 
konzumují herci, žádný zvláštní 
chuťový zážitek nedopřávají – že 
se jedná o nevalné hotovky roz-
mražené v mikrovlnné troubě.
Tak to vás ráda vyvedu z omylu. Neří- 
kám, že je to tak v každé produkci, ale 
zrovna na Vyprávěj nám vaří opravdu 
dobře. Většina jídel, která se dostanou 
na plac, je výborná. Nedávno jsme měli 
špičkové řízky s bramborovým salátem, 
kluci rekvizitáři se tvářili, že se celou noc 
nehnuli od plotny, nicméně nevím, jestli 
jim to mám věřit.  

plánu, zatím všechno dělám spontánně, 
jak mi zrovna vyjde čas. Vytvořit si 
harmonogram je nad moje momentální síly. 
Možná to bude lepší, až bude dcerka větší. 
Nerada bych teď ovšem uvedla těhotné 
čtenářky do deprese a rozhodně nechci 
nikoho odrazovat od mateřství. Třeba je to 
jen moje neschopnost. Znám matky, které 
se i s malým dítětem dokážou držet předem 
daného řádu, a obdivuju, že tohle zvládají. 
Já to holt neumím. 

Změnilo mateřství Váš pohled 
na hereckou profesi?
Ani ne. Ale jedna změna mě vlastně 
napadá – podstatně hůř se mi odchází 
z domova, když vím, že tam zůstává Bětka. 
Nechce se mi od ní na natáčení nebo 
do divadla. Na druhou stranu by mi zcela 
jistě přeskočilo, kdybych měla být doma 
s dítětem bez možnosti dělat dál svoji práci 
– třebaže v omezenějším rozsahu. Takže 
jsem za tu vyváženost upřímně ráda. Takhle 
jsem spokojená. 

Ingredience:  
 2,5 kg salátových okurek, 5 velkých cibulí, 3 lžíce soli; 

nálev: 1l vody, 2 a ½ hrnku octa, 2 a ½ hrnku cukru krupice, 
1 lžička kopru, 1 lžička mletého pepře, 1 lžička sladké 
papriky, 1 lžička kari  

Pikantní okurková čalamáda

Postup:
 K naloupaným a nastrouhaným okurkám přidáme sůl a cibuli nakrájenou 

klidně i na větší kousky. Promícháme a necháme 2 hodiny odstát v zakryté 
nádobě. Poté lehce vymačkáme, slijeme. Svaříme ingredience na nálev 
a ještě horký ho vmícháme do zeleniny. Ihned naplníme do sklenic 
a sterilizujeme 20 minut při teplotě 85 °C. Ke konzumaci je čalamáda 
připravena nejdříve za dva týdny.  

V muzikálu Robin Hood předvádí svůj talent taneční...
... a v Landově Touze zase ten komedi... 
a v Landově Touze zase ten komediální

jak to chutná vám...

Doba přípravy: 30 minut (+ 2 hodiny čekání)
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kdo je 
Alžběta stanková
Pochází z Bratislavy. Vystudovala 
německé gymnázium, poté navště-
vovala konzervatoř a nakonec se 
stala inženýrkou ekonomie. Prošla 
Radošínským naivním divadlem 
(Konečná stanica, Včela v zime), 
Divadlem na Jezerce (Kaviár nebo 
čočka) a muzikály Pomáda, Rebelo-
vé, Starci na chmelu, Chicago, Jack 
Rozparovač, Touha, Robin Hood, 
Kudykam či Osmý světadíl. Natočila 
např. filmy Rebelové, Brouk v hlavě, 
Peklo s princeznou, Doktor od Je-
zera hrochů nebo seriály Rodinná 
pouta II, Panelák, První oddělení, 
Škriatok, Keby bolo keby, Přešlapy 
a Vyprávěj. S přítelem Janem vycho-
vávají roční dceru Alžbětu. 

pokud je pouhou povinností. Mám ho 
mnohem radši spojené s pohodičkou, 
klídečkem, kdy se s ním nemusí pospí-
chat. V takovém případě si ho umím 
i užít. Ale jsme zase u předešlého tématu. 
Kde na něco takového mám teď brát čas? 
V kuchyni to zkrátka musí odsejpat. Bětka 
je naštěstí ještě tak malá, že se nedomáhá 
konkrétních chutí, čili pro ni připravuju 
rychlá jídla z masa, zeleniny nebo ovoce. 
Vždy toho udělám víc, aby zbylo něco 
na zamražení a já nemusela vařit každý 
den. Možná nejsem dokonalá ženuška 
do domácnosti a nejspíš mě časem 
okolnosti donutí stát každý den u plotny. 
Zatím Bětku musím nutit do každého 
sousta, jídlem se moc zabývat nehodlá, 
až mi tím dělá starosti.  Jinak pro nás vaří 
častěji můj partner Honza. Je velice dobrý 
kuchař, tak se mu do toho nerada pletu.

Přispějete někdy nějakou slo-
venskou specialitou vzhledem 
k tomu, že jste se narodila 
v bratislavě? stýská se vám 
v čechách po nějaké?
Jídla, která vás ze slovenské kuchyně 
nejspíš napadnou jako první, mi 
nechybí, ani je doma nevařím. Ale 
jelikož jsem hodně na slané a pikantní 
záležitosti, před každou cestou 
na Slovensko se těším na speciální 
čalamády nebo nakládané okurky, jaké 
tady neseženete. Chodím si pro ně 
do jedné tržnice v Bratislavě a věřte 
mi, že to jsou nejlepší nakládačky 
na světě. Moje babička taky nakládala 
okurky geniálním způsobem. Je 
zajímavé, že když jsem byla těhotná, 
nepřepadávaly mě chutě na ně tak 
často jako teď. 

V muzikálu Osmý světadíl hrajete 
matku, která musí řešit vážnou 
nemoc svého malého synka. Pro-
žíváte tuto úlohu jinak než před 
těhotenstvím?
Skutečně se v těchto vypjatých chvílích 
dojmu mnohem rychleji než dříve. Dneska 
si tisíckrát lépe umím představit, jak šílené 
to musí pro každou mámu být, když se její 
dítě nedejbože dostane do takové situace. 
Hůř se mi na jevišti ovládá, ta situace mě 
víc emočně semele. Ovšem jen do určité 
míry, žádné hysterické scény nepředvá-
dím. Mluvím o tom, co se odehrává uvnitř 
mě samotné, divák na mně nic nepozná, 
to bych nemohla dopustit.

A cítíte jako maminka nějakou 
změnu ve svém přístupu k vaření?
Patřím mezi kuchařky, které vaření nebaví, 

jak to chutná vám...

Ingredience:  
 500 g kysaného zelí, 1uzené koleno, 1 klobása, kousek vepřového masa 

(může být i kost), 3 kuličky celého pepře, 1 bobkový list, 
1 zakysaná smetana, 1 cibule, stroužek česneku, mletý pepř, sůl, kořenící 
směs, ocet; halušky: 500 g syrových brambor, 200 g hladké mouky, 1 vejce

Postup:
 Propláchnuté a pokrájené zelí dáme do hrnce s vodou. Přidáme uzené koleno, 

klobásu a vepřové maso, dále celé koření, bobkový list, pepř a cibuli i se slupkou. 
Vaříme do doby, než je maso měkké. Poté veškeré maso nakrájíme na menší 
kousky, cibuli rovněž vyndáme. Vybereme podstatnou část zelí a nakrájené maso 
dáme zpátky do hrnce. Před dovařením dodáme utřený česnek. Halušky vytvoříme 
z najemno nastrouhaných oloupaných brambor, které smísíme s moukou a vejcem, 
osolíme. Kousky těsta házíme nožem nebo lžící do vroucí osolené vody. Uvařené 
halušky propláchneme a na talíři zalijeme polévkou. Dochutíme zakysanou smetanou. 

Slovenská kapustnica s haluškami 
Doba přípravy: 30 minut, na 5 porcí 
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Každých 15 sekund nové last minute nabídky!

Kam pojedete

na dovolenou vy?

Vyberte si 

z nejvetší nabídky 

zájezdu v CR!  800 600 600
www.dovolena.cz 

Jupííí! Zase razíme k móóóóóóóri

inzerce
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Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Tak sice praví známé přísloví, jenže co dělat letos v zimě, 
kdy dlouhé měsíce slunce ne a ne přijít? Příjemnější než se odebrat rovnou na psychiatrii 
za dr. Chocholouškem, je rozletět se na jih. Přesněji na nejzápadnější výspu Afriky, kde Atlantik 
celkem svižně omývá několik Kapverdských ostrovů, spálíte se během prvního odpoledne 
a kde heslem na pomyslné standartě je No Stress.

a tedy bez chuti. Vůbec strava v letadlech 
by si zasloužila samostatné odborné 
pojednání, na které tentokrát není prostor, 
a tak se omezíme na strohé konstatování, 
že rozhodně není nadpozemská, i když 
k tomu má teoreticky veškeré podmínky.  
Ale to už je 5000 km za námi a přistáváme 
ve městě Espargos na ostrově Sal, který 
je základnou zdejšího turistického ruchu. 
A hned první šok, protože kdo má africké 
tropy (a kde jinde by také bylo v únoru 
vedro) ve snech spojené s bujnou vegetací, 
z níž na vás sem tam vykoukne lidoop, 
toho necitelně probudí  všudypřítomný 
písek, kameny, větve bez lístečku. 
A zvířena? Zachechtá se na vás leda tak 
racek. Jestli sem nedovážejí jídlo pořádně 
velké lodě, tak to nejspíš zhubnu, napadne 
asi každého. Jenže už první oběd v hotelu 
potvrdí, že místní dobře pochopili, co 
našinec potřebuje. 
Na zemi, která je vulkanického původu, 
toho zdejší zemědělci moc nevypěstují 
a ještě se potýkají s nedostatkem vody. 
Pro vlastní potřebu si vypěstují především 
kukuřici, brambory a maniok, tradičními 
plodinami jsou cukrová třtina, banány 
a kokosy, ale i tak drtivou většinu potravin 

musejí dovážet. A co si nedovezou, to si 
naštěstí uloví v moři.

Nesmrtelný český turista
O co vás Kapverdské ostrovy připraví 
nedostatkem zeleně, to na zážitcích nahradí 
společnost českých turistů.  A některé 
zážitky jsou nezapomenutelné. Český 
turista totiž nebere na vědomí, že jsou ještě 

Kapverdské ostrovy jsou (možná vedle 
Emirátů) nejbližší destinací, kde během 
ledna či února za necelých sedm hodin 
letu spolehlivě najdete příjemných více 
než 20 stupňů, až kýčovitě bělostný 
písek na liduprázdných plážích, tyrkysové 
moře s dvoumetrovými vlnami a skvělé 
jídlo. Je to hodně? Málo? Pravda je, 
že o moc víc už v nabídce není, a kdo 
má dovolenou spojenou s  touláním se 
od přírodního úkazu k historické památce, 
ten by si měl raději tuto cestu odpustit. 
Alespoň do té doby, než se turistický 
ruch rozšíří na většinu z deseti hlavních 
Kapverdských ostrovů, které nabízejí i jiné 
než výše popsané atrakce svádějící hlavně 
k povalování. A tak se tentokrát podíváme 
za hranice hlavně pohledem typického 
českého turisty – mastňáka s velkou chutí 
koštovat.
„Dáte si kuře nebo vepřové?“ touto 
otázkou startuje kulinářské představy už 
stevardka v letadle. Odpovědí je však vzpo-
mínka na scénku Felixa Holzmana, protože 
ať je výběr jakýkoli, v plastovém nádobí se 
pokaždé ukáže řízek s přílohou známou 
jako brkaše. A zákusky zastupuje něco 
jako punčová kostka, jenže bez punče, 

potraviny ve světě

Ostrovy 
vyznávající heslo
nO STRESS
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Smažená morea
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Percebes

Směs ryb s ratatouille

Nabídka dezertů je bohatá

na planetě hotely, kde personál nehovoří 
česky, a obětavě se to snaží napravit (a to 
zde najdete restaurace, kde je jídelní 
lístek kromě světových jazyků psaný také 

v češtině). Přestože u Čechů nad 40 let je 
stání ve frontě něco jako plodová voda, 
pokud se má našinec řadit u bufetových 
stolů, má většinou velké potíže s logistikou. 
Vrhá se přednostně na zeleninu, které 
si nabere obrovskou hromadu, načež si 
všimne nabídky masa, kde se však mezitím 
vytvořila slušná fronta. Snaží se předbíhat, 
jenže vyslanci jiných zemí nejsou včerejší 
a brání nabídku svými těly i vidličkami. 
Načež se Čech urazí, začne nadávat 
na poměry a své soukmenovce ve frontě 
před ním nabádá, aby hlásili, na co se to 
vlastně stojí. Jenže chyba, kromě nakrájené 
klobásy u cachupy a ještě tak obalovaných 
kuřecích paliček průměrný český turista 
nepozná, jaké maso je právě v nabídce, 
a cedulky nad jídlem jsou bohužel ve třech 
jazycích, z nichž neovládá jediný ani 
přibližně. A tak za sebe jen otráveně odpoví: 
„Co by bylo, zase ty jejich blafy.“ A když už 
se Čech přiblíží ke kýženému masu a nabere 
poslepu, spadne mu většina z té hromady 
zeleniny a příloh, které si mezitím nasyslil. 
Nezbývá, než se dorazit polévkou, jak je 
v africké kuchyni obvyklé – rozmixovanou 
zeleninovou. Už si ji nesou ke stolu čtyři 
dámy a než se pustí do jídla, pronese jedna 
z nich světácky: „Holky, smiřte se s tím, že 
tady to bude samá polívka z pytlíku.“ Horší 
než český turista je jen skupina českých 
turistů, protože ta si ze svého středu obvykle 
zvolí svého vůdce, který jako zkušený 
cestovatel už byl na Kanárech a chystá 
se na Džerbu, což mu dává sebedůvěru 
pronášet neuvěřitelná moudra.

cachupa pokaždé jinak
A jak je to se zdejší stravou doopravdy? 
Jak už jsme předeslali, nouze tady není 
o ryby a mořské plody ve všemožné úpravě. 
To je prostě jistota a navíc poznání, že 
jsou v oceánu ryby, jejichž maso je nejen 
bez kostí, ale chutí předčí i řízek. Dalším 
zážitkem je spojení různých druhů mas 
a zeleniny. Především v podobě národního 
jídla cachupa, což je nevyčerpatelná 
variace pravidla, že když se dají dohromady 

Neostatek financí zde nahrazují invencí Nezbytný obchod se suvenýry

Kapverdy v běhu času 
Kapverdy jsou ostrovním africkým 
státem, leží na západě kontinentu 
zhruba 500 km od Senegalu. Tvoří je 
10 větších a 5 menších ostrovů, které 
jsou seskupeny podle pozice převláda-
jících větrů na severní návětrné a jižní 
závětrné. Ostrovy jsou pojmenovány 
podle nejzápadnějšího afrického výběž-
ku Zeleného mysu (port. – Cabo Verde, 
franc. – Cap-Vert). Hlavním městem je 
Praia na největším ostrově Santiago, 
žije v něm zhruba pětina z celkového 
počtu půl milionu obyvatel celé země. 
Kapverdské ostrovy sloužily po staletí 
jako zastávka na cestě kolem Afriky 
do Indie (jejich význam se po vzniku Su-
ezského průplavu prudce snížil) a hlavní 
překladiště otroků ze západní Afriky 
nejdříve do Evropy a Asie a v 18. stol. 
především do Ameriky. Až do příjezdu 
Portugalců v 15. stol. byly neobydlené, 
portugalskou kolonií zůstaly do roku 
1975. Plánovaná unie s pevninskou 
Guinejí Bissau se v 80. letech neusku-
tečnila, postupně docházelo k demo-
kratizaci poměrů. Dnes jsou Kapverdy 
považovány za jeden z nejdemokratič-
tějších států v regionu, v parlamentní 
republice má silnou pozici volený 
prezident. Hlavním náboženstvím je 
křesťanství, úředním jazykem portugal-
ština a stále více se používá kreolština, 
která však nemá písemnou podobu.
Hlavním zdrojem obživy je rozvíjející se 
turistický ruch a rybolov. Ostrovy jsou 
chudé nejen na úrodnou půdu, ale 
i přírodní zdroje. Nejvýznamnějším vý-
vozním artiklem je sůl, která se získává 
z mořské vody. Země patří mezi největší 
příjemce zahraniční pomoci, vzhledem 
k rozsáhlé emigraci je významná i po-
moc obyvatel žijících především v USA 
a Portugalsku. 
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potraviny ve světě

chutné části, nemůže z toho vzniknout 
něco nedobrého. Dá se o ní říci, že je to 
každodenní jídlo většiny místních, připravuje 
se z několika druhů zeleniny (především 
luštěnin), masa (včetně tuňáka) a klobás, 
ale když je krátce před výplatou a rodinný 
rozpočet je našponovaný, tak je základem 
jen zelenina. Co se nesní večer, z toho se 
odebere maso a zbylá zelenina se osmaží 
na pánvi, většinou s vejcem, jako ranní 
cachupa. Škoda, že nás tato „kotlíková“ 
jídla typu eintopfu, guláše nebo boršče 
ve středoevropském regionu historicky jen 
olízla. 
Ale vynikající jsou i samostatná dušená 
masa, hovězí či vepřové, se zeleninou. 
Z drůbeže krůta, kohout na víně i „oby-
čejné“ kuřecí, i když se vyplatí znát 
anatomii tohoto kura, který se zde 
neporcuje na čtvrtky nebo prsa, stehna 
a podobně, ale rozseká se na menší 
kousky i s kostmi, jak to zkrátka přijde 
pod ruku. A pokud máte v omáčce rychle 
nabírat a neprohloupit, musíte se šikovně 
rozhodnout, jestli tento kousek patří 
k masité části, nebo je to jen kost a kůže. 
Jako přílohy bramborové lupínky, těstoviny, 
rýže na mnoho způsobů, sladké brambory 

či hranolky, ale také častá kukuřice, hrách 
i fazole v protlaku, který byl k mému údivu 
přidáván i do míchaných vajíček k snídani. 
Zvyknete si rychle jako na všechno chutné. 
Uzeniny jsou trochu zklamáním, snad 
až na „anglickou slaninu”, ale párky 
i salámy by se zdejší uzenáři mohli přijet 
učit dokonce i k nám. Zelenina syrová, ale 
také v příjemně nakyslém nálevu. Naproti 
tomu zákusky, na rozdíl od afrických 
zvyklostí, jsou přeslazené jen přijatelně 
a kraluje jim pudink. A samozřejmě čerstvé 
ovoce – kromě různých melounů, banánů, 
pomerančů, kiwi, ananasu a jiných kdysi 
„vánočních“ druhů je lahůdkou především 
papája, nad níž Češi radostně výskají – 
mámo, hele, mango. Není divu, protože 
tato papája dožívala na sluníčku, což je 
oproti nám známým kouskům dozrávajícím 
v kamionu opravdu rozdíl. Prostě skvělá 
kombinace jihoevropské a africké stravy. Ale 
co je vůbec největší překvapení a zážitek – 
díky koření skvěle vyvážená chuť. Až tady si 
člověk uvědomí, že sůl je jen jedno z koření, 
a pokud si doma automaticky jídlo pořádně 
osolíte, má sice slanou chuť, ale to je také 
všechno, protože ostatní chutě nenávratně 
mizí. 

smlouvají jen senegalci
Kapverdy jsou však nejen rájem pro ty, kteří 
utíkají za sluníčkem, ale také jednou ze 
světově vyhlášených destinací pro surfaře 
a kajtaře, což jsou blázni, kteří se připásají 
k padáku a nechají se unést na širé moře, 
takže mnozí pak nestihnou večeři. A je 
jasné, že toto je sorta lidí, kteří se obvykle 
nenechají zavřít do hotelu, ale stravují 
se sami v pronajatých apartmánech či 
v četných restauracích. Nabídka základních 
potravin, pokud vám nevadí nakupovat 
v krámku podobném garáži, je dostatečná. 
Není zvykem zde smlouvat, ceny jsou pevné, 
pokud zrovna nenarazíte na Senegalce, 

kteří tady mají pověst podobnou našim 
vekslákům, jenže ty potkáte obvykle 
jen v blízkosti pláže. A pokud zrovna 
nepotřebujete zakoupit hodinky, snadno 
se jim vyhnete. Pohyblivé ceny jsou vlastně 
jen na rybím trhu, který se odehrává 
denně hned na molu a je zásobován 
okamžitě po dojezdu místních bárek. Pro 
turisty atrakce a pro domácí zdroj financí. 
S přibývajícím časem a stoupající teplotou 
pak jdou ceny zákonitě dolů a navíc zde 
platí jako základní pravidlo množstevní sleva. 
Restaurace mimo hotely bývají otevřeny už 
odpoledne, ale alkohol se v nich podává až 
po 18. hodině. Možná je tato poloprohibice 
prevencí toho, aby se početní nezaměstnaní 
(zdejší největší problém) vyvarovali pokušení 
a stahovali se raději na nesčetná fotbalová 
hřiště, kde pak hrají do zblbnutí. Fotbalovým 
míčem však můžete dostat do hlavy doslova 
kdekoli, před školou si to o přestávce mezi 
sebou rozdají i dvě party dívek v sukýnkách 
školních uniforem a vůbec jim nevadí, že 
místo do branek se trefují mezi tyče zábradlí. 
Tradičně populární fotbal se stal celonárodní 
vášní zvláště poté, co na začátku letošního 
roku postoupila reprezentace poprvé 
v historii na mistrovství Afriky a vypadla až 
ve čtvrtfinále po prohře 0:1 s Ghanou. 
Za zdmi hotelů však můžete vesele a lacino 
popíjet bez ohledu na to, jak vysoko 
je sluníčko na obloze. Neustálý větřík 
od moře (a v lednu a únoru o poznání 
silnější z pevninské Sahary), mráčky, 
z nichž zaprší jen párkrát do roka, a to 
ještě obvykle jen v září. Jeden jen plyne 
za druhým, až je čas se vrátit. Do kufru pár 
suvenýrů ve všudypřítomných národních 
barvách, do hlavy předsevzetí o škodlivosti 
nadměrného solení a v srdci heslo No 
Stress, které si přibližně přeloží dokonce 
i český turista. Kéž by nám doma vydrželo 
alespoň pár týdnů

na ukázku nabízíme 
výběr z jídelního lístku 
běžné restaurace i ceny 
některých jídel 
Filet z tuňáka 
se zeleným pepřem        13 €
Grilované ryby 
s citronovou omáčkou       12 €
Mix grilovaných 
mořských plodů        16 €
Krevety v tomatové omáčce       13 €
Grilované krevety        10 €
Carpacio z ryb        10 €
Liguine s mořskými plody       14 €
Špagety s mušlemi        10 €
Tuňák v sojové omáčce         9 €
Wahoo ryba 
s citronovou omáčkou         8 €
Rybářské špagety          9 €

Cachupa 
Doba přípravy: 
60 minut, na jeden velký hrnec
Ingredience: 
500 g nakrájené mrkve, 2 kg nakrájených 
brambor, 1 kg nakrájených banánů, 
500 g nakrájeného zelí, 200 g zralých 
rajčat, 200 g uzené klobásy, 600 g uzené 
kýty, 300 g kuřecích prsou, 350 g červe-
ných fazolí, 100 g fazolí, 500 g kukuřice, 
2 velké cibule, 3 nakrájené stroužky 
česneku, 150 ml olivového oleje, 
150 ml bílého vína, sůl
Postup: 
Den předem namočíme kukuřici a fazole. Na pánvi podusíme česnek, cibuli 
na oleji, přidáme kukuřici a fazole. Po změknutí přidáme zelí, banány, mrkev 
a dostatek vody a vaříme vše ve velkém hrnci. Na oleji osmahneme rajčata s tro-
chou cibule, nakonec přidáme veškeré maso. Dle chuti osolíme a vaříme 
30 minut, až se spojí veškeré chutě. 

Trh s čerstvými rybami se koná každý den
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Soutěžní otázka: 
V kolika příchutích jsou 
vyrobeny sirupy Relax:

a) 5
b) 6
c) 7

Soutěž 
pro předplatitele
Být předplatitelem Světa potravin se vyplatí! Nyní můžete soutěžit 
o pět balíčků sirupů Relax. Pokud si rádi dopřáváte ve svém 
pitném režimu produkty té nejvyšší kvality, pak byste rozhodně 
měli sáhnout po ovocných sirupech Relax. Nově je řada sirupů 
obohacena o příchutě Zázvor, med a citron a Rybíz červený a černý. 
Extra husté sirupy se pyšní vysokým podílem ovocné složky. 
Více informací naleznete na www.vimcovybrat.cz. 
Stačí být naším předplatitelem, zaslat na adresu 
redakce@svetpotravin.cz správnou odpověď na soutěžní 
otázku a být mezi pěti nejrychlejšími soutěžícími. 

soutěž

inzerce
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příběhy jídla

Byli prý zvyklí pojídat jako přílohu 
ke svým pokrmům smažené rybičky, 
ale když řeka během tuhé zimy 
zamrzla, nahrazovali je smaženými 
nakrájenými bramborami. Nějak nám 
s touhle legendou bohužel neštimuje 
historický fakt, že se brambory jako 
potravina chudších vrstev začínají 
v Evropě prosazovat až mnohem 
později…
Francouzská verze hranolkové 
historie je ještě kouzelnější a správně 
francouzsky dramatická. A v duchu 
hesla „Cherchez la femme“ 
v ní má samozřejmě prsty žena. 

17. století a jen zvolna se prosazují 
jako běžná polní plodina. Mezi 
chudšími vrstvami k nim panuje 
silná nedůvěra a předsudek, že hlízy 
rostliny jsou stejně jedovaté jako 
plody natě, a tak jsou brambory 
nejprve používány jen jako potrava 
pro prasata. Teprve strádání a hlad 
v době napoleonských válek začleňují 
brambory také do jídelníčku chudších 
vrstev. 

souboj národů
O to, koho jako prvního napadlo 
nakrájené brambory usmažit, se přou 
především Belgičané s Francouzi. 
Belgičané se v boji o prvenství 
opírají o záznamy novináře Jo 
Gérarda, podle nichž hranolky 
konzumovali chudí obyvatelé v údolí 
řeky Meuse již kolem roku 1680. 

Samotné brambory, ze kterých jsou 
hranolky vyráběny, mají dlouhou 
historii. Pokud se domníváte, že 
je do Evropy spolu s kukuřicí či 
fazolemi dovezl Kryštof Kolumbus, 
vězte, že tuto zásluhu mu připisujete 
neprávem. Kolumbus seznámil 
Evropany s batáty, tedy tzv. sladkými 
bramborami, které ale z botanického 
hlediska nemají s těmi klasickými nic 
společného. Domovinou brambor 
je Jižní Amerika, poprvé se vyskytly 
v Peru před čtyřmi až pěti tisíci lety. 
Domorodcům sloužily původně jako 
okrasná květina v jejich příbytcích 
a stejnou funkci měly i na dvoře 
španělského krále poté, co je 
do Evropy po dobytí jihoamerického 
kontinentu přivezli Španělé. Jako 
vybraná pochoutka boháčů se 
začínají servírovat až na počátku 

Gastronomická 
staletá křivda
Patří mezi světově nejoblíbenější přílohy, milují je všechny děti 
a výživovým poradcům z nich vstávají hrůzou vlasy na hlavě. 
Víte, o jaké pochoutce je řeč? Když se řeknou hranolky, vybaví 
se většině z nás nejvěrnější kamarádky hamburgeru či kuřecích 
nugetek, tedy nedílná součást amerického životního stylu. 
O jejich objev se však přou zcela jiné národy. 
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příběhy jídla

vynález hranolků přisoudila Francou-
zům, má jejich celosvětově známý 
anglický název French fries. Vzniknul 
pravděpodobně za první světové války, 
kdy Belgičané nabídli svým americkým 
spojencům hranolky, a protože hovořili 
francouzsky, stala se tato bramborová 
pochoutka pro americké vojáky, kteří je 
po roce 1918 dovezli do USA, automa-
ticky francouzskou delikatesou. Možná 
tak byla na Belgičanech spáchána 
nenapravitelná gastronomická křivda.
Jisté však je, že se hranolky nikde 
nekonzumují s takým gustem jako 
v Belgii. Každý Belgičan jich sní ročně 
v průměru 75 kg, tedy o třetinu 
více než Američan. Počkají si na ně 
ve frontě ve svém nejbližším fritkoru, 
tedy hranolkárně, nechají si je 
naložit do špičatého pytlíku a přelijí 
majonézou nebo jiným z nepřeberného 
množství dresinků. Belgickou posedlost 
hranolkami dokládá i fakt, že jim v roce 
2008 postavili vlastní muzeum. Pokud 
vás zajímá historie brambor, nároky 
na jejich zdárné pěstování, replika 
pravé belgické hranolkárny či nejzají-
mavější hranolkové rekordy, vydejte se 
do belgických Brugg. 
A tak ať už hranolky vznikly ve Francii, 
Belgii, nebo snad někde úplně jinde, 
jejich celosvětová obliba je důkazem, 
že na chuti a popularitě jim ani 
nejasnosti v rodném listě rozhodně 
neubírají. 

Marie-Antoine Carême, syn chudého 
kameníka, se ve známé Pâtisserie de 
Paris vyučil cukrářem. A jak to tak 
bývá, nešťastně se zamiloval do dcery 
majitele firmy. Neviděl východisko 
ze své svízelné situace a rozhodl 
se spáchat sebevraždu otrávením. 
V období pozdního podzimu již 
ale žádné jedovaté rostliny nebyly 
k sehnání. Ze zoufalství tak vyhrabal 
bramborové hlízy, neboť se domníval, 
že jsou stejně jedovaté jako plody 
natě této rostliny. A protože si 
chtěl být fatálními důsledky svého 
činu zcela jistý, rozhodl se brambor 
zkonzumovat co nejvíce. Nakrájel je 
na kousky a usmažil v rozpáleném 
oleji. S myšlenkou dobře vykonaného 
díla si šel lehnout. Ke svému pře-
kvapení nejen dočkal rána, ale navíc 
se cítil i příjemně zasycen. Takto 
tedy spatřily světlo světa hranolky 
ve francouzském podání.  

hranolková posedlost
Ve francouzském originále se hranolky 
jmenují pommes de terre frites. Pokud 
si tento pojem rozklíčujeme, dobereme 
se k tomu, že to jsou smažená jablka 
země, tedy smažené brambory. 
A protože byste taky mohli přestat mít 
hlad, než byste si takto složitě objed-
nali, říkají už i Francouzi jednoduše 
pommes frites nebo jen frites. Jistě 
velký vliv na to, proč by řada z nás 

Gastronomická 
staletá křivda
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Šok v košíku
Chtěla jsem se zúčastnit vaší soutěže Náš 
obchod a oznámkovat prodejnu Albert 
(supermarket Praha - Bezovka), neboť zde 
nakupuji nejčastěji.  V takovém případě 
bych ale po své minulé zkušenosti s touto 
prodejnou musela své plánované hodno-
cení hodně upravit. V pondělí 29.4. jsem 
zakoupila balíček chlazených kuřecích 
čtvrtek z českých chovů s datem spotřeby 
2.5. Zakoupené zboží jsem přenesla 
domů (a že to opravdu nemám daleko) 
a kuře uložila do lednice. Těšila jsem se, 
že si kuře následující den upeču. Jaké ale 
bylo moje překvapení, když jsem roztrhla 
obal, abych kuře vložila do trouby. Celou 
kuchyni mi zaplavil takový zápach, 
jako bych ve spíži už pěkně dlouho 
ukrývala mrtvolu. Kuře bylo, dva dny před 
uvedeným datem minimální trvanlivosti, 
naprosto zkažené a tedy nepoživatelné. 
Pokud se nepletu, mohla bych kuře zanést 
zpět do prodejny a dožadovat se nápravy, 
k čemuž jsem se ovšem neodhodlala, 
neboť jsem odmítla s tímto zapáchajícím 
nákladem kamkoli cestovat. Je mi jasné, 
že mi nemůžete nijak pomoci, ale tohle je 
opravdu šlendrián. 

Jarmila Nová

Je samozřejmě problém, když ani 
tisíckrát omílaná rada na pečlivé čtení 
etiket není nic platná. Pokud došlo 
k takovémuto znehodnocení kuřecího 
masa, je pravděpodobné, že nebyla 
správně dodržena teplota skladování. 
Jak sama správně říkáte, je tu možnost 
zanést zboží zpět do prodejny, kde jste 
ho zakoupila, ale je pochopitelné, že je 
to v některých případech velmi kompliko-
vané. Samozřejmě můžete podat Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci 
podněty ke kontrole písemně, telefonicky 
nebo osobně. Konkrétní podněty inspekce 
prověřuje a také je zohledňuje při 
vytváření plánu dalších kontrol. 
Připojujeme reakci Dagmar Krausové, 
manažerky komunikace společnosti 
Ahold: „Bylo by prosím možné požádat 
paní, která se na vás s prosbou o pomoc 
obrátila, o kontakt a zaslání adresy. Rádi 
bychom se omluvili a sjednali nápravu 
i na naší prodejně, pokud zde došlo 
k pochybení. Veškeré zaslané stížnosti 
řešíme, pro jejich kompletní řešení včetně 
dosledovatelnosti ale potřebujeme znát 
informaci o názvu položky, výrobci, šarži 
atd. Děkuji za pochopení.“              (red)

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)

ano, pravidelně

občas

výjimečně

vůbec

Anketa
nyní můžete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce:
nakupujete na farmářských trzích?

recept měsíce
Zasílám vám svůj oblíbený recept na výborný 
biskupský chlebíček, Lucie Syslová

Ingredience:  
 150 g hladké mouky, 130 g másla, 150 g třtinového cukru, 4 vejce, 

½ prášku do pečiva; náplň: 100 g kvalitní čokolády, 1 balení sušených 
brusinek a meruněk, ořechy, kandované ovoce; poleva: 80 g čokolády 
a 2 lžičky kokosového oleje 

Biskupský chlebíček

Postup:
 Všechny suroviny na těsto smícháme. Z bílků vyšleháme sníh a lehce vmícháme.  Přidáme 

nasekanou čokoládu, brusinky, ořechy, kandované ovoce a meruňky. Nalijeme do vymazané 
a vysypané formy na srnčí hřbet. Pečeme v troubě asi na 160 °C, průběžně kontrolujeme 
pomocí špejle. Hotový chlebíček polijeme domácí polevou z čokolády, kterou nad vodní 
lázní necháme zcela rozpustit a smícháme s kokosovým olejem. Výsledek je výborný a přitom 
i zdravý.

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: 60 minut, na 1 chlebíček
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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 06/13

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

květen 2013

11 jarních
receptů
Klasa 

Co vlastně jíme?

Strašák obezita

cena 29 Kč
05/13    KVĚTEN 2013

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

PRO VÁŠ ZDRAVÝ STŮL

EIDAMY 

TESTOVALI JSME

strana

18

Kde se vzaly chlebíčky?

Jak nakupovat
kvalitní jídlo radí 
JAROSLAV SAPÍK                       

SP_KVETEN_2013.indd   1 4/15/13   12:25 PM

jak to chutná vám...předplatné
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Tajenka z květnového čísla:
Jack London: Maso chutná nejlíp po hladu a postel je nejměkčí po těžké cestě

křížovka
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Jihočeské jogurty Nature jsou vyrobeny pouze z mléka a jogurtové kultury

Neobsahují nic, co do pravého jogurtu nepatří. 

13202_nature_jogurty_A4.indd   1 2.5.13   11:01



vizual_zmrzliny.indd   1 29.4.2013   10:07:54


