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co grilujete
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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
reportáž naší redaktorky ze švýcarských farmářských trhů mi živě připomněla 
jednu vzpomínku z dětství. Tatínek nám tenkrát vyprávěl, že v Holandsku mají 
u polí s květinami pojízdné prodejny a kasičky. Když někdo jede kolem a zatouží 
po barevné čerstvé kytici, zastaví a natrhá si, kolik potřebuje, vloží peníze 
do kasičky a jede dál. Tenkrát jsem to vůbec nechápala. Jak kasičky? Jak jede 
dál? Už tenkrát mi bylo jasné, že tohle by u nás nebylo možné. Nejdřív by zmizela 
kasička, pak pultík, načež i květiny na poli. Smutné je, že ani po těch letech, 
co uplynuly, nejsem o moc optimističtější a myslím si, že jsme svojí morálkou 
a smýšlením nedospěli do fáze, kdy tenhle druh podnikání bude v naší zemi 
možný. Nedůvěra obchodníka vůči zákazníkovi a klienta vůči prodejci je pořád 
silnější než schopnost udělat si služby příjemnější a pohodlnější pro obě strany. 
Povzdechy po lepším světě jemně znějí článkem o tržnicích Prahy devatenáctého 
století i přímo kolem mě. „Jo, to za našeho mládí, když sis rozkrojil špekáček, špek 
v něm házel duhové odlesky na všechny strany,“ povzdychl si nedávno známý. 
Tak jsme se na ty duhové odlesky podívali sami. Rozkrojené špekáčky kolem 
sebe házely všelicos, do duhových odlesků to ale většinou mělo hodně daleko. 
A přestože legislativní požadavky splňovaly, málokdo si na nich pochutnal. Celkový 
dojem z nich byl buď neslaný nemastný, nebo přeslaný přemastný. A pokud nás 
z patnácti vzorků v dobrém zaujala pouhá 
třetina, pak chudák spotřebitel v obchodě 
před plnými regály, kde se o kvalitě nedozví 
nic ze složení výrobku, ani jména výrobce. 
Jak z toho ven? Najít si svého řezníka, 
u kterého nebudete váhat si připlatit 
a o němž budete vědět, že svoji práci dělá 
pořádně a zodpovědně. Nebo výrobce, který 
v honbě za zákazníkem neobětoval dobré 
jméno firmy a  nabízí výrobky, jež se těm 
duhovým vzpomínkám přibližují. 
Co z toho všeho vyplývá? Že dokud pro nás 
slova jako poctivost, řemeslo, důvěra a kvalita 
budou jen prázdnými pojmy, nikam se 
neposuneme. Ani v kvalitě jídla, ani obchodu 
a bohužel ani lidsky. Přeju vám příjemné léto 
plné poctivých chutí,

Jana Uhlířová,
editorka
 

gRaTULUjEME VÝHERCŮM SoUTĚŽE PEnny 
z MinULÉHo ČíSLa.
Správná odpověď byla b) vepřové, hovězí a kuřecí maso
Na dárek se mohou těšit: Miloslava Hánělová, Otrokovice, 
Hana Šustrová, Český Krumlov, jiří Huml, Toužim

Ochutnejte v PENNY výrobky oceněné v anketě Volba 
spotřebitelů 2013. V široké konkurenci byly oceněny výrobky 
vlastních značek PENNY Dobré maso, Boni a Karlova Koruna. 
Ke svačině doporučujeme pšenično-žitný chléb Karlova Koruna 
s výborným sýrem Boni Gouda nebo Boni Ementaler. 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: 
Kolik výrobků vlastních značek PEnny bylo v anketě Volba spotřebitelů 
2013 vítězných:
a)   8
b) 18
c)  28
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• čtenář Břetislav Kuťák z Bystřice nám 
k Testu slunečnicových olejů napsal: 
„Zajímal by mě obsah kontaminujících 
látek z PET lahví, do kterých se olej plní. 
Lahve se před naplněním nevyplachují, 
takže mohou kontaminovat olej 
sloučeninami, které se uvolňují při jejich 
výrobě za vysokých teplot.” O odpověď 
jsme požádali Ing. Jana Pivoňku z VŠCHT 
v Praze: „Migrace z obalových materiálů 
není proces tak rychlý, že by na odstranění 
případně přítomných látek stačil ‚výplach’. 
Sám obal musí být vyrobený z takového 
materiálu a takovým postupem, aby 
nepředstavoval nebezpečí pro zabalenou 
potravinu. Výrobci obalů musejí dělat testy 
na obsah migrujících látek do simulantů, 
které odpovídají složení potraviny, jež 
je do obalu následně zabalená. Pokud 
se jedná o většího výrobce, nepochybuji 
o tom, že tyto testy má k dispozici a je 
si jistý, že k uvolňování látek z obalu 
nedochází. Pravdou je, že někteří menší 
výrobci nejsou schopni rozeznat, který obal 
je vhodný pro kterou potravinu, a mohou 
se dopustit pochybení při volbě obalového 
materiálu, zejména pokud nedostatečně 
komunikují s dodavatelem obalů.“ 
• nejvíce se vám líbily články o zdravém 
hubnutí do plavek, stravě při obezitě 
a inspiraci při přípravě jarních salátů 

SoUTĚŽ PEnny 
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Nezapomeňte si koupit srpnové číslo Světa potravin, které vychází 22. července.

2013

Tajemství tekutého chleba

Vanilka, královna mezi kořením

Jsou ovocná piva plná éček?

Strava při cévním onemocnění

Co se ukrývá v plněném knedlíku?

Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Polévané perníčky 
Udělejte radost svým 
přátelům, potěšte své 
děti, obdarujte své 
zákazníky a upečte jim 
perníčky! V této knize 
naleznete inspiraci pro 
desítky nádherných, až 
neuvěřitelných variací 
sušenek a perníčků, 
které můžete rychle a jednoduše vykouz-
lit úplně sami, aniž byste potřebovali 
vykrajovátka – v knize naleznete šablony 
na všechny tvary. Také spoustu receptů, 
podle kterých dokážete připravit 
vynikající pochoutky, jež chutnají stejně 
pohádkově, jako vypadají. Nápady pro 
každou příležitost – narozeniny, svatby, 
Vánoce, Velikonoce, dětské večírky, 
sváteční oslavy a tipy na dárky k mnoha 
příležitostem. Vydává CPRESS za 319 Kč.          

Vím, proč jím   
Změňte své myšlení 
o jídle a tato kniha 
od Doroty Sanecky už 
bude poslední, kterou 
budete k hubnutí potře-
bovat. V první řadě totiž 
musíte začít pracovat 
na své psychice, 
nikoliv na fyzickém 
těle. Organismus se 
pak uzpůsobí změnám, 
které nařídíte. Přeorganizujte si svůj čas, 
svou domácnost, své zásoby potravin 
a pamlsků, přehodnoťte svůj postoj 
ke stravování, k jídelníčku, dietám 
i ke zdraví. Tato kniha změní váš život 
navždy, na rozdíl od diet, jejichž efekt 
s časem pomine. Vydává CPRESS 
za 149 Kč.           

Potraviny 
z vlastní zahrady
V knize od Richarda 
Gienfrancesca nalez-
nete jednoduchý návod, 
jak pěstovat ovoce, 
zeleninu, bylinky a další 
rostliny v jakémkoliv 
měřítku – od truhlíků 
za oknem přes verandu 
až po samotnou 
zahrádku. Naleznete 
zde podrobného průvodce po domácích 
výpěstcích: ovoce ze stromů, keřů i šla-
hounů, saláty, zeleninu, ořechy i jedlé 
květiny, včetně seznamu plodin dopo-
ručených pro příslušné typy zahrady. 
Vydává Mladá fronta za 399 Kč. 

07/13
Jídlo z blízka      
Poctivé lahůdky z rodinných farem, pivovarů 
a vinařství i gurmánské speciality jižní 
Moravy originálně připravené brněnskými 
šéfkuchaři 19 restaurací vás čekají ve dnech 
8. až 31. července v Brně. V rámci festivalu 
jídlo z blízka nebudou chybět ani kurzy 
vaření, degustace vín a možnost vyzkoušet 
si tradiční řemesla. 

Bon appétit!  
Při příležitosti francouzského národního 
svátku se na Francouzském trhu v Praze 
představí prodejci se širokou nabídkou 
tradičních specialit francouzských výrobků. 
Trh bude probíhat od 11. do 14. července, 
ochutnat můžete tradiční šneky, sýry ze 
všech koutů Francie, klobásky, palačinky, 
armagnac či šampaňské.  

Chuť Podyjí    
Ve dnech 19. až 21. července se vydejte 
do Mikulova na Festival národů Podyjí. 
Prezentace originálních kulinářských 
specialit národů žijících v oblasti Podyjí 
přiblíží kuchyni arménskou, bulharskou, 
italskou, ruskou, českou či goralskou, 
čekají vás i ochutnávky koktejlů a veřejná 
snídaně. 
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kalendárium

Buďte bio
V sobotu 13. července se ve Starém Městě 
pod Sněžníkem v okresu Šumperk koná 
již osmý ročník bioslavností. Ochutnat 
zde budete moci biopotraviny od předních 
českých pěstitelů a výrobců a celý ročník je 
věnován plodině našich předků – pohance. 
Pokud jste příznivci dobrého jídla, pití, 
svérázné hudby a zábavy, neváhejte!  

Na borůvky
Víkend plný borůvkových dobrot 
– koláčů, lívanců, šťáv, likérů, piva 
a džemů se koná na borovanském 
borůvkobraní v Borovanech v okrese 
České Budějovice dne 13. a 14. čer-
vence. Čeká vás borůvkové občerstvení, 
jarmark, divadélko, medovina, koncerty, 
pouť i rady při pěstování borůvek.  

Sraz jedlíků  
Sníte dost meruňkových knedlíků? Pak 
přijeďte na Miroslavské meruňkobraní 
do Miroslavi v okresu Znojmo, kde se 
20. července koná tradiční oslava sklizně 
meruněk, jejíž součástí je i populární soutěž 
o největšího jedlíka knedlíků. Náměstí 
a okolní ulice budou zaplaveny stovkami 
stánků, nabízejících meruňkové speciality.
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MaNgo V čokooBalu   
Nejprodávanější tyčinka na českém trhu přichází letos do obchodů ve zbrusu 
nové limitované edici Margot s chutí manga. Navazuje tak na loňskou, 
velmi úspěšnou limitovanou edici Margot s ananasovými kousky. Chuť manga 

je jako stvořená pro letní pohodu, 
ale na rozdíl od čerstvého manga ji 
můžete mít kdykoli po ruce. Margot 
Mango spojuje klasickou kombinaci 
příchutí kokosu a rumu s typickou 
vůní a chutí manga. Prodává se 
v balení po 90 gramech za 15,90 Kč.  

Chuť StředoMoří  
Chcete vyzkoušet chuťově jiný olivový olej a zároveň 
myslet na svoje zdraví? Zkuste borges Fruity Taste 
Extra panenský olivový olej. Jednodruhový olej je 
získaný jen z oliv odrůdy Arbequina a je velmi jemný 
a aromatický, s lehkými náznaky po chuti mandlí 
a zelených jablek. Nízké kyselosti dosahuje díky 
lisování z vybraných zdravých oliv zpracovaných v den 
sběru. Hodí se do všech druhů chuťovek a salátů. 
Olej pořídíte v běžné obchodní síti za doporučenou 
prodejní cenu 149,90 Kč. 

TIP REDAKCE

Mixit do Batohu i do kaBelky   
Mixit rozšiřuje svůj mlsací sortiment 
o müsli tyčinky Mixitky. Odteď 
můžete mít svůj Mixit neustále 
při sobě a můžete ho vytáhnout 
vždycky, když vás přepadne únava, 
hlad nebo se vydáte na výlet. 
Mixit tyčinky vyrábí, peče a válcuje 
tradičně pouze z kvalitních surovin, 
které znáte z jejich směsí müsli. 
Na výběr jsou zatím tři základní 
druhy, které se prodávají na 
www.mixit.cz v balení po osmi 
kusech. Vybrat si můžete příchuť 
exotického ovoce, čokoládovo-kávo-
vou nebo datlí s fíky. Cena jedné 
tyčinky je 25 Kč.

užiJte Si růžoVé léto
Léto je sezónou růžových vín, jeho 
spotřeba v letních měsících pravi-
delně roste. Prosluněné dny a teplé 
večery totiž poskytují dostatek 
příležitostí dopřát si sklenku osvěžu-
jícího rosé. Vyplatí se mít vždy pár 
lahví růžového vína v zásobě, bude 
se hodit při zahradní party, pikniku 
či grilování nebo na přípravu lehkých 
vinných střiků. Výtečná růžová 
vína, včetně nejstaršího moravského 
růžového vína Gracie rosé, i sekt 
vyhlášené značky CHÂTEAU VALTICE 
ve svém e-shopu (www.vsvaltice.cz) 
nabízejí Vinné sklepy Valtice. Ceny 
začínají na 87 Kč za 0,75 l.  

NugátoVá rozkoš  
Novinka big Milk nugat v sobě 
snoubí jemnost zmrzliny se smeta-
novo-vanilkovou příchutí a inten-
zivní chuť nugátu. Tato kombinace 
slibuje opravdu netradiční gurmán-
ský zážitek. Dopřejte si vír chutí, 
ve kterém se střetává nadýchaná 
zmrzlina s pramínky vynikajícího 
nugátového krému. Tato ledová 
lahůdka se prodává hned ve dvou 
variantách – na dřívku za 14,50 Kč 
a v litrové vaničce za 56,90 Kč. První 
variantu si vychutnáte na výletech 
či procházkách, druhou si nejlépe 
užijete s celou rodinou.

káVoVar od MódNíCh NáVrhářů    
Nescafé Dolce Gusto i letos nabízí unikátní limitovanou edici kávovarů. 
Tentokrát design kávovaru Piccolo Custo barcelona vytvořil španělský 

módní dům Custo Barcelona. 
Linie značky se projevují jak 
na barevnosti kávovaru, tak 
na jeho vzorech. Piccolo je 
kávovar na kapsle, které jako 
jediné umožňují přípravu jak 
horkých, tak i studených nápojů. 
Aktuální šíře portfólia je 29 
nápojů, od espres, přes nápoje 
typu latte až po čaje a čokoládu. 
Kávovar je v prodeji v obchodech 
Datart a na www.dolce-gusto.cz 
a doporučená cena je 2 500 Kč. 
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Srpnové 
hodování 
v kutné hoře

Výsledky 
kontrol 

Nejlepší pekařka

co se kde šustne

Nápady na svačiny

káva pomáhá

Příznivci dobrého jídla a zábavy zavítejte 
do Kutné Hory! O víkendu 17. až 18. srpna 
změří svoje síly historické automobily do roku 
1936 a nejen to. Závody inT VETERan 
RaLLyE jsou doprovázeny také bohatým 
programem a tradičním hodováním na Pa-
lackého náměstí, vždy od 10 hodin. Můžete 
se těšit na soutěž v pojídání borůvkových 
knedlíků, vaření s šéfkuchařem hotelu Mědí-
nek, stánkový prodej a především na kvalitní 
české potraviny národní značky KLASA. 
V programu vystoupí známé kapely Buty, 
Brutus, Kabát revival a další. Bližší informace 
najdete na www.veterani-kh.cz. 

Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR uspořádal již 18. ročník národní 
soutěže o titul „Český pekař roku 2013 – kategorie Junior“. Ve finále soutě-
že se o prestižní ocenění utkalo devět mladých pekařských talentů z celé ČR. 
Soutěžící museli pod dohledem odborné poroty prokázat dovednosti při výrobě 
chleba, běžného pečiva, vánoček a koláčů. Absolutní vítězkou s titulem nej-
lepší pekařský junior roku 2013 se stala Magdaléna Vondrová, studentka 
třetího ročníku Střední školy potravinářství a služeb v Pardubicích.

Máte rádi dobrou kávu a ochotně podpoříte dobrou věc? Pak až půjdete směrem 
na Petřín, zastavte se na kávu či něco malého k snědku v garden Café Taussig 
v Domově sociálních služeb, Vlašská 25. Kavárna dává lidem s mentálním postiže-
ním příležitost rozvíjet základní pracovní a sociální dovednosti a touto cestou pod-
poruje jejich začleňování do běžné společnosti. Součástí kavárny je zahrada, ve které 
klienti pomocí zahradnice pěstují čerstvé bylinky: mátu, bazalku, oregano či pažitku. 
Těmi pak dochucují a zdobí saláty, panini a další jídla z menu. Přijďte ochutnat!

Výsledky kontrol potravin nyní každý 
najde ve webové aplikaci přímo v on-line 
mapě na www.svscr.cz. Státní veterinární 
správa ČR ve spolupráci s Ministerstvem 
zemědělství tak chtějí přispět k lepšímu 
informování spotřebitelů a veřejnému 
trestání nepoctivých prodejců, výrobců či 
chovatelů. Mapa zahrnuje data od počátku 
roku 2013 a obsahuje celkem přes 10 000 
záznamů, z toho přes 300 nevyhovujících 
vzorků. Návštěvník si tedy může vybrat 
mezi kontrolami v tržní síti, může si ale 
prohlédnout i výsledky kontrol masen, jatek 
nebo drůbežáren. Data se v mapě objevují 
do 24 hodin od zjištění, aby veřejnost měla 
informace veterinářů v co nejkratší době. 

Nevíte, co připravit dětem ke svačině? Tým nutričních terapeu-
tek Poradenského centra Výživa dětí přivítal možnost podílet se 
na vytvoření svačinového jídelníčku, který hlídá zastoupení 
všech potřebných živin v každé svačince, stejně jako jejich kalo-
rickou hodnotu. Zohledňuje i individuální potřeby dítěte, jako je 
alergie na určité potraviny, chuťové preference, věk či zvýšenou 
kalorickou potřebu při sportovních aktivitách. Svačiny na celý 
týden až pro tři děti si můžete sestavit na www.rostemeschuti.
cz/jidelnicek, kde zadáte základní údaje o dětech, potraviny, 
kterým je třeba se vyhnout, a dny, kdy má dítě zvýšený energe-
tický výdej. 



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz8 9červenec 2013

palec nahoru, palec dolů

Příliš mnoho skandálů         
– palec dolů 
Není měsíc, aby se neřešila nějaká 

větší potravinářská kauza, ať už se jedná 
o koňské maso vydávané za hovězí, 
výrobu potravin z nekvalitního skotu 
nebo zakázaný vývoz chráněných lososů. 
V některých regionech tyto skandály 
výrazně poškodily důvěru v potravinář-
ský průmysl a měly negativní dopady 
na prodej. Snad proto zabere nový návrh 
Evropské komise, který by měl zvýšit počet 
neohlášených kontrol v potravinářských 
firmách a přinést přísnější pokuty 
za podvody při označování zboží. 
Pokud bude návrh schválen, budou 
hříšníci dostávat pokuty ve výši finančních 
příjmů, které jim prokázané podvody 
s potravinami přinesly. Inspektoři by navíc 
častěji kontrolovali, zda obsah produktů 
odpovídá údajům na obalech.  

čteme složení    
 – palec nahoru 
Po aféře s koňským masem 

jsme se již naučili číst složení výrobků. 
Téměř polovina Čechů začala podrob-
něji sledovat informace o přesném 
složení výrobků, značku kupovaných 
produktů ale nezměnila. Vyplynulo 
to ze zveřejněného průzkumu ppm 
factum. Sedmasedmdesáti procentům 
zákazníků ani nevadilo, že uzeniny 
obsahovaly koňské maso, ale vadilo 
jim, že to nebylo uvedeno na etiketě 
výrobku. Etikety výrobků podle prů-
zkumu pečlivě čte 28 % lidí, 53 % je 
jen zběžně přelétne pohledem. Uvede-
ným informacím ale zcela věří jen 
18 % zákazníků. Agentura provedla 
průzkum mezi 29. březnem a 3. dub-
nem a zúčastnilo se na 500 lidí.

Př
ip

ra
vi

la
 J

an
a 

U
h

líř
o

vá
, Č

TK
, f

o
to

 s
h

u
tt

er
st

o
ck

, a
rc

h
iv

 fi
re

m

Nízkotučná čokoláda      
– palec nahoru 
Nízkotučná čokoláda se už sice 

vyrábí, ale chuťově se bohužel nedá 
s tou běžnou srovnat. Chemikům se nyní 
podařilo přijít na způsob, jak omezit 
tuky v čokoládě tak, aby neztratila svou 
charakteristickou jemnou chuť. Americká 
chemická společnost, která o novince 
pocházející z Británie informovala, tvrdí, že 
základem úspěchu je želatina používaná 
v potravinářství. Sametové chuti normální 
čokolády se dociluje emulsí kapek tuku 
s pevnými ingrediencemi. Nahradit tuk 
je nesnadné. Jakákoli jiná látka musí být 
v malých kapkách, které v čokoládě zůsta-
nou dobře rozptýlené při zahřátí a pak 
i po zchlazení. S využitím těchto nových 
postupů by se dal v čokoládě omezit také 
cukr a metoda vůbec otevírá zcela novou 
technologii výroby sladkostí.  

Málo dobrých kuchařů      
– palec dolů 
Pokud se chce český kuchař 

naučit pořádně vařit, musí na zkuše-
nou do zahraničí. Na českých školách 
se totiž učí především teorie a praxe 
pokulhává. Šéfkuchaři v restauracích 
pak při výběru svých spolupracovníků 
dávají mnohem raději na instinkt, než 
na dosažené vzdělání kuchaře. „Pořád 
se hledáme. Procházíme gastronomic-
kou pubertou,“ uvedl Roman Vaněk, 
šéf Pražského kulinářského institutu 
pro Reflex. „Amatérismus a nezna-
lost správného vaření u nás panují už 
od škol. Drtivá většina profesionálních 
kuchařů tak neumí uvařit ani jedno-
duchý vývar!“ Kuchaři, kteří se chtějí 
naučit vařit a okouknout nové trendy, 
tak nejčastěji raději míří na zkušenou 
do Rakouska či Německa.   

zákon o potravinách        
– palec nahoru 
Zákon o potravinách má v příštím 

roce změnit požadavky na značení 
potravin podle evropského předpisu. 
Zavede povinnost, aby značení bylo 
písmem velkým alespoň 1,2 milimetru 
a nápis byl čitelný, třeba formou kontrastu 
tisku a pozadí. Za porušení má být 
sankce až 10 milionů korun. Novinkou 
bude i kontrola podávání zvěřiny Státní 
veterinární správou přímo ve stravovacích 
zařízeních, čímž se zvýší efektivita dozoru, 
a sloučení Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce a Státní veterinární 
správy do jedné instituce, což zjednoduší 
proces kontroly kvality potravin. „Cílem 
je ochrana zdraví spotřebitelů a zajištění 
jejich informovanosti,” uvedl ministr 
zemědělství Petr Bendl. 

hrozba otrav            
– palec dolů 
Ani po roce od vypuknutí 

metanolové aféry nebudou zřejmě 
přijata účinná opatření, která by zabránila 
opakování podobné tragédie. Zástupci 
Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) 
adresovali orgánům státní správy výzvu, 
v níž požadují zrychlení legislativního 
procesu a zpřísnění podmínek pro výrobu 
a prodej tvrdého alkoholu. Podle výrobců 
lihovin stát místo zavedení efektivních 
opatření, jako je například zákaz prodeje 
alkoholu ve velkoobjemových baleních, 
zatím jen ztížil administrativu poctivým 
výrobcům a dovozcům. Unií navrhovaná 
opatření mají eliminovat černý trh s alko-
holem, zabránit daňovým únikům, chránit 
zdraví a životy lidí a zamezit poškozování 
poctivých výrobců a prodejců lihovin. 
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Léto s sebou přináší dny volna a společně strávené chvíle s našimi 
blízkými. K těmto okamžikům patří i jídlo a s ním spojené gurmánské 
zážitky. Na co si v tuto dobu dát pozor, aby nám dobré jídlo nezpůsobilo 
nemilé překvapení?   

rizikové potraviny v létě
V létě jsou rizikové především potraviny 
ze syrových vajec, masa, ryb a mořských 
plodů, obecně pak všechny potraviny, 
které vyžadují důsledné dodržování 
chladírenského řetězce a při jeho 
porušení podléhají záhy zkáze. Patří 
mezi ně všechny lahůdkářské výrobky, 
cukrovinky, zmrzliny, mléčné výrobky, 
měkké salámy, sekaná, tlačenky 
a jitrnice. Tyto potraviny proto nakupu-
jeme u prověřených prodejců a dbáme 
na jejich čerstvost a správné uskladnění.

Stravování na dovolené
Doba dovolených je spojena 
i s ochutnáváním nových pochoutek. 
Je totiž příjemné poznávat neznámé 
země všemi smysly a zapojit i chuťové 
pohárky. Náš středoevropský organi-
smus, zaskončený specifickou a zcela 
odlišnou stravou, než je zvyklý, nás 
však za „odměnu” často překvapí 
zažívacími problémy. Těm se přitom 
můžeme úspěšně vyhnout, pokud 
budeme úzkostlivě dodržovat několik 
jednoduchých pravidel. V zahraničí 
používáme jen balenou pitnou vodu, 
a to i na umývání potravin. Ta místní 
kohoutková má jiné poměry minerálů, 
na které naše tělo může reagovat nega-
tivně. Ovoce a zeleninu vždy důkladně 
opláchneme, pouhé otření kusem 
látky nebo ubrousku rozhodně nestačí. 
V exotických zemích jsou dále rizikové 
všechny pokrmy prodávané na ulici 
a je jistější se jim úplně vyhnout. Ani 
občerstvení na tuzemské dovolené 
však není zcela bez rizika. Toho, 
jak stánkaři zachází s prodávanými 
lahůdkami a nápoji, si musíme všímat 
na všech kulturních akcích, v kempech 
a na koupalištích. Každoročně se tam 
obchodnící dopouštejí mnoha nešvarů, 
od nedostatečné hygieny rukou, 
špatného označování potravin až 
po nesprávné uskladnění zboží. 

a houby přebereme a mechanicky 
poškozené nebo hnilobou či plísní 
napadené kusy vyhodíme. Nestačí 
přitom pouze odkrojit plesnivou část, 
kontaminovaný je celý plod. Skladovací 
prostory musejí zajistit chladno, sucho 
a temno. Přitom právě teplota se 
ve spížích a sklepech v létě v porovnání 
se zimním obdobím zvyšuje až o deset 
stupňů. Odděleně od hotových pokrmů 
a potravin určených k přímé konzumaci 
skladujeme syrové maso, ryby, vejce 
a nezpracovanou zeleninu a ovoce. 

Pečlivá příprava
Při přípravě jídla důkladně omyjeme 
pracovní plochu a nádobí, které 
přišlo do kontaktu se syrovým 
masem. Zejména těhotné ženy, 
děti, senioři a nemocní by se měli 
vyvarovat konzumace syrového masa, 
syrových vajec, potravin s majonézou 
a nepasterizovaného mléka a mléčných 
výrobků. Avšak i zdravý dospělý člověk 
by si měl rozmyslet, zda důvěřuje jejich 
původu a čerstvosti. V létě pak více 
než kdy jindy dbáme při vaření i sto-
lování na hygienu rukou a pracovního 
prostředí. Zbylé hotové jídlo ukládáme 
hned po zchlazení opět do chladu.

Vyšší teploty a vyšší vzdušná vlhkost 
v letních měsících způsobují rychlejší 
zkažení potravin a riziko alimentárních 
nákaz, které se projevují nevolnostmi, 
průjmy a zvracením. Prevence začíná 
již v prodejně promyšleným nákupem 
a pokračuje v kuchyni pečlivým 
uskladněním a zpracováním. Potraviny se 
snažíme vybírat vždy čerstvé a v nejvyšší 
kvalitě. Lepší je nakupovat častěji a malé 
množství potravin než podniknout jednou 
měsíčně velký nákup, ze kterého nám 
v domácnosti zůstane spousta prošlých 
zbytků. Chlazené a mražené produkty 
dáváme do košíku jako poslední a domů 
je přepravujeme v chladicí tašce nebo 
boxu. Sami zákazníci by pak měli sledovat 
a kontrolovat, jak prodejce se zbožím 
zachází. Do regálů s ovocem a zeleninou 
v žádném případě nepatří nahnilé 
a plesnivé kusy, prošlé potraviny nesmějí 
být prodávány bez označení, dodrženy 
musejí být teploty v chladicích boxech. To 
bývá někdy problém na tržnicích, kde jsou 
často potravinářské produkty vystaveny 
přímému slunci a vysokým teplotám. 

Správné uskladnění
Všechny potraviny je třeba co nejdříve 
dobře uskladnit. Ovoce, zeleninu 

Letní stravování 
chutně a bez rizika
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zaostřeno

Čerstvé maso v proutěném košíku, brambory z rodinné farmy a právě utržené 
bylinky… Na trzích pořídíte v klidu a za pár minut vše, co k dokonalému nejen 
víkendovému obědu potřebujete. Zatímco jedni na ně nedají dopustit, druzí se 
ohánějí pochybami o původu prodávaných potravin a nedostatečné hygieně. 
Farmářské trhy mají stejně zastánců jako odpůrců a vyvolávají mnoho otázek. 
Zeptali jsme se proto odborníků, jak to ve skutečnosti je.

Není trh 
jako trh
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Ze závěrů konference „Farmářské trhy 
– quo vadis“, která se koncem loňského 
roku konala v Národním zemědělském 
muzeu, vyplývá, že se farmářské trhy dále 
rozvíjejí a zkvalitňují, a to jak z hlediska 
nabídky, tak i z hlediska kvality prodeje. 
Dále, že aktivita a zájem veřejnosti 
o farmářské trhy vede ke zlepšování jejich 
úrovně. 

Jak zjistil výzkum (www.konferenceft.cz), 
zákazníky trhů jsou především lidé 
v mladším středním věku obecně, hlavně 
skupina 31 až 35 let (12 %), a senioři, 
zejména 66 až 70 let (12 %). Tyto skupiny 
pak nejčastěji na trzích nakupují ovoce 
a zeleninu (80 %), mléčné výrobky a pečivo 
(28 %), maso, ryby a uzeniny (27 %), 
koření, houby, vejce, med, nápoje, 
květiny, sadbu a bylinky. Většinou na trhu 
průměrně utratí od 100 do 300 Kč. 

„Dnešní zákazníci na trzích jsou již 
poučenější a vybíravější,“ říká Tomáš 
Popp z občanského sdružení Envic, 
které pořádá Plzeňské farmářské trhy. 
„Požadují přesné informace a našli si své 
oblíbené prodejce, takže experimentují 
méně než v předešlých letech.“ Existuje 
však přes naši dnešní poučenost něco, 
na co bychom si na trhu stále měli dávat 
pozor? „Nešvarem zůstávají pochybní 
prodejci či spory o autentičnost potravin,“ 

Jaký prohřešek odhalí kontroly 
veterinární správy nejčastěji?
Nejčastější prohřešky jsou ty, kdy 
prodejci nesplní podmínky dodržení 
teplotního řetězce. Časté jsou 
i problémy s prošlým zbožím nebo 
neschopnost prodejců doložit původ 
výrobků. Pochybení zjišťovaná při 
prodeji neznamenají přímé ohrožení 
zdraví lidí, ale za určitých podmínek by 
tomu tak mohlo být. 
Pro představu lze uvést výsledky kontrol 
v loňském roce. V roce 2012 provedli 
inspektoři celkem 446 kontrolních akcí 
na 179 schválených tržištích a tržnicích, 
kde se konaly farmářské trhy. Ve 128 
případech inspektoři vyměřili pokuty 

za více než půl milionu korun. Je 
třeba si uvědomit, že nešlo o závadná 
tržiště, ale o jeden či dva subjekty 
z řádu dvaceti až třiceti, které produkty 
na trhu nabízejí.

dá se konstatovat, že se kvalita 
trhů zlepšuje?
Z kontrol je zřejmé, že se poučili jak 
prodejci, tak zákazníci. Většina prodejců 
si dobře uvědomuje, že musejí doložit 
původ zboží a že je musejí nabízet 
podle podmínek stanovených veteri-
nárními předpisy, popřípadě výrobcem. 
Samozřejmě jsou povinni dbát hygieny 
a ochrany zboží před kontaminací 
z vnějšího prostředí.

Zákazníci by si měli uvědomit svá práva 
a povinnosti prodejců. To znamená, že 
prodejce musí výrobky správně ozna-
čovat a rovněž odpovědět na případné 
dotazy, ať už se týkají původu zboží 
nebo podmínek pro skladování a pří-
padnou konzumaci. Pokud má zákazník 
podezření na něco, co by nemuselo být 
v souladu s předpisy, udělá dobře, když 
kontaktuje místně příslušnou krajskou 
veterinární správu, popřípadě městskou 
veterinární správu v Praze, a jejich 
inspektoři prodejce prověří.

říká Popp. „A někteří prodejci jsou 
stále laxní při dodržování hygienických 
předpisů.“ 

Sledujeme však i nové trendy v prodeji 
farmářských potravin. Oblíbený je prodej 
bedýnek, prodej ze dvora či prodej 
farmářských produktů v kamenných 
obchodech, které nabízejí sortiment 
podobný trhům od uzenin přes pečivo až 
po mošty. „Výhodou je, že tento způsob 
prodeje podporuje lokální výrobky, 
tedy potraviny, které nenabízí běžná 
obchodní síť, a tzv. potraviny s tváří, 
tedy originální a autentické. První takové 
prodejny se začaly objevovat v roce 
2010, dnes fungují celé sítě jako Náš 
Grunt, Farmářský obchod či Sklizeno,“ 
říká Popp. „Spotřebitelé u nich oceňují 
především široký sortiment a celoroční 
provoz. Na druhou stranu jim trochu 
chybí kontakt přímo se sedláky a vadí 
mírně vyšší ceny než na trhu.“ 
 
Jaké výhody a nevýhody mají farmářské 
trhy pro samotné farmáře? „Trhy 
jsou skvělým odbytovým místem pro 
sezónní ovoce, které by jinak rychle 
podlehlo zkáze,“ říká Martin Ludvík 
z Ovocnářské unie ČR. „Navíc se prodají 
i alternativní druhy a odrůdy, firma si 
zachovává vlastní identitu a komunikuje 
přímo se zákazníkem.“ A nevýhody? 

„Hlavní nevýhodou je závislost na počasí 
a sezónnost, potom také vyšší náklady, 
velká časová náročnost i nutnost udržet 
důvěryhodnost zákazníka.“

rubrika podporována

Na co na trzích 
dávat pozor?
1. U potravin by měla být k dispozici 
viditelná informace o názvech, 
množství a datu použitelnosti nebo 
datu minimální trvanlivosti. 
2. Prodejce musí být schopen na místě 
doložit původ produktů. 
3. označení „domácí“ (například 
domácí špekáčky, domácí tlačenka 
apod.) je nepřípustné.
4. Potraviny musejí být chráněny před 
kontaminací a před vlivy vnějšího 
prostředí (prach, nečistoty, volně žijící 
zvířata, přímé sluneční záření). 
5. Všechny předměty a zařízení, které 
přicházejí do styku s potravinami, 
musejí být čisté a nesmějí představo-
vat nebezpečí kontaminace.
6. Osoby manipulující s potravinami 
musejí dodržovat požadavky na osobní 
hygienu. Zkontrolujte, zda mají čistý 
oděv a k dispozici zdroj pitné vody 
k mytí rukou, především při prodeji 
nebalených potravin (masa apod.). 

(Antonín Kozák, ředitel Městské 
veterinární správy v Praze) 

Jaké jsou nejčastější nešvary prodejců na trzích, na co si 
jako zákazník dávat pozor a proč se máme začít prodejců 
vyptávat? Tyto otázky jsme položili josefu dubnovi, 
tiskovému mluvčímu Státní veterinární správy České republiky, 
která bdí nad kontrolou trhů. 

Nebojte se ptát!
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od drobných pěstitelů ovoce a zele-
niny či od lokálních pekařů a řezníků, 
jejichž objem produkce není schopen 
pravidelně zásobit byť jen jednu 
velkou potravinářskou prodejnu. 
Což je normální, na jakémkoli trhu 
mají působit malí i velcí a neškodit 
si. Pro české potravinářství by bylo 
přínosné, kdyby se pozitivní image 
produktů prodávaných na tržištích 
přenesla i do maloobchodu. Bylo by 
to spravedlivé a korektní.

prodejních míst ale zatím do AFT 
nevstoupila. Právě členství v AFT 
je přitom jedním z  „lakmusových 
papírků“ při rozhodování spotře-
bitele, kde potraviny na tržištích 
nakoupit. 
Na druhou stranu je dobré 
uvědomit si, že klasický „kamenný 
obchod“ nějaké stupně kvality 
nerozlišuje – rozdíl je maximálně 
ve stupni pohodlí spotřebitele, 
v němž ten nižší představují 
diskonty. Což v praxi znamená, že 
u potravin prodávaných v klasickém 
maloobchodu je garance původu, 
složení i správného označování 
potravin vyšší než na většině 
farmářských tržišť. 
Občas probleskující vymezování 
se alternativních prodejních míst 
a dodavatelů do takových sítí 
vůči maloobchodu nemá nicméně 
valného smyslu. Je totiž evidentní, 
že drtivá většina nákupů potravin 
bude i v budoucnosti probíhat 
v nákupních centrech a dodavateli 
do těchto center budou střední 
a větší průmysloví výrobci potravin. 
Tržiště naopak budou i nadále 
sloužit víceméně k prodeji přebytků 

Poněkud naivní představy části 
spotřebitelů, podle nichž jsou 
potraviny nakupované v klasických 
maloobchodech odrazem „smetiště 
Evropy“, zatímco produkty prodá-
vané na farmářských trzích jsou 
garancí kvality a původu, berou 
za své. Z výsledků kontrol provádě-
ných dozorovými orgány na tržištích 
dokonce vyplývá, že četnost pro-
hřešků na těchto prodejních místech 
je vyšší než v maloobchodních sítích. 
Konkrétní strukturu přestupků 
zveřejnila například Státní veterinární 
správa ČR a je vhodné vědět, že 
většina z nich byla z kategorie 
popření toho, co spotřebitel 
od farmářských trhů očekává. Řada 
produktů nabízených na tržištích 
nemá dohledatelný původ, ani 
správné označení či název a nejsou 
prodávány v odpovídající teplotě.
Přesto i v letošním roce počet 
farmářských tržišť stoupá a pomalu 
se blíží dvěma stům pravidelných 
prodejních míst. Navzdory před-
chozím řádkům to přitom není tak 
špatná zpráva, jak by se mohlo 
zdát. Kromě toho, že jsou farmářská 
tržiště žádoucím doplňkem klasic-
kého maloobchodního trhu, jsou 
totiž také důkazem, že je tuzemský 
spotřebitel ochoten v případě, že 
věří nějaké potravinářské image, 
zaplatit za nakupované potraviny 
vyšší obnos. Tržiště tak bourají 
obecně platné teze o tom, že se 
nakupující rozhodují při výběru 
potravin zejména na základě ceny. 
To je jistě pravda, významnou roli ale 
také hraje dobrý marketing.

Jak poznat dobrý trh?
Ostatně, není tržiště jako tržiště, 
také tento segment trhu se vyvíjí. 
Loni byla založena Asociace far-
mářských tržišť (AFT), jejíž ambicí je 
zvýšit garanci původu prodávaného 
zboží a také sepětí s regionem, 
v němž tržiště působí. Většina 
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Je koupě produktu na farmářském trhu zárukou jeho kvality 
a původu? A jak mají vedle sebe působit velcí a malí prodejci 
a přitom si neškodit? Zamýšlí se agrární analytik Petr Havel. 

Ani farmářské trhy 
nejsou zárukou kvality



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz14 15

zaostřeno

Kdybych někomu měla ukázat směr, 
kudy se jde do gastronomického ráje, 
poslala bych ho směrem do Švýcarska. 
Idylická krajina, jezera, alpské vrcholky, 
čokoláda, sýry, smysl pro detail 
a spolehlivost, až dojemné lpění 
na tradicích a pracovitost. To jsou hlavní 
charakteristické rysy malé země, kterou 
reprezentuje bílý kříž na červeném 
pozadí. Jak je rozmanitá místní příroda, 
tak se liší povaha obyvatel region 
od regionu. Co kanton, to jiný kulinární 
skvost a Švýcaři víc než kdo jiný sázejí 
na kvalitu a autenticitu. 

Mé postřehy z tržnice:
• Nejde tu jen o počet stánků 
s nabízeným zbožím, ale hlavně 

o celkovou atmosféru a pestrost 
v zastoupení jednotlivých komodit. 
Městský trh na náměstí v Basileji je 
plný místních specialit a lahůdek všeho 
druhu (uzeniny, sýry, zelenina, ovoce, 
houby, med, hořčice, víno, káva, chléb 
a pečivo atd.). Vůně čerstvě upečeného 
chleba v peci na dřevo se mísí s vůní 
zralých sýrů a láká k ochutnávce. Celých 
80 % nabízeného zboží se pěstuje 
nebo vyrábí přímo v místě či regionu. 
Stálý trh odnaučil nakupovat potraviny 
do zásoby, lidé si raději denně (ano, trhy 
mají skutečně otevřeno denně!) přijdou 
pro čerstvé zboží.
• Samozřejmostí je prodej masa 
a uzenin z chladícího pultu.
• Všechno zboží je perfektně 

a přehledně značené. Lokální produkty 
jsou díky krátké vzdálenosti na pult 
v perfektní kondici a konkurovat se jim 
vlastně ani nedá.
• Krom nákupu produktů se zákaz-
níkům dostane i úzkého osobního 
poradenství. Zeptat se tu můžete 
na všechno, prodejci vždy ochotně 
poradí. Trh v centru města je v milém 
sevření místních obchůdků se spoustou 
útulných kavárniček a bister. Tady nejde 
lidem jen o nákup, ale často se tu 
setkávají i na kus řeči a využijí příležitost 
posedět u společného jídla v době 
dlouhé polední siesty.
• Na rozdíl od ČR je obrovská nabídka 
produktů, též v biokvalitě, zastoupena 
nebývale velkou měrou i v kamenných 

rubrika podporována

Jaká je kvalita našich trhů ve srovnání se zahraničím? Na co můžeme být pyšní a kde na sobě 
čeští farmáři ještě musejí zapracovat? Do Švýcarska na reportáž se vypravila a zážitky sepsala 
redaktorka a autorka webu gurmanka.cz Šárka Škachová.

V tržnici poznáte 
pravou tvář a vůni země
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zákazníci v Tesco dávají přednost lokálním výrobkům 
Mléčné výrobky tvoří významnou část nabízeného sortimentu potravin 
v obchodech Tesco. Společnost Tesco se snaží uspokojit poptávku zá-
kazníků, a proto ve svém sortimentu nabízí více než patnáct set mléč-
ných výrobků, které dodává osm desítek dodavatelů. Pro milovníky českých mléčných výrobků je 
dobrou zprávou, že řetězec spolupracuje s desítkami českých mlékáren a české výrobky tvoří přibliž-
ně šedesát procent sortimentu. 
Tradičním mlékárenským závodem na českém trhu je Bohušovická mlékárna, která dodává do Tesco 
nejen svoje produkty, ale také specialitu vyvinutou jako privátní značku. „Zákazníkům nabízíme 
ochucené tvarohy. Výslednou příchuť jsme vyladili podle přání zákazníků, kteří měli možnost ochut-
nat naše bohušovické tvarohy přímo během nákupu v obchodním domě Letňany,“ říká Petr Wagner, nákupčí mléčných výrobků. 
Tvarohy, které jsou k dostání v šesti příchutích (vanilková, meruňkovo-broskvová, třešňová, jahodová, stracciatella a ananasová) nabízí 
Tesco zákazníkům od prosince 2012. Aby jejich chuť byla opravdu jemná a delikátní, obsahují vyvážený poměr tvarohu a jogurtu a jsou 
ideální snídaní, či chutnou a zdravou svačinou.
 

obchodech po celém Švýcarsku. 
Zemědělci a malovýrobci tak mají 
o celoroční odbyt postaráno a trh 
mohou brát pouze jako doplněk.  

zelenina a ovoce ze dvora bez 
farmáře
Ani u nás již není nic divného, že se 
farmářské produkty prodávají ze dvora, 
ale ve Švýcarsku jsou ještě o kousek 
dál. V otevřeném dvoře (stodole) jsou 
na dřevěném pultě vyskládané čerstvé 
produkty, často již po malém množství 
navážené v sáčku. Vše je označeno 
cenovkou vedle kasičky. Kdo se tu 
sám obslouží, poctivě zaplatí a bez 
dozoru farmáře si svůj nákup odnáší 
domů. Otevřeno bývá od časných 
ranních hodin až do pozdního večera. 
Idylický stav věci pro farmáře i pro 
zákazníka, který bohužel nemá mnoho 
šancí na fungování někde jinde. 
V tomto ohledu jsou Švýcaři jedineční 
a nepřekonatelní.

Naše trhy kazí nekalé praktiky
Na mnoha místech existují políčka 
s květinami. Kdo chce, natrhá si 

nejčerstvější kytici a vhodí určený obnos 
za počet natrhaných květin do kasičky, 
u které jsou pověšené zahradnické 
nůžky a rukavice. Nikde nikdo nehlídá – 
na poctivost zákazníků se tu pořád věří.  
I u nás doma je spousta milých, praco-
vitých a slušných prodejců, díky kterým 
se na místní trh rozhodně vyplatí jít. 
Farmářské trhy jsem si zamilovala, už 
vím kde a od koho nakupovat. Stihnu 
poklábosit s prodávajícími i s nakupu-
jícími a mám dobrý pocit, že nákupem 
regionálních produktů podporuji lidi ze 
svého nejbližšího okolí, čímž pozitivně 
ovlivňuji zaměstnanost v kraji, ale 
mnohem raději si chodím pro zboží 
přímo na farmu.
Ve srovnání s dokonale organizovaným 
systémem farmaření a prodeje 
ve Švýcarsku jsou vidět naše nedostatky 
zřetelněji. Bio a deklarované zmínky 
o regionálním původu u ovoce a zele-
niny nejsou vždy zárukou kvality ani 
původu. Osobně jsem se setkala s lidmi, 
kteří očesali jablka u frekventované 
silnice a pak s nimi vyrazili na far-
mářský trh. Kde je velká poptávka 
po bioproduktech, tam roste i chuť 

nasytit trh. A to i za cenu nekalých 
praktik. Někdy na trhy jezdí prodejci 
s omezeným množstvím zboží a často 
už kolem poledne nemají co prodávat. 
Podporovat dobré a poctivé prodejce se 
však určitě vyplatí.
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jak poznat kvalitní potraviny – špekáčky  

s obsahem tuku do 30 %, vepřové 
maso s obsahem tuku do 50 %, 
27 % vepřové slaniny, dále pitná 
voda (ve formě šupinového ledu), 
bramborový škrob, dusitanová solicí 
směs, mletý černý pepř, paprika 
mletá sladká (100 ASTA), česnek 
(ve formě vloček, koncentrátu nebo 
prášku), muškátový ořech mletý, 
polyfosfáty E450 a E451, kyselina 
askorbová E300 (v množství 0,5 g/
kg), obaly – hovězí kroužková střeva 
nebo vepřová tenká střeva, šňůrka.

Jak jsme testovali? 
Do testu jsme zařadili 15 vzorků 
od malých i velkých řezníků, 
zakoupených v řeznictvích i super-
marketech. Vzorky jsme hodnotili jak 
senzoricky, tak analyticky. 
Ve Státním veterinárním ústavu 
v Praze byl u vzorků testován obsah 
soli, vápníku, tuku, čistých svalových 
bílkovin, kolagen, obsah masa, 
sojová a drůbeží bílkovina. 

Český špekáček se poprvé objevil 
v roce 1891 na Jubilejní zemské 
výstavě v Praze, kde se ihned stal 
oblíbenou pochoutkou a později 
fenoménem, bez kterého si většina 
Čechů nedokáže léto představit. 
Jeho název je odvozen od špeku, 
jehož kousky by měl v lepším případě 
obsahovat. Vybrat dobrý špekáček je 
však dnes docela oříšek. V první řadě 
záleží na názvu. Výrobek označený 
jako špekáček musí obsahovat 
minimálně 40 % masa (hovězího, 
vepřového, telecího) a maximálně 
45 % tuku. V žádném případě tedy 
nesmí obsahovat separát, kuřecí 
kůže, barviva ani sojovou mouku. 
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Špekáčky neurazí 
ani nenadchnou

Oproti tomu produkty s názvem jako 
opékáček, buřt, buřtík, táboráček 
či drůbeží špekáček legislativa nijak 
neomezuje a mohou tedy obsahovat 
strojně oddělené drůbeží maso, kůži, 
sádlo apod. Výroba špekáčků se 
do roku 1989 řídila státní normou, 
po jejím zrušení vznikla špekáčková 
vyhláška (č. 326, Sb. 2001) a definice 
Zaručené tradiční speciality (ZTS). 
Tyto špekáčky, registrované v EU, 
poznáte podle modrožlutého 
loga s nápisem Zaručená tradiční 
specialita. Definice ZTS stanovuje, 
že pro výrobu špekáčků se používá 
min. 38,5 % hovězího masa, 17,5 % 
vepřového masa, hovězí maso 

Není větší prázdninové klasiky než křupavý voňavý špekáček 
opečený nad ohněm. Jak si ale v obchodě vybrat, aby nám 
ve finále nezůstala jen rozteklá, rozpadávající se hmota? 
Jak vybrat ten nejlepší, jaké informace hledat na obale a jak 
odborníci hodnotí kvalitu špekáčků na dnešním trhu?

Testy připraveny 
ve spolupráci 

s MF dnes
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jak poznat kvalitní potraviny – špekáčky  

Laboratorní analýzy Státního 
veterinárního ústavu dokázaly, že 
všichni výrobci striktně dodrželi 
deklarované množství masa, tedy 
40 %. Nižší obsah masa byl zjištěn 
pouze u jednoho vzorku, u špekáčků 
výrobce Slámy. „S kvalitou masa je to 
ovšem u jednotlivých vzorků rozdílné 
a na výsledné chuti je to hodně 
znát,“ říká Josef Duben ze SVS 
ČR. Velké rozdíly byly i v deklaraci 
masa – zatímco někteří výrobci se 
drží vyhláškové hodnoty, jiní si dávají 
větší toleranci. 
drůbeží bílkovina byla prokázána 
jen u jednoho vzorku, u špekáčků 
od výrobce Slámy. Vyhovoval obsah 
soli, který byl do 2,5 %, a obsah 
tuku.  
Zajímavé bylo zjištění, že vzorky 
obsahují vysoké hodnoty obsahu 
vápníku. Z masa přitom tento 
vápník nepochází a žádný z výrobců 
na obalu ani neuvádí přídavek 
vápníku. U vzorků, u nichž je 
hodnota vápníku nad 200, je jeho 

přítomnost způsobena z jiného 
zdroje než z masa.  Vápník je také 
obsažen v přípravku na zvýšení 
čistých svalových bílkovin (ČSB) či 
v alginátech, které se přidávají kvůli 
stabilizaci (zvyšování vaznosti). 
A separát, jehož výskyt bývá 
v souvislosti se špekáčky často 
zmiňován? „Strojně oddělené maso 
jsme u žádného vzorku nenalezli,“ 
říká Ing. Jan Rosmus ze SVÚ Praha. 
„Při analýzách se nenašly kostní 
úlomky, kromě toho přítomnost 
strojně odděleného masa by se 
mohla projevit i přítomností drůbeží 
bílkoviny.“ U masa, kde není přidaný 
vápník, se jeho hodnoty pohybují do 
200 mg/kg. Kromě toho dva výrobky 
s nejvyšším obsahem vápníku 
prokázaly své nekvality také při 
senzorice – po nakrojení se roztékaly. 

Senzorické testování 
Za studena odpovídaly všechny 
špekáčky normě jak povrchem, tak 
v nákroji, velikostí i tvarem. Lišily se 
pouze barvou, což může být způ-
sobeno kořenící směsí, tedy barvou 
konkrétní papriky, nebo přídavkem 
barviv. Kromě ZTS jsou vázané 
provázkem i jiné výrobky, které tak 
opticky vyvolávají dojem lepší kvality. 
Ovšem bohužel jen do ohřevu. 
Po něm se prokázala zajímavá 
skutečnost, kdy některé špekáčky 
šťávu udržely a jiné ne. Ohřátím 
se měnila i konzistence, některé 
byly drobivé, mazlavé, až blátivé. 
„Nejvíce nám u výrobků chyběla 
čerstvost,“ říká MVDr. S. Herčíková. 
„A to i u výrobků malých řezníků.“ 
Po ohřevu chyběla vůně a chuť 
čerstvé uzeniny, většina špekáčků 

pocházela z balení v ochranné atmo-
sféře, jedná se proto jen o relativně 
čerstvou uzeninu. „Nedostatek 
čerstvosti je největší bolestí dnešního 
způsobu výroby a skladování,“ říká 
doktorka Herčíková. Na žádném 
obalu totiž nenajdeme datum 
výroby, ale pouze datum spotřeby, 
a tak těžko poznáme, zda špekáčky 
ležely v obchodě týden nebo měsíc. 
Nenadchly ani kupované vážené špe-
káčky od malých řezníků. Důležitou 
otázkou totiž je, zda je společnost 
sama vyrábí, nebo nakupuje ve vel-
kém balení. Chutě špekáčků byly 
mdlé a nevýrazné, někde se dokonce 
objevily cizí pachutě. Jeden vzorek 
(výrobce Sláma) dokonce nemile 
překvapil svou pachutí a zjevným 
použitím staré suroviny již při výrobě. 
Ze všech vzorků byla docela dobrá 
zhruba jedna třetina, na ostatních 
deseti vzorcích nalezla odborná 
porota menší či větší závady. 

Jak vybrat dobrý špekáček? 
„Zákazníci dobře poznají řezníka, 
který si zakládá na své profesi 
i řemeslu, a váží si jej. Takového 
odborníka potom budou vyhle-
dávat,“ radí Josef Duben ze SVS 
ČR. Podívejte se dobře na název 
výrobku, jeho značení a cenu. Pokud 
můžete, nekupujte výrobky balené 
v ochranné atmosféře. Výrobek se 
sice tváří jako čerstvý, ale čerstvý být 
nemusí, může být dokonce měsíc 
starý. Oproti tomu nebalený špeká-
ček se musí prodat do 3 dnů. 
Věnujte pozornost údajům na obale, 
hlavně množství a kvalitě masa. 
Pokud je ve složení deklarována 
kůže a zahušťovadla na bázi škrobu, 
vlákniny a soji, značí to použití méně 
kvalitní suroviny. Povolené je i využití 
barviv nebo látek zvýrazňujících chuť 
a vůni, je to však postup poněkud 
„netradiční“. 

Špekáčková vyhláška
Vyhláška č. 326 kromě složení definuje 
i senzorické vlastnosti:
•  konzistenci – pružná, křehká, sou-

držná, 
•  vzhled v nákroji a vypracování – 

na řezu vychlazeného výrobku barva 
světle až tmavě růžová, špekové kost-
ky nepravidelně rozložené, připouští 
se drobná měkká zrna kolagenních 
částic, vzduchové dutinky v menším 
rozsahu a mírně vytavený tuk 

•  chuť a vůni – příjemná po čerstvé 
uzenině a koření, přiměřeně slaná 
a kořeněná, po ohřátí na skusu je 
výrobek šťavnatý 
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rubrika podporovánatestovali jsme pro vás – špekáčky 

Název výrobku 
Kostelecké uzeniny 

Špekáčky  
Výrobce Kostelecké uzeniny
Cena 115 Kč
Koupeno Albert

Složení

vepř. maso 40 %, vepř. 
sádlo, hov. maso 10 %, 
voda, kůže, br. škrob, 
sůl, E450, E451, E250

Obsah tuku (g/100 g) 27,7
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

50/71,4

známka testu 1,7

Název výrobku 
Špekáčky 
vážené  

Výrobce Kratochvíl
Cena 111 Kč
Koupeno Smíchovské uzeniny

Složení neuvedeno

Obsah tuku (g/100 g) 31,6
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

neuvedeno/67,1

známka testu 2,4

Název výrobku 
Farmářské 
špekáčky  

Výrobce ZŘUD Písek 
Cena 99 Kč
Koupeno Řeznictví Dědouch 

Složení

vepř. maso 41 %, hov. 
maso 13 %, sádlo 
33 %, voda, solicí směs, 
koření, difosforečnany

Obsah tuku (g/100 g) 35,4
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

54/71,1

známka testu 1,7

Název výrobku 
Krahulík 
Špekáčky  

Výrobce Krahulík - Krahulčí
Cena 75 Kč
Koupeno Globus

Složení

vepř. maso 55 %, sádlo, 
voda, kůže, E466, sůl, 
E250, E1420, E415, 
E412 E450, E451, E621

Obsah tuku (g/100 g) 26,7
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

55/63,1

známka testu 2,6

Název výrobku 
Špekáčky 
Globus  

Výrobce Globus
Cena 89 Kč
Koupeno Globus

Složení

vepř. a hov. maso, voda, 
směs NaCl+konzervant 
E250, dextroza, glukoz. 
sirup, E300, E450

Obsah tuku (g/100 g) 39,6
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

neuvedeno/68,4

známka testu 2,1

Název výrobku 
ZŘUD 

Špekáčky  
Výrobce ZŘUD Polička
Cena 98 Kč
Koupeno Jednota SD Hlinsko

Složení

vepř.+hov. maso 40 %, 
kůže, mouka, E450, 
E451, E316, E621, 
E635, E250

Obsah tuku (g/100 g) 35,4
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

40/64,3

známka testu 2,7

Z degustace: Nadprůměrně dobrý výrobek maso-
vé chuti a dobré konzistence. Známka 2,2.
Z laboratoře: Zlatohnědý povrch, v nákroji střed-
ně růžový, ojedinělé vzduchové dutinky. Konzisten-
ce pružná, soudržná. Vůně čerstvé uzeniny, chuť 
přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu 
šťavnatý, tužší střívko.
Výsledky analýz: Obsah soli (1,67 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 244 mg/kg.

Z degustace: Průměrný, nevýrazný, velmi tučný 
a mastný. Známka 3.
Z laboratoře: Lehce vrásčitý zlatohnědý povrch, 
v nákroji středně růžový s oranžovým nádechem, 
slabě vzduchové dutinky. Konzistence pružná sou-
držná, po ohřátí měkká, vytéká hodně šťávy. Vůně 
a chuť nevýrazná, zatuchlá.
Výsledky analýz: Obsah soli (1,62 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 260 mg/kg.

Z degustace: Průměrný výrobek vyšší slanosti, 
známka 2,8.
Z laboratoře: Povrch zlatohnědý, v nákroji sytě 
růžový, výrazná pórovitost a vzduchové dutinky. 
Vůně mdlá, slabá. Po ohřátí konzistence nesou-
držná a blátivá, uvolňuje se hodně tekutiny. Chuť 
méně příjemná, prázdná, mastná, cizí pachuť. 
Výsledky analýz: Obsah soli (1,67 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 287 mg/kg.

Z degustace: Průměr, který vypadá hůř než 
chutná. Nedrží pohromadě. Známka 2,8.
Z laboratoře: Zlatohnědý povrch, v nákroji sytě 
růžový, výrazná pórovitost a vzduchové dutinky. 
Konzistence pružná a soudržná. Vůně nevýrazná, 
konzistence po ohřátí drobivá. Chuť méně příjemná, 
mastná, nevyvážená. Na skusu mokrý a mazlavý.
Výsledky analýz: Obsah soli (2,03 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 239 mg/kg.

Z degustace: Příjemná, dobrá chuť, křupavý 
povrch po ohřátí. Známka 1,9. 
Z laboratoře: Povrch tmavě zlatohnědý, v nákroji 
středně růžový, pružná konzistence. Četnější vzdu-
chové dutinky. Vůně čerstvé uzeniny, méně výrazná. 
Chuť přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí špeká-
ček na skusu měkčí a mazlavý, střívko tužší.
Výsledky analýz: Obsah soli (2,2 g/100 g) i masa 
odpovídá. Obsah vápníku 142 mg/kg.

Vítě
z te

stu

Vítě
z te

stu

Z degustace: Dobrý vzorek s netypickou chutí 
koření, známka 2,5.
Z laboratoře: Zlatohnědý povrch, v nákroji střed-
ně růžový, slabě vzduchové dutinky. Konzistence 
pružná, soudržná. Vůně čerstvé uzeniny, chuť 
přiměřeně kořeněná a slanější. Po ohřátí šťavnatý, 
měkčí, tužší střívko.
Výsledky analýz: Obsah soli 1,93 g/100 g,  a ob-
sah vápníku 152 mg/kg.
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Název výrobku 
Pikok 

Špekáčky ZTS  
Výrobce Steinhauser Tišnov
Cena 101 Kč
Koupeno Lidl

Složení

hov. maso 35 %, vepř. 
maso 16 %, sádlo, 
voda, škrob, solicí směs,  
koření trifosforečnany 

Obsah tuku (g/100 g) 36,1
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

51/55,4

známka testu 2,8

Název výrobku 
Procházka 
Špekáčky  

Výrobce Kostelecké uzeniny 
Cena 113 Kč
Koupeno Tesco

Složení

vepř. maso 36 %, sádlo, 
voda, hov. maso 9 %, 
kůže, škrob, E250, E450, 
E451, E621, E300, E301

Obsah tuku (g/100 g) 32,1
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

45/58,1

známka testu 2,9

Název výrobku Špekáčky 
 

Výrobce Příbramská uzenina
Cena 66 Kč
Koupeno Makro

Složení

vepř. maso 45 %, sádlo 
20 %, voda, hov.maso 
7 %, E250, E451, E450 
E300, E160c, E120, E621 

Obsah tuku (g/100 g) 29,9
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

65/48,4

známka testu 3

Název výrobku 
Prantl Gril Špekáčky 

výběrové  
Výrobce Prantl Žirovnice 
Cena 94 Kč
Koupeno Penny

Složení

vepř. maso 45 %, sádlo, 
hov. maso 10 %, voda, 
kůže, škrob, E250, 
E300, E450, E120

Obsah tuku (g/100 g) 32,2
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

55/62,5

známka testu 2,8

Název výrobku 
Špekáčky 
vážené  

Výrobce Řeznictví Kořínek
Cena 80 Kč
Koupeno Uzeniny Kořínek

Složení neuvedeno

Obsah tuku (g/100 g) 34,9
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

neuvedeno/56,5

známka testu 2,8

Název výrobku 
Špekáčky vázané 

Z gruntu bezlepkové  
Výrobce Corax Trading 
Cena 119 Kč
Koupeno Jednota ČB

Složení

vepř. maso 32 %, hov. 
maso 20 %, sádlo 25 %, 
solicí směs, E250, E300, 
E301, E330, E450

Obsah tuku (g/100 g) 31,1
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

52/58,9

známka testu 2,8

Z degustace: Průměrný vzorek lehce odlišné 
barvy. Známka 2,8.
Z laboratoře: Zlatohnědý povrch, v nákroji 
růžovo-oranžový, četné vzduchové dutinky, četnější 
špekové kostky. Četné vzduchové bublinky. Kon-
zistence pružná. Vůně a chuť málo výrazná, mdlá. 
Po ohřátí výrobek měkčí a šťavnatý.
Výsledky analýz: Obsah soli (1,47 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 177 mg/kg.

Z degustace: Na první pohled lákavý, ale příliš 
slaný, chybí masová chuť, trpká chuť po přídavných 
látkách. Známka 3.
Z laboratoře: Zlatohnědý povrch, v nákroji sytě 
růžový, konzistence pružná a soudržná. Vůně typická, 
konzistence po ohřátí lehce mazlavá. Chuť přiměřeně 
slaná a kořeněná, na skusu soudržný a šťavnatý.
Výsledky analýz: Obsah soli (2,32 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 235 mg/kg.

Z degustace: Křupavý nahořklý špekáček. 
Známka 2,7.
Z laboratoře: Povrch zlatohnědý, v nákroji sytě 
růžový, výrazná pórovitost. Pružná konzistence. 
Vůně slabě nakyslá, nevýrazná. Méně příjemná 
chuť, nakyslá, stará, po ohřátí se uvolňuje hodně 
tekutiny. Na skusu mokrý a mazlavé. 
Výsledky analýz: Obsah soli (1,54 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 308 mg/kg.

Z degustace: Chuť starší suroviny v opečeném 
vzorku, nahořklý. Známka 2,8.
Z laboratoře: Zlatohnědý povrch, v nákroji střed-
ně růžový. Pružná konzistence, po ohřátí drobivá, 
vytéká hodně šťávy. Vůně čerstvé uzeniny, chuť 
přiměřeně kořeněná, slanější. Po ohřátí na skusu 
měkčí, šťavnatý. Tužší střívko.
Výsledky analýz: Obsah soli (2,24 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 336 mg/kg.

Z degustace: Příjemná chuť, tužší obal, chybí 
výraznější masová chuť. Známka 2,5.
Z laboratoře: Povrch světle zlatohnědý, v nákroji 
světle oranžovo-růžový, pružná konzistence. Ojedi-
nělé vzduchové dutinky. Příjemná chuť čerstvé uze-
niny, přiměřeně slaná a kořeněná, méně výrazná, 
po ohřátí špekáček měkčí až mazlavý. 
Výsledky analýz: Obsah soli (1,65 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 313 mg/kg.

Z degustace: Lepší průměr, masová chuť. Známka 
2,3.
Z laboratoře: Povrch zlatohnědý, v nákroji střed-
ně růžový, ojediněle vzduchové dutinky, konzisten-
ce pružná a soudržná. Vůně a chuť nepřirozená cizí, 
mýdlová, výrobek po ohřátí mazlavý a škrobnatý. 
Výsledky analýz: Obsah soli (1,74 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah masa odpovídá se započí-
táním nejistoty měření. Obsah vápníku 220 mg/kg.
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Jaká kritéria by měl spl-
ňovat správný špekáček?
Správný špekáček musí splňovat jednak 
obsah masa, čili svalové tkáně, a musí mít 
určitý obsah tuku, říká Jana Dostálová. 
Také je limitován obsah soli a senzorická 
kritéria – chuť, vůně, textura. Hodnotí 
se i vzhled, kdy mozaika tukové tkáně 
by měla být rovnoměrně rozdělena 
a neměla by v ní být příliš velké ani příliš 
malé kousky. Výrobci tato kritéria většinou 
dodržují, ale občas se objeví vady. 
jak na vás výrobky na degustaci 
působily?
„Špekáček není z hlediska výživy ideální 
potravinou, ale jeho občasná konzumace 
samozřejmě neškodí. Degustací vzorků 
jsem byla trochu zklamaná, protože se 
mi jejich kvalita zdála trochu horší než 
v testech v minulých letech, kterých 
jsem se také účastnila. Vzorky byly příliš 
slané, přitom právě sůl bychom měli 
v naší stravě omezovat. Vysoký obsah 
tuku je špekáčkům vlastní, takže to se 
kritizovat nedá, ale u některých výrobků 
byly bohužel cítit i různé pachutě. Těch 
ohřátých špekáčků bych preferovala 
poměrně málo. Při degustaci za studena 
vady nejsou tolik vidět, ale zvýšenou 
teplotou se zvýrazní.  A většina výrobků 
chutná lépe zastudena než zatepla.” 

Složení poroty
Smyslové vzorky posuzovala porota složená z nezávislých odborníků a výrobců. 
Anonymně hodnotila konzistenci, barvu, vůni a chuť. Složení poroty:
ing. Pavel doležal, ředitel jakosti, Kostelecké uzeniny
Prof. ing. jana dostálová, CSc. VŠCHT 
MVdr. jiří drobný, Ústav pro vyšetřování potravin v Praze
josef duben, tiskový mluvčí Státní veterinární správy ČR
MVdr. aleš Hantsch, generální ředitel ZŘUD Masokombinát Polička 
ing. Miloš Kavka, Státní zemědělská a potravinářská inspekce
jaromír Kloud, řezník a uzenář
Martin Klouda, ředitel společnosti Steinhauser
irena Michalová, Sdružení českých spotřebitelů, odborná poradkyně
doc. dr. ing. zdeňka Panovská, VŠCHT
ing. jan Rosmus, Státní veterinární ústav Praha
Vlastimil Trčka, MP Krásno

testovali jsme pro vás – špekáčky 

Jak číst tabulky
známka testu: skládá se z hodnocení senzoriky (60 %), obsahu masa (30 %), 
obsahu soli (10 %). Známky 1 až 5, jako ve škole.
Složení: uvádíme složení, které uvedl výrobce na obale.
obsah tuku: uvádíme zjištěný obsah tuku v g/100 g.  
deklarovaný/skutečný obsah masa: uvádíme obsah masa uvedený výrobcem 
na obalu a jeho ne/shodu. U některých výrobků nebyl obal k dispozici. 
z degustace: uvádíme celkový závěr z degustace. 
z laboratoře: uvádíme výsledky organoleptického vyšetření ze Státního veteri-
nárního ústavu Praha. 
Výsledky analýz: uvádíme výsledky analýz na Státním veterinárním ústavu 
Praha, obsah soli i vápníku. 
zajímavost z testování: V našem testu porota posuzovala špekáčky za studena 
i po ohřevu. Podle vyjádření porotců byly chuť i textura lepší u studených špekáčků, 
což je zřejmě dobrá zpráva pro konzumenty, kteří si oblíbili tzv. utopence. 

Z degustace: Příliš slaný, chuť nečerstvé suroviny 
za syrova. Známka 3,4. 
Z laboratoře: Zlatohnědý povrch, v nákroji růžo-
vooranžový, výrazná pórovitost a vzduchové dutin-
ky, měkčí pórovitá konzistence. Mdlá, nakyslá vůně,  
uvolňuje se hodně tekutiny. Chuť méně příjemná, 
prázdná, moučná, mastná, cizí pachuť. Po ohřátí 
výrobek houbovitý a blátivý, horší soudržnost. 
Výsledky analýz: Obsah soli (1,65 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 287 mg/kg.

Z degustace: Podprůměrný výrobek, málo výraz-
ná chuť, dobrý na utopence. Známka 3,9.
Z laboratoře: Povrch tmavě zlatohnědý, v nákroji 
sytě růžový, ojedinělé vzduchové dutinky. Konzi-
stence pružná, lehce mazlavá. Vůně slabá, chuť 
méně výrazná až cizí, konzistence po ohřátí měkká 
až blátivá. Uvolňuje značné množství gelovité 
tekutiny. Na skusu mokrý a mazlavý. 
Výsledky analýz: Obsah soli (1,69 g/100 g) 
i masa odpovídá. Obsah vápníku 483 mg/kg.

Z degustace: Kyselý, nekonzumovatelný výrobek 
s výraznými pachutěmi, závadná surovina. Známka 4,7. 
Z laboratoře: Zlatohnědý povrch, v nákroji 
středně růžový, ojedinělé vzduchové dutinky, kon-
zistence pružná, soudržná. Vůně stará po narušené 
surovině. Chuť nestandardní, stará, zkažená. 
Výsledky analýz: Obsah soli (1,64 g/100 g) 
odpovídá. Obsah masa odpovídá se započítáním 
nejistoty měření. Obsah vápníku 232 mg/kg. Proká-
zána přítomnost drůbeží bílkoviny. 

Název výrobku 
Špekáčky 
vážené  

Výrobce Kohout a synové
Cena 75 Kč
Koupeno Řeznictví Neratovice

Složení neuvedeno

Obsah tuku (g/100 g) 34,8
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

neuvedeno/49,3

známka testu 3,8

Název výrobku Špekáčky 
 

Výrobce Josef Filák 
Cena 89 Kč
Koupeno U Arbesa, Praha 5

Složení

vepř., hov. maso sádlo, 
voda, kůže, mouka, soja, 
škrob, E450, E451,E452,  
E316, E621, E635, E250

Obsah tuku (g/100 g) 29,8
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

neuvedeno/55,5

známka testu 3,3

Název výrobku Špekáčky 
 

Výrobce Sláma Velká Bíteš 
Cena 98 Kč
Koupeno FLOP Jih - ČB

Složení

vepř. maso 70 %, sádlo, 
voda, sůl, škrob, E451, 
E250, E316, E621, E120,  
sušená zelenina (česnek)  

Obsah tuku (g/100 g) 35,8
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa (%)

70/57,3

známka testu 3,9
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Spotřebitel by neměl k prodeji na farmář-
ských trzích přistupovat bezhlavě. Jako 
u každého jiného nákupu je dobré, když se 
zajímá o kvalitu a prověřený původ výrob-
ků ve svém košíku. Mnozí pořadatelé trhů 
totiž na původ nabízených potravin nehledí 
a na trzích se tak může objevit i sortiment 
od překupníků či z nákupních řetězců a ne 
přímo od sedláka či místního zpracovatele. 
Dobrou známkou organizátora trhu může 
být členství v Asociaci farmářských tržišť 
České republiky. Ulehčením spotřebiteli je 
i značka Regionální potravina, jejíž výrobci 
často na trzích prodávají. Produkty s jejím 
logem zaručují, že byly vyrobeny farmářem 
z regionu z kvalitních místních surovin.
U zrodu mnoha farmářských trhů stál Fran-
tišek Němec, který provozuje Farmu rodiny 
Němcovy v Netíně na Vysočině a také uspěl 
v soutěži Regionální potravina. „Prvních trhů 
jsem se zúčastnil na jaře roku 2010 v Praze 
a organizátorům jsem pomáhal vytipovat 
i další producenty. Na trzích je jedinečná 
atmosféra a můžu tam oslovit specifickou 
skupinu lidí, které jinde nepotkám,“ říká 
František Němec, který se svou pojízdnou 
prodejnou zajíždí do sedmi krajů. Svou 
nabídku rozšiřuje i o zeleninu, pečivo a další 
produkty českých farmářů. 

Kde hledat Regionální potraviny? 
Na farmářských trzích  
či přímo u farmáře
V posledních letech nakupuje stále více lidí potraviny přímo od farmáře či lokálního 
výrobce potravin. Zákazníci tak vědí, odkud nakoupené potraviny pochází, jak se 
vyrábí a z jakých surovin. Díky přímému prodeji mají také spotřebitelé záruku větší 
čerstvosti a mnohdy i lepší ceny než v maloobchodě. Jenže i na farmářských trzích je 
třeba dávat si pozor na výrobky, u kterých je farmářský původ pouze reklamní vějičkou. 

Bílou dodávku se zeleným logem Regio-
nální potravina najdete na významných 
místních slavnostech, farmářských trzích 
i dožínkách. V nabídce bude mít mléčné 
výrobky včetně sýrů, uzeniny, zavařené 
maso, trvanlivé cukrovinky, 100% mošty, 
piva z malých pivovarů, medoviny a spous-

tu dalších specialit ze 13 krajů Čech a Mo-
ravy. Všechny nabízené produkty obdržely 
značku Regionální potravina, která se 
každým rokem uděluje těm nejkvalitnějším 
výrobkům z našich regionů.
Plán zastávek prodejny najdete na 
www.regionalnipotravina.cz.

Regionální potravina 

Pojízdná prodejna plná Regionálních potravin 
bude o prázdninách putovat Českem
Poctivé uzeniny, mléčné výrobky a mnohé další produkty oceněné značkou  
Regionální potravina si můžete zakoupit ve speciální pojízdné prodejně, která 
bude od začátku července do poloviny září křižovat česká a moravská města. 

Další možností, jak regionální potraviny 
nakoupit, je návštěva přímo u farmáře. Pro-
dej ze dvora se stal oblíbeným způsobem 
prodeje, při kterém může návštěvník spojit 
nákup s výletem. „Když na farmu přijedete, 
vidíte na vlastní oči, jak to na ní funguje, zda 

se tam dané výrobky opravdu vyrábí. Děti 
si můžou navíc prohlídnout hospodářská 
zvířata a zabaví se celá rodina,“ říká František 
Němec. „Pro zákazníky je takový způsob 
nákupu úplně jinou dimenzí, dostávají díky 
němu speciální zážitek,“ dodává.

21552_RP_advertorial_210x297_Svet potravin_cerven.indd   1 11.6.13   14:45
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naše testování 

šunky byl až na jednoho výrobce uveden, 
někteří specifikují typ šunky či druh 
vepřového masa. Chce to jen podívat se 
na složení. A zapojit selský rozum, pokud 
ve složení naleznete perlu typu „vepřové 
stehno“. Radit, abyste se řídili složením, 
může však vyznít jako alibismus, protože 
gramáž a množství přísad uvedených 
na obale ve skutečnosti ve většině případů 
nesedí.  
Zarážející je, že většina výrobců nedodržuje 
deklarované údaje ani u zeleniny nebo sýra. 
Jistě, nejedná se o žádná světoborná čísla, 
ale jakoby nestačilo, že prodávat kus pečiva 
se salámem v rozmezí od 35 do 60 Kč je už 
tak kšeft jako víno.

Příště radši domácí
Celkové hodnocení je stejně neslané 
a nemastné jako bagety samy. To, že 
produkty v reálu ani zdaleka nevypadají jako 
na ilustračních obrázcích, je jasné asi kaž-
dému. Asi nejvíc markantní je tento rozdíl 
u baget se šunkou nejnižší kvality, protože 
ta v sobě obsaženou vodou rozmáčí nejen 
pečivo, ale i ostatní ingredience, což nejenže 
špatně vypadá, ale vše se navíc slije do jedné 
univerzální všeobjímající chuti, přičemž 
sýr jako zástupce nejméně výrazné chuti 
přijde zkrátka nejvíc. Už by ho v té směsce 
neidentifikoval ani detektiv Colombo. Ani 
salát v bagetách nemá chuťový či estetický 
význam. Nejvíc aromatická je paprika, které 
překryje ostatní chutě, což u některých 
výrobců může být i nepěkný záměr. 
V bagetách nenaleznete nic, co by vás 
nadchlo, prostě jen naplníte žaludek, běžíte 
dál a tím to hasne. Příště si možná raději 
svačinu připravte sami doma.

podle toho, kolik jej vykukovalo z pečiva 
do širého světa, můžete i prozkoumávat, 
kolik sýra se kvůli zelenině rozpilo tak, že už 
není třeba jej předžvýkávat. Zas tak rychlé 
tohle občerstvení být snad nemusí. Takže 
neotvírat, rovnou konzumovat.

šunka? ani náhodou!
Na kvalitě pečiva toho moc nevymyslíte, 
bageta je bageta, zaměřili jsme se tedy 
na šunku. Nebo přesněji řečeno šunkový 
salám, kterým někteří výrobci bagety plní. 
Kromě vzhledu a chuti jsme zkoumali 
i přítomnost karagenanu, který ve složení 
naleznete pod označením E407 a jedná se 
o izolát z mořských řas, který drží šunku 
pohromadě. Jeho přítomnost ve složení 
je tedy prvním vodítkem k zjištění, že se 
nejedná o šunku z nejkvalitnějších.
Dobré je vědět, že k výrobě šunky nejvyšší 
jakosti a výběrové se používá kvalitní kýta 
celosvalová, k výrobě šunky standardní 
i vepřová kýta zrněná. Při výrobě prvních 
dvou kategorií se nesmějí používat barviva, 
vláknina, škrob, rostlinné a jiné živočišné 
bílkoviny. Trochu úsilí při čtení složení 
bagetové šunky se tedy vyplatí. Pokud už 
správně určíte, ve které bagetě bude nejlepší 
šunka, čeká vás další překvapení. Nebude 
jí totiž tolik, kolik by mělo. S dodržením 
deklarovaných podílů ingrediencí totiž měli 
problém všichni výrobci, přislíbené množství 
šunky dodržel pouze jeden, který taktéž 
obsadil první místo v našem testu. Pokud 
po šunkové bagetě sáhnete bez většího 
rozmýšlení, musíte se smířit s tím, že vás 
může čekat zážitek rozličný – od dobré, 
suché kvalitní šunky až po vodnatý a oschlý 
šunkový salám nevalné úrovně. Obsah 

Oběhli jsme supermarkety, menší obchůdky 
i trafiky a snosili na redakční stůl všechny 
šunkové bagety, co nám přišly pod ruku. 
Nám se letní počasí při nákupu vyhnulo, 
ovšem pokud budete bagetu kupovat v létě, 
dávejte pozor na uskladnění a orosenému 
sáčku se na hony vyhněte. Skladování 
a dobu trvanlivosti kontrolujte především 
u baget s pomazánkami, vejci či se salátem. 
Dost bylo odborných doporučení, zpět 
k osobním zkušenostem. Prvním zklamáním 
při nákupu bylo, že pokud holdujete 
zdravé stravě, tedy například celozrnnému 
pečivu a spoustě zeleniny, moc na výběr 
nemáte. A to se už vůbec neptám na to, 
jak mají otázku rychlého stravování řešit lidé 
„omezení“ třeba bezlepkovou dietou… 
Vzhledově nepřinesly bagety žádné 
překvapení, ono taky v podstatě od rohlíku 
se šunkou žádný zázrak ani čekat nejde. 
Zajímavé je, jak se výrobci vypořádávají 
s odborně řečeno „nalákáním zákazníka“. 
Tu vystrčíme kousek salátu, tu kousek 
papriky, jen ať si lidé myslí, že zelenina 
bude pokračovat i pod pečivem. Nu, 
v některých případech nebude. Radím 
proto sáhnout po bagetách, které náplň 
skrývají spíše uvnitř než nabízejí navenek. 
Protože ona ta navenek vystavovaná krása 
časem oschne, změní barvu i sexappeal… 
Žádné překvapení, to podstatné je i v tomto 
případě uvnitř. 
„Hlavně neotvírat,“ radí zkušené hlasy. 
Jakmile totiž bagetu rozevřete, abyste zjistili, 
co se chystáte konzumovat, budete se cítit 
trochu ošizeni a zarazí vás nerovnoměrné 
rozložení ingrediencí. A také vás může 
přejít chuť. Tu se krčí kousek papriky, 
tamhle okurka, šunka či salám mění barvu 
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Přiznávám bez mučení, že 
po bagetách občas sáhneme 
v redakci i my. Hlavně 
ve dnech, kdy nestíháme 
„normální“ stravu, vezmeme 
zavděk prvním jídlem, co je 
po ruce a hned připravené 
ke konzumaci. Proto jsme se 
v našem senzorickém testování 
na šunkové bagety podívali 
pěkně zblízka.

Dobře ošizené 
bagety
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Název Pierre Baguette

Výrobce Fekollini s.r.o., SR
Cena 53,90 Kč
Hmotnost 200 g

Složení

pražská šunka 29 %, 
máslo 12 %, bageta 
se sýrem 49 %, sýr 
maasdamer 5 %, 

zelenina 5 % 
Senzorické hodnocení
bageta 2
šunka 1
zelenina 2
Celkově 1,6

Název
Chefmenu Šunková 

bageta
Výrobce Fekollini s.r.o.
Cena 47 Kč
Hmotnost 220 g

Složení

bageta 43,3 %, vep-
řová šunka 22,7 %, 
petrželový dressink 
18 %, eidam 9 %, 

zelenina 7 %
Senzorické hodnocení
bageta 2
šunka 3
zelenina 4
Celkově 3

Název Šunkový eiffel

Výrobce Crocodille 
Cena 49,00 Kč
Hmotnost 210 g

Složení

bageta 46 %, šunka 
standard 37 %, 

máslo 9 %, okurka 
5 %, maasdamer 

sýr 3 %
Senzorické hodnocení
bageta 2
šunka 2
zelenina 2
Celkově 2

Název
Šunková bageta 
s máslem Toppo

Výrobce Lidl ČR
Cena 34,90 Kč
Hmotnost 200 g

Složení

pečivo 46 %, 
šunka 35 %, máslo 
9 %, okurka 4 %, 

eidam 3 %, 
kapie 3 %

Senzorické hodnocení
bageta 3
šunka 4
zelenina 2
Celkově 3

Název Dundee šunková

Výrobce JLV, a. s.
Cena 64,90 Kč
Hmotnost 225 g

Složení

pšen. pečivo, 
burgundská kýta, 
margarín máslový, 
ster. okurka, papri-
ka, smetanový křen

Senzorické hodnocení
bageta 2
šunka 2
zelenina 3
Celkově 2,3

Název
ViaBaguette 

šunková
Výrobce Tři v jednom s.r.o.
Cena 34,90 Kč
Hmotnost 200 g 

Složení

pšeničná bageta 
46 %, vepřová 

šunka 35 %, máslo 
9 %, sýr eidam 3 %, 

steril. zelenina 
Senzorické hodnocení
bageta 3
šunka 3
zelenina 4
Celkově 3,3

+ o 5 g více šunky, než je uvedeno
+ nejkvalitnější šunka – Pražská šunka
+ neobsahuje genet. modif. organismy
- chuť paprik přehlušuje vše ostatní
- méně zeleniny, než je uvedeno

+ ingredience odpovídají uved. složení
+ docela dobrý dresink
+ o 8 % více šunky, než je uvedeno
- šetří na jednotlivých ingrediencích
- hnědé oschlé kusy salátu

+ uživatelsky příjemně nakrájené okurky
- žádná z ingrediencí neodp. deklaraci
- nejméně kvalitní šunka
- naaranžování pouze na efekt
- místo 70 % šunky obsahuje pouze 62 %

+ neobsahuje genet. modif. organismy
- chybí 18 % šunky
- příliš velké množství másla
- sýr rozpitý okurkou
- oschlá šunka vzhledu i chuti šunk. salámu

+ uveden konkrétní druh šunky
+ čerstvá šunka
- poloviční gramáž okurky
- oproti uvedenému složení méně šunky 
i sýra

+ drahá šunka – burgundská kýta
+ velké kusy okurky
- nedeklar. gramáž šunky, obsahuje 35 g 
- neuvedena procenta přísad
- chybějící křenová příchuť

školní hodnocení: 
nejlepší známka 1, nejhorší 5

naše testování 

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. 4 Vzorek č. 5 Vzorek č. 6

Vzorek č. 2 Vzorek č. 3
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Přitom je jasné, že obliba jednotlivých 
potravin ze spotřebního koše je mezi 
dětmi značně kolísavá. Jedna věc je pak 
méně oblíbenou potravinu na jídelníček 
zařadit a splnit si tak povinnost, druhá 
a nepoměrně obtížnější je docílit toho, 
aby děti jídlo skutečně snědly a získaly 
tak z něj potřebné živiny. Dobrá školní 
jídelna má fantazii a dokáže např. 
neoblíbené luštěniny propašovat do jídel, 
ve kterých je děti snědí, aniž by věděly, že 
je právě pozřely. K završení všeho to ještě 

základních komodit potravin, důležitých 
pro zdravý vývoj dětí. Jsou to maso, 
ryby, tekuté mléko, mléčné výrobky, 
volné tuky, volný cukr, zelenina, ovoce, 
brambory a luštěniny. Dávky jednotlivých 
potraviny jsou pak odstupňované podle 
věku dítěte.

Cílem a povinností školních jídelen 
je sestavit měsíční jídelníček v takové 
skladbě, aby byly všechny potraviny 
zastoupeny v potřebném množství. 

Posláním školních jídelen je už od počátku 
jejich existence nejen nasytit strávníky, ale 
hlavně vařit jim zdravě a dodat obědem, 
případně dalšími jídly, všechny potřebné 
živiny a vitaminy. Vždyť oběd má pokrýt 
cca 30 až 35 % denního příjmu energie. 
Tzv. doporučené denní dávky živin 
(v gramech na jednoho žáka a den) jsou 
uvedeny přímo ve vyhlášce o školním 
stravování. Plnění předepsaných dávek 
pak zjednodušuje metoda hodnocení 
spotřebního koše, která sleduje 10 

V souvislosti s jídlem připravovaným ve školních jídelnách se stále vracejí a omílají poznámky 
o „univerzální hnědé omáčce“ a „blafech“, co se nedají jíst. Příznačné na těchto názorech 
je to, že je převážně vyslovují lidé, kteří do školní jídelny nevkročili nejméně posledních deset 
let. Realita dneška je už přece jen jiná. Pestrost potravin a receptů na jídla je o hodně širší. 
Celkově lepší nabídka a kvalita pokrmů má však jen omezený vliv na oblíbenost a hodnocení 
školních jídelen. 

co je vhodné pro vaše dítě
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Školní jídelny jsou 
naše rodinné stříbro
ii. Lesk a bída jídelníčků
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co je vhodné pro vaše dítě

komplikuje dnes již běžná nabídka dvou 
či více jídel.

Vracení plných talířů
Je to věčný boj. Personál jídelny se může 
někdy snažit sebevíc, ale stejně nedocílí 
toho, aby děti jídlo snědly. Rodiče často vidí 
jediný důvod v tom, že jídelna připravuje 
jídla, která nejsou dobrá. „Často se na nás 
obracejí rodiče nespokojení s nabídkou 
jídel ve školní jídelně svých dětí a žádají 
o pomoc. Při detailnějším rozhovoru se 
však v drtivé většině dobereme k závěru, 
že rodiče mají zkreslenou představu o tom, 
co by jejich děti měly ve škole k obědu 
dostávat. Někteří totiž požadují, abychom 
ve školních jídelnách prosadili podávání 
u dětí oblíbených pokrmů – tedy více 
hranolků, sladkých jídel, pizz, knedlíků 
s omáčkami, nebo naopak čistě veganské 
či makrobiotické pokrmy. Těmto požadav-
kům však není možné z pochopitelných 
důvodů vyhovět – neodpovídají zásadám 
zdravé stravy dětí,“ uvádí k problematice 
skladby jídel Barbora Kalošová z Poraden-
ského centra Výživy dětí. 

Důvodem neoblíbenosti některých 
pokrmů ve školních jídelnách je jedno-
duše to, že děti jídlo z rodiny neznají. 
Zároveň nejsou zvyklé ochutnávat 
novinky, protože jejich jídelníček se 
v rodině omezuje na pár oblíbených jídel, 
sladkosti, bílé pečivo a hranolky. To, co by 
měly děti získat výchovou v rodině, a sice 
naučit se jíst co nejširší škálu potravin 
a pokrmů již v útlém věku, nemůže ani 
při nejlepší vůli školní jídelna nahradit. 
Rodiče tak hrají v souvislosti se školním 
stravováním a správným stravováním 
vůbec mnohem větší roli, než si sami 
uvědomují. Samostatnou a poněkud 
smutnou kapitolou je pak to, že děti mají 
stále častěji problém i se samotnou kultu-
rou stravování, např. používáním příborů. 
To vede k tomu, že pokud se předkládají 
k obědu plátky masa, byť měkkého, vracejí 
je děti často téměř netknuté. 

kde oběd můj?
Z výzkumu Českého zdravotnického 
fóra, který byl na školní mládeži reali-
zován na přelomu loňského a letošního 

roku, vyplývá, že téměř 70 % žáků ZŠ 
chodí na obědy do jídelny pravidelně 
každý den. Dalších 21 % ji navštěvuje 
několik dní v týdnu nebo obědvá 
doma. Celkové procento obědvajících 
je tedy poměrně vysoké. To je určitě 
pozitivní zjištění. Už méně pozitivní je, 
že na základě výsledků výzkumu žáci 
obědvají méně často s rostoucím věkem 
a že na tomto trendu se podílejí více 
dívky. Ty častěji obědvají jen několikrát 
týdně nebo jen výjimečně. Starší děti mají 
pak častěji záporný postoj ke kvalitě jídla 
nežli ty mladší. 
Výše uvedená zjištění se dají poměrně 
jednoznačně přičíst vlivu reklamy a médií 
na postoje teenagerů. Zatímco mladší 
děti jsou ovlivněny především rodinou, 
u starších jsou to už vzory z reklam či 
z řad vrstevníků, kterým se daří reklamní 
trendy co nejlépe napodobovat. Spe-
cificky se to pak projevuje u dívek, kde 
hraje s rostoucím věkem čím dál větší roli 
štíhlost a snaha napodobit ideál krásy, jak 
ho nepřirozeně prezentují média v čele 
s módními magazíny. Jíst oběd ve školní 
jídelně není zkrátka pro naše teenagery 
z různých důvodů „cool“, ať si o tom 
odborníci na výživu, škola i rodiče říkají, 
co chtějí. 
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Češi grilování milují. Spojuje 
totiž několik příjemných věcí 
zároveň: stolování i pobyt 
venku, skvělé jídlo a zábavu. 
Většina Čechů začíná grilovat 
již v dubnu a u grilu tráví čas 
alespoň jednou týdně. Jak si 
tedy tuto zábavu parádně užít 
a ještě více zpříjemnit?

teploty a přemíra tuků v pokrmech 
způsobují vznik nebezpečných látek, 
které mají vliv na vznik rakoviny. Jsou 
to polycyklické aromatické uhlovodíky 
(PAH), vznikající při spalování paliv. 
Při přepalování tuku se nesou 
kouřem, srážejí se a poté dosednou 
na grilované pokrmy. Svou roli hraje 

Základem je už samotný výběr 
surovin, které hodláme opékat. 
Nejčastěji grilujeme maso a uzeniny, 
nebojíme se ale ani zeleniny, sýrů 
nebo ryb. U každého výrobku v první 
řadě zkontrolujeme datum spotřeby 
a způsob skladování. Pokud vybíráme 
hovězí maso, mělo by být pěkně 
prorostlé tukem a vyzrálé, nejméně 

deset dnů od poražení skotu. Co se 
kuřecího masa týče, stehýnka jsou 
šťavnatější než prsíčka. Pokud máme 
rádi vepřové maso, zvolíme krkovici. 
Neobejdeme-li se bez uzenin, je lepší 
volit produkty s vysokým obsahem 
masa. Pro děti se příliš nehodí 
kabanos a měkké salámy, které 
obsahují mnoho cholesterolu, soli 
a často i konzervačních látek. Maso 
ze supermarketu vyndáme z obalu 
i z lednice hodinu před grilováním, 
aby mělo čas se „vydýchat“. 

Jak se vyvarovat zdravotních 
rizik?
Rizika hrozící při grilování si můžeme 
rozdělit na dvě skupiny. První zahr-
nuje rizika plynoucí z druhu přípravy 
a vznikající zplodiny, druhá souvisí 
s infikovaným masem. S první skupi-
nou zabrousíme do chemie. Vysoké 
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grilování

Pověry kolem grilování
• Spálené je na krásu.
Spálené maso ani zčernalé okraje 
zásadně nekonzumujeme. 
• odkapávající tuk nevadí.
Během grilování vznikají rakovi-
notvorné látky, nejčastěji právě 
odkapáváním tuku z grilovaného masa 
na rozžhavené uhlí a při používání 
smolného nebo borového dřeva, 
uvádějí webové stránky www.viscojis.cz. 
Vhodné je proto použití odkapávacích 
misek. 
• grilované maso není zdravé.
Samozřejmě záleží na tom, jaké 
maso volíme a v jaké úpravě. Obecně 
se raději vyhýbáme tučnému masu 
a nekvalitním uzeninám. Nejzdravější 
jsou doma připravené marinády, které 
dochutíme pomocí bylinek a kvalitní 
mořské soli. Grilované pochoutky 
nezapomeneme doplnit zeleninou, 
ovocem a kvalitním, nejlépe pak 
celozrnným pečivem. 

nástrahy 
českého grilování
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i použité palivo, nejméně vhodné je 
dřevo bohaté na pryskyřici, nejlepší je 
dřevo tvrdé, které hoří pomalu a tolik 
nekouří, tedy z dubu, buku nebo 
jabloně. 
HAA je zkratkou pro heterocyklické 
aromatické aminy. Tato látka 
s prokázaným karcinogenním vlivem 
vzniká při tepelné úpravě potravin 
s živočišným původem. Samozřejmě, 
že se tak děje při velmi vysokých 
teplotách 100 až 300 °C a zejména 
při úpravě červeného masa. 
Druhá skupina zahrnuje rizika 
pramenící v nedostatečné hygieně 
a na rozdíl od první skupiny mohou 
být následky okamžité. Vysoké letní 
teploty zaručují ideální podmínky pro 
množení bakterií a šíření infekce. Je 
tedy důležité těmto jevům předcházet 
a dodržovat maximální čistotu. 
Mezi nejčastější nákazy patří e-coli 
a salmonely. Nákaze předejdeme 
pečlivým čištěním grilu a důsledným 
dodržováním osobní hygieny. 

Jak rizikům předejít? 
Ke grilování vybíráme libové kusy 
masa, nebo nadbytečný viditelný tuk 
odkrojíme. Lepší je maso nakrájet 
na tenčí plátky, aby bylo dostatečně 
propečené. Z již upečeného masa 
odstraníme zčernalé kusy, stejně 
na chuti nepřidají. Při přípravě maso 
pravidelně otáčíme, zkrátíme tak 
dobu přípravy a navíc bude maso 
rovnoměrně opečené. Dobu přípravy 
můžeme zkrátit i předvařením masa. 
Vhodné jsou také speciální grilovací 
misky, zabraňující odtoku tuku, nebo 
zabalení pokrmu do alobalu. 
Bohužel řada lidí je v konzumaci jídel 
bohatých na přepálený tuk neumír-
něná, protože dopad na zdraví není 
okamžitý. Rakovina a další civilizační 
choroby přicházejí plíživě a mohou 
propuknout až po několika letech 
nezdravého životního stylu. 
Co se týče samotné úpravy masa, je 
důležitá dostatečná tepelná úprava. 
Teplota uvnitř masa by měla být 
minimálně 72 °C a tepelný ohřev 
musí trvat alespoň 10 minut. Jak 
poznáme, že je maso dostatečně 

tepelně upravené? Doba grilování 
závisí jednak na tloušťce masa, 
za druhé na teplotě grilu. Když maso 
rozřízneme, nesmí z něj vytékat 
růžová tekutina a střed být neprope-
čený. Upečené ryby poznáme podle 
toho, že jde snadno oddělit maso 
od kostí. Ani když dodržíme všechny 
zásady správné přípravy, nemáme 
vyhráno. Důležitá je také následná 
manipulace. Nikdy nepokládáme 
opečené kusy vedle syrových, ani 
k manipulaci nepoužíváme stejné 
pomůcky, neboť může lehce dojít 
k přenosu nákazy. 

grilování
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ingredience:  
 125 ml extra panenského olivového 

oleje, 60 ml bílého vína, 2 lžíce 
čerstvého nasekaného tymiánu, 
3 stroužky česneku, 1 lžíce celozrnné 
hořčice, sůl a pepř  

Postup:
 Veškeré suroviny smícháme a použijeme 

k marinování například kuřecího masa.  

Tymiánová 
marináda

desatero grilování
1. Grilovací mřížku či rošt vždy dobře 
očistěte (nejlépe drátěným kartáčem) 
a před grilováním potřete tukem. 
2. Maso nekrájejte na šikmo, ale 
rovně přes vlákna. 
3. Maso můžete marinovat, nebo 
ochutit jednoduše solí, nejlepší 
je mořská, a pepřem. Záleží vždy 
na kvalitě masa, jak hodně je třeba ho 
ochutit. 
4. Odborníci doporučují nakládat jen 
starší maso nebo maso kuřecí, které 
nemá tak výraznou chuť. Marinádu 
vždy uchovávejte v ledničce. 
5. Pokud připravujete steaky, solte je 
až ke konci. 
6. Maso nenaklepávejte ani 
nemyjte, stačí ho otřít a osušit.
7. Maso nejprve nechejte zatáhnout 
na prudším ohni z obou stran a pak 
ho pozvolna dopékejte.
8. Maso pravidelně otáčejte, kontro-
lujte a potírejte marinádou. 
9. Maso obracejte kleštěmi nebo 
obracečkou, použitím vidličky by 
unikla cenná šťáva.
10. Steaky nechte po grilování chvíli 
uležet (přibližně 8 až 10 minut). 



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz28 29

Jaké produkty nabízí vaše společ-
nost v souvislosti s grilováním?
Aby mělo každé grilování ten správný 
úspěch, je třeba pečlivě vybírat, jaké 
lahůdky vložíme na rošt grilu, na lávový 
kámen či napíchneme na klacek 
a opečeme nad ohýnkem. Kdo si chce 
opravdu pochutnat, tomu doporučuji 
naše Grilovací klobásky, Grilovací 
párečky, Junáckou klobásu, plátky 
Váhalovy slaniny a Špekáčky, které vám 
z klacku do ohně nespadnou, naopak 
budou křupavé a šťavnaté.

Jak dlouho jsou tyto produkty 
na trhu?
Junácká klobása a Váhalova slanina jsou 
dlouholeté stálice, které zákazníkům 
nabízíme. Grilovací párečky byly uvedeny 
na trh v loňském roce a Grilovací 
klobásky o pár let dříve. 

které výrobky si zákazníci nejvíce 
oblíbili?
Navazujeme na úspěšné uplynulé letní 
sezóny, kdy naše kvalitní Špekáčky extra 

– vázané a Špekáčky pikant – vázané 
s obsahem masa 70 % měly u českých 
zákazníků velký úspěch.  Špekáčky jsou 
tradičním českým výrobkem, ke kterému 
se zákazníci vracejí a objevují v něm 
kouzlo táboráků a posezení u ohně 
s přáteli. Velmi oblíbená na grilování je 
také Junácká klobása a bílá Grilovací 
klobása. Každý výrobek má ojedinělou 
chuť plnou masa a přírodního koření.  

Jaké nabízíte novinky v oblasti 
grilování pro tuto sezónu?
Na grilování mohu doporučit Farmářskou 
klobásku tenkou, je to výrobek jen s jed-
ním „éčkem“– solí a přírodním kořením,  
s obsahem masa 85 %. Po ogrilování 
můžete vychutnat její křehkost a jemnost 
do posledního sousta. Klobáska získala 
významné ocenění Regionální potravina 
Olomouckého kraje. Váhalova grilovací 
klobása je kombinací vepřového masa 
a koření. Díky tomu, že při grilování 
nepraská, si zachovává svoji šťavnatost 
a plnou chuť. Grilovací klobásky neobsa-
hují žádné separáty, náhražky masa ani 
lepek. Výborně chutnají podávané hned 
z grilu s čerstvým chlebem a křenem 
nebo s francouzskou hořčicí. 

Máte grilovací tipy na úpravu 
pokrmů?
Ten pravý gurmánský zážitek 
z grilování dovrší dozlatova upečený 
plátek slaniny grilovaný na lávovém 

kameni. Zkuste třeba naši Váhalovu 
slaninu, která je bez kůže a bez 
chrupavek. Lehce ji okořeňte a z obou 
stran opečte, na kámen přidejte 
plátky papriky, cibule, cukety a také 
rajčátka. Plátek slaniny bude křupavý 
a šťavnatý. Doporučuji završit toto 
kuchařské snažení položením plátku 
sýra přes zeleninu a věřte, že hned 
první sousto vás uchvátí. Váhalova 
slanina nese označení Klasa, které je 
zárukou prvotřídní kvality. Je to náš 
nejprodávanější výrobek. 
V současné době zákazníci volají 
po pravdivém označování výrobků, 
aby si mohli sami ověřit, co vlastně 
výrobek obsahuje. Dát zákazníkům 
pravdivé informace je správná 
cesta k vytvoření důvěry mezi námi 
a zákazníky. Na etiketách, obalech 
a reklamních materiálech uvádíme, 
že naše výrobky neobsahují strojně 
oddělené maso, mouku, sóju a jiné 
alternativní suroviny. Velkou pozornost 
nyní věnujeme nové řadě Tradičních 
Váhalových výrobků – bůček, pečeně 
a plecko s obsahem masa 97 %, 
a Tradiční klobása od Váhalů, která 
obsahuje 80 % masa. Tyto výrobky 
mají další benefit – obsahují jen jedno 
„éčko“, kterým je solící směs. Český 
zákazník od výrobců žádá pravdivé 
informace a jedině takto si důvěru 
zákazníka může značka VÁHALA 
získat.

Večer u ohně nejlépe 
završí slanina
K letním prázdninovým dnům 
patří neodmyslitelně grilování 
– tyto příjemné chvíle chceme 
strávit s našimi blízkými 
na zahradě, kde si společně 
pochutnáváme na grilovaných 
pochoutkách. Jak a co grilovat 
nám prozradil ing. Ladislav 
denk, jednatel společnosti 
VÁHALA a spol. s r.o.

Komerční prezentace

Ing. Ladislav Denk, jednatel společnosti
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Podle čeho vybírat v obchodě 
maso na grilování? 
U výběru masa platí několik základních 
pravidel. Nejdříve maso zkontrolujeme 
pohledem, u baleného masa navíc 
kontrolujeme neporušenost obalu 
a vždy zjišťujeme datum spotřeby. 
Kupujeme přednostně maso z českých 
chovů a od českých řezníků. Nejlevnější 
nákup vždy nemusí znamenat kvalitní 
nákup. To platí i u masa na grilování.

Jaké vaše společnost nabízí pro-
dukty v souvislosti s grilováním?
Pro letošní grilovací sezónu jsme pro 
zákazníky připravili nabídku osvědče-
ných grilovacích specialit z loňských let 
a několik novinek v sortimentu. Jedná se 
například o žebra, bok či kuřecí křídla, 
grilovací sýry, omáčky a další pochutiny. 
V nabídce zákazníci ocení i nabídku 
pomocníků na grilování, udírny a grily, 
grilovací náčiní a nádobí.

Jak dlouho jsou tyto produkty 
na trhu?
Některé produkty nabízíme zákazníkům 
ve stálém sortimentu, u některých 
se jedná o akční nabídku, která platí 
po omezenou dobu. Během letních 
měsíců pro zákazníky připravujeme další 
speciální akce zaměřené na grilovací 

sortiment. Již v květnu byl v platnosti 
speciální letní grilovací katalog.

které výrobky si zákazníci nej-
více oblíbili?
Jedná se většinou o grilovací speciality, 
například klobásy bratwurst, grilovací 
tyčinky, bavorské klobásy. Silnou pozici 
zaujímá i kvalitní maso od certifiko-
vaných dodavatelů, které zákazníci 
v sortimentu znají pod značkou Dobré 
maso. Vše doplněno o dochucovadla 
a koření pro každého grilovacího 
nadšence.

Jaké nabízíte novinky v oblasti 
grilování pro tuto sezonu?
Široký grilovací sortiment pravidelně 
doplňujeme o novinky a pro letošní rok 
jsme pro zákazníky připravili marino-
vanou krkovici, žebra, kuřecí křídla, 
grilovací klobásy, omáčky, hořčice a další 
dochucovadla.

zahrnují vaše produkty 
vhodné na grilování i některé 
výrobky, které vyhrály Volbu 
spotřebitelů?
V letošním ročníku ankety Volba 
spotřebitelů 2013 zaznamenal Penny 
Market úspěch celkově s 18 výrobky. 
Mezi oceněnými bylo také kvalitní maso 

od certifikovaných dodavatelů Dobré 
maso, které se hodí i na grilování. 
Ze zástupců oceněných logem Volba 
spotřebitelů 2013 vhodné na gril se 
jedná např. o Vepřovou krkovici s kostí, 
Vepřovou kýtu bez kosti nebo Vepřové 
řízky kýta bez kosti. A k masu jako 
přílohu můžete zvolit kvalitní pšeničně-
-žitný chléb z řady Karlova Koruna.

Jaké výhody zákazníci naleznou 
u masa řady dobré maso?
Na maso vlastní značky Dobré maso 
jsou kladeny vysoké nároky již od výběru 
plemen zvířat určených pro chov. Při 
zpracování spolupracujeme s certifi-
kovanými dodavateli a podporujeme 
tuzemské zemědělce. Maso je pro 
zákazníky baleno v ochranné atmosféře, 
průběžné kontrolováno a zaručuje 
prodlouženou trvanlivost až na šest dní.

Jak široký sortiment masa a mas-
ných produktů značky dobré 
maso je aktuálně v nabídce?
Během roku zákazníkům nabízíme více 
než dvacet produktů kvalitního masa 
nebo masných výrobků. Tento sortiment 
je poté pravidelně doplňován sezónní 
nabídku produktů, např. vepřová játra, 
vepřové sádlo nebo o zabijačkové 
speciality.

Nakupujme 
české maso
Dívat se při výběru masa v první řadě na cenu nemusí být tou 
nejlepší volbou, jak si opravdu pochutnat. Jak tedy správně 
vybrat maso na grilování, jak poznat kvalitní produkt a jaké 
výrobky se mohou pochlubit oceněním Volba spotřebitelů? 

Komerční prezentace
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Jaké jsou nové trendy 
v grilování?
Grilování přichází na chuť stále více 
Čechů a i v tomto tak doháníme 
západní státy. Zatímco dříve si Češi 
vystačili jen s ogrilováním masa, nyní 
stále více využívají různé omáčky 
a dochucovadla. Přibývá zákazníků, 
kteří si chtějí zaexperimentovat a zkusit 
třeba nové speciality  – i proto Hamé 
přichází s novými produkty a vyvíjí nové 
recepty. 

Máte grilovací tipy na úpravu 
pokrmů?
Ke klasickému, tzv. přímému grilování, 
se hodí spíše maso z části zvířete, 
které se tak často nenapíná, má méně 
kolagenu a je křehčí, např. „baby 
ribs“, tedy krátká žebírka z pečeně bez 
páteře. Doporučuji maso marinovat, 
vložit třeba do směsi oleje, citronové 
šťávy, soli, pepře a koření. Kdo se chce 
při grilování vyhnout masu, může ogri-
lovat broskve. Doporučuji je rozkrojit, 
vyndat pecky, jemně ogrilovat, dát 
dovnitř máslo, med, zabalit do alobalu 
a nechat na grilu dopéct. Podáváme se 
smetanou.

Jaké produkty na grilování vaše 
společnost nabízí?
Hamé reagovalo na rostoucí poptávku 
a sílící popularitu grilování ve společ-
nosti.  Na trh jsme tak uvedli hned 
několik příchutí speciálních omáček 
k různým druhům masa a posílili 
jsme i náš tradiční sortiment kečupů. 
Oblíbenou volbou pro grilování je 
prémiový kečup OTMA Gurmán 
s vysokým podílem rajčat, který zvýrazní 
a dotvoří chuť masa. Nabízíme i Dětský 
kečup OTMA bez konzervantů, se 
sníženým obsahem soli a octu. Lehce 
pikantní Baskická omáčka s pepřem 
se skvěle hodí k  vepřovému masu 
nebo klobáskám. Mohu doporučit 
i Barbecue omáčku nebo Omáčku 
s křupavou cibulkou a česnekem. Kdo 
má rád říznější pokrmy, může vyzkoušet 
Ďábelskou omáčku. Ke zvěřině se 

hodí pikantní Brusinková omáčka 
s chilli. Nabízíme i mnoho chuťovek 
ke grilování, od nakládaných okurek, 
přes cibulky, feferonky až po novinku – 
Cocktail žampiony Znojmia. 

Jak dlouho jsou tyto produkty 
na trhu?
Nové přílohové omáčky ke grilování 
OTMA jsme uvedli na trh postupně 
v roce 2011 a vloni, a osvědčily se nám. 
V loňském roce jsme se také zaměřili 
na kečupy, kdy jsme přišli se zmíněným 
OTMA Gurmán ve skle a ten se stal naší 
vlajkovou lodí v tomto segmentu. Ocení 
jej i skuteční labužníci, protože obsahuje 
240 g rajčat ve 100 g kečupu, což je 
nejvyšší podíl rajčat z běžných kečupů 
na českém trhu. Tento prémiový produkt 
Hamé se navíc vyrábí bez zahušťovadel 
a konzervačních látek a díky své 
konzistenci výborně vytéká ze sklenice.

které výrobky si zákazníci nej-
více oblíbili?
Největší zájem mají naši zákazníci 
o jemné kečupy OTMA Gurmán, 
ale oblibu si získaly i naše ochucené 
studené omáčky určené ke grilování 
– mezi nejoblíbenější patří Ďábelská 
omáčka a Brusinková s chilli. Stálicí jsou 
samozřejmě i naše okurky Znojmia, 
hojně využívané také jako příloha 
ke grilování.

češi při grilování 
rádi experimentují 
Grilujeme čím dál raději a čím dál větší prostor při úpravách 
masa získávají i omáčky a dochucovadla všeho druhu. O tren-
dech v grilování jsme si povídali s Marcelou Mitáčkovou, 
ředitelkou marketingu a vývoje společnosti Hamé. 
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Jaké produkty nabízí vaše spo-
lečnost vyznavačům grilování?
BONECO nabízí široký a zajímavý 
sortiment. Z okruhu přílohových 
a ochucujících omáček jmenujme 
řadu nazvanou Evropské inspirace. 
Z jednotlivých druhů jsou to Delikatesa 
z Andalusie (bylinko-tomatová), 
Specialita z Duryňska (kari), Bretaňský 
apetit (hořčicová) a Lahodná chuť 
Anglie (barbecue omáčka). Mají 
výrazné, lahodné chutě dané 
bohatými přídavky různých koření. 
Dodávají se v praktických průhledných 
plastových lahvích o obsahu 270 ml. 
Kdo má rád majonézové výrobky, 
vyzkouší řadu prémiových, speciálně 
ochucených majonéz pod ochrannou 
známkou Majolka®. Jsou to Olivová 
majolka, Wasabi majolka a Tzatziki 
majolka. Majolky vhodně doplní chutě 
všech grilovaných pokrmů i příloh 
k nim. Z dalšího okruhu ochucovadel 
pro grilování uveďme široký sortiment 
hořčic a křenů. Za zmínku stojí hořčice 
grilovací, bavorská, se zeleným 
pepřem a řada dalších, ze sortimentu 
ochucených křenů je to např. křen 
s chutí wasabi. Samostatnou kapitolou 
jsou produkty v tzv. tubovém pro-
gramu. Jedná se o cca 200 g plastové 

inspirace a prémiové Majolky®. Pro 
grilování bude nejzajímavější oblíbená 
Barbecue omáčka – lahodná chuť 
Anglie, ale chuťově vynikající je též 
hořčicový Bretaňský apetit. Wasabi 
majolka obsahuje kvalitní strouhaný 
křen a žádaný křenový prášek Wasabi 
a osloví konzumenty, kteří chtějí zkusit 
nové, méně tradiční chutě.

Máte nějaké grilovací tipy 
na úpravu pokrmů?
Výborným tipem je například 
potření vepřové krkovičky grilovací 
hořčicí Boneco před koncem 
tepelné úpravy. Stejným způsobem 
použijeme na hovězí steak barbecue 
omáčku – Lahodnou chuť Anglie. 
Hořčicový Bretaňský apetit lze zase 
použít na dochucení vypečené masové 
šťávy a připravit tak omáčkový přeliv 
na grilované maso.

Příchuť kari, bylinek nebo hořčice dokáže povznést kus opeče-
ného masa na vynikající kulinární zážitek. O způsobu dochu-
cování a přílohových omáčkách jsme si povídali s ing. zdeň-
kem Štěpánkem, generálním ředitelem společnosti BONECO.

Komerční prezentace

evropské inspirace 
v grilování

tuby s praktickým a hygienicky čistým 
dávkováním a s širokým sortimentem 
výrobků, např. omáčkami Samuraj, 
francouzskou, pikantní tatarskou 
s feferony, grilovací hořčice apod.  
V tomto balení vyrábíme rovněž 
jemnou a lahodnou Dětskou hořčici.

které vaše výrobky si zákazníci 
nejvíce oblíbili?
Výrobků Boneco si spotřebitelé oblíbili 
celou řadu. Z tradičních výrobků je to 
naše vlajková loď majonéza Majolka®, 
s chráněnou ochrannou známkou 
a vyráběná podle původní receptury, 
a dále tatarská omáčka jako nejoblí-
benější omáčka českých spotřebitelů. 
Speciálně pro grilovací sezonu jsou 
vyhledávanými produkty výrobky 
v tubovém programu, omáčky Samuraj 
a francouzská či grilovací hořčice. 

Jaké novinky nabízíte pro tuto 
sezonu?
Horkou novinkou v této sezoně je Dět-
ský kečup extra. Je vyroben z vysoce 
kvalitního rajčatového protlaku 
s velkým podílem zralých rajčat. Díky 
tomu má svěží a bohatou kečupovou 
chuť. Zákazník jistě ocení, že nová 
receptura neobsahuje konzervační 
látky a aromata. Další 
novinkou je výrobek 
Majonéza & Kečup 
2v1. Představuje 
vynikající spojení 
kvalitního kečupu 
a jemné, lahodné 
majonézy. Také tato 
novinka je vyrobena 
bez přídavku aromat 
a konzervačních 
činidel. Oba výrobky 
dodáváme v elegant-
ních a praktických 
tubách 200 ml 
s efektní grafikou. 
K novinkám lze též 
počítat i Evropské 

Pikantní kuřecí plátky 
bonECo na grilu 
Čtyři kusy kuřecích prsíček nakrájí-
me na menší plátky a lehce osolíme. 
Jednotlivé kousky masa promícháme 
s různými druhy Evropských inspirací 
BONECO (Delikatesa z Andalusie, 
Specialita z Duryňska, Lahodná chuť 
Anglie) a uložíme asi na 30 minut 
do chladničky, maso bude jemnější 
a šťavnatější. Rozpálíme gril a kuře-
cí medailonky na něm ogrilujeme. 
Na každou porci servírujeme plátky 
s různými typy omáček. Podle chuti 
doplníme zeleninovou přílohu lehce 
přelitou Bretaňským apetitem.
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inzerce

Kam pojedete

na dovolenou vy?

Vyberte si 

z nejvetší nabídky 

zájezdu v CR!

Paráda! Tešíme se k mori!

Každých 5 sekund nové last minute nabídky!

 800 600 600
www.dovolena.cz 

Potraviny a zemědělské produkty opatřené značkami 
evropského systému ochrany názvu produktu jsou 

pro Vás zárukou jedinečnosti odrůd či receptur 
a přísně kontrolovaných výrobních postupů. Tato 

označení jsou zde pro všechny, kteří dávají přednost 
kvalitě a originálům před napodobeninami.

Kvalitní evropský 
výrobek

CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ

• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo
 • Březnický ležák • Budějovické pivo 

• Budějovický měšt’anský var • Černá hora 
• České pivo • Českobudějovické pivo • Hořické 
trubičky • Chelčicko-lhenické ovoce • Chodské 

pivo • Jihočeská niva • Jihočeská Zlatá niva 
• Karlovarské oplatky • Karlovarské trojhránky 

• Karlovarský suchar • Lomnické suchary 
• Mariánskolázeňské oplatky • Olomoucké 

tvarůžky • Pardubický perník • Štramberské uši 
• Třeboňský kapr • Znojemské pivo

CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PUº VODU

• Český kmín • Chamomila Bohemica 
• Nošovické kysané zelí • Pohořelický kapr 

• Všestarská cibule • Žatecký chmel

ZARUČENÁ TRADIČNÍ 
SPECIALITA

• Liptovská saláma/
Liptovský salám • Lovecký 

salám/Lovecká saláma 
• Špekáčky/Špekačky 

• Spišské párky
• Špekáčky/Špekačky 

S iš ké á k• Spišské párky

Kampaň  nancována 
z prostředků 
Evropské unie 
a České republiky

PKCR-Chranena_oznaceni-inzRazitka_210x146.indd   1 28.5.13   11:18
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Na jaře obdrželo národní 
značku kvality KLASA 
dalších 27 produktů od 11 
výrobců. Mezi producenty, 
kteří toto označení získali, 
patří například pivovar 
Samson, výrobce uzenin 
Bivoj, Bramborárna 
Bukovice nebo rodinná firma 
Jany Večerkové, která vyrábí 
skvělé slané krekry. Již 
dobře známé logo KLASA, 
umístěné na obalech 
oceněných výrobků, zajišťuje 
spotřebitelům jistotu, že 
v obchodech vždy sáhnou 
po kvalitních potravinách.

Jaké nové členy „KLASA 
rodiny“ můžete ochutnat?

Jste-li milovníkem sýrů, 
nenechte si ujít Blaník 
smetanový sýr s pažitkou 
a Blaník smetanový sýr 
lahodný. Ty vyrábí firma 
Kromilk, a. s., která se může 
pochlubit dlouholetou tradicí. 
V malebném moravském městě 
Kroměříž totiž působí už od 
roku 1901. Milovníky kvalitního 
masa zase potěší anglická 
slanina, masová tlačenka, 
Opavské klobásy a delikátní 
speciality Čajovka a Opavský 
čajový salám, které na trh 
dodává společnost BIVOJ, a. s..

Je libo raději něco sladkého? 
Pak si určitě pochutnáte 
na Citrónovém medovém 
dortu MARLENKA, 
Citrónových medových 
kuličkách MARLENKA 
a dezertu MORENGO 
od podniku MIKO 
International, s.r.o., který 
vychází z tradiční rodinné 
receptury svého zakladatele 
Gevorga Avetisyana. Potrpíte-li 
si na zdravou výživu, jistě 
si rádi pochutnáte na 
výborných jogurtech – Bio 
selský jogurt brusinky 
a Bio selský jogurt banány 
od firmy Hollandia Karlovy 
Vary, a. s..

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ OCENIL 
dalších 27 kvalitních produktů!

KLASA

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

Svet_potravin3_b.indd   1 7.6.2013   11:08:33



KLASA

Rychlé vaření nemusí vždy 
znamenat nižší kvalitu! Pokud 
chcete ušetřit čas a přesto 
nabídnout své rodině chutné 
a zdravé jídlo, vyzkoušejte 
Kuřecí gyros, bulgur od HELI 
FOOD FRESH, a. s. Tato 
pochoutka skvěle chutná, 
díky bulguru, tedy předvařené 
lámané celozrnné pšenici, 
obsahuje vlákninu a je 
vysokým zdrojem bílkovin 
s nízkým procentem 
nasycených tuků. Navíc 
neobsahuje žádné konzervační 
látky. Usnadnit práci si můžete 
také koupí Mramorovaného 
bramborového knedlíku 
vyrobeného v Bramborárně 
Bukovice, s. r. o., jehož 
základem jsou vařené 
brambory, díky kterým je 
krásně kyprý. Příprava je velice 
snadná – stačí jej ohřát 
a přidat k omáčce. 
V obchodě můžete sáhnout 
také po Strouhance kukuřičné 

křupavé a Strouhance 
kukuřičné speciál. S nimi 
budou vaše řízky i další jídla 
bezkonkurenční. Pro své 
zákazníky je spolu s dalšími 
zdravými a bezlepkovými 
potravinami vyrábí společnost 
Extrudo Bečice, s. r. o..

Ať už při posezení s přáteli 
nebo k nedělnímu obědu – 
dobré pivo přijde vždycky 
vhod. Pivovar Samson nově 
získal značku kvality KLASA 
pro své čtyři výrobky: světlé 
nealkoholické pivo PITO, 
které svojí charakteristickou 
chmelovou chutí potěší zejména 
řidiče, pak také klasické 
osvěžující světlé výčepní pivo 
Samson 10° a světlý ležák 
Samson 11° s charakteristickou 
plnější chutí. Oceněn byl 
i světlý ležák Samson 12°, který 
zaujme svým řízem a výbornou 
hořkostí. Těm z vás, kteří 
pivu tolik neholdují, můžeme 

doporučit skvělé ovocné 
sirupy s příchutí broskve nebo 
červeného pomeranče firmy 
LINEA NIVNICE, a.s., která sídlí 
v úrodné oblasti Dolňácka 
v samém podhůří Bílých 
Karpat.

Jen tak k televizi nebo pro 
hosty na oslavě můžete 
vyzkoušet skvělou pochoutku 
v podobě slaného pečiva 
zlínské firmy Jany Večerkové 
VEST. Ta při výrobě spojuje 
zkušenosti, kvalitu v podobě 
prověřených surovin a umění 
vycházet vstříc přáním 
zákazníků. To se projevilo 
na výrobcích, které získaly 
označení KLASA: novinky Tuty 
krekry Tomato a Oliva, Tuty 
krekry Grahamové a Tuty krekry 
Cibule a Kmín - kombinují 
tradiční postupy s neotřelými 
chuťovými variacemi. Oceněna 
byla i směs drobného slaného 
pečiva Quadro mix.

Svet_potravin3_b.indd   2 7.6.2013   11:08:50
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KLASA

Přijďte
OCHUTNAT!

Grilování je jednou 
z nejoblíbenějších 
letních aktivit, kterou 
si nenechá ujít snad 
nikdo z nás. Koho by 
nelákaly šťavnaté steaky, 
voňavé klobásky a chvíle 
příjemně strávené 
s přáteli či rodinou? Ani 
KLASA nezapomíná na 
milovníky grilovaček, 
a proto na letošní sezónu 

připravila reklamní 
kampaň v televizi i tisku. 
Těšit se tak můžeme na 
mnoho nových receptů, 
ve kterých budou 
hlavní roli hrát právě 
produkty se značkou 
kvality KLASA. Recepty 
naleznete ve vašich 
oblíbených magazínech 
a společenských 
časopisech. Dejte přednost kvalitě!

www.eklasa.cz

Představení KLASA produktů 
v rámci roadshow:

• 13.–14. 7. – Borůvkobraní, Borovany

• 20. 7. – Pekařská sobota, 
   Rožnov pod Radhoštěm

• 11. 8. – Svatovavřinecké slavnosti, 
   Hodonín

• 17.–18. 8. – INT VETERAN RALLYE 
    & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ, Kutná Hora 

Anebo se zastavte na některé 
z ochutnávek KLASA:

• 20. 7. – Miroslavské meruňkobraní,
   Miroslav

• 16.–18. 8. – INT VETERAN 
   RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ, 
   Kutná Hora 

Váháte, které produkty s označením KLASA zakoupit jako první? Rádi byste 
je nejprve ochutnali? Máte jedinečnou možnost – stačí se jen zúčastnit některé 
ze zastávek, které má KLASA naplánované v rámci své roadshow. 

Potkat KLASU bude možné na řadě událostí po celé České republice.

Těšíte se na 
GRILOVAČKY?

Svet_potravin3_b.indd   3 7.6.2013   11:09:08
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Potravina Teplota (˚C) Potravina Teplota (˚C)

mléčné výrobky +4 až +8 vnitřnosti max. +3

masné výrobky max. +4 mleté maso max. +2

vejce +5 až +18 ryby mořské -1 až +2

jateční maso max. +7 ryby sladkovodní -1 až +5

drůbeží maso max. +4 mražené potraviny -18 a nižší
** nebo dle doporučení výrobce

makro_advertorial.indd   1 06.06.13   12:22
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vystopovánovystopováno

„Převař to, upeč to, oloupej to, nebo to nech být,“ doporučuje Světová zdravotní organizace 
všem cestovatelům. Všichni ovšem víme, že žádné pravidlo se prakticky nedá dodržovat 
stoprocentně, nebo takové možnosti prostě nemáme. Jak se tedy na cestách najíst a přitom 
neohrozit své zdraví?

Doby, kdy byli Češi v zahraničí známí 
především převážením šišek salámu 
a plat vajíček, jsou snad již za námi, 
přesto bez zásob jídla našinec dosud 
nevyráží. Než začnete smažit řízky 
a nalévat čaj do termosky, přečtěte si, 
jaké jídlo je bezpečné převážet a konzu-
movat během cesty.
Nejprve zvažte, zda je opravdu nutné 
vozit velké množství jídla s sebou. 
Ceny potravin se již většinou srovnaly, 
mnohde vyjde nákup dokonce levněji 
než u nás. A proč se bránit poznávání 
potravin a kuchyně jiných krajů? 
Těstoviny, místní ovoce nebo saláty 
nepatří k nejdražším položkám a zajít 
si na večeři jistě nebude stát tisíce. 
A trvanlivé dobroty, které si z cest 
přivezete zpátky, jsou originálním 
suvenýrem.  

Jaké jídlo si vzít s sebou?
Vhodnější než klasické pečivo, které 
se cestou v autě zapaří, jsou balené 
křehké chleby nebo obilninové plátky. 
Mléčné výrobky jsou většinou pro 

převoz nevhodné, na milost můžete vzít 
například tavené sýry. Ještě trochu horší 
je situace u masa, jehož převoz skrývá 
největší mikrobiální riziko, a to platí jak 
u masa zpracovaného, tak u uzenin. 
Přibalte klasické masové konzervy, 
po otevření je však třeba je ihned 
spotřebovat. Pokud s sebou vezete i rybí 
konzervy, zkonzumujte je jako první. 
Pozor dávejte i na trvanlivost řízků nebo 
sekané, při sebemenších pochybnostech 
o jejich nezávadnosti je raději nejezte. 
Z ovoce volte trvanlivější a pevnější 
druhy, jako jsou okurky, jablka a papriky, 
před křehčími jahodami či broskvemi. 
Čokoládové pamlsky, čokolády 
a bonbony, které se v horku roztékají, 
také raději nechejte doma a na cesty 
sáhněte po műssli tyčinkách, sušenkách 
a žvýkačkách. Pokud si na dovolené 
budete sami vařit, přibalte obilné kaše, 
cereálie, předvařené luštěniny, paštiky, 
zeleninové pomazánky či kvalitní 
konzervovaná jídla. Jídla převážejte 
důkladně zabalená, nejlépe v chladící 
tašce. Př
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Jídlo na cestách

Co si odkud přivézt? 
itálie: olivový olej, těstoviny, pršut, 
parmazán
Francie: sýry, víno, hořčice z Dijonu, 
husí játra, kdoulové želé, provensálské 
koření
Španělsko: marcipánové sladkosti, 
turecký med, brandy, víno, sangrie, 
panenský olivový olej
řecko: olivový olej, nakládané olivy, 
metaxa, ouzo, fíky
Rakousko: dýňový olej, Mozartovy 
koule
Švýcarsko: sýr, čokoláda, šunka, 
ovocné pálenky, koření z alpských 
bylinek
Velké británie: anglický čaj, sušenky 
v plechových krabicích 
Egypt, Tunisko, Maroko: koření, 
čaj ze sušených ibiškových květů či 
z máty, olivový olej
Maďarsko: červená paprika, uherský 
salám, pálenka, tokajské víno
Chorvatsko: sušené maso, bylinkové 
pálenky
Slovensko: borovička, ovčí sýr, víno
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Před a během cestování se vyhněte 
tučným a kořeněným jídlům a dbejte 
na dostatečný pitný režim, především pak 
u dětí. Při cestovní nevolnosti pomáhají 
kromě běžně dostupných léků například 
i zázvorové pastilky. 
Předem si ověřte, zda je povoleno 
do země přivážet či odvážet alkohol či 
potraviny (omezení platí především pro 
USA, Kanadu a Austrálii). V horkém 
počasí je dobré omezit tuky, konzumovat 
rostlinnou stravu a dbát na dostatečný 
příjem tekutin a soli, zamezíte tak únavě 
a vyčerpání z horka. Pozor si dejte 
i na čerstvé ryby, a pokud je neznáte, 
raději se poraďte s místními či s kuchařem. 

vystopováno

desatero bezpečného stravování 
1. Dostatek odpočinku a zdravá strava již před odjezdem zvýší imunitu.
2. zdroj vody by měl být prověřený, ovoce a zeleninu omývejte a vždy loupejte. Ovoce s poškozenou slupkou nekonzumujte. 
3. Pozor dávejte i na led v nápojích, pokud je to možné, nápoje si objednávejte bez ledu.
4. Riziko kontaminace hrozí i u listové zeleniny, pokud si nejste jisti, zda a čím byla omyta. 
5. Nešetřete na balené vodě a zkontrolujte, zda jsou její uzávěry originální a neporušené. 
6. Balenou vodu používejte v zemích se sníženou úrovní hygieny i k čištění zubů.
7.  jídlo na ulici u stánkařů nemusí být tabu. Vždy však prověřte, zda je místo pro přípravu jídla čisté, prodavač dodržuje 

osobní hygienu a suroviny skladuje v odpovídajících podmínkách. 
8. Nejezte jídla obsahující syrové maso, vejce nebo drůbež. Pozor dávejte i na syrové či nedovařené korýše a měkkýše. 
9. Na trhu nakupujte jen čerstvé potraviny. 
10. Jezte jen čerstvě připravené jídlo, řádně tepelně upravené a podávané horké.

inzerce

Využijte do konce července speciální nabídku VZP v programech Zdravý život a Zdravá rodina a můžete čerpat  
na vybrané preventivní nebo pohybové a relaxační aktivity až dvojnásobek původní částky.

Pro děti (až 33 000 Kč) – až 1 500 Kč program Zdravá rodina: až 500 Kč 
na kurzy plavání, preventivní očkování nebo rovnátka, až 1000 Kč 
na pohybové aktivity, nebo 1000 Kč na letní pobytový nebo příměstský 
tábor pro děti od 6 do 15 let, až 6 000 Kč Příspěvek na bezlepkovou dietu,  
až 25 000 Kč Ozdravné pobyty u moře Mořský koník, až 500 Kč Očkování 
proti rotavirům

Pro mládež (až 34 750 Kč) – až 6 000 Kč Příspěvek na bezlepkovou 
dietu, až 3 000 Kč Kreditní program Zdravý život: až 1 500 Kč na plavání, 
očkování, masáže apod., až 1 500 Kč na preventivní onkologická 
vyšetření (prevence karcinomu prsu, tlustého střeva a kožních nádorů), 
dentální hygienu a vyšetření štítné žlázy u těhotných, až 25 000 Kč 
Ozdravné pobyty u moře Mořský koník, až 750 Kč Očkování proti klíšťové 
encefalitidě

Pro ženy a muže (až 3 750 Kč) – až 3 000 Kč Kreditní program Zdravý 
život: až 1 500 Kč na plavání, očkování, masáže apod., až 1 500 Kč 
na preventivní onkologická vyšetření (prevence karcinomu prsu, tlustého 
střeva a kožních nádorů), dentální hygienu a vyšetření štítné žlázy 
u těhotných, až 750 Kč Očkování proti klíšťové encefalitidě

Pro maminKy – až 1 000 Kč Pomůcky ke kojení, monitoring dechu 
a digitální chůva

Pro seniory – až 3 000 Kč Kreditní program Zdravý život: až 1 500 Kč 
na plavání, očkování, masáže apod., až 1 500 Kč na preventivní 

onkologická vyšetření (prevence karcinomu prsu, tlustého střeva a kožních 
nádorů) a dentální hygienu, až 750 Kč Očkování proti klíšťové encefalitidě

Pro dárce KrVe, Kostní dřeně (až 5 720 Kč) – až 1 470 Kč Na cestovní 
zdravotní připojištění u PVZP, až 3 000 Kč Kreditní program Zdravý život: 
až 1 500 Kč na plavání, očkování, masáže apod., až 1 500 Kč na preventivní 
onkologická vyšetření (prevence karcinomu prsu, tlustého střeva 
a kožních nádorů), dentální hygienu a vyšetření štítné žlázy u těhotných, 
až 750 Kč Očkování proti klíšťové encefalitidě, až 500 Kč Na prevenci nebo 
pohybové a relaxační aktivity

VZP ČR si vyhrazuje právo programy v průběhu roku upravit. 
O konkrétních podmínkách preventivních programů se informujte 
na pobočkách VZP nebo na stránkách www.vzp.cz.

Nabídka je časově omezená od 20. 5. do 31. 7. 2013 nebo do vyčerpání 
finančního limitu.

uPoZornění: Nenechte se oklamat nekalými praktikami obchodních 
zástupců některých konkurenčních zdravotních pojišťoven. Neukazujte 
jim průkaz VZP a hlavně nic nepodepisujte, vyhnete se nepříjemnostem.

Být Pojištěncem VZP se oPraVdu VyPlatí
nabízíme vám opět něco navíc.

VZP0010  inzerat 210x146 BENEFITY 05 a 06-2013 28_5.indd   1 28.5.13   9:29
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se postavil ke stánku, prodavač viděl 
v okénku jen cosi dlouhého, do obličeje 
mi nedohlédl a bez problémů mi prodal 
jakékoli pití.   

Počínal jste si od mládí takhle 
suverénně také u plotny?
Nic takového bych tvrdit nemohl, 
k plotně mě to nikdy moc netáhlo. 
Rád si pošmáknu, když někdo uvaří, 
nicméně sám řeším stravování spíš 
po restauracích. Ještě si tak umím 
umíchat ta vajíčka nebo něco poohřívat 
a v podstatě končím u polévky ze sáčku. 
Něco jiného je letní grilování, uzení, to 

na program celého dne můžu, tak si tu 
kořaličku a špek taky dopřeju.

od kolika let se tohoto zvyku 
dědů držíte?
Začal jsem s ním celkem brzo. Ne 
že bych od nich dostával nalito, ale 
po malých frťáncích jsem z vlastní 
iniciativy tu a tam ochutnal už ve třinácti 
čtrnácti letech, aby se neřeklo. Pravi-
delně se té tradice držím možná od šest-
nácti. Už na základní škole jsem byl dost 
vysoký, od sedmé třídy rostu v podstatě 
jen do šířky, a tak jsem v patnácti chodil 
i starším klukům pro pivo. Když jsem 

ovlivňuje Vaše stravovací 
návyky fakt, že pocházíte z jižní 
Moravy?
Nevím, co se v jednotlivých částech naší 
republiky pojídá, takže si ani nedovolím 
hledat něco specifického pro celý jih 
Moravy, ale můžu mluvit o tradicích 
v naší rodině. Vím, že můj otec by nevy-
šel z domu, kdyby neposnídal míchaná 
vajíčka se slaninou. Já jsem zrovna 
vstával do školy, tak jsem je samozřejmě 
jedl s ním. Dědové si zase ráno dávali 
panáčka slivovice a zajídali ho kouskem 
špeku nebo klobásy. Tím vším jsem byl 
osobně ovlivněný. Pokud s ohledem Př
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jak to chutná vám...

Knedlo, vepřo, zelo 
vypadá vždycky krásně
Jak velká vlastně je porce jako pro dřevorubce, zda řidič skutečně tvrdý chleba má a jaké je mít hlad 
jako herec? Na všechny z okřídlených metafor zná odpověď jiří zonyga, který prošel všemi třemi 
zmíněnými povoláními. Před pěti lety mu vítězství v pěvecké soutěži X-Factor převrátilo život vzhůru 
nohama. A díky němu prý ochutnal i takové pochoutky, k jakým by se jinak nedostal.

Na kolegovi Richardu Tesaříkovi Jiří obdivuje i jeho kulinářské umění



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz40 41

kdo je 
Jiří zonyga
Pracoval jako dřevorubec i profe-
sionální šofér. S hudbou začínal 
v řadě amatérských rockových kapel. 
Na pěvecké výsluní ho vyšvihlo vítěz-
ství v prvním ročníku tuzemské verze 
hudební soutěže X-Factor. Vydal 
sólové album Kus cesty zbývá a se 
skupinou Větry z jihu nahrál desku 
Toulky časem. Vystupoval v před-
staveních Šachmat/Nikita, Kladivo 
na čarodějnice, hraje v muzikálech 
Johanka z Arku, Robin Hood, Mau-
glí (Divadlo Kalich), Lucrezia Borgia, 
Kapka medu pro Verunku (Divadlo 
Hybernia) a v hudební komedii Jsme 
tým (Divadlo Semafor). 

sem. Jak jste vnímal svůj vstup 
do šoubyznysu, který je spo-
jený také s určitým módním 
diktátem?
Můžu vám říct, že se mnou to partička 
kolem maskérny a kostymérny neměla 
vůbec jednoduché. Snažili se mě nějak 
stylizovat, pořád navrhovali, co všechno 
bychom mohli, jenže já jsem nechtěl 
nechat se sebou takhle mávat. V mých 
letech by nebylo dobré hrát si na něco, 
co nejsem. Mladí, ti ať se stajlují 
a stylizují, do čeho chtějí. Samozřejmě 
že jsem ty tři měsíce nezpíval v jednom 
tričku, ale hlídal jsem si, abychom to 
moc nepřeháněli s módními výstřelky. 
Kostýmní návrhářka mě občas 
proklínala, v maskérně mě moc často 
neviděli… Z opice holt kanárka neudě-
láte, tak proč se zbytečně snažit. Ale 
můj vstup do šoubyznysu je i příjemně 
spojený s jídlem.

Povídejte, jak Vás tohle prostředí 
obohatilo. 
Poznal jsem v něm skvělé kuchaře 
Richarda Tesaříka, Ivana Vodochodského 
nebo Zdeňka Podhůrského. Samozřejmě 
i řadu dalších, ale zrovna tihle tři mi 
utkvěli v hlavě jako kuchaři přímo 
famózní. Čas od času se sejdeme 
u někoho z nás, kluci připraví každý jiné 
jídlo, která pak zasvěceně hodnotíme 
a hlavně si na nich pochutnáme. Ivan 
Vodochodský navíc kolikrát přivezl plné 
hrnce přímo do divadla, kde nás hostil 
mezi odpoledním a večerním představe-
ním muzikálu Robin Hood. V takových 
případech jsem musel porušit svou 
zásadu, že před vystoupením nejím. 
Nedalo se odolat, když celé zákulisí tak 
krásně vonělo.  

a ani takhle obratní kuchaři Vás 
k vaření nezlákali?

považuju za velice příjemnou záležitost, 
která nestojí moc práce. Uděláme si 
vlastní klobásy, salámy, pak je zavěsíme 
do udírny… zkrátka paráda.    

Na svých rockových koncertech 
často hrajete i moravské lidovky. 
lze vůbec takové vystoupení 
zapít třeba jen limonádou? 
Bohužel mi často nic jiného nezbývá, 
protože vozím kapelu, a tedy řídím. 
Ale pravidelně hrajeme na vinobraních, 
tam si radši vezmeme šoféra, abych i já 
mohl po koncertě ochutnávat speciality 
tamních vinařů.

za volantem jste trávil řadu 
let jako řidič z povolání, také 
v muzikantském životě jste stále 
na cestách. změnila se Vaše 
životospráva?
Vlastně nijak významně. Nad jídlem 
během dne kolikrát mávnu rukou, 
akorát zatímco dřív jsem si říkal „až 
tam dojedu“, teď ho odkládám „až 
po vystoupení“. Já totiž před koncertem 
ani divadelním představením zásadně 
nejím. Nemá to nic společného s nervy 
nebo trémou, skutečnost je prozaičtější: 
jakmile se najím, v tu chvíli jsem 
neskutečně líný. Pochopitelně se nechci 
před publikem ploužit jako mátoha. 
Proto jsou velice zrádná pozvání 
od pořadatelů ke stolu, sotva vylezeme 
z auta. Někteří členové kapely se hned 
nadlábnou, takže na pódiu funí a já jim 
pak nadávám. Když už si něco zakous-
nout, tak po koncertě. Takové „po“ má 
zase jiné úskalí, neblaze se podepisuje 
na postavě. Ale to mi tolik nevadí.   

Vy jste se vůbec dost lišil 
od ostatních soutěžících x-Fac-
toru, a to nejen silným hla-

jak to chutná vám...

ingredience:  
 350 g (nejlépe šunkových) klobásek, 200 ml polotmavého piva, plátky 

pomeranče, 5 lístků šalvěje, 2 lžíce medu, 1 lžíce oleje, 1 lžička bílého 
pepře, 2 stroužky česneku, 1/2 lžičky soli
Postup:

 Uzeniny lehce nařežeme po obvodu i na koncích, mírně orestujeme na oleji 
a rovnáme do sklenic, přičemž mezi ně přidáme 1 až 2 plátky pomeranče. Pivo 
smícháme s medem, pepřem, šalvějí, na plátky nakrájeným česnekem. Osolíme, 
krátce povaříme. Poté nalijeme na klobásky do sklenic a necháme vychladnout. 
Klobásky necháme uležet ideálně alespoň pět dní.

Klobásky naložené v pivu
Doba přípravy: 40 minut + 5 dní odležení, pro 2 osoby
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ingredience:  
 1 kapr, 1 sáček mražené zeleniny (mrkev, petržel, pórek, růžičková 

kapusta), 1 cibule, koření na ryby, sůl, pepř, kmín, olej 

Postup:
 Zeleninu ze sáčku společně s cibulí nakrájenou na kolečka podusíme na másle 

či oleji. Kapra nakrájíme na kotvičky, pokmínujeme ho, posypeme kořením na ryby 
(možné též použít např. koření barbecue) a přidáme k zelenině. Podlijeme vodou 
a necháme zapéci, dokud se neobjeví kůrčička. Ta musí mít zlatavou barvu. Kapra 
ještě můžeme podlít červeným vínem, potřít hořčicí či pokapat worchesterem. 

Kapr na zelenině

chači nepřejí. Jak byste ji 
představil?
Docela jsme si s ní vyhráli, dával 
jsem ji dohromady poměrně dlouho. 
Vycházel jsem ze zkušenosti, že ať 
jsme s naší bigbítovou skupinou přijeli 
kamkoli, všude po nás nakonec chtěli 
i nějaké lidovky. Tak jsem poskládal 
novou kapelu, vybral jsem různé písně 
ze středověku, od nás, ze Slovenska… 
a pak trochu po rockersku jsme je 
přearanžovali. Ve studiu jsme se měli 
náramně, protože kousek od něj 
je výborný řezník, u kterého nešlo 
nepřibrzdit. Nahrávali jsme a zároveň 
si debužírovali. Snad je ta pohoda 
z desky znát.

Nyní se chystáte na svou novou 
divadelní úlohu: v muzikálu 
Mauglí ztvárníte medvěda Balú. 
Máte před zvířecí rolí větší 
respekt?
Zvíře jsem ještě nehrál a musím říct, 
že se dost těším. Ondra Soukup 
s Gábinou Osvaldovou jsou jako autoři 
zárukou kvality, písničky, které už 
umíme, jsou opravdu dobré. A myslím, 
že s pohyby medvěda nebudu mít 
problémy. Mám to zkrátka v sobě! 

na talíř. I když tedy nevím, co se dá 
nazdobit třeba na takovém knedlu, 
vepřu, zelu.  To vypadá vždycky 
krásně.

k životu v popmusic patří také 
večírky, rauty a ViP akce. uží-
váte si je?
Ani moc ne. Já bych rád ochutnal 
kdesi cosi, ale zpravidla po chvilce 
uteču, protože kolem číhají fotogra-
fové s namířenými objektivy a čekají, 
kdy vám padne kus jídla od pusy. 
Takže většinou si vezmu jen něco 
jednoduchého, co se hned nerozsype 
v rukou. Navíc nejsem typ na extra 
speciality jako třeba dary moře 
a podobně. Ne že bych je nesnědl, 
nicméně ocením spíš domovinu, 
naše produkty. Začátkem letošního 
roku jsem vystupoval na akci, která 
zahrnovala asi čtyřicet podniků 
po celé republice a na které jsme měli 
povinnost se po vystoupení setkat 
na párty. Řeknu vám, jít čtyřikrát 
do týdne na raut, to je pak člověku už 
všelijak. 

zato písniček z Vaší poslední 
desky toulky časem se poslu-

Několikrát mě hecovali, že na tom nic 
není, že mě vařit naučí, ale já se nedal. 
Radši se nechávám obsloužit. Přece jim to 
nebudu kazit! Přesto jsem byl za chytrého 
dokonce před televizními kamerami. Zde-
něk Podhůrský mě totiž pozval do svého 
kulinářského pořadu. Poprvé jsem tam 
šel místo hosta, který mu na poslední 
chvíli vypadl. A protože Zdeněk věděl, jak 
na tom s vařením jsem, poslal mi dopředu 
recept, který jsem se naučil zpaměti, 
abych mohl ve studiu alespoň mlít pusou, 
zatímco se kolem plotny oháněl Zdeňkův 
syn Adam. Nechtělo se mi tam ale stát 
jako tvrdé i, tak jsem pomáhal, když bylo 
třeba něco očistit, pokrájet, prošpikovat 
a tak podobně. Nakonec si mě pozvali 
ještě několikrát. Asi jsem byl ideální host: 
nekecal jsem jim do toho a odpracoval 
jsem si to jako pomocná síla. Jednou jsem 
dokonce dostal karton vynikajícího vína 
od jednoho vinaře jako odstupné, že jsem 
ho nechal vařit místo sebe, aby se dotyčný 
mohl pochlubit Ztraceným kaprem. 
Mimochodem, byl vynikající. Ještěže jsem 
se nechal za ten karton ukecat!

Jíte i očima?
Ocením, pokud někdo umí porci hezky 
nachystat, a ne jen plácnout řízek 

Jako Malý John v Robinu Hoodovi 
(s Janem Křížem a Bedřichem Lévi)

První zkouška muzikálu Mauglí 
(Jiří ve společnosti Jana Ciny a Vladimíra Marka)

Doba přípravy: 50 minut, pro 4 osoby
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Představte si Karibské souostroví jako nádherný náhrdelník navléknutý z mnoha vzácných 
perel. Každá z nich představuje ostrov s neopakovatelným kouzlem tropické krajiny. Lidé se 
slunečnou povahou si tam žijí po svém a jak nejlépe umějí. Dohromady vytvářejí neuvěřitelně 
pestrý obraz exotického Karibiku. 

Dominicana“– v překladu „dominikánská 
vlajka“. Na talíři nesmí chybět bílá dušená 
rýže, fazole, dušené maso se zeleninou 
a smažené zelené banány „fritos verdes“. 
Dominikánská vlajka na talíři barevně 
koresponduje se skutečnou státní vlajkou, 
proto je považována za národní jídlo. 
Typickým dominikánským jídlům se říká 
„comida criolla“ neboli kreolská kuchyně.

Místní pokrmy jsou ovlivněny koloniální, 
africkou, kreolskou a původní indián-
skou stravou. Některá jídla jsou typicky 
karibská, jiná nesou vliv kuchyní, které 
tudy historicky prošly a zanechaly po sobě 
nesmazatelné stopy. Za ochutnání stojí 
dušené maso „sancocho“ připravované 
ve stylu španělského „cocido“, ale 
za nejhonosnější úpravu se považuje 
„sancocho prieto“, na které hospodyně 
použije sedm druhů masa a předkládá ho 
na stůl jen ve chvílích nejvýjimečnějších. 
Kreolské oblíbené a každodenní  jídlo 
„comida criolla“ je směs masa, fazolí 
a rýže. „Locrio“ je obdoba španělské 
„paelly“. „Chivo de liniera“ je pokrm 
z kozího masa. Kozy si na pastvině 
dopřávají divoké byliny, čímž své maso 
koření. Ze všeho nejvíc se konzumují 

fritované kousky kuřete „chicharrones de 
pollo“. Napadlo by vás, že dominikánská 
štědrovečerní večeře se podobá té naší? 
Pochutnávají si na pečeném selátku 
s bramborovým salátem.

Jídlo osolené mořem
Místní kuchyně si libuje v hojnosti ryb 
a darů moře. Pochutnáte si tu na skvěle 
upravených ústřicích, mušlích, garnátech, 

Dominikánská republika leží na karibském 
ostrově Hispaňola, který je součástí 
Velkých Antil. Je to dechberoucí krajina,  
od deštných pralesů, horských masivů, 
mangrovových porostů přes pouštní 
savany až po úrodné nížiny. Třetinu území 
na hornatém západě tvoří frankofonní 
republika Haiti. Španělsky hovořící a věčně 
dobře naladění Dominikánci obývají 
dvě třetiny ostrova. Přímý let z Prahy 
do Punta Cany trval jen 10 hodin letu bez 
přestupu a zanesl nás na nekonečné pláže 
sněhobílého písku, kontrastujícího s tyr-
kysově modrou barvou moře a typickými 
palmovými porosty. Učiněný ráj.

typická dominikánská kuchyně
Jednotná definice téhle kuchyně neexis-
tuje. Jídlo je tu úžasně barevné, chuťově 
bohaté a rozmanité jako zdejší krajina, 
která jako jedna z mála turistických desti-
nací nabízí devět odlišných přírodních zón. 
Jídlo je vždy čerstvé, vydatné a chutné. 
Dominikánci nenakupují do zásoby, 
raději si denně vyrazí na tržnici a koupí 
jen to, na co dnes mají chuť. K jídlu tu 
mají všichni vřelý vztah. Nedivte se tomu, 
když je uvidíte vydatně snídat na vidličku 
typické národní jídlo zvané „La Bandera 

potraviny ve světě

Perla karibiku

Přip
ravila Šárka Škach

o
vá, fo

to
 au

to
rka

Otra Banda, řeznický krámek na tržnici

Punta Cana, pláž Bávaro
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kalamárech a zlatým hřebem jsou humři, 
langusty a krabi. Ryby se připravují 
smažené (frito) na podzemnicovém nebo 
kokosovém oleji, grilované (a la plancha) 
i dušené v kokosovém mléku (a la coco). 
Tradičně se dolaďují bylinkami a výraz-
nějším kořením, které spolu s česnekem 
a limetkovou šťávou vytvoří báječnou 
chuťovou kompozici.

Oblíbenou přílohou k rybám i masu 
bývají batáty, ale prim hrají zeleninové 
banány „platanos“. Mohou být 
dokřupava usmažené nebo obalené 
v těstíčku s kapkou rumu. Fritované 
banány „tostones“ tu považují 
za karibské hranolky. Z rozmačkaných 
zelených a předem uvařených banánů 
se připravuje pyré „mangú“. Stačí 
osolit a posypat smaženou cibulkou. 
Pyré je chuťově příjemné, ale navíc platí 
i za dobrý lék na zažívací obtíže. Často se 
jí i vařený kořen yuky. Ke každému jídlu 
neopomenou podat čerstvou zeleninu, 
nejčastěji nakrouhané zelí, rajčata, 
okurky, plátky avokáda nebo dušenou 
zeleninovou směs.

Dominikánská strava je pestrá, ale rýže 
může být na stole denně a nikomu se 
neomrzí. Někdy se smíchá s fazolemi 
všemožných druhů a pak se konzumuje 
s dušeným nebo pečeným masem, 
někdy s rybou. Samotná rýže a fazole 
zasytí, proto se při vaření na množství 
nešetří. Třetí nejvíce konzumovanou plo-
dinou jsou zeleninové banány platanos. 
Dominikánci mají rádi maso. Kuřata 
se pečou na grilu celá i v porcích, ale 
vždy jsou pikantně okořeněná. S chutí 
si dají i maso kozí, skopové, vepřové 
a králičí. V menší míře se konzumuje 
hovězí maso, ale když už se zabíjí kráva, 
zpracuje se úplně všechno od hlavy až 
k ocasu. Skvěle tu připravují vnitřnosti, 
např. vyhlášené „mondongo“ – dušené 
dršťky.
Ze všeho nejvíc mě uhranulo ovoce. 

Zem je tak úrodná, že stačí zapíchnout 
klacek a on rozkvete. Čerstvé ovoce se 
tu konzumuje, co hrdlo ráčí. Banány, 
papája, ananas, mango, citrusové 
plody, tamarind, kokosové ořechy, 
quanábana, limoncillo, ale za exotický 
výstřelek z dovozu tu považují jablko. 
Čerstvě vymačkané ovocné džusy „jugo“ 
nebo mléko kokosových ořechů, to je 
luxusní zásobárna vitaminů a nejlepší 
osvěžení. „Guarapo“ – nápoj z cukrové 
třtiny se prodává s ledem v každém 
pouličním stánku, ale mně nejvíc 
zachutnala kyselkavá šťáva z tamarindu. 
Ochutnat tu ale musíte i karibský vitamin 
„R“ – „Ron“! V kombinaci s čerstvým 
tropickým ovocem chutná zázračně. 
Pravý třtinový rum je skvělým suvenýrem. 
Vybírat se dá ze silné trojky zlatavé barvy: 
Brugal, Barceló, Bermúdez. Nejlevněji 
pořídíte bílé nevyzrálé rumy, které se tu 
používají pouze k přípravě míchaných 
drinků. Dominikánci rumu přezdívají 
karibský vitamin R a dopřávají si ho 
často. Na důkaz této skutečnosti vyvezou 
jen 4 % produkce rumu a zbytek stihnou 
vypít.

Sladší, než myslíte
Sladkosti všichni milují, třeba „arroz 
con leche“ (rýžový pudink) a „dulce de 
leche“ (karamelový krém), „dulce de 
cajuil“ (jablko ořechu kešu naložené 
ve sladkém sirupu) nebo „dulce de coco“ 
(sladká kokosová hmota). Batátová kaše 
„jalea de batata“ s rozinkami a skořicí 
se vydatně sladí medem, „arepa“, což 
je sladký kukuřičný chléb, či piškotový 
dezert „bizcocho“ ochutnáte na tisíc 
sladkých podob. K tomu šálek horké 
čokolády, kakaa nebo kávy s mlékem. 
Samozřejmě štědře oslazené.

Pravým symbolem tropických krajů se 
stala celoročně plodící kokosová palma. 
Zužitkovat dokáží úplně celou rostlinu. 
Víte, že si tady musíte dávat na kokosové 
ořechy větší pozor než na žraloky? 

Na celém světě je ročně zaznamenáno 
asi jen 12 útoků žraloka na člověka, ale 
na 150 lidí každoročně přijde o život 
kvůli padajícím kokosům.

Na dobrou silnou dominikánskou kávu 
je třeba udělat si čas několikrát denně. 
Pije se s mlékem a třtinovým cukrem. 
Na kávových plantážích „cafetales“ se 
vynikající káva arabica pěstuje již od roku 
1517. Oblíbená značka kávového moku 
je Santo Domingo, k sehnání je v každém 
větším colmadu. 

V Karibiku je čas na míchaný drink 
vždycky, nenechte se připravit 
o možnost ochutnat nejstylovější 
nápoj karibského ráje – „Coco-Loco“ 
(bláznivý kokos). Čerstvý kokosový 
ořech se seřízne, do vnitřku se „kápne” 
štědrá dávka rumu, trochu kokosového 
likéru a zarazí se brčko. Kde je čas 
na kávu nebo drink, tam je správný 
čas na doutník. Místní tabák a tradiční 
výroba doutníků patří k nejkvalitnějším 
na světě, proto si je zapalují na celém 
světě ti největší fajnšmekři. Víte, že 
výroba doutníků a cigár je s touto zemí 
spjata více než s Kubou? Ve výrobě 
a vývozu doutníků je Dominikánská 
republika první na světě. Mezi 
nejžádanější značky patří León Jiménez, 
Dunhill, Davidoff, Macanudo, Casa 
Blanca aj. Dominikánci také milují 
pivo plzeňského typu. Nejvíce se zde 
vypije značky Presidente, ale zájem 
je i o značku Bohemia. Koktejlem 
populační exploze je typická domini-
kánská medicína připravená z medu, 
rumu, červeného vína a spousty bylinek 
smíchaných s kůrou stromů. Tento elixír 
lásky nechybí v žádné domácnosti. 
Dominikánská temperamentní děvčata 
mají sexappealu na rozdávání, ale 
kdyby náhodou něco selhalo, je tu 
Mama Juana. Možná proto jsou 
skoro všechna mladá děvčata vdaná 
a s mateřskou rolí neotálejí.

Otra Banda, zelenina na tržnici Isla Saona, polední menu na grilu
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potraviny ve světě

ingredience:  
 750 g mletého hovězího masa, 

podzemnicový olej, 400 g steril. 
fazolí, 3 cibule, 2–3 stroužky 
česneku, 2 sladké červené papriky, 
1 lžička sladké mleté papriky, mleté 
chilli koření, 2–4 chilli papričky, 
kousek skořice, 350 g loupaných 
rajčat, 3 lžíce rajského protlaku, 
suš. oregano, lžička třtinového 
cukru, nastrouhaná citronová kůra, 
vývar z hovězího masa, čerstvé 
lístky oregana, 2–4 čtverečky hořké 
čokolády, sůl, pepř 

ingredience:  
 750 g masa (hovězí nebo 

vepřové), podzemnicový olej, 
3 cibule, 2 sladké červené papriky, 
3 rajčata, 1 lilek, špetka chilli 
koření, špetka mleté skořice, 
sůl, pepř, příloha: dušená rýže, 
podušené sterilované fazole, 
grilované zeleninové banány 
platanos

ingredience:  
 500 g bílého jogurtu, 5 lžic 

strouhaného kokosu, 2 lžíce bílého 
rumu, 1 vanilkový lusk, čerstvé 
ovoce (mango, papája, passion 
fruit), pražené kokosové lupínky

Postup:
 Drobně nasekanou cibulku orestujeme 

na oleji, přidáme nakrájenou papriku 
a nasekaný česnek. Ochutíme špetkou mleté 
papriky a chilli. Přidáme maso, kousek celé 
skořice a za stálého míchání osmahneme 
ze všech stran. Osolíme, opepříme, přidáme 
špetku oregána, třtinový cukr a rajský protlak. 
Zprudka orestujeme, ochutíme citronovou 
kůrou, zalijeme malým množstvím vývaru a pod 
poklicí zvolna dusíme. Do téměř hotového 
pokrmu přidáme sterilované fazole a nakrájená 
rajčata. Krátce povaříme, přidáme několik 
čtverečků čokolády a čerstvé lístky oregána. 

Postup:
 Na cibulce podusíme nakrájené maso, 

osolíme, opepříme a okořeníme mletou sladkou 
paprikou, špetkou chilli a mleté skořice. K masu 
přidáme nakrájená rajčata, papriky a lilek. 
Mírně podlijeme a pod pokličkou dusíme 
do změknutí asi 40 minut. Sterilované fazole 
osmahneme na cibulce s česnekem, podlijeme 
vývarem a podusíme. Maso smícháme 
s fazolemi nebo servírujeme každé zvlášť 
a doplníme dušenou rýží a grilovanými kousky 
zeleninových banánů platanos. Tato pochoutka 
je oblíbeným národním jídlem, které se s menšími 
obměnami vaří téměř denně a všude.

Postup:
 Bílý jogurt smícháme s nastrouhaným 

kokosem, zakápneme rumem a ochutíme 
semínky z čerstvého vanilkového lusku. V chladu 
necháme proležet nejméně 5 hodin. Servírujeme 
v miskách s kousky sladkého tropického ovoce, 
proto cukr nepřidáváme. Každou porci sypeme 
praženými kokosovými lupínky. Dle fantazie 
a možností můžeme použít i jiné druhy ovoce.

Chilli Con Carne
po dominiKánsKu

la Bandera dominiCana

KariBsKý 
KoKosový jogurT

Doba přípravy: 1 hodina, pro 4 osoby

Doba přípravy: 5 minut + 5 hodin odležení, pro 4 osoby

Doba přípravy: 1 hodina, pro 4 osoby
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PR článekjak to chutná vám...

inzerce

ve ztížených podmínkách poškozené 
infrastruktury,“ uvedl prezident Miroslav 
Toman. Vzhledem k tomu, že kvůli masiv-
nímu poškození majetku i komunikací 
bude odstraňování povodňových škod 
pokračovat i v dalších týdnech, vyzývá 
prezident M. Toman tímto k dodávkám 
potravin i ostatní potravinářské výrobce – 
členy Potravinářské komory. 

Pomoc potravinářů
Díky iniciativě Potravinářské komory 
byly zásobovány trvanlivými potravinami 
osoby zasahující při odstraňování 
povodňových škod v Kralupech nad 
Vltavou. Právě Kralupy a okolí patřily 
k jedněm z povodněmi nejpostiženějších 
oblastí v ČR a byl zde vysoký počet 
zasahujících subjektů. Do podpůrné 
akce se zapojily mlékárny MADETA 
a Moravialacto, které poskytly trvanlivé 
mléčné výrobky a sýry, ale i producenti 
masných výrobků – ZŘUD Písek a MP 
Krásno, ti dodali trvanlivé salámy a jiné 
masné výrobky. „Jsme si vědomi obtíží 
se zásobováním takového množství lidí 

V důsledku kontaminace záplavovou 
vodou hrozí u těchto plodin vysoké 
riziko výskytu nebezpečných pato-
genních mikroorganismů a zárodků 
nebezpečných onemocnění. Dalším 
rizikem je i kontaminace chemickými 
látkami například z průmyslu nebo 
zemědělské výroby, které jsou škodlivé 
pro lidské zdraví. SZPI varuje spotřebi-
tele, aby tyto plodiny nekonzumovali ani 
po tepelném zpracování, které nemusí 
eliminovat všechna rizika. Provozovate-
lům potravinářských podniků inspekce 
doporučuje – na základě principu 
předběžné opatrnosti – neuvádět tyto 
plodiny do oběhu. Př
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Potravinářská komora

Pozor na plodiny 
ze zatopených oblastí
Kromě potravin zasažených povodňovou vodou Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje spotřebitele 
i na nebezpečí, které představují zemědělské plodiny na polích 
a zahradách ze zatopených oblastí.

17. – 18. 8. 2013

 INT VETERAN RALLYE 
& SRPNOVÉ HODOVÁNÍ KUTNÁ HORA

www.veterani-kh.cz
ZÁVODY VETERÁNŮ 
So a Ne od 10 hod. z Lorecké ulice na Kaňk

PořadatelPartneři

S kulturním programem a bohatou nabídkou jídla a pití na Palackého náměstí 

vždy od 10 hodin. Vystoupí BUTY, BRUTUS, KABÁT REVIVAL a další...

Akce se koná pod záštitou

VeteraniKH_Inzerat[210x146].indd   1 12.6.13   15:47
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příběhy jídla

ale pak hlavně kolem Holešovických 
jatek, ovoce až ze Slovenska bylo 
k dostání na Ovocném trhu a nebylo 
to ovoce ledajaké: hrozny, broskve, 
meruňky, jablíčka míšeňská, panenská, 
renety, mišpule, hrušky kačenky, 
zelenky, smolnice, máslovky, moučnice, 

kořenité dršťkové polévky dodali sílu 
roztřeseným nohám a vymetené hlavě 
a pospravovali, co šlo, v žaludcích 
na vodě. 

Slavné pražské trhy
Pražské trhy (a později tržnice) ožily 
barvami, vůněmi a hlasy nabízejících 
trhovců a vybírajících hospodyň; 
prodávalo se vše od košíků a dřevě-
ných výrobků až po maso, houby, 
květiny a ovoce, vše podle roční 
doby a příležitostí, jako byly rozličné 
svátky. Od roku 1897 trůnila v centru 
Staroměstská tržnice, ale stále ještě 
žila sláva vaječného trhu v Rytířské 
ulici, maso a ryby se prodávaly 
v masných krámech na Malé Straně, 
Starém Městě, v Židovském městě, 

Slunce si protírá oči někde daleko 
za Vyšehradem na východní straně, 
před pražské brány se sjíždějí povozy, 
které přivážejí zeleninu, drůbež živou 
či zabitou, vejce a další potravu pro 
městská břicha. Psi zapřažení do mlé-
kařských vozíků na sebe poštěkávají 
přání dobrého jitra, koníci netrpělivě 
hrabou kopyty, vozkové se předhánějí, 
aby se dostali na co nejvýhodnější 
pozici pro chvíli, kdy se o páté otevřou 
městské brány a celý ten proud zaplaví 
pražské ulice. O šesté se otevírají 
domy, kuchty a služky vybíhají pro 
čerstvé mléko a vše další, co bude 
potřeba pro vyvařování, v šenkovně 
v Lazarské ulici se scházejí flamendři, 
ale také tanečníci ve fracích z ele-
gantních pražských plesů, aby šálkem 

Zaprášené vzpomínky 
s příchutí dršťkové
Pojďme se v rámci našeho nového seriálu o historii 
jídla na chvíli podívat do Prahy 19. století, kdy ulicemi 
projížděly povozy naplněné zeleninou, tržnice voněly 
květinami a ovocem a kuchařky servírovaly rovnou na dlaň. 
Do Prahy, kde opravdovost (nejen) jídla ještě nepřehlušila 
umělohmotnost moderního světa.  
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příběhy jídla

se vařila silná káva, pak polévka 
z brambor a rozvařené suché skývy 
z krajíce chleba, ale pekly se také 
cezené nudle a šťouchané brambory 
nebo jahelník. Talířů nebylo, servíro-
valo se rovnou na dlaň. „Nóblejší“ 
byly kuchyně pod podloubím, kde 
se smažily lívance, karbenátky, ale 
i husy. Už tehdy mívaly kuchařky své 
plechové hrnečky a lžíce mnohdy 
uvázány na dlouhé provázky k pasu, 
aby jim s nimi některý strávník 
neutekl. S hygienou si věru nikdo 
hlavu nelámal.

šenkovny a nálevny
Bylo-li za co, zapíjet bylo čím. Ke konci 
19. století měla Praha na čtyřicet pivo-
varů. Byly to pivovary měšťanské, jejich 
tradice byla součástí tradice rodové, 
a děti z rodin majitelů pivovarů byly 
vždycky dobrými partiemi – ženichy 
a nevěstami. U Medvídků, u Bucků, 
u Březinů, u Šenfloků, u Bílé labutě, 
u Sedlerů, u Palmů, u Celestýnů... 
Každý měl šenkovnu/formanku, která 
byla pro hosty z lidových vrstev, pro 
trhovce z venkova, kteří rádi utratili 
nějaký ten stržený peníz; vedle bývala 
menší místnost, které se říkalo kasino. 
Tam sedávali úředníci, živnostníci, 
řemeslníci, studenti. Většina piva se 
vypila přímo v pivovaře, ale čepovalo 
se i přes ulici – do mázů, holb a žejd-
líků. U výčepu sedávala domácí paní, 
kasírovala a sledovala, zdali se točí 
dobrá míra. To se vyplácelo a hosté se 
rádi vraceli tam, kde nebyli šizeni. 
Rozličné putyky, knajpy, špeluňky, 
kořalny, nálevny či hospody byly 
útočištěm všelijakých podvodníků, 
karbaníků, šejdrů, ztracenců, kterým 
život nastrčil k nosu svou páchnoucí 
část, byla to místa velkých pijatik, 

lotrovin a veselé bídy. Jimi procházeli 
potulní prodavači, častěji uličnické 
prodavačky, a nabízeli u stolů zápalky, 
obrazy s nahými nymfami, kandované 
ovoce, nafukovací balonky, losy, ruské 
rybičky, kyselé okurky. Francouzský 
spisovatel Albert Camus napíše 
bezmála o sto let později: „Z Prahy mi 
zůstala vzpomínka na kvašené okurky, 
které se tu prodávají na každém rohu 
a hned se jedí; jejich ostrá kyselá vůně 
ve mně budila úzkost.“   

hledání ztraceného času
Ano, zavedli jsme vás na chvíli a jen 
letmo do Prahy druhé poloviny 
19. století, do doby, kdy svět nějak 
víc chutnal po všelijakém koření 
života a byl barevnější. Aspoň z naší 
současné perspektivy unifikovaných 
pizzerií, McDonaldů či rozličných 
restauračních zařízení bez osobitosti 
a půvabu, který je odleskem doby. 
Především v centru Prahy, ze 
kterého je téměř plánovitě vytlačován 
normální život normálních obyvatel, 
vymizely hospody, místa klábosení, 
kde se nad sklenicí piva a tlačenkou 
s cibulí dá vypořádat se smutkem. 
Ztratily se i typické bufáče s gulášem 
a párky, nálevny vína, jejichž 
prostřednictvím se sice podle veselých 
jazyků pokoušeli nekvalitním vínem 
Moraváci vyhubit Pražáky, dokonce 
i ty stánky s pečenými klobásami už 
zmizely z Václavského náměstí, když 
už se stejně před tím staly jen součástí 
turistického neosobního průmyslu. 
Jakoby všechno pozvolna zaplavoval 
jakýsi nános podivné umělé hmoty, 
ve kterém se utápějí vášně, rozkoše, 
radosti i smutky obyčejného života. 
Kéž by se někdy čas zastavil.

muškatelky a dále ořechy, brambory, 
zavařeniny, ovocné víno, na Uhelném 
trhu byly k dostání hřiby obecné, 
kaštanové, královské vlašské, kře-
menáče, kozáci, choroše ovčí, ryzce, 
opeňky, kuřátka... 
Zadržme, neboť bychom nikam 
nedošli. A to jsme minuli Havelský 
(Zelný) trh, kde byl na prodej křen 
a lusky, zelí, řepa, cibule, česnek, 
a nezastavili se v blízkých Kotcích pro 
mýdlo, svíčky, kartáče, šněrovačky, 
linoleum, sůl, koření nebo hrnce 
všeho druhu. Od 16. století kvetl 
v centru Prahy tandlmark. A tady 
byly k dostání škrpály a klobouky 
a dýky i papoušci, kožichy, lívance, 
hrách a škvarky, marcipán, sladké 
dřevo, cicvárové kuličky, hadi ze 
slazeného puškvorce, turecký med 
a z pojízdných pražských kuchyní 
pod širým nebem nabízely „báby“ 
své laciné pochoutky. Veškeré jejich 
vybavení se skládalo z nůše nebo 
vozíku, železného uhelníku nebo 
malých kamínek na dřevěné uhlí, ze 
dvou tří hrnců a naběračky. Nejdřív 
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Naše testování

Nový seriál

Se zájmem sleduji vaše redakční testo-
vání, v němž členové redakce někdy asi 
dost odvážně na vlastní kůži okoušejí 
výrobky řazené do nabídky hotových 
jídel. Sám jsem se pochopitelně nikdy 
nedostal k tomu, abych porovnával 
několik svíčkových i gulášů, když už 
jsem v opravdové tísni a zakoupím si 
v hypermarketu hotovku, sáhnu vždy 
po značce, které důvěřuji, ale v jednom 
se s vámi shodnu – opravdu to není 
žádná sláva. Shrnul bych to tak, že si 
po takovém obědě vždycky nadávám, 
proč jsem si raději neuvařil sám. 
Jednu věc nechápu, když už výrobci 
nabídnou hotové jídlo za zhruba 80 Kč, 
což je cena oběda v běžné restauraci 
(někdy celého menu), proč to neudělají 
tak, aby si svého zákazníka udrželi 
i pro příště, vždyť pro mnoho lidí 
může taková nabídka lákavá, z mnoha 
důvodů. A tak vás chválím, že jste svým 
testováním hotových jídel poukázali 
na jednu, podle mě zajímavou, skuteč-
nost, i když jste to zřejmě nezamýšleli 
– potravinářští výrobci nabízejí něco, co 
se tváří jako atraktivní jídlo, ale jíst se to 
prostě nedá.

Milan sysel, prostějov

Musím se přiznat, že se mi váš časopis 
dostal do rukou v podstatě náhodou, 
sáhla jsem po něm ze zvědavosti, 
když jsem si vybírala ve stánku čtení 
na dovolenou. Měla jsem tedy čas ho 
přečíst od začátku do konce a musím 
uznat, že mě zaujala celá řada článků. Asi 
nejvíce však materiál o školních jídelnách, 
protože to je zařízení, kterým si prošla 
většina z nás a má na něj vzpomínky buď 
odpudivé, nebo nostalgické, ale v každém 
případě výrazně citově zabarvené. Byla 
jsem tedy ráda, že někdo tento fenomén, 
který formuje stravovací návyky mnoha 
generací už desítky let, popsal věcně, 
s nadhledem a znalostí věci.

pavlína silná, Kladno

Jsme rádi, že vás náš nový seriál o školních 
jídelnách zaujal a v dalších číslech se 
můžete těšit na problematiku školních 
jídelen z různých úhlů pohledu. 

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)

pouze české

české i zahraniční

pouze zahraniční

nevím, původ piva 
mne nezajímá

anketa
nyní můžete na našich 
webových stránkách 
www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce:
jaké pivo nejčastěji pijete?

recept měsíce
Vážená redakce,
posílám svůj oblíbený rodinný recept. Čína z králíka 
chutná moc dobře, posuďte sami.
Mirek Martinec z náchodska

ingredience:  
 1/2 kg králičího masa (dva hřbety), 2 lžíce Maggi, 2 lžíce worchesterové 

omáčky, 1 žloutek, 2 feferonky, 1 cibule, 2 lžíce slunečnicového oleje, 
1/2 lžičky kari koření, sůl 

Čína z králíka 

Postup:
 Maso z králíka vykostíme, nakrájíme na kostičky a posolíme. Pokrájíme cibuli na kolečka, 

feferonky nadrobno a smícháme je se žloutkem, veškerým kořením a olejem. Do této směsi 
maso naložíme na dobu jednoho dne. Druhý den naložené maso orestujeme na rozpáleném 
oleji na pánvi doměkka. Jako přílohu podáváme rýži. Příprava pokrmu patří mezi středně 
složité. Dobrou chuť!

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

Doba přípravy: 40 minut + 1 den odležení, pro 4 osoby
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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, město:

PSČ:  E-mail:

 

PRo oRganizaCE:

IČ   DIČ  

Správná odpověď  

"

SP 07/13

na tepelnou přípravu používá 
společnost zdravé stravování jednu 
ze tří technologií, která to je?

Nápovědu lze nalézt na www.zdravestravovani.cz

1) autokláv
2) konvektomat
3) flambování

Soutěž pro nové 
předplatitele
Pořiďte si roční předplatné časopisu Svět potravin a získejte skvělé výhody: nyní ušetříte 58 Kč, neboli 
získáte 12 čísel za cenu 10 a zdarma můžete dostávat na svůj email aktuální informace o nebezpečných 
potravinách na trhu. Navíc pokud budete mezi prvními pěti novými předplatiteli, vyhrajete týden 
krabičkové diety v hodnotě 1 050 Kč zdarma! Kromě zaplacení předplatného k tomu stačí 
mailem (redakce@svetpotravin.cz) nebo písemně na adresu redakce správně odpovědět na otázku:  

zhubněte s krabičkou zdravé stravování
Společnost zdravé stravování se snaží naučit své zákazníky, že i dobré 
jídlo a kvalitní služba mohou být dostupné. Sestavováním jídelníčků 
a výpočtům nutričních hodnot se věnuje jednatelka společnosti 
Mgr. Kateřina Šimková. Další výhodou společnosti je pečlivý výběr 
surovin, příprava jídel probíhající v moderních gastrozařízeních 
a široká logistická síť. Společnost zdravé stravování čerstvá jídla 
každý den připravuje i zaváží, čímž se docílí maximální možné kvality. 
Zákazník má možnost si zvolit celodenní balíček (snídaně + dopolední 
svačina + oběd + odpolední svačina + večeře + přílohová miska) nebo libovolnou 
kombinaci krabiček. zdravé stravování dováží jídla jeden den dopředu (např. v neděli na pondělí) 
nebo v některých lokalitách i v ranních hodinách. Jídla nejsou určena jen pro redukci váhy, ale v nabídce 
jsou i alternativy pro sportovce nebo diabetiky. Jídla lze objednat na měsíc, rok nebo třeba jenom 
na 1 den na vyzkoušení. Pro milovníky polévek umí společnost nabídnout i obědové menu.

soutěž
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Tajenka z červnového čísla:
Craig Claiborne: Vaření je zároveň dětskou hrou a dospělou radostí. A vaření s péčí je aktem lásky.

křížovka
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Tmavá čokoláda, sladký karamel a šťavnaté jahody,
to jsou příchutě, kterým neodoláte.
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