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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
vrcholem každého pořádného léta je asi pro všechny z nás vytoužená a zasloužená 
dovolená. Čekání na ni se však zdá být nekonečné – na rozdíl od dovolené samotné 
– a tak si ho krátíme hromadnými úprky z práce (míněno samozřejmě po pracovní 
době) do oáz klidu uprostřed rozpálených měst. Letní zahrádky jsou s prázdninami 
spojeny stejně jako zmrzlina, grilování a nepříjemné zážitky z hromadných dopravních 
prostředků. Ačkoli si na nich většina z nás objednává řádně vychlazené pivo, jsou i tací 
(a tímto mířím také do vlastních rodinných řad), kteří ho vytrvale odmítají a při pouhém 
omočení jazyka se kření, jako by ochutnali vývar ze všemožné havěti. Marná byla naše 
snaha přesvědčit maminku, že za prvé je velice nevýhodné být jediným rodinným 
nepivařem, za druhé na naše přesvědčovací a výchovné schopnosti svým bojkotem 
vrhá špatné světlo, za třetí ty blahodárné iontíky jí prostě budou chybět. Sama přesto 
intuitivně pochopila, že konzumace piva není jen tak a trénuje správné čepování 
z naší pípy zvané Máňa i objednávání; za mohutného bouchnutí do stolu s provinilým 
výrazem pronese: „Plzeň, sakra!“ –  a ano, nebudeme si zapírat, že ten výraz umí 
i peprnější. 
Jako ideální nástroj pivovarů, jak do svých sítí lapit tyto nepivařské motýlky, se ukázaly 
tzv. radlery, tedy pivní limonády. Podle odhadů je pijí až dvě třetiny lidí, kteří by si 
klasické pivo z různých důvodů nikdy nedali. Přiznám se, že ač jsem podle tabulkových 
předpokladů ideálním kandidátem, na chuť jsem jim nepřišla. Po celovečerním popíjení 
jste sice druhý den ráno asi v dobré kondici a nejste v práci tak zádumčiví, jako když 
pijete klasické pivo, ale zase vám hrozí, že si ranní kávu osladíte pouhým pohledem, 
protože budete proslazeni skrz na skrz. 
Naše testování ukázalo, že se tyto výrobky 
od jiných potravinářských kategorií příliš 
neliší. Najdou se výrobci, kteří do piva 
„cmrdnou“ alespoň nějakou přírodní 
ovocnou šťávu, i když žádné vitaminové 
hody rozhodně nečekejte. A pak jsou tu 
tací, kterým se na obale jako hvězda první 
kategorie promenuje krásně šťavnaté 
ovoce, ačkoli ho na tuhle párty plnou 
sladidel, okyselovadel a aromat nikdo 
nepozval. Jako vždy tedy platí – čtěte 
etikety výrobků a samozřejmě testy Světa 
potravin, které vám orientaci na trhu 
s potraviny usnadní. 

Krásné léto plné zahrádek a opravdových 
chutí vám přeje
Kateřina Bendlová, editorka

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) 18
Na dárek se mohou těšit: Z. Dufková, Hrotovice, 
Květa Hánělová, Otrokovice, Eva Macháčková, Praha 5

Grilovací sezóna je v plném proudu. Pro milovníky 
kvalitních a chutných steaků z grilu doporučujeme 
ochutnat vepřovou krkovici Dobré maso z PENNY. 
Toto kvalitní maso od českých řezníků se stalo 
vítězem v anketě Volba spotřebitelů 2013. Dopřejte 
si lahodný gurmánský zážitek s vepřovou krkovicí 
Dobré maso exkluzivně v PENNY! 
Poukázku do PENNY vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.
cz zašlou správnou odpověď na otázku: 
Kolik vlastních značek PENNY bylo v anketě 
Volba spotřebitelů 2013 vítězných:
a)  1
b)  2
c)  3
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• v červenci mohli noví předplatitelé 
Světa potravin soutěžit o týden 
krabičkové diety zdarma 
• nejvíce se vám líbily články 
o testování špekáčků, o správném 
použití tuků a olejů a o kvalitě potravin 
a nápojů 
• uživatelka Erika se na nás u Testů 
špekáčků obrátila s dotazem: „Jestliže 
byl v porotě ředitel z Kosteleckých 
uzenin, mohl vyhrát jedině špekáček 
od nich. Složení poroty má být 
nezávislé! Co na to vy, zadavatelé?“ 
Složení poroty vybíráme vždy spolu 
s MF Dnes, ve spolupráci s níž testování 
produktů připravujeme. Kromě ředitele 
Kosteleckých uzenin byli ve zmiňované 
porotě zastoupeni i ředitelé ostatních 
společností, například firem Steinhauser 
nebo ZŘUD Masokombinát Polička. 
Prostor k vyjádření se k výsledkům 
testů vždy dostanou zástupci všech 
zúčastněných společností a je pouze 
na nich, zda této nabídky využijí. Porota 
je dále doplněna nezávislými odborníky 
z potravinářských institucí (např. VŠCHT, 
Ústav pro vyšetřování potravin v Praze 
a Státní veterinární ústav Praha) či z řad 
odborníků na danou problematiku, 
v tomto případě to byli zástupci výrobců 
uzenin. 

SOUTĚŽ PENNY 
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Nezapomeňte si koupit zářijové číslo Světa potravin, které vychází 19. srpna.

2013
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Balené saláty – skryté nebezpečí?

Co nevíte o droždí

Umíte pít kávu?

Gastronomické poklady Ligurie

Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Velký dietní plán II. 
Již podruhé vychází 
souhrn oblíbených 
jídelníčků na celý rok. 
V knize od autorek 
Jany Vašákové a Petry 
Lamschové naleznete 
inspiraci na recepty 
připravené dle sezónní 
a lokální nabídky. Díky 
nim budete mít pod 
kontrolou jednotlivé 
porce jídelníčku, jejich 
kalorickou hodnotu i pitný režim. 
Dozvíte se navíc plno zajímavých 
tipů a informací o tom, jak například 
nastartovat hubnutí, přežít letní 
i vánoční mlsání a proč je tak důležité 
se při redukci váhy hýbat. Vydává 
Mladá fronta za cenu 299 Kč.          

Moučníky podle vyzkoušených 
receptů   
Sbírka receptů je 
výsledkem dlouhole-
tého studia toho, co 
lidé u nás nejraději 
pečou a jaké moučníky 
jsou nejvíce oblíbené. 
Jsou to takové recepty, 
které kolují z rodiny 
do rodiny, opisují se 
do sešitů a uchovávají 
jako rodinné stříbro. 
Vydává Dona za cenu 
290 Kč.            

Italská kuchyně
Chobotnice ve vlastní 
šťávě s dušenou 
zeleninou, cannelloni 
s telecím masem, 
vanilkové řezy z listo-
vého těsta... Známý 
a úspěšný šéfkuchař 
Riccardo Lucque  
nabízí řadu receptů 
na slané i sladké italské delikatesy. 
Riccardo s oblibou připomíná, že 
dobré jídlo musí v restauraci chutnat, 
jako kdyby se uvařilo doma. I proto 
je jeho kuchařské umění i recepty 
tak srozumitelné, chutné a neo-
dolatelné. Každý z receptů provází 
fotografie a také Riccardův prově-
řený tip na další vylepšení pokrmu či 
alternativy v použitých surovinách. 
Kuchařka je v internetovém knih-
kupectví www.KNIHCENTRUM.cz 
nyní v prodeji za zvýhodněnou cenu 
224 Kč. 

08/13
Znojmo, město okurek      
Znojmo bude o víkendu 2. až 4. srpna 
hostit Slavnosti okurek. Těšit se můžete 
na okurky v syrovém, zavařeném, teku-
tém stavu i v nejrůznějších pokrmech. 
Znojemskou typickou lahůdku nabídnou 
ve speciálním okurkovém menu také 
vybrané restaurace. Chybět nebude ani 
bohatý doprovodný program.  

Pivo místo vína  
Třetí ročník festivalu Mikulovského pivo-
braní se koná ve dnech 9. až 10. srpna. 
I letos budou moci návštěvníci uspokojit 
své chuťové buňky ochutnávkou téměř 
stovky druhů piv od malých i velkých 
výrobců, oblíbených radlerů a grilovaných 
specialit. Tradiční vinařské město chystá 
také bohatý doprovodný program.   

Čaj na hradě    
Prostory Starého purkrabství na Vyšehradě 
se v sobotu 24. srpna již popáté naplní vůní 
čaje. Čajomír fest bude plný ochutnávek 
čaje a jídel z nich připravených, tradičních 
čajových obřadů, tvořivých dílen a stánků 
s čajovým nádobím a vybavením. Představí 
se čajovny z celé ČR i Evropy, profesioná-
lové i ti, co čaj popíjejí jen pro radost.
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kalendárium

Švestková slavnost
Prázdninový víkend 23. až 25. srpna 
bude patřit již 46. ročníku Vizovického 
trnkobraní. Organizátoři festivalu připravili 
oslavu nejdůležitějšího plodu svého regionu 
a pokrmů a nápojů z něj připravených. 
Zároveň se můžete zúčastnit soutěže v pojí-
dání švestkových knedlíků a poslechnout si 
hvězdy české a slovenské hudební scény.   

Třeboň patří rybám
Srpnový víkend 23. až 25. srpna patří 
tradičním Rybářským slavnostem 
v Třeboni. Návštěvníci se mohou těšit 
na bohatý gastronomický program plný 
rybích specialit, prohlídky sádek, výstavu 
živých ryb. Součástí slavností je také 
cyklistická projížďka, během které navštíví 
účastníci několik třeboňských rybníků.   

Země živitelka  
Ve dnech 29.8. až 3.9. se na výstavišti 
v Českých Budějovicích uskuteční 40. ročník 
veletrhu Země živitelka. Již tradičně budou 
hlavními tématy obnova a rozvoj venkova, 
rostlinná a živočišná výroba, zemědělská 
technika, potravinářská výroba, lesní a vodní 
hospodářství, zahradnictví a pěstitelství či 
služby pro zemědělství.
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Mrož V noVých PříchuTích  
Vlajková loď Primy, oblíbený Mrož, je každo-
ročně nejprodávanější ledovou pochoutkou. 
Není barvený ani aromatizovaný, což je 
na českém trhu spíše raritou. Kvalita české 
zmrzlinové značky Prima je založena na prvot-
řídních a poctivých surovinách. Nejoblíbenější 
česká ovocná příchuť přichází letos v novém 
obalu i tvaru. Jahody jsou k mání také zabalené 
do kornoutu. Oblíbenou klasiku letos Mrož oživil 
i novou chutí. Tvarohový Mrož zjemněný smetanou má nezaměnitel-
nou chuť, kterou mu dodávají ingredience od místních výrobců. Obě 
příchutě k dostání za 13 Kč. Více na www.primazmrzlina.cz. 

TIP REDAKCE

Lehké osVěžení   
V parných letních dnech hledáme 
především osvěžení. K chuti tak 
přijdou zmrzlinové sorbety – lehké 
a zároveň plné ovocné chuti. Lahodné 
sorbety Carte d´Or si vychutnáte 
jako sladkou tečku po jídle nebo 
při dlouhých letních večerech. Jsou 
vyrobeny na bázi ovoce, cukru 
a vody v příchutích jahoda, rybíz, 
citron a pomeranč. V myšlenkách se 
přenesete na písečné pláže, i když vás 
třeba letos žádná exotická dovolená 
u moře nečeká. Doporučená cena 
balení (900 ml) je 109 Kč. Víc 
na www.cartedor.cz.

oVoce do kaPsy
Pro řadu z nás je v každodenním 
shonu obtížné dodržovat konzumaci 
doporučených dávek ovoce 
a zeleniny, které jsou pro správnou 
životosprávu nezbytné. Dobrým 
pomocníkem se tak mohou stát 
100 % džusy, které firma Relax 
začala prodávat i v praktických 300 ml 
PET lahvích. Vejdou se pohodlně 
do tašky a mohou se tak stát skvělou 
volbou, i pokud se chystáte na výlet. 
Džusy se vyrábějí bez přidaného 
cukru, konzervantů, umělých aromat 
a barviv. Příchutě jablko a pomeranč 
zakoupíte v sítích hypermarketů 
a supermarketů za cenu 17,90 Kč.

MLsání od farMářů  
Značka Bohemia chips přichází na trh 
s novinkou – Farmářskými chipsy. 
Ty jsou vyrobeny výhradně z českých 
brambor odrůdy Lady Claire od pečlivě 
vybraných farmářů. Na každém sáčku 
je uvedeno jméno jednoho z nich 
a spotřebitel si tak může snadno ověřit, 
která česká farma je dodavatelem 
použitých brambor. Farmářské chipsy 
se vyrábějí z neloupaných brambor 
a bez umělých přísad. Na pultech se 
můžete setkat se čtyřmi příchutěmi: 
sůl, sýr, barbecue omáčka a rozmarýn. 
Sáček 70 g zakoupíte za doporučenou 
cenu 24,90 Kč.

TradIČní bůČek    
Tradiční bůček od Váhalů je kvalitní výrobek s vysokým obsahem vepřového 
boku 97 %. Bůček má plnou chuť masa, je šťavnatý a vyrobený tradičním 

způsobem – naložený v láku 
a pomalu uzený. Lahodná 
a typická chuť a vůně vám 
připomene domácí výrobky 
z minulých let. K dochucení 
je použito výhradně přírodní 
koření a žádné náhražky 
masa. Tradiční bůček je 
balený po 1 kg, k zakoupení 
v síti supermarketů Hruška, 
Coop, Ahold a v prodejnách 
firmy Váhala. Doporučená 
prodejní cena je 23 Kč/100 g.  

LéTo V ryTMu oVoce   
Značka Orion představuje sourozence tradičních Banánů v čokoládě. 
V limitované edici na vás čekají tyčinky želé s příchutí pomerančů nebo 
jahod v hořké čokoládě. Jejich kontrast chutná jako domácí ovocné fondue, 
pro které stačí jen zajít do spíže. Nové tyčinky v obchodech nepřehlédnete 
díky jejich červeno-zelenému a oranžově-zelenému kabátku. Ať už hledáte 
sladkou tečku po nedělním obědě, nebo zaslouženou odměnu po hektickém 

pracovním dni, měli byste 
si pospíšit – na regálech se 
dlouho neohřejí. Praktické 
balení 45 gramů zakoupíte 
za 10,90 Kč.  
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osud olivového oleje

co se kde šustne

Zlatá rajská

Mistři pizzaři

Hygienici loni provedli 
ve stravovacích zaří-
zeních po celé České 
republice více než 
56 000 kontrol, což je 
o zhruba 20 000 mezi-
ročně více. Nárůst byl 
způsoben zejména mimořádnými kontrolami kvůli metanolové aféře. Celkově 
udělili kontroloři 6170 pokut v celkové výši téměř 13 milionů korun. „Za šede-
sátiletou historii působení hygienické služby došlo k výraznému poklesu výskytu 
hromadných onemocnění z potravin a výraznému posunu v hygienické úrovni 
stravovacích provozoven, a to především díky zvyšování důrazu na prevenci 
a kontrolu,“ uvedl hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.  

Evropská unie otáčí. Původně zvažovala zákaz používání lahví a karaf s olivo-
vým olejem, do kterých se olej opakovaně doplňuje. Nyní od tohoto návrhu 
odstoupila, neboť se proti němu zvedla řada kritických hlasů. Proti návrhu byly 
zejména spotřebitelské země ze severu Evropy, podpořili ho naopak největší 
producenti olivového oleje Itálie, Řecko, Španělsko a Portugalsko. Záměrem 
návrhu bylo především zlepšit hygienu a zabránit podvodům, neboť do neozna-
čených karaf mohl být doplňován méně kvalitní levnější olej. Restaurace tak měly 
nabízet pouze jednorázové lahve s etiketou.

Najít nejlepší pizzaře působící v tuzemských restauracích si kla-
de za cíl Pizza Cup 2013, mistrovství ČR v přípravě italské pizzy. 
Finalisty soutěže vyberou pověření odborníci – degustátoři, kteří 
po celé léto budou anonymně navštěvovat domovské pizzerie 
nominovaných soutěžících a hodnotit degustované pizzy. V sa-
motném finále, které se uskuteční 28. září, bude deset kuchařů 
soutěžit ve dvou kategoriích. První z nich bude povinná pizza 
margherita, ve druhé dostanou soutěžící příležitost připravit 
pizzu podle vlastní receptury a fantazie. Finalisty bude hodnotit 
porota složená z odborníků i celebrit. 

Vinice Penfolds, ležící v jižní Austrálii, přišla s jakostním vínem, které 
je považováno za historicky nejlepší víno. Od doby, kdy vlivný kritik 
vín Robert Parker udělil vínu Grange Syrah 2008 rekordní hodnocení, 
těší se na ochutnávku tohoto moku všichni milovníci vína. Kritička Lisa 
Perottiová-Brownová víno označila za „úžasně opulentní a magické“. 
A cena za láhev? 783,99 australských dolarů, tedy něco málo přes 
15 000 korun. I přes vysokou cenu poptávka výrazně překračuje nabíd-
ku, největší zájem projevují zákazníci z Evropy a Asie.

Svou soutěž má už i klasika české kuchyně, rajská omáč-
ka. O tu nejlepší se kuchaři utkali v rámci Moravia Food 
Festivalu v Kroměříži. Vítězem se stali kuchaři Spa hotelu 
Lanterna Velké Karlovice, kteří rajskou omáčku servíro-
vali s pomalu opečeným vykostěným hovězím žebírkem 
a žemlovo-perníkovými noky. Návštěvníci festivalu, kterých 
se do Kroměříže vydalo na 2500, mohli ve venkovních 
stáncích ochutnávat degustační porce, kterými jednotliví 
kuchaři prezentovali své umění. Svými hlasy pak jednoznač-
ně rozhodli o vítězství hotelu Lanterna. 
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palec nahoru, palec dolů

Černý trh          
– palec dolů 
Obliba zvěřiny v Česku podle 

myslivců i obchodníků z dlouhodobého 
hlediska roste. Její spotřeba podle 
statistik přesto stále činí pouze okolo 
jednoho procenta celkové spotřeby 
masa a je mnohonásobně nižší než 
konzumace masa hospodářských zvířat. 
V roce 2011 byla roční spotřeba zvěřiny 
0,7 kilogramu, celkově lidé snědli 
78,6 kilogramu masa, nejvíce tradičně 
vepřového. Velkým problémem je 
především černý obchod se zvěřinou, 
podle odhadů může až 40 % v restau-
racích prodávané zvěřiny pocházet 
od pytláků. U upytlačených kusů roste 
riziko výskytu parazitů, pytláci mohou 
nabízet i nemocnou zvěř či kusy, kdy se 
stres zvířat negativně odrazí na kvalitě 
masa.    

Může za to mojito    
 – palec nahoru 
Spotřeba třtinového rumu v ČR 

vzrostla za spoledních deset let o 400 %. 
Trend nastartovala obliba mojita a dalších 
koktejlů, řekl vydavatel časopisu Barlife 
Martin Kraut: „Spotřeba prémiových 
importovaných lihovin v Česku dlouho-
době roste na úkor spotřeby tuzemských 
lihovin.“ Rum vzniklý kvašením a destilací 
cukrové třtiny a následným stařením je 
oblíbený pro svou pestrost. Vedle silných 
rumů určených skutečným znalcům exis-
tuje i množství nasládlých a lehce pitel-
ných rumů, které jsou oblíbené zejména 
u žen. Silné postavení klasického českého 
tuzemáku prý ale karibské rumy zřejmě 
nikdy neohrozí. Hlavním důvodem je 
cena, která u třtinových rumů začíná 
na 300 korunách za láhev.
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Mléko na vzestupu      
– palec nahoru 
Tuzemská spotřeba mléčných 

výrobků loni po několikaletém poklesu 
způsobeném hospodářskou krizí vzrostla 
o 2,9 % na 234 kilogramů na osobu. 
Spotřeba konzumního mléka vzrostla 
na 59,1 litru, přes tento rostoucí trend 
však Češi pijí mléka méně, než činí celo-
evropský průměr 65 litrů. V roce 2012 
rovněž vzrostl podíl dovozů na domácí 
spotřebě, ze zahraničí loni pocházelo již 
41,8 % v Česku zkonzumovaných mléč-
ných produktů. Z Německa se do ČR 
vozí zejména máslo, sýry a jogurty, 
z Polska sýry a tvarohy. „Bohužel kvalita 
některého dovozového zboží není 
vždy optimální a často tak zaměstnává 
státní dozorové orgány,“ říká předseda 
Českomoravského svazu mlékárenského 
Jiří Kopáček.  

nasytí nás nasycené?       
– palec dolů 
Téměř polovina žen a třetina 

mužů v České republice konzumuje 
větší než doporučené množství nasy-
cených mastných kyselin. Většinou 
netuší, jak negativně se tento fakt pode-
pisuje na jejich zdraví. Odborníci se tedy 
pokoušejí zjednodušit závěry do snadno 
zapamatovatelné rady: kde je to možné, 
nahrazujte živočišné tuky rostlinnými 
oleji a kvalitními margaríny. U potravin, 
které živočišný tuk již obsahují, upřed-
nostňujte ty, které mají nižší obsah nasy-
cených mastných kyselin. Svůj příjem 
nasycených mastných kyselin můžete 
nově sledovat na www.stobklub.cz/
sebekoucink, kde vám po vyplnění 
denního jídelníčku barva přiřazeného 
semaforu napoví, jestli je jejich příjem 
v normě.     

spokojení hosté        
– palec nahoru 
Podle průzkumu rezervačního 

systému Alakarte.cz dávají hosté českých 
restaurací spropitné nejčastěji ve výši 
5 až 10 % z celkové útraty, což odpovídá 
evropskému standardu. Polovina 
z českých restauratérů má za to, že takové 
spropitné je v pořádku, 42 % by si přálo, 
aby výše spropitného běžně dosahovala 
nad desetinu útraty. Drtivá většina 
restauratérů se shoduje, že spropitné je 
jednoznačně zpětnou vazbou na spoko-
jenost s jídlem a servisem, nikoli pouhým 
zvykem, který nemá nic společného 
s kvalitou restaurace. Spojují tak spropitné 
se snahou zlepšovat nabízené jídlo i servis. 
Rekordmanem je majitel restaurace, který 
od spokojeného hosta dostal pochvalu 
ve výši 24 000 Kč. 

kdo je proti šunce?            
– palec dolů 
Proti návrhu českých uzenářů, 

kteří chtějí získat ochrannou známku 
Evropské unie pro Pražskou šunku, 
jsou čtyři členské státy. Podle informací 
zveřejněných na webu ministerstva 
zemědělství podaly proti zařazení šunky 
mezi zaručené tradiční speciality námitky 
Itálie, Německo, Rakousko a Slovensko. 
Státy se ohrazují, že Pražská šunka je název 
obecně známý a používá se dlouhodobě 
pro výrobky, které vyrábějí uzenáři v EU 
podle jiné receptury. V Česku se toto 
označení používá pro šunku nejvyšší jakosti 
vyrobenou z vepřové kýty, kde je původní 
tradiční oválný tvar masa zachován 
použitím takzvaného pražského řezu. 
Pražská šunka se podle různých zdrojů 
vyrábí od druhé poloviny 19. století.



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz10 11

potravinová policie
Přip

ravila V
ěra Šalp

lach
to

vá, fo
to

 sh
u

ttersto
ck

Stánky s občerstvením neodmyslitelně patří k poutím, kulturním akcím 
pod širým nebem, kempům a koupalištím. Jejich sortiment je široký, 
ale poměrně tradiční. Český zákazník je konzervativní a léta vyhledává 
stejné pochutiny – klobásy na grilu, párky, langoše, bramboráky, gyros, 
chlazené nápoje, zmrzliny... Je ale i kvalita těchto výrobků stále stejná? 
Nebo roste s časem jako jejich cena?

co jíte, a chcete mít jistotu, že je vaše 
oblíbená vanilková zmrzlina vyrobená 
z mléka a ne z rostlinného tuku, můžete 
si údaje o jejím složení vyžádat. 
Rizikové jsou obzvláště v létě výrobky 
typu hamburgerů, gyrosů či grilovaných 
ryb. Jejich maso musí být vždy dobře 
propečené a hotový pokrm již vůbec 
nepřichází do styku se syrovou 
surovinou, aby nedošlo k mikrobiální 
kontaminaci. Nebezpečné jsou také 
majonézy a dresinky, pokud nejsou 
správně skladovány. Tuba s majonézou 
stojící po celý den na sluncem rozpálené 
pracovní desce je časovanou bombou.
Kontrola mobilních prodejen 
občerstvení je v kompetencích krajské 
hygienické stanice. Potraviny rostlin-
ného původu dále prověřuje Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, 
potraviny původu živočišného má 
na starosti Státní veterinární správa ČR. 
Každoročně jsou prověřovány stovky 
prodejců a v případě nesrovnalostí se 
udělují blokové pokuty. Většinou se 
však neobjevují závažné nedostatky 
a většina prohřešků je odstraněna přímo 
na místě. Není proto důvod se dobrot 
pod širým nebem vzdávat. K létu přece 
neodmyslitelně patří. 

je umísťovat potraviny na tržištích přímo 
na zem. Pro zeleninu a ovoce je ale 
možné použít rošty či přepravky.
U balených produktů si hlídejte dodržení 
data minimální trvanlivosti či data použi-
telnosti. Na obale vždy najdete i údaje 
o množství a o výrobci. U nebalených 
produktů je prodejce povinen tyto 
údaje viditelně označit ve svém stánku. 
U každého jednotlivého produktu tak 
musí být zajištěna dohledatelnost jeho 
původu.

Jak na zmrzlinu?
V letním období patří mezi nejčastější 
produkty stánkového prodeje zmrzlina. 
Její prodej má svá pevná pravidla. 
Zmrzlinové kornouty by měly být 
uloženy v zásobnících a pro manipulaci 
s nimi musí zmrzlinář používat 
podávací náčiní a odkládací stojánky. 
Kleště pro nabírání zmrzliny musejí 
být před každým dalším použitím 
omyty v nádobě s pitnou vodou. 
Kvalitní a čerstvá zmrzlina není pokrytá 
sněhem či průhlednými krystalky ledu 
a není rozmrzlá. U ledňáčků můžete 
vybírat podle složení, ale u kopečkových 
zmrzlin je to tak trochu sázka do loterie. 
Pokud vám opravdu záleží na tom, 

Vždy bychom měli být pozorní, hlídat 
si povinnosti prodejců a stát si za svými 
právy coby zákazníci. Při venkovním 
prodeji mají stánkaři oproti kamenným 
obchodům logicky ztížené podmínky 
a často se tak mohou ať už vědomě, 
či z neznalosti dopustit více či méně 
závažného nedostatku. Ostražitost je 
proto namístě.  
Mnohé napoví již samotné chování 
obsluhy. U stánkaře si vždy pohlídejte, 
aby vám zakoupený nebalený 
potravinářský výrobek předával pouze 
podávacím náčiním. Alarmující je častý 
nešvar prodavačů, kteří s nebalenými 
potravinami manipulují rukama, 
na nichž jim ulpěla spousta bakterií 
z bankovek a mincí při placení. Povin-
ností stánkaře je striktní dodržování 
zásad osobní hygieny. K tomu ovšem 
potřebuje mít takové podmínky, aby ji 
i při maximálním vytížení mohl splňovat. 
Mobilní prodejna má správně mít vlastní 
umyvadlo se zásobníkem pitné vody, 
která slouží pro mytí rukou a provozního 
náčiní. Vhodným vybavením jsou dále 
mycí prostředky a jednorázové utěrky. 

slunce je nepřítel
Důležitým aspektem je způsob 
zacházení s potravinami a pokrmy, jejich 
uchovávání, přeprava, balení i likvidace 
odpadů. Nabízené potraviny by měly 
být chráněny před okolními vlivy, před 
deštěm, slunečním zářením, hmyzem 
i prachem, aby nedošlo k jejich znehod-
nocení. U chlazených potravin musí být 
při přepravě a po celou dobu prodeje 
nepřerušený chladicí řetězec. Hotové 
teplé pokrmy se naopak nepřetržitě 
dohřívají při teplotě nad 60 °C. Zejména 
v letním období se může zdát náročným 
úkolem boj se slunečními paprsky 
a hmyzem, ale zodpovědný obchodník 
zvolí takovou konstrukci stánku 
a vybavení, které zboží udrží v bezvad-
ných podmínkách. Absolutně nevhodné 

V létě jezme rychle, 
ale bezpečně
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zaostřeno

Voda, slad a chmel. Nic víc, nic míň. A přitom právě tyto tři suroviny 
jsou předmětem sáhodlouhých diskusí v českých domovech, hospodách 
i pracovištích. Pivo plzeňského typu se stalo samostatnou kategorií, plzeňská 
voda a slad nezbytnými složkami, pokud chcete kdekoli na světě tradiční 
ležák vyrobit. Máme tedy být na co hrdi? A liší se vůbec české pivo od toho 
zahraničního, nebo je to jen zbožné přání našeho pivního národa?

Tajemství 
tekutého chleba
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Ačkoli by si to asi řada z nás přála, 
kolébkou piva nejsou české země, ale 
oblast Mezopotámie, kde Sumerové, 
Akkadové, Babyloňané a Asyřané 
pěstovali již v 7. tisíciletí př. n. l. 
obilí a znali obilné kvašené nápoje. 
Přepokládá se, že stejně jako většina 
velkých vynálezů vzniklo pivo náhodou, 
když do nádob, kde bylo uskladněno 
namleté obilí, vnikla voda a vznikl 
příjemný nápoj s mírně omamnými 
účinky. 
První zpráva o výrobě piva u nás se 
váže k Břevnovskému klášteru, kde ji 
však v roce 993 biskup Vojtěch zakázal, 
neboť se mniši věnovali více přípravě 
tohoto moku než svým duchovním 
povinnostem. Charakter českého 
piva, jak je známe a pijeme dnes, se 
začal formovat v polovině 19. století, 
do té doby se na našem území vařila 
téměř výhradně svrchně kvašená piva 
z pšeničných sladů. Hlavní zlom přišel se 
založením Měšťanského pivovaru v roce 
1842, jeho spodně kvašený ležák si 
během pár let získal takovou oblibu, že 
pšeničné pivo z trhu prakticky vytlačil. 

konzumenti se nemění…
Výzkum prováděný od roku 2004 
Centrem pro výzkum veřejného 
mínění v rámci projektu Pivo v české 
společnosti zjistil, že se u nás podíl 
lidí, kteří pijí pivo, dlouhodobě 
nemění. Poměr mužů v posledních 
letech osciluje kolem 90 %, u žen se 
pohybuje okolo 62 %. Konzumenti 
ale pijí pivo mnohem obezřetněji než 
dříve. „Fenomén velkých pijáků piva, 
ať již v hospodách nebo v restaura-
cích, spíše mizí a je cítit ekonomický 
i společenský tlak na to, kolik 
toho kdo vypije,“ vysvětluje ředitel 
Českého svazu pivovarů a sladoven 
Jan Veselý. S tím souvisí také fakt, 
že v minulých letech zaznamenaly 
pivovary pokles produkce o více než 
čtrnáct procent, který se loni podařilo 
zastavit především díky rekordnímu 
exportu a také nebývalou poptávkou 
po pivních mixech. Podle nejnovějších 
odhadů se pivo exportuje do více 
než 60 zemí světa, mezi největší 
zájemce tradičně patří Německo, 
Slovensko, Polsko, Rusko, Švédsko, 

Velká Británie a USA. Svůj vliv mají 
cizinci také na celkovou spotřebu piva 
v ČR – zahraniční turisté pobývající 
v Česku vypijí v průměru necelá dvě 
piva denně, v roce 2012 tak činila 
jejich spotřeba bezmála 4 % z celkové 
konzumace piva v ČR. 

…mění se trendy
Češi stále zůstávají národem pivařů, 
ročně vypijí toho nápoje nejvíce 
na světě – 144 litrů na osobu. Zastává 
roli nejdůležitějšího prodejního artiklu 
v potravinářské kategorii, utratíme 
za něj více než za sýry, máslo, kávu 
či jogurty. Pivo už však dávno není 
jen „plzeň“, své místo na slunci 
si získávají další alternativy – piva 
z malých pivovarů, pivní limonády, 
ochucená piva. Minipivovary se stávají 
velkým hitem, v současné době jich je 
kolem 180 a ročně jich v ČR přibývá 
okolo dvaceti. Svou historii přitom 
začínají psát až po roce 1990, kdy 
zde existoval jediný, minipivovar 
U Fleků. Své fanoušky si chuťově pes-
trá piva nacházejí, i když cena těchto 

rubrika podporována
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ale zároveň umožňuje takovému pivu 
výrazně nižší trvanlivost. 
Jednoznačným trendem minulého 
roku byly pivní mixy, jejichž spotřeba 
vyšplhala na 5,5 % veškerého piva 
prodaného mimo stravovací zařízení. 
Je zde však ještě značný potenciál 
růstu, neboť v sousedním Německu 
činí tento podíl 10 %, v Rakousku 
7 %. Více o pivních limonádách 
se dočtete na stranách 16 až 20. 
Je otázkou, kam se po boomu 
beer-mixů mohou pivní statistiky 
posunout dál. Šance se dávají 
především stylu vaření piva, na který 
se zapomnělo, i když má u nás své 
kořeny. Ačkoli se od pšeničných piv 
neočekává takový nástup, jako měly 
pivní limonády, je tu předpoklad, 
že by mohly přilákat také zastánce 
klasického piva. 
Ekonomická krize mění také pivní 
návyky Čechů. Ti za pivem míří 
mnohem méně do restaurací a svou 
konzumaci přesouvají do svých domovů, 

speciálů bývá vyšší než u klasických 
piv. Šanci jim začínají dávat i samotní 
hospodští ve svých podnicích. Vznikají 
restaurace specializované na pouze 
regionální piva, ale ve většině se 
jedná jen o doplněk ke stálé nabídce. 
„Ještě v roce 2007 by 40 % konzu-
mentů upřednostňovalo piva z malých 
pivovarů, zatímco 51 % respondentů 
preferovalo známé české pivovary. 
V roce 2012 byl tento poměr opačný: 
46 % ku 43 %,“ komentuje Jiří 
Vinopal z CVVM. 
Přes jejich stoupající oblibu samo-
zřejmě ale nejsou vážnou konkurencí 
pro velké pivovary, jejich podíl 
na trhu nepřesahuje jedno procento. 
Jejich hlavní konkurenční výhodou 
je pestrost a osobitost nabízeného 
piva a fakt, že prodají většinu své 
produkce v okolí pivovaru, což má 
pozitivní dopady na kvalitu a čerst-
vost piva. Při výrobě nemusejí pivo 
filtrovat, stabilizovat a pasterovat, 
což se sice projevuje ve vyšší kvalitě, 
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Jak se pivo vaří?
1) Sladování
Prvním úkolem je přeměnit ječmen 
na slad s cílem rozštěpit škroby 
na jednoduché cukry. Prvním krokem 
je máčení, které vede ke klíčení zrn. 
Po dosažení požadovaného stupně se 
zrna opět vysuší, aby došlo k inaktivaci 
enzymů a zastavení klíčícího procesu. 
Slad je připravený po asi 10 dnech. 
2) Šrotování
Připravený slad je třeba rozdrtit. 
3) Vystírání
Rozdrcený slad se smíchá s vodou.
4) Rmutování
Složité cukry (škroby) se rozštěpí 
na jednoduché zkvasitelné cukry, které 
se ve vodě rozpouštějí. Pro České pivo 
se většinou používá tzv. dvourmutový 
postup, tedy oddělení a zahřívání části 
rmutu dvakrát po sobě. 
5) Scezování
V tomto kroku dochází k oddělení 
kapalné části rmutu od pevných 
zbytků sladu, tzv. sladového mláta. 
Výsledem je sladina, tedy čirý roztok 
sladké chuti. 
6) Chmelovar
Sladina se povaří s chmelem, čímž se 
z chmele uvolní hořké látky a rozpustí 
se v roztoku. Výsledná mladina je pak 
zchlazena na teplotu asi 9 °C. 
7) Kvašení
Dodané kvasinky spotřebovávají cukry 
a vytvářejí v roztoku alkohol a oxid 
uhličitý. U Českého piva leží kvasinky 
v tancích dole, čímž vzniká požado-
vaný proces spodního kvašení. 
8) Dokvašování
Po zhruba deseti dnech se oddělí 
většina kvasinek, mladé pivo se 
přečerpá do jiné nádoby, kde dozrává 
při teplotě kolem 0 °C. Po dokončení 
této fáze má pivo nejplnější chuť 
a je nejbohatší na zdraví prospěšné 
látky. Zároveň je ale velmi citlivé 
na zacházení a skladovací podmínky 
a má omezenou trvanlivost (kolem tří 
týdnů).
9) Filtrace
Během filtrace se pivo zbaví všech 
zbytků kvasinek, čímž vzniká čiré pivo 
s charakteristickou barvou. 
10) Stáčení
Velké pivovary pivo přečerpají 
do velkých tanků, které se odesílají 
přímo do vybraných hospod. Toto pivo 
je nejčerstvější, jaké mohou zákazníci 
dostat. Ve stáčírně se kromě toho 
pivo plní do sudů, lahví, plechovek 
– v těchto obalech je pivo ale paste-
rizované, aby mu byla zaručena delší 
trvanlivost.   
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neboť balené pivo je levnější než pivo 
točené. „Když si kupujete balené pivo, 
tak kupujete pivo, když si koupíte pivo 
ze sudu, kupujete službu,“ říká ředitel 
Českého svazu pivovarů a sladoven Jan 
Veselý. Mění se též podíly jednotlivých 
obalů, které si lidé nakupují. Poslední 
léta vykazují trend poklesu konzumace 
sudového a lahvového piva, místo toho 
narůstá spotřeba piva v PET lahvích, 
a to o 80 % oproti roku 2011. Přes tyto 
změny se nadále prodává nejvíce piva 
ve skleněných lahvích. 

chraňme si to dobré
Evropský systém chráněných označení 
byl zaveden v roce 1992 s cílem chránit 
tradiční regionální zemědělské a potra-
vinářské produkty a bránit výrobce před 
plagiátory a spotřebitele před klamáním. 
Pivo je v České republice považováno 
za součást kultury, národní nápoj, 
který se svými vlastnostmi i způsobem 
výroby odlišuje od zahraniční produkce. 
Podle výzkumů více než 90 % populace 
souhlasí s tvrzením, že pivo je součástí 
české kultury a tradic a můžeme na něj 
být pyšní. Evropská definice piva je tak 

široká, že se do této kategorie vejdou 
i nápoje velmi odlišné od piva vyrábě-
ného v ČR. Bylo tedy jen logické pokusit 
se získat pro tuzemská piva oficiální 
potvrzení jejich unikátnosti. Musel 
být zdokumentován charakteristický 
způsob výroby piva tzv. plzeňského piva, 
nezbytnost používání lokálních surovin 
a dlouhá historie českého pěstování 
pivovarnických surovin a pivovarnictví 
jako takového. 
Modrožluté logo České pivo na obale 
spotřebitelům zaručuje, že je uvnitř 
nečeká nepříjemné překvapení. 
Chráněné zeměpisné označení závazně 
stanoví zeměpisný původ, surovinovou 
skladbu piva i technologické postupy 
jeho výroby. Za České (velké Č je 
v tomto případě rozhodující) nelze 

vydávat nápoje, které byly vyrobeny 
jinou technologií či z jiných surovin. 
Výrobci jsou pod kontrolou Státní země-
dělské a potravinářské inspekce, která 
dbá na dodržování všech náležitostí spo-
jených s Českým pivem. „Pokud budete 
při výběru piva v obchodě ztraceni, stačí 
otočit etiketu, jako to děláte u jiných 
potravin, a řídit se podle značky CHZO, 
která vám zaručí výraznou chuťovou 
stránku,“ doporučuje Vojtěch Homolka, 
obchodní sládek pivovaru Gambrinus.
Zásadní přínos samozřejmě znamená 
i pro samotné pivovarníky – představuje 
pro ně ochranu před konkurencí, která 
se orientuje výhradně na nízké výrobní 
náklady a nikoli na kvalitu. „Chtěli 
bychom motivovat naše výrobce, aby 
své výrobky přihlašovali do rejstříku, 

rubrika podporována

kdo používá chZo 
České pivo?
• bernard: Světlé pivo Bernard 
- světlé výčepní pivo, Světlý ležák 
Bernard - alk. 4,5%, Světlý ležák 
Bernard - alk. 4,7%, Regionální 
jedenáctka - světlý ležák, Sváteční 
ležák s jemnými kvasnicemi, Černý 
ležák s jemnými kvasnicemi
• Černá Hora: TAS, Páter, Moravské 
sklepní, Kamelot, Granát
• Krušovice: ČERNÉ, Krušovické 
světlé výčepní, MUŠKETÝR, JUBILEJNÍ 
LEŽÁK EXTRA HOŘKÝ
• Měšťanský pivovar Havlíčkův 
brod: Rebel Tradiční, Rebel Černý, 
Czech Beer, Rebel Originál Premium, 
Karlovec světlý i tmavý
• Plzeňský Prazdroj: Gambrinus 
světlý výčepní, Gambrinus Premium, 
Gambrinus 11° Excelent, Velkopo-
povický kozel světlý, Velkopopovický 
kozel 11° Medium, Velkopopovický 
kozel Premium, Radegast originál, 
Radegast Premium, Pilsner Urquell
• Polička: 10° HRADEBNÍ světlé, 
10° HRADEBNÍ tmavé, 11° OTAKAR, 
12° ZÁVIŠ
• Primátor, a.s.: Primátor světlý 
výčepní pivo, PRIMÁTOR Premium
• Vyškov: Desítka, Džbán, Březňák, 
Havran, Atlet
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získají tím určitou výhodu, a to zejména 
v oblasti vnímané spotřebiteli nejen 
u nás, ale také v zahraničí. Proces schva-
lování je složitý a kritéria jsou přísná, 
ale evropský systém značení potravin je 
zárukou kvality,“ říká Miroslav Toman, 
prezident Potravinářské komory ČR. 

Jedinečnost Českého piva
Umírněné pití piva jako jednoho 
z nejstarších nápojů světa má řadu 
příznivých účinků na lidské zdraví, jež 
jsou dány komplexním působením jeho 
jednotlivých složek. Nejvíce se hovoří 
o pozitivním vlivu alkoholu na snížení 
rizika kardiovaskulárních onemocnění 
a psychickou pohodu. Pivo se od jiných 
alkoholických nápojů odlišuje – díky 
obsahu vody přes 90 % – schopností 
účinně hasit žízeň. Důležitou vlastností 
piva je jeho antioxidační schopnost. 
Pivo je jediným nápojem, který obsahuje 
významná množství vitaminů, především 
ze skupiny B. A obstojí dokonce 
i ve srovnání se samotným chlebem, 
v poměrech draslíku i hořčíku pivo 
nad chlebem jasně vítězí. Z hlediska 
cizorodých látek zároveň patří mezi 
nejzdravější potraviny, obsahuje nižší 
koncentrace škodlivin než vstupní 
suroviny. Pokud máte pocit, že si kvůli 
pivu zkazíte figuru, pak vězte, že 
v litru desítky se skrývá přibližně 1500 
kJ, dvanáctky 1800 kJ. Pokud je tedy 
konzumace piva zařazena do vyváže-
ného jídelníčku, zvyšování hmotnosti 
nehrozí. 

Ovšem již nejednou bylo zdůrazněno, že 
není pivo jako pivo. Levná piva, většinou 
zahraniční produkce, se vyznačují nejen 
horšími senzorickými vlastnostmi, ale také 
nižším obsahem antioxidantů, vitaminů, 
vlákniny a minerálních látek. České pivo 
se může pochlubit větším podílem zbyt-
kového extraktu, sytější barvou, vyšším 
pH a vyšším obsahem blahodárných 
antioxidačních polyfenolových látek. Nižší 
prokvašení piva znamená také nižší obsah 
alkoholu. Senzoricky je pro České pivo 
typická plná chuť, vyšší hořkost a nižší 
výskyt cizích vůní a chutí. Samozřejmě 
ale zde více než kde jinde platí – všeho 
s mírou!

Již nyní najdete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz seznam 
českých pivovarů.

inzerce

České pivo opatřené značkou evropského systému ochrany 
názvu produktu je pro Vás zárukou jedinečnosti receptury 

a použitých surovin, přísně kontrolovaných výrobních 
postupů a neměnné chuti a kvality.

Kvalitní evropský výrobek

České pivo 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
• Špekácky/Špekacky 

• Spišské párky• Spišské párky

Kampaň  nancována 
z prostředků 
Evropské unie 
a České republiky

PKCR-Chranena_oznaceni-inz[210x146]L CZ.indd   1 24.6.13   14:28

Požadavky 
na České pivo
•  Místo výroby 

Česká republika
•  Suroviny 

- slad ze schválených odrůd 
ječmene (nejméně 80 %) 
- chmel ze schválených odrůd 
pěstovaných v žatecké, úštěcké 
nebo trácké oblasti (u ležáku 
nejméně 30 %) 
- měkká či středně tvrdá voda 
z místních zdrojů 
- pivovarské kvasnice – kmeny 
kvasinek tzv. spodního kvašení

•  Technologie 
jedno- až třífázový způsob rmuto-
vání a dvoufázové kvašení (oddě-
lené hlavní kvašení a dokvašování)
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Ještě v roce 2010 byl podíl těchto 
nápojů na českém trhu nula a každý, 
kdo si chtěl v hospodě smíchat pivo 
s limonádou, byl považován za pivního 
barbara. Od té doby se však mnoho 
změnilo, podařilo se objevit nový pivní 
segment a pivní mixy vyrábí většina vel-
kých pivovarů, předhánějíc se v novin-
kách uváděných na trh. V letošním roce 
jejich podíl na celkové spotřebě mimo 
stravovací zařízení dosahoval již přes 
5 %, čímž předstihly nealkoholická piva, 
která si svou pozici budovala deset let. 
V číslech absolutní pivní konzumace 
se pohybují nad třemi procenty, což je 
samozřejmě stále ještě zlomek oproti 
zbytku výčepních piv a ležáků. I zde se 
však očekává nárůst s tím, jak budou 
postupně pivní limonády více pronikat 
do českých hospod a na akce, jako jsou 
hudební festivaly. 

Jak se správně jmenují
Problém je se samotným názvem. 
Obecně užívaný název radler, který 
má dlouhou tradici i v zahraničí (podle 
německého der Radler – cyklista), je 
u nás ochrannou známkou. Tu si v roce 
2002 nechal zaregistrovat pivovar 
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Krušovice, který tento typ nápojů začal 
v ČR vyrábět jako první. I když se pivní 
mixy v této době neujaly a jejich výroba 
byla po několika letech zastavena, 
nesmí být název radler používán pro 
nápoje vyráběné mimo tento pivovar. 
Nepřesné je také pojmenování 
ochucené pivo, které označuje jiný 
typ nápoje – obsah alkoholu v něm 
nemusí pocházet jen z piva, ale také 
z jiné lihoviny. Testované pivní mixy jsou 
v legislativě vymezeny jako „nápoje 
na bázi piva“. Tato kategorie se dále 
člení na „kvašené sladové nápoje“ 
(míchané ze sladinky, nikoli z piva) 
a „míchané nápoje z piva“, které 
vznikají smícháním piva s nealkoho-
lickým nápojem nebo koncentrátem, 
většinou v poměru 1:1. Obsah alkoholu 
se tak většinou pohybuje kolem 2 %, 
i když existují i nealko verze. V obecné 
mluvě se pak vžily také názvy jako pivní 
limonády, pivní mixy a beermixy. 

Jak jsme testovali
Do testu jsme zahrnuli 16 vzorků z 10 
různých pivovarnických a obchod-
ních společností z tuzemska i ze 
zahraničí. Vybírali jsme pouze nápoje 

v plechovkách. Analýzy provedl Ústav 
biotechnologie Vysoké školy chemicko-
-technologické v Praze. Zjišťovali 
jsme obsah alkoholu, obsah cukru 
(sacharózy, fruktózy, maltózy a glukózy) 
a energetickou hodnotu. 
Všechny vzorky kromě jednoho spadaly 

Noví pivaři
Ukazuje se, že nárůst těchto pivních 
mixů není na úkor tradičních piv, ale 
pivovary nalákaly nový druh zákazníků, 
kteří pivo dosud z nějakého důvodu 
nepili. Cílí s nimi převážně na ženy, pro 
které je chuť klasického piva příliš hoř-
ká. Druhou skupinou je mladá generace 
do třiceti let, která má chuť experimen-
tovat a která se od dětství seznamovala 
se sladkými kolovými nápoji. Právě 
na jejich úkor se pivní mixy většinou 
konzumují. „Nástupu pivních směsí 
pomáhají i obaly, protože v petkách 
nebo v plechovkách připomínají spíše 
limonádu,“ říká Jiří Vinopal z CVVM.

Testy připraveny 
ve spolupráci 

s MF Dnes

jak poznat kvalitní potraviny - pivní limonády

Pivní mix 
má blíž 
k limonádě 
než pivu
Mívají nejčastěji kolem dvou procent alkoholu a vyrábějí 
se v příchutích jako limetka, pomeranč, grep, ale i černý 
rybíz, bez a malina. Ještě před pár lety je pivovary 
opomíjely a konzervativní pivaři tvrdošíjně odmítali, 
ačkoli se v okolních zemích pijí od začátku 20. století. 
Pivní limonády však během dvou let zaznamenaly 
obrovský nárůst a dobyly český pivní trh. Jak se liší svým 
složením a senzorickými vlastnostmi, jsme se rozhodli 
otestovat. 
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do kategorie míchaný nápoj z piva. 
Vzorek Bavaria byl jako jediný označen 
jako sladový nápoj. Zcela se pak vymy-
kal nápoj Argus – obsahoval výrazně 
vyšší množství alkoholu. V češtině byl 
sice označen jako „míchaný nápoj 
z piva“, ale v ostatních jazycích jako 
„pivo s malinovou příchutí“.

obsah alkoholu
Obsah alkoholu se u většiny vzorků 
pohyboval kolem 2 %, což je pro tento 
druh nápoje typické. Tři pivní mixy pak 
byly vyrobeny z nealkoholického piva. 
Jak již bylo zmíněno, zcela se vymykal 
vzorek Argus s deklarovaným obsahem 
alkoholu 5 %. Všechny vzorky vyhověly 
deklaraci. Skutečný obsah alkoholu 
se totiž může u nápojů s obsahem 
alkoholu do 1,2 % od deklarovaného 
lišit až o 0,3 procent objemových, u piv 
s obsahem alkoholu nad 1,2 dokonce 
o 0,5 %.

Jsou hodně sladké
Přehnaná sladkost byla jedna z hlavních 
výtek, které porotci směrem k testova-
ným vzorkům směřovali. Je to samo-
zřejmě dáno samotnou technologií 
výroby, kdy se pivo smíchá se sladkou 
limonádou, a také jejich určením 
¬¬– mají především dodat energii při 
fyzické aktivitě, sportu či náročné práci. 
Musíte se tak smířit s tím, že konzumací 
těchto nápojů přijmete velké množství 
kalorií. Někteří výrobci se ve snaze 
tuto energetickou hodnotu snížit 
přiklánějí k využití umělých sladidel 
namísto přírodních ovocných šťáv. Tato 
umělá sladkost se však často negativně 
projevuje ve vůni i chuti moku. 

ovoce jen pomálu
Pivní mixy nepovažuje 79 % mužů 
a 74 % žen za ohrožení tradičního 
českého piva, neboť je převážně 
za pivo ani nepovažuje, čemuž výrazně 
nahrává také jejich ovocná chuť. 
„Já myslím, že ve většině nápojů 
převládá ta limonádová složka a pivo je 
potlačeno do pozadí,“ říká Pavel Čejka 
z Výzkumného ústavu pivovarského. 
Obecně je velmi obtížné sladit všechny 
chutě – hořkou, sladkou a kyselou – 
do příjemného celku. Možná právě 
proto se na prvních příčkách testu 
umístily grepové vzorky, grep je sám 
přirozeně nahořklý a k pivu se hodí více 
než vyloženě sladké příchutě. 
V některých vzorcích není po ovoci ani 
stopy, dokonce ani, když se výrobce 
chlubí obrázkem šťavnatého ovoce 
přímo na přední straně plechovky 

(vzorky Pittinger, Samson Černý rybíz 
mix). V dalších ovocnou šťávu sice 
najdeme, ale jen v minimálním množ-
ství. V žádném případě tak nečekejte, 
že byste konzumací těchto drinků 
zvýšili svůj denní příjem vitaminů. 
Přesné množství ovocné šťávy nelze 
laboratorně změřit a musíme se tedy 
spolehnout na deklaraci na obale. 
Aby byl ovocný dojem věrohodnější, 
používají výrobci různá aromata, umělá 
sladidla, okyselující látky a barviva. 

Pozor, je v nich alkohol 
Konzumenti těchto pivních mixů 
si často neuvědomují, že se jedná 
o alkoholické nápoje (pokud samo-
zřejmě nejde o variantu z nealko piva), 
čemuž nahrávají velké obrázky ovoce 
na obale. Na tento trend jsme narazili 
především u piv značky Gambrinus, 
kde spotřebitel v hlavním zorném poli 
najde výrazný nápis „ovocná šťáva“ 
a obrázek ovoce – tato grafika tak 
u něj může vyvolat dojem, že se jedná 
o ovocný a nikoli pivní nápoj. 
Další prohřešky ve značení, na které 
jsme u radlerů narazili, naleznete 
v tabulce. Mezi hlavní patřil fakt, 
že řada výrobců nedeklarovala 
množství obsaženého piva. Přitom 
podle platných předpisů je nezbytné 
uvést množství složky, která je 
součástí názvu. „Spotřebitelé by 
také jistě uvítali zřetelnější uvedení 
obsahu alkoholu, tedy nikoli pouze 
malým písmem v textu složení nebo 
ve skupině dobrovolných údaj,“ říká 
Irena Michalová ze Sdružení českých 
spotřebitelů. Zaujal ji také fakt, že 
společnost Staropramen na svých 
etiketách uvádí „slazeno přírodně“ 
u vzorků obsahujících sladidla z rost-
liny stévie, což je v rozporu s nařízením 
SZPI.  

Co je stévie?
Steviolglykosidy jsou pro výrobce 
alternativou k běžně používaným sla-
didlům. Jsou získávány z rostliny Stevia 
rebaudiana, která je v současné době 
považována za neschválenou potra-
vinu nového typu a stévii tedy nelze – 
na rozdíl od steviolglykosidů – používat 
při výrobě potravin. Při označování 
potravin tedy není možné používat 
pojmy „se stévií“, „s extrakty ze sté-
vie“, „s přírodními sladidly“ či „slazeno 
přírodně“. Steviogykosidy extrahované 
z rostliny jsou ještě dále upravovány 
složitým fyzikálně-chemickým proces 
a nejsou tedy přírodním sladidlem. 
Jedná se o klamání spotřebitele.  

jak poznat kvalitní potraviny - pivní limonády
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rubrika podporovánatestovali jsme pro vás – pivní limonády

Název výrobku 
Gambrinus Šťavnatý 

grep
Výrobce Plzeňský Prazdroj
Cena za 0,5 litru 14,90 Kč

Složení

výč. pivo, voda, fr. sir., 
ov. složka (šť. z konc., 
aroma, kys. cit., pom. 
extrakt, barviva, stab. 

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2/2,08 

Energetická hodnota 145 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
3,3 (3,7 kostek 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 1,8

Název výrobku 
Samson Grapefruit 

mix
Výrobce v Rak. pro Samson 
Cena za 0,5 litru 17,90 Kč

Složení

gr. limo 52 % (voda, 
cukr, šť. z konc., kys. 
uhl., reg. kys., aroma, 

stab., antiox., pivo 48 % 
Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2,5/2,33

Energetická hodnota 163 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
4,9 (5,6 kostek 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 2,1

Název výrobku 
Zlatopramen Radler 

citrón
Výrobce Heineken
Cena za 0,5 litru 17,90 Kč

Složení

50 % pivo, 50 % limo. 
(frukt., šť. z konc., reg. 
kysel., stab., aroma, 

antiox., extrakty)

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

1,9/1,77

Energetická hodnota 148 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
3,2 (3,6 kostek 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 2,2

Z degustace: Barva růžovo-oranžová s lehkým 
zákalem. Pěna minimální, rychle opadává. Velmi 
příjemná neagresivní ovocná vůně. Dobře sladěná 
hořkokyselá chuť s vyrovnanou sladkostí. Poměrně 
plné pivo s příjemnou dochutí, velmi osvěžující.       
Značení: Ve složení chybí množství piva v pro-
centech. Grafika vyvolává dojem, že se jedná 
o ovocnou šťávu.

Z degustace: Lehce zakalená sytě žlutá barva. 
Řídká nestabilní pěna. Říz přiměřený. Příjemně 
ovocná vůně. Sympaticky lehká nevtíravá chuť 
s osvěžující hořkostí. Vyvážené chutě, s trochu vyšší 
sladkostí. Dobře pitelný vzorek působící přírodně. 
Nejčastěji odhadovaná příchuť: citron.       
Značení: V pořádku. 

Z degustace: Světle žlutá barva se zákalem. 
Pěna je řídká a rychle opadne. Velmi příjemná 
nevtíravá vůně po ovoci. Dobrý říz. Příjemně kyselé, 
vyrovnaná sladkost a hořkost. Velmi dobře pitelné 
s příjemnou hořkostí na konci. Osvěžující nápoj, 
i když méně výrazný.       
Značení: Údaj o obsahu alkoholu by měl být 
uveden zřetelně.

Název výrobku 
Gambrinus Řízný 

citrón
Výrobce Plzeňský Prazdroj
Cena za 0,5 litru 14,90 Kč

Složení

pivo, voda, frukt. sirup, 
ov. složka (cit. šťáva 

z konc. 60,5 %, aroma, 
extrakt, stabilizátor

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2/2,03 

Energetická hodnota 148 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
5,1 (5,7 kostek 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 2,6

Název výrobku 
Bavaria Apple non 

alcoholic beer
Výrobce Bavaria Holland
Cena za 0,5 litru 25,60 Kč

Složení

přír. min. voda, ječný 
slad, chmel, přírodní 
jablečné aroma, cukr, 

kyselina citronová

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

0/0

Energetická hodnota 132 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
7,1 (8 kostek cukru 

v 0,5 l)
Známka testu 2,7

Název výrobku 
Pardálovo 

bezové
Výrobce Budějovický Budvar
Cena za 0,5 litru 16,90 Kč

Složení

pivo, bez. sirup 6 % 
(cukr, gl.-fr. sirup, stab., 
extrakt, reg. kysel., cit. 
šťáva z konc., aroma)

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2/1,52

Energetická hodnota 134 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
4,3 (4,9 kostek 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 2,7

Z degustace: Zakalená tmavě žlutá barva. Pěna 
relativně hustá a stabilní. Ovocná vůně s výraznými 
syntetickými tóny. Přiměřený říz. V chuti dominuje 
kyselost, příchuť je velmi agresivní, není v souladu 
s hořkostí piva. Příliš intenzivní chuť snižuje svěžest 
a pitelnost nápoje.        
Značení: Ve složení chybí množství piva v pro-
centech. Grafika vyvolává dojem, že se jedná 
o ovocnou šťávu a nikoliv o nápoj z piva.

Z degustace: Světle žlutá barva připomínající 
pivo. Řídká pěna, která rychle opadává. Příjemná 
ovocná vůně, slabší říz. Příjemná osvěžující chuť, 
i když připomíná spíše limonádu. Výrazně převažu-
je ovocná chuť, pivní složka je zanedbatelná. Jedná 
se o sladový nápoj, nikoli nápoj z piva.    
Značení: Není uveden způsob ošetření (pastero-
váno), datum minimální trvanlivosti je uvedeno 
chybně, údaje o složení jsou špatně čitelné.  

Z degustace: Barva světlého piva. Velmi hustá 
pěna, která dlouho drží. Příjemná sladovo-ovocná 
vůně, aroma bezu velmi intenzivní. Slabší říz. 
Dobře vyvážená chuť s poněkud ulpívající hořkostí. 
Osvěžující nápoj, ve kterém se snoubí ovocná 
a pivní složka, nechutná jen jako limonáda. 
Značení: Ve složení chybí množství piva v pro-
centech. 
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testovali jsme pro vás – pivní limonády

Název výrobku 
Zubr yuzu 
& limeta

Výrobce Pivovar Zubr
Cena za 0,5 litru 14,90 Kč

Složení

pivo, gluk.-fruk. sirup,  
kyselina citrónová, aro-
ma, přírodní limetkové 

aroma, stabilizátor

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2/1,86

Energetická hodnota 127 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
2,1 (2,4 kostky 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 2,8

Název výrobku 
Birell Limetka 

& Malina 
Výrobce Plzeňský Prazdroj
Cena za 0,5 litru 19,90 Kč

Složení

nealk. pivo, voda, cukr, 
lim.-mal. báze (šťáva 

z konc., cukr, aromata, 
barvivo, stab., reg. kys.) 

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

 max.0,25/0,23

Energetická hodnota 130 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
3,7 (4,2 kostky 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 2,8

Název výrobku 
Birell Citron 

& Granátové jablko
Výrobce Plzeňský Prazdroj
Cena za 0,5 litru 19,90 Kč

Složení

nealk. pivo, voda, cukr, 
ov. složka (cukr, šťávy 

z konc.,aroma, citróno-
vý extrakt, stabilizátor

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

max. 0,25/0,02 

Energetická hodnota 130 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
3,7 (4,2 kostky 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 2,8

Z degustace: Žlutooranžová barva pšeničného 
piva. Pěna hustá, stabilní. Příjemná citrusová 
a pivní vůně. Říz dobrý. V chuti dominuje výrazná 
kyselost a hořkost, která ulpívá v ústech. V chuti 
jasně rozpoznatelné citrusy i pivní složka, celkově 
ale trochu mdlé, vodnaté a nevyvážené.        
Značení: Ve složení chybí množství piva v pro-
centech.  

Z degustace: Nepřirozeně růžová, mírně zaka-
lená barva nápoje. Poměrně hustá pěna a stabilní 
pěna. Dobrý říz. Nepříjemně syntetická malinová 
vůně. Příjemně hořkou chuť přehlušuje výrazná 
kyselost. Nápoj tolik neosvěží, v ústech zůstává 
nepříjemná syntetická pachuť.       
Značení: Ve složení chybí množství piva v pro-
centech.   

Z degustace: Kalně nažloutlá barva. Ovocná 
vůně, ze které vystupují syntetické citrusové šťávy 
a přebíjejí chuť. Říz akorát. Hůře rozpoznatelná 
příchuť citronu, zcela neznatelné granátové jablko. 
Svěžest nápoje ovlivňuje syntetické aroma i chuť.       
Značení: Složení je špatně čitelné, chybí množství 
piva v procentech. Tvrzení o obsahu tuků a kyselin 
je zavádějící, stejné u všech srovnatelných nápojů.

Název výrobku 
Staropramen Cool 

Grep
Výrobce Pivovary Staropramen 
Cena za 0,5 litru 17,90 Kč

Složení

pivo 50 %, ov. sl. 50 % 
(fr. sirup, šťávy z konc., 

kys. cit., aroma, 
antiox., slad., stab. 

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2/1,68

Energetická hodnota 114 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
2,3 (2,6 kostek 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 2,8

Název výrobku 
Staropramen Cool 

Cidermix 
Výrobce Pivovary Staropramen 

Cena za 0,5 litru 18,90 Kč

Složení

pivo 50 %, cider. 
sl. 50 % (fr. sirup, šť. 

z konc., jab. cider, kys., 
aroma, sladidlo

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2/1,86 

Energetická hodnota 107 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
1,6 (1,8 kostek 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 2,9

Název výrobku 
Grafenwalder Pivo 

& Limonada
Výrobce v Německu pro Lidl
Cena za 0,5 litru 10,90 Kč

Složení

50 % pivo, limo. s cit. 
přích. 50 % (voda, 

cukr, kys. cit., přírodní 
aromata

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2,5/2,52

Energetická hodnota 143 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
2,2 (2,4 kostky 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 3

Z degustace: Barva oranžová. Řídká nestabilní 
pěna. Voní příjemně po ovoci. Silnější říz. Chuť je 
příjemně hořká, ale až příliš nakyslá. Nižší plnost, 
v chuti ploché, neznatelná pivní složka. Nápoj 
osvěží, i když se ovocná chuť rychle ztrácí a pře-
chází na syntetickou.         
Značení: Na etiketě nezlze uvádět "slazeno 
přírodně" a "extrakt ze stévie"

Z degustace: Svěží pivní barva. Celkem hustá 
a stabilní pěna. Ovocná vůně, říz vyhovuje. Pří-
jemná hořkost, sladkost nepřebíjí chuť. Výrazně 
převyšující kyselost nápoje je kontroverzní. Pro 
někoho velmi osvěžující, pro jiné velmi nepříjemná, 
snižující pitelnost a svěžest nápoje.    
Značení: Na etiketě nezlze uvádět "slazeno 
přírodně" a "extrakt ze stévie" 

Z degustace: Čirá žlutá barva s nazelenalými od-
lesky. Hustá, stabilní pěna. Vůně po sladu a ovoci, 
znatelné syntetické složky. Přiměřený říz. Jednotlivé 
složky chuti dobře vyvážené, ale s patrnou chemic-
kou pachutí. Méně osvěžující. Dobře rozpoznatelná 
citronová příchuť.  
Značení: V pořádku. 
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složení poroty
Smyslově vzorky posuzovala porota složená z laiků i odborníků, včetně zástupců 
výrobců testovaných vzorků. Hodnotili vzhled, vůni, říz, chuť a celkový dojem.
Složení poroty: 
Pavel Čejka, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, Miroslav Dragoun, 
VŠCHT, Tomáš Erlich, Sdružení přátel piva, Pavel Hanuška, novinář, Miroslav 
Hovorka, Sdružení přátel piva, Kateřina Jírová, studentka, Pavlína Karlová, 
VŠCHT, Pavel Konáš, Plzeňský Prazdroj, Petr Košin, Budějovický Budvar, Milan 
Kucharič, Plzeňský Prazdroj, Alice Lešingrová, Sdružení přátel piva, Alena 
Moulisová, VŠCHT, Ondřej Pařízek, VŠCHT, Martin Pípal, Samson, Olga 
Rozsypalová, inspektorka SZPI, Jan Strejc, VŠCHT, Andrej Suchánek, VŠCHT, 
Šárka Svobodová, Zubr, Vlastimil Ševčík, Heineken, Jan Špaček, Pivovary 
Staropramen, Marie Štenglová, studentka

Jak číst tabulky
Složení: Neuvádíme celý výčet složek ve složení, ale jen ty složky, které vypoví-
dají o skladbě nápoje.
Obsah alkoholu: Uvádíme deklarovaný obsah a množství změřené v laboratoři 
Vysoké školy chmemicko-technologické v Praze. Všechny vzorky vyhověly 
deklaraci.
Energetická hodnota: Byla stanovena metodou, která je určena pro pivo 
(z obsahu alkoholu a extraktu původní mladiny), nikoliv pro piva smíchaná 
s limonádou. Pivovary ji však používají, pokud energetickou hodnotu na obale 
uvádějí (není to povinný údaj).
Obsah cukru: Pro názornost jsme zjištěný obsah cukru přepočítali také na počet 
kostek v půllitrové plechovce.
Známka testu: Známka testu zahrnuje pouze smyslové hodnocení. Porotci 
hodnotili školními známkami od 1 do 5. Abychom zabránili případnému ovlivnění 
známky ze strany pivovarů, škrtáme nejvyšší a nejnižší známku.
Značení: Značení na obalech posoudila odbornice na označování potravin, Irena 
Michalová ze Sdružení českých spotřebitelů. 

Název výrobku 
Pittinger 
Radler

Výrobce v Rak. pro Spar
Cena za 0,5 litru 11,90 Kč

Složení

pivo 50 %, limo s cit. 
přích. 50 % (voda, kys. 
cit., aroma, regulátor 

kyselosti, sladidla

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2,5/2,48

Energetická hodnota 93 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
0,6 (0,7 kostky 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 3,1

Název výrobku 
Zlatopramen Radler 
Pomeranč a zázvor 

Výrobce Heineken
Cena za 0,5 litru 16,90 Kč

Složení

50 % pivo, 50 % limo 
(frukt., šť. z konc., 
extrakt, reg. kysel., 

stabil., aroma, barvivo

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

1,9/1,69 

Energetická hodnota 134 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
1,3 (1,5 kostky 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 3,3

Název výrobku 
Samson Černý rybíz 

mix
Výrobce v Rak. pro Samson 
Cena za 0,5 litru 17,90 Kč

Složení

limo s přích. rybízu 
55 % (šťávy z konc., 

kys. uhličitá, reg. kys., 
aroma, slad., pivo 45 %

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

2,5/2,46

Energetická hodnota 92 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
0,3 (0,4 kostky 
cukru v 0,5 l)

Známka testu 3,2

Z degustace: Čirá pivní barva. Pěna je hustá a re-
lativně stabilní. Voní příjemně po ovoci a sladu. Říz 
je spíše slabší. Chuťově je nápoj mdlý, nevyvážený 
a málo výrazný. Působí naředěným dojmem, velmi 
slabý ovocný nádech. Nezajímavý vzorek, nepobízí 
k dalšímu napití.        
Značení: Obrázek citronu může klamat spotřebi-
tele – v nápoji je pouze aroma černého rybízu.

Z degustace: Sytě žlutá barva připomínající 
pomerančový džus. Téměř žádná pěna. Méně pří-
jemná vůně s výraznou syntetickou složkou. Dobrý 
říz. Méně sladká chuť a výrazná, až nepříjemná 
hořkost. Sotva znatelný zázvor. Neosvěží, velmi 
syntetické, připomíná pomerančovou limonádu.         
Značení: Údaj o obsahu alkoholu není uveden 
zřetelně, ale nachází se pouze ve složení.

Z degustace: Rubínová, příliš intenzivní barva 
nápoje s růžovou pěnou, která je poměrně hustá 
a stabilní. Přiměřený říz. Vůně je ovocná se znatel-
nými syntetickými tóny. Méně příjemná chuť, příliš 
sladké. Nápoj moc neosvěží – je vodnatý, v chuti 
dominují umělé složky.       
Značení: Obrázek černého rybízu může klamat 
spotřebitele – v nápoji je pouze jeho aroma.

Název výrobku 
Argus 
Rubi

Výrobce vyrobeno v Polsku
Cena za 0,5 litru 9,90 Kč

Složení

pivo 97,95 %, mal. 
sl. 2 % (fruk., šťávy 
z konc., aroma, reg. 
kys., sladidla, aroma) 

Deklarovaný/zjištěný 
obsah alkoholu (%)

5/4,64 

Energetická hodnota 166 kJ/100 ml

Obsah cukru (g/100ml)
0 (0 kostek cukru 

v 0,5 l)
Známka testu 3,5

Z degustace: Karamelová barva. Pěna hustá, 
stabilní. Ve vůni znatelné ovocné a syntetické tóny. 
V chuti převládá výrazná ulpívající sladkost. Ovoc-
ná složka nelze příliš identifikovat, je nepříjemně 
syntetická. Sladově plná chuť, menší pitelnost 
a svěžest kvůli plnému tělu a síle.   
Značení: Tvrzení „obsahuje zdroj fenylalaninu“ 
je chybné – týká se jen aspartamu a ten ve složení 
není.

testovali jsme pro vás – pivní limonády
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stravování. Naposledy se finanční limity 
(uvedeny v tabulce) zvedaly v lednu 
2012, kdy bylo nutné, v souvislosti se 
zvýšením DPH na potraviny na 14 %, 
posunout směrem nahoru dolní 
i horní hranice limitů. V těch se musí 
pohybovat každá jídelna a nakoupit 
suroviny tak, aby z nich bylo možné pro 
všechny strávníky uvařit plnohodnotnou 
stravu a přitom plnit spotřební koš 
určující množství potřebných živin. Peníze 
do „potravinového“ rozpočtu jídelna 

náklady na nákup potravin. Nejsou do ní 
kalkulovány mzdy personálu, náklady 
na provoz jídelny (spotřeba energií, 
údržba, servis gastrotechniky, úklidové 
prostředky atd.). 

Vejít se do finančních limitů
Rozpočet na nákup potravin si každá 
jídelna sestaví tak, že si zjistí počty žáků 
v daných věkových skupinách a vynásobí 
tyto počty finančním limitem na oběd, 
který je dán přílohou vyhlášky o školním 

Počátky školního stravování spadají 
do období horečného budování sociali-
stického státu. Z důvodů výživově-zdra-
votních, ale zároveň ideologických, byl 
od začátku velký tlak na to, aby obědy 
byly finančně dostupné pro všechny, 
i ty nejchudší z chudých. A zvyšování 
cen obědů ve školních jídelnách je 
dodnes nepopulární opatření, které se 
často probírá i na schůzích obecních 
zastupitelstev. Přitom do ceny oběda 
jsou už od začátku zahrnuty pouze 

Určitě máte představu, za kolik se v dnešní době naobědváte v restauraci. V Praze se 
s hlavním jídlem včetně polévky, ale bez nápoje, stěží vejdete do stovky. A to si ještě musíte 
vybrat levnější restauraci, což neznamená vždy horší kvalitu, ale často ano. Oběd ve školní 
jídelně, který podle zákona zahrnuje polévku, nápoj i moučník či salát, a v drtivé většině 
splňuje nároky zdravého stravování, stojí pro žáky okolo třiceti korun. Takovou cenovou 
výhodnost se však daří udržet částečně na vrub ohodnocení personálu školních jídelen.

co je vhodné pro vaše dítě
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Školní jídelny jsou 
naše rodinné stříbro
III. Za málo peněz hodně muziky
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co je vhodné pro vaše dítě

získává vybíráním stravného, které se 
pohybuje ve stejné výši jako finanční 
limity na nákup potravin.

Finanční limity na nákup potravin

Věková skupina 
strávníků

Finanční limit 
na oběd

7 – 10 let 16 – 32 Kč

11 – 14 let 19 – 34 Kč

15 a více let 22 – 37 Kč

Práce v jídelně jako poslání
Práce ve školních jídelnách je velice 
náročná na čas, koordinaci výrobních 
postupů, respektování celé řady 
předpisů a nařízení, dodržování mnoha 
hygienických zásad, sledování hodnot 
spotřebního koše či dodržování nutrič-
ních požadavků na stravu dle věku dětí. 
„Její součástí je i neustálé vylepšování 
a hledání atraktivnějších metod, jak 
dětem školní stravování zpestřit a přilákat 
je do jídelen, kde mají možnost dostat 
mnohdy své jediné teplé a nutričně 
vyvážené jídlo za den,“ popisuje práci 

v jídelnách Blanka Pekařová, která je 
vedoucí školní jídelny od roku 1975. Vět-
šina kuchařek však pracuje i po mnoha 
letech praxe za velmi nízké platy. Spadají 
totiž do „nejchudší“ platové tabulky 
státních zaměstnanců a dle charakteru 
práce se často nedostanou dál než 
do páté platové třídy. Ta obnáší základní 
plat 13 000 korun měsíčně při praxi delší 
než 32 let. 

Z mála ještě míň
Provozní a správní (tzv. nepedagogičtí) 
zaměstnanci škol, kterých je v celé 
ČR kolem 70 000 a mezi něž patří 
i personál školních jídelen, na tom byli 
vždy s odměňováním za svou práci 
ještě hůře než učitelé. Přesto se této 
kategorii zaměstnanců, bez kterých se 
provoz žádné školy neobjede, podařilo 
dosáhnout v roce 2009 toho, že byli 
zařazeni do vyšší platové tabulky. Jenže 
pak přišel rok 2011 a vše zhatilo politické 
rozhodnutí, motivované ekonomickou 
krizí, o plošném snižování platů ve státní 
správě o 10 %, které se ale dotklo 
pracovníků ve školství značně nerov-
noměrně. Nejvíce na ně doplatili právě 
správní a provozní zaměstnanci, kterých 

se kromě škrtů v rozpočtech dotklo také 
opětovné oddělení financí pedagogů 
a nepedagogů, ale i chaos v rozpočtech 
škol na začátku roku 2011. „Rozpis 
finančních prostředků byl často proveden 
tak, že ředitel školy při stanovení mezd 
neměl potřebný prostor, aby pracovníkům 
mohl vyplatit alespoň minimální mzdu, 
a často tak sáhl ke snižování úvazků 
a platových tříd,“ píše se k problematice 
na portálu jídelny.cz. 

kouzla s rozpočty
Praxe přitom ukazuje, že záleží do jisté 
míry na tom, jak je který ředitel či 
ekonom školy schopen „bruslit“ v roz-
počtových omezeních. Ředitel školy je 
také tím, kdo rozhoduje, jak rozdělí mezi 
své učitele, kuchařky, školníka a např. 
uklízečky fond odměn a určité rezervy, 
které se rozdělují na konci roku. Jídelny 
samy mohou generovat doplňkovými 
aktivitami (např. občerstvení na školní 
ples apod.) vedlejší příjmy, kterými si 
mohou přilepšit. Nic z toho však neřeší 
problém nízkých platů v tomto sektoru 
systémově. A bohužel nelze očekávat, že 
by se na tom v blízké budoucnosti něco 
výrazně změnilo. 

inzerce

Kontrola kvality 
je u nás vždy 

na prvním místě

Jsme 1. velkoobchod 
s mezinárodním certifi kátem IFS.

Chladicí řetězec bereme vážně. V MAKRO 
je chladicí řetězec zajištěn. Aby byl dodržen 
i cestou k vám, nabízíme vám automaty 
na výměnu chladicích elementů. Je to jen 
jedno z mnoha unikátních řešení, která u nás 
najdete. Již od roku 2010 jsme totiž držiteli 
certifi kátu IFS – mezinárodní normy pro 
systémy řízení kvality. Neustále zlepšujeme 
všechny naše postupy. Nakupují u nás 
profesionálové a ti chtějí jen to nejlepší. Proto 
musíme být v kvalitě vždy o krok napřed.

MAKRO. Záruka nejvyšší kvality.

9082_MAKRO_Kvalita_IFS_inzerce_210x146_slogem.indd   1 7/2/13   11:56 AM
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Čaj je po vodě druhý světově 
nejpopulárnější nápoj. Jeho 
pěstování, sklizeň i správná 
příprava vyžadují hluboké 
znalosti a dlouholeté 
zkušenosti. Jak jsme na tom 
s čaji v České republice, jsme 
si povídali s Marií Tolarovou, 
brand manažerkou 
ve společnosti Douwe Egberts 
Czech Republic, která u nás 
distribuuje nejen kávy, ale 
také čaje populárních značek 
Pickwick a Zlatý šálek. 

Při vývoji příchutí se inspirujeme 
trendy jak v čajové kategorii, tak 
v jiných nečajových kategoriích. Díky 
zázemí mezinárodní společnosti 
využíváme podpory centrálního 
výzkumného týmu, kde můžeme 
těžit z poznatků v jiných zemích. 
Zároveň máme možnost si většinu 
produktů vyvinout na míru potře-
bám českého trhu a následně ověřit 
s českým spotřebitelem. Proces 
vývoje nové příchutě je vždy projekt 
dlouhodobějšího charakteru, vyplatí 
se vždy věnovat dostatek času 
zvláště zkoušení různých alternativ 
a testování vybraných příchutí se 
spotřebiteli. 

Jaké příchutě se drží 
na vrcholu popularity?   
V ovocných čajích se dlouhodobě 
se drží na vrcholu popularity různé 
varianty červeného ovoce (maliny, 
jahody, brusinky). V bylinných čajích 
jsou spotřebitelé více konzervativní 
a dominuje zde máta či šípek.

Podléhá pití čaje (oblíbené 
příchutě, metody přípravy) 
módním trendům? 
Trendy se v čajové kategorii určitě 
vyskytují. V rámci příchutí v sou-
časné době nejvíce vidíme trend 
v oblibě zázvoru, kdy se na trhu 
v posledním roce objevilo mnoho 
variant. U metody přípravy čaje 
se zase prosazuje hlavně v letním 
období domácí příprava ledového 
čaje. Existuje mnoho receptů, jak si 
připravit za zlomek ceny kupovaných 
limonád osvěžující a zdravý letní 
čajový drink. Když připravíte velmi 
silný výluh čaje z několika sáčků 
a dolijete ho přímo studenou vodou, 
máte domácí ledový čaj za pár 
minut. Poslední trend při výrobě čaje 
je snaha využívat certifikovaných 
plantáží, které dodržují principy 
Etického čajového partnerství (Fair 
Trade). 

Jsou Češi v konzumaci čaje 
v něčem specifičtí oproti 
zbytku světa?   
Český trh s čaji je charakteristický 
vysokou oblibou ovocných čajů, kdy 
trh ovocných čajů dosahuje podílu 
až 43 % celého trhu s čaji. Obliba 
ovocných příchutí se odráží i v seg-
mentu zelených čajů, kde se daří 
nejlépe právě variantám s příchutí 
ovoce. 
Ve zbytku Evropy jsou trendy jiné. 
Například ve Španělsku se největší 
popularitě těší bylinné čaje a ovocné 
čaje představují nejmenší segment. 

V Holandsku zase dlouhodobě vede 
černý čaj.

umějí Češi pít čaj? 
Češi se v Evropě se řadí na 9. místo 
v konzumaci čaje na osobu. Dá 
se tedy určitě říci, že český národ 
je více orientovaný na čaj oproti 
zbytku Evropy. Kultura pití čaje se 
avšak více vyvíjí hlavně až v posled-
ních letech díky rozmanité nabídce, 
která je již dnes běžně dostupná. 

Jak se vyvíjejí a připravují 
nové příchutě?  

PR článek

Češi jsou čajovým národem

citronový 
sorbet
Pro přípravu 1l chlazeného nápoje 
Lemon sorbet použijeme čaj Pic-
kwick Delicious Spices Lemon sor-
bet. Do skleněné konvice vložíme 5 
čajových sáčků Pickwick Lemon Sorbet 
a zalijeme 0,3 l vroucí vody.
Necháme 5 minut louhovat a pak ho 
osladíme dle vlastní chuti, nejlépe třti-
novým cukrem. Dolijeme 0,5 l studené 
vody a 0,2 l limetkového džusu nebo 
2 lžičky limetkového sirupu. Přidáme 
kostky ledu a ozdobíme limetkou nebo 
plátky citronu.

Tip na závěr: Pro dodání delikátní chuti 
ponoříme okraj skleničky do citrono-
vé šťávy, okraj obalíme ve třtinovém 
cukru a ozdobíme dle vlastní fantazie 
čerstvými limetkami a snítkami máty. 
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Mezinárodní závod historických vozidel do roku výroby 1936
S kulturním programem a bohatou nabídkou jídla a pití

www.veterani-kh.cz

ZÁVODY VETERÁNŮ Sobota a neděle od 10 hodin 

z Lorecké ulice na KaňkVETERAN RALLYE

Partneři Pořadatel

VeteraniKH_Inzerat[A4].indd   1 1.7.13   10:52
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Nedostatek pohybu, 
nesprávná výživa, kouření 
a všudypřítomný stres. To 
jsou hlavní viníci onemocnění 
srdce a cév, která se sdružují 
pod odborným názvem 
kardiovaskulární. Bohužel je 
jejich výskyt v současné době 
z důvodu našeho nezdravého 
životního stylu stále častější. 

plasmy a mohou vzniknout usazeniny. 
Oxysteroly jsou pro osoby trpící ateroskle-
rózou a také u zdravých nebezpečnější než 
výchozí cholesterol.

Tuky
Hladina cholesterolu v krvi se zvyšuje 
při nadměrné konzumaci nasycených 
mastných kyselin, tolerován je příjem 
20 g denně. Tato hodnota je však v rámci 
české populace běžně překračována. 
Odborníci na výživu doporučují 
nahrazovat nasycené mastné kyseliny 
polynenasycenými mastnými jako jedno 
z nejúčinnějších režimových opatření 
k udržení normální hladiny cholesterolu. 

nápoje 
Omezujte kávu, sladké limonády 
a minerálky s vyšším obsahem solí. 
Vhodné jsou bylinkové a ovocné čaje. 
Některé výzkumy poukazují na pozitivní 
vliv zeleného čaje. Dle vědců má vliv 
na snižování cholesterolu a krevního 
cukru. Děje se tak při příjmu čtyř až pěti 
šálků zeleného čaje za den.   

Maso 
Vybírejte libové kousky masa, vhodné 
je kuřecí a krůtí, z kterého odstraníme 
kůži, ačkoli je křupavá kůrka velmi 
lákavá. K dalším vhodným masům patří 
zadní hovězí, telecí a králičí. Uzeninám 
se snažte zcela vyhnout, případně dejte 
přednost výrobkům bez viditelného tuku, 
libovým párkům a šunkám. 

Jednou z příčin onemocnění kardio-
vaskulárního systému je ateroskleróza. 
Jedná se o onemocnění cév, při 
kterém dochází na jejich vnitřní straně 
k postupnému ukládání tukových látek. 
Stěny se zesilují, vzniká tzv. ateromový 
plát, který se postupně zvětšuje a zužuje 
průsvit cévy. Dochází k omezení průtoku 
krve a k horšímu zásobení orgánů. 
Na pláty mohou nasedat krevní destičky 
a zapříčinit vznik krevních sraženin. Ty 

mohou cévy ucpat a podílet se na vzniku 
závažných zdravotních komplikací. 

cholesterol – přítel, nebo 
nepřítel? 
Všichni víme, že zvýšená hladina 
cholesterolu s sebou přináší riziko, ale 
již menší procento lidí ví, proč je v životě 
nutný. Nalézáme jej v živočišném tuku, 
oleji, krvi, žluči, mléku, vaječném žloutku, 
játrech, ledvinách a nadledvinách. Většina 
cholesterolu v těle se tvoří v játrech, část 
se vstřebává z potravy. Velké množství 
cholesterolu se nachází v membránách 
buněk, je důležitý pro tvorbu hormonů. 
Vyskytuje se také v kůži, kde se vlivem 
slunečních paprsků přeměňuje na 
vitamin D. Pomáhá při metabolismu cukrů, 
proto čím více jich přijmeme, tím více 
cholesterolu se vytvoří. Při kulinární úpravě 
potravin se cholesterol mění. Při záhřevu 
může cholesterol oxidovat a oxidace 
dále probíhá i při skladování. Tak vznikají 
tzv. oxysteroly. Tyto látky snadno tvoří 
nerozpustné produkty s bílkovinami krevní 
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nemoci a potraviny

Jak neškodit svým cévám
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Mléčné výrobky 
V popředí vhodnosti stojí nízkotučné 
a zakysané výrobky. Zde ovšem pozor, 
ne každý zakysaný výrobek je pro zdraví 
vhodný. Řada mléčných nápojů je totiž 
bohatá na cukry. Využít můžete tvarohové 
sýry nebo tvrdé sýry s nižším obsahem 
tuku. 

ovoce a zelenina 
V ovoci a zelenině neexistuje žádné 
omezení, pokud nejsou přidruženy 
další nemoci jako například cukrovka. 
Nekorunovaným králem mezi zeleninou 
je chřest, o jehož léčebných účincích věděl 
i antický lékař Galén. Kromě příznivého 
vlivu na cholesterol, krevní tlak a látkovou 
výměnu si jej ceníme pro obsah vitaminů 
a minerálů. Díky nízkému energetickému 
obsahu je vhodný také v redukční dietě. 

Přílohy  
Z příloh k masitým pokrmům jsou 
vhodné brambory, rýže nebo těstoviny. 
Vyplatí se investovat do parního hrnce, 
který vše připraví bez přídavku tuku. Při 

onemocnění cév je jako příloha výborná 
pohanka. Tato obilnina pocházející z Asie 
je na našem území známá již několik 
století. V posledních letech se dostává 
na výsluní, protože jsou dobře známy 
její výživové přednosti. Obsahuje rutin, 
který pomáhá udržet pevnost a pružnost 
cévních stěn. Z pečiva je nejvhodnější 
celozrnné.

Vitaminy a minerály 
Dostatečný příjem vitaminů a minerálů 
je samozřejmostí. Nejdůležitější 
látkou u kardiovaskulárních chorob je 
vápník. Skrývá se v zelenině, mléčných 
výrobcích nebo oříšcích. Pomáhá snižovat 
cholesterol, avšak musí být v rovnováze 
s hořčíkem, který zamezuje jeho ukládání 
v tkáních. Hořčík navíc pomáhá regulovat 
krevní tlak a bojovat proti srdeční arytmii. 
Jeho zdrojem jsou luštěniny, mořské ryby, 
ovesné vločky, sýry a mák. Další důležité 
minerály jsou selen a chrom. Snížený 
příjem selenu bývá často spojován se 
vznikem infarktů, díky antioxidačním 
účinkům pomáhá likvidovat volné 

radikály. Zdrojem jsou ořechy, zejména 
kokosové a para, celozrnné pečivo 
a brokolice. Nedostatečný příjem chromu 
může mít na svědomí zvyšování chole-
sterolu v krvi. Najdeme jej v bramborech 
a černém čaji. 

nemoci a potraviny
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Ingredience:  
 10 ks zeleného chřestu, 2 šalotky, 

1 l zeleninového vývaru, sůl, pepř

Postup:
 Chřest očistíme a odkrájíme zdřevnatělé 

konce. Do většího hrnce s nepřilnavým povrchem 
nasypeme nasekanou šalotku a mírně jí orestujeme. 
Vlijeme zeleninový vývar, přivedeme k varu 
a vsypeme nakrájený chřest. Vaříme do změknutí. 
Několik chřestových špiček si dáme stranou, 
použijeme je na závěrečnou ozdobu. Pomocí 
tyčového mixéru rozmixujeme obsah hrnce 
na hladký krém, který ochutíme solí a pepřem. 
Povrch ozdobíme nerozmixovaným chřestem. 

Krémová 
chřestová 
polévka 

ERA_RoRe_105x146_CZ.indd   1 4.6.13   15:19
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Doba přípravy: 50 minut, pro 4 osoby
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naše testování 

ovšem my nenašli ani jediného kandidáta. 
Poživatelné je jen těsto, ačkoli trochu sušší, 
a také zelí, pokud jste příznivci ostře kyselé 
chuti a kašovité konzistence. Za nejpozi-
tivnější tak lze považovat fakt, že uzenina 
se objevuje již v samotném názvu pokrmu, 
což by mělo společně s odpudivě působící 
fotografií nakupující jednoznačně odradit.  
Poslední vzorek (Nowaco) v obchodech 
najdete v mrazicím boxu. Varovat by 
spotřebitele mělo již to, že o uzeném 
mase není ani zmínka a jedná se 
o knedlíky plněné uzeninou. Po rozkrojení 
na strávníka čeká spousta náplně, která 
však sestává výhradě z levného salámu 
ve dvou podobách – větší kousky a drť. 
Samotné těsto je na rozdíl od ostatních, 
která chutnala bramborově, zcela bez 
chuti. A pokud se spojí s nedobrou náplní, 
není se při absenci zelí, které by chuťově 
dominovalo, čeho chytit. 

celkové hodnocení
Při testování se nám vybavil filmový Eda 
Souček z Obecné školy, který navrtával 
tunýlky do buchet, aby zjistil, které jsou 
tvarohové. Nám by takový postup mohl 
pomoci poodhalit, ve kterých knedlících je 
možné očekávat uzené maso a do kterých 
výrobci nastražili jen uzeninu. Chuťový 
i vzhledový rozdíl mezi oběma variantami 
je obrovský. Pokud tedy nemáte doma 
kamaráda, kterému uzeninová směs 
nevadí a nenáviděnou náplň za vás dojí, 
zní rada jasně – jestliže už budete plněné 
knedlíky kupovat, vždy dejte přednost 
těm, ve kterých na vás čeká maso a nikoli 
jen náhražkové uzeniny. 

Jako jediný odhalil náplň, kterou lze 
jednoznačně považovat za masovou. Pár 
větších kousků (asi tak půlcentimetrových) 
uzeného doplňují kamarádi menšího 
vzrůstu a občas slupka. Ukazuje se 
však, že chuťově je maso jednoznačně 
převálcováno zelím, které se neočekávaně 
objevuje jako součást náplně. Na rozdíl 
od chlazených vzorků není rozvařené, ale 
má až nepříjemně kyselou chuť. Celkový 
verdikt zní: pokud nebudete knedlíky 
preparovat jako my, ale jíst je celé včetně 
náplně, získáte pocit bramborové hmoty 
se zelím s lehce masovým nádechem.  

chutné jen na obale
I další testovaný vzorek (číslo 3) by se 
měl dle deklarace na přední straně 
obalu pyšnit náplní z uzeného masa. 
Když otočíte na stranu druhou, je to 
o poznání smutnější čtení – uzená 
mozaika (skládající se ze třinácti složek) 
a salám (ten obsahuje „jen“ jedenáct 
ingrediencí). Ale nejsmutnější budete 
po rozkrojení knedlíků. V každé půlce je 
komůrka jako pro trpaslíčka a ve všech 
se ukrývá jeden kousek masa obklopený 
salámovou převahou. Pod knedlíky se krčí 
dozlatova opečená cibulka, bohužel opět 
zcela „rozblemclá“. V druhé mističce se 
rozprostírá velmi měkké zelí, které je sladší 
než poobědová tečka. 
Ve vaničce Spar Feine Küche se knedlíky 
odhalí v celé své nahotě, neboť jsou 
servírovány rozpůlené. A to určitě není 
možné považovat na výhodu. Separát 
se na svět směje již z dálky. Uzené je 
podle složení zastoupeno pěti procenty, 

Pro všechny testované vzorky platí, že 
knedlíkové těsto je vyhovující, ve většině 
případů chutná po bramborách. Zelí je 
rozvařeno až do bezvědomí, má kašovitou 
konzistenci, ale v některých případech 
nechutná zle. Zásadní pro chuť plněných 
knedlíků je ale samozřejmě kvalita 
masové směsi. Nutno podotknout, že 
někteří výrobci se k přítomnosti uzeniny 
uvnitř knedlíků na přední straně obalů 
přihlásili, jiní si její použití asi nechávali jako 
překvapení pro konzumenty. 

uzené? kéž by…
Takovým případem byl hned vzorek číslo 1. 
Fotka vypadá velmi lákavě, krásně růžové 
maso vykukuje z rozříznutého knedlíku 
a pod ní jasná zpráva – plněné uzeným 
masem. Po ochutnání zjišťujeme, že nám 
tu nějak vypadlo slovo „také“. Přítomnost 
uzeného je sice nezpochybnitelná, ale je 
doprovázena salámovou směsí. Pečlivost 
dávkování uzeného je až fascinující, v kaž-
dém knedlíku jsou přesně dva kousky. Zelí 
je sladkokyselé a nejvíc chutná po kmínu. 
Pokud máte rádi krásně křupavou cibulku, 
budete zklamaní, je rozmočená a pokrmu 
by asi posloužila lépe, kdyby v něm vůbec 
nebyla.  
Na druhém místě se umístil mražený 
účastník. Jeho příprava sice trvá déle, ale 
příjemně nás překvapil svým obsahem. 
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Češi jsou knedlíkovým 
národem a většina z nás 
si bez nich neumí nedělní 
guláš či svíčkovou představit. 
Díky masové náplni knedlíky 
povýšily z pouhé přílohy 
na hlavní jídlo, které jsme se 
v rámci redakčního testování 
rozhodli ochutnat. Zkušenosti 
z předešlých testování v nás 
vypěstovaly přirozenou 
nedůvěru a knedlíky nám 
situaci komplikují tím, že jejich 
útroby při prvním pohledu 
zůstávají zahaleny a my se 
jim nemůžeme postavit hrdě 
čelem. 

Co ukrývá 
plněný knedlík?
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Název
Knedlíky plněné uze-
ným masem a zelím 

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

529 kJ (126 kcal)

Senzorické hodnocení
Knedlíky 2
Maso 3
Zelí 2
celkově 2,3

Název
Bram. kned. plněné 
uzeninou a uz. ma-
sem se zelím Spar

Výrobce Hamé
Cena 54,90 Kč
Hmotnost 400 g
Výživová hodnota 
ve 100 g

597 kJ (142 kcal)

Senzorické hodnocení
Knedlíky 2
Maso 3,5
Zelí 3
celkově 2,8

Název
Babiččiny bramboro-
vé knedlíky se zelím 
a uzeným masem

Výrobce Bidvest  Opava
Cena 29,90 Kč
Hmotnost 320 g 
Výživová hodnota 
ve 100 g

neuvedeno

Senzorické hodnocení
Knedlíky 2
Maso 2,5
Zelí 3
celkově 2,5

Název
Bramborové knedlí-
ky plněné uzeninou 

Nowaco
Výrobce Bidvest  Opava
Cena 41,90 Kč
Hmotnost 320 g
Výživová hodnota 
ve 100 g

neuvedeno

Senzorické hodnocení
Knedlíky 3
Maso 4
Zelí nehodnoceno
celkově 3,5

Název
Plněné knedlíky 

uzeným, zelí 
Heli

Výrobce Heli Food
Cena 62,90 Kč
Hmotnost 400 g
Výživová hodnota 
ve 100 g

532 kJ (127 kcal)

Senzorické hodnocení
Knedlíky 2
Maso 3,5
Zelí 2,5
celkově 2,7

+ chuťově ucházející náplň
+ kousky uzeného masa
+ dobrá chuť sladkokyselého zelí
+ dobré bramborové těsto
- v názvu nedeklarovaná uzenina
- rozměklá cibulka 
- příliš rozvařené zelí

+ velké kousky uzeného masa
+ nerozvařené zelí
+ dobré bramborové těsto
- v náplni kousky šlupek
- nedeklarované zelí uvnitř knedlíku
- příliš výrazná chuť kyselého zelí
- poněkud lepivá konzistence

+ kousky uzeného masa
+ dozlatova opečená cibulka
+ dobré bramborové těsto
- převaha salámové směsi
- sladké, příliš rozvařené zelí
- v názvu nedeklarovaná uzenina
- rozměklá cibulka

Při známkování pokrmů jsme používali 
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. 2 Vzorek č. 3

+ dobrá bramborová chuť
+ v názvu deklarovaná uzenina
- příliš kyselé rozvařené zelí
- převaha salámu
- sušší těsto
- odpudivá fotka pokrmu
- rozměklá cibulka

+ v názvu deklarovaná uzenina
- těsto bez chuti
- příliš mnoho náplně
- náplň pouze salám
- levné salámové kousky a drť
- nepříjemná vůně
- odpudivá fotka na obale

Jiné knedlo, 
vepřo, zelo
„Knedlíky z bramborového těsta 
plněné uzeným a k tomu kysané 
zelí a cibulka, to je celkem 
jednoduché a dost oblíbené 
jídlo,“ říká Josef Kočovský, majitel 
restaurace U Vinohradské vodárny 
v Praze.
„Ať už v podobě rolády nebo 
plněného knedlíku se jedná 
o alternativu k obvyklému masu 
s knedlíkem a zelím, někdy má 
prostě host chuť objednat si 
něco trochu jiného, ale přitom 
moc neexperimentovat.
Nepřipadá v úvahu, že bychom 
náplň nastavovali uzeninou 
nebo ji vylepšovali další dáv-
kou zelí, vždy se jedná o uzené 
maso. Na jídelním lístku je to 
tutovka, která se vyprodá. Jedi-
ný problém bývá s  kupovaným 
kysaným zelím, protože každá 
dodávka je jiná, a pak hodně zá-
leží na kuchaři, aby udržel chuť 
a kvalitu, na kterou je u nás 
host zvyklý.“ 
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Dejte přednost kvalitě!

www.eklasa.cz

Je čas grilování a nás těší, když u toho 
mohou být i naše výrobky. To je pro nás 
důkazem, že se vyplácí vyrábět potraviny 
z vybraných surovin a podle poctivých 
receptur. Děkujeme vám, že si v obchodech 
vybíráte výrobky se značkou KLASA.

Vaši výrobci výjimečně kvalitních potravin

KLASA_grilklobas_Svetpotr_210x297a4_5mm.indd   1 4.7.2013   11:12:00
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Rozpalte grily,
TOHLE LÉTO BUDE KLASA! 

KLASA

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

Krásné slunečné počasí a příjemné letní večery svádějí k tomu, vyrazit ven, na grilu 
opéct dobré jídlo z kvalitních surovin a strávit příjemné chvíle s přáteli nebo rodinou.

Nemáte inspiraci a nevíte, 
co byste si na grilu mohli 
připravit?

Přinášíme pár tipů, které oživí 
letní opékání a povýší ho 
na pořádnou grilovací party. 
Zkuste si ugrilovat maso, 
zeleninu, ovoce, sýry nebo 
jejich kombinace na různé 
způsoby. 

Naučte se umíchat marinády, 
díky kterým bude maso 
dokonale ochucené, připravte 
lahodné vegetariánské 
předkrmy nebo vyzkoušejte 

netradiční ovocné grilované 
dezerty. Stačí tak málo – 
grilování na čerstvém vzduchu, 
které jídlu dodá neodolatelné 
kouzlo, a k tomu prvotřídní 
ingredience od našich 
oceněných výrobců.

Co zkusit připravit exkluzivní 
menu? Jako předkrm by 
mohl být grilovaný hermelín 
s ostrou hořčicí, ořechy 
a brusinkovou omáčkou. 
Jako hlavní chod můžete 
zkusit kuřecí prsíčka plněná 
špenátem a balkánským 
sýrem v anglické slanině nebo 

grilované kapří podkovy 
s bylinkami a česnekem. 
A co příloha? Líbily by se vám 
kukuřičné klasy s bylinkovým 
máslem? Další recepty na 
speciality z potravin značky 
KLASA naleznete v nové 
kuchařce „Grilování s KLASOU“ 
na www.eklasa.cz.

Rozpalte gril a ochutnejte 
s námi! Vaše KLASA

Svet_potravin4g.indd   1 3.7.2013   15:20:40
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KLASA

Národní značka kvality se 
pravidelně prezentuje na 
veřejnosti a nezapomíná ani 
na představení samotných 
producentů, jejichž výrobky 
jsou oceněné právě 
KLASOU. A co by se tak dalo 
podniknout v létě jiného než 
pěkně rozpálit gril a pozvat 
všechny na dobré jídlo? 
Horké letní dny lákají 
k setkáním venku, a tak 
i KLASA připravila jedno 
takové přátelské posezení 
u grilu v Magické zahradě 
v Praze. Naše pozvání 
tentokrát přijali zástupci 
společností Penam, Rabbit 
Trhový Štěpánov a nováček 
v rodině KLASA Pivovar 
Samson.

KLASA nabízí hodně 
kvalitních dobrot, 
které se dají grilovat. 

Zkuste s námi něco 
rafinovanějšího, než jsou 
klasické opečené špekáčky. 
U potravin s označením KLASA 
nemůžete sáhnout vedle. Ať už 
se jedná o maso, sýry, ovoce, 
nebo zeleninu, můžete si být 
jisti, že všechny pokrmy, které 
podle našich tipů připravíte, 
budou jednoduše výtečné.

A jak to vypadalo 
na setkání v Magické 
zahradě?

Celé setkání se neslo 
v přátelském duchu, získali 
jsme nové poznatky, postřehy, 
zajímavě si popovídali s hosty, 
pochutnali jsme si na kvalitním 
a dobrém jídle připraveném 
z oceněných produktů a také 
představili nové přírůstky 
v rodině KLASA.

Pojďme se podívat, 
s kým jsme se setkali.

Národní značku kvality KLASA 
nedávno získal Pivovar Samson 
a pivo je přesně to, co krásně 
doplní příjemné chvíle u grilu. 
David Posekaný ze Samsonu 
se ujal slova – promluvil 
o novinkách a o oceněných 
produktech, nechyběla ani 
ochutnávka oceněných piv. 
Poslechnout jsme si mohli také 
Evu Čičmičovou z Penamu. 
Ta nám poradila, které pečivo 
se nejlépe hodí ke grilovaným 
pokrmům a jak v obchodech 
vybírat kvalitní chléb. A co 
u grilování nesmí chybět? 
Kvalitní kuřecí maso! Zdeněk 
Jandejsek ze společnosti Rabbit 
Trhový Štěpánov nám ukázal, 
jak máme vybrat správné maso 
na gril a jak jej připravit.

Všem, kteří dorazili, děkujeme 
a těšíme se na příští setkání.
Vaše KLASA

Co je skvělá kombinace? 
LÉTO, GRILOVÁNÍ A KLASA!

Svet_potravin4g.indd   2 3.7.2013   14:24:06
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KLASA

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

Eva Čičmičová z Penamu nám poradila, které pečivo 
z jejich produkce, oceněné značkou KLASA, se nejlépe 

hodí jako příloha ke grilovaným pokrmům.

Zdeněk Jandejsek představil 
společnost Rabbit Trhový 
Štěpánov a poradil, jak 

nejlépe vybrat dobré maso, 
které se hodí na gril.

V Magické zahradě vařil 
a griloval z kvalitních 

potravin KLASA kuchař 
František Živáček.

Sortiment výrobků oceněných 
značkou KLASA je široký 

a stále se rozrůstá.

Pivo patří ke grilování. David Posekaný představil 
piva značky Samson, která se na jaře nově 

zařadila do rodiny KLASA.

Svet_potravin4g.indd   3 3.7.2013   14:29:03



co byste měli vědět o vanilce

orchideje. Existuje několik druhů, jen tři 
z nich se však využívají k získávání koření. 
Nejžádanější a nejrozšířenější odrůdou 
je pravá vanilka neboli vanilkovník 
plocholistý, dalším druhem je vanilkovník 
tahitský a třetí, nepříliš rozšířený druh, 
se nazývá vanilkovník velkokvětý. Jako 
koření se dají použít i tobolky divokých 
vanilkovníků, avšak plody pěstovaných 
kultivarů jsou obvykle mnohem kvalitnější 
a aromatičtější. V přírodě je vanilka 
schopna dorůst délky až několika desítek 
metrů. Na plantážích jsou však liánovité 
rostliny zakrucovány tak, aby nepřesáhly 
výšku 1,5 až 2 metrů, a to především 
proto, aby všechny jejich části byly 
dostupné lidem, kteří se o ně starají. Ti 
musejí rostliny pravidelně kontrolovat, 
neboť kvetou necelých 24 hodin. V této 
době se musí provést jejich umělé 
opylení. 
Po opylení květu pak dozrává semeník 

Pojmenování „vanilka“ pochází ze 
španělského slova vainilla, zdrobněliny 
pojmu vaina, který původně vychází 
z latinského vagina, což v doslovném 
překladu znamená pochva či pouzdro. 
Nezaměnitelně voňavé koření objevili 
původní obyvatelé Mexika, Aztékové 
a Toltékové. Ti je ale nenazývali vanilkou, 
ale označovali ji jako tlilxochitl, což 
bychom přeložili jako černý lusk. Rozšířit 
však vanilku a její pěstování do dalších 
zemí se podařilo až roku 1841, kdy byla 
objevena metoda umělého opylování.   

náročné pěstování…
Vanilka má podobu lusku, měkké hnědé 
podlouhlé tobolky, vyplněné hustou 
aromatickou hmotou s malými černými 
semeny. Za její příjemnou vůni a sladkou 
chuť vděčíme fenolickému aldehydu 
vanilinu.
Vanilkovník druhově patří mezi tropické 

Přip
ravila In

g
. Jan

a Po
d

ěb
rad

ská, fo
to

 sh
u

ttersto
ck

Vanilka je považována za královnu koření, a to nejen kvůli své neodolatelné vůni či chuti, ale také proto, 
že patří mezi nejdražší koření světa. Celý proces jejího pěstování se totiž provádí ručně, což z vanilky 
dělá nejnáročnější plodinu na lidskou práci. Spousta z nás se mylně domnívá, že ví, jak vanilka chutná. 
Pravdou však většinou je, že většinou známe jen její syntetickou příchuť, kterou jsou v dnešní době 
dochucovány v podstatě všechny druhy potravin s označením „vanilkový“. Tu opravdovou chuť i vůni 
lze však poznat jedině s pravými vanilkovými lusky. 

Královna koření vanilka
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co byste měli vědět o vanilce

čokolád, výrobě kvalitního vanilkového 
cukru, vanilkového extraktu nebo 
pudinku. Je také součástí nealkoholických 
i alkoholických nápojů. Vanilka se také 
výborně snoubí s vůní kávy a přidává se 
i do tabáku. Použít lze však i vanilkovou 
sůl, která je doporučována v kombinaci 
s plody moře. Vanilkové lusky se prodávají 
buď vakuově balené, nebo v kovových 
a skleněných hermeticky uzavřených 
nádobách, aby neztrácely aroma. Jsou-li 
dokonale uzavřené, mohou zůstat čerstvé 
až dva roky. 
Kromě gastronomie se v minulosti vanilka 
hojně používala v lékařství jako prostředek 
proti horečce a také jako afrodiziakum. 
V dnešní době je však využívána přede-
vším v aromaterapii k relaxaci a celkovému 
povzbuzení organismu.

ji použít například při přípravě pudinku 
či ji přidat do svařeného vína a čaje. Je 
možné si udělat i domácí vanilkový cukr, 
kdy slupky smícháme s moučkovým nebo 
krupicovým cukrem a uzavřeme v nepro-
dyšné nádobě. Po několika týdnech bude 
cukr vonět po vanilce. 
Obdobně jako vanilkový cukr se běžně 
používá vanilkový extrakt. Jeho hlavní 
výhodou je však to, že není sladký a vyrábí 
se z pravé přírodní vanilky, zatímco cukr 
se vyrábí ze syntetického ethylvanilinu. 
Extrakt vzniká až půl roku díky macerací 
vanilkových lusků v kvalitní vodce. 

do pudinků, nápojů i do soli
Vanilka je využívána především v potravi-
nářském průmyslu a v kuchyni jako hlavní 
přísada při přípravě dezertů, zmrzlin, 

v plod přibližně za tři čtvrtě roku. Tobolky 
jsou však sklízeny již dříve, po jejich 
zežloutnutí, které přichází přibližně 6 až 7 
měsíců po odkvětu, a to především proto, 
že u plně dozrálých tobolek dochází 
k pukání, kdy aromatický tmavohnědý 
obsah se semeny vytéká ven a plod tak 
většinu přijde o veškeré aroma. Z tohoto 
důvodu se plody vanilkovníku sklízejí ještě 
nedozrálé. Vanilka překvapivě po sklizni 
vůbec nevoní a získává svou charakteri-
stickou vůni až díky několikaměsíčnímu 
zpracování.

… i zpracování
Po sklizni mohou být lusky zpracovány 
jedním ze dvou způsobů charakteristic-
kých pro jednotlivé pěstitelské oblasti. 
Mokrý způsob se používá především 
v Indonésii. V podstatě jde o krátké 
spaření tobolek ve vařící vodě, které se 
rychle osuší a dají na slunce. Poté se 
nechávají dosušit v polostínu obvykle 
v dřevěných bednách a po dobu 
až 8 měsíců dozrávají a ztrácejí až 75 % 
své původní hmotnosti. Suchý způsob 
je využíván především v Mexiku a začíná 
zavadnutím tobolek v polostínu. Poté se 
střídavě suší na slunci a nechávají vypotit 
ve stínu. Celý proces trvá necelý týden dle 
teploty okolí. 

Jak na vanilkový lusk?
Na vanilkovém lusku je nejcennější jeho 
obsah, tedy dřeň, kterou tvoří drobná 
černá zrníčka. Abychom se k nim však 
dostali, je nutno lusk nejdříve podélně 
rozříznout. Poté se obvykle tupou stranou 
nože zrníčka vyškrábou z obou polovin 
lusku. Ani slupku, která nám zůstane, 
není nutno vyhazovat. I ta totiž stále 
obsahuje intenzivní aroma a můžeme 

Ingredience:  
 1 vanilkový lusk, 250 ml smetany na šlehání, 50 g práškového cukru, 

3 žloutky 

Postup:
 Předehřejeme troubu na 165 °C a připravíme si litr vody do hrnce na vodní lázeň. 

Na velmi mírném ohni ohřejeme smetanu. Mezitím si rozkrojíme vanilku a hranou 
nože vyškrábeme obsah lusku. Poté lusk i jeho obsah přidáme ke smetaně. Žloutky 
si smícháme s cukrem a za stálého míchání k nim přilijeme horkou smetanu. Směs co 
nejrychleji přecedíme přes sítko a nalijeme do ohnivzdorných mističek. Misky pak 
naskládáme do hlubšího pekáče a opatrně do něj vlijeme připravenou vroucí vodou. 
Výška vodní lázně by měla být stejná jako výška hladiny krému uvnitř misek. Vložíme 
do trouby na 20 až 25 minut, teplota uvnitř krému nesmí přesáhnout 82 °C. Krém 
zchladíme, přikryjeme potravinovou folií a necháme v lednici odpočívat alespoň 
4 hodiny. Po vyndání z lednice krém rovnoměrně posypeme cukrem a začneme 
plamenem kuchyňského zapalovače karamelizovat.

Crème brûlée
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Doba přípravy: 45 minut (+ 4 hodiny v lednici), na 4 porce
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Před pěti lety se rozhodla jedna dáma navázat na minulost a začala pořádat v Kutné Hoře 
Mezinárodní závod historických vozidel do vrchu Kaňk. Začátky nebyly jednoduché, ale letos 
v pořadí pátý ročník INT VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ patří mezi 
největší akce v Kutné Hoře. Startovní pole je rok od roku zajímavější a program bohatší. 
O tom, co se chystá na víkend 17. a 18. srpna 2013 v Kutné Hoře, jsme si povídali s ředitelkou 
závodu Andreou Güttlerovou.

Pro letošní ročník jste stanovili 
rok 1936 jako nejvýše přípustný 
pro automobily, které se mohou 
závodu účastnit. co si od této 
změny slibujete především?
Zájem účastnit se závodu každým rokem 
narůstá. Což je pro nás pořadatele velmi 

potěšující, ale zároveň pro výběr složitější. 
A tak jsme zpřísnili kritéria. Byla to trochu 
sázka do loterie. Měli jsme obavy, že nám 
přijde o poznání méně přihlášek, ale tyto 
poraženecké předtuchy nás brzy opustily. 
Po ukončení registrace jsme napočítali přes 
90 přihlášek. Velmi mě překvapilo, že i pro 

Francouze není Kutná Hora daleko a mají 
zájem přijet na náš závod. Posunutím 
mezního roku výroby jsme určitě přilákali 
k účasti nové krásné stroje. Věřím, že pro 
diváky to bude o to větší pastva pro oči. 
Jako příklad uvedu automobily Cadillac 
Sears z roku 1917, Rolls Royce ParkWard 
z roku 1932 a Škoda 645 z roku 1934. 
Uvidíme, zda je náš garant, Národní 
technické muzeum, nakonec do závodu 
vybere.

kdy a kde startuje závod? 
Startujeme v sobotu 17. srpna a v neděli 
18. srpna vždy od deseti hodin dopoledne 
z Lorecké ulice v Kutné Hoře. Cíl je v obci 
Kaňk před kruhovým objezdem. Čtyřicet 
veteránů z Rakouska, Německa, Polska, 
Slovenska, Francie a samozřejmě z ČR zde 
změří své síly.

Vaše závody jsou výjimečné 
také doprovodným programem 
na Palackého náměstí. Připravu-
jete i letos pro návštěvníky nějaké 
programové bonbónky?
Určitě jste si všimli, že název závodu 

kutnou horu čeká změna

tip na víkend
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tip na víkend

nese zajímavou koncovku „SRPNOVÉ 
HODOVÁNÍ“. A kdo by rád nehodoval? 
Rozhodli jsme se tento rok výrazně rozšířit 
stánkový prodej. Stejně jako vybíráme 
auta do závodu, budeme pečlivě vybírat 
i stánkaře, aby nabídka byla pestrá. Jsem 
zastáncem české kuchyně a kvalitních 
potravin, a také proto se budou na náměstí 
prodávat především české potraviny se 
značkou KLASA, která je zárukou kvality 
a jistoty. Víte, že když si koupíte šunku, že 
je z prasete a ne z koně. Doporučuji všem, 
aby vynechali obchodní řetězce a vyrazili 
na nákup v sobotu a v neděli 17. – 18. 
srpna na Palackého náměstí. Začínáme 
po oba dny od deseti hodin dopoledne, 
tedy stejně jako startuje závod.

Takže doprovodný program pátého 
ročníku závodu bude hlavně 
o jídle? 
Na své si přijdou všichni a především 
rodiny s dětmi. V dětském koutku se 
budou vyrábět kuchařské čepice, rozdávat 
nafukovací balónky, čokoládky s obrázky 
zvířátek. Ke koupi budou buřinky a cylindry. 
Klaun Roberto naučí děti kouzlit. Na podiu 
necháme vystoupit některé z dětských 
talentů Základní školy Žižkov z Kutné Hory.

a co nějaké hudební pecky?
Myslíme i na fanoušky dobré hudby. 
V sobotu to na podiu rozparádí kapely 
Buty, Brutus, Kabát Revival, Zbyněk 
Drda a mnoho dalších. Doufám, že jsme 
namíchali ten správný hudební koktejl 
a oslovíme jím každou generaci. V neděli 
se trochu zklidníme a v duchu starých časů 
na náměstí zazní staré songy třicátých 
let. Atmosféru dokreslí dobová přehlídka. 
A nebudou chybět ani divácky oblíbené 
soutěže. Minule jsme chtěli vyhlásit krále 
hodování, ale nakonec se vítězem stala 
královna, která snědla nejvíce borůvkových 
knedlíků.

Tato soutěž je údajně spjata 
s ředitelem hotelu Mědínek, který 

je dlouholetým partnerem akce. 
Prozraďte, co se za „tajemným“ 
spojením skrývá?
Je pravda, že patronace nad touto soutěží 
panem ředitelem Ing. Karlem Borůvkou, 
jedním z es českého hotelnictví, který 
řídil provoz několika pražských hotelů, se 
přímo nabízela. Vážím si takových lidí, kteří 
něco znamenají a nebojí se trochu vybočit 
a odskočit si na podium třeba odstartovat 
pojídání borůvkových knedlíků na čas. 
Spolupráce s hotelem Mědínek se nám 
v minulosti velmi osvědčila. Profesionální 
přístup, odpovědnost a vstřícnost jsou 
v tomto organizačním víkendovém shonu 
velkou oporou. Jak už jsem zmiňovala, 
mám vztah ke gastronomii a v Mědínku 
mají báječného šéfkuchaře Jirku Tégera, 
který v kuchyni vytváří úplná kulinářská 
kouzla. Jeho kuchyni, jak jsem se nedávno 
dozvěděla, ochutnali i v Bruselu na Rezidenci 
stálého zastoupení ČR při EU. Jak o tom 
mluvíme, hned bych si do Mědínku zašla 
na oběd.

Tak raději odbočíme na jiné téma. 
spanilá jízda je příležitostí spatřit 
historické automobily i za branami 
kutné hory. kam v sobotu veteráni 
zavítají?
I tady jsme udělali drobnou změnu. 

Především chceme, aby si návštěvníci Kutné 
Hory mohli detailně prohlédnout staré 
krasavce, a tak neodjedeme z Palackého 
náměstí na spanilou jízdu hned po obědě, 
ale až někdy po třetí hodině odpoledne. 
Nepojedeme daleko. Máme domluvenou 
prohlídku na nedalekém zámku Kačina. Už 
se těším na ty krásné fotografie – veteráni 
a za nimi pozadí zámku bude  nádherná 
kompozice. Každý rok nám naši příznivci 
posílají fotografie ze spanilé jízdy. Hodně lidí 
nám také mává, když projíždíme vesnicemi. 
Někteří sedí na stoličce s foťákem v ruce 
a vyčkávají moment, kdy veteráni  projedou. 
Informace, kudy a kdy bude projíždět 
kolona veteránů, brzy odtajníme včetně 
programu na našich stránkách www.
veterani-kh.cz

Letošní ročník je tedy ve znamení 
změn. Je něco, co byste chtěla ještě 
změnit, nebo naopak co byste 
určitě neměnila? 
Neměnila bych Kutnou Horu. Je to 
nádherné historické město s několika 
architektonickými skvosty. Chrám sv. 
Barbory je jen jeden na světě! Každoročně 
se prohlubuje spolupráce s městem 
a dopravní policií, čímž vznikají kvalitnější 
podmínky pro realizaci. Za to velký dík. 
Modlím se, aby nám přálo krásné počasí 
jako v minulosti. Pořád něco inovujeme, 
zlepšujeme a rozšiřujeme. Bohužel vše je 
spjato s financemi, a tak vítáme každou 
formu podpory. Mým přáním a snem je, aby 
se v budoucnu INT VETERAN RALLYE stala 
tradiční události, která se zapíše každoročně 
nejen do kalendáře, ale i do srdcí našich 
diváků. 

chtěla byste ještě něco vzkázat 
Vašim příznivcům?
Najděte si na půdě po dědečkovi buřinku, 
po babičce paraplíčko a přijďte se pobavit 
na INT VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA & 
SRPNOVÉ HODOVÁNÍ. O víkendu 17. a 18. 
srpna 2013 jste všichni srdečně vítáni!
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i odpírání si v jídle?
Až v poslední době si začínám 
částečně odpírat, neboť mi vpředu 
vyrostlo cosi nepěkně oblého. 

Můžete se coby rozený Mora-
vák pochlubit domácí zásobou 
pálenek? Jaký k nim máte 
vztah? 
Myslím si, že dobrá domácí kořalenka 
v dobré společnosti s dobrou náladou 
ve správný čas nemůže být špatná.

Patříte mezi umělce, kteří 
před vystoupením nepozřou 

co jsem vytvořil. Snažím se zapojit 
fantazii a improvizuji, což mě naučil 
můj otec, který byl povoláním kuchař 
a cukrář. Byl ve svém oboru skutečný 
mistr.

Jak ovlivňuje Váš jídelníček 
fakt, že pocházíte z olomouce?
Miluju olomoucké tvarůžky na jaký-
koli způsob! Po svém příchodu na jih 
Čech jsem se ale stejným způsobm 
zamiloval do jihočeských zelňáků.

stále se udržujete v dobré 
fyzické kondici. Může za to 

Máte rád jídla, která mají říz?
Ano, mám moc rád pikantní jídla.

Jaký ještě jste strávník?
Myslím, že nevybíravý a docela 
skromný. Nicméně někdy si rád 
zalabužím.

Veřejnost nemůže tušit, že 
mezi kamarády a příbuznými 
Vás provází pověst znameni-
tého kuchaře.
Nerad se chválím, ale musím říct, že 
vařím rád a asi je to i na jídle znát, 
neboť zatím většinou všem chutnalo, 
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jak to chutná vám...

Někdy si rád 
zalabužím
Na svém uměleckém kontě má řadu velkých operních rolí, je 
zkušeným muzikálovým hercem, zpívá folk, swing i pop, přesto 
Petra Dopitu většina z nás zná především jako hráče na pilu. V této 
ojedinělé hudební disciplíně dosáhl mistrovství, vyhrál několik cen 
a probojoval se do finále televizní Talentmánie. Podobně dobře jako 
u nezvyklého nástroje se mu prý daří také v kuchyni.
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ani sousto, nebo můžete jít 
na pódium či jeviště klidně 
i po vydatné večeři?
Nevadí mi, když se před koncertem 
nebo divadelním představením 
najím, ale jakmile to přeženu, mám 
samozřejmě útlum.

Projel jste několik mezinárod-
ních festivalů, rád cestujete 
také mimopracovně. nevyhý-
báte se ani setkáním s exotic-
kou kuchyní? 
Exotiku mám rád i na talíři. Dob-
rodružné bylo ochutnat sušeného 
chřestýše v Mexiku a na japonském 
sushi si pochutnám vždycky. V Japon-
sku mi chutnalo opravdu všechno: 
od miso soup přes sushi, chobotnice 
až po syrové mlíčí z mořských ryb.

dlouhá léta jste žil v Polsku. 
co vám říká kuchyně našich 
severních sousedů? 
Na polskou kuchyni jsem si zpočátku 
musel chvíli zvykat, ale dnes nedám 
dopustit na polský bigos, flaki, 
což je hustá držťková polévka bez 

zásmažky, dále źurek, čistý červený 
boršč s paštikou zapečenou v listo-
vém těstě, pečenou kachnu nadí-
vanou jablky, litevské pirohy plněné 
bramborem a tvarohem a naučil jsem 
se tam jíst pohanku, kterou jsem 
do té doby neznal, protože u nás 
tehdy jednoduše nebyla.

Jak na Polsko vzpomínáte?  
Především moc rád. Bylo to krásné 
období patnácti let mého života. 
I když v Polsku byla v sedmdesátých 
letech docela bída, dýchalo se tam 
mnohem volněji než u nás. Také 
publikum bylo spontánnější. Z té 
doby mi zůstalo spoustu kamarádů 
v hudební i herecké branži. Měl jsem 
svoji kapelu, se kterou jsem projel 
celé Polsko s vlastním recitálem, pět 
let jsem hrál v satirickém divadle, 
prožil jsem dvě veliké lásky a s jed-
nou z nich jsem se tehdy oženil… Čili 
samé krásné vzpomínky!

Váš tatínek Vás nenaučil 
jen vařit, právě on vás při-
vedl k hraní na pilu. kdy jste 

vlastně začínal? 
Táta na pilu už hrál a mě na ni naučil 
v mých jedenácti letech. 

s kanadskou pilou jste pro-
cestoval řadu zemí několika 
kontinentů. Jaké zájezdy Vám 
nejvíce utkvěly v paměti?
Moc rád vzpomínám na USA roku 
1993, kdy jsem po mezinárodním 
festivalu v Santa Cruz v Kalifornii 
tři měsíce vandroval autobusem 
po celých Spojených státech. S pilou 
a krosnou na zádech jsem prožil 
spoustu dobrodružství. Hrál jsem 
na ulici v Santa Monice, Salt Lake 
City, Las Vegas, New Orleans, Key 
Westu, New Yorku a mnoha jiných 
městech i na Niagaře.
Na  festival do Santa Cruz jsem se 
pak ještě vrátil dvakrát, konkrétně 
v letech 1998 a 2000. Tehdy se mi 
podařilo vyhrát první cenu.

Před chvílí jste zmínil japonské 
sushi. Jak se Vám v Japonsku 
líbilo?
Na Japonsko z jara 2002 nemůžu 

Ingredience:  
 2 lžičky majoránky, 10 dkg sušených hub, 2 kuličky angl. koření, 

1 lžička vegety, 1/2 sklenky zakys. smetany, 10 dkg uz. bůčku, 30 dkg bílé 
klobásky, 1 cibule, mletý černý pepř, 2 stroužky česneku, 1 bobkový list, 
2 sklenice zákvasu, sůl, vařené brambory, 2 vejce natvrdo

Postup:
 Cibuli i česnek očistíme a nasekáme na čtvrtky. Omyté houby namočíme do skleničky 

vody. Nařízneme klobásu a bůček nakrájíme na kostičky. Do hrnce s vroucí vodou 
vhodíme pokrájené houby, cibuli, česnek, osolíme a přidáme také klobásu s poloviční 
porcí bůčku. Vaříme na mírném ohni 30 – 40 minut. Zhruba v polovině doby vaření 
dodáme bobkový list, anglické koření, pepř a vegetu. Uvařenou uzeninu vyndáme, 
pokrájíme ji a vrátíme do polévky, poté přidáme zákvas, majoránku a ještě malou chvíli 
povaříme. Následně polévku odstavíme a přidáme smetanu. Hotovým žurkem na talíři 
zalijeme osmahnutý bůček (druhý díl porce), pokrájená vařená vejce a brambory. 

Polský žurek s klobásou

V muzikálu Johanka z Arku se setkává s Vilémem Čokem 
a Martinou Pártlovou

V Robinu Hoodovi kuje pikle s Kamilem Střihavkou

Doba přípravy: 1 hodina, na 4 porce
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kdo je Petr dopita
Vystudoval operní zpěv na Státní konzervatoři v Brně, začínal jako 
sólista Orchestru Gustava Broma, zpíval také s dalšími uskupeními. 
Poté vystupoval u nás i v Polsku s vlastním folkovým kabaretem 
Brňafka, s nímž  dosáhl několika ocenění. V roce 1993 nastoupil 
do Jihočeského divadla jako sólista opery. Ztvárnil zde řadu vel-
kých rolí, občas vystupuje rovněž v činohře.
Tři roky ztvárňoval titulní roli muzikálu Dracula, hrál či stále hraje 
v původní i nově nastudované Johance z Arku, dále např. v mu-
zikálech Jekyll a Hyde, Kladivo na čarodějnice, Romeo a Julie, 
Tajemství, Robin Hood nebo v rockové opeře Oidipus Tyranus. 
Od svých 11 let se věnuje hře na kanadskou pilu. Procestoval s ní 
řadu zemí, získal ceny na mezinárodních festivalech (např. dvakrát 
zvítězil na festivalu v Santa Cruz v Kalifornii) a na pilu hostoval 
na několika albech. Vydal desky Vánoční sen, Hazard, Tak to chtěl 
Bůh a Kolíbány. 

Ovšem technikou hry se nepodobá 
ničemu.

kolik hráčů se účastní různých 
soutěží, z nichž jste si často 
odvážel ceny? 
Většinou asi třicet až čtyřicet 
z různých koutů světa. Pamatuju si 
kolegy z Japonska, Číny, Nového 
Zélandu, USA, Kanady, Anglie, 
Francie, Německa, Polska, Rumunska, 
Rakouska, Slovenska a ani v České 
republice pochopitelně nejsem sám. 

Mezi jinými muzikálovými 
postavami jste odehrál tři 
roky v titulní roli hitu dracula. 
Jak hodnotíte zvyk pražských 
produkcí vyzvednout medi-
álně vždy jen jednu alternaci 
(v tomto případě daniela 
hůlku)? 
I já jsem se určitě díky Draculovi dostal 
trochu do povědomí diváků nebo 
muzikálových producentů. Možná mi 

pomohl v získání rolí v dalších muzi-
kálech. Fakt, že produkce mediálně 
propaguje jen jednu alternaci, je 
z pozice „druhých houslí“ záležitost 
sice nepříliš příjemná, ale celkem 
logická a pro samotný titul nejspíš 
prospěšnější. Vyrobit s pomocí médií 
jednu velkou hvězdu je asi rychlejší 
a levnější, než pracovat na dvou, kde 
by jedna ubírala na popularitě druhé, 
a tím zřejmě i celému projektu. 

co byste mohl zmínit ze svých 
plánů na příští sezónu?
Jelikož zatím nebudu hrát v žádném 
z chystaných nových muzikálů, chystám 
se v nové sezóně natočit album na pilu, 
čeká mě pár vystoupení v Polsku 
i u nás, možná nějaké vánoční koncerty 
a v zimě se vrátí do Prahy muzikál 
Johanka z Arku.  Také je ještě v plánu 
jeden projekt v Těšínském divadle, 
kde hraju mlynáře v muzikálové verzi 
Jiráskovy Lucerny, ale o něm zatím 
raději pomlčím, abych ho nezakřiknul.

nikdy zapomenout. Tehdy jsem 
tam absolvoval turné po osmi 
velkých městech spolu s japonským 
hráčem na teremin Masamim 
Takeuchi. Nádherné plné sály, úžasné 
publikum, japonské jídlo, srdečnost 
Japonců… Denně jsem byl zván 
do rodin na večeři.

kdy jste poznal, že Vám to 
na pilu začíná jít více než 
průměrně? 
Tady už mi asi paměť sloužit nebude, 
je to přeci jenom moc dávno. Ale 
vím, že jsem musel hodně cvičit. Hrát 
na pilu je namáhavé, hlavně na prsty 
levé ruky a na záda. Taky velmi 
náročné na hudební sluch.

kdybyste měl přirovnat tuto 
netradiční dovednost k hraní 
na běžný hudební nástroj, co 
by jí asi bylo nejblíže?
Co se týče intonace všechny 
smyčcové nástroje a možná teremin. 

jak to chutná vám...

Ingredience:  
 4 hermelíny, 200 ml světlého piva, 100 ml oleje, 1 cibule, 4 stroužky 

česneku, sůl, mletý pepř, bobkový list

Postup:
 Hermelíny nakrájíme na kostičky. Oloupanou cibuli nasekáme na větší kousky, 

česnek na tenké plátky. Sýr s cibulí a česnekem pečlivě promícháme v misce. 
Osolíme, opepříme, přidáme bobkový list. Hotovou směs přemístíme do čisté sklenice, 
kde ji zalijeme pivem a olejem. V uzavřené nádobě necháme odležet, ideálně jeden 
týden.

Nakládaný hermelín 
pro pivaře
Doba přípravy: 15 minut, na jednu sklenici 
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V Bergeracu, v malém městečku v Gaskoňsku ve francouzské 
Akvitánii na Place de la Myrpe sní Cyrano o krásné Roxaně 
a vzpomíná na dobu „her a malin nezralých“. K jeho velkému 
nosu, „jenž velkého ducha značí“, se nesou vůně z nedaleké 
nádherné řeky Dordogne, která protéká líně zádumčivou 
říční krajinou, zalesněnými údolími, pod vápencovými útesy 
a je lemována kouzelnými městečky, vesničkami a hrady, se 
stejnou dráždivostí jako vůně uličnicky unikající z kuchyní 
a následně z talířů milovníků skvělého jídla. 

popíjení slastně ztěžknete a zvláčníte 
ne nepodobni toku řeky Dordogne, 
o níž se americký spisovatel Henry 
Miller vyslovil s neobyčejnou emocí: 
„Možná jednoho dne už nebude ani 
existovat Francie, ale Dordogne bude 
žít stále, tak jako stále žijí sny naplňující 
duši člověka.“

Mekka vinařů
Samozřejmě, že králem vín, a nejen 
v této oblasti, je Bordeaux. Samo město 
je důstojné, klasicky vytříbené, dýchá 

Oblast od Périgordu až po Baskicko 
na hranicích se Španělskem je prosla-
vená skvělým vínem a nejkvalitnějšími 
zemědělskými produkty a je tedy zcela 
logicky doslova rájem kulinářského 
umění. Stojí za to vydat se do tohoto 
kraje, který lze vychutnávat opravdu 
všemi smysly. Vezmeme-li za střed 
našeho rozhlížení malý a krásný 
Bergerac, samozřejmě díky slavnému 
Cyranovi, pak se nemůžeme nezmínit 
o nejproslulejším bergerackém vínu 
– sladkému Monbazilacu, při jehož 

potraviny ve světě

akvitánie 
– kraj kulinářských kouzel
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Katedrála St.-André v Bordeaux
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Foie gras – ztučnělá játra hus a kachen

Za lanýže si připlatíte

Pâté plněné švestkami

z něj sebevědomí, které mu dodává 
skutečnost, že je centrem oblasti, v níž 
se vyrábí jedno z nejlepších vín na světě. 
Navštívíte-li ho, pak je třeba zajít 
do Maison du Vin, kde se vám otevřou 
brány k vínu z celého regionu. Odtud se 
pak můžete vydat do vnitrozemí a opíjet 
se, nikoli do němoty, ale slastnou chutí 
vín z Bergeracu, Cahorsu, Buzetu 
a samozřejmě navštívit Mekku vinařů 
Saint-Emilion. Kamenné domy malého 
starobylého městečka v údolí řeky 
Dordogne jsou přichýleny ke strmému 
kopci, jemuž vévodí krásný kostel. 
Jméno má po poustevníkovi Emilionovi, 
který se v jedné z blízkých jeskyň usadil 
v 8. století. Vinná réva se tady pěstuje 
už od 3. století, v roce 1884 zde byl 
založen vinařský syndikát a oblast má 
svou vlastní vinařskou klasifikaci. Dnes 
na jejím nejvyšším stupni jsou vína 
označovaná jako premiers grands crus 
clasés A – Château Ausone, Château 
Cheval Blanc, které následuje asi 
šedesát dalších, jež jsou znávaná jako 
grands crus clasés. Ano, vína – suchá, 
aromatická, voňavá, rajsky sladká – 
zřejmě se nebude dostávat slov, která by 
vylíčila chutě v celé jejich rozmanitosti 
a plnosti. Ale vždyť k pravému požitku 
stačí i nevědět a jen vychutnávat. A platí 
to o vínech stejně jako o cognacu 
a armagnacu, který je typický především 
pro Gaskoňsko. Armagnac se destiluje 
pouze z vysoce kyselých vín, na rozdíl 
od cognacu (dvojitá destilace) je destilo-
ván jednoduchou průběžnou destilací, 
v dřevěných sudech zraje maximálně 10 
– 15 let. Tříhvězdičkový zraje v sudech 
nejméně rok, V.S.O.P. nejméně 4 roky, 
XO, Extra, Napoleon – ty zrají nejméně 
5 let. Ročně se ho vyrobí kolem šesti 
milionů lahví. Takže zapíjet máme čím, 
teď ještě co.

Zde vaří na sádle
A tady mohou propuknout doslova 
kulinářské vášně a člověk neví odkud 

začít. Tak například, oproti máslu 
nebo olivovému oleji se v této oblasti 
používá při vaření hlavně husí a kachní 
sádlo. Husy i kachny patří k nejroz-
šířenějším pokrmům a jejich maso 
a sádlo je spolu s vepřovým, hovězím 
a jehněčím masem ochucovaným 
bylinami, česnekem a lanýži zdrojem 
nesčetných gastronomických variací. 
Sobronade – fazolová polévka se 
slaninou, cou farci – plněný husí krk, 
daube bordelaise – hovězí dušené 
na červeném víně, canard aux cèpes 
– kachna na houbách, konzervované 
confit – kachna nebo husa naložená 
ve vlastním sádle, foie gras d´aie 
entier – husí játra v celku, bloc de foie 
gras – kousky jater stlačené do bloků, 
foie gras truffe – játra ovoněná 
černými květy lanýžů, tripons – dršťky 
a ris de veau – telecí brzlík, ragoût 
– směs fazolí s klobásami a masem, 
často skopovým, zdobená drobeným 
chlebem. Omáčky ochucované ořechy, 
kterých se tady rodí velké množství 
(vyrábí se z nich také pálenka eau-
-de-vie – živá voda), či nejlepšími 
švestkami ve Francii – švestkami 
z Agenu, které dávají mnohým jídlům 
neopakovatelnou chuť. To všechno 
jsou jen kamínky z ohromné gurmán-
ské mozaiky složené z produktů této 
oblasti. A to pomíjím lahůdky, které 
poskytuje Atlantik. Ale ani na sladké 
tečky není zapomenuto. Skvělý pastis 
gascon – z jemného listového těsta 
s přidaným armagnacem, či pastis 
landais – brioška ochucená rumem 
a pomerančovou kůrou, mousse au 
chocholat, broskve ve víně, chlazené 
melounové kuličky... leč zadržme. 

Švestky na sto způsobů
Pro zajímavost se ještě vraťme 
ke dvěma specialitám, které jsou však 
nezaměnitelné a typické pro tuto 
oblast. Sušené švestky z Agenu – měl 
jsem je doma rok, přidal jsem je 

Akvitánie je krajem vinařů 30. nejstarší kavárna v Evropě
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potraviny ve světě

inzerce

do naší slivovice, vkládal je do omáček 
připravovaných k masům, žvýkal jsem 
je a zvolna vysával jejich jedinečnou 
chuť. Dělají se z nich kompoty, sirupy, 
džemy, likéry, pálenky, dávají se 
do dezertů. Slivoně přivezli do Francie 
křižáci a výsadbou se záhy začaly 
zabývat kláštery. Odtud se pak 
švestky po řece Garonne vyvážely 
do Bordeaux a dále do všemožných 
zemí světa. Postupně se vypěstovala 
jedna odrůda, která je nejvhodnější 
k sušení. Teprve usušením vyniknou 
všechny její chutě, vlastnosti a kvality, 
především množství vitaminů, 
minerálů a vlákniny. Švestky se sklízejí 
od srpna do října. Pozoruhodné je, že 
většina pěstitelů nenajímá na sklizeň 
česáče, kteří by ovoce trhali ručně. 
Zkušení pěstitelé otloukají opatrně 
stromy, pod kterými jsou nataženy 
sítě, dlouhými dřevěnými tyčemi. 
Kromě toho, že se ovoce nedotkne 
lidská ruka, spadají jen plody opravdu 
zralé. V současnosti jsou v této oblasti 
vysazeny téměř 3 miliony stromů. 
Nejrafinovanější pochoutkou jsou 
zřejmě sušené švestky, které jsou 
ručně plněné švestkovým krémem 
s příchutí armagnacu a vanilky.

O lanýžích toho bylo napsáno mnoho. 
Lanýže patří nepochybně k přírodním 
záhadám. Odolávají pokusům 
o umělé pěstování, brání se vědeckým 
pokusům proniknout k jejich tajemství, 
skrývají se mezi kořeny jen některých 
druhů dubů, kde je dokážou 
vyčenichat vepříci nebo psi speciálně 
vycvičeni k této zdánlivě komické 
práci. Jejich aromatická vůně a chuť se 
staly předmětem kulinářských tužeb. 
Můžete si je koupit na trzích třeba 
v Sarlatu nebo v Périgueux, ale musíte 
počítat s tím, že se vaše peněženka 
značně vyprázdní. Za půl kila lanýžů 
můžete také zaplatit až přes 200 euro. 
Všechna jídla, ať v restauracích, nebo 
konzervovaná, která jsou připravována 
s lanýži, ve svých cenách jejich 
přítomnost viditelně odrážejí.
Bordeaux, Périgord, Gaskoňsko – už 
sama ta jména chutnají při vyslovení. 
Nádherná kamenná města, městečka 
a kouzelná vesnická architektura, 
skvělí lidé a úžasné jídlo, které potěší 
váš zrak, čich a chuť, to vše najdete 
podél řek Dordogne a Garonne. 
A uvědomíte si, že dobré jídlo neslouží 
jen k naplnění břicha, ale především 
k potěše ducha.

Toulouským husám jsou chovatelé věrni 
po staletí
Cyranova socha v Bergeracu

SÝRY PRAVÝCH 
GURMÁNŮ

MLÉKÁRNA OLEŠNICE, RMD, člen skupiny Interlacto, www.mleko.cz
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inzerce

Každých 15 sekund nové last minute nabídky!

Kam pojedete

na dovolenou vy?

Vyberte si 

z nejvetší nabídky 

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

Jupííí! Zase razíme k móóóóóóóri

ČESKÁ ZNAČK
A

www.primazmrzlina.cz

Novinky

Z pravého tvarohu, 

smetany a ovoce!

svet_inzerce_210x146.indd   1 26.6.13   14:28
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příběhy jídla

zrací sklep ve skále v českokrumlovské 
Rybářské ulici, ve kterém se dříve 
uskladňovaly brambory a zelenina. 
Niva byla do jeskyní dopravována 
na koňských povozech, a to až 
do šedesátých let. Nákladní vozy 
nemohly být využívány, protože by 
neprojely českokrumlovskou uličkou 
podél Vltavy. Jelikož ale začala být niva 
v kurzu, rozhodlo se, že se v Krumlově 

odbyt byl však minimální, neboť 
prakticky každý šumavský chalupář 
měl vlastní krávu a samotné město 
Krumlov nebylo dost osídlené. Všechny 
výrobky – mléko, jogurty, tvarohy – se 
tedy vozily do Prahy. Ani po válce 
nebyla mlékárna schopna prodávat 
dostatek mléka v konzumní podobě, 
takže se zkoušela výroba všemožných 
sýrů jako romadúr, eidam či moravský 
bochník. Zlomem se stal rok 1951, kdy 
z Týna nad Vltavou přichází Bohuslav 
Novák a zavádí výrobu nivy, na kterou 
se krumlovská mlékárna od té doby 
začíná specializovat. Zpočátku se 
vyrábělo jen malé množství a Češi si 
svou cestu k plísňovému sýru teprve 
hledali, takže více než dvě třetiny 
produkce mířily do Velké Británie. 
Rozsáhlejší výroba byla zahájena až 
v momentě, kdy se začal využívat 

Niva je českou variantou jednoho 
z klenotů francouzské gastronomie, 
sýru rokfór. Legenda praví, že sýr byl 
objeven, když mladík obědvající chléb 
s ovčím sýrem spatřil v dáli krásnou 
dívku. Zanechal své jídlo v nedaleké 
jeskyni a vydal se s ní setkat. Na pokrm 
si vzpomněl až za několik měsíců 
a mezitím proměnily plísně obyčejný 
sýr na rokfór. První zmínky o tomto 
sýru z ovčího mléka pocházejí již 
z roku 79 n. l., kdy se o jeho bohaté 
chuti ve svém díle Historia naturalis 
zmiňuje Plinius starší. Česká niva je 
o poznání mladším příbuzným.     

Těžké začátky
Krumlovská mlékárna se začala 
stavět v roce 1942 jako konzumní 
mlékárna, která měla zpracovávat 
přebytky ze šumavských statků. Její 

Sýr ze šumavských luk
Malebné město Krumlov je neodmyslitelně spojeno 
s nádherným zámkem a otáčivým hledištěm. Je ale více 
než šedesát let také domovem sýru niva, který získal jméno 
podle šumavských luk. Ačkoli v minulosti začínala niva svou 
cestu ke spotřebitelům ve skalních jeskyních a dnes k nim 
vyjíždí z vysoce moderních sklepů, co zůstává, je špičkový sýr 
s typickou modrozelenou plísní. 
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vzduchu a stabilní teplotou. Sýr tak 
dostává vyrovnanější jakost, neboť 
rychlost jeho prozrávání není závislá 
na venkovních klimatických podmín-
kách. V minulosti byla výroba nivy 
ruční od samého počátku až do konce, 
dnes již více mechanizovat nejde. 

Jak se niva vyrábí?
Základem nivy je samozřejmě 
prvotřídní kravské mléko, kterého se 
denně v krumlovské Madetě zpracuje 
117 000 litrů. Poté, co se mléko zpas-
terizuje, je nutné homogenizovat tuk 
a rozbít ho na stejně veliké části, aby 
niva byla schopná rovnoměrně pro-
zrát. Množství tuku, které se do mléka 
zpět vrací, je závislé na zamýšlené 
tučnosti sýra – Jihočeská niva má 
v sobě padesát procent tuku, její 
sestra Zlatá niva je ještě o deset 
procent tučnější. Po jednodenním 
zrání se do mléka přidává kultura 
Penicillium rocqueforti, kterou si 
sýraři pěstují ve vlastní laboratoři 
a přesný postup si bedlivě střeží jako 
recept na nejvybranější delikatesu. 
Po odpuštění syrovátky se mléko 
napouští do forem, kde probíhá první 
solení. Palety pak cestují do solných 
lázní, ve kterých jsou naloženy další 
dva dny. Každý bochník pak prochází 

rukama pracovníků sýrárny, kteří jej 
ještě ručně nasolí. Aby mohly plísně 
dobře růst a prosperovat, je třeba jim 
několika vpichy zajistit dostatečný 
přísun kyslíku. A pak už se sýrové 
bochníky nechají jen odpočívat 
ve vychlazených sklepích. Po třech 
týdnech se přes mycí linku a detektor 
kovu dostanou na balírnu, odkud již 
putují ke spokojeným zákazníkům. 
O kvalitě, ale také jedinečnosti svědčí 
Chráněné zeměpisné označení EU, 
které Jinočeská niva a Jihočeská Zlatá 
niva získaly v roce 2010 jako vůbec 
první dva české sýry bez jakýchkoli 
úprav receptury a technologických 
postupů.  

postaví oblastní moderní sklepy s roční 
kapacitou 4500 tun a později sýrárna, 
čímž se Krumlov stane výrobcem nivy 
pro celé Československo. 

s nivou do evropy
V roce 1974 začalo ražení nových štol 
a sklepů v celkové délce 800 metrů 
a v roce 1989 byla spuštěna samotná 
sýrárna. Ve stejném roce ovšem také 
padlo Generální ředitelství, jednotlivé 
mlékárenské podniky se osamostatnily 
a výrobu nivy nezrušily, jak bylo 
původně plánováno. Výrobní kapacity 
tedy výrazně převyšovaly prodej 
a krumlovská niva si musela vybojovat 
své místo na slunci, aby se tyto poměry 
vyrovnaly. 
V roce 2004 do výroby nivy zasáhla 
Evropská unie. Nešlo o samotný název 
výrobku jako u pomazánkového másla, 
ale o skladovací podmínky, které zrací 
sklepy ve vápencových skalách nabí-
zely. Ačkoli byly sklepy na svou dobu 
považovány za jedinečné a pokrokové, 
představovaly zároveň mnoho omezení 
vyplývajících z proměnlivých klimatic-
kých podmínek – problematická byla 
zejména výměna vzduchu a udržení 
stabilní teploty. Již o rok později byly 
uvedeny do chodu plně klimatizované 
sklepy s počítačem řízenou výměnou 

inzerce

Tesco podporuje zdravý životní styl 
Stále více lidí se zajímá o správnou životosprávu. Uvědomují si, že zejména 
zdravá a vyvážená snídaně je důležitou součástí startu do nového dne. Společ-
nost Tesco se snaží na zvýšenou poptávku po výrobcích podporujících zdravý životní styl odpovídat, a proto 
rozšiřuje bohatou nabídku více než 350 druhů cereálií o dalších dvacet novinek. Společnost Tesco přináší celou 
řadu nových cereálních pochoutek, které mohou pomoci zlepšit stravovací návyky a celkový životní styl. „Pro-
deje v segmentu cereálií v posledních letech stabilně stoupají,“ říká Jiří Mareček, tiskový mluvčí společnosti 
Tesco a dodává: „Otázka zdravé výživy se stala v posledních letech naprostou samozřejmostí pro většinu z nás. 
Naší nabídkou v obchodech chceme vyjít vstříc přáním našich zákazníků. A protože si velmi zakládáme na ši-
roké nabídce zboží, zákazníkům nabízíme stovky různých druhů cereálních výrobků. Doufáme, že právě těch 
dvacet dalších, které přibudou do nabídky, přinesou netradiční novinky a zpříjemní našim zákazníkům jejich 
ranní chvilky při snídani.“ Širokou nabídku rozšíří převážně o snídaňové lupínky a müsli tyčinky pro děti. Exkluzivně budou cereálie 
k dostání na pěti obchodech napříč celou republikou (HM Hradec Králové, HM Letňany, HM Plzeň, HM Praha Eden a HM Ostrava). 
Podle preferencí zákazníků zařadí Tesco cereálie na podzim i do dalších obchodů. 
 

Moderní zrací sklepy v Madetě Každý bochník se musí ručně nasolit
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Ohlasy z webu
Před 10 lety jsem radikálně změnila 
svůj životní styl. Troufám si tvrdit, 
že patřím mezi zdravé důchodce. 
Prevence je daleko lepší než hašení 
následků. Dřív jsem příliš neuvažovala 
nad tím, co jím. Dnes si dost pečlivě 
vybírám. A protože jsem mlsná, jím 
jenom dobré věci. Snažím se opatřit 
si čerstvé potraviny, zásadně nekupuji 
jakékoli konzervy, nepoužívám 
polotovary, kromě oběda v práci si 
sama vařím a sladkosti peču doma. 
Denně jím syrovou zeleninu, nejlépe 
sezonní. Smažené věci jím jednou 
za čas, nijak mi nescházejí. Před 
ztuženými tuky dávám přednost 
máslu a oleji. Nechutnají mi light 
potraviny. Na sladkém domácím 
koláči si pochutnám, zato slazené 
vody z obchodu naprosto ignoruji. 
Vařím si ráno čaj z čerstvě natrhaných 
bylinek, v zimě z vlastnoručně nasu-
šených, občas zelený nebo černý čaj, 
často piju čistou vodu z kohoutku, 
balenou vůbec nekupujeme. Ovocné 
šťávy i čaje ještě většinou ředím 
vodou. 
Mám ráda maso, ale dám si ho tak 
třikrát týdně. Spíš bílá masa, hovězí 
zřídka. Jsem přesvědčená, že strava 
má být pestrá. Problém je nejen 
v tom, co jíme, ale i kolik toho sníme. 
Přejídáme se. Cítím se nejlépe, když 
se najím, až když pocítím hlad. 
Nejlepší jsou jednoduchá jídla. 
Nezapomenu, jak skvěle mi bylo 
jednou při práci na zahradě, když 
jsem neměla ve chvíli hladu nic jiného 
k dispozici než čerstvě koupený 
chutný chléb a čistou vodu na zapití. 
Málokdy mi bylo po jídle tak dobře 
jako tenkrát.
Musím dodat, že do práce chodím 
zásadně pěšky, takže denně 4 až 5 km 
udělám. Pokud něco začne bolet, 14 
dní tomu dám čas, tělo si s tím zpra-
vidla samo poradí. K lékaři nechodím, 
kromě zubaře, jenom na preventivní 
prohlídky, to ano, kvůli klidu na duši. 
Léky nekupuji, ale používám některé 
potravinové doplňky. 
Vůli ke změně způsobu života musí 
v sobě najít každý sám, lehké to není, 
ale stokrát se to vyplatí. Pokud touto 
svou malou zpovědí někoho inspiruji, 
budu ráda.

ladislava

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)

na internetu

radím se 
s kamarádkami

v knihách

v časopisech

anketa
Nyní můžete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce: 
Kde hledáte informace o dětském 
stravování?

recept měsíce
Zasílám vám recept na domácí chleba z cukety 
do soutěže o předplatné časopisu Svět potravin. 
S pozdravem Eugenie Sovová

Ingredience:  
 500 g cukety, 500 g hladké mouky, 200 ml vody + 2 lžíce octa (nebo 200 ml 

piva), 2 lžíce medu (nebo cukru), 40 g droždí, 2 lžičky soli, 2-3 lžičky kmínu 

Chleba z cukety 

Postup:
 Cuketu rozstrouháme a svaříme na pyré. Vaříme tak dlouho, až se objem zmenší asi 

o třetinu. Necháme vychladnout. Z vlažné vody, medu, droždí a mouky připravíme kvásek. 
Když vzejde, dobře prohněteme ze všech surovin těsto. Na teple necháme kynout asi 
hodinu, pak těsto prohněteme. Vytvoříme bochánek, který na pomoučněném plechu necháme 
přikrytý ubrouskem znovu kynout opět asi hodinu. Předehřejeme troubu na 180 °C, těsně 
před vložením do trouby povrch chleba potřeme hodně slanou vodou, pečeme asi 15 minut 
na 180 °C, pak snížíme na 150 °C a dopečeme ještě asi 30 minut. Ihned po vyndání 
z trouby znovu potřeme slanou vodou. Výsledný chleba má hnědou křupavou kůrku 
a zapíchnutá špejle zůstává suchá. Krájet začínáme až po vychladnutí.

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: 70 minut (+ 2 hodiny kynutí), na 1 bochník
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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 08/13

Kolik restaurací v ČR má v současné 
době Riccardo Lucque?

1) žádnou
2) tři
3) pět

Soutěž pro nové 
předplatitele
Pořiďte si roční předplatné časopisu Svět potravin a získejte skvělé výhody: na ročním 
předplatném nyní ušetříte 58 Kč, neboli získáte 12 čísel za cenu 10 a zdarma můžete dostávat 
na svůj email aktuální informace o nebezpečných potravinách na trhu. Navíc pokud budete 
mezi prvními šesti novými předplatiteli, vyhrajete knížku Italská kuchyně! Kromě zaplacení 
předplatného k tomu stačí už jen správně odpovědět na otázku:  

Inspirace nejen na letní jídelníček
Riccardo Lucque je typickým Italem s jižanským temperamentem, 
říká se o něm, že vaří jako pánbůh, co chodí po zemi. Svou 
gastronomickou kariéru odstartoval v šestnácti letech a od té 
doby sbírá jeden gastronomický úspěch za druhým. S oblibou 
připomíná, že dobré jídlo musí v restauraci chutnat, jako kdyby 
se uvařilo doma. I proto je jeho kuchařské umění, a stejně tak 
i recepty, které čtenářům předkládá, tak srozumitelné, chutné 
a neodolatelné. Každý z receptů provází fotografie a také 
Riccardův prověřený tip na další vylepšení pokrmu či alternativy 
v použitých surovinách. 
A v čem tkví prapůvod jeho umění? „V Itálii jsme zvyklí setkávat 
se všichni u jednoho velkého stolu. Otec vždy striktně dodržoval 
pravidlo, že dokud u stolu nebyli všichni, tak jsme nesměli začít jíst. Tradice stolování s rodinou 
byla tedy pro mě dosti zásadní,“ vzpomíná Riccardo Lucque. Mimořádně vydařená kuchařka 
je v prodeji internetovém knihkupectví www.KNIHCENTRUM.cz.

soutěž
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Tajenka z červencového čísla:
Jennifer Green-Duncanová: Jsem alergická na jídlo. Všechno, co sním, se přemění na tuk.

křížovka
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