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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
zářijové číslo našeho časopisu je věnováno dětem. Společně s odborníky 
jsme se zamysleli nad tím, co vlastně jedí české děti, co by jíst měly a jak jim 
i konzumaci nepříliš oblíbených potravin zpříjemnit. 
Jako další krok při zkoumání toho, co děti jedí a co jim současně nabízí 
reklama i trh, jsme některé oblíbené dětské potraviny nakoupili a zjišťovali, 
čím vlastně své ratolesti v dobré víře krmíme a čím se nabídka pro ně 
liší od variant pro dospělé. Není to žádná sláva. Dětské potraviny totiž 
v mnohých případech nejsou příliš vhodné nejen pro naše potomky, ale 
s jejich složením by měli problémy i mnohem starší strávníci. Musíme se 
tedy rozhodnout, zda budeme naslouchat vábivému hlasu reklam, nebo 
zdravému rozumu. A jestli se chceme dál posouvat v evropských žebříčcích 
obezity a zadělávat další generaci na zdravotní problémy, které bude řešit 
celý život. 
Ne, že by na tom moje generace byla o tolik lépe a žila zdravěji. Dodnes si 
živě pamatujeme dlaně barevné od vitacitu, prsty umazené od lískooříškové 
pomazánky (o existenci nutelly jsme neměli ani ponětí) nebo sojový suk, 
který nešel ani za nic ukousnout. Jídlo, které nám připomíná dětství, je pro 
nás mnohem důležitější, než si uvědomujeme. Nostalgie po jídle našeho 
dětství nás totiž dokáže někdy utěšit 
a povzbudit i v dospělém věku, ať už si 
po těžkém dni uvaříme krupičnou kaši, 
palačinky jako od maminky nebo kakao 
přesně takové, jako dělávala babička. 
Tento psychologický efekt se nazývá 
comfort food a znají ho kultury po celém 
světě. V Americe je tímto jídlem kuřecí 
polévka, v Austrálii jablečný koláč, 
v Indonésii kuřecí soté. A na co nejraději 
vzpomínáte vy? 

Dále v tomto čísle najdete návod, jak 
rozeznat pravý burčák, a poradíme, jak 
nakládat s instantními kuřecími polévkami 
i jaké bylinky zabírají proti bolesti hlavy. 

Krásné pozdní léto přeje
Jana Uhlířová,  
editorka

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČíSLA.
Správná odpověď byla c) 3
Na dárek se mohou těšit: Jaroslav Pecina, Havlíčkův Brod, 
Jiří Géryk, Nový Jičín, Vendula Burýšková, Mladcová

Připravte si chutnou a zdravou svačinu na letní výlety 
s PENNY. Na pšenično žitný chléb Karlova Koruna si 
namažte některý ze sýrů Boni a případně ještě vylepšete 
plátkovým sýrem Boni či některou uzeninou ze široké 
nabídky řady Řezníkův talíř. K pití si přibalte některý 
z výrobků řady Tanja a můžete vyrazit na toulky po celé 
ČR. A pokud budete chtít ochutnat místní specialitu 
daného kraje, každý týden najdete v letáku tip ze strany 
PENNY. Poukázku do PENNY vyhrají tři čtenáři, kteří 
na adresu redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:  
Limonády řady Tanja si můžete vychutnat s příchutí:
a) pomeranč, citron, malina
b) broskev, citron, ostružina
c) pomeranč, limeta, citron
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Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu 
bez předchozího písemného souhlasu 
vydavatele je zakázáno.  

www.svetpotravin.cz 
v srpnu

• v srpnu prošly naše webové stránky 
velkou proměnou – nový layout je 
přehlednější, modernější a uživatelsky 
příjemnější. Kromě vašich oblíbených 
stávajících rubrik zde nyní naleznete 
rubriky nové: Poradna, Recepty, Pro 
matky s dětmi nebo Téma měsíce 
• uživatelé, kteří se zaregistrují 
na našich stránkách, obdrží 
každý měsíc newsletter s odkazy 
na nejzajímavější články, soutěže 
a akce měsíce na webových 
stránkách. díky registraci vám tak již 
žádný zajímavý článek neuteče!  
• v srpnu se vám nejvíce líbily články 
o testování pivních limonád, dietě 
jeskynních lidí, letních receptech 
a českých pivovarech 
• předplaťte si Svět potravin 
a získáte knížku Italská kuchyně 
nebo týden krabičkové diety zcela 
zdarma. Objednávku předplatného 
naleznete na našich webových 
stránkách 
• časopis Svět potravin naleznete 
i na facebooku! Staňte se naším 
fanouškem a budete jako první 
vědět o nových článcích, radách, 
jak správně nakupovat kvalitní 
potraviny, výsledcích testů potravin 
či výživových trendech 

SOUTĚŽ PENNY 
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Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Den bez masa 
Kampaň Bezmasé 
pondělí ukazuje, 
jaký význam má 
snížení spotřeby 
masa pro ochranu 
životního prostředí 
i zdraví, a usnadňuje 
dodržování bezmasého 
dne v týdnu. Kuchařka 
obsahuje jídelníček 
na 52 týdnů v roce. Najdete v ní recepty 
na svěží jarní polévky, nápadité letní 
saláty, chutné podzimní zapékané 
pokrmy i sytá zimní dušená jídla, budou 
vás lákat třeba lívance s dýní či sicilské 
těstoviny s květákem. Vydal Slovart 
za 449 Kč.          

Gastronomie 
v toku času   
Zajímá vás legislativa? 
Přemýšlíte při pohledu 
na jídelní lístek, jak tato 
praktická pomůcka 
vznikla nebo vás při 
slavnostní hostině 
napadne, jak se 
hodovalo na šlechtic-
kých dvorech? Kolektiv 
autorů publikace je 
složen ze specialistů 
v daných oborech z praxe i akademické 
sféry. Kniha přináší příspěvky o výživové 
kvalitě, racionální přípravě jídel 
i komponování stravy. Vydal Press21 
za 199 Kč.           

České bezlepkové 
pečení
I život bez lepku může 
být plný lákavých slad-
kých dortíků, vdolečků, 
sušenek, ale také pizzy, 
slaného lístkového 
pečiva a dalších dobrot. 
Recepty v této knize 
vycházejí ze zvyklostí 
a tradic běžné české 
rodiny pro potřeby 
celého roku, včetně 
klasických svátků, jako jsou Vánoce 
a Velikonoce, jsou však připraveny 
z bezlepkových surovin a některé počítají 
také s dalšími alergiemi. Autorka Hana 
Šimková je maminkou pěti dětí, pro 
něž už více než dvacet let připravuje 
bezlepkovou stravu. Velmi cenné jsou 
její zkušenosti a postřehy, které usnadní 
práci těm, kdo s bezlepkovým pečením 
začínají. Vydal CPRESS za 212 Kč.  

09/13
Měsíc vinobraní      
Slavnosti vína i burčáku vás v tomto 
měsíci čekají v každém regionu naší 
země. O víkendu 7. až 8. září se vydejte 
třeba na hrad Střekov, Pálavské vinobraní, 
na Slovácké slavnosti vína a otevřených 
památek nebo na vinobraní na zámku 
Kačina. Všude vás čeká výborné víno, 
skvělá zábava a pravá vinařská atmosféra.    

Někdo to rád horké  
V Brně se v sobotu 7. září koná Chillibraní 
a Chilližrout, druhý ročník soutěže v kon-
zumaci ostrých pálivých pokrmů, pořádaný 
spolkem vášnivých pěstitelů a konzumentů 
chilli. Cílem je ukázat veřejnosti, že úroveň 
pálivosti nekončí u konvenčních supermar-
ketových paprik, a současně rozbořit mýty, 
kterých je kolem chilli více než dost.   

Dozlatova upečená    
Jarmark s výrobky tradičních řemesel, 
bohatý program pro celou rodinu 
a hlavně husí pochoutky nejen 
v místních restauracích si užijete 
na Husích slavnostech v Boskovicích 
v okrese Blansko 21. září. Přijeďte si 
doplnit zásobu husího sádla a ochutnat 
poctivou husí pečínku!
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kalendárium

Na pivo na Křivoklát
O víkendu 13. a 14. září se na hrad Křivoklát 
sjede desítka zástupců českých pivovarů, 
které vaří pivo tradiční technologií. Pokud 
tedy patříte mezi milovníky piva a pivní kul-
tury, nesmí vám tento Královský vzorkový 
veletrh pivovarnictví uniknout! Součástí 
akce bude vyhodnocení nejlepších piv 
a získání „Královského glejtu“.   

Oslava úrody
Na první zářijovou neděli po úplňku, letos 
tedy 15. září, připadá slavnost dožínek. 
Mezi tradice této oslavy ukončení žní 
patří například odvážení posledního 
snopu z pole, předání dožínkového věnce 
a hostina s hudbou a tancem. Oslavit je 
můžete třeba v Pardubicích 14. září nebo 
v Hradci Králové. 

Jak chutná Morava  
V neděli 29. září vyzkoušejte, Jak 
šmakuje Moravskoslezsko na zámku 
Bruntál. Ochutnáte regionální speciality, 
užijete si kuchařskou i barmanskou show 
a zažijete den plný dobrého jídla i zábavy. 
Hlavní myšlenkou tohoto projektu 
je vrátit typické regionální speciality 
na jídelní lístky zdejších restaurací. 
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VyzKOušeJte uGO  
Už jste ochutnali čerstvé, 
ovocno-zeleninové šťávy UGO 
od Kofoly? Jedná se o 100% 
nepasterované šťávy, které 
jsou místo pasterace vystaveny 
vysokému tlaku. Za zrodem 
šťáv UGO stojí vize zdravého, 
místního výrobku a vlastní výrobě předchází pečlivý výběr dodavatelů, 
kontrola kvality a původu zeleniny a ovoce. Mrkev, ale i řepa, celer, červené 
zelí, tedy druhy zeleniny, které se z našeho jídelníčku pomalu vytrácejí, jsou 
díky přidanému jablku opravdu lahodné. Doporučená maloobchodní cena 
je 30 Kč, další informace naleznete na www.ugo.cz.

tip rEdakCE

LehKý tOastOVý OběD   
Do piknikového koše jsou jako stvořené RACIO Toasty, které báječně doplní zele-
ninu, grilované maso, ale i ovocný salát – a křupavé lehké osvěžení je na světě. Ať 

sáhnete po Toastu celozrnném či 
Toastu Multigrain, můžete si být 
jisti, že dodají jídlu ten správný 
šmrnc. RACIO Toast celozrnný 
vyniká pšeničnou celozrnnou 
moukou, která ukrývá rozemleté 
celé zrno a má tak mnohem 
vyšší obsah vlákniny, enzymů, 
minerálních látek a stopových 
prvků než bílá mouka. Za balení 
125 g zaplatíte 29,90 Kč. 

sKVěLá chuť KažDý DeN
Chcete rodině dopřát k večeři to nejlepší? 
Řešením jsou krémové varianty Maggi 
polévek, které si můžete zpestřit a ochutit 
na více způsobů. Vybrat si můžete mezi 
Gulášovou, Hráškovou s uzeným masem 
a Kulajdou. Polévky vás nadchnou skvělou 
chutí, ale i nutričně vyváženým složením 
a absencí přidaného glutamátu a kon-
zervantů. Skvělá chuť Maggi polévek 
je nyní podtržena novým obalem, který 
na regálech nepřehlédnete. Na obalu 
každé polévky jsou navíc uvedeny dobré 
suroviny, které obsahuje. Doporučená 
cena polévek je 19,90 Kč (750 ml).  

ROLLs-ROyce Mezi OLeJi  
… tak se říká sicilským olivovým 
olejům Frantoi Cutrera. 
Přirovnání sedí perfektně, až 
na jeden malý detail – luxusní 
oleje této značky si může dopřát 
každý. Právě v těchto olejích 
ochutnáte olivu jako pikantní 
a svěží lahůdku s vůní bylinek 
a už pro vás nebude cesty zpět 
k unifikovaným průmyslovým 
olejům. Na výběr má sicilská 
značka několik druhů olejů, které se liší třeba filtrací nebo odrůdou oliv, 
ze které jsou vylisovány. Oleje jsou k dostání od 219 Kč za 0,25 litru na 
www.frantoicutrera.cz a v prodejnách Sklizeno.

zDRaVí a síLa V biOKVaLitě   
Máte rádi biovýrobky a produkty 
s co nejpřirozenějším charakterem? 
Pak vyzkoušejte BIO VIA Natur, 
jogurtový nápoj s unikátní kombinací 
živých kultur. Díky zachování přiroze-
ného obsahu tuku nápoj nabízí jemně 
navinulou, ale přitom plnou chuť, 
a navíc neobsahuje lepek. Vyzkoušet 
ho můžete i v příchutích jahoda 
či brusinka. Ochutnejte jogurtový 
nápoj pro zdraví a sílu v biokvalitě! 
Za balení 320 g zaplatíte za natur 
verzi 19,90 Kč, za verzi ovocnou 
22,90 Kč. 

bLesKuRychLé bRaMbORy    
Připravit si brambory k večeři 
už nemusí být složitý a časově 
náročný úkol. S novými bramborami 
do mikrovlnné trouby Terre Fertiles 
zvládnete vše rychle a bez pomoci 
škrabky a za pouhých 10 minut si 
tak můžete pochutnávat na výtečné 
večeři. Sáček s bramborami v páře 
stačí dát na 10 minut do mikrovlnné 
trouby a chutná příloha je na světě. 
Balení obsahuje brambory odrůdy 
Marylin, které pocházejí ze známé 
francouzské zemědělské oblasti 
Champagne. K dostání v prodejnách  
Lidl za 19,90 Kč (750 g).  
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středočeský vinařský fond 

Pomazánkové máslo  

šampionem je Rulandské šedé

co se kde šustne

Dovážení jídla 

sbírka baleného cukru 

Středočeský kraj začne ve spolupráci se soukromým investorem revitalizovat zřejmě nejstarší vinici 
v Čechách, která se nachází v Dřísech na Mělnicku. Po prázdninách pak veřejnosti představí záměry 
nového středočeského vinařské-
ho fondu. Vinici na pozemcích 
obce Dřísy podle pověsti založila 
kněžna Ludmila v počátcích vlády 
Přemyslovců. Vinice se od ne-
paměti nazývala vinicí svatého 
Václava a díky poloze obrácené 
k jihu a kvalitní půdě prý rodila 
po staletí vynikající víno. V roce 
1818 byla zrušena a dále nebyla 
udržována. Právě na svatého 
Václava, tedy 28. září, by se měly 
vinice letos znovu otevřít.

Šampionem vinařské oblasti Čechy se v Národní soutěži vín stalo Rulandské šedé, výběr 
z hroznů 2012 ze Žernoseckého vinařství. Nejlepším červeným vínem porota zvolila Ru-
landské modré, české zemské víno 2011 od vinařství Zlatá Praha. Jako nejlepší růžové víno 
z Čech porota ohodnotila Modrý Portugal rosé, jakostní víno 2012 z Lobkowiczkého zá-
meckého vinařství v Roudnici nad Labem. Ryzlink rýnský, výběr z bobulí 2007 vinaře Luďka 
Vondráka získal ocenění za nejlepší bílé polosladké víno. Žernosecké vinařství vedle titulu 
šampiona získalo také cenu za nejlepší kolekci přihlášených vín.

Uničovský stomatolog Karel Stupka sbírání baleného cukru před 
lety propadl natolik, že v zásuvkách a skříních po celém domě 
má uloženo bezmála 64 tisíc sáčků s cukrem a kusových balení 
kostek ze 115 zemí. Kdyby všechny balené cukry vysypal na jed-
nu hromadu, vážila by více než 300 kilogramů. Jeho sběratelská 
vášeň začala nenápadně, když si z tuzemských a zahraničních 
dovolených postupně přivezl několik balených cukrů jako suve-
nýr. Sběratel si nejvíce cení cukru z produkce cukrovarů, které 
fungovaly v meziválečném Německu a v první Československé 
republice.

Choceňská mlékárna, největší výrobce pomazánkového másla v Česku, 
očekává, že začne výrobek pod názvem „Choceňské tradiční pomazán-
kové" vyrábět koncem letošního roku. Přejmenování mléčného pro-
duktu v polovině loňského října Česku nařídil Soudní dvůr EU. Podle 
něj se tradiční český produkt nemůže dále označovat jako pomazán-
kové máslo, protože neobsahuje dostatečné množství mléčného tuku. 
Výrobci potřebují čas na výrobu nových kelímků, které pro všechny 
čtyři výrobce pomazánkového másla vyrábí jen jedna firma. Další čas si 
vyžádá likvidace starých obalů.

Nejoblíbenějšími pokrmy při dovážení jídla jsou pizza, bur-
gery a sushi. Lidé si nechávají doručit víc večeří než obědů, 
vyplývá ze společného průzkumu serveru DameJidlo.cz 
a rozvozů sushitime.cz a Pizza West. „Rozvozy jídla fungují 
v České republice již mnoho let, dříve bylo jedinou možností 
zvednout telefon a zaplatit hotovostí. Zákazníci však chtějí 
možnost platit kartou, objednat si online a vidět rozvozy 
přehledně na jednom místě,” uvedl zakladatel DameJidlo.cz 
Tomáš Čupr. Přes nové možnosti většina zákazníků stále pre-
feruje klasické objednávky přes telefon a placení v hotovosti.    
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palec nahoru, palec dolů

Přeuzená jídla          
– palec dolů 
Hygienici varují před konzumací 

přeuzených jídel, jakými jsou například 
uzené klobásy opečené na uhlí. 
Obsahují podle nich škodlivé látky. 
Pracovníci Krajské hygienické stanice 
v Brně proto taková jídla v létě u stánků 
kontrolují a měří obsah škodlivin v nich. 
„Typické jsou například moravské uzené 
klobásy s černým povrchem připravené 
na grilech a podávané lidem na různých 
akcích. Takové pokrmy obsahují 
polyaromatické uhlovodíky,“ uvedla 
hygienička Jana Laštovičková. Podle 
ní jsou pro lidský organismus škodlivé 
a jejich přílišná konzumace může vést 
až k rakovině žaludku či tlustého střeva. 
„Jestliže je jídlo vyrobeno jako uzené, 
nemá smysl jej ještě upravovat uzením 
na grilech nebo v komínech.“    

Méně závadných potravin    
 – palec nahoru 
Počet varování před závadnými 

potravinami, jež se dovážejí do Evropské 
unie či se kterými obchodují členské státy, 
loni mírně poklesl. Nejvíce závadných 
potravin pochází z Číny, problémy ovšem 
mělo i několik výrobků z ČR. V roce 2012 
RASFF (Systém rychlého varování pro 
potraviny a krmiva) obdržel téměř 9000 
oznámení, což v porovnání s rokem 2011 
představuje pokles o skoro čtyři procenta. 
Přes 500 podezřelých výrobků pocházelo 
z Číny, přes 300 z Indie nebo Turecka 
a přes stovku ze sedmi zemí včetně USA, 
Španělska, Thajska, Polska nebo Německa. 
Problémy byly zaznamenány i u osmi 
výrobků z Česka, které si ale v porovnání 
s předchozími lety polepšilo – v letech 
2010 a 2011 jich bylo nejméně 20. 
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Nadějné vyhlídky      
– palec nahoru 
Dobrou letošní úrodu očekávají 

jak vinaři, tak ovocnáři na jihu Moravy. 
Dostatek révy už na vinicích je, nyní 
záleží na dalším počasí. Méně výkyvů 
by mělo pomoci vyšší jakosti a vinaři by 
měli méně starostí s ošetřováním proti 
houbovým chorobám i proti škůdcům. 
„Dosavadní ráz počasí, tedy nadprů-
měrné srážky a následná extrémní vedra, 
byl opravdu hodně náročný,“ říká Libor 
Výleta, ředitel Vinia Velké Pavlovice. 
„Čím méně výkyvů mezi extrémně vyso-
kými teplotami a extrémními srážkami 
bude, tím bude jakost vína vyšší.“ 
Po loňském špatném roce, kdy vinice 
postihlo sucho a jarní mráz, jsou tedy 
letošní předpoklady optimističtější, kromě 
vinné révy zemědělci očekávají hodně 
meruněk a velmi dobrou úrodu jablek.  

Maso s antibiotiky       
– palec dolů 
Slovenští veterináři odhalili 

v domácí obchodní síti kuřecí maso 
z Polska s nadměrným obsahem anti-
biotik. Dozorové orgány ministerstva 
zemědělství proto začaly dovážené drů-
beží maso kontrolovat po celé ČR. Polská 
média informovala, že řada drůbežích 
farem v Polsku používá v EU nepovolená 
farmaka nebo legální léky způsobem, 
který nezaručí, že koncentrace pozůstatků 
antibiotik ve výsledném produktu vyhoví 
zákonným limitům. Podle mluvčího Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
Pavla Kopřivy se kontroly v obchodech 
zaměřily zejména na regiony sousedící 
s Polskem: „Vedle maloobchodních pro-
dejen inspekce prověřila i zboží z pojízd-
ných prodejen a přímý dovoz z Polska 
určený k maloobchodnímu prodeji.“     

Potravinové banky        
– palec nahoru 
Po celém světě fungují desítky 

potravinových bank, u nás byla otevřena 
čtvrtá v Liberci. Tyto banky shromažďují 
potraviny v podobě přebytků z prodeje, 
darů, sbírek a potravinové pomoci z EU, 
které se pak prostřednictvím sociálních 
organizací zdarma rozdělují potřebným. 
„Je to neuvěřitelné, ale každý z nás 
včetně kojenců vyhodí v průměru ročně 
300 kilogramů jídla. Cílem banky je 
takové plýtvání omezit,“ uvedl předseda 
Potravinové banky Liberec Jiří Cerman. 
Největší podíl na plýtvání ale mají 
obchodní řetězce, které často musejí 
zlikvidovat i nezávadné potraviny. V Česku 
fungují potravinové banky v Praze, 
Ostravě a Litoměřicích, další podobné 
projekty se připravují v Plzni a Olomouci. 

závislost na kofeinu            
– palec dolů 
Americké úřady prověřují 

bezpečnost kofeinu v sušenkách 
a energetických nápojích. Vede je k tomu 
znepokojení nad „kumulativním efektem“ 
tohoto stimulantu, který se přidává do čím 
dál tím většího množství produktů, jako 
jsou slunečnicová semínka, směsi ořechů 
či želatinové bonbony. „Mnozí lidé nemají 
tušení, kolik kofeinu požívají,“ říká Lynne 
Goldmanová, děkanka školy veřejného 
zdraví a zdravotních služeb Univerzity 
George Washingtona. V důsledku toho si 
mohou nevědomky způsobovat problémy 
s nespavostí, poruchami trávení anebo 
krevním tlakem. To je znepokojivé zejména 
pro rodiče, kterým může dělat problémy 
kontrolovat, kolik kofeinu vlastně jejich dítě 
zkonzumuje. 
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Už se těšíte na burčák? 
Tento kalný nápoj, který 
dokáže v teplém dni ochladit 
a ve studeném zevnitř 
zahřát, se stává terčem 
falešných prodejců a dokázat 
si vybrat z rostoucí nabídky 
je stále obtížnější. Jak tedy 
na to?

ochutnat. Právě na chuti lze nejlépe 
poznat, zda máte před sebou kvalitní 
produkt, či tekutinu, která stála celý 
den na slunci, neboť teplo podporuje 
kvašení. Burčák tak rychleji dozrává, 
což se projevuje výraznější chutí 
alkoholu. Z toho plyne jednoduché 
pravidlo: máte-li radši burčák sladší, 
dejte pozor při jeho koupi a skla-
dujte jej v chladu, dáváte-li přednost 
silnějšímu burčáku, není problém 
ani původně sladší burčák nechat 
„dojít“ v místnostech s běžnou 
pokojovou teplotou.

sladší je lepší
Klasickým znakem burčáku je jeho 
sladká chuť, podle které se dá také 
jeho kvalita mírně odhadnout, neboť 
kvalitní hroznové víno se vyznačuje 
vyšší cukernatostí, která se projevuje 
v jeho chuti. Burčák má mezi 1 až 
7% alkoholu, díky čemuž je často 
silnější než pivo. Jeho sladká chuť 
tak může svádět ke konzumaci 
většího množství, které se může 
druhý den neblaze projevit na chuti 
k jídlu. Přesto na podzim pozvedněte 
sklenku a připijte si burčákem 
na zdraví. Jen nezapomínejte, že 
s burčákem se neťuká, tuto výsadu 
má u kovaných vinařů až mladé víno.

či dně láhve. Barva burčáku by 
měla být mléčně bílá až světle žlutá 
(pokud je dělán z bílých hroznů), 
narezlý až průhledný vzhled mohou 
být prvními ukazateli falšování 
burčáku vodou. Naopak tmavý 
odstín burčáku může poukazovat 
na přidání jablečného moštu či již 
příliš prokvašený nápoj. Tento nešvar 
burčáku se snaží někteří obchodníci 
maskovat přidáváním cukru, čímž 
vrátí kvašení tzv. o krok zpět. 
Prodlouží tak trvanlivost burčáku, ale 
zároveň se zvýší obsah alkoholu. 

uzávěr nedotahujte
Burčák pořád pracuje a i po koupi 
dochází k procesu kvašení, jehož 
vedlejší produktem je oxid uhličitý. 
Proto již na pohled má nápoj tendenci 
mírně probublávat. Tato vlastnost je 
však také velmi zrádná a nedává-li si 
člověk pozor, může snadno zjistit, jak 
obtížně se dostává z komory či kufru 
auta burčákový odér, exploduje-li příliš 
utáhlá láhev. Základním pravidlem 
pro uchovávání i převoz burčáku je 
tedy stále mírně nedotáhnutý uzávěr, 
který umožňuje oxidu uhličitému volně 
odcházet z láhve a zabraňuje možnosti 
burčákové erupce.
Před každou koupí je vhodné burčák 

Česká republika je jedním z mála 
států, kde burčák patří mezi 
oblíbené nápoje. Setkáme se s ním 
i v několika okolních státech, 
ovšem zde se již nejedná o burčák 
v pravém slova smyslu. Za ten lze 
označit pouze takový výrobek, jenž 
je prodáván v období od 1. srpna 
do 30. listopadu a je tvořen hrozny 
sklizenými a zpracovanými na území 
ČR. Burčák, neboli částečně zkvašený 
hroznový mošt, prochází kontrolou 
Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, která jasně určuje, že 
prioritní kontrolu v označení u bur-
čáků provádí v otázce:
1) uvedení doplňkového tradičního 
výrazu „burčák“ (místo druhu 
výrobku, může však být označen 
i jen jako částečně zkvašený hroz-
nový mošt, čili druhem výrobku),
2) uvedení provenience, pokud 
není výrobek označen doplňkovým 
tradičním výrazem burčák (tedy 
„mošt z České republiky“, nebo 
„částečně zkvašený hroznový mošt 
z České republiky“),
3) uvedení výrobce nebo stáčírny,
4) uvedení údaje o alergenu (oxid 
siřičitý/siřičitany).

Falšování prozradí barva
Přestože nakupující narazí na burčák 
se všemi sounáležitostmi dle 
zákona uvedenými, ještě nemusí 
mít vyhráno. I pravý burčák může 
být překvašený, zteplalý či jinak 
znehodnocený. 
Základním poznávacím prvkem 
burčáku je jeho kalnost, avšak i tak 
je třeba, aby byl burčák čistý s pouze 
nepatrnou usazeninkou na stěnách 

Burčák, 
zakalená radost
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Mýty 
o dětském 
stravování

Dětské stravování – spousty otázek a ještě více často protichůdných odpovědí. 
Je vhodné podávat dětem játra s rýží či celozrnné pečivo s máslem? A jak je 
to s dětským vegetariánstvím nebo s tolik diskutovanými biopotravinami? 
Poradili jsme se s odborníky na danou problematiku a přišli na to, jak je to 
s nejrozšířenějšími mýty o jídle těch nejmladších. 
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1. Všechna éčka poškozují zdraví 
dítěte.
NE. „Je pravda, že některá éčka mohou 
u dětí vyvolávat alergické reakce či 
zhoršovat hyperaktivitu,“ říká nutriční 
terapeutka Hana Knížková. „Na druhé 
straně by ale bez některých konzervač-
ních látek mohly být potraviny velmi 
nebezpečné. Mezi éčka patří také zdraví 
prospěšné látky, např. vitamin C (E300), 
vitamin E (E307), beta karoteny (E160) 
nebo estery mastných kyselin (E470 
až 473). Není tedy řešením se éčkům 
zcela vyhýbat, ale je vhodné sledovat, 
ve kterých potravinách jsou užity.“

2. Mléko zahleňuje.
NE. „Mléko vytváří na sliznici trávicího 
traktu ochranný film, který se po velmi 
krátké době trávením rozkládá 
na základní živiny. V minulosti se této 
vlastnosti mléka využívalo při léčbě 
zánětlivých onemocnění trávicího traktu,“ 
vysvětluje Ing. Jiří Kopáček, CSc. z Čes-
komoravského svazu mlékárenského. 
„Navíc vápník v mléku je nezbytný pro 
pohyb svalů, přenos signálů v nervovém 
systému a umožňuje srážení krve. Kromě 
toho mléko obsahuje také řadu vitaminů 
A, D, B12 nebo B1 a také selen, který 
zpomaluje proces stárnutí a přispívá 

k ochraně imunitního systému.“ Pití 
mléka není vhodné pouze pro osoby 
s alergií na mléčnou bílkovinu či u osob 
s nesnášenlivostí mléčného cukru.

3. Děti by neměly jíst vnitřnosti. 
Játra a ledvinky slouží v tělech 
zvířat k detoxikaci, a proto 
nejsou pokrmy z nich pro děti 
vhodné.
NE. Vnitřnosti jsou na jednu stranu 
bohatou zásobárnou vitaminu A, 
kyseliny listové a železa, na druhé straně 
většinou obsahují větší množství tuku. 
Proto je vhodné je dětem podávat 
zhruba dvakrát měsíčně, dětem mladším 
dvou let je raději kvůli těžší stravitelnosti 
nedáváme vůbec. Vhodné je začít 
s kuřecími játry nebo drůbežím srdcem 
například do polévky. Snažíme se vybírat 
především vnitřnosti mladých zvířat. 

4. Podporovat imunitu dětí je 
nutné hlavně v prvním roce 
života.
NE. „Výrazné změny a vývoj imunitního 
systému dětí probíhá i po prvním 
roce života – v tzv. batolecím věku. 
Někteří rodiče se mylně domnívají, 
že je nutné sledovat a podporovat 
rozvoj imunity pouze v prvním roce 
života a nevědí, že je důraz kladen 
také na batolecí období,“ říká Hana 

rubrika podporována
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6. biopotraviny nejsou pro děti 
vhodné.
NE. Velký evropský výzkum Parsifal 
zkoumal 14 000 dětí, které jedly biopo-
traviny. Podle výsledků se u dětí projevil 
o 30 % nižší výskyt alergií a ekzémů. 
Tyto děti měly také nižší index tělesné 
hmotnosti. Na druhé straně neexistují 
důkazy o tom, že bioprodukty jsou 
nutričně hodnotnější, mnoho lidí odradí 
i jejich nepravidelný vzhled a možnost 
vzniku plísní, kterým jsou biopotraviny 
vystaveny. Odstrašit by zákazníka mohla 
také vyšší cena bioproduktů způsobená 
náklady v malovýrobě. Pokud už se tedy 
do biopotravin rozhodnete investovat, 
ohlídejte si jejich správné značení (více 
například na www.bio-info.cz). 

7. za nadváhu si děti mohou 
samy. 
NE. Za dnešní alarmující obezitu u dětí 
mohou do určité míry genetické předpo-
klady, ale hlavně moderní životní styl. 
Pokud rodiče děti nevedou k dostatečné 
fyzické aktivitě, nehlídají pestrost 
a vyváženost jejich jídelníčku a sami se 
nesnaží jít potomkům příkladem, nemají 
děti možnost si správné stravovací 
a pohybové návyky osvojit. 

Knížková. „Řešením je vyvážená strava 
se zachováním podstatného podílu 
mléčné složky, která byla v předchozím, 
tedy kojeneckém období, kryta 
mateřským či kojeneckým mlékem. 
Protože neupravené kravské mléko je 
v tomto věku ještě jako samostatný 
nápoj nevhodné, jsou vhodnou volbou 
speciální batolecí mléka, obsahující 
kombinaci prebiotik GOS a FOS a LCP 
mastných kyselin.“  

5. Pro děti je nejlepší máslo 
a sádlo.
NE. „S prevencí srdečně-cévních 
onemocnění je třeba začít již v dětském 
věku, proto je potřeba živočišné tuky 
jako zmíněné máslo a sádlo zařazovat 
do dětského jídelníčku s mírou 
a kombinovat je s tuky rostlinnými,“ 
radí Hana Knížková. „Pokud však 
děti nejsou aktivní a potýkají se 
navíc s nadváhou nebo obezitou, je 
namístě upřednostňovat rostlinné 
margaríny a oleje, jako je řepkový 
či olivový. Oproti máslu a sádlu 
neobsahují cholesterol a mají vysoký 
obsah nenasycených mastných kyselin 
působících v prevenci srdečně-cévních 
onemocnění.“ 
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1. sladkosti a fast food čas 
od času neškodí. 
ANO. Hranolky ani čokoláda 
dětem čas od času neublíží. 
„Žádné jídlo není a priori škodlivé, 
záleží na jeho množství,“ říká 
odbornice na výživu Jana Dostá-
lová. Důležité tak je především 
naučit děti, že tyto pokrmy nepatří 
do jídelníčku každý den. Sladkosti 
se v dětském jídelníčku dají nahra-
dit například cereálními tyčinkami, 
sušeným ovocem, oříšky, ovocem 
nebo kvalitní čokoládou s vysokým 
obsahem kakaa. 

2. celozrnné pečivo se pro 
malé děti nehodí. 
ANO. „Celozrnné pečivo je 
vhodné pro starší školní děti, tedy 
přibližně od deseti či jedenácti 
let. Do té doby, pokud dítě na něj 
není zvykáno odmala, tak to 
opravdu příliš vhodné není,“ říká 
RNDr. Pavel Suchánek. Dětské 
zažívání totiž není stavěno na příliš 
velké množství vlákniny, a proto 
je vhodné na potraviny s vyšším 
podílem vlákniny děti přivykat 
postupně.
 
3.Vegetariánství je vhodné 
i pro děti.
ANO. Vegetariánská strava nemusí 
být pro starší děti úplně nevhodná, 
pokud rodiče pečlivě přemýšlejí nad 
skladbou jídelníčku a dbají přede-
vším na pravidelný přísun železa, 
které by dítě jinak získalo z masa. 
Dále je třeba doplnit rostlinné 
bílkoviny, omega-3 mastné kyseliny, 
vápník a vitamin B12. Nebezpečné, 
obzvláště pro dospívající dívky, 
je spíše dodržování pravidel 
frutariánské a veganské výživy, 
neboť neposkytuje dostatek živin, 
vitaminů a minerálů.

inzerce

Tesco garantuje své zboží novou službou 
Ovoce, zelenina – záruka kvality  
Zákazníci mohou v Tesco vracet ovoce a zeleninu bez udání důvodu. Kromě klasické reklamace se jedná o druhou, jednodušší možnost, 
jak vrátit ovoce či zeleninu. „Účelem Garance kvality je posílení důvěry mezi zákazníkem a námi. Kvalitě našich produktů věříme a jejich 
kvalitu garantujeme, proto mohou zákazníci vracet ovoce i zeleninu, s níž nejsou z jakéhokoliv důvodu spokojeni, bez udání důvodu. Stačí 
mít s sebou účtenku. Standardní reklamace výrobku je stále možná“ říká Barbora Schejbalová, 
manažerka podpory provozu společnosti Tesco. O nové službě Garance kvality se zárukou vrácení 
peněz se zákazníci dozvědí z letáků, televizní reklamy a také ze symbolů na prodejní ploše. Pokud 
není zákazník spokojen s kvalitou zakoupeného ovoce nebo zeleniny, může jej do 24 hodin 
od nákupu vrátit s nárokem na vrácení původní ceny tohoto zboží. „Služba běží již od začátku 
června a její využívání se dlouhodobě pohybuje pod 0,001% zákazníků, kteří u nás ovoce nebo 
zeleninu nakoupí,“ dodává Barbora Schejbalová ze společnosti Tesco.
Více o pravidlech služby Záruka kvality naleznete na stránkách itesco.cz.  
http://www.itesco.cz/cs/novinky-a-nabidky/akcni-nabidky/garance-kvality/
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Proč je dnes extrémní počet dětí 
obézních? 
Když vyloučíme zdravotní důvody 
a zaměříme se na rodinu, je zásadní 
příčinou tohoto jevu chování rodičů poté, 
co dítě začne stravu rozšiřovat o větší 
množství potravin, což nastává v průběhu 
batolecího období. Rodiče přestanou 
pečlivě sledovat, co jejich potomek jí, 
a začnou dítě považovat za „malého 
dospělého“. Velice brzy jídelníček 
založený převážně na pasírovaném 
zeleninovém pyré nahradí standardním 
jídelníčkem zbytku rodiny, který ale 
bohužel se zdravou výživou často nemá 
mnoho společného. Značný vliv má také 
nedostatek pohybu čili hypokinéza. 

s nárůstem obezity souvisí 
i dostupnost sladkostí a sladkých 
nápojů ve školních automatech. 
Mohu vůbec jako rodič nějakým 
způsobem kontrolovat, co dítě 
přes den jí?
Školní automaty plné sladkých nápojů 
a čokoládových dobrot jsou pro mnohé 
velkým lákadlem. Děti často nemají 
z domova připravenou svačinu a z důvodu 
hladu, únavy a vlivem nedostatku energie 
sahají s radostí po sladkostech, které jim 
školní automat nabízí. Není však automat 
jako automat. Dnes se již můžeme setkat 
se zdravými školními automaty. Příkladem 
je Happysnack, jemuž Poradenské 
centrum Výživa dětí dělá odbornou 
garanci. V těchto automatech děti najdou 
ochucená polotučná mléka, ovoce či 
ovocné a cereální tyčinky. 

Jsou pro děti vhodné biopotra-
viny? Někteří rodiče je odmítají 
s poukazováním na jejich konta-
minaci plísněmi či bakteriemi. 
Při své práci se setkávám s rodiči, 
jejichž nákup se ve snaze dát dítěti to 
nejlepší stává honbou za biopotravinami. 
Zatím však nebylo prokázáno, že by 
biopotraviny byly oproti konvenčním 
potravinám nutričně hodnotnější. 
Základním pozitivem výroby biopotravin 
je šetrnější přístup k životnímu prostředí, 

avšak nepoužívání chemických prostředků 
může přinášet rizika, způsobená větším 
výskytem škůdců či chorob napadajících 
plodiny. To platí také o skladování 
plodin a jejich ošetření po sklizni tak, 
aby nedošlo k jejich znehodnocení při 
skladování. Plísně nemusejí být „na první 
pohled“ patrné, přesto mohou především 
malé děti potrápit, jelikož produkují zdraví 
škodlivé mykotoxiny. Nejsem striktním 
zastáncem biopotravin, a proto bych i zde 
použila formulaci „všeho s mírou“.   

Je vhodné dětem podávat 
pochoutky jako parmazán, pršut 
či husí játra?
Záleží na věku dítěte, jeho chuťových 
preferencích a na potravině, kterou mu 
chceme nabídnout. Batole by asi pršut 
nerozkousalo a navíc si rodiče nemůžou 
být jisti zdravotní nezávadností tepelně 
neupraveného masa. Přesto je vhodné 
a žádoucí děti s „cizí“ kuchyní seznámit, 
například v létě v přímořských letoviscích. 
Na rozdíl od nás mají přímořské státy 
v jídelníčcích velké množství čerstvé 
zeleniny a ovoce. Často konzumované 
a oblíbené je rybí maso, ve středomoř-
ském jídelníčku hrají nezastupitelnou 
roli rovněž kvalitní rostlinné oleje, např. 
známý olivový olej. 

Jak učit děti zdravě jíst, když 
jim reklamy neustále nabízejí 
brambůrky, bonbony a podobné 
nezdravé produkty? Kdo v ČR 
dohlíží na regulaci reklam pro 
děti?
Regulace reklam pro děti je dána 
zákonem č. 231/2001 Sb., o provo-
zování rozhlasového a televizního 
vysílání. Jedná se zejména o vliv 
na fyzický, psychický nebo mravní vývoj 
dětí a mladistvých. Osobně si však 
myslím, že důležitější roli má rodina. 
Pro eliminaci negativních vlivů reklamy 
je vhodné důkladné vysvětlení rodičů. 
Určitě nestačí dítěti potravinu pouze 
zakázat. 

Kde hledat na internetu rele-
vantní informace o dětském 
stravování?
Důvěryhodné zdroje o zdravé výživě pro 
děti můžete najít na: www.vyzivadeti.cz 
(Poradenské centrum Výživa dětí), 
www.fzv.cz (Fórum zdravé výživy), 
www.stob.cz (Stob obezitě) a www.
vyzivaspol.cz (Společnost pro výživu). 

rubrika podporována

Větší regulace 
reklam nezdravých 
potravin pro děti
Světová zdravotnická organizace vyzva-
la k větší regulaci reklamy na potraviny 
určené dětem. Výrobci si totiž většinou 
dokáží najít způsob, jak obejít zákon 
a propagovat nezdravé jídlo. Omezení 
takové reklamy je regulováno zejména 
u dětských televizních pořadů, nově 
by však mělo platit i pro počítačové 
hry, mobily a sociální sítě. Omezení 
se týká hlavně reklam na příliš tučné, 
slané a sladké potraviny. Příslušný 
evropský kodex zatím v Evropě do le-
gislativy zapracovalo pouze Dánsko, 
Francie, Norsko, Slovinsko, Španělsko 
a Švédsko. Organizace také varovala 
před prodejem nevhodných potravin 
v prodejních automatech ve školách, 
sportovních centrech a dalších místech, 
která navštěvují děti. 

Nutriční terapeutka Hana Knížková

Kde najít zaručené informace o dětském stravování, jak je to v ČR s regulací reklam na dětské 
potraviny a je vhodné dávat malým dětem pršut? O otázkách kolem dětského stravování jsme 
se bavili s nutriční terapeutkou Hanou Knížkovou z www.vyzivadeti.cz.  

Potraviny nestačí dětem 
pouze zakazovat
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syn, kterému je 2,5 roku, odmítá 
ryby jak dušené, tak smažené 
i pečené. asi jednou za čtrnáct 
dní zkusím připravit nějakou 
jinou variantu, ale neúspěšně. 
Osobní příklad v mém případě 
nefunguje, sama rybu nepozřu 
v žádné formě. Může malému 
tenhle nedostatek ve stravě nějak 
ublížit?
Konzumace ryb je důležitá zejména díky 
tukům, které ryby obsahují. Tyto tuky, 
pokud dítě opravdu ryby odmítá, částečně 
nahradí některé rostlinné oleje, zejména 
řepkový a lněný, ale přesto budou dítěti 
i Vám chybět tzv. dlouhořetězcové 
omega-3 mastné kyseliny DHA a EPa, 
které je pak vhodné dodat v doplňcích 
stravy. Vliv mastných kyselin z mořských 
ryb je velmi široký – od vlivu na hladinu 
cholesterolu v krvi, přes krevní tlak, až 
k snižování intenzity alergických reakcí. 
Dále jsou ryby zdrojem jodu, vitaminu E, 
a pokud se jedí celé, i vápníku a fosforu.

chtěla bych se zeptat, co si mys-
líte o svačince pro předškoláky, 
která sestává z toastového chleba 
s pomazánkou Nutella. tuto sva-
činu dostávají děti v Mš. Děkuji 
za odpověď.
Myslím, že to není rozumná svačinka. 
Výjimečně, tedy jednou za měsíc, ano, 
nejlépe na výletě, kde děti mají velké 
množství pohybu a spotřebují velké 
množství energie. Častěji nikoliv, protože 
jde o velmi energetickou pomazánku 
s vysokým obsahem cukru, který bychom 
měli ve stravě dětí sledovat a většinou 
omezovat.

Od jakého věku jsou pro děti 
vhodné ořechy a které druhy jsou 
pro ně nejlepší? Proč jsou ořechy 
tak zdravé? a jak si v obchodě 
dobře vybrat, tedy vyvarovat se 
produktů napadených plísní, sta-
rých ořechů a podobně?

V případě ořechů musíme dávat pozor 
na riziko vdechnutí, proto není vhodné, 
aby je konzumovaly děti mladší tří, ale 
ještě lépe čtyř let. Nejlepší jsou svým 
složením ořechy vlašské a lískové. Ořechy 
jsou ve výživě velice důležité, protože 
jsou zdrojem zdraví prospěšných tuků 
a rostlinných bílkovin, které by děti 
měly v menším množství pravidelně 
konzumovat. Pro děti nejsou vhodné 
ořechy pražené či solené. Preferujte je 
v naturální formě. Vybírejte podle data 
výroby, skladování v obchodě, podle 
kvality samotného výrobku, v tomto 
případě bych preferoval kvalitní značku, 
zavedenou firmu. Některé druhy plísní 
vidíme okamžitě po otevření pytlíku 
s ořechy, jiné nikoliv, ale naštěstí u nás 
velmi dobře funguje dozor nad kvalitou 
potravin, a tak jsou plísně výjimečné. 
Příčinou je zejména poškozený obal nebo 
nevhodné skladování.

Opravdu se tepelnou úpravou 
ze zeleniny ztrácí podstatná 
část vitaminů a dalších zdraví 
prospěšných látek? Dvacetimě-
síční dcerka má zeleninu ráda, 
ale jen ve vařené, dušené nebo 
pečené formě. syrovou odmítá. 
tak jí zeleninu různě upravuji, ale 
zajímá mě, jak je to doopravdy 
se zachováním nebo ztrátou 
vitaminů.
Situace není jednoznačná, tepelnou 
úpravou se ztrácí zejména vitamin C, 
ale naopak některé vitaminy jako 
betakaroten, některá další rostlinná 
barviva a biologicky prospěšné látky se 
tepelnou úpravou stávají pro organismus 
lépe využitelnými. Na příkladu mrkve 
můžeme demonstrovat, že pokud jíme 
syrovou mrkev, vstřebáme výrazně méně 
betakarotenu, než pokud je mrkev 
tepelně opracovaná. Známý je příklad 
luštěnin, které pokud nejsou přes noc 
namočeny ve vodě a následně dostatečně 
povařeny, jsou velmi těžce stravitelné. 

Na druhou stranu není nutné zeleninu 
dlouho vařit a je vhodné dobu tepelné 
úpravy pokrmu zkrátit co nejvíce, nebo 
nevařit zeleninu ve velkém množství 
vody, protože to spolu s dlouhou dobou 
vaření snižuje množství biologicky 
aktivních látek. Je třeba podotknout, že 
do doporučeného příjmu ovoce a zeleniny 
se započítává ovoce a zelenina v syrové 
formě, ale i tepelně upravené, například 
restované na olivovém oleji. Vůči vysoké 
teplotě je citlivý především vitamin C, jeho 
ztráty činí až 80 %. Téměř odolný proti 
záhřevu je například vitamin B2. Nejnižší 
ztráty vitaminu C způsobuje mikrovlnný 
záhřev – asi 15 %. V tlakovém hrnci je 
ztráta 30 % a při klasickém vaření jsou 
ztráty vitaminu C vyšší než 60 %.

V rámci spuštění nového webu www.zdravasvacina.eu, který je provozován ve spolupráci 
s ministerstvem zemědělství, Ovocnářskou unií ČR, Zelinářskou unií či Nadačním fondem 
Albert, mohou rodiče využít služeb nové webové poradny, ve které na zaslané dotazy na téma 
zdravého stravování dětí odpovídá odborník na dětskou výživu RNdr. Pavel Suchánek z Fóra 
zdravé výživy. Vybrali jsme pro vás odpovědi na nejzajímavější dotazy.

Českým dětem chybí 
pestrá strava
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V našem testu jsme se tentokrát zaměřili 
na senzorické srovnání potravin pro 
děti s produkty pro dospělé, abychom 
zjistili, které jsou zdraví prospěšnější a pro 
dětské strávníky vhodnější. Výrobky jsme 
nakoupili v běžné tržní síti, testu jsme 
podrobili produkty od sladkých pitíček 
až po žvýkačky. A někdy jsme se nestačili 
divit. Nejenže jsou tyto potraviny většinou 
stejné, dětské mnohokrát dokonce 
obsahem tuku či cukru potraviny pro 
dospělé předčí!
Například Minipareničky mají stejné hod-
noty tuku i soli jako parenica pro dospělé 
a jejich jedinou výhodou a tahákem je tak 
velikost porcí, která je pro děti příjemnější. 
Pro děti určení Rýžoví medvídci jsou 
také stejně energeticky vydatní jako jejich 
dospělí kolegové – rýžové plátky. Výhoda 
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je tak opět jen v balení po 11 menších 
kusech, ovšem za cenu velké spotřeby 
obalového materiálu a z toho plynoucí 
myšlenky, nakolik ekologické takové 
balení asi bude. Tohle zjištění je ovšem 
prkotina oproti údaji na obale, že se jedná 
o bezlepkovou potravinu, aby vzápětí 
malým písmem na zadní straně spotřebitel 
zjistil, že výrobek může obsahovat stopy 
lepku! Stejná situace se opakuje i u rýžo-
vých chlebíčků.  

Naopak sůl je problémem u chipsů. 
Chipsy Pom-Bär s křupavými medvídky 
lákají na tvrzení, že jsou vyvinuty 
speciálně pro děti. Zároveň 100 gramů 
tohoto výrobku obsahuje pětkrát více 
soli a dvakrát tolik tuku než stejná porce 
hranolek od McDonald’s! Alespoň, že 

Na vině jsou rodiče
Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání zadala zpracování výzkumu, jak 
významný je podíl reklamy propagující 
tučné, sladké a slané potraviny. Prokázalo 
se, že lidé jako zdravější hodnotí právě ty 
potraviny, na něž proběhly reklamy. Tyto 
reklamy totiž uváděly vhodnost propa-
govaných výrobků pro děti, ačkoliv dle 
výživových poradců se jednalo o potraviny 
často nezdravé. Rodiče kupují potraviny, 
které děti vyžadují, přestože si jsou 
vědomi toho, že jiná alternativa by byla 
zdravější. Nakupují nezdravé potraviny 
dětem i v situaci, kdy jdou nakupovat 
sami (stereotypy, touha udělat dítěti 
radost). Celý problém tedy tkví v postoji 
rodičů (nikoliv dětí) k reklamě.

jak poznat kvalitní potraviny – dětské potraviny

Past 
na peněženky rodičů
Barevné hračky, lákavé obaly a přesně cílený marketing. Z propagace dětských potravin 
vznikla veselá pouť, která má za cíl jediné – vytáhnout z peněženek rodičů co nejvíce peněz. 
Na dětské strávníky přitom myslí málokdo a starost o jejich zdraví je tak pouze v rukou rodičů. 
Jsou potraviny pro děti v něčem odlišné od potravin pro dospělé, nebo jsou jen vábničkou 
na peněženky rodičů?
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nejsou smažené na palmovém oleji jako 
jejich „dospělí“ kolegové… 

sladké mámení
Další neřestí dětských potravin je vysoký 
obsah cukru. Na to je třeba dát pozor 
zvláště u dětí, které se málo hýbou 
a nadměrný přísun cukru u nich může 
vést ke vzniku obezity. Podívejme se třeba 
na cereálie, které se tváří jako zdravá 
snídaně či svačinka, ale pokud si rodiče 
nepohlídají dávkování a obsah cukru, 
hrozí, že děti přijmou hned po ránu 
nadměrné množství cukru. Námi testo-
vané cereálie se navíc chlubí klamavým 
tvrzením o množství cukru (srovnání 
s nespecifikovaným druhem cereálií), 
velkým množstvím alergenů a arizonky 
s barvivy.
Obezřetně číst etikety musejí rodiče 
i u mléčných svačinek – pokud je 
napadne vyměnit sladkého a tučného 
Pribináčka za ochucený tvaroh, moc 
svým dětem nepolepší. Ochucený 
tvaroh „pro dospělé“ totiž zase obsahuje 
extrakty a aromata, navíc není možné 
přesně zjistit, z čeho že se vanilková 
příchuť bere. Příchutě jsou kamenem 
úrazu i u mléčných pitíček – jen horko 
těžko se spotřebitel pídí po informaci, 
z čeho se příchuť bere, aby se nakonec 
dozvěděl, že jahodová chuť a barva vzniká 
z koncentrátu buď červené řepy, mrkve 
nebo černé mrkve. To, že je dětské pitíčko 
nadmíru sladké a energeticky vydatné, už 
je asi jen smutným standardem. Ve spojení 
například s čokoládovou cereální tyčin-
kou pak dostaneme energetickou bombu, 
ze které se dítě bude vzpamatovávat celé 
dopoledne a o které budou moct jeho 
tukové zásoby vyprávět ještě za pár let. 
U dospělácké verze zase nejsou uvedeny 
výživové hodnoty.
Potraviny pro děti jsou navíc často 
obohacené barvivy či stabilizátory, které 
u „dospěláckých“ potravin nenalezneme. 
Své by o tom mohly vyprávět třeba 
žvýkačky pro děti s jahodovou příchutí 
s náhradními sladidly, přehnanou vůní 
a nulovým ovocným podílem. Ani dospělá 
varianta žvýkaček s jahodovou příchutí si 
nezaslouží pochvalu – ve složení se pěkně 
vyjímá koncentrovaná šťáva z černého 
rybízu. Ovoce tedy žvýkačka obsahuje, ale 
úplně jiné, než jakým se chlubí v názvu. 
Podobná situace nastává u dětských pití-
ček. Za cenu téměř stejnou jako za balení 
1,5 l vody s malinovou příchutí můžeme 
koupit malinové pitíčko pro děti o objemu 
330 ml. Je sice bez umělých barviv, ale 
tak energeticky vydatné a sladké, že to 
ani přídavek vitaminu C a nepřítomnost 
umělých barviv nenahradí. Sáhnout pro 

„dospělou“ variantu tohoto nápoje ovšem 
není řešením – složením je sice „čistší“, ale 
obsahuje pro děti nevhodný konzervant 
benzoan sodný a není uveden původ 
aroma.

hodně drahé hračky
V mnoha případech jsou tedy dětské 
produkty jen potravinami pro dospělé 
v lákavějších obalech a s hračkami, které 
ve skutečnosti vůbec nejsou zadarmo, jak 
výrobci na obalech rádi tvrdí. U dětského 
pitíčka si hezkých pár korun připlatíte 
za lahvičku a obrázky seriálových postav, 
u rýžových chlebíčků vás nakonec pěkně 
draho vyjdou jednotlivá balení i design 
podle oblíbených dětských filmů a medví-
dek na dětských chipsech se má taky proč 
usmívat – vždyť si na sebe dobře vydělá… 
Skoro by se chtělo říct – co animované 
zvířátko, to koruna nahoru.

Jak je možné, že mají výrobci tak volnou 
ruku při propagaci dětských potravin? 
V ČR jsou regulovány pouze potraviny 
pro děti do tří let, které musejí splňovat 
podmínky pro potraviny pro speciální 
výživu a jsou bedlivě kontrolovány Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekcí 
(SZPI). V ostatních případech česká 
legislativa označení „dětské“ nebo „pro 
děti“ nespecifikuje. Přitom na děti působí 
jak televizní, tak internetová reklama, 
ale i akce v supermarketech a dárky 
u balení přímo v obchodech. Nikdo už 
ovšem nevaruje, že ačkoliv jsou všechny 
látky používané k výrobě potravin u nás 
povolené, některé při zvýšené a pravidelné 
konzumaci nejsou pro děti nejvhodnější 
a navíc se dětské potraviny „pyšní“ již 
zmiňovaným vysokým obsahem cukru 
a tuku. 

Když ptáčka lapají…
Kvůli chybějící legislativě se tak výrobcům 
nabízí široká škála možností, jak nalákat 
dětské spotřebitele, jejichž zájem se hodně 
vyplatí. Zatímco ovoce a zelenina takové 
marže ani zdaleka nepřinášejí, sladkosti 
a tučné potraviny ano. Výrobci děti lákají 
barevnými obaly, přiloženými hračkami, 
vystřihovánkami nebo menší velikostí porcí 
a dlužno říct, že velmi úspěšně. Kdo by 
také odolal dítěti, které nutně „potřebuje“ 
zrovna tuhle hračku, která mu chybí 
do sbírky? A ve svém přesně cíleném 
marketingu jdou výrobci ještě dál – zvou 
děti na své webové stránky s nejrůznějšími 
soutěžemi, kvízy, doplňovačkami apod. 
Cílem je jediné – vytvořit trvalé pouto, 
které dítě „přiváže“ k jediné značce. 
Odborně se taková praxe nazývá bonding, 
tedy utváření pouta. A to se reklamním 

agenturám daří velmi dobře. Je prokázáno, 
že ve věku deseti let dětští spotřebitelé 
rozeznávají 300 až 400 značek! 
Nebezpečné je, že děti v reklamě všemu 
věří a mají pocit, že na všechno musí 
reagovat. Pokud tedy nezasáhnou rodiče 
a nenaučí děti, že ne všemu v reklamách 
se dá důvěřovat a že chipsy, sladkosti 
a sladká pitíčka jsou jen doprovodnou 
součástí jídelníčku, ne každodenním 
standardem, vyrostou zde nové generace 
spotřebitelů, jejichž nezdravé stravovací 
návyky povedou minimálně k obezitě 
a cukrovce. Přitom jen postačí nahradit 
nezdravé varianty zdravější alternativou, 
pečlivě studovat složení a nutriční hodnoty 
výrobků a nad reklamou přemýšlet. 
Obzvláště pokud je v sázce zdraví budoucí 
generace.

Výsledky testování
Jak ukázalo naše testování, při nákupu 
dětských potravin je obezřetnost na místě. 
Jinak je totiž dost dobře možné, že 
nakoupíte potraviny srovnatelné, ovšem 
menší a dražší. V tom lepším případě. 
V tom horším podstrčíte svým dětem 
potraviny sladké a tučné a navíc ještě 
s klamnou představou, že děláte něco pro 
jejich zdraví.
V tabulkách jsou vzorky řazené tak, že 
vždy nahoře je dětská potravina a pod 
ní odpovídající dospělá varianta.

jak poznat kvalitní potraviny – dětské potraviny
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rubrika podporovánatestovali jsme pro vás – dětské potraviny

Název
Mysli na zdraví 

pro piráty
Výrobce Emco
Cena 49,90 Kč
Hmotnost/objem 325 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

1705 kJ

Cukr 16,3 g
Vláknina   7,2 g
Sůl/sodík 0,2  g
Tuk 12,2 g

Zdravá varianta
cereálie s menším 
množstvím cukru

Název
Hello 

malina
Výrobce Hello
Cena 14,90 Kč
Hmotnost/objem 330 ml
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

170 kJ

Cukr  10 g
Vláknina -
Sůl/sodík          0,01 g
Tuk    0 g

Zdravá varianta
voda, džus ředěný 

vodou

Název
Orbit 

for kids
Výrobce Wrigley
Cena 19,90 Kč
Hmotnost/objem 27 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

661 kJ

Cukr   0 g
Vláknina   0 g
Sůl/sodík   0 g
Tuk   0 g

Zdravá varianta biožvýkačky

Název
Mysli na zdraví 

Čokoláda a ořechy
Výrobce Emco
Cena 44,90 Kč
Hmotnost/objem  375 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

1900 kJ

Cukr 23,4 g
Vláknina   8,8 g
Sůl/sodík 0,04 g
Tuk 17,9 g

Název
Dobrá voda 

malina 
Výrobce Poděbradka
Cena 14,90 Kč
Hmotnost/objem 1,5 l
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

70 kJ

Cukr -
Vláknina -
Sůl/sodík -
Tuk 0,1 g

Název
Orbit 

jahoda
Výrobce Wrigley
Cena 11,90 Kč
Hmotnost/objem 14 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

701 kJ

Cukr   0 g
Vláknina   0 g
Sůl/sodík   0 g 
Tuk   0 g
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testovali jsme pro vás – dětské potraviny

Název Chocapic

Výrobce Nestlé
Cena 9,90 Kč
Hmotnost/objem    25 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

1773 kJ

Cukr 61,8 g
Vláknina -
Sůl/sodík   0,2 g
Tuk 13,9 g

Zdravá varianta
cereální tyčinky bez 
čokoládové polevy

Název
Rýžoví 

medvídci
Výrobce Racio
Cena 22,90 Kč
Hmotnost/objem    35 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

1940 kJ

Cukr 26,9 g
Vláknina   1,9 g
Sůl/sodík   0,1 g
Tuk 16,0 g

Zdravá varianta -

Název Pom-Bär

Výrobce Bohemia Chips
Cena 27,90 Kč
Hmotnost/objem  55 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

2109 kJ

Cukr 1,2 g
Vláknina 2,1 g
Sůl/sodík    1 g
Tuk  28 g

Zdravá varianta
zeleninové chipsy, 

domácí chipsy

Název Corny

Výrobce Schwartauer Werke
Cena 14,90 Kč
Hmotnost/objem    50 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

1821 kJ

Cukr 64,9 g
Vláknina -
Sůl/sodík -
Tuk 14,1 g

Název
Polomáčené 

chlebíčky
Výrobce Racio
Cena 22,90 Kč
Hmotnost/objem  100 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

1996 kJ

Cukr 31,7 g
Vláknina   2,5 g
Sůl/sodík   0,1 g
Tuk 19,3 g

Název Chips

Výrobce Bohemia
Cena 19,90 Kč
Hmotnost/objem  77 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

2235 kJ

Cukr 0,6 g
Vláknina    4 g
Sůl/sodík 0,6 g
Tuk  35 g
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Název Pribináček

Výrobce Pribina
Cena 14,90 Kč
Hmotnost/objem 80 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

972 kJ

Cukr 15,8 g
Vláknina -
Sůl/sodík -
Tuk 16,1 g 
Zdravá varianta tvaroh s ovocem

Název Parenica 

Výrobce Liptov
Cena 31,90 Kč
Hmotnost/objem    109 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

1072 kJ 

Cukr        0 g 
Vláknina -
Sůl/sodík 2,034 g 
Tuk 16,97 g

Název
Müllermilk 

jahoda
Výrobce Müller
Cena 16,90 Kč
Hmotnost/objem  246 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

309 kJ

Cukr 11,6 g
Vláknina   1,4 g
Sůl/sodík 0,01 g
Tuk   1,4 g
Zdravá varianta mléko, kefír, jogurt

Název Ochucený tvaroh

Výrobce Milko
Cena 13,90 Kč
Hmotnost/objem  130 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

518 kJ

Cukr    12 g
Vláknina      2 g
Sůl/sodík 0,03 g
Tuk   3,0 g

Název
Apetito 

Minipareničky
Výrobce dovozce TPK
Cena 34,90 Kč
Hmotnost/objem    100 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

1072 kJ

Cukr        0 g
Vláknina -
Sůl/sodík   2,04 g
Tuk 16,97 g
Zdravá varianta méně slaný sýr

Název Activia

Výrobce Danone
Cena 19,90 Kč
Hmotnost/objem  320 g
Výživová hodnota 
ve 100 g/100 ml

292 kJ

Cukr 10,7 g
Vláknina   0,5 g
Sůl/sodík 44 mg
Tuk   1,5 g

testovali jsme pro vás – dětské potraviny
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Zdravá snídane 
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Mlékárna Valašské Meziříčí rozšiřuje 
sortiment svých výrobků a přichází na trh 
s novinkou v podobě chutného a kvalitního 
jogurtu s cereáliemi. Výrobky se řadí 
k ovocným jogurtům s tučností 2,5%. ýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýýý jjjj gggg ,,,

Příchutě: 
- jablko a hruška
- granátové jablko a sušené meruňky
- jahoda

cereálie
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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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naše testování 

zálohy se ovšem vynoří značka Mikado 
a svou plnou chutí jasně zaujímá první 
místo. I když je to takové vítězství typu 
„mezi slepými jednooký králem“. Vavříny 
za vítězství v soutěži glutamátových 
polévek asi není ani důvod se moc chlubit.
Glutamát, o který tu celou dobu jde, 
najdete ve složení polévky pod označením 
E621. A když už se budete pídit po složení, 
není od věci rovnou zkontrolovat i obsah 
soli a myslet na to, že denní příjem by měl 
být maximálně 5 g. Občasná konzumace 
instantních polévek sice zdravému jedinci 
s dostatečným množstvím pohybu neu-
škodí, neměla by se však stát pravidlem.

i s přidáváním dalších pochutin, které by 
chuť i vzhled polévky vylepšily – nebyly 
by od věci, ale kousky mrkve a těstovin 
v batohu běžně nemíváme. Takže, pokud 
máte možnost, dochucujte podle libosti 
a třeba si i pochutnáte. Nebo alespoň 
důstojně posvačíte, aniž by vám žaludek 
spílal ještě před usnutím.
Nejlepší chuť a největší množství nudlí 
a masa má v bezglutamátovém klání 
nakonec polévka od Vitany, a proto také 
zaslouženě vítězí. Trochu nás sice zaráží 
stopy vlčího bobu, které se v této polévce 
mohou podle údajů na obalu objevit, ale 
zase je třeba ocenit výrobcovu originalitu, 
co se přísad týče. Druhý produkt 
v kategorii, Maggi, předvádí jen svou 
nicneříkající průměrnost, kdy sice voní jako 
slepičí polévka, ale obsahuje málo těstovin 
a jen sem tam kousek masa. Další vzorek 
v soutěži, Knorr, zaujme snad jen nepříliš 
dobrými tvrdými nudlemi, které škrábou 
na patře, a zbytečnou slaností. Otázka je, 
zda je lepší zaujmout negativně, nebo radši 
vůbec… A hurá na polévky s přídavkem 
chemie!

Kamarád glutamát 
V glutamátové skupině máme opět tři 
účastníky tohoto chemického závodu. 
Všechny vzorky se snaží bodovat slanou, 
glutamátem sodným způsobenou chutí. 
Ano, tyto polévky jsou samozřejmě 
chuťově výraznější. Ovšem za cenu toho, 
že složení se jen hemží dochucovadly 
a aromaty. A že je to pěkně dlouhé čtení. 
I Dostojevskij by se divil. 
Kromě glutamátu se polévka clever snaží 
zaujmout i krutonky a širšími nudlemi, 
albert Quality však kontruje nečekaně 
cibulovou chutí a dobrými nudlemi. Ze 

Vezměte si horkou vodu, nalijte do ní 
trochu oleje, přisypte sušené koření, hodně 
soli, pár kostiček mrkve, přihoďte několik 
kousků nudlí a máte víceméně to, co 
jsme testovali. Instantní polévku, na hony 
vzdálenou té domácí. Ta je totiž vydatná, 
voňavá, poctivá. S kousky slepičího masa, 
celerem, mrkví, kořenovou petrželí, 
domácími vlasovými nudlemi a s čerstvě 
nasekanou petrželkou. Ale vraťme se 
zpátky na zem a na chvíli zapomeňme 
na slepičí polévku, která zahřeje v žaludku 
i na duši, pomůže proti chřipce i po nároč-
nějším večírku, a podívejme se, jaké 
zázraky se skrývají za více či méně lákavými 
obaly instantních polévek.   

bez lupy to nejde
Ani jedna z testovaných polévek 
po zalití horkou vodou nevypadala jako 
na obrázku, rozdíl výrobci samozřejmě 
obešli sdělením „Návrh na servírování“ 
nebo „Ilustrační foto“. Tenhle trik už 
známe, malé množství masa, zeleniny 
a někdy i těstovin, které po chvilce 
přemlouvání spatříme na hladině, nás však 
zaráží i tak. Kousky masa by se v mnohých 
případech daly spočítat na prstech jedné 
ruky a to ještě s lupou v té druhé. Vodnatý 
vzhled nás ale neodradí a pouštíme se 
do „hodování“. 
Nejvíc nás zaráží rozdíl, který panuje mezi 
polévkami s přídavkem a bez přídavku 
glutamátu. Rozdělujeme proto vzorky 
do dvou skupin, ve kterých je hodnotíme. 
Bezglutamátové polévky chutnají 
přirozeněji, ale nudně a obsahují méně 
těstovin. Dochutit si ji sice můžeme, ale 
kdo s sebou na cesty nebo výlety, kde mají 
tyto druhy polévek největší využití, nosí 
běžně dochucovací přísady? Stejné je to 
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V našem redakčním 
senzorickém testování jsme se 
tentokrát podívali na zoubek, 
tedy spíše zobáček, slepičím 
polévkám v balení pro jednu 
osobu. V létě jsou praktickou 
svačinou při cestování, 
v prvních chladnějších 
podzimních dnech zase 
příjemně zahřejí. Nebo ne?

Je libo horkou 
slanou vodu? 

co je glutamát?
Glutamát sodný je bílý krystalický 
prášek, který patří díky své výrazné 
chuti a vůni mezi nejpoužívanější 
potravinářské přísady. Potravinám 
dodává tzv. pátou chuť nazývanou 
„umami“, která je popisována jako 
pikantně masová. Nejvíce glutamátu 
obsahují práškové polotovary 
(polévky, omáčky), zpracované 
masné výrobky, výrobky z drůbeže 
a mořských živočichů, bujóny, 
hotové omáčky, dresinky, slané 
sušenky, bramborové a kukuřičné 
lupínky. Neměli bychom ho konzu-
movat v dávce větší než 2 g denně, 
pro děti do tří let, kojící a těhotné 
ženy je zcela nevhodný. Přesto, že 
fakticky nebyl prokázán negativní 
dopad glutamátu sodného na zdraví 
člověka, lze jistě doporučit pouze 
mírné ochucování glutamátem 
a užívat si spíše přirozenou chuť 
potravin.
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Název Vitana Kuřecí

Výrobce Vitana
Cena 9,90 Kč
Hmotnost 14 g
Výživová hodnota 
ve 100 ml

86 kJ

Sůl 0,7 g
Tuk na 100 ml 0,3 g

Složení 
semolinové těsto-
viny 41 %, kuřecí 

maso 14 %

Název Mikado Slepičí

Výrobce Lidl
Cena 3,90 Kč
Hmotnost 17 g
Výživová hodnota 
ve 100 ml

1477 kJ/100 g

Sůl 6,6 g/100 g
Tuk na 100 ml 7,1 g/100 g

Složení 
těstoviny 34 %, 

slepičí maso 7 %

Název Maggi Slepičí

Výrobce Nestlé
Cena 18,50 Kč
Hmotnost 2x12 g
Výživová hodnota 
ve 100 ml

1400 kJ/100 g

Sůl 6,4 g/ 100 g
Tuk na 100 ml 6,6 g/100 g

Složení 
semolinové těsto-
viny 33 %, sušené 
slepičí maso 3 %

Název albert Quality Slepičí

Výrobce Hügli Food
Cena 4,90 Kč
Hmotnost 20 g
Výživová hodnota 
ve 100 ml

1713 kJ/100 g

Sůl neuvedeno
Tuk na 100 ml 18,6 g/100 g

Složení 
těstoviny 50 %, 

slepičí maso 8,4 %

Název Knorr Slepičí

Výrobce Unilever
Cena 18,90 Kč
Hmotnost 2x12 g
Výživová hodnota 
ve 100 ml

110 kJ

Sůl 0,4 g
Tuk na 100 ml 0,4 g

Složení 
vaječné těstoviny 

48 %, slepičí maso 
0,6 %

Název clever Slepičí

Výrobce prodávající Billa
Cena 3,90 Kč
Hmotnost 18 g
Výživová hodnota 
ve 100 ml

1461 kJ/100 g

Sůl 6,3 g
Tuk na 100 ml 6 g/100 g

Složení 
těstoviny 33 %, 

slepičí maso 6,4 %

+ široké nudle
+ velké množství masa 
+ není přesolená
+ příjemná chuť

+ vůně slepičí polévky
+ bez konzervantů

- tenké, tvrdé vlásečnicové nudle
- malé množství masa

naše testování 

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

Bez glutamátu

1.

1.

S glutamátem

+ bez přídavku konzervantů
+ větší množství nudlí
+ dostatek masa
- maso chutná jako soja
- vysoké množství soli

+ nejvyšší procento těstovin
+ výrazná chuť
+ dobré nudle
- ani náznak masa
- velké množství éček
- velké množství tuku

+ široké nudle
- vysoké množství soli

2.

2.

3.

3.
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vysvětluje MVDr. Pavel Otoupal. 
Závaznými legislativními předpisy je 
v současnosti ošetřen celý řetězec 
zacházení s potravinami, od jejich 
výroby přes dopravu, skladování, 
prodej až po výrobu pokrmů z nich. 

technická vybavenost
Školní jídelny, stejně jako ostatní 
provozovny, musejí mít své prostory 
stavebně vyřešeny tak, aby se daly 

Školní jídelny patří mezi stravovací 
zařízení a s těmi je podle evropské 
legislativy v oblasti hygienických 
požadavků zacházeno stejně jako 
s provozovateli potravinářských 
podniků. „S trochou nadsázky by se 
dalo říci, že v rovině bezpodmíneč-
ných požadavků musí to, co školní 
jídelna, splnit ve specifickém rozsahu 
i mlýn, pekárna, masozávod, pivovar 
nebo prodejna potravin a naopak,“ 

Správné zacházení s potravinami je věda. Existuje tolik možných variant kontaminace 
nebezpečnými látkami či mikroorganismy, která mohou při výrobě, nakládání a zpracování 
surovin a hotových potravin do pokrmů nastat, že by to vydalo na celou samostatnou 
publikaci. Proto se už po desetiletí vyvíjí a stále zdokonaluje legislativa, která oblast 
nakládání s potravinami reguluje, upravuje a kontroluje. Můžete si být zároveň jisti, že 
pokud vaše dítě navštěvuje školní jídelnu, stravuje se bezpečněji a zdravěji, než v řadě 
restaurací nebo dokonce doma.

co je vhodné pro vaše dítě
Přip
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Školní jídelny jsou 
naše rodinné stříbro
IV. Bezpečné stravování
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co je vhodné pro vaše dítě

dobře udržovat, čistit, dezinfikovat, 
byly dostatečně osvětlené, měly 
zajištěnu výměnu vzduchu a potřebný 
pracovní prostor. Starší budovy škol 
z dob minulého režimu, v rámci 
kterých školní jídelny převážně 
fungují, jsou prostorově řešeny 
poměrně velkoryse, a tak není se 
splněním těchto požadavků takový 
problém, jako třeba v případě 
rekonstrukcí nebytových (např. 
sklepních) prostor na malé výrobny 
potravin či restaurace. Problémem je 
spíše zastaralost technického vybavení 
a celková sešlost prostor, i když už 
nejsou výjimkou ani plně rekonstruo-
vané školní jídelny. U nových budov je 
veškerá shoda s hygienickými předpisy 
podmínkou kolaudace na stravovací 
zařízení, potravinářskou provozovnu, 
prodejnu potravin apod. Samozřejmou 
podmínkou je vždy a všude zajištění 
dostatku pitné vody. 

bezpečná manipulace 
s potravinami
Suroviny, ze kterých vznikají školní 
obědy, musejí být samozřejmě 
zdravotně nezávadné a musí být znám 
jejich původ. To však nestačí. Předpisy 
je také stanoveno, jakým způsobem 
se mají suroviny přebírat do provozu, 
jak je chladit či rozmrazovat, kde 
a jak je skladovat. Některé potraviny 
nesmějí přijít do vzájemného styku 
a musejí mít i zcela oddělené prostory, 
kde se s nimi manipuluje, přičemž 
tyto prostory se nesmějí ani křížit 
s prostory pro jiné činnosti. Typickými 
příklady těchto surovin jsou vejce 
a syrové maso. 

Nedořešené nakládání 
s odpady
Provozem jídelny vzniká přirozeně 
mnoho odpadu různého druhu, 
včetně toho biologického. Jeho 
zbavování se musí být řešeno 
dle platných předpisů a za jejich 
nedodržování hrozí poměrně vysoké 
sankce. Tradičním problémem 
školních jídelen je pak velké množství 

zbytků nedojedených jídel, které se 
nedají roztřídit na pevný a (kromě 
polévek a omáček) tekutý odpad. 
Tyto zbytky nelze legálně zkrmovat 
hospodářskými zvířaty a podle platné 
legislativy ani drtit a vypouštět je 
jako odpadní vodu. Jediný správný 
postup je tyto zbytky odkládat 
do speciálních kontejnerů, které pak 
svážejí a likvidují specializované firmy. 
Kontejner je možné si pronajmout, ale 
podle zkušeností z jídelen nikdo tyto 
kontejnery neodebírá. Z toho vyplývá, 
že není možné dodržet všechna 
zákonná ustanovení, protože praxe 
za nimi zaostává.

zdraví a čistí zaměstnanci
Obecně je známo, že pracovník 
přicházející do styku s potravinami 
musí mít tzv. zdravotní průkaz. Ten 

vystavuje obvodní lékař a dokládá 
na něm svým podpisem, že jeho 
nositel je zdravý a netrpí žádnou 
infekční nakažlivou nemocí a není 
přenašečem choroby, která může 
být přenášena potravinami. V oblasti 
osobní hygieny je pak v jídelnách 
a jiných potravinářských provozech 
zvláště zdůrazňováno samozřejmé, 
avšak často opomíjené, správné mytí 
rukou. Jídelny mají v oblasti hygieny 
samotných zaměstnanců jistou 
výhodu v tom, že zde není tak vysoká 
fluktuace jako např. v restauracích, 
kde se kuchaři a personál obměňují 
i několikrát za rok. V případě jídelen 
není výjimkou, že je jí zaměstnanec 
věrný po celý svůj profesní život, 
a to rizika kontaminace potravin 
nakaženou či špatně umytou osobou 
přece jen snižuje.
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zvýšená dávka vyvolat obtíže. Pokud 
trpíte na bolesti hlavy, je na místě 
v jídelníčku omezit plísňové sýry, ale 
také mozzarellu, fetu, gorgonzolu, 
čedar, tvrdé a tavené sýry. Stejnou 
látku naleznete i v červeném víně, 
sušeném ovoci a kvašené zelenině. 
Proto i zde platí pravidlo o střídmosti. 
Samozřejmě, bolesti hlavy po víně se 
mohou dostavit i u silných jedinců 
bez jakéhokoliv zdravotního omezení, 
pokud vypijí větší množství. 

citrusové plody 
Jedním ze spouštěčů bolesti hlavy 
může být látka synefrin obsažená 
v citrusových plodech. Je známa 
především mezi sportovci, protože 
zvyšuje metabolismus a tím dopomáhá 
ke snížení tělesné hmotnosti. Pokud se 
konzumuje zároveň s kofeinem, může 
se jeho účinek ještě zvýšit. 

Kofein
Máte ve zvyku vypít každý den 
několik šálků kávy nebo energii 
sbíráte z jiných kofeinových nápojů? 
Potom vězte, že vás při nedostatku 
kofeinu mohou překvapit abstinenční 

Často nad bolestí hlavy jenom máv-
neme rukou a vzniklou situaci řešíme 
polknutím tablety, která nás nepříjem-
ného pocitu zbaví. Nehledáme příčinu, 
chceme být okamžitě fit. Přehlížíme 
varovné signály těla, jež mohou 
poukazovat i na závažnější problémy. 
Bolesti hlavy můžeme rozdělit do dvou 
skupin – první zahrnuje bolesti hlavy 
nepojící se s žádnou jinou chorobou 
a lékař u ní nezjistí ani neurologický 
nález. Odborně se tato skupina 
nazývá primární bolesti hlavy a spadá 
sem migréna a tenzní bolesti hlavy. 
Druhá, odborně nazývaná sekundární, 
je spojena s řadou neurologických 
příznaků a může signalizovat napří-
klad cévní mozkové příhody, vysoký 
tlak, zánětlivé onemocnění a krvácení 
v oblasti mozku. 

alergie a bolest hlavy
Mezi časté příčiny, které spouštějí 
bolesti hlavy, patří potravinové alergie 
a intolerance. V prvním případě 
imunitní systém organismu pokládá 
požitou potravinu za nebezpečí 
a zareaguje vyplavením histaminu 
do krve. To se může projevit 

širokým spektrem příznaků, od otoků 
po bolest hlavy. Druhý případ se týká 
jedinců netolerujících některé složky 
potravy, například laktózu a lepek. 
Obtíže však nezpůsobí imunitní 
reakce, ale metabolická porucha. 
Organismus postrádá enzymy, které 
dokáží přijatou potravu zpracovat. 
Máte rádi konzervované ryby? Možná 
vás neminula zpráva o nadlimitním 
množství histaminu v některých 
výrobcích. Po požití většího množství 
těchto konzerv může dojít k reakci 
zvané pseudoalergie, jež se příznaky 
podobá skutečné alergii. Neznamená 
to však, že by byl člověk alergický 
například na tuňáka. 
Jaké jsou nejčastější potraviny, 
po kterých nás může začít bolet 
hlava?

zrající sýry a víno 
O nalezení spojitosti mezi sýry 
a bolestí hlavy se snažilo několik vědců 
už před několika desítkami let. Podle 
výzkumů může spouštěčem bolesti 
být látka tyramin. Organismus je sice 
vybaven detoxikačním mechanismem, 
ale u některých citlivých jedinců může 
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nemoci a potraviny

Bylinkami 
proti 
bolestem 
hlavy
Jedním ze zdravotních 
problémů, se kterým se už 
setkal snad každý z nás, 
je bolest hlavy. Ať již je 
spouštěčem jiné 
onemocnění, nebo 
jenom nevhodná strava, 
stres a psychické 
vyčerpání, pokaždé 
dokáže člověka potrápit. 
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příznaky spojené nejen s bolestí 
hlavy, ale také s nervozitou a únavou. 
Na druhé straně stojí předávkování, 
projevující se neklidem, nespavostí 
nebo křečí. Možná vás překvapí, že 
ohroženi nejsou jen dospělí popíjející 
kávu, kofein se vyskytuje také v čaji, 
čokoládě, v kakaových a energetic-
kých nápojích. Stejnou měrou může 
mít tedy negativní dopad na zdraví 
dětí, pokud je přijímán v nadměrném 
množství. 

Vitaminy 
Někteří lidé péči o své tělo přehánějí 
a snaží se získat maximum prospěš-
ných látek ve snaze udržovat se 
stále fit. Nakupují drahé preparáty, 
doma mají výstavku nejrůznějších 
lahviček plných barevných pilulek, 
které polykají jako lentilky. Místo 
misky zeleninového salátu raději dají 
přednost jednoduchému polknutí 
chemického zázraku. Při dodržování 
předepsaného dávkování nehrozí 
žádné nebezpečí, dávka je tak malá, 

že člověka nikterak neohrožuje. 
Nicméně riziko trvá a může být jedním 
z důvodů bolesti hlavy. Pokud se 
jedná o vitaminy rozpustné ve vodě, 
organismus nadbytek vyloučí močí, 
jedná-li se o vitaminy rozpustné 
v tucích, může dojít k hypervitaminoze 
neboli onemocnění z nadbytku 
vitaminů. Obtíže zahrnující bolesti 
hlavy a únavu způsobuje zejména 
vitamin A obsažený v játrech, špenátu, 
kapustě, tučných rybách nebo másle. 

syndrom čínské restaurace 
Dalším z důvodů bolesti hlavy může 
být glutaman sodný, látka pod 
označením E621 využívaná ke zvýraz-
nění chuti pokrmů a navození masové 
příchutě. Protože se jedná o snadno 
dostupnou a levnou látku, je využí-
vána v široké míře zejména při výrobě 
omáček a instantních pokrmů. Jak již 
napovídá titulek, do kontaktu s tímto 
ochucovadlem přicházejí zejména 
návštěvníci asijských bister a rychlých 
občerstvení, kde se ochucovadlo 

využívá ve větší míře. Při přecitlivělosti 
může u člověka vyvolat bolesti hlavy, 
bušení srdce nebo bolest na hrudi. 
Podíváme-li se však na glutaman 
z širšího pohledu, zjistíme, že se 
jedná o běžnou látku zastoupenou 
také v každém živém organismu 
jako součást proteinů. V přírodě se 
vyskytuje v houbách, zralých rajčatech, 
sojových bobech a mořských řasách. 
Zajímavostí je, že od roku 1909 je tato 
chuť popisována jako pátá, kterou je 
člověk schopný rozlišit. 

Pitný režim 
V prevenci bolení hlavy je nezbytný 
dostatečný pitný režim, kdy je 
na místě omezení kofeinových nápojů 
a alkoholu. V případě náhlých bolestí 
můžete využít přírodní lékárnu. Mezi 
bylinky, které pomáhají bojovat 
s bolestí hlavy, patří meduňka, kopre-
tina řimbaba, heřmánek nebo máta. 
Další možností jsou zeleninové nápoje 
a úlevu přinášejí zejména kombinace 
mrkve, řepy, okurky a celeru.

nemoci a potraviny
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Ingredience:  
 1 jablko, 2 celerové stonky, 3 mrkve, 1 menší hrst špenátu 

Postup:
 Veškerou zeleninu očistíme a nakrájíme na menší kousky. K přípravě nápoje 

použijeme odšťavňovač nebo mixér, ve kterém zeleninu důkladně promixujeme. 
Podáváme vychlazené.

Zeleninový nápoj 
proti bolestem hlavy  
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ale jsou lidé, kterým nejvíce 
chutná právě ten „turek“.
To je právě ta kultura. Jsou lidé, kteří 
budou tvrdit, že jim chutná i krabicové 
víno, ale to ještě neznamená, že tím 
se toto víno stává kvalitním. Lidé se 
nechávají ovlivňovat módou a reklamou. 
V nedávné době byla módní instantní 
káva, potom přišla móda espressa 
a všichni ho začali vyžadovat. A protože 
my Češi chceme za své peníze pověstný 
plný talíř bez ohledu na kvalitu, stalo se 
zvykem, že běžně dostanete jako espre-
sso plný šálek kávového nápoje. Pokud 
jej reklamujete, což dělám, dostane se 
vám odpovědi, že jste si měl objednat 
piccolo. Většina lidí si stále ještě 
představuje, že musejí dostat především 
velké množství. Tuto představu trošku 
podporují i různé kávové řetězce.

Jak si vysvětlíte poměr kvality 
a ceny kávy u nás, v Německu či 
v Rakousku v porovnání s itálií?
My si to necháváme, respektive 
nechávali jsme si to, líbit. V Německu 
i v Rakousku je poměr cena a kvalita 
v rovnováze. Italové jsou gastronomicky 
vyspělí a káva je u nich na jednom 
z předních míst. Velkou měrou nízkou 

ale tradice tu byla třeba 
za první republiky.
Jistě, jenže to byla zlatá éra českého 
kavárenství a tehdy chodila do kavárny 
jiná společnost – spisovatelé, malíři 
a jiní kávy či hovorůchtiví umělci. 
Kavárny sloužily i jako kulturní 
stánky a dodržovala se v nich jiná 
společenská pravidla než dnes, 
včetně například pravidel oblékání. 
Dnes často vidíte i lidi, kteří přijdou 
do kavárny v kraťasech a žabkách. Je 
taková doba. Dříve bylo společenskou 
událostí zajít do kavárny na dobrou 
kávu, chutný zákusek a „pokec“. 
Bohužel v době před revolucí se 
vše normalizovalo a kavárny a celá 
gastronomie stály na okraji zájmu.

tak asi vznikl pověstný český 
„turek“.
Jak a kde vznikl, nevím, ale poslední 
dobou jsem se u nás setkal s dotazem, 
zda děláme i „turka“. Nabídl jsem 
french press, který je základní 
přípravou „turkovi“ nejpodobnější, to 
znamená hruběji namletá káva zalitá 
vodou. Jenže tady je káva odfiltrována 
a extrakce zastavena tak, aby káva 
měla ideální chuť a aroma.

Češi jsou známí pitím kávy, ale 
jak je to s její kulturou u nás?
O kultuře pití kávy se zatím nedá 
mluvit nebo lépe řečeno je na začátku, 
v plenkách. Poslední dva až tři roky je 
to trochu lepší, otevírají se kavárny, 
kde majitelům skutečně záleží jak 
na kvalitě kávy – zrna, tak i na kvalitě 
kávy – nápoje. Káva se sice u nás pije 
často a hodně, ale otázkou je jak. Náš 
problém je částečně v nevědomosti 
a částečně v tom, že chceme za málo 
peněz hodně muziky, i ve skvělé 
schopnosti improvizovat. Po pádu 
železné opony jsme se podívali 
do světa a objevili espresso. Začali 
jsme ho vyžadovat i doma, ale přece 
nebudeme troškařit – za své peníze 
chceme „pořádný kafe“ a místo 
italského espressa tak vzniklo české 
„preso“. To je i příklad pizzerií. Vyrostly 
jako houby po dešti a dneska máme 
stovky pizzerií, ale ve které z nich je 
skutečně kvalitní italská pizza? Stejně 
tak podniků, které nabízejí kávu, jsou 
mraky, ale který z nich se dá nazvat 
skutečnou kavárnou?

Kávový extrémista 
nebo punker?

rubrika podporována

Když přijdete do malé kavárny 
Al Cafetero a požádáte o cukr 
nebo mléko do kávy, může 
se stát, že budete slušně, ale 
rázně odmítnuti. V nabídce 
jsou takové pojmy jako french 
press, aeropress nebo hit 
kavárny – vaccuum pot. Karel 
Gregor je mezi známými 
považován za jakéhosi extré-
mistu nebo punkera, který 
se snaží i krajními prostředky 
zvyšovat kulturu přípravy a pití 
kávy u nás a „nutí“ k tomu 
i návštěvníky své kavárny. 
Přesto Al Cafetero získala titul 
Kavárna roku a každoročně 
se v odborných žebříčcích drží 
na předních pozicích.

Přip
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VACCUUM POT   

LEDOVÁ KÁVA   

FRENCH PRESS

AEROPRESS  

Příprava:
 Nejjednodušší a nejrychlejší metoda přípravy kávy, cestovní alternativa espressa. Přístroj 

se skládá z úzké válcovité nádoby z plastu s bajonetovým plastovým filtrem a pístem, který 
těsně zapadá do válce. Píst vytáhněte z komory, nasaďte uzávěr s propláchnutým papírovým 
filtrem, postavte na šálek, vsypte kávu, zalijte horkou vodou a nechte extrahovat 10 sekund, 
promíchejte. Nasaďte píst a opatrným konstantním tlakem vytlačte extrakt do šálku.

Příprava:
 Vacuum pot funguje na principu přetlaku vodní páry, která vytlačí horkou vodu nad filtr. V té se smíchá 

káva s vodou a po odebrání zdroje tepla se káva filtruje zpět do spodní nádoby. Do spodní nádoby 
dejte filtrovanou a horkou vodu. Zasuňte horní nádobu s filtrem přitaženým pružinou k spodku. Dolů 
umístěte hořák a počkejte, až pára vytlačí vodu nahoru, zamíchejte a po 60 sekundách odeberte zdroj 
tepla. Káva se díky podtlaku vzniklém chladnutím dolní baňky přefiltruje zpět do spodní nádoby. 

Příprava:
 French press je jednou z nejjednodušších metod přípravy kávy. Přístroj se skládá z úzké 

válcovité nádobky, která je vybavena víkem a pístem, který těsně zapadá do válce a má 
jemný drát jako filtr. Do nádobky vsypte kávu, zalijte horkou vodou, nechte extrahovat, 
zamíchejte, aby si káva sedla na dno, stlačte sítkem a slijte všechnu kávu do šálku.

Příprava:
 Cool water dripper je přístroj skládající se ze 3 skleněných nádob a stojanu. Do prostřední 

nádobky dejte zvlhčenou kávu a na ni propláchnutý papírový filtr. Do horní nádobky nasypte 
led, přilijte trochu studené vody a kohoutkem nastavte kapání vody na 42–45 kapek 
za minutu. V průběhu kapání přidávejte led, případně vodu.

druh kávy: jednodruhová, čerstvě pražená
stupeň upražení: jemnější, vynikne květinové a ovocné aroma
stupeň umletí (stupnice 1–5): 1,5–2
teplota vody: 75–80 °C
doba extrakce: 10 sekund (promíchat) a 20 sekund stlačování
Množství kávy na 1 porci: 17,5–18 g 
způsob servírování: silnostěnný šálek velikosti 250 ml

druh kávy: jednodruhová, čerstvě pražená
stupeň upražení: jemnější, více vynikne květinové a ovocné aroma
stupeň umletí (stupnice 1–5): 3
teplota vody: 86–91°C
doba extrakce: 1 minuta
Množství kávy na 1 porci: 25–30 g
způsob servírování: šálek otevřeného tvaru pro uvolnění aroma

druh kávy: jednodruhová, čerstvě pražená
stupeň upražení: jemnější, více vynikne květinové a ovocné aroma
stupeň umletí (stupnice 1–5): 5 (zrnitost krystalového cukru)
teplota vody: 94°C
doba extrakce: 3–4 minuty
Množství kávy na 1 porci: 60–80 g na litr
způsob servírování: silnostěnný šálek, celé množství kávy se musí rozlít, nic 
nenecháváme „na potom“

druh kávy: jednodruhová, čerstvě pražená
stupeň upražení: jemnější, více vynikne květinové a ovocné aroma
stupeň umletí (stupnice 1–5):1,5–2
teplota vody: studená voda s ledem
doba extrakce: 5–8 minut
Množství kávy na 1 porci: 35–40 g (1 dávka)
způsob servírování: menší sklenice na víno
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Tvrdí se, že jen díky robustě má espresso 
tu krásnou cremu. Není to pravda. 
Pokud máte kvalitní čerstvě praženou 
a čerstvě namletou arabicu, udělá vám 
nádhernou cremu a navíc krásně ovocně 
chutná. Ke mně do kavárny prostě 
robusta nesmí. U cukru a mléka jsem 
trochu benevolentnější, obojí ale podle 
mne skutečnou chuť kávy jen kazí. Ale 
pokud cukr a mléko host vyžaduje, 
nakonec je dostane, ale předtím se ho 
snažím přesvědčit, že bez nich je káva 
lepší. Možná proto mi kamarádi říkají 
z žertu, že jsem „kávový nacista“.

Ve Vaší kavárně se nabídka hemží 
pro běžného hosta zcela nezná-
mými pojmy, nestačilo by vařit 
espresso, cappuccino a latté, jako 
je to v jiných kavárnách?
Opět se dotýkáme otázky kultury pití 
kávy. Náhodou jsem narazil na tzv. 
alternativní přípravy kávy a velice mne 
to oslovilo. Především proto, že pro mne 
samotného jsou tyto způsoby právě 
těmi, které nejlépe dávají vyniknout 
senzorickým vlastnostem kávy. Navíc 
příprava některých z nich probíhá přímo 
na stole před hostem a je tak možnost 
kávu představit i zodpovědět případné 
dotazy.

Jak by si měl dobrou kávu 
připravit člověk v domácích 
podmínkách?
Já bych doporučil některý z alternativ-
ních způsobů přípravy, vaccuum pot 
je trošku časově náročnější, takže spíš 
na přípravu kávy po nedělním obědě 
–  je to takový „kávový obřad“. Pokud 
potřebujete rychlou ranní kávu, tak 
určitě french press nebo stále oblíbenější 
aeropress. Já třeba jsem si oblíbil drip.

výdělek. Trochu jinak to bylo s mým 
posledním dlouhodobějším působením 
v Café Savoy. Ze začátku měl úžasnou 
kavárenskou atmosféru. Takovou jako 
za zlaté éry kaváren první republiky, 
což podtrhuje i interiér kavárny. Pak 
tam začalo chodit čím dál více lidí 
a stávala se z toho „jídelna“. Nezůstával 
prostor na komunikaci. Cítil jsem ale, 
že mi systém, kdy číšník v restauraci 
nabídne hostovi menu a pak jen donese 
objednané, přestává vyhovovat.

to skoro zní jako cimrmanovské 
„otevřel si hospodu, ale chodili 
mu do ní lidi“, nehledal jste 
takovou Kavárnu na mýtince?
Možná to zní divně, ale přesně to byl 
můj záměr. Mám rád klid a moc lidí 
kolem sebe mít nemusím. Ale když už 
něco chci dělat, tak pořádně a tak, aby 
mne to bavilo. Hledali jsme pár měsíců, 
až jsme narazili na prostory v Blanické 
ulici, které kapacitou i polohou naprosto 
vyhovovaly našemu záměru, a jsme tady 
od roku 2008 dodnes.

Jste takřka militantním odpůr-
cem odrůdy robusta. co je na ní 
špatného a proč se tedy i do těch 
tzv. prémiových káv používá?
Robusta je víceméně komerční, méně 
kvalitní odrůda. Její pěstování je snazší, 
odrůda je odolnější vůči škůdcům, 
a tudíž je její produkce výrazně levnější 
než u kvalitnějších druhů kávy. Pěstuje 
se na velkoplantážích a ošetřuje se stro-
jově. Robusta obsahuje přibližně dvakrát 
více kofeinu než arabica, ale její chuť 
a aroma nejsou tak výrazné a skutečný 
požitek z kávy nepřináší. A že se míchá 
i do drahých kávových směsí? To je 
otázka marketingu a zvyšování zisku. 

cenu kávy, kterou v Itálii zaplatíte, 
ovlivňuje i to, že její obrat je neporovna-
telně vyšší než u nás. A tak je levnější, 
ale také kvalitnější, a to jen proto, že je 
tam množství pražíren, takže se káva 
dostává do kaváren čerstvá a ne několik 
měsíců či let od upražení jako u nás. 
I když i to se za poslední léta zlepšilo.

Jak ovlivní obrat kávy její 
kvalitu?
Můžete mít sebekvalitnější mlýnek 
a kávovar, ale pokud na něm budete 
dělat pár káv denně, nebudou stát 
za nic. V mlýnku neustále zůstává 
část namleté kávy, a pokud v něm leží 
několik hodin, už nemá tu kvalitu. 
Ideálně by měl být na každou kávu 
samostatný mlýnek. Jinak se totiž může 
stát, že host si objedná etiopskou 
kávu a v mlýnku má obsluha kávu 
kolumbijskou. Tu vysype a namele 
porci etiopské. Jenže při mletí z mlýnku 
vypadne nejprve zbytek té původní, 
který v něm zůstal. Tohle si mnozí lidé 
neuvědomují. A velkou obrátkovostí je 
káva stále připravována jen ze skutečně 
čerstvě namleté suroviny.

Jak je to vůbec s kvalitou suro-
vin, o které se v poslední době 
začíná mluvit?
Mnoho obchodníků u nás nabízí 
bohužel kávu ze zahraničních zdrojů 
pod italsky znějícími značkami. To jsou 
ovšem většinou kávy, které leží delší 
dobu, i rok a více, ve skladech. Před 
rokem 1989 se k nám dovážela káva 
zelená a tady se i pražila. Přestože 
taková Standardní směs nebyla žádnou 
super špičkovou kávou, byla čerstvá. 
Všimli jste si, že pokud si dnes uděláte 
kávu doma, tak vůbec nevoní jako dříve, 
ale spíše zapáchá?

Kde tedy kupujete kávu Vy?
Naštěstí je už i u nás pár kvalitních 
pražíren, které nabízejí skutečnou 
kvalitu. Mám několik dodavatelů, ale 
zásadou pro mne je, že beru po men-
ších množstvích a častěji, abych měl 
jistotu, že budu servírovat hostům vždy 
nejlepší kvalitu.

Jak jste dospěl k rozhodnutí ote-
vřít si vlastní kavárnu?
Pracoval jsem několik let jako 
číšník a provozní. Trochu mi vadilo, že 
většinu restaurací si pořizují lidé, kteří 
o gastronomii nemají ani páru a jen 
cítí, že by mohli vydělávat peníze. Jenže 
pak majitel nemá vztah a cit k tomu, 
do čeho investoval, a jen očekává 

radíme se s šéfkuchařem
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KLASA V LÉTĚ 
ROZHODNĚ NEZAHÁLÍ 
– jede roadshow, oceňuje nové produkty 
a chystá se na 40. ročník výstavy Země živitelka

KLASA

www.eklasa.cz

Národní značka kvality KLASA se pravidelně účastní výstavy 
Země živitelka a ani letos tomu není jinak. Na 40. ročníku nebude 
KLASA opět rozhodně chybět. Od 29. srpna do 3. září můžete 
navštívit expozici v pavilonu T1, kde KLASA představí oceněné 
výrobky a výrobce. Vše budete mít možnost přímo na místě 
ochutnat i zakoupit.

Na ploše 384 m2 se budou prezentovat 
držitelé značky kvality KLASA společně 
s výrobci domácích potravin oceněných 
značkou Regionální potravina.

Určitě se přijďte podívat a ochutnat, budeme 
mít otevřeno od 09:00 do 18:00 (ČT – PO) 
a od 09:00 do 17:00 (ÚT).

Dejte přednost kvalitě!
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KLASA

HAMÉ: Z Babic do celého světa
Počátky společnosti HAMÉ s.r.o. sahají 
do dvacátých let minulého století, kdy 
byla v jihomoravských Babicích zřízena 
konzervárenská dílna. Dnes podnik patří 
k největším producentům potravin u nás.  

Ocenění KLASA v létě obdržela Májka 
lahůdkový vepřový krém, Vepřové maso 
ve vlastní šťávě a Krůtí maso ve vlastní 

šťávě. Oceněný produkt Vepřové maso 
ve vlastní šťávě patří do prémiové řady 
HAMÉ Vynikající kvalita a obsahuje 
90 procent masa. 

Univerzální čočka od HOPI POPI
Společnost HOPI POPI a. s. vyrobila 
první přírodní bio polévky v roce 1995, 
kdy se český trh se zdravou výživou 
teprve rozvíjel. Vytvořili sadu polévek, 

které kombinují luštěniny, obilniny a 
sušenou zeleninu v biokvalitě. Národní 
značku kvality KLASA získala SIESTA – 
směs z drobnozrnné čočky. 

Vynikající mléčné výrobky z Chocně
Choceňská mlékárna s.r.o. vyrábí 
ve východních Čechách už více než 
osmdesát let pomazánková másla, 
smetanové jogurty nebo tvarohy. 

Nezahálíme ani v létì a jezdíme po Èesku s ochutnávkami a prezentacemi kvalitních KLASA 
potravin. A kam zavítáme v srpnu? Zde je seznam míst a akcí, na kterých nás mùžete navštívit.

Jezdíme po Česku  
S KVALITNÍMI POTRAVINAMI

KDO ZÍSKAL OCENĚNÍ KLASA 
v červnu a červenci?  

Letní roadshow s KLASOU: 
11. 8. - Svatovavøinecké slavnosti, Hodonín
17. -18. 8. - INT Veteran Rallye & Srpnové hodování, Kutná Hora

Letní ochutnávky výrobků KLASA najdete na těchto akcích: 
16 -18. 8. - INT Veteran Rallye & Srpnové hodování, Kutná Hora

Přijďte ochutnat, rádi vás přivítáme! 

Za červen a červenec nám přibyly další nové 
produkty, které si zasloužily značku kvality. 
KLASA nově ocenila produkty společností 
Hamé, Hopi Popi, Choceňská mlékárna, 
Lacrum Velké Meziříčí, Pekárna Merkur, 
Semix Pluso, Smetanová cukrárna, Steinex, 
Procházka, Ing. Bohumil Kratochvíl, Jan 
Vrábík, CZ Fruit a Jana Večerková.

A jaké jsou další oceněné produkty? KLASU 
nově získali například Choceňský smetanový 
jogurt brusinkový, Eidam 45% od společnosti 
Lacrum, Královská šunka a Sýrové párečky 
od společnosti Steinex nebo Prima tyčinky 
sýrové a solené od Jany Večerkové. Celý 
seznam nově oceněných výrobků je 
k dispozici na webu eklasa.cz.

Vítáme 27 nových výrobků 
DO NAŠÍ KLASA RODINY

Svet_potravin5_b.indd   2 7.8.2013   10:21:32
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KLASA

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

V červnu přibylo do seznamu KLASA 
výrobků její Choceňské pomazánkové 
máslo s houbami a Choceňský 
smetanový jogurt brusinkový. 

Sýry z Velkého Meziříčí: 
od zemědělců k zákazníkům
LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o. je menší 
regionální mlékárna, která se orientuje 
především na místní odběratele: 
obchody a pekárny. V červnu byl 
certifi kován Moravský Bochník, Eidam 
45 % a sýr Pernštejn 45 %. Tradiční 
sýry holandského typu, jako je třeba 
Eidam, jsou vlajkovou lodí mlékárny 
LACRUM: jejich výrobu v podniku 
zavedli během druhé světové války 
holandští odborníci. 

Chléb z PEKÁRNY MERKUR 
se silou slunečnic
PEKÁRNA MERKUR spol. s. r. o. 
působí na českém trhu už od roku 
1947. V létě byl oceněn její Chléb 
slunečnicový krájený. Tento chléb 
představuje ideální svačinu nebo 
snídani plnou živin: slunečnicová 
semínka obsahují mnoho důležitých 
prvků a vitamínů.

Cereálie od SEMIXU: 
vynikající zdroj vlákniny
SEMIX PLUSO, spol. s r.o. je ryze 
českou společností, která se zabývá 
výrobou a prodejem cereálií, směsí 
a náplní k pečení chleba a dalších 
pekařských výrobků.  Nabízí také 
produkty v biokvalitě. Značku kvality 
KLASA získalo jeho Müsli do ruky 
křupavé s brusinkami, díky němuž 
si můžeme svoje oblíbené cereálie 
vychutnávat i venku nebo na cestách. 

Smetanová cukrárna 
rozmazluje svoje zákazníky
Rodinný pražský podnik Smetanová 
cukrárna, a.s., se orientuje na perfektní 
výsledek, kreativitu a poctivé zpracování. 

Značku KLASA obdržel Dort Louskáček, 
Medový dort speciál a Dort želé 
jahodový.  Všechny dorty jsou ručně 
vyráběné a připravované s náležitou 
péčí. Oceněný dort Louskáček je 
nejoblíbenější dort Smetanové cukrárny: 
podle domácí receptury se připravuje 
už více než pět let. 

Řeznický klan Steinhauserů 
drží krok s 21. stoletím
Spojení jména Steinhauser s řeznickým 
řemeslem se datuje už od roku 1846. 
Jaroslav Steinhauser patří už k páté 
generaci, která se zabývá zpracováním 
masa, výrobky jeho podniku STEINEX 
a.s. získaly celou řadu ocenění. 

STEINEX klade důraz nejen na tradiční 
masné produkty, ale také pečlivě 
sleduje nové trendy ve stravování 
a vymýšlí nové produkty. Mezi ně patří 
například Sýrová klobása Delicatesse 
nebo Sýrové párečky, které byly 
označeny značkou KLASA. Ocenění 
kvality získala i Královská šunka, 
vyrobená z nejlepšího vybraného 
masa, nebo Pirátské párečky či Štýrská 
klobása.

Procházka: 
kvalita a čerstvost vždy po ruce
Prodejny Procházka najdeme doslova 
na každém rohu, jsou totiž součástí 
obchodů Lidl, Kaufl and nebo Penny 
market. Maso a polotovary připravují 
řezníci přímo na prodejnách, takže 
se při nákupu u Procházky můžete 
spolehnout na jejich čerstvost. 

I díky tomu výrobky od fi rmy Procházka, 
a.s. získaly značku KLASA, aktuálně 
ocenění získalo Grilovací koleno, také 
Bramborák s uzeným masem 
a Matjesové řezy. 

Mák od Bohumila Kratochvíla
Společnost Ing. Bohumil Kratochvíl – 

IBK TRADE se zabývá zpracováním, 
dovozem a balením sušeného ovoce 
a suchých plodů. Ocenění KLASA si 
tento podnik zasloužil pro svůj Mák 
mletý ochucený. 

Lahodné klobásy z Kněževsi
V Kněževsi v okrese Rakovník sídlí 
řeznictví a uzenářství Jan Vrábík, které 
patří k nejmodernějším a největším 
provozovnám v kraji. Svoje klobásy 
a masné výrobky připravuje poctivě, 
nenajdeme v nich ani stopu po sóje 
nebo drůbežím separátu. 

Proto se zdejší výrobky těší přízni 
zákazníků a nově zaujaly i komisi 
značky KLASA. Oceněna byla Cikánská 
klobása, které rustikální směs koření 
dodává lahodnou vůni a chuť. 

Třešňová sezóna je v plném proudu
CZ FRUIT sdružuje pěstitele z celého 
Česka a prodává jejich výrobky. Kromě 
třešní, které jsou aktuálně oceněné 
značkou kvality KLASA, produkuje 
třeba jablka, hrušky, rybíz, višně nebo 
švestky. 

Křehké pokušení ze Zlína
Jana Večerková patří ke špičkám mezi 
českými výrobci slaného pečiva. Už 
dvacet let vyrábí ve Zlíně preclíky, 
krekry a tyčinky. Rodinná fi rma dbá při 
výrobě na používání kvalitních surovin. 
Nedávno rozšířila svůj sortiment 
o Prima tyčinky sýrové a Prima tyčinky 
solené, které mohou od července 
používat logo KLASA. 
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Z latiny lze název přeložit takto: saccharo 
znamená cukr, myces houba a cerevisce 
pivní. Kvasinky jsou schopny měnit 
cukr na oxid uhličitý a alkohol, který se 
během pečení odpaří. Oxid uhličitý se 
v těstě rozptýlí a vytvoří malé kapsičky 
vzduchu, které způsobují vzdouvání 
těsta, díky němuž pak vidíme v pečivu 
bublinky. 

co droždí obsahuje?
Droždí je především bohatým zdrojem 
vitaminů skupiny B:
• Thiamin (vitamin B1): nepostradatelný 
především pro srdeční a nervovou 
činnost
• Riboflavin (vitamin B2) a niacin 
(vitamin B3): tyto vitaminy jsou elixírem 
pro naši pokožku, nervy a správné 
trávení.
Všechny druhy vitaminu B se mimo 
jiné podílejí na uvolňování energie ze 
sacharidů a tím příznivě ovlivňují lidský 
organismus. Trápí-li vás nespavost či 
únava, droždí vám může pomoci, jelikož 
niacin a vitamin B12 společně produkují 
serotonin, který má vliv na klidný spánek.
Droždí však nevděčíme jen za kynutí. 
Taktéž pomáhá při rozvoji chuti 
a vůně pečiva a dokonce má vliv 
i na vytvoření křupavé kůrky. Nepoužívá 

se jen v pekařství, v závislosti na kmenu 
vybraného droždí a způsobu množení 
nachází uplatnění také při výrobě vína 
a piva, v kosmetice a dokonce i v biopali-
vech. A jelikož droždí neobsahuje lepek, 
mohou ho používat lidé, kteří musejí 
dodržovat bezlepkovou dietu.

Jak se droždí vyrábí?
Droždí se vyrábí průmyslově v drož-
ďárnách. Samotná výroba začíná 
v laboratoři v malé zkumavce o objemu 
několika mililitrů, kde se postupně 
v několika fermentačních stupních 
získává požadované množství droždí. 
Po skončení fermentace se zbytky melasy 
a živin z růstového prostředí oddělí 
na separátorech, kde vznikne kvasničné 
mléko. Z tohoto mléka se dále odstraní 
část vody na vakuových filtrech a droždí 
se zabalí do požadovaných obalů. 

Jak skladovat?
Čerstvé pekařské droždí bychom měli 
uchovávat nejlépe při teplotách od 
1 do 10 °C, což je teplota, při které 
droždí (kvasinky) nejsou schopny 
pracovat. Vystavování droždí vyšším 
či nižším teplotám oslabuje následně 
jeho účinnost. Pekařské droždí lze také 
zmrazit, ale pouze pod podmínkou, 

Všem je známo, že droždí je základní 
surovinou pro výrobu nadýchaného 
pečiva. Údajně za ně můžeme být 
vděční Egypťanům, kteří ho objevili 
úplně náhodou v 5. století př. n. l., 
když zapomněli dát již připravené těsto 
péct. Po několika hodinách zjistili, že 
těsto několikrát zvětšilo svůj objem. 
Samotný objev kynutí byl však vysvětlen 
až o mnoho století později díky Louisi 
Pasteurovi. Ten v roce 1857 dokázal, že 
kynutí je způsobeno živými organismy.
Čerstvé pekařské droždí lze definovat 
jako jednobuněčný mikroorganismus, 
který patří do druhu hub. V jednom 
gramu čerstvého droždí můžeme nalézt 
až 12 miliard buněk, které jsou schopné 
bez přístupu vzduchu přeměňovat cukr 
na alkohol a oxid uhličitý. Nejčastějším 
druhem kvasinek, který nalezneme 
v droždí, je Saccharomyces cerevisiae. 
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Droždí je nejen pozoruhodná 
ingredience, díky které lze 
v kuchyni doslova kouzlit, ale 
také přírodní zdroj zdraví a krásy 
za pár korun. Poradíme vám, jak 
s droždím zacházet, abyste z něj 
získali co nejvíc.

Zdraví a krása v kostce
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co byste měli vědět o droždí

Mražené droždí s nízkým obsahem 
vody
Toto droždí je obvykle dostupné 
ve formě prášku a používá se většinou 
při přípravě nepředpečeného hluboce 
zmraženého pečiva.

Na co si dát pozor?
Kvalitu zakoupeného droždí poznáme 
obvykle bohužel až doma. V obchodě 
bychom si však vždy měli zkontrolovat 
informace na obalu. Droždí stejně jako 
jiné potraviny musí být označeno údaji 
o výrobci, hmotnosti, podmínkách skla-
dování a datem použitelnosti. Rozhodně 
nekupujeme výrobek s obalem poškoze-
ným, deformovaným nebo zašpiněným. 
Ať už použijeme jakýkoliv druh droždí, 
musíme mít na paměti, že proces kynutí 
ovlivňuje nejen teplota použité tekutiny, 
ale i ostatních surovin, a také teplota 
v místnosti. Všechny suroviny by tedy měly 
mít nejlépe pokojovou teplotu. Pokud 
nemáme moc času, můžeme si kynutí 
urychlit díky předehřáté troubě, do které 
těsto po vypnutí trouby na chvíli vložíme. 

trvanlivost a to, že ho není nutné před 
přidáním do mouky znovu hydratovat. 
Jinak se používá stejně jako čerstvé 
droždí. Jemné krystalky instantního 
droždí jsou baleny buď vakuově, nebo 
v ochranné atmosféře.
Tekuté droždí
Tento druh se prodával až do roku 1825, 
kdy bylo poprvé představeno droždí 
lisované. Návrat k tomuto druhu droždí 
je reakcí na poptávku od průmyslových 
pekáren.
Granulované droždí
Toto droždí najdeme v podobě drobných 
částeček, které jsou schopny snadno 
projít násypkami hnětacích zařízení. 
V průmyslových pekárnách je často 
mícháno s vodou za vzniku suspenze. 
Tu lze následně použít při automatickém 
dávkování surovin.
Aktivní sušené droždí
Lze zakoupit ve formě drobných válečků 
nebo kuliček. Je odolné vůči teplu, 
díky čemuž je vyhledáváno především 
v regionech s klimaticky nepříznivými 
podmínkami.

že ho po rozmrazení spotřebujeme 
nejpozději do 24 hodin. A jaký je rozdíl 
mezi čerstvým pekařským droždím 
a kypřicím práškem do pečiva? Kypřicí 
prášek obsahuje pouze minerální soli 
a bikarbonát, nikoliv živé buňky jako 
droždí.

Druhy droždí
Čerstvé pekařské droždí
Vyrábí se obvykle ve tvaru kostiček světle 
béžové barvy, které se snadno drolí. Pro 
jejich správné použití je potřeba voda. 
Jak s ním pracovat? Čerstvé droždí 
rozdrobíme nejlépe na malé kousky 
do misky. Poté přidáme trochu tekutiny 
a nezapomínáme míchat, dokud se 
droždí nerozpustí. Aby účinkovalo 
správně, musejí mít kvasinky, které 
droždí obsahuje, dostatek cukru. 
Přidáme-li do těsta cukr navíc, bude nám 
těsto kynout rychleji.
Instantní droždí
Ani toto droždí není nic neobvyklého, 
jedná se vlastně o usušené droždí 
čerstvé. Výhodou je hlavně delší 
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Ingredience:  
 4 kostky droždí, 2 vejce, lžíce másla, cibule sůl, pepř, 

mléko

Postup:
 Na pánvi osmahneme pokrájenou cibulku. Přidáme rozdrobené droždí, 

osolíme a opepříme. Mícháme, dokud droždí nezačne vonět. Do směsi 
poté zašleháme vejce a dle konzistence můžeme přidat i trochu mléka 
či smetany. Vše nakonec promícháme a pomazánku můžeme servírovat 
vlažnou či studenou na pěkně vykynutém pečivu.  

Postup:
 Droždí rozdrobíme do mléka či vody a mícháme, dokud nevznikne 

hmota, která půjde nanášet na obličej. Poté naneseme na obličej 
a necháme působit asi 10 minut, dokud nezaschne. Dále opláchneme jako 
jiné pleťové masky pomocí vlažné vody. Droždí by nám pleť mělo krásně 
pročistit, odmastit, vytáhnout maz i z hlubokých pórů, pomoci proti akné 
a současně působí protizánětlivě.

Pomazánka 
z droždí 

Drožďová 
maska 

Doba přípravy: 20 minut, pro 4 osoby
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Dříve prezident Potravinářské komory ČR, dnes ministr zemědělství ČR – Miroslav Toman. 
Odborník, který se na potraviny dívá z obou stran – z podnikatelské a spotřebitelské, ale dnes 
i ze strany úřední a kontrolní. Pro čtenáře Světa potravin jsme se pana ministra zeptali na to, 
co mohou od jeho působení na ministerstvu očekávat spotřebitelé.  

Potravinami jste se, pane minis-
tře, zabýval téměř sedm let jako 
prezident Potravinářské komory 
ČR. Jak na ně budete nahlížet 
jako ministr zemědělství?
Jak už jsem uvedl při svém nástupu 
do funkce, úsilí o vysokou bezpečnost 
potravin a lepší informovanost spotřebitelů 
považuji za svoji základní prioritu. Mezi mé 
další priority patří samozřejmě také posílení 
kontrol potravinářských dovozů z rizikových 
zemí za účelem zvýšení bezpečnosti potravin 
a podpora propagace kvalitní zemědělské 
a potravinářské produkce – Klasa, 

Regionální potravina, marketingové akce 
zaměřené na podporu prodeje kvalitních 
potravin a informovanost zákazníků.

co si pod těmito pojmy má ale 
konkrétně představit běžný 
spotřebitel?
Pokud jde o podporu kvalitních potravin 
Klasa a tradičních regionálních potravin, 
které zvítězily v krajských kolech soutěže 
o Regionální potravinu, pak jsem toho 
názoru, že je sice hezké, že lidé znají logo 
těchto potravin, ale když neví, kde je 
mají vůbec koupit, pak je celá propagace 
značek prakticky k ničemu. Proto chci, 
aby se marketingové akce zaměřily právě 
na podporu prodeje, na to, aby spotřebitelé 
měli snadný přístup k informacím, kde 
výrobky označené značkami kvality 
a tradice koupit.
Posílení kontrol dovozových potravin má 
jediný cíl – aby se na náš trh nedostávaly 
potraviny, které jsou buď přímo zdraví 
nebezpečné, nebo nekvalitní a falšované. 
Nevím, proč bychom měli mít na trhu 
falšované zahraniční marmelády, které jsou 
složeny převážně z jablek, ačkoliv jejich 
názvy hovoří o různých druzích ovoce, nebo 

medy, které pocházejí spíše z chemické 
továrny než ze včelího úlu.

hodně se též hovoří o zvýšení 
informovanosti spotřebitelů, 
například o původu či slo-
žení výrobku. Jak přistupujete 
k tomuto tématu?
Rozhodně kladně. Není nejmenší důvod, 
aby spotřebitel nebyl i u nebalených 
výrobků, prodávaných na pultě, informován 
o podílu hlavní složky, tedy například, jestli 
je párek vyroben ze soji nebo z masa, 
stejně jako o zemi původu či výrobci. Pevně 
doufám, že se nám podaří tyto informace 
prosadit do zákona o potravinách a spo-
třebitelé si budou moci vybírat potraviny 
na základě kompletních informací.

Na závěr dovolte světu potra-
vin jednu osobní otázku: jaké je 
Vaše nejoblíbenější jídlo?
Nemám nějaké extra oblíbené jídlo, ale 
určitě dávám přednost české kuchyni, 
protože je velmi rozmanitá – od typické 
svíčkové až po různé druhy ryb. No a teď 
v létě jsou to určitě steaky na grilu se 
zeleninovým salátem.

Prioritou 
je informovanost 
spotřebitelů

Potravinářská komora
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tip na víkend

PRAVÝ ORIGINÁL
OD MADETY

ZRAJÍCÍ SÝR S 0,9% TUKU

JIHOCESKÝ SYRECEK,
KVALITNÍ TO SÝR,
AC JE TÉMER

BEZ TUKU,
DODÁ MNOHO
SIL

12217_inz_syrecek_A4_K1.indd   1 29.11.12   9:29



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz38 39

co považujete za největší gast-
ronomická překvapení, s nimiž 
jste se na cestách setkal?
Nejspíš speciality, které jsem ochutnal 
na ostrově Mafia Island, asi půl 
hodiny letu od Zanzibaru. Bydleli jsme 
v přírodních bungalovech v korunách 
baobabů přímo vedle vesnice místních 
a dvě domorodkyně nám na ohni každý 
den vařily samozřejmě jejich pokrmy. 
Maso dušené v banánové omáčce bylo 
asi největším překvapením, které jsem 
kdy ochutnal, fantastická chuť!

O kterých kolezích a kamará-
dech bezpečně víte, že si u nich 
vždycky zaručeně pochutnáte? 
Jednoznačně u mě vítězí moje letitá 
kamarádka Eva Pilarová. Jejím španěl-
ským ptáčkům nebo třeba svíčkové 
se nic nevyrovná. A ta její domácí 
zmrzlina…

Vy sám máte také pověst výteč-
ného kuchaře. Vzpomenete si, 
co byl Váš první gastronomický 
majstrštyk?
Budete se divit, mým úplně prvním 
úspěchem v samotných začátcích byly 
obyčejné, ale skvělé zapečené francouz-
ské brambory. Hezky ve staré remosce, 
ovšem poctivě se šlehačkou, dobrou 
slaninkou a křupavou kůrkou.

už jsem dávno doma a venku padá 
sníh, můžu se díky jídlu zase ocitnout 
třeba v prosluněných tropech.

cítíte se být protřelejším cesto-
vatelem, nebo kuchařem?
Určitě cestovatelem, ale mně tyto 
profese tak trochu splývají, rád cestuju 
a vyhledávám nové a nepoznané. 
Prostě tam, kde zrovna jsem, se pokud 
možno stravuju dle místních zvyklostí. 
Jím to, co „domorodci“. Také se mi 
vždycky vyplatil starý známý trik: 
patřičně vychválíte pokrm, který 
vám chutná, a necháte poslat vzkaz 
kuchařům. Většinou následuje pozvání 
do kuchyně, kde pak okoukáte 
nejeden fígl. Zejména v odlehlejších 
lokalitách mimo turistické destinace 
jsou velmi sdílní a ochotní, naučil jsem 
se takhle v praxi nad pánví nejvíc. 
Také, že v jednoduchosti je úspěch.

Kdesi jste řekl, že rád ochut-
náte téměř cokoli. Nastaly 
někdy chvíle, kdy vám přeci jen 
chyběla odvaha?
Ano, jednou nám na jistém ostrůvku 
v Thajsku nabízeli smažený hmyz, 
jakési brouky obalované v kokosovém 
těstě. Tehdy mi, přiznávám, došla 
odvaha. Avšak prý je to velmi zdravé 
a výživné.

ta kniha spojuje Vaše dvě 
životní vášně – cestování 
a vaření. Které z nich jste pro-
padl dříve?
Rozhodně cestování. Vlastně až 
na svých dobrodružných toulkách 
světem jsem začal s ochutnáváním 
místních exotických jídel. Nicméně 
spouštěcím mechanismem pro moje 
kulinářské prvotiny nejspíš byla 
vlastnost nám všem vrozená – mlsota. 
A také jsem si chtěl uchovat zážitky 
z cest. K těm patří poznávání místní 
kultury, tedy i kuchyně. Pro mě 
je nejsilnější vzpomínkou na jídlo 
nejen chuť, ale především vůně. 
I proto v názvu naší knížky „cesty 
voní jídlem“. Vůně jídel mi zkrátka 
připomínají vzpomínky z cest. I když 
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jak to chutná Vám...

Vařte vždy 
s úsměvem 
na tváři

Jako strávník je herec a zpěvák 
Pavel Vítek zastáncem 
hesla „jez do polosyta, pij 
do polopita“. Jako kuchař se 
u přátel těší značnému renomé. 
K vaření se ostatně umí postavit 
nejen za plotnou, ale také 
na papíře. Je totiž spoluautorem 
kulinářského cestopisu Cesty, 
které voní jídlem.
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a vydolujete z paměti taky 
nějaký propadák, který raději 
než před hosty skončil v koši?
To víte, že se vždycky všechno 
nepovedlo. Jednou jsem chtěl 
například vyzkoušet jakýsi recept 
s karamelizovaným masem – a to 
skončilo na pánvi jako černé uhlíky, 
totální fiasko. Prostě jsem spěchal 
a nedal vaření všechno, co potřebuje: 
klid a svůj čas. Nebo jsem měl zrovna 
blbou náladu a moje pánev mi to 
pěkně vrátila, abych příště vařil 
s úsměvem ve tváři, což je mimocho-
dem pro úspěšné jídlo velmi důležité. 
Věřím, že s jakou energií pokrm 
připravujete, takovou i prostřednic-
tvím jídla hostům předáváte.

Jste typ kuchaře, který potře-
buje k vaření komfort, nebo by 
Vám stačil kotlík, oheň a zatou-
lat se s košíkem v lese? 
Spíš to druhé, hlavně když ty houby 
opravdu rostou. Vůbec nejraději mám 

jídla typu „co dům dal“, v těch člověk 
uplatní nejvíc fantazii i kuchařský um. 
Na kotlíku vařím velice rád, baví mě 
připravovat pokrmy dlouho, na mír-
ném plameni, proto i v zimě nejraději 
vařím na plotýnce malých kamen 
na dříví. Takové kančí ragů probub-
lávající spoustu hodin, klidně i přes 
noc…! Když mě ale čeká složitější 
recept pro více hostů, určitě vařím 
spíš doma ve své kuchyni, kde vím 
co a jak. Navíc mám čas si potřebné 
suroviny hezky v klídku připravit.

K dobrému jídlu neodmysli-
telně platí i dobré pití. Jaký 
k němu máte vztah?
Vybírám si nejčastěji dobrá suchá 
aromatičtější vína. Bez nich si 
posezení s přáteli u chutného jídla 
nedovedu představit. Tedy dovedu, 
ovšem nerad! S vínečkem je to 
příjemnější. A někdy v zimě, když je 
nevlídno, nepohrdnu jedním malým 
panáčkem dobré domácí slivovičky. 

Ale dobré, hladké, musí takzvaně 
klouzat do krku, žádná divočina.

u zimního období ještě zůsta-
neme, právě totiž pracujete 
na letošní šňůře vánočních 
koncertů. Jak se při přípravě 
dostáváte do správné atmo-
sféry, když za okny zrovna 
padají teplotní rekordy?
Je to zvláštní, ale Vánoce mají tak 
silné kouzlo, že i v těch vedrech mi 
navození jejich atmosféry nečiní 
potíže. Prostě si představím plískanice 
v adventním čase, raduju se, že 
teď je sluníčko, teplo, a trochu té 
prosluněné pohody se snažím dostat 
do repertoáru svého chystaného 
turné. Kdyby tak během něho bylo 
navíc ještě bílo, nemělo by to chybu.

co můžete o koncertech už 
nyní prozradit?
Vánoční turné je vlastně po mnoha 
letech mým větším návratem 

Ingredience:  
 12  ks uvařených a oloupaných krevet, 2 nakrájené středně velké cibule, 

2 lžíce rajského protlaku, 1 lžička mletého koriandru, ½ lžičky kurkumy, 
1 lžička chilli (práškového), 2 čerstvé feferonky, 3 lžíce nasekaného 
čerstvého koriandru, 2 lžíce citronové šťávy, čtvrtka limetky, olivový olej, 
sůl

Postup:
 V mixéru smísíme nakrájenou cibuli, rajský protlak, mletý koriandr, kurkumu, chilli prášek, 

2 celé feferonky, čerstvý koriandr, citronovou šťávu a sůl. V případě potřeby hmotu 
rozředíme trochou vody. Poté ji vložíme na pánev wok se zahřátým olejem. Smažíme 
zhruba 4 minuty, resp. do mírného zhoustnutí. Poté přidáme uvařené oloupané krevety 
a za stálého míchání smažíme při střední teplotě. Porci ozdobíme zbytkem koriandru 
a limetkou. 

Pikantní barmské krevety

Pavel si jako Anděl v muzikálu Pomáda užívá sympatické 
nadsázky...

... a atraktivní společnosti

Doba přípravy: 60 minut, pro 1 osobu
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Kdo je Pavel Vítek
Po maturitě na gymnáziu v Olomouci absolvoval DAMU, obor herectví. 
Získal angažmá v Hudebním divadle Karlín a v roce 1986 se prosadil 
také v pop music hity jako Má svůj den nebo Vůně tvý kůže. Od 90. let 
účinkuje v činoherních i muzikálových inscenacích v Praze. Účinkoval 
či stále účinkuje v inscenacích Dracula, Bídníci, Miss Saigon, Angelika, 
Světáci, Romeo a Julie, Tři mušketýři, Postřižiny, Noc na Karlštejně, 
Rebelové a Pomáda. Za svou kariéru vydal celkem 13 sólových alb. Zpíval 
s operní divou Evou Urbanovou duet z muzikálu Fantom opery, mode-
roval vlastní talk show na rádiu Frekvence 1 a společně s Evou Pilarovou 
vystoupil v legendární Rainbow Room v Rockefeller Centre v New Yorku 
a v káhirské Opeře. Je držitelem cen z mezinárodních festivalů ve Finsku 
a v Maďarsku. www.pavelvitek.cz

lidem hezky u srdce i na duši. To je 
pro mě vždy největší odměna.

Loni jste se vrátil k roli anděla 
v muzikálu Pomáda. Máte rád 
takové herecké návraty? 
Písnička Holčičko smutná, kterou 
opět zpívám jako Anděl v Pomádě, 
patří k parádním číslům mého 
repertoáru a publikum ji ode mě už 
léta vyžaduje. Navíc Pomáda je jeden 
z nejúžasnějších muzikálů na světě, 
asi kvůli tomu fantastickému 
náboji a dravé energii mládí, která 

opravdu dobíjí baterky. A na dobré 
adrese Divadla Kalich je tenhle 
muzikálový evergreen opravdu 
velmi dobře a kvalitně prezentován. 
O tom svědčí i dlouhodobý úspěch 
u publika. Stejně tak rád účinkuji už 
několik sezón v divadelním spolku 
Háta v legendární komedii Světáci. 
Nicméně tím moje letošní divadelní 
aktivity končí, musím se soustředit 
na svůj koncertní comeback, tedy 
na vysněné Vánoční turné, které 
po toulkách republikou zakončím 
právě na prknech pražského Kalichu.

na koncertní pódia a moc se na něj 
těším. Chci svému publiku připravit ty 
nejhezčí zážitky. Zazní tedy nejen mé 
největší hity, ale i několik vánočních 
překvapení, písní speciálně připrave-
ných na toto turné a adventní čas. 
Některé zazpívám s dětským sborem, 
také s úžasným objevem letošního 
roku, saxofonistou Frankiem, 
nakonec i s něžnou vánoční múzou 
a milým hostem, zpěvačkou Mar-
kétou Konvičkovou. Jako na všech 
mých vystoupeních mi půjde hlavně 
o to, aby cestou z koncertu bylo 

jak to chutná Vám...

Ingredience:  
 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek krupicového 

cukru, 1 balíček vanilkového cukru, 1 kg jablek, 
1 ks mleté skořice, máslo dle uvážení

Postup:
 Mouku smícháme s cukry vanilkovým i krupicovým a třetinu 

této směsi nasypeme na vymazaný plech. Očištěná jablka 
nastrouháme nahrubo na struhadle, promícháme se skořicí 
a poté je navrstvíme na mouku s cukrem na plechu. Zasypeme 
zbylým množstvím směsi. Na koláč rovnoměrně naklademe 
plátky másla. Pečeme v předehřáté troubě asi na 150 °C 
zhruba půl hodiny. 

Jablečný sypaný 
koláč

in
zerce

Doba přípravy: 40 minut, na jeden plech
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Léto bez zmrzliny si nedovede 
představit asi nikdo z nás. Jak 
si ale vybrat zmrzlinu, aby byla 
přesně tak hustá a krémová, 
jak si představujeme? A proč 
zrovna nanuk Mrož patří mezi 
stálice na českém zmrzlinovém 
nebi? Vyzpovídali jsme Lukáše 
dědka, brand managera 
značky Prima. 

narušená ve všech výrobcích. Na obalu 
je třeba sledovat datum trvanlivosti, 
výrobce a také obsah složek, které by měly 
garantovat kvalitu. Složení je uvedeno 
v sestupném pořadí, tzn. že na prvních 
místech jsou uvedeny suroviny, kterých 
je tam nejvíce. Pokud výrobci používají 
pro výrobu zmrzliny sušené mléko, které 
je nutné navodnit, pak je přirozené, že 
se na prvním místě objeví voda a není 
to špatně. Pokud je ale z mléčných 
složek uvedená jen syrovátka, nejedná se 
o kvalitní produkt. Důležitým aspektem je 
poměr mezi vahou a objemem. Například 
náš Mrož při objemu 45 ml váží 43 g, což 
je dobrým znamením. Najdete ale výrobky, 
které při objemu 50 ml mohou vážit 25 g, 
což znamená, že jsou hodně našlehané 
a zákazník v podstatě platí za vzduch.

Můžete nám představit společnost 
biDVest?
Společnost Bidvest Czech Republic je 
největším velkoobchodem mražených, 
chlazených a čerstvých potravin 
i souvisejícího nepotravinářského zboží 
v České republice. Vznikla přejmenováním 
společnosti Nowaco po jejím začlenění 
do nadnárodní skupiny Bidvest.

Jaké novinky v zmrzlinovém světě 
jste připravili na tuto sezónu?
Letos přicházíme se dvěma novými pří-
chutěmi gastro van. Na pultech se objeví 
kopečková zmrzlina – multivitamínový 
Jupík, který je cílený na děti, a speciální 
chuť máta s čokoládou. Novinky jsou 
ale i v sekci impulsních zmrzlin. Z těch 
nejvýraznějších je to Mrož tvaroh se 
smetanou, dobře se prodávají také nové 
kornouty Ruská a Mrož.

Mrož patří mezi nejoblíbenější 
produkty i díky vysokému podílu 
ovoce. Jaký je původ tohoto 
ovoce? 
Je velký rozdíl v tom, jak chutnají jahody. 
Ne vždy chutnají tak, jak by měly, což 
záleží na odrůdě jahod. Vybíráme 
dodavatele zásadně podle kvality, která 
je upřednostněna před cenou. Mrož není 
aromatizován, přírodní chuť jahody je tak 
velmi důležitá. Ne vždy je každá sklizeň 
stejná, záleží i na počasí. 

Čím si velkou popularitu této 
zmrzliny vysvětlujete?
Veškeré ovoce, včetně jahod, se jen těžko 
nahrazuje. Přesto na trhu najdete velké 
množství aromatizovaných nanuků, které 
obsahují minimální množství ovoce. 
V Mroži je ho více než 50 %, rozdíl tedy 
poznáte velmi snadno.

Proč je každý Mrož jinak barevný? 
Může se stát, že jeden Mrož bude 

růžovější než jiný a není to změnou 
receptury. Přírodní barvivo, které je 
v jahodách, se v průběhu skladování 
přirozeně odbourává. Na jahodách to vidět 
není, ale jelikož se musí zpasterovat (projít 
určitým tepelným procesem), jejich barva 
se trochu naruší, což je patrné na koneč-
ném produktu. Zároveň je to ale dokladem 
toho, že výrobek není dobarvovaný. 

Jakým způsobem se vyvíjejí nové 
druhy a příchutě zmrzlin? 
Tipy na nové chutě nám chodí od doda-
vatelů aromat a přísad do zmrzlin. Náš 
tým pak vybírá, co by na základě poptávky 
na českém trhu nejlépe sedělo na české 
zákazníky a vymýšlí nové příchutě. 

Je český národ svými zmrzlino-
vými chutěmi v něčem specifický? 
Český trh je velmi konzervativní. Co 
se týká oblíbenosti chutí, vede vanilka, 
čokoláda a jahoda a je patrný příklon 
k vyššímu obsahu ovoce, kouskům ořechů, 
čokoládě nebo tekutému toppingu. Češi 
jsou specifičtí v tom, že milují hustější 
nanuky, vyrobené litou metodou, se 
spoustou ingrediencí a minimem vzduchu. 
Lidé v zahraničí mají rádi lehčí zmrzliny 
a spíš točené. 

Podle čeho by si zákazník 
v obchodě měl vybírat zmrzlinu, 
aby si pochutnal? 
Je nutné se podívat na teplotu 
v mrazícím pultu. Sledujte i výrobky, 
které mají průhledné víčko. Pokud je 
zmrzlina s námrazou, bude kvalita zmrzliny 

Neplaťte za našlehaný vzduch
PR článek
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Kdo objevil Ligurii, malebný kraj mezi majestátními horami a průzračně modrou vodou 
Ligurského moře, dá mi za pravdu, že našel perlu severní Itálie. Skalnaté pobřeží, táhnoucí 
se od francouzských hranic až k Toskánsku, se svahy pokrytými vinicemi, domky pastelových 
barev a kostelíky starobylých městeček zalitých sluncem, má svou intimní atmosféru 
a tajemství. V Ligurii dýcháte historii zakletou ve vůni tradičních specialit regionu.

specialitám počítá bazalkové pesto, italský 
chléb focaccia, farinatu di ceci (cizrnovou 
tenkou a křupavou placku), stoccafisso 
a brandacujun (jídlo připravené ze 
sušené tresky). Věhlas má salsa di noci 
(ořechová omáčka z vlašských jader) 
nebo hustá janovská polévka minestrone. 
Od 16. století jsou v oblibě slané koláče. 
Důkaz o tom podává záznam z banketu 
pořádaného Kateřinou de Medici, kde 
se podával koláč/torta „alla Genovese“ 
s náplní z mangoldu, sýru, máty, vajec 
a olivového oleje.

tajemství pesta
Právě zde kraluje ta nejaromatičtější 
bazalka, která zavdala příčinu ke vzniku 
dokonalé bazalkové omáčky zvané pesto. 
Stačilo v hmoždíři utřít bazalku s olivovým 
olejem, česnekem a sýrem, přidat špetku 
soli a zázrak byl na stole. Pokud nastane 

V hornatém kraji se pro nedostatek 
pastvin lidé museli naučit omezit 
v jídelníčku maso na minimum a nahradit 
ho zelenou stravou a dary země. 
Moře k nim bylo štědré, ale ze všeho 
nejvíc Ligurijce tak moc baví těstoviny, 
že vymysleli geniální ravioly, které se 
naučili chutně plnit. Často k nim přidávají 
i jiné plody země, jako jsou brambory, 
fazolky, houby, bylinky, nikdy však nechybí 
skvělá omáčka. Za nejdokonalejší spojení 
těstovin a omáčky považuji rozpuštěné 
máslo s lístky šalvěje se špetkou krystalků 
mořské soli a čerstvě umletého pepře. 
Samozřejmě až po nejznámějším pestu! 
To je vlajková loď všech místních těstovi-
nových receptů, která připlula z Janova.

srdce regionu
Janov je hlavním městem provincie. 
Rodiště Kryštofa Kolumba k typickým 

potraviny ve světě

Gastronomické 
poklady Ligurie

Přip
ravila Šárka Škach

o
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to
 Šárka Škach
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Ořechová omáčka
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pomalém dušení spolu s olivami taggia-
sche za podlévání vínem pigato. 

těstoviny tmelí rodinu
Nejintimnější chvilky italské rodiny, to jsou 
zážitky při společné přípravě těstovin. 
Doba se změnila, do kuchyní stále častěji 
přicházejí těstoviny průmyslově vyráběné 
a rodina tak přichází o možnost udržet 
základy tradiční italské kuchyně při životě, 
ale některé tradice jsou neotřesitelné. 
Společné nedělní obědy u jednoho stolu. 
V Ligurii to platí dvojnásob.

Ligurské vinice
Vinice vysazené na terasách pracně 
vykutaných do skalních útesů dávaly 
odpradávna legendární vína, o nichž se 
zmiňovali již Petrarca, Dante a Boccaccio. 
Terasovité vinice jsou špatně přístupné 
a platí tu, že veškeré vinohradnické práce 
se provádějí ručně a vkleče na kolenou. 
Česáči se doslova plazí s koši naloženými 
zralými hrozny po strmých vinicích. 
Téměř všechna produkce ligurského vína 
je určena k místní konzumaci. Většinu 
z nich tvoří vína bílá z odrůd vermentino 
a pigato, která se výborně kombinují 
s regionální gastronomií. Populární je 
vzácné červené (a ojediněle růžové) víno 
rossese di dolceacqua.

chléb z moře
Moři tu vděčí za mnohé, proto se 
druhou neděli v květnu koná svátek 
požehnání rybám – Sagra del pesce. 
Každá ves s výhledem na moře zná řadu 
znamenitých úprav ryb, ale moc dobře 
tu vědí, že opravdovým chlebem moře 
jsou ančovičky. V dobách úspěšného 
lovu stačí důkladné nasolení a naložení. 
S takovou zásobou jídla nebude mít 
rodina hlad. Sardelím, sardelkám 
a ančovičkám se přezdívá stříbro z moře, 
ze kterého se vařívala téměř denně 
burrida, výživný pokrm z ryb. Za typicky 
ligurskou specialitu se považují sardele 
plněné kořeněnou pastou. 

situace, že se čerstvé pesto nestačí spotře-
bovat, nevadí. V chladu vydrží až týden, 
ale je potřeba na hladinu nalít trochu 
místního olivového oleje. Při dalším použití 
bude vonět jako právě připravené. Víte, že 
čerstvé pesto můžete také zamrazit? Když 
si budete kupovat skleničku pesta jako 
suvenýr, vezměte tu s názvem Pesto alla 
Genovese, a nezapomeňte se ujistit, že je 
to „vero tipico pesto genovese“. 

tvrdohlaví staromilci
Zdejší lidé mají pověst, že nejlépe jim je 
doma a ze všeho nejraději si všechno 
dělají sami a po svém. Milují nadevše 
svou malebnou krajinu, útulnou a plnou 
života, proto není divu, že i jejich strava je 
velmi tradiční a trochu svérázná. Kladou 
až nábožný důraz na to, aby vše bylo 
původní, tzn. domácí. Tady s láskou 
vypěstované, tady s chutí zkonzumované.  

Domácí recepty si generace hospodyň 
předávají po staletí z ruky do ruky. Protože 
jen nerady opouštějí domovy, za doko-
nalým jídlem musíte přijet sem. Na stůl 
vyskládají poklady svého kraje, a když 
budete mít štěstí, nabídnou vám pokrm 
„libový kapoun“ nebo námořnický koláč. 
Nenechte si zamotat hlavu tím, že libový 
kapoun se připravuje z ryb a námořnický 
koláč zakazuje ryby použít. Jiný kraj, 
jiný mrav, ale Ligurijci pro to mají své 
vysvětlení. Cappon magro (libový kapoun) 
je totiž důmyslně vymyšleným postním 
pokrmem, a tak i když se připravuje 
z mořských ryb, chutná jako drůbeží 
maso. Servíruje se pompézně na velké 
míse a dal by se přirovnat k bohatě 
vyvedenému salátu mnoha chutí. 

Poklady z ligurské tržnice
Pěstuje se tu cibule, která odolala zubu 
času beze změny po staletí. Má eliptický 
tvar, fialovou barvu a nasládlou chuť. 
Skvělá je jak do salátů, vaječných omelet, 
tak do náplně raviolek. Za pozornost 
stojí i prastará odrůda jablek carla, ze 

které se krájely a sušily tenké plátky, 
které byly po zbytek roku konzumovány 
jako cukroví. Z jablečných slupek, 
bylinek a místního medu se vaří čaj. 
Za ochutnání stojí i česnek vessalico, který 
figuruje na seznamu chráněných místních 
potravin. Je nepostradatelný na výrobu 
pesta, ale tady z něj připravují úžasný 
česnekový krém. V hmoždíři se rozetřou 
čerstvé stroužky česneku se žloutkem, 
olivovým olejem a špetkou soli. Věřte 
tomu, že na vařenou zeleninu, brambory 
nebo jen ke kousku chleba neexistuje nic 
chutnějšího. Ochutnejte i fialový chřest 
z Albenga, artyčok perinaldo, sušené 
kaštany z Calizzano a Murialdo, fazole 
badalucco, meruňky valleggia aj.

tekuté zlato
Ligurie produkuje olivový olej v prvotřídní 
extra panenské kvalitě a jeho věhlas 
znají i za hranicemi. Nese certifikaci 
„origine protetta“ – chráněný původ. 
V chuti jsou patrné ovocné tóny s vůní 
mandlí a zralých jablek. Na dochuti je 
cítit borovicové dřevo a artyčoky. Olivy 
taggiasca jsou místním kultivarem oliv, 
které jsou drobnější, a při sběru se stává, 
že se liší barvou dozrálosti, což jim přidává 
na zajímavosti. Jsou vynikající k vínu, sýru 
a pečivu. Vhodné jsou také k tepelným 
úpravám při pečení ryb a masa, např. 
ligurského králíka.

Ligurský králík 
Pro nedostatek možnosti chovat 
na svazích ovce nebo kozy, dali se Ligurci 
na chov králíků, který není tak náročný 
na místo. Tak, jak rychle se množili králíci, 
narůstal i počet receptů na jejich úpravu. 
Každá ves má typický přístup, jak králičí 
maso upravovat, ale použití základních 
surovin je skoro stejné. Maso, bylinky, 
olivový olej, česnek, cibule, ořechy, 
olivy a bílé víno. Tajemství tkví v použití 
bujónu se špetkou skořice, v důkladném 
osmažení králičích kousků na olivovém 
oleji s voňavými bylinkami a následném 

Těstoviny s pestem Ligurský králík
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potraviny ve světě

Ingredience:  
 4 lžíce olivového oleje, 

600 g zeleniny (rajčata, cibule, 
hrášek, fazole, cuketa, celer, 
mrkev, listový špenát, mangold), 
3 brambory, mořská sůl, špetka 
čerstvě mletého pepře, 
na ozdobu: bazalka, 1 lžička 
strouhaného parmezánu, 1 lžička 
bazalkového pesta 

Ingredience:  
 400 g hladké mouky, 4 vejce, sůl, 

náplň: 250 g sýru ricotta, 
400 g špenátových listů, 2 šalotky, 
stroužek česneku, plátek másla, 
2 lžíce jemně strouhaného 
parmezánu nebo pecorina, 1 lžíce 
mletých ořechů, čerstvě mletý pepř, 
piniové ořechy

Ingredience:  
 500 g výběrové hladké mouky, 

350 g másla, 150 g cukru, 1 vejce, 
moučkový cukr na obalení

Postup:
 Na oleji orestujeme pokrájenou cibuli. 

Přidáme nakrájenou kořenovou zeleninu, 
česnek, brambory a osmahneme. Přidáme 
ostatní nakrájenou zeleninu. Rajčata spaříme, 
oloupeme a použijeme jen dužinu. Fazole je 
třeba den předem namočit. Zeleninu v hrnci 
zalijeme vodou tak, aby dosahovala do 
¾ výšky hrnce. Osolíme, opepříme a pod 
poklicí vaříme na středním plameni asi 
15 minut. Z polévky odebereme naběračku 
měkké zeleniny, kterou propasírujeme a vrátíme 
do hrnce. Servírujeme ozdobené pestem, 
parmezánem a bazalkou. 

Postup:
 Připravíme těsto, tence ho rozválíme, 

nakrájíme na dlouhé pruhy, ze kterých krájíme 
čtverce o délce strany asi 8 cm. Jemně 
nasekanou šalotku zpěníme na másle, přidáme 
špenát a nasekaný česnek. Po vychladnutí 
přidáme ricottu, parmezán, ořechy a pepř. 
Ravioly naplníme směsí, uzavřeme pomocí 
prstů a pomůžeme si na krajích stiskem vidličky. 
Obalíme v mouce a zaváříme do většího 
množství osolené vody. Po vyplavání 
na hladinu vyjmeme z vody a podáváme. 
Přeléváme rozpuštěným máslem, opepříme, 
lehce posypeme parmezánem a opraženými 
piniovými ořechy.

Postup:
 Canestrelli jsou slavné sušenky ve tvaru 

sedmikrásky a pochází z Ligurie. Změklé 
máslo prošleháme v míse s cukrem a přidáme 
1 žloutek. Vypracujeme hladké těsto, které 
necháme nejméně půl hodiny odpočinout 
v chladu. Z těsta vyválíme vyšší placku 
a formičkou vykrajujeme kytičky s volným 
středem. Klademe na plech vyložený 
pečicím papírem a potíráme bílkem. Pečeme 
v předehřáté troubě na 160 °C asi 30 minut. 
Ještě horké obalujeme v moučkovém cukru.

MiNESTRONE

DOMÁCí RAViOLi

CANESTRELLi

Doba přípravy: 40 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 1 hodina a 40 minut, pro 5 osob

Doba přípravy: 40 minut, pro 5 osob
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inzerce

Paříž za

2 912 Kč* Proleťte 
s námi 
celý svět

www.studentagency.cz

celý svět

Stockholm za

2 646 Kč** Tam i zpět, včetně  všech poplatků.
Ceny a podmínky platné v době tisku.

DÁREK
k letence

Kvalitní evropský výrobek
Zaručená tradiční specialita

Špekáčky/Špekačky 

Lovecký salám/
Lovecká saláma 

Spišské párky

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 párkyS iš ké á k
• Špekácky/Špekacky 

• Spišské párkySpišské párkyské párky • Spišské párky

Kampaň  nancována 
z prostředků 
Evropské unie 
a České republiky

PKCR-Chranena_oznaceni-inz[210x146]L CZ.indd   2 24.6.13   14:29
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příběhy jídla

Hrabalovým výrokem téměř hravě 
souvisí, co napsal Jan Neruda 
v osmdesátých letech předminulého 
století: „Každý z nás zajisté do omr-
zení často slyšel výrok z let třicátých, 
učiněný tenkráte v hostinci U bílého 
lva, kde scházela se společnost 
vlastenecká, hlavně pak společnost 
literární: Kdyby ten strop zde na nás 
spadl, je po českém národě.“ 

Něco mezi lékárnou 
a kostelem
Nevím, zda bychom dnes našli 
hospodu, na níž by se dal tento 
výrok uplatnit. Hospody jako místa 
družného společenství určitých sku-
pin zejména z kruhů umělců zřejmě 
vzaly za své. Ty tam jsou časy, kdy 
se v přilehlých hospodských sálech 
hrálo divadlo, konaly vlastenecké 

A budeme-li si dál hrát se slovíčky, 
objevíme souvislosti mezi „hostina, 
hostinský, hostit, pohostit“, ale 
i „vyhostit, zhostit se, hostovat“. 
Rozdílný význam mezi „pohostit“ 
a „vyhostit“ se dá vysvětlit 
rozdvojením z původního „cizinec, 
příchozí“ na „vítaný příchozí = host“ 
a „nevítaný příchozí = nepřítel“. 
(Český etymologický slovník, LEDA 
2001).
Budeme se ale držet toho významu 
příjemnějšího a do hospod budeme 
nahlížet jako do míst, ve kterých se 
proplétá obyčejné se vznešeným, 
smutky s nezřízeným veselím, 
a o nichž lze říct s Bohumilem 
Hrabalem, že „v každý hospodě 
někdo něco řekl, vo čem se dovíte 
jen v učenejch knihách“. S tímto 
krásným a nepochybně pravdivým 

Hospodu teplou 
večer jim dej, pane…
Hospoda – to slovo může někomu znít poněkud přisprostle a nepochybně pro mnoho 
manželek je doslova červeným šátkem před očima rozzuřeného býka, avšak etymologický 
slovník nás poučí, že slovo hospoda ve staročeštině znamenalo „pán, paní, panovník 
i hostinec, pohostinství, útulek“. 

Přip
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příběhy jídla

lehce zasmahlý do hněda, sypaný 
čerstvou cibulí, ke kterému spíš než 
knedlík patří dobrý rohlík. A násle-
dovaly by: utopence, buřty s cibulí 
nebo salám s cibulí a octem řádně 
pepřený, syrečky s máslem posypané 
pálivou paprikou, ale i s cibulí 
a octem, voňavý chleba se sádlem 
a škvarky, nebo jen škvarky posolené 
a popepřené, dršťková nebo gulá-
šová polévka, jejichž vůně nezřídka 
proklouzne až na ulici a stane se 
lákavou Sirénou pro kolemjdoucí, 
zavináče či očka sloužící coby pilulky 
proti kocovině, libová neošizená 
tlačenka s cibulí a octem (kde 
jsou ty časy, kdy byla „natlačená“ 
do žaludku a ne do umělých 
obalů), nakládaný hermelín s cibulí 
a pálivými papričkami, topinky 
s česnekem, dlouhé, křehké a voňavé 
párky s hořčicí, uzená žebra vařená 
v pivě s cibulí, stroužkem česneku, 
bobkovým listem a novým kořením... 
to vše ve své zdánlivé prostotě 
dokáže potěšit i hosty holedbající se 
vybranými chutěmi. 

Labužnická historie
A což teprve všechny ty recepty, 
které poletují nad stoly, neboť 
páni vždy byli vynikajícími kuchaři 
– nezřídka teoretiky. Nemohu se 
s těmi, kteří nejsou přílišnými znalci 
díla skvělého Bohumila Hrabala, 
nepodělit o jeden recept, který 
uvádí v povídce Hospodská historka 
v souvislosti s plkáním o všem 
možném a také o ryzcích. Španělští 
dřevorubci si připravují ryzce takto: 
„Vrstva klobásy, pak vrstva ryzců, 
pak vrstva špeku, pak krájená rajčata 
a pak vrstva klobásy a ryzců, tak 
vrstva za vrstvou, až nakonec ta 
klobása, všechno se zapeče na ohni 
a nakonec, když je to hotovo, může 
se to posypat strouhaným sýrem…“
Je třeba říci, že česká hospoda má 
i své kritiky, jenž v našem zalíbení 

v pivu spatřují rys národní povahy, 
který není příliš lichotivý. A možná 
na tom je i něco pravdy. Hrdiny 
dokážeme být v hospodách, ale pak 
máme raději sametové revoluce, 
kdy se nikomu nic moc nestane 
a všechno běží dál po starém. „Ba 
ještě div, že lid je živ, kde kolik 
hradů, tolik piv, a nikde na džbán 
skutku“. Tenhle verš napsal J. V. 
Sládek, od něhož si ti starší zřejmě 
pamatují už jen „Znám křišťálovou 
studánku...“. 
Leč to by už byla jiná historie, 
historie méně labužnická a více 
kritická. Kéž by se do české hospody 
vrátil domácí duch, duch vzájemnosti 
a důvěrnosti, duch laskavých hádek 
a usmiřování za cinkotu půllitrů, 
kéž by vše na talíři vonělo a bylo 
neošizené stejně jako míra piva, 
abychom si mohli – sice s notnou 
dávkou slovanského sentimentu, ale 
s nemenší dávkou romantické upřím-
nosti – zazpívat Fieldovu zlidovělou: 
„Mým domovem bývala putyka, mým 
štěstím sklenice plná...“

plesy, zábavy, kde se u stolů plných 
půllitrů dělala politika a vznikaly 
politické strany. A kdy v těch méně 
vznešených v mlze tabákového dýmu 
nebylo pro drsný žert a pořádnou 
facku daleko a každý dupák na par-
ketu na hony voněl erotickým vábe-
ním. Nestačí nápis nad vchodem; 
každá správná hospoda musí BÝT 
hospodou, musí mít svou atmosféru, 
své štamgasty, svou jedinečnou vůni, 
neopakovatelnou chuť guláše, svou 
historii i své historky, být „něco mezi 
lékárnou na tišící a povzbuzující 
prostředky, univerzitou, parlamentem 
a kostelem.“ (Stanislav Brouček) 

Pivo jako křen
Jakási bezútěšná neurčitost spolu 
s televizními obrazovkami drsně 
vnikla tam, kde odjakživa vévodilo 
slovo – plkání, pábení, žvanění, 
kecání, kde se neuvěřitelné historky 
stávaly bez uzardění pravdivými, 
odkud se řídil světa běh nad skleni-
cemi „našlehaného mléka“. 
(Bohumil Hrabal)
Hospoda nikdy nebyla místem 
gurmánským. Tam, kde se rodí 
sestavy národních fotbalových 
mančaftů, kde se radí prezidentům 
světových velmocí, kde se probírají 
vesmírné vědecké teorie, není čas 
a příležitost vychutnávat rafinova-
nosti kuchařského umění. Chuťový 
rejstřík hospodských jídelníčků se 
omezoval na jídla, která měla spíše 
za úkol podporovat chuť k pití 
piva, než se sama drát na výsluní 
labužnických zážitků hostů. Dobře 
vychlazené, správně napěněné pivo 
s pěnou jako smetana, pivo, které 
má říz, zkrátka pivo jako křen, to je 
vlajková loď každé dobré hospody. 
Ale přesto nelze pominout všechny ty 
dobroty, které k pití piva v rozličných 
hospodách patří. Těžko lze stanovit 
pořadí, ale pomyslnému žebříčku 
by nepochybně vévodil dobrý guláš, 
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Příběhy jídla

Pivní pochvala

Milá redakce,
na váš časopis jsem narazila náhodou 
v trafice a moc se mi líbí díky 
poutavým informacím o potravinách, 
které přináší. Zaujala mě rubrika 
Příběhy jídla, neboť je zajímavé 
dozvědět se, kde a jak vznikla určitá 
pochoutka, která je oblíbenou 
součástí mého jídelníčku. Moc ráda 
si počtu o původu i jiných českých 
potravin a přeji vám hodně inspirace 
při vymýšlení dalších témat!

Ema smělá, praha

Vážená reakce,
musím vás pochválit za podrobné 
informace o pivě, které jste v časo-
pise nabídli jako ústřední téma. 
A musím vás pochválit hned dvakrát, 
protože jste jednak český tekutý 
chléb představili z několika úhlů, ale 
hlavně – jeden z postřehů byl ten, že 
pití piva je vlastně zdravé, protože 
tento nápoj obsahuje spoustu 
důležitých živin a vitaminů. To jsem 
tedy slyšel opravdu rád! Konečně 
veřejně zazněl názor, který rezonuje 
v řadách milovníků tohoto zlatavého 
moku, pro něž jejich okolí má často 
jen slova posměchu.

pavel Kuklín, plzeň

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)

jiné nekupuji

kupuji vybrané 
výrobky

odrazuje mne 
vysoká cena

nevěřím jim

anketa
Nyní můžete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce:
Jakou máte zkušenost 
s bio potravinami?

Recept měsíce
Zasílám vám recept na cottage lívance do soutěže 
o předplatné časopisu Svět potravin. 
S pozdravem denisa Olivová, Holíč

Ingredience:  
 1 krabička cottage sýru, 2 vaječné bílky, 70 ml mléka, 100 g špaldové mouky 

(lze nahradit pšeničnou), 1 lžička citronové šťávy, 1 hrnek malin nebo jiného 
bobulového ovoce, 1 lžíce olivového oleje, 1 lžíce třtinového cukru nebo stévie 

Zdravé cottage lívance

Postup:
 Smícháme cottage s mlékem a moukou, z bílků vyšleháme sníh a přimícháme ho ke směsi 

společně s citronovou šťávou, malinami a cukrem. Olej rozehřejeme na pánvi a lžící naneseme 
těsto. Opékáme z obou stran. Podáváme společně s malinami, tvarohem nebo džemem. 

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: 20 minut, pro 2 osoby
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Ceny předplatného

Roční předplatné: 348 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 nyní 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  

"

SP 09/13

Více informací naleznete na 
http://cz.russellhobbs.com.

dárek 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 třemi novými předplatiteli, vyhrajete kuchyňské náčiní od společnosti 
Russel Hobbs! 

Designoví pomocníci 
do kuchyně
Značka Russell Hobbs, která byla založena Billem 
Russellem a Peter Hobbsem,  je synonymem pro 
život v kuchyni již přes 50 let. Je pyšnou součástí 
miliónů domácností a kuchyňské spotřebiče 
značky Russell Hobbs jsou oceňovány pro svou 
nadčasovost a stylovost. Všechny produkty, 
od varných konvic, přes kávovary, toustovače, 
až po ostatní produkty pro přípravu jídel, byly 
navrženy s myšlenkou na spotřebitele a jeho 
potřeby, a proto jsou maximálně funkční 
a výkonné. Ve Velké Británii v současnosti 
vlastní produkt značky Russell Hobbs každá 
třetí domácnost a Russell Hobbs je nyní jednou 
z předních značek domácích produktů v Evropě.

předplatné
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Tajenka ze srpnového čísla:
Marya Hornbacherová: Někteří lidé posedlí jídlem se stávají gurmánskými kuchaři.
Jiní mají poruchy příjmu potravy.

křížovka
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Bavte se, ochutnejte a podpořte tím 
regionální potraviny! Hlasujte a vyhrajte 

hvězdné ceny. Více na www.penny.cz
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