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Na pecivo, na dezerty, na mlsání

Novinka
Plná chuś 60% èokolády a pravé vanilky

v lehké smetanové pomazánce.*

* Má pøibližnì o 50 procent menší kalorickou hodnotu a o více než
polovinu ménì pøidaného cukru než bìžné èokoládové pomazánky.
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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
řada z nás se v podzimních plískanicích zahřívá nejen čajem či něčím ostřejším, ale 
také vzpomínkami na právě uplynulé léto a dovolené. Já jsem se během letního 
přesvědčování sama sebe, že „rozhodně někam vyrazím, zatím jen mapuji terén“, 
přistihla, jak na sociálních sítích závistivě pozoruji fotografie svých přátel z Malediv, 
Chorvatska i Máchova jezera. A mezitím se léto zhouplo do podzimu a na co 
vzpomínám já? 
Své léto mám spojeno se dvěma dovolenými, které se staly svým způsobem 
i mými letními gastronomickými vrcholy. Prvním z nich je víkendový relaxační 
pobyt v Luhačovicích, kde odhodlání užívat si moravských krás, které mi jako 
kovanému Pražákovi zůstávaly zatím utajeny, narušila již první večeře. Je těžké 
zůstat optimistou, když vám místo slibované šunkové rolky přinesou dva zamotané 
plátky eidamu a krůtí roláda chutná, jako když ji kuchař navařil již pro minulý 
turnus. A bylo hůř. Jen se neumím rozhodnut, jestli mým „favoritem“ byly 
zcela nepoživatelné párky, nebo maso s těstovinami, které se žertovně spojily 
do kompaktního celku a jediný způsob konzumace tak bylo napíchnutí na vidličku 
a elegantní ohlodávání po obvodu. 
Druhým gastronomickým zážitkem byl již tradičně dětský tábor. Znáte to, když 
jste u babičky snědli k snídani místo obligátního jogurtu tlustě namazaný krajíc 
chleba, protože vám na čerstvém vzduchu „tak nějak víc chutná“? Tak vynásobme 
přibližně třemi a jsme u mých táborových porcí. Každoročně pojmu podezření, 
že tři housky k snídani, knedlíky k večeři a krkovička kolem půlnoci jsou naprosto 
v pořádku, protože přece na vzduchu mi 
rychleji vytráví. 
A tak jsem teď v tradiční fázi 
ponávratových diet a zbrusu nové 
permanentky do fitka. Zkusila jsem 
zabrousit do obchodů se zdravou 
výživou v představě, že cokoli popadnu, 
bude báječně nízkokalorické. Jak se 
však dočtete i v našem článku BIO 
versus NEBIO, nejsou zdaleka všechny 
tyto potraviny zdravé nebo dokonce 
dietní. Nezbývá tedy než zapomenout 
na rychlá biořešení a zkusit se vrátit 
k vyvážené stravě. Tedy zase jen 
do příštího léta…
 
Krásný podzim plný příjemných návratů 
vám přeje
Kateřina Bendlová, editorka

GRaTULUJeMe VÝheRcŮM sOUTĚŽe PeNNY 
Z MiNULÉhO ČísLa.
Správná odpověď byla a) pomeranč, citron, malina
Na dárek se mohou těšit: Marcela sedláčková, Plzeň, 
Kristýna Formanová, Brno, Jaromír Štych, Plzeň

Nakupujte v PENNY ještě levněji. Pořiďte si PENNY 
KARTU a užívejte si výhod jen pro Vás. Vaše oblí-
bené zboží za ještě nižší ceny, pravidelná týdenní 
nabídka levnějších výrobků a speciální věrnostní 
akce pouze pro majitele karty. Vyplňte formulář 
přímo v prodejně, odevzdejte ho na pokladně 
a ihned získáte PENNY KARTU a všechny výhody. 
Více nejen o PENNY KARTĚ na www.penny.cz. Poukázku do PENNY vyhrají tři 
čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď 
na otázku: 
Kvalitní uzeniny v PeNNY najdete pod vlastní značkou:
a) Karlův talíř
b) řezníkův talíř
c) PeNNY talíř
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Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu 
bez předchozího písemného souhlasu 
vydavatele je zakázáno.  

www.svetpotravin.cz 
v září

• v září se vám nejvíce líbily články 
o hodnocení potravin pro děti, desateru 
zdravého stravování, falšování medu 
i burčáku a o kvalitě špekáčků 
• 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! 
• všem registrovaným uživatelům 
byla rozeslána anketa, ve které mohli 
hodnotit svou spokojenost s webovými 
stránkami www.svetpotravin.cz 
i časopisem. Za odměnu poté uživatelé 
získali elektronický Speciál Světa 
potravin – Testy 
• předplaťte si časopis svět potravin se 
slevou a vyberte si z lákavých dárků – 
francouzských paštik či knížek o vaření. 
Objednávku předplatného naleznete 
na našich webových stránkách 
• Svět potravin najdete i na facebooku! 
Staňte se naším fanouškem a budete 
jako první vědět o zpracování sezonních 
potravin, jak správně nakupovat kvalitní 
potraviny, výsledcích testů potravin 
či nejnovějších výživových trendech. 
Navíc můžete komunikovat s ostatními 
fanoušky a zapojovat se do diskuzí

sOUTĚŽ PeNNY 
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Testování potravin v médiích

Jak obstojí kupované knedlíky?

Léčebné účinky syrovátky

Jak správně vybrat zvěřinu?

Stravou proti zácpě 

Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Potravinové alergie 
Potravinovou alergií trpí 
kolem 4 % populace. 
Zatímco v dospělosti 
se celosvětově potýkají 
s pravou potravinovou 
alergií asi 3 % populace, 
děti bývají potravinovou 
alergií postiženy 
častěji. Potravinových 
alergií, a nejen jich, 
přibývá, odpovědnost 
přebírá jednak geneticky porouchaná 
imunita, jednak změněný způsob života. 
K účinnějšímu pochopení jednotlivých 
typů potravinových alergií, jejich projevů 
a způsobech léčby jak pacientem, tak jeho 
blízkými má přispět právě tato publikace. 
Vydává Maxdorf za cenu 49 Kč.          

Se Stellou v kuchyni   
O herečce Stelle 
Zázvorkové bylo a je 
známo, že velmi ráda 
vařila. Svými dobrotami 
hostila široký okruh 
přátel a známých. Ti 
na její kuchařské umění 
nedali dopustit a každé 
pozvání s radostí vítali. 
Stella Zázvorková ráda 
cestovala, na svých 
cestách se nechávala inspirovat různoro-
dou kuchyní a recepty si přivážela jako 
suvenýry. Kuchařka Se Stellou v kuchyni 
obsahuje velké množství receptů, které 
pokrývají širokou škálu jídel. Vydává 
Malý princ za cenu 299 Kč.         

Dětské laskominy z ovoce 
a zeleniny
V této humorné 
kuchařské 
knize najdete 
spoustu receptů 
na výborné 
ovocné nebo 
zeleninové 
laskominy, které se hodí na každou 
oslavu, skvělou svačinu nebo jen tak, 
když vás honí mlsná. Podle podrobných 
fotonávodů si tyto neodolatelné chu-
ťovky mohou děti připravit úplně samy 
nebo jen s malou pomocí dospělých. 
Nachystejte kamarádům nadýchané 
čokoládové muffiny, lahodné domácí 
chipsy, ananasové chuťovky, rajčatové 
minipizzy nebo spoustu dalších vyni-
kajících dobrot, které budou ozdobou 
každého stolu! Vydává Computer Press 
za cenu 249 Kč. 

10/13
Kdo všechno slaví      
Říjen je svátkem mnoha potravin, 
které máme rádi. Hned první říjnový 
den slaví svůj světový den vegetariáni 
a připomínáme si také Mezinárodní den 
kávy. V sobotu 11. října se třeba lahodou 
snídaní připojte ke Světovému dni vejce. 
A o pět dní později upečte chleba – svůj 
svátek totiž má i on.

Valaši hodují  
Karlovský gastrofestival je největší 
akcí svého druhu na Valašsku. Ve dnech 
4. až 6. října na vás čekají delikatesy 
valašské kuchyně jako kyselice, halušky, 
frgál a slivovice. Krajové speciality nabídnou 
vybrané restaurace i farmářský trh s jarmar-
kem. Součástí festivalu je i tradiční soutěž 
o nejlepší valašský frgál.

Mistři kuchaři    
V rámci oslav Mezinárodního dne kuchařů 
se dne 20. října na Václavském náměstí 
v Praze uskuteční 4. ročník MAKRO 
Mistrovství ČR ve filetování čerstvého 
lososa. Porota bude hodnotit kvalitu 
upravených filetů bez kosti a kůže, 
výtěžnost, čistotu pracoviště a čas. Ten byl 
u loňského vítěze 5 minut 20 sekund. 
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kalendárium

Révo, révo požehnaná
Hlavní město vína přivítá ve dnech 4. až 
5. října všechny laické i odborné milovníky 
vína. Na návštěvníky Valtického vinobraní 
čeká krojovaný průvod městem, jarmark 
s různými stánky a akcemi pro děti, kulturní 
program, večerní taneční zábava. Vrcholem 
budou samozřejmě ochutnávky a prodej 
burčáků a vín z valtické oblasti.     

Oslavy jablek
Třeboň je krajem nejen rybníků. V sobotu 
5. října se o tom můžete přesvědčit 
na slavnostech Jablkobraní. Ochutnáte 
jablečné speciality ve všech představitel-
ných podobách od moštů, přes jablkovici, 
až po tradiční štrúdl. Ve vybraných 
restauracích si budete moci objednat 
speciální jablečné menu. 

Gastronomická premiéra  
O víkendu 25. až 27. října si nenechte ujít 
první ročník jediného gastronomického 
festivalu na Ústecku. V rámci Gastro 
Foood Festivalu Litoměřice ochutnáte 
jídla z ryze českých surovin od českých 
dodavatelů a v kvalitě bio. Náplň festivalu 
bude zaměřena na zvěřinu. Těšit se můžete 
i na kuchařskou a barmanskou show.   
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POtěšení PRO MlSné  
Společnost alpro, známá výrobou 
sojových nápojů, přichází s novými 
rostlinnými nápoji. Chuťové pohárky 
potěší mandlový, rýžový a lískooříškový 
nápoj. Ani ony neobsahují laktózu 
a mléčné bílkoviny a jsou vhodné i pro 
osoby držící bezlepkovou dietu. Nejsou 
však určeny jen vyznavačům zdravého životního stylu, ale všem, kdo si 
chtějí zpestřit svůj jídelníček a doplnit ho o lahodnou pochoutku. Všechny 
nápoje jsou obohaceny o vápník a vitaminy, neobsahují umělá dochucova-
dla, barviva ani sladidla. Balení 250 ml je k dostání za cenu 24,90 Kč, cena 
litrového se pohybuje od 64,90 do 69,90 Kč. 

TIP REDAKCE

tyPicKy čeSKé chutě   
Skvělé ovocné osvěžení si můžete nyní 
vychutnat díky spojení čisté pramenité vody 
Rajec s přírodními ovocnými šťávami. Novinky 
Rajec Červený rybíz a Rajec Lesní malina vás 
okouzlí svou svěžestí i opravdovou chutí. 
Rybíz oceníte pro vysoký obsah vitaminu C 
a vlákniny, malina je výborným zdrojem 
antioxidantů. Ani jedna z příchutí neobsahuje 
umělá sladidla ani barviva a díky optimálnímu 
obsahu minerálů je můžete pít každý den. 
Doporučená cena obou příchutí je 18,90 Kč 
(1,5  l) a 16,90 (0,75 l). Více naleznete 
na www.rajec.com/cz. 

ZDRaVé a netRaDiční
Klasický jogurt se na trhu objevil již v dávném středověku. Od té doby však 
prošel mnoha změnami a dnes máme možnost si tento mléčný výrobek 
zakoupit v nejrůznějších podobách. Billa představuje pod značkou Naše 

Bio zcela netradiční příchutě 
jogurtů, kterým jen málokdo 
odolá. V prodejních boxech nyní 
můžete objevit jogurt Naše bio 
Pomeranč&Mango a Naše Bio 
Černý rybíz&Bez. Oprostěte se 
od nudných příchutí, neodo-
latelné spojení vás dostane! 
Jogurty Naše Bio 200 g koupíte 
exkluzivně v síti prodejen Billa 
za 16,90 Kč. 

PRVOtříDní KValita  
Řecká rodinná značka Papadimitriou uvedla 
na český trh tři nové balsamikové krémy: 
Balsamiko krém s fíkovou příchutí, Bílé 
balsamiko krém a Bílé balsamiko krém 
s příchutí citronu a pomeranče. Jsou vyro-
beny tradiční metodou z hroznů sušených 
na slunci a vhodné k přípravě čerstvých 
salátů, marinování masa, k dochucení 
omáček, ozvláštnění dezertů a k dekorování 
ozdobených talířů. V jedné lžíci balsamiko-
vého krému je obsaženo 13 kalorií a žádný 
tuk. Všechny tři novinky jsou k dostání 
v praktické lahvičce o obsahu 250 ml 
za cenu 94,90 Kč. 

těšte Se na PřeKVaPení   
Mlékárna Valašské Meziříčí přináší 
ve spolupráci se společností Dairy4Fun 
novinku, z níž budou mít radost nejen 
děti, ale i rodiče, kteří si často lámou 
hlavu s přípravou svačiny. Jogurty Kid´s 
world dino a Maya skrývají v obalech 
s motivem dinosaurů a včelky Máji 
kvalitní polotučný jogurt s vanilkovou 
příchutí a sníženým obsahem tuku. 
V každém kelímku děti navíc objeví malé 
překvapení v podobě oblíbené posta-
vičky. Pro malé mlsouny jsou připraveny 
mléčné snacky z jemného piškotu 
a mléčné náplně. Jogurty zakoupíte 
za cenu 19,90 Kč, snacky za 10,90 Kč.

letní VZPOMínKa    
Objevujete-li rádi exotické chutě nebo 
chcete alespoň na chvíli zavzpomínat 
na slunné léto, nadchne vás Mattoni 
duo s příchutí kokosu a ananasu. Spojení 
chuti těchto dvou exotických plodů 
s neperlivou minerální vodou vás doko-
nale osvěží. Mattoni Duo navíc obsahuje 
pravou kokosovou šťávu. Ta je ve světě 
oblíbená pro svoje revitalizační účinky 
a bohatý obsah vitaminů a minerálů. 
Nová Mattoni Duo přináší výjimečnou 
minerální vodu s osvěžující příchutí, 
nízkým obsahem kalorií a žádnými barvivy 
nebo konzervanty. 1,5 litru zakoupíte 
za 18,90 Kč v běžné obchodní síti.   
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Bohatá úroda 

Otřesená důvěra  

Značka kvality

co se kde šustne

čínské pivo vede   

český úspěch 

Světová produkce obilovin v letošním roce stoupne 
na rekordních 2,48 miliardy tun a meziročně bude vyšší 
o sedm procent. Díky nárůstu produkce pšenice by se 
měl vyrovnat pokles z loňského roku především v Evropě, 
kde v některých oblastech měla negativní dopady na úrodu 
velká sucha. U produkce hrubozrnných obilovin se počítá 
s nárůstem dokonce o 9,7 %, hlavně zásluhou vysoké 
sklizně v Argentině, Brazílii a USA. Organizace OSN pro 
výživu a zemědělství zároveň varovala před nejistou situací 
v zásobování v zemích zasažených konflikty, jako je Sýrie, 
Egypt, Severní Korea a několik afrických zemí. 

Počet výrobků, které letos získaly značku Regionální potravina, vzrostl o 101. Cel-
kem se tedy tímto logem může na svém obale pyšnit 374 produktů. Letošní vítěze 
čtvrtého ročníku soutěže, na základě jejichž výsledků potravinářské výrobky označení 
získávají, znají již ve všech 13 krajích. Přihlášené produkty musejí být vyrobeny v da-
ném regionu a podíl tuzemských surovin v nich tvořit minimálně 70 %. Hlavní složka 
musí být stoprocentně domácího původu. Soutěže jsou určeny pro malé a střední 
výrobce s maximálně 250 zaměstnanci. Ačkoli se lidé snaží na potravinách šetřit, 
potravinový patriotismus českých zákazníků se zvyšuje. 

Výzkumníci spjatí s renomovaným časopisem The Economist 
sestavili každoroční světový žebříček zemí podle potravinové 
bezpečnosti, která je v nich zajištěna. Státy jsou hodnoceny 
podle několika ukazatelů, které se řadí do tří skupin – cena, do-
stupnost a kvalita potravin. Na prvním místě se umístily Spojené 
státy se ziskem 86,8 bodu ze sta, Česká republika získala 72,2 
bodů a skončila v první čtvrtině žebříčku na 23. místě, nejvýše 
ze všech postkomunistických zemí. Často diskutované Polsko 
obsadilo 27. místo (69,9 bodů), což je například deset míst před 
Slovenskem. Na dno pořadí dopadlo Kongo s necelými dvaceti 
body. 

Celkem 88 % spotřeby alkoholu v České republice připadá na pivo 
a víno, lihoviny se na ní podílejí dvanácti procenty. Vyplývá to z ce-
lonárodního průzkumu spotřeby alkoholu mezi dospělou populací, 
který na podzim loňského roku, tedy po skončení prohibice, provedlo 
ministerstvo zdravotnictví a Státní zdravotní ústav. Výrazně vyšší spo-
třebu vykazuje mužská populace s konzumací 11 litrů čistého alko-
holu na rok, ženy vypijí 4,1 litru. Nejčastěji po alkoholu sahá věková 
skupina 15 až 24 let, nejméně pijí lidé ve věku nad 65 let. Je pravdě-
podobné, že kvůli otřesené důvěře v důsledku metanolové aféry bude 
podíl lihovin dále klesat. 

Česká republika sice vede v konzumaci piva na jednoho 
obyvatele, v jeho celkové produkci se však v loňském roce 
umístila až na 24. místě. Vyplývá to z údajů, které zveřej-
nil obchodník s chmelem Barth. Nejvíce piva, 490 milionu 
hektolitrů, bylo uvařeno v Číně. Za asijskou velmocí 
následovaly Spojené státy, Brazílie, Rusko a Německo. 
Nejvyšší nárůst produkce piva byl zaznamenán v Africe, 
a to o 11 %. Celková světová produkce se zvýšila jen 
nepatrně. Podíl 92 % na celkové výrobě má 40 největších 
producentských zemí, tedy včetně ČR. Zbývajících osm 
procent si dělí 130 zemí. 
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palec nahoru, palec dolů

čím dál dražší          
– palec dolů 
Loni jsme museli při nákupech 

potravin sáhnout do peněženek 
pořádně hluboko. spotřebitelské 
ceny potravin a nealkoholických nápojů 
vzrostly v Česku o 6,9 %, což bylo 
nejvíce z 27 členských států EU. Vyplývá 
to z propočtů Ústavu zemědělské 
ekonomiky a informací. Růst cen 
způsobilo především zvýšení sazby DPH 
u potravin z 10 na 14 %, zvýšení cen 
dovážených potravin a růst cen komodit 
a energií. V porovnání s průměrem EU 
rostly ceny potravin a nealkoholických 
nápojů v Česku více než 2,5 násobně. 
Výdaje za potraviny, nápoje a tabák 
představovaly loni téměř čtvrtinu všech 
spotřebních výdajů průměrné české 
domácnosti, což je v porovnání se 
zbytkem Evropy výrazný nadprůměr.      

Pečeme doma    
 – palec nahoru 
Lidé, kteří si pečou doma vlastní 

chleba, ušetří zhruba polovinu nákladů. 
Zatímco kilový bochník konzumního 
chleba stojí v obchodě kolem 25 Kč, 
cena domácího začíná na 13 Kč. Vyplývá 
to z výpočtů projektu PečemPecen.cz 
a portálu Kupi.cz. Největším nákladem 
při domácím pečení je mouka a spotře-
bovaná elektřina. Nejvýhodněji vychází 
pečení v domácí pekárně, která chleba 
upeče za cenu okolo tří korun. Jediné, 
co není ve výpočtech nákladů na domácí 
chleba zohledněno, je cena lidské práce. 
Pečení domácího chleba se stalo v posled-
ních letech hitem, fanoušci se sdružují 
na webu PečemPecen.cz, kde lze přes 
kváskovou mapu vyhledat majitele klásku, 
který je ochoten se o něj podělit. 
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Polsko tolik netáhne      
– palec nahoru 
Ačkoli dovoz polských potra-

vin za posledních 12 let vzrostl více 
než čtyřnásobně, letos se růst prakticky 
zastavil a v květnu letošního roku již 
klesal meziročně o 8,5 %. Jak vyplývá 
z analýzy zpracované pro ČTK, nejvíce 
se na tomto trendu podílel pokles 
prodeje masa, zejména drůbežího 
a vepřového, které tvoří hlavní položku 
v dovozu polských potravin do ČR.  
Důvodem poklesu jsou zřejmě aféry 
s nekvalitními potravinami, v jejichž 
důsledku se často ozývají požadavky 
na částečný či úplný zákaz dovozu 
polských potravin do ČR. „Zákazník se 
stále častěji informuje o původu zboží, 
dřív ho zajímala jen cena a kvalita,“ řekl 
prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu Zdeněk Juračka.   

něco mu chybí       
– palec dolů 
Nizozemský vědec Mark Post 

představil karbanátek z masa, které 
z kmenových buněk krávy laboratorně 
vypěstoval vědecký tým z Maastricht-
ské univerzity. M. Post věří, že maso 
z laboratoře jednou přispěje k řešení 
potravinových krizí i k boji proti změ-
nám klimatu. Organizace pro výživu 
a zemědělství přitom odhaduje, že 
do roku 2050 se celosvětová spotřeba 
masa zdvojnásobí. „Aby karbanátek 
uspěl, musí vypadat a chutnat jako 
opravdový,“ je si vědom Post. Podle 
prvních porotců, kteří karbanátek 
vyzkoušeli, nebylo maso špatné, ale 
ještě mu něco chybělo. Dá se tak 
předpokládat, že bude trvat léta, než 
se umělé a chutné karbanátky objeví 
na pultech obchodů.      

chytrá pomoc        
– palec nahoru 
Každý chce v zakoupené lahvi 

vína nalézt přesně to, co slibuje viněta. 
Neustále stoupající celosvětová spotřeba 
tohoto moku však přitahuje pozornost 
podvodníků. Zatímco některé lahve 
jsou jen ošklivou napodobeninou, 
kterou odborník lehce rozpozná, jiné 
padělky jsou velmi sofistikované. Nové 
technologické možnosti a mezinárodní 
spolupráce dávají producentům možnost, 
jak podvodníky přelstít. Milovníci vína si 
budou moci brát na pomoc k degustaci 
své chytré telefony. Oskenovaná viněta 
elektronicky přesměruje konzumenta 
na internetové stránky dodavatele vína, 
kde si ověří pravost viněty, zkontroluje 
cestu vína z vinice až do sklenice a dostane 
informace o vinařství, v němž vzniklo.      

Potraviny nazmar            
– palec dolů 
Navzdory ekonomické krizi 

vyhazujeme stále více potravin, ročně jich 
přijde v Evropě nazmar 89 milionů tun, což 
zpochybňuje dlouhodobou udržitelnost 
nynějších trendů v produkci a spotřebě 
potravin. Současné plýtvání představuje 
nejen ekonomický, ale také etický 
a ekologický problém. „Je to morálně 
a ekonomicky neudržitelná situace. 
S celým systémem je něco špatně,“ řekl 
k tomu komisař pro životní prostřední 
Janez Potočnik. Komise Evropské unie 
zahájila konzultace, jak nadměrné plýtvání 
omezit a efektivněji využívat potravinové 
zdroje. Měly by se stát podkladem pro 
novou evropskou politiku a podílet by se 
na nich měly potravinářské firmy, nevládní 
organizace, zemědělci i občané.     
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Vůně čerstvého chleba, 
křupavého rohlíku nebo 
sladkého koláče nám 
zpříjemňuje každodenní 
vstávání a stýská se nám 
po ní vždy, když jsme delší 
dobu v zahraničí daleko 
od domova. Chléb a ostatní 
pekárenské výrobky tvoří 
základ jídelníčku a je tedy 
velice důležité, aby původ 
jejich surovin, technologie 
výroby i skladování hotového 
produktu zachovávaly 
maximum obsažených 
nutričně cenných látek. 

deklarováno pouze pečivo, které bylo 
v prodeji do 24 hodin po upečení 
a nesmí u něj dojít k přerušení výroby 
za účelem prodloužení trvanlivosti.

i chleba může zvonit
Nejzákladnějším druhem pečiva je 
chleba. Průměrný Čech ho zkonzumuje 
42 kilo za rok. Dnes se vyrábí převážně 
z pytlovaných směsí mouky, kořenících 
směsí, urychlovacích enzymů a aditiv. 
Enzymy a další aditiva umožňují zkrátit 
dobu pečení, nenahradí však chuť 
a vůni, která vzniká pomalým kynutím. 
Pokud se do těsta přidává i zpracované 
staré pečivo, měly by se používat jen 
pekárenské zbytky, neprodané zboží 
z prodeje není vhodné z hygienických 
důvodů. Trendem je také zkracování 
doby pečení – nedopečený chleba je 
měkký a působí čerstvým dojmem. 
Takový chléb ale může snáze plesnivět, 
neboť obsahuje vyšší procento vody. 
Dobře upečený bochník by naopak měl 
mít kůrku tvrdou tak, že pokud na něj 
v obchodě poklepete, bude mít dutý 
zvonivý zvuk. Nedopečený kus poznáte 
i podle bledé, světlé, moučné barvy. 
Pečivo se správně skladuje v chlebníku 
nebo zabalené v utěrce či papírovém 
pytlíku, nikdy ne v igelitové tašce. Ale 
i při správném zacházení dnes bochník 
chleba zpravidla nevydrží déle než 
tři dny. Často se pak objevuje plíseň 
a tvrdnutí střídky. Pokud navštívíte nové 
pekařství, určitě nezapomeňte ochutnat 
jejich chleba, protože právě ten o pekaři 
a jeho umu mnohé vypoví. Zkoušejte 
různé výrobce i druhy chleba, ten svůj si 
určitě najdete.

skladování pod bodem mrazu dochází 
ke ztrátám vlhkosti, tvrdnutí, poškození 
střídky zvětšováním krystalů ledu 
a k narušování kostry lepkotvorných 
bílkovin. Do těsta se musejí přidávat 
pomocné látky, případně mírně vyšší 
množství tuku, aby se alespoň částečně 
rychlé tvrdnutí potlačilo. 
Zmrazené polotovary jsou dovážené ze 
zahraničí, nejčastěji z Polska, v případě 
sladkého pečiva z Francie. Polotovar se 
šokem zmrazí na –35 °C a skladuje při 
–18 °C. Při takové teplotě vydrží až 270 
dnů, což by však zbytečně zvyšovalo 
náklady, proto se v praxi uchovává 
jen po dobu několika týdnů. Konečná 
fáze výroby je velmi snadná a rychlá. 
Rozpečení trvá čtvrt hodiny a výrobky 
jsou připraveny k prodeji. Cena pocho-
pitelně mírně vzroste, protože i energie 
a nároky na skladovací prostory jsou zde 
oproti čerstvému pečivu vyšší. 

co je tedy čerstvé?
Supermarkety a hypermarkety mají 
zpravidla asi třetinový podíl pečiva 
ze zmrazeného polotovaru a ještě 
donedávna bylo pro zákazníky prakticky 
nemožné tyto produkty spolehlivě 
poznat. Teď však mají oporu v zákoně – 
prodejce je povinen pečivo z polotovaru 
v prodejně viditelně označit. Setkáme se 
tak s nápisem „rozpečeno“ u výrobku, 
který byl zmrazen jako hotový produkt 
a před uvedením na trh pak pouze 
rozmražen, a s nápisem „ze zmraze-
ného polotovaru“ u výrobku, který byl 
zmrazen nedopečený a po rozmrazení 
se ještě dopéká do konečné podoby. 
Naproti tomu jako čerstvé může být 

Kvalitní pečivo je zdrojem komplexních 
sacharidů, bílkovin, vlákniny, vitaminů 
skupiny B a minerálů. Nedovedete si bez 
pořádného krajíce obyčejného chleba 
život představit? Pak se zajímejte o jeho 
původ a složení a dejte tak prodejcům 
najevo, že vám na kvalitě pečiva záleží. 
Na trhu jsou k mání stovky různých 
produktů horší či lepší jakosti, a je proto 
třeba pečlivě vybírat.

Pečivo jako polotovar
V loňském roce došlo v pekařině k velké 
změně, která zákazníkům pomohla 
se v úseku pečiva lépe zorientovat. 
Od srpna roku 2012 musejí prodejci 
uvádět, zda se jedná o čerstvý výrobek, 
nebo o výrobek ze zmrazeného 
polotovaru. Pečivo ze zmrazeného 
polotovaru je sice voňavé, teplé 
a křupavé ve chvíli, kdy si je koupíme, 
problém je ale v tom, že takové nevydrží 
dlouho. Již druhý den je tvrdé a ztrácí 
chuť. V supermarketech se proto nové 
zásoby dopékají průběžně během dne 
a bezprostředně po dopečení se dávají 
do prodeje. Výrobci uvádějí dobu spo-
třeby jeden den, ve skutečnosti jsou ale 
ráno rozmražené a rozpečené housky 
často tvrdé již odpoledne. Horší kvalitu 
těchto výrobků oproti čerstvým nedávno 
potvrdila i studie na Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze. Při 

Hledá se vůně 
poctivého chleba BIO 

versus 
NEBIO
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zaostřeno

BIO 
versus 
NEBIO

Biopotraviny jsou kontroverzním a často diskutovaným tématem mezi jejich 
zapřisáhlými příznivci a tvrdošíjnými odpůrci. Jsou biopotraviny zázračným 
produktem a všelékem na neduhy stravování civilizovaného světa, nebo jsou 
jen chytrým marketingovým tahem? Každá skupina má pro svá tvrzení řadu 
relevantních argumentů a zmatený spotřebitel často neví, na kterou stranu se 
přiklonit. Dá se říci, že pravda leží někde uprostřed – biopotraviny mají řadu 
nesporných výhod, ale také nedostatků.
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Biopotraviny jsou potraviny rostlinného 
či živočišného původu vyrobené z bio-
produktů vypěstovaných na ekologicky 
hospodařících farmách. Zemědělec, který 
chce na trh dodávat bioprodukty, musí 
svou farmu zaregistrovat do systému 
evidence a kontroly, v současné době 
jsou takových zemědělců v ČR necelé 
čtyři tisíce. Minimálně jednou ročně 
jsou oni i výrobci biopotravin podrobeni 
kontrole prostřednictvím jedné ze čtyř 
certifikovaných organizací (KEZ, ABCERT, 
BIOKONT, Bureau Veritas). Pouze takto 
certifikovaný výrobek má právo používat 
logo BIO, které zaručuje kontrolu 
od vypěstování, úpravy a zpracování až 

ke konečnému spotřebiteli. „Prezentovat 
potraviny jako bio lze jen v případě, 
že daný certifikát mají. V opačném 
případě se jedná o klamání spotřebitele 
i porušování zákona a prodejci hrozí velmi 
vysoké pokuty,“ říká Kateřina Nesrstová, 
manažerka PRO-BIO Svazu ekologických 
zemědělců. 

V čR moc netáhne
Biopotraviny pravidelně kupují jen 4 % 
Čechů, občas si je koupí 37 % lidí, 
naopak 17 % je nikdy nevyzkoušelo a ani 
je vyzkoušet nechce. Více než tři pětiny 
respondentů v průzkumu společnosti 
KPMG uvádějí jako hlavní důvod 
odmítání biopotravin jejich vysokou cenu, 
téměř polovina Čechů podle průzkumu 
biopotravinám nevěří a nevidí rozdíl 
v jejich kvalitě oproti běžným potravinám. 
Jejich důvěryhodnost narušují mimo jiné 
výzkumy z poslední doby, ze kterých 
vyplývá, že biopotraviny nejsou zdravější 
než potraviny vyráběné konvenčním 
způsobem. Žádný průzkum zatím 
seriózně nepotvrdil, že by konzumenti 
biovýrobků byli zdravější než ti, kdo 
holdují konvenčním potravinám. Tvrzení 
o zdravotním přínosu biopotravin jsou 

tak často spíše intuitivní: „Pro mne jsou 
biopotraviny automaticky nutně zdravější 
proti konvenčním potravinám, protože 
jejich produkce je bez mnoha chemických 
látek a aditiv, které se v konvenčním 
zemědělství i výrobě potravin běžně 
používají,“ říká Jan Zeman, majitel 
společnosti Biopekárna Zemanka. 

rubrika podporována

inzerce

MORAVIA LACTO a. s., člen skupiny Interlacto, www.moravialacto.cz

Finský jogurt
je nejlepší dresing 
do salátů!

Finský jogurt se sníženým 
obsahem laktózy je pro 
organismus dospělého 
člověka nejvhodnějším řešením.
Lidé s laktózovou intolerancí 
můžou konzumovat tento 
výrobek bez vedlejších 
nepříjemných účinků. 
Finský jogurt je výborným 
základem pro ovocné 
snídaně i salátové dresinky.
Tento výrobek si můžete koupit 
v síti řetězců Albert a Interspar.

Zásady produkce biopotravin 
• Jsou zpracovávány z kontro-
lovaných výrobků ekologického 
zemědělství
• Neobsahují syntetická barviva, 
aromatické a konzervační 
látky, ochucovadla, emulgátory 
a podobné přídatné látky
• Při jejich výrobě se nepoužívají 
nepovolené postupy 
• Neobsahují geneticky upravené 
organismy

Měsíc biopotravin 
Září je tradičně Měsícem 
biopotravin a ekologického 
zemědělství. Jeho hlavním cílem je 
zvýšit informovanost spotřebitelů 
o biopotravinách a ekologickém 
zemědělství a představit výhody 
biopotravin. „Letošním heslem 
se stalo Ručíme za bio, čímž 
chceme naznačit, že celý řetězec 
produkce, zpracování i prodeje je 
kontrolován a garantován státem 
i EU,“ vysvětluje vedoucí oddělení 
ekologického zemědělství MZe Jan 
Gallas.
Každoročně je také vyhlašována 
Biopotravina roku. Tímto titulem 
se pro rok 2013 může pyšnit 
výrobek Černíkovické beraní rohy 
z produkce Miloše Kurky. 
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Problém je, že se ve složení a ani 
v účincích na lidský organismus 
biopotraviny od „normálních“ potravin 
zas tak neliší, což postupně konsta-
tovalo několik na sobě nezávislých 
vědeckých výzkumů. Spotřebitelé tak 
přišli o základní důvod, proč biopotra-
viny kupovat. A bude ještě hůř. Zákaz 
uvádět na obalech potravin vědecky 
nedoložená zdravotní a nutriční 
tvrzení dopadá a bude dopadat právě 
i do oblasti biopotravin. 

Za bio platíme dvakrát
Stále se zpřísňující pravidla pro 
konveční zemědělské hospodaření 
i standardní výrobu potravin navíc 
rozdíly mezi bioprodukcí a klasickou 
produkcí stále více stírají. Největším 
rozdílem mezi bio a nebio je tak 
ve skutečnosti výše dotací, které stát 
vydává na podporu ekologického 
zemědělství a potažmo potravinářství. 
Laická veřejnost vnímá rozdíl zejména 
prostřednictvím spotřebitelských cen, 
které jsou v případě biopotravin někdy 
o několik desítek procent, někdy 
však několikanásobně vyšší. Což ale 
znamená, že spotřebitelé platí za bio-
potraviny výrazně vyšší ceny dvakrát 
– jednou ve vyšších dotacích a podruhé 
ve spotřebitelských cenách.

Samozřejmě, biozemědělci mají 
omezenou možnost používat chemické 
ošetření rostlin, stejně tak mají ome-
zenou možnost používat antibiotika 
a musejí se k přírodě chovat obecně 
šetrněji než klasičtí zemědělci.

Pěstovat bio se vyplatí
Kompenzací za to, alespoň tak se to 
v našich zemích odůvodňuje, jsou 
pak ony vyšší dotace. Rozdíly jsou 
opravdu obrovské. Zatímco základní 
sazba dotace na hektar pro všechny 
zemědělce, i ty ekologické, činila pro 
rok 2012 celkem 5 387 korun na hek-
tar, pak ekozemědělci k tomu navíc 
berou dalších 3 897 korun na hektar 
orné půdy, 12 822 korun na „ostatní 
ovoce“, 14 180 korun na hektar 
zeleniny, 21 345 korun na „intenzivní 
ovoce“ nebo 21 345 na hektar vinic. 
I díky tomu se v ČR začalo v posledních 
letech vyrábět více biovína – ne ale 
proto, že by šlo o přesvědčení jeho 
pěstitelů, ale proto, že je to ekono-
micky výhodné. Klíčovou otázkou 
je, zdali nejen naší společnosti stojí 
za to vydávat při součtu všech podpor 
nějakým způsobem zaměřených 
na biozemědělství zhruba třetinu dotací 
k tomu, aby byl konečným výsledkem 
přibližně jednoprocentní podíl nabídky 

obecně dražších biopotravin na našem 
trhu. Při takto položené otázce je 
logickou odpovědí, že není.
Jenže to je jen jedna stránka problému. 
Tou druhou je veřejný zájem chovat 
se ke krajině takovým způsobem, 
abychom je předali v pokud možno co 
nejméně zdevastovaném stavu dalším 
generacím. Tento veřejný zájem samo-
zřejmě něco stojí a v tomto smyslu 
jsou dotace na ekozemědělství naopak 
oprávněné. Podstatou problému tak je, 
jestli jsou také především na tento cíl 
zaměřené. Což minimálně v části své 
struktury nejsou.

největší přínos pro krajinu
To vše je dáno především tím, co 
bylo řečeno v úvodu – totiž že se 
za nejvyšší bonus biozemědělství bere 
jeho výsledek, kvalitnější potravina. 
Ve skutečnosti je největším přínosem 
zdravější krajina. ČR tak čeká diskuse 
o přehodnocení přístupu k biozeměděl-
ství jako takovému. Což samozřejmě 
neznamená, že by měl být tento 
doplněk nabídky potravin odsouzen 
k zániku. Spotřebitelé by však měli 
vědět, že si v dražší biopotravině 
nekupují v první řadě své zdraví, ale 
zdraví své krajiny. A tak by také měla 
být modifikována struktura ekodotací.

MORAVIA LACTO a. s., člen skupiny Interlacto, www.moravialacto.cz

Finský jogurt
je nejlepší dresing 
do salátů!

Finský jogurt se sníženým 
obsahem laktózy je pro 
organismus dospělého 
člověka nejvhodnějším řešením.
Lidé s laktózovou intolerancí 
můžou konzumovat tento 
výrobek bez vedlejších 
nepříjemných účinků. 
Finský jogurt je výborným 
základem pro ovocné 
snídaně i salátové dresinky.
Tento výrobek si můžete koupit 
v síti řetězců Albert a Interspar.

Stejně jako v případě jiných rádobypozitivních projektů vsadila podle všeho mnoholetá 
kampaň na podporu konzumace biopotravin, nejen v ČR, na špatnou kartu. Ta spočívala 
a spočívá především ve zdůrazňování zdravotních pozitiv konzumace biopotravin v porovnání 
s klasicky vyráběnými potravinami.

Biopotraviny nemají být 
konečným cílem dotací
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Jaké procento z celkového 
množství prodaných potravin 
tvoří biopotraviny? 
Trh s biopotravinami každoročně 
roste. Ne sice závratnou rychlostí, ale 
téměř bez výjimky stabilně a celosvě-
tově. Tuzemské biopotraviny činí více 
než 1 % celkové spotřeby potravin. 

Jaká kategorie spotřebitelů 
bioprodukty nejvíce nakupuje?
Jsou to lidé, kteří přemýšlejí o tom, co 
jedí. Škatulkování dle vzdělání nebo 
podle příjmové skupiny zde neplatí. 
Mezi konzumenty biopotravin najdete 
jak studenty, tak důchodce. Dávno už 
neplatí, že bio kupují jen lidé s vyso-
kými příjmy, matky s malými dětmi, 
vegetariáni nebo lidé z velkých měst.

Jsou všechny produkty, se kte-
rými se setkáváme na farmář-
ských trzích, bio?
Bohužel stále panuje mylný dojem, 
že vše, co se prodává na farmářských 
trzích, je bio. Certifikovaných bio-
potravin je v České republice na far-
mářských trzích v nabídce poměrně 
málo. Některá tržiště si na výběru 
dodavatelů zakládají a snaží se, aby 
byl poměr bio-nebio produktů alespoň 
trochu vyvážený. Ovšem zvláště 
v menších městech je bioproduktů 
na farmářských trzích minimum.

Jaká je nejprodávanější kate-
gorie výrobků v bio kvalitě?
Obecně jsou velmi oblíbené mléčné 
biovýrobky, a to i kvůli ceně, která se 
příliš neliší od kvalitních konvenčních 
produktů. V obchodech se zdravou 
výživou jsou populární suroviny 
pro vegetariány a na farmy si lidé 
postupně zvykají jezdit za nákupy 
biomasa, ale třeba i biozeleniny.

Kde nejčastěji spotřebitelé bio 
produkty nakupují?
Vzhledem k tomu, že v České 
republice je velmi hustá síť super-
marketů, které téměř bez výjimky 
biovýrobky nabízejí, je logické, že 
podstatná část nákupů je realizována 
tam. Je nutno dodat, že tuzemské 
bio je zde v menšině. Co se týče 
českých biopotravin, je potřeba se 
poohlédnout do malých obchodů, 
nebo se obrátit přímo na farmáře. 
V posledních letech stoupá podíl 

biopotravin, které se prodají přímo 
na farmách. 

Jaké jsou hlavní výhody 
biopotravin? 
Certifikované biopotraviny 
zaručují zákazníkům jistotu, že byly 
vyrobeny v souladu s nařízeními, 
která se vztahují k ekologickému 
zemědělství. Jejich výroba je velmi 
pečlivě a důkladně kontrolována. 
S tím souvisejí podstatná fakta, 
mimo jiné to, že se do výrobního 
řetězce biopotraviny nemohou dostat 
geneticky modifikované organismy 
nebo nepovolené chemické látky.

Jak zákazníci poznají zaručeně 
biopotravinu?
Každá certifikovaná biopotravina je 
označena logem Produkt ekologic-
kého zemědělství. V České republice 
je užívána tzv. biozebra, nebo lze 
na výrobcích najít evropské logo pro 
biopotraviny. U každého z log je 
umístěn kód složený z čísel a písmen, 
podle kterého se dá snadno najít ten, 
kdo danému bioproduktu certifikát 
udělil. Navíc zákonná nařízení 
pamatují i na ty, kteří by se chtěli 
pokusit logo či označení bio zneužít, 
s milionovými pokutami. 

čím je dána vyšší cena biopo-
travin oproti konvenčním?
Na výsledné ceně biopotravin se 
podílí zejména používání kvalitních 
surovin z ekologického zemědělství, 
ale také často třeba i podíl ručního 
zpracování. Nesetkáte se zde 
s náhražkami. Navíc v ekologickém 
zemědělství panují přísnější 
podmínky, což se promítá zejména 
do cen živočišných produktů. Bohužel 
však často přehnanou cenu tvoří 
i vysoké marže prodejců.

rubrika podporována

Jak zaručeně poznáme biopotravinu? Proč jsou tyto produkty většinou výrazně dražší? Jsou 
všechny produkty z populárních farmářských trhů v biokvalitě? Na tyto otázky nám odpovídala 
Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců. 

Bio je kontrolováno
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Platí automaticky, že biopotra-
viny jsou zdravější a dietnější, jak 
se mnoho lidí domnívá?
Pojem „bio“ není v žádném případě 
synonymem slova „zdravý“. Masivní 
reklama často vede k přesvědčení, že 
biopotraviny mají výhodnější složení pro 
dietní výživu. Není to pravda. Biopotraviny 
jsou výhodné především v tom, že mají 
garantovaný nízký až nulový obsah xeno-
biotik, tedy přídatných látek užívaných 
pro konzervaci, úpravu chuti, vzhledu či 
konzistence potravin. V žádném případě 
však nemají výhodnější složení základních 
živin, například biouherák obsahuje 
50 % tuků a vysoký obsah kuchyňské 
soli, stejně jako běžný uherský salám. 
Stejně tak bůček v biokvalitě nemusí 
mít nižší obsah tuků než bůček běžný. 
Proto dieta např. redukční, diabetická či 
nízkocholesterolová musí být sestavena 
z vybraných potravin svým složením pro 
tuto dietu vhodných a biokvalita nemá 
na toto složení významný vliv.

Mají biopotraviny nižší obsah 
nasycených tuků?
Biokvalita potravin sama o sobě na množ-
ství nasycených tuků vliv nemá. To je dáno 
spektrem tuků přidaných do potraviny, 

případně zdrojem masa, přičemž 
spektrum jednotlivých mastných kyselin 
může být ovlivněno stravou zvířete, a to 
bez souvislosti s biokvalitou.

Je pravda, že u biopotravin, 
například ovoce a zeleniny, je 
obsah vitaminů a vhodných látek 
mnohem koncentrovanější než 
u běžných potravin?
Zastánci biopotravin argumentují, že bio-
potraviny mají vyšší obsah vitaminů. Ten 
ale závisí spíše na tom, jak dlouho a jak 
kvalitně se produkt skladuje. I v případě, 
že při sklizni je obsah vitaminů v bio-
potravinách větší, skladováním se jeho 
obsah samozřejmě sníží. Argument, že se 
biopotraviny používají převážně v místě, 

kde se vyrobí, lze akceptovat, nicméně 
biopotraviny prodávané v supermarketech 
musejí být do těchto supermarketů 
rovněž dopraveny a na místě skladovány. 
A převoz čerstvých potravin v biokvalitě 
z druhé strany zeměkoule již výhodnost 
vyššího obsahu vitaminů zcela popírá.

co jsou hlavní klady a zápory 
biopotravin?
Hlavním pozitivem biopotravin je šetrnost 
k životnímu prostředí při jejich výrobě. 
Výhodou je v každém případě menší 
zátěž jakýmikoliv xenobiotiky, k nimž 
řadíme i tzv. éčka. Nevýhodou je jistě cena 
biopotravin, jejich omezený výběr, často 
horší vzhled. Díky limitujícím možnostem 
ošetření jsou biopotraviny náchylnější 
k přirozeným obranným mechanismům, 
které jsou ne vždy zdraví prospěšné. 
Častým argumentem výhodnosti 
biopotravin je menší obsah dusičnanů 
v plodinách v důsledku neužívání 
průmyslových hnojiv. Každý soukromý 

zemědělec však ví, kolik dusíku obsahuje 
chlévská mrva, každý zahrádkář hnojící 
„slepičinci“ má krásné a velké mrkve 
s vysokým obsahem dusičnanů. 
Rozhodující je tedy množství hnojiva, 
nikoliv jeho původ. Také letité ekologické 
zátěže lze jen těžko ovlivnit, stejně jako 
kvalitu vody na daném území. Trvanlivost 
biopotravin by měla být nižší, proto jsou 
biopotraviny, které mají stejnou dobu 
trvanlivosti jako potraviny běžné, vždy 
podezřelé.

Je vhodné sestavit celý jídelníček 
výhradně z biopotravin? 
Základem správného stravování je 
pestrá vyvážená strava, která by měla být 
rozdělená do pravidelných denních dávek. 
Pouze tak dodá organismu dostatek všech 
potřebných živin a dalších důležitých látek 
ve vhodném poměru potřebném pro jeho 
správné fungování. Otázku zařazování 
biopotravin do jídelníčku je třeba chápat 
v širších souvislostech. Tyto potraviny 
by měly být do jídelníčku zařazovány 
v souladu s dodržováním všech důležitých 
zásad. Bylo by chybou uvádět, že 
biopotraviny jsou zdravější potraviny. 
Stejně tak nelze biopotraviny považovat 
za potraviny dietní.
Také je nutné zdůraznit, že člověk, který si 
nemůže dovolit konzumovat biopotraviny, 
se nemusí bát, že by svému zdraví 
škodil. Biopotraviny jsou varianty potravin 
běžných a liší se od nich především 
způsobem, jakým vznikají. 

Bio nemusí znamenat zdravé ani dietní a zásady vhodného stravování by se měly řídit úplně 
jinými pravidly než dělením na bio a nebio kvalitu. A pokud si nemůžete dovolit pravidelně 
konzumovat biopotraviny, svému zdraví určitě neškodíte, tvrdí doc. MUdr. Pavel Kohout, Ph.d., 
člen Fóra zdravé výživy.

Bio nerovná se zdravé
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Historie vzniku margarínů sahá do druhé 
poloviny 19. století, kdy francouzský 
chemik Hippolyte Mége-Mouriés připravil 
na základě zadání císaře Napoleona III. 
první margarín. Císař hledal produkt, 
který by řešil tehdejší nedostatek másla 
a zároveň nebyl tak náchylný ke kažení. 
Mouriés smícháním hovězího loje, 
mléka a vody vytvořil bílou emulzi, která 
tyto podmínky splňovala. Název dostal 
margarín díky své barvě podle řeckého 
slova margaritas, což znamená perla. Jeho 
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oficiální název však správně zní „jedlý tuk 
roztíratelný“.

terč mnoha mýtů
Od této doby se margarín vyvíjel 
v samostatnou potravinářskou kategorii, 
i když princip tohoto vynálezu je v podstatě 
využíván dodnes. Měnila se především 
skladba použitých tuků – živočišné tuky 
byly postupně nahrazovány rostlinnými. 
S margaríny je spojována celá řada mýtů, 
které jejich reputaci ublížily. Přetrvává 

například dezinformace o původu využíva-
ných surovin, která se opírá o praxi z druhé 
světové války, kdy se z důvodu nedostatku 
surovin rostlinného nebo živočišného 
původu mastné kyseliny připravovaly 
synteticky. Dalším nesmyslem je tvrzení 
o tom, že jsou margaríny vyráběny z ropy  – 
využití ropných produktů v potravinářském 
průmyslu je jednoznačně zapovězeno. Jsou 
vyráběny z jednoho či více druhů rostlinných 
tuků a olejů, jejichž složení má vliv jak 
na senzorické vlastnosti margarínu, tak 
na jeho zdravotní přínosy. 

Jak jsme testovali
Otestovali jsme celkem 12 vzorků, zaměřili 
jsme se pouze na rostlinné margaríny. Másla 
ani směsné tuky kombinující margaríny 
s másly jsme do testu nezahrnuli. 
Analýzy provedl Ústav konzervace potravin 
na Vysoké škole chemicko-technologické 

jak poznat kvalitní potraviny – margaríny

Margaríny 
se příliš neliší
Margaríny patří bezesporu mezi základní potraviny, které 
v České republice konzumujeme. Své příznivce si našly 
hlavně mezi těmi, kdo by z obav z cholesterolu nevzali máslo 
do úst. Jsou s nimi však také spojeny mýty a poplašné zprávy 
přesvědčující o jejich škodlivosti. Jaké jsou tedy doopravdy tuky, 
které si velká část populace maže každé ráno na chleba?
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v Praze. Cenové rozpětí vzorků bylo velmi 
široké, pohybovalo se od 25 až po 112 Kč 
za kilogram výrobku. Jak se ukázalo při 
testování, není možné se orientovat jen 
podle ceny – na předních pozicích se 
umístily i produkty z levnější kategorie. 
Odlišná byla také tučnost jednotlivých 
margarínů, nejméně tučný výrobek (Perla) 
obsahoval 20 % tuku, nejtučnější (Dela Kids, 
Alfa optima) pak 70 % tuku. 

Pozor na nasycené
Nejdůležitějším testovaným parametrem byl 
profil obsažených mastných kyselin, tedy 
kvalita tuků, ze kterých se margarín skládá. 
Konkrétní druh použitých tuků nemusejí 
výrobci v současné době na obalech uvádět, 
tuto povinnost budou mít až od konce 
příštího roku. Nejškodlivější pro lidské zdraví 
jsou tzv. transmastné kyseliny, které vznikají 
při ztužování tuků. Velmi dobrá zpráva je, 
že žádný z testovaných výrobků neměl 
hodnotu obsahu transmastných kyselin 
vysokou, na rozdíl od minulých dob, kdy 
se právě transkyseliny margarínům vyčítaly. 
„Doba, kdy se používaly staré technologie 
ztužování, jsou dávno pryč. Z testu jasně 
vyplývá, že tuky jsou ztužovány správnou 
a kvalitní technologií,“ říká k tomu Ing. Jan 
Pivoňka z VŠCHT.  
V tabulce naleznete naměřené hodnoty 
obsahu nasycených mastných kyselin, 

jejichž obsah by měl být co nejnižší, 
a polynenasycených mastných kyselin 
(Omega-3 a Omega-6), které jsou pro lidské 
zdraví vysoce prospěšné. Obecně lze říci, že 
toto složení mastných kyselin bylo u všech 
testovaných margarínů v pořádku, vysokým 
zastoupením polynenasycených mastných 
kyselin vyčnívala jen Flora, která se také 
umístila na prvním místě testu. 

Množství přídatných látek
Analýzy se dále zaměřily na obsah kyseliny 
sorbové a benzoové, které jsou v mar-
garínech využívány jako konzervanty. 
Obecně platí, že čím menší je obsah tuku 
ve výrobku, tím spíše výrobce konzervant 
použije, aby nedocházelo ke kažení 
a trvanlivost produktu byla delší. Pro-
dloužená trvanlivost se pak samozřejmě 
může negativně podepsat na postupně 
klesajícím obsahu účinných látek, jako 
jsou například vitaminy. Na druhou stranu 
je třeba si ale uvědomit, že panika není 
na místě: „Kyselina sorbová je jednou 
z nejprospěšnějších přídatných látek,“ 
vysvětluje Ing. Pivoňka. Ve všech přípa-
dech výrobci dodrželi deklaraci na obale 
– konzervant nebyl nalezen v žádném 
výrobku, kde jeho přítomnost nebyla 
uvedena. Ve všech produktech, kde se 
konzervant nacházel, byl jeho legislativní 
limit s přehledem dodržen. Někteří výrobci 
použili také antioxidanty, aby potlačili 
přirozené procesy žluknutí. 
Pro výrobu margarínů jsou nezbytné 
emulgátory, které umožňují propojení 
tuku a vody v emulzi. V testovaných 
vzorcích jsme narazili na dva emulgátory. 
Prvním z nich jsou mono- a diglyceridy 
mastných kyselin, které jsou středně silným 
typem a jsou tedy využitelné pro margaríny 
s vyšší tučností. Pro méně tučné výrobky se 
pak používá polyglycerolpolyricinoleát, což 
je velmi silný, méně přirozený emulgátor, 

jehož použití není v některých zemích 
povoleno. Bez jeho využití však nelze tyto 
méně tučné varianty prakticky vyrobit, 
neboť by docházelo k oddělování vody. 
Cílem výrobců margarínu je se senzoricky 
co nejvíce přiblížit máslu. Z tohoto důvodu 
jsou všechny vzorky dobarvované a jsou 
v nich použita přírodní aromata. Z barviv 
se používá nejčastěji beta-karoten, který 
je přirozeně obsažen i v másle, nebo 
annatto a kurkumin, což jsou také přírodní 
barviva. Vitaminy (A, D) se do margarínů 
dodávají, neboť v používaných tucích 
nejsou, na rozdíl od másla, přirozeně 
přítomny. Díky tomuto obohacování je 
jejich obsah s máslem v současné době 
srovnatelný. 

Jak se orientovat
Margaríny jsou jednoznačně alternativou 
másla především pro spotřebitele, kteří 
mají problém se zvýšeným cholesterolem 
a kardiovaskulární potíže. Obecně by 
však měly rostlinné tuky tvořit dvě třetiny 
z celkového příjmu tuků. Prvním viditelným 
vodítkem při nákupu margarínu je odlišná 
tučnost, u testovaných vzorků se pohy-
bovala od 20 do 70 %, přičemž běžné 
máslo má obsah tuku 82 %. Méně tučné 
produkty jsou samozřejmě vhodné pro 
osoby, které potřebují snížit příjem tuků. 
Jak však bylo naznačeno, je nutné k jejich 
výrobě použít méně přirozené přídatné 
látky a také senzoricky jsou většinou 
hodnoceny o něco hůře. Po senzorické 
stránce nebyly mezi jednotlivými vzorky 
výrazné rozdíly, všechny se dle hodnocení 
poroty pohybovaly v lepším průměru. 
Nejdůležitějším vodítkem by tak měla 
zůstávat skladba obsažených tuků, tedy 
poměr nasycených a nenasycených 
mastných kyselin. Problémem však 
zůstává, že řada výrobců tyto informace 
na obale svých výrobků vůbec neuvádí.

Vyznejte se v tucích
Polynenasycené mastné kyseliny: 
jsou vysoce pozitivní. Snižují hladinu 
„špatného cholesterolu v krvi“. 
V mar garínech se nacházejí v podobě 
Omega-3 a Omega-6 mastných 
kyselin.
Mononenasycené mastné kyseliny: 
jejich působení je neutrální, spíše 
pozitivní. Nezvyšují hladinu choleste-
rolu v krvi. 
Nasycené mastné kyseliny: jsou 
negativní. Zvyšují hladinu cholesterolu 
v krvi. 
Transmastné kyseliny: jsou vysoce 
negativní. Vznikají při ztužování tuků, 
jsou tedy obsaženy i v margarínech.

Jak jsou tučné?
Na obalech prakticky všech margarínů 
se setkáte s označením „light“, 
„nízkototučný“ či „se sníženým 
obsahem tuku“. Jaký je však mezi 
nimi rozdíl?
Obsah tuku do 41 %: nízkotučný, 
light, s nízkým obsahem tuku
Obsah tuku 41 až 60 %: se sníže-
ným obsahem tuku

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

Název výrobku Flora 

Výrobce Unilever ČR
Cena za 1 kg 112 Kč

Složení

voda, rost. oleje a tuky, 
sůl, mono- a diglyce-
ridy MK, sorbát dras., 

aromata, beta-karoten, 
vitamin A, D

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

     45

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

   22,1

Omega 3 MK (g/100g)   11,8
Omega 6 MK (g/100g)   35,3
Známka testu 1,3

Název výrobku Albert quality

Výrobce PALMA Group
Cena za 1 kg 25 Kč

Složení

voda, rost. tuky a oleje, 
sůl, monoglyceridy MK, 
polyglycerol., aroma, 

vitaminy E, A. D3, 
annatto, kurkumin

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

     35

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

  23,7

Omega 3 MK (g/100g)     5,3
Omega 6 MK (g/100g)   17,3
Známka testu 2

Název výrobku Rama classic 

Výrobce Unilever ČR
Cena za 1 kg 86 Kč

Složení

rost. oleje a tuky, voda, 
sůl, mono- a diglyce-
ridy MK, sorbát dras., 

aromata, beta-karoten, 
vitamin A, D 

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

   60

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

29,5

Omega 3 MK (g/100g)   5,2
Omega 6 MK (g/100g) 17,4
Známka testu 1,8

Název výrobku Delakids créme

Výrobce PALMA Group
Cena za 1 kg 54 Kč

Složení

rostlinné oleje a tuky, 
voda, sůl, monoglyce-
ridy mastných kyselin, 

vitamin D, máslové 
aroma, beta-karoten

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

   70

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

   27

Omega 3 MK (g/100g)   4,6
Omega 6 MK (g/100g) 19,7
Známka testu 2

Název výrobku Tesco value

Výrobce vyrobeno v Polsku
Cena za 1 kg 42 Kč

Složení

voda, rost. tuky, glyce-
ridy MK, polyglycerol., 

sůl, sorban dras., 
aroma, annatto, kurku-

min, EDTA, vitaminy

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

   20

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

29,5

Omega 3 MK (g/100g)   4,5
Omega 6 MK (g/100g)    20
Známka testu 1,9

Název výrobku Stella rodinná 

Výrobce distributor Kåkå CZ
Cena za 1 kg 84 Kč

Složení

voda, rost. oleje a tuky, 
sůl, glyceridy MK, 

polyglycerol., sorban 
dras., aroma, EDTA, 

beta-karoten, vitaminy

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

   40

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

   36

Omega 3 MK (g/100g)   4,7
Omega 6 MK (g/100g) 12,5
Známka testu 2

Z degustace: Celkem dobrý vzhled, vzorek tužší 
konzistence s poměrně dobrou roztíratelností. 
Chutný margarín, mírně máslové chuti s příjemnou 
dochutí. Mírně slaná chuť, což někomu nevyhovuje. 
Barva se blíží máslu, trochu nevyrovnaná s výrazněj-
šími okraji. Známka za senzorické hodnocení 1,6.

Z degustace: Vzorek průměrného vzhledu. Lesklá 
nažloutlá barva, mírně směrem k máslu. Řidší 
konzistence, nedrží tvar, není vhodné na natírání 
pečiva. Nevýrazná vůně. Průměrná chuť typická pro 
margarín, bez nepříjemné pachuti. Známka za sen-
zorické hodnocení 1,9. 

Z degustace: Dobrý celkový vzhled, tužší konzi-
stence. Vůně neutrální. Chuť výraznější, máslová 
a lehce slaná, což někomu nevyhovuje. Roztíratel-
nost akorát. Barva dobrá, jemně nažloutlá, i když 
trochu nevyrovnaná s tmavším povrchem. Známka 
za senzorické hodnocení 1,5.

Z degustace: Vzorek poměrně dobrého vzhledu. 
Má hutnou konzistenci, drží tvar. Na pečivo se vzo-
rek dobře roztírá. Průměrná chuť i vůně, pro někoho 
sympaticky máslová, pro jiné porotce nepříjemná 
a umělá s nežádoucí dochutí. Známka za senzorické 
hodnocení 2,1.

Z degustace: Vzorek průměrného vzhledu, podobá 
se „povolenému“ máslu. Vůně výraznější, bez závad, 
jako klasický margarín. Horší chuť, těžší, v ústech se 
lepí a hůře rozpouští. Vzorek lze poměrně snadno 
roztírat. Barva je vyhovující, velmi světlá. Známka 
za senzorické hodnocení 1,8.

Z degustace: Margarín lepšího vzhledu, odpovídá 
margarínu. Mírně tužší konzistence. Chuť je průměr-
ná, mírně máslová, plná, lehce lojnatá. Vzorek má 
navzdory nižší tučnosti poměrně dobrou roztíra-
telnost. Jemně žlutá, nevýrazná barva. Známka 
za senzorické hodnocení 1,5. 

Vítě
z te

stu
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testovali jsme pro vás – margaríny

Název výrobku Sbudget 

Výrobce v Rakous. pro SPAR
Cena za 1 kg 40 Kč

Složení

voda, rost. olej a tuky, 
mono- a diglyceridy 

MK, polyglycerol., sůl, 
sorbát dras., aroma, 

beta-karoten, vitaminy 

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

      39

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

      24

Omega 3 MK (g/100g)      5,2
Omega 6 MK (g/100g)    15,8
Známka testu 2,2

Název výrobku Sarina Family budget

Výrobce Vandermoortele (D)
Cena za 1 kg 30 Kč

Složení

voda, rost. oleje a tuky, 
glyceridy MK, polygly-
cerol., sůl, sorbát dras., 
beta-karoten, vitaminy 

A, D, aroma

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

     25

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

     28

Omega 3 MK (g/100g)     4,7
Omega 6 MK (g/100g)   12,8
Známka testu 2,2

Název výrobku Alfa optima 

Výrobce Kåkå, vyr. v Litvě
Cena za 1 kg 92 Kč

Složení

rost. oleje, voda, 
glyceridy MK, sojový 
lecitihin, sůl, máslové 
aroma, beta-karoten, 

vitaminy 

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

     70

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

  27,2

Omega 3 MK (g/100g)     5,3
Omega 6 MK (g/100g)   15,2
Známka testu 2,2

Název výrobku Promienna activita 

Výrobce Lidl ČR
Cena za 1 kg 108 Kč

Složení

rost. oleje a tuky, 
voda, glyceridy MK, 
sůl, aroma, annatto, 

kurkumin, antioxidant, 
vitaminy A, D 

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

     60

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

  33,4

Omega 3 MK (g/100g)     4,7
Omega 6 MK (g/100g)   15,1
Známka testu 2,2

Název výrobku Perla tip

Výrobce Unilever
Cena za 1 kg 52 Kč

Složení

voda, rost. oleje a tuky, 
sůl, polyglycerol., 

mono- a diglyceridy 
MK, aroma, EDTA, 

beta-karoten, vitamin 

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

    20

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

 30,9

Omega 3 MK (g/100g)    5,3
Omega 6 MK (g/100g)  14,6
Známka testu 2,2

Název výrobku Roztíratelný tuk 

Výrobce Euroshopper (Litva)
Cena za 1 kg 30 Kč

Složení

voda, rost. oleje a tuky, 
sůl, glyceridy MK, 

polyglycerol., sorbát 
dras., aroma, EDTA, 

beta-karoten, vitamin

Deklarovaný obsah 
tuku (%)

    25

Nasycené mastné 
kyseliny (g/100g)

 30,8

Omega 3 MK (g/100g)    3,6
Omega 6 MK (g/100g)  16,7
Známka testu 2,4

Z degustace: Průměrný nekonzistentní vzhled, 
příliš měkký a nadýchaný, nedrží tvar. Díky nižšímu 
obsahu tuku nevýrazná chuť i vůně. Lehce lepivý, 
mazlavý v ústech, chuť spíše po oleji. Průměrná 
roztíratelnost, spíše se „patlá“. Barva horší, příliš 
světlá. Známka za senzorické hodnocení 2,3. 

Z degustace: Vzorek průměrného vzhledu. Vůně 
klasická bez cizích přípachů. Chuť netypická, plná, 
tučná, lehce nasládlá. Pro někoho velmi chutné, pro 
jiné nepříjemná pachuť. Snadno se roztírá. Barva 
vyhovující, blíží se klasickému margarínu. Známka 
za senzorické hodnocení 1,8. 

Z degustace: Průměrný vzhled bez závad. Výrazná 
žlutá barva jako klasický margarín, nelze zaměnit 
s máslem. Atypická chuť s olejnatou dochutí, na ně-
které porotce působila umělým dojmem. Vzorek 
lze celkem dobře roztírat. Známka za senzorické 
hodnocení 2,3. 

Z degustace: Vzorek průměrného vzhledu, 
odpovídá představě o margarínu. Vůně je nevýrazná, 
neutrální. Chuť výrazněji máslová, mírně nahořklá. 
Margarín má velmi dobrou roztíratelnost. Barva 
horší, příliš světlá až lehce našedlá. Známka za sen-
zorické hodnocení 1,8.

Z degustace: Poměrně dobrý celkový vzhled jako 
klasický margarín. Vůně působí trochu umělým 
dojmem. Průměrná chuť silně po margarínu, dlouho 
ulpívá v ústech, mírně máslový nádech. Barva dobrá, 
výrazně žlutá. Velmi dobře roztíratelný vzorek. 
Známka za senzorické hodnocení 1,8.

Z degustace: Průměrný vzhled, řídká konzistence, 
vzorek nedrží tvar. Textura má vady, je nerovno-
měrná, při roztírání tvoří malé dutinky. Nevýrazná 
vůně. Chuť výraznější, lehce drsná, mírně máslová 
s pachutí na konci. Výrazně žlutá barva. Známka 
za senzorické hodnocení 2,2. 
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Komentáře poroty
Smyslově vzorky posuzovala porota složená z nezávislých odborníků a výrobců. Anonymně hodnotila vzhled, 
barvu, chuť, vůni a roztíratelnost. 
Jiří Brát, Unilever
„Některé vzorky mne překvapily příjemně, jiné nepříjemně, jak už to u testování tolika vzorků bývá. Poměr bych 
viděl asi půl na půl.“
helena Čížková, VŠchT
„Já jsem hodnotila spíše jako spotřebitel, v zásadě kupuji stejný výrobek. Byla jsem příjemně překvapená, že 
mezi testovanými vzorky nebyly takové rozdíly. Jsem sice na jeden vzorek zvyklá, ale ty další se od něj zase tolik 
neliší. Nebyla jsem schopná říct, že by nějaký vzorek byl naprosto nevyhovující či odpovídající nejnižší ceně. 
Největší rozdíly bych viděla v roztíratelnosti, což může být dáno i teplotou.“ 
Jana dostálová, VŠchT
„Vzorky byly velice rozdílné. Někdy to bylo dáno rozdílnou tučností, ale ne vždy. Mně nejvíce vadila textura 
některých vzorků. Některé sice byly dobře roztíratelné, ale v ústech byly mazlavé a někdy i chuť byla netypická 
až nasládlá, což mi nepřipadalo pro tento typ výrobků úplně optimální. Ale myslím, že žádný ze vzorků neměl 
nějakou zjevnou velkou vadu jako třeba uvolňování vody. 
Já mám na margaríny obecně názor kladný, protože jsou zdrojem nenasycených mastných kyselin, kterých 
nepřijímáme ve výživě mnoho. Margaríny jsou tedy dobrý doplněk z hlediska výživy, i když já osobně nezatracují 
ani máslo. Jeho chuť je stále nenapodobitelná, a pokud je dobře vyrobeno, tak je rozhodně pro většinu spotřebi-
telů senzoricky příjemnější, i když složení z výživového hlediska tak vhodné není. Takže nejlepším řešením je asi 
oba typy výrobků prostřídat.“
Markéta chýlková, Potravinářská komora ČR
„Vzhledem k tomu, že já tyhle potraviny vůbec nekupuji, tak jsem byla chutí některých překvapená. Tím myslím 
překvapená spíš nepříjemně – vůní i chutí testovaných vzorků.“
eva Kopřivová, Tesco
„Překvapilo mne, že vzorky byly na hodně podobné úrovni. Hlavní rozdíl, který spotřebitel cítí, je odlišná tučnost. 
Milé překvapení bylo, že jsem nezaznamenala vzorek, který by byl vyloženě špatný. Na druhé straně jsem ale 
nenarazila na nic, co by mě extrémně nadchlo. Musím se přiznat, že tento typ potraviny nekonzumuji.“ 
Michaela Mezerová, státní zemědělská a potravinářská inspekce
„Některé vzorky byly nedobré. Většina jich byla průměrných, nic mě nepřekvapilo pozitivně tak, že bych si řekla 
– to je přesně výrobek, co bych chtěla kupovat. Margarín kupuji, ale možná mezi testovanými nebyl, nebo už 
jsem na něj tak zvyklá, že jsem ho zařadila do toho průměru.“ 
irena Michalová, sdružení českých spotřebitelů
„Vzorky byly v roztíratelnosti vyvážené, chuťově se ale hodně lišily. Byly poznat vzorky, které mají tuku méně.“
Pavel suchánek, iKeM, Fórum zdravé výživy
„Překvapilo mne, že jsou jednotlivé vzorky velmi podobné. Já se na ně nedívám tolik z hlediska spotřebitele, 
ale spíše zdravotního. A tady bych se orientoval přednostně podle složení, hlavně podle zastoupení druhů tuků, 
protože margarín je jednoznačně alternativa vůči mléčným tukům. Jedná se o preventivní potravinu, jež je 
vhodná pro většinu populace v ČR, která má zvýšenou hladinu cholesterolu. Spotřebitel by měl volit produkty, 
jež mají vysoký podíl polynenasycených mastných kyselin typu Omega-3, sledovat poměr Omega-3 a Omega-6, 
případně vysoký podíl mononenasycených mastných kyselin. Bohužel výrobce nemá povinnost tyto informace 
na obale uvádět. Část výrobků tedy může mít výborné složení, ale pokud není na obale uvedeno, tak bych si 
takový výrobek nekoupil.
Margarín samozřejmě nikdy nebude mít chuť jako máslo, ale některé vzorky byly chuťově máslu bližší a přija-
telné. Myslím si, že zdravotní přínos je natolik zajímavý, že chuť musí trochu ustoupit, ale v některých případech 
naštěstí to ustoupení není nutně tak velké.“
Tomáš Vacek, Potravinářská komora
„Tento typ potravin nenakupuji, ale během testování jsem nenarazil na žádný vzorek, který by byl vyloženě 
špatný. Většina se jich pohybovala v lepším průměru.“ 
Martin Vnouček, Kåkå
„Já jsem tuto kvalitu testovaných vzorků očekával, neboť pracuji v oboru a trh pravidelně sleduji. Textura a roztíra-
telnost je všude velmi podobná. Vodítkem k jejich rozlišení tak může být různá tučnost. Trh s margaríny v poslední 
době klesá. Předpokládám, že se na tom projevily i různé negativní kampaně a věčný spor margarín versus máslo.“

Jak číst tabulky
složení: Neuvádíme plný výčet složek ve složení, ale jen ty složky, které vypovídají o skladbě výrobku.
deklarovaný obsah tuku: Obsah tuku, který uvádí výrobce na obale. 
Obsah mastných kyselin: Výsledky obsahu mastných kyselin byly přepočteny na obsah tuku deklarovaný na obalu. 
Jednotlivé hodnoty jsou mezi sebou přes rozdílnou tučnost porovnatelné.
Známka testu: Skládá se z hodnocení senzoriky (50 %) a hodnocení obsažených mastných kyselin (50 %). 
Známky 1 až 5, jako ve škole.

testovali jsme pro vás – margaríny
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inzerce

České pivo opatřené značkou 
evropského systému ochrany 

názvu produktu je pro Vás 
zárukou jedinečnosti receptury 

a použitých surovin, přísně 
kontrolovaných výrobních 
postupů a neměnné chuti 

a kvality.

Kvalitní evropský výrobek

České pivo CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ
• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo 

• Březnický ležák • Budějovické pivo • Budějovický 
měšt’anský var • Černá hora • České pivo 

• Českobudějovické pivo • Hořické trubičky • Chelčicko-
lhenické ovoce • Chodské pivo • Jihočeská niva • Jihočeská 

Zlatá niva • Karlovarské oplatky • Karlovarské 
trojhránky • Karlovarský suchar • Lomnické suchary 
• Mariánskolázeňské oplatky • Olomoucké tvarůžky 

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

CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PUº VODU
• Český kmín • Chamomila Bohemica 
• Nošovické kysané zelí • Pohořelický kapr 

• Všestarská cibule • Žatecký chmel

ZARUČENÁ TRADIČNÍ SPECIALITA
• Liptovská saláma/ Liptovský salám 

• Lovecký salám/Lovecká saláma 
• Špekáčky/Špekačky 

• Spišské párky

• Liptovská saláma/ Liptovský salám 
• Lovecký salám/Lovecká saláma• Lovecký salám/Lovecká saláma 

• Špekáčky/Špekačky 
• Spišské párky

Kampaň  nancována 
z prostředků 
Evropské unie 
a České republiky

PKCR-Chranena_oznaceni-inzCeskePivo[210x99]L CZ.indd   1 27.8.13   15:57

navštívili jsme

Jubilejní 40. ročník nejvýznamnější 
zemědělské výstavy Země živitelka 
odstartoval slavnostním zahájením 
za účasti prezidenta Miloše Zemana, 
ministra zemědělství Miroslava 
Tomana a dalších významných 
hostů.  V rámci slavnostního zahájení 
výstavy prezident pogratuloval 
českým zemědělcům k úspěšné 
úrodě. „Ani sebedrzejší politik 
nebude tvrdit, že je to jeho zásluha. 
Je to zásluha zemědělců samých 
a také trochu počasí,” řekl Miloš 
Zeman. Prezident rovněž ocenil, že 
se na postu ministra zemědělství 
nachází odborník, který tomuto 
oboru opravdu rozumí. 

SP s chutným dárkem
Časopis Svět potravin, který se 
věnuje propagování kvalitních 
českých potravin, se na nejnavštěvo-
vanější zemědělské výstavě prezen-
toval na svém stánku, kde představil 

i podzimní kampaň. Ta novým 
předplatitelům kromě oblíbeného 
měsíčníku za zvýhodněnou cenu 
přinese i balení lahodných fran-
couzských paštik a další dárky (více 
informací o předplatném naleznete 
na www.svetpotravin.cz.). Každý 
návštěvník pak od stánku Světa 
potravin odcházel nejen s novými 
informacemi o časopise, ale také 
s drobným dárkem od společnosti 
Bidvest. 

Ochutnávky specialit
Prezentaci časopisu Svět potravin 
mohli návštěvníci nalézt v blízkosti 
stánku Evropský systém značení, 
který s velkým úspěchem nabízel 
celodenní ochutnávky Zaručených 
tradičních specialit, jako jsou 
špekáčky, lovecký salám a spišské 
párky, doplněné ochutnávkou Zlaté 
nivy a Jihočeské nivy. Velký zájem 
účastníků vyvolaly i sladké pokrmy 

držitelů označení – štramberské uši, 
hořické trubičky a pardubický perník. 
Na stánku ESZ probíhaly i atraktivní 
soutěže Kolo výher a Magnetická 
tabule, tedy znalostní test, kdy 
lidé přiřazovali jednotlivé potraviny 
a produkty k samotným označením. 
Program oživila kuchařská show 
se známým šéfkuchařem Petrem 
Stupkou, který připravoval recepty 
z potravin, jež nesou označení 
kvality a původu. Návštěvníky tak 
k domácímu vaření mohla inspirovat 
například úprava třeboňského kapra 
či příprava dobrot s nivou. Za kva-
litně připravený stánek i program 
získala Potravinářská komora 
ocenění od Evropské komise.  

V posledních srpnových dnech se konal oblíbený mezinárodní 
agrosalon Země živitelka v Českých Budějovicích, tradičně 
spojený s národními dožínkami, na kterém se prezentovalo 
skoro 700 vystavovatelů ze 23 zemí. Živo bylo i na stánku 
Světa potravin, ve kterém časopis mimo jiné představil 
podzimní kampaň pro nové předplatitele. 

Svět potravin 
na Zemi živitelce
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Jedná se o české společnosti, nebo 
mezi vaše dodavatele patří i zahra-
niční společnosti?
Jak už jsem zmínil, dáváme přednost 
především dodavatelům a výrobcům 
z tuzemska.

Značka Karlova Koruna nabízí 
široké portfolio od sýrů přes 
sušenky po utopence. Jaké 
výrobky patří u zákazníků mezi 
nejoblíbenější? 
Musím s potěšením konstatovat, že nelze 

značek. Mezi nejvyšší řadu patří Karlova 
Koruna, která klade důraz právě na českou 
tradici. Značky Dobré maso a Řezníkův 
talíř jsou výkladní skříní českých mistrů 
řezníků. Mléčné výrobky jsou pro naše 
zákazníky známé pod značkou Boni. 
Řada privátních nápojů je známá jako 
Tanja. Dále pak nechybí ani sortiment 
dětské drogerie prodávaný pod značkou 
Baby Time. Novinkou z poslední doby je 
pak značka PENNY, kterou směřujeme 
na oblíbené výrobky běžné spotřeby, jako 
jsou mouka, cukrovinky, mražená zelenina, 
ale i houbičky na nádobí.

Podle jakých kritérií vybíráte 
výrobce svých privátních značek? 
Jedním slovem podle kvality. Není důleži-
tějšího kritéria. A samozřejmě preferujeme 
v maximální možné míře dodavatele 
a výrobce z České republiky. Obecně 
musíme brát ohled také na zajištění 
dostatečného objemu výrobků a pravidel-
nost dodávek, aby měl u nás zákazník své 
oblíbené výrobky vždy k dispozici.

Proč jste se rozhodli trh obohatit 
privátními značkami? 
Privátní řady jsou v dnešní době 
samozřejmostí téměř u každého 
obchodního řetězce. V Penny Marketu 
jsme se ale rozhodli vydat jinou cestou, 
než je „jen“ prodej výrobků privátních řad 
za příznivé ceny pro nakupující. Zároveň 
podporujeme české výrobce a tradiční 
výrobky, které mají naši zákazníci rádi, 
často i po několik generací. Ať už jde 
o utopence, polomáčené sušenky nebo 
maso výhradně českého původu. Ostatně 
správné nastavení privátních značek Penny 
Marketu nám potvrzují i výsledky Volby 
spotřebitelů, ve které bylo 90 % našich 
vítězných výrobků z České republiky. Abych 
to upřesnil – Volba spotřebitelů je program 
fungující již třináctým rokem a oceňuje 
nové, kvalitní a inovované výrobky nebo 
výrobkové řady.

Jaké privátní značky naleznou 
zákazníci ve vašich prodejnách? 
V Penny Marketu máme několik privátních 

Do každé ze stovek prodejen Penny Marketu proudí denně 
zástupy věrných zákazníků. Míří především za kvalitní 
nabídkou širokého sortimentu od jogurtů, přes cukrovinky 
až po šťavnatou krkovičku. Jakou péči je potřeba této záruce 
kvality věnovat, jsme si povídali s danielem Novotným, 
vedoucím oddělení marketingu. 

Na prvním místě 
stojí kvalita
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tradicí, kteří umějí vyrábět kvalitní masné 
a uzenářské výrobky, jež našim zákazníků 
velmi chutnají. 

Jaký je rozdíl mezi značkami řezní-
kův talíř a Dobré maso? 
Dobré maso, jak už název napovídá, patří 
čerstvému masu. V sortimentu značky 
tak zákazník nalezne maso v běžných 
úpravách, jako je například vepřová 
krkovička, hovězí zadní nebo třeba kuřecí 
prsní řízky. Řezníkův talíř zahrnuje tradiční 
uzenářské pochoutky českých mistrů 
řezníků. Namátkou oblíbená čajovka, 
debrecínka nebo třeba paprikáš.

Jak je kvalita masa kontrolována 
v prodejnách?
Kromě zásad a nařízení, které ukládá česká 
a evropská legislativa, jako jsou například 
teplota a způsob skladování, máme interně 
nastaveny další kontrolní body, které jdou 
nad rámec těchto předpisů a jsou naším 
know-how. Mohu jen prozradit, že nejen 
sortiment masa hlídáme velice pečlivě. 
To, že jdeme dál, než jsou požadavky  
legislativy, potvrzuje i fakt, že Penny 
Market jako jediný z řetězců působících 
v České republice získal pro své tři centrální 
sklady, vybrané prodejny a centrální 
kancelář certifikaci ISO 22 000 Systém 
managementu bezpečnosti potravin. Tato 
norma  specifikuje  požadavky na všechny 
kroky a fáze prodeje zboží a podřídit se jí 
musí vše od primárních surovin po finální 
výrobek, jeho obal, distribuci či skladování 
a prodej. Za možná nepříliš atraktivním 
označením certifikace ISO 22 000 se 
tak skrývá jasný vzkaz zákazníkům, že 
bezpečnost potravin, jejich zdravotní 
nezávadnost a kvalita jsou pro nás zásadní. 
Na rozšíření certifikace pro další prodejny 
Penny budeme samozřejmě pracovat i přes 
velkou náročnost a úsilí, které je pro získání 
a udržení certifikace nutno vyvinout.

maso navíc zvítězilo i v roce 2011 hned 
po svém uvedení na trh, kdy získalo titul 
Nejlepší novinka. Navíc všechna ocenění 
ve Volbě jsou o to cennější, že jsou přímo 
od zákazníků! A překvapení? Ta si nechám 
s dovolením pro sebe, protože jinak už by 
to překvapení nebyla. 

Kvalita masa na dnešním trhu je 
velmi diskutabilní, aféry s křeh-
čeným masem počínaje, skandály 
se separátem konče. co zaručuje 
kvalitu vaší značky Dobré maso? 
Dobré maso především garantuje původ 
z českých chovů. Už tato informace 
je v dnešní době velmi zásadní. 
Samozřejmě splňuje veškeré legislativní 
předpisy České republiky – od způsobu 
a místa chovu zvířat včetně jejich výživy, 
která je velmi striktně kontrolována, až 
po porážky, balení a další kroky nutné 
k tomu, aby měl zákazník ve výsledku 
k dispozici maso té nejvyšší kvality. Mohu 
jen znovu opakovat, že naše Dobré maso 
slavilo úspěch právě i u samotných spo-
třebitelů v programu Volba spotřebitelů 
a toto je pro nás maximální možný důkaz 
toho, že naše Dobré maso je skutečně 
kvalitní. Nejsou to jen plané fráze, 
opravdu spolupracujeme se špičkami 
v oboru řeznictví a zpracování masa. 
Ostatně i způsob balení Dobrého masa 
je vůči zákazníkům příznivě nastaven, 
neboť etiketa nebrání pohledu na zboží, 
a tím kontrole jeho čerstvosti přímo 
nakupujícím. Příjemné je jistě i přehledné 
barevné rozlišení, kdy žlutě je značeno 
kuřecí maso, červená patří hovězímu 
a vepřovému modrá.

S jakými řezníky či masokombi-
náty spolupracujete? 
Spolupracujeme s nejlepšími českými mistry 
svého oboru. Jedná se o přední společnosti 
na českém trhu, výrobce s dlouholetou 

uvést jasného favorita! Tím, že je Karlova 
Koruna řadou tradičních českých výrobků, 
které byly vytipovány právě jako nejoblí-
benější, si stojí dobře každý z nich. Mohu 
jenom znovu vzpomenout výsledky Volby 
spotřebitelů, kde mimo jiné zabodovaly 
kakaové věnečky nebo pšenično-žitný 
chléb.

Jak plánujete tuto řadu rozšířit?
Směřování Karlovy Koruny je jasně dané, 
tedy kvalitní české potraviny vyráběné 
podle tradičních receptur. Hodláme 
pokračovat touto cestou a mohu prozradit, 
že naši zákazníci se mohou těšit na další 
oblíbené výrobky.

V kategorii mlékárenských pro-
duktů pod značkou Boni spolu-
pracujete s českými mlékárnami. 
Podle čeho vybíráte typ výrobků 
do portfolia té které značky?
U všech našich privátní řad je rozhodujícím 
prvkem kvalita a pak právě český původ 
zboží. Takže mimo jiné spolupracujeme 
i s některými z českých mlékáren. Pokud si 
prohlédnete sortiment mléčné řady Boni, 
zjistíte, že jsou v něm zastoupeny výrobky, 
které má rád a do svého jídelníčku zařazuje 
každý z nás. Ať už jde o kefírová mléka či 
jogurty různých příchutí. To znamená, že 
jde opět o výrobky, které mohou denně 
potěšit každého našeho nakupujícího. 

Jak jste byli spokojeni s výsledky 
soutěže Volba spotřebitelů 
a jakými novinkami chcete své 
zákazníky překvapit nyní?
Výsledky soutěže Volba spotřebitelů 
byly pro nás velmi potěšující, jak již jsem 
několikrát zmínil. Největší radost nám 
udělala výhra v kategorii masných výrobků, 
kde zabodovala naše privátní značka Dobré 
maso. Myslím, že lepší důkaz toho, že 
naše maso je kvalitní, už není třeba. Dobré 
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Spolupráce s rodiči
Klíčovou roli při dodržování dietního 
režimu ve školní jídelně hraje 
spolupráce s rodiči. Pokud rodiče 
nevysvětlí dětem, z jakého důvodu se 
nemohou stravovat jako ostatní děti, 
přijde snaha jídelny vniveč, protože 
dítě připravené jídlo odmítne. „Pro 
dítě, které je nuceno dodržovat dietu, 
to může být psychicky náročné. 
Děti se od určitého věku neustále 
porovnávají se svými vrstevníky 
a jakákoliv odlišnost jim může 
připadat frustrující. Vysvětlit jim vše 
musejí rodiče, ale je i na personálu 
jídelny, aby k takovému dítěti 
přistupoval s citem a neprezentoval 

Na rozdíl od Slovenska není v České 
republice dietní stravování ve školních 
jídelnách nijak legislativně ošetřeno. 
Je tedy zcela na benevolenci perso-
nálu jídelny a vedení školy, zdali bude 
školní jídelna dietní stravu pro žáky 
připravovat. Nejčastěji se v souvislosti 
s dietami dětí jedná o diety diabe-
tické, bezlepkové a při potravinových 
alergiích či diety při rekonvalescenci 
po žloutence a infekční mononuk-
leóze. Naštěstí je většina školních 
jídelen ochotná dietní pokrmy dětem 
podávat, i když přípravu a vzdělávání 
v této oblasti personál jídelny často 
absolvuje na úkor svého volného 
času.

V posledních letech narůstá počet dětí, jejichž zdravotní stav vyžaduje dodržování určitého 
typu diety. Dokud jsou děti v domácím prostředí, je dietní stravování věcí rodiny a dá se dobře 
uhlídat. S nástupem do školy však nastává nutnost zajistit dětem jejich stravovací režim i mimo 
domov. Zásadní roli zde hrají školní jídelny a jejich ochota dětem dietní stravování umožnit. 

co je vhodné pro vaše dítě
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Školní jídelny jsou 
naše rodinné stříbro
díl V. – dieta ve školní jídelně
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co je vhodné pro vaše dítě

jeho dietu jako něco nenormálního,“ 
mluví ze své zkušenosti vedoucí školní 
jídelny při ZŠ Zbiroh Eva Květoňová. Úkol 
školní jídelny tedy zdaleka nespočívá jen 
v opatření si vhodných dietních surovin 
a přípravě pokrmů, ale také v dohledu, 
aby dítě správně jedlo a po stránce výživy 
prospívalo.

Obezita a anorexie
Diety jsou ve srovnání s problematikou 
obezity a anorexie v podstatě dobře 
zvládnutelné. Jde jen o to mít vše 
technologicky a logisticky připravené 
a spolupracovat s rodiči, kteří v drtivé 
většině dietní stravování svého dítěte 
sami iniciují, tudíž mají eminentní 
zájem na jeho dodržování. Mnohem 
horší je to v případě poruch příjmu 
potravy, do kterých spadá jak obezita, 
tak anorexie. Na jedné straně přibývá 
dětí bojujících s nadváhou, na straně 
druhé, hlavně mezi dívkami, i těch, 
které se potýkají s anorexií a skoro 
nejedí. „Strach z tloušťky a dietní 
tendence jsou mezi českými děvčaty 
dostatečně zřetelné už ve věku 11 
let a významným způsobem ovlivňují 
jejich způsob života a často i zdravotní 
stav,“ vysvětluje psycholog František 
Krch, který se zabývá poruchami příjmu 
potravy. Bohužel není úplně řídký jev, 
že na problémy dítěte se stravováním 
upozorní rodiče až školní jídelna. Rodiče 
těchto dětí jsou často hodně zaneprázd-
něni a společné stravování se stává 
spíše vzácností. Nemusejí si tedy dlouho 
ničeho podezřelého všimnout. 

Bufety a automaty
Zdá se být logické, že na zdravém 
stravování dětí má mít zájem jak jídelna, 
tak škola, ke které jídelna patří. To by 
ale nesměl existovat fenomén školních 
bufetů a automatů, které najdeme 

na většině škol. Samozřejmě není bufet 
jako bufet a pokud je provozovatelem 
škola a nabízí v něm rozumný sortiment 
v rozumný čas (tedy ne před obědem), 
tak žádný problém nastat nemusí. Stejně 
tak si své podmínky může škola vymínit 
ve smlouvě s externím provozovatelem 
takového bufetu. Horší je to s automaty 
na cukrovinky a sladké nápoje, které 
jsou dětem k dispozici nepřetržitě. 
Jedna z mnoha reakcí na fóru k této 
problematice na portále jídelny.cz mluví 
za vše: „U nás na škole byl chvíli automat 
na cukrovinky a sladké nápoje. Okamžitě 
jsme to poznali, protože některé děti 
přestaly na oběd chodit úplně, některé se 
v jídle jenom ‚povrtaly’. U automatu stála 
pořád fronta.“ Dnes už naštěstí osvícené 
školy od automatů i bufetů upouštějí 
nebo v nich distribuují jen vhodné nápoje 
a potraviny, které dětem prospívají. 

Žádné nucení do jídla
Zatímco přípravu jídel a výdej jídla 
zajišťuje personál školní jídelny, s dohle-
dem v jídelně pomáhají pedagogové. 

Mají nelehký úkol zajistit, aby byl 
v jídelně klid a děti po sobě uklidily. 
Přimět některé jedince k těmto dvěma 
jednoduchým zásadám nemusí být 
úplně snadné. Pryč jsou už ale doby, 
kdy kuchařky či učitelé nutili děti jídlo 
dojídat i přes jejich odpor a byli ve svém 
tlaku poměrně nevybíraví. Proto 
vzpomínky mnohých z nás na školní 
jídelny nejsou zrovna růžové. Každo-
pádně personál jídelny ani pedagogové 
již dnes v naprosté většině nic takového 
nedělají, ačkoliv vhodnou formou 
mohou dětem vysvětlovat, že se jídlem 
neplýtvá a mohou si říci o menší porci, 
pokud nemají takový hlad. 
Některé školní jídelny mají zásadu 
nenucení do jídla dokonce vepsanou 
ve svých řádech. „U nás máme 
napsáno, že děti do jídla nenutíme, 
ale chceme, aby daný pokrm alespoň 
ochutnaly,“ zní jedna z reakcí na pro-
blematiku dojídání na portále jídleny.cz. 
„Není nucení jako nucení. Zažila 
jsem školáka, který aby mohl doma 
říci rodičům, že byl na obědě, vzal 
oběd z výdejního okénka a aniž by se 
obtěžoval jít s ním ke stolu, rovnou jej 
vyhodil do zbytků. Děvčata z umývárny 
na něj upozornila a byl mazec. Vysvět-
lila jsem mu, že pokud rodiče platí 
obědy, předpokládají, že se nají a taky 
že nedává dobrý příklad ostatním. 
Za pár dní baštil všechno a v 9. třídě 
mi dokonce poděkoval. Vedoucí má 
mít přehled o svých strávnících,“ sdělila 
svou zkušenost další z vedoucích školní 
jídelny, která vystihla, co je klíčem 
k budování zdravých stravovacích 
návyků u dětí. Děti musejí vědět, že se 
o to, jakým způsobem jedí či nejedí, 
někdo zajímá, že jsou pod dohledem 
a že personál jídelny neváhá o případ-
ném problému komunikovat s rodiči 
dítěte. 
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také obsahu sodíku v minerálních vodách, 
kořenících směsích a pečivu. 

Maso a masné výrobky 
Máte-li rádi chuťovky a jednohubky 
s kaviárem nebo kousky naložených ryb, 
zkuste najít méně slanou alternativu, jak si 
své chlebíčky ozdobíte. K nevhodným rybím 
výrobkům patří například sleď naložený 
v solném roztoku, prodávaný pod názvem 
slaneček, nebo nakládané sardelové řezy. 
Samozřejmě, ryby mají v jídelníčku své 
nezastupitelné místo, a pokud je budete 

Vysoký tlak přichází zcela bez příznaků 
a je často objeven náhodně při kontrole 
u lékaře. Samozřejmě jedno měření 
s nepříznivým výsledkem ještě nic 
neznamená. Během dne mohou být 
hodnoty rozdílné, tlak je zpravidla nejvyšší 
po probuzení a v odpoledních hodinách. 
Svoji roli hraje také psychika, okolní teplota 
a fyzická zátěž. K prokázání hypertenze 
je nutné podstoupit několik kontrolních 
měření. Varovným signálem může být 
zdánlivě obyčejná bolest hlavy a očí, únava 
či bolesti na hrudníku. 

Změna životosprávy 
Pokud byla nepříjemná diagnóza vyřčena, 
stojí před vámi nelehký úkol – pokusit se 
změnit životosprávu tak, aby se co nejvíce 
omezil vznik dalších vážných komplikací, 
kam patří například cévní mozková příhoda, 
poruchy ledvin, změny na očním pozadí 
nebo infarkt myokardu. Základ tvoří snížení 
hmotnosti, pokud trpíte obezitou, zvýšení 
pohybové aktivity, omezení alkoholu 
a kouření a snížení příjmu soli. 

Omezení soli 
Za nejdůležitější při léčbě vysokého 
tlaku patří omezení soli. Doporučuje se 
nepřekračovat za den 6 gramů. Nejedná se 
jen o samotné solení při vaření, nadměrné 
množství soli se může skrývat v potravinách, 
které kupujete. Jak zabránit nadměrnému 
příjmu tohoto koření? Jídlo nepřesolujte 
a ochucujte až hotový pokrm. Při vaření 
a pečení dávejte přednost bylinkám, napří-
klad při vaření brambor můžete k ochucení 
využít libeček a petrželku, pomazánky 
vylepší medvědí česnek a pažitka. Neku-
pujte potraviny bohaté na sůl. Bez slaných 
oříšků, chipsů a krekrů dokáže organismus 
bez obtíží existovat. Místo instantní polévky 
připravte raději polévku z čerstvé zeleniny 
ochucenou bylinkami. Pozornost věnujte 
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nemoci a potraviny

Boj s tichým zabijákem 
Vysoký krevní tlak neboli 
hypertenze patří mezi 
nejčastější kardiovaskulární 
choroby. Udává se, že postihuje 
až 20 % procent populace, 
což je alarmující číslo, neboť 
do něj nejsou započítáni ti, 
jež hypertenzí trpí, ale neléčí 
se. Za vznikem stojí mnohdy 
nezdravá životospráva, 
hypertenze se proto řadí mezi 
civilizační onemocnění.
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zařazovat do jídelníčku každý týden, orga-
nismu jenom prospějete. K méně tučným, 
libovým rybám patří štika, okoun a candát. 
Z masa je vhodné libové kuřecí, krůtí, králičí 
nebo jehněčí maso. Občas si můžete dopřát 
kvalitní drůbeží šunku, nevhodné jsou tučné 
salámy, slanina, špekáčky. 

Zelenina a ovoce
Zde není žádné omezení, pokud se nejedná 
o zeleninu konzervovanou v soli nebo 
v solném nálevu. Dopřejte si každý den 

alespoň 400 g zeleniny, kterou můžete 
rozdělit do všech chodů. Kromě vitaminové 
a minerální podpory dodáte jídlům 
lákavější vzhled. Ovšem pokud připravujete 
zeleninové saláty a zaléváte je kupovanou 
zálivkou, může přijít veškeré vaše snažení 
vniveč. I zde platí, že je nutné sledovat 
etikety, protože obsah sodíku může být 
velmi vysoký. A jaká zelenina je tím pravým 
soupeřem pro hypertenzi? Jedni ji nenávidí, 
druzí milují – červená řepa. Bulvičky této 
zeleniny jsou plné draslíku, hořčíku, vápníku 

a železa. Můžete ji nakrájet syrovou 
na plátky a použít do salátu, nastrouhat 
do pomazánky nebo odšťavnit a popíjet 
jako detoxikační nápoj. 

alkohol a káva 
Oba tyto oblíbené nápoje je nutné 
omezit. V případě alkoholu by příjem neměl 
překračovat 30 g denně. Ke zvýšení tlaku 
bohatě postačí již dvě sklenky vína nebo 
piva. V případě kávy je vhodnější dávat 
přednost bezkofeinové variantě. 

nemoci a potraviny

ingredience:  
 2 středně velké bulvy červené řepy, 120 g jogurtu, 

2 lžičky červeného vinného octa, pepř čtyř barev, 
sušené bylinky

Postup:
 Červenou řepu omyjeme a každý kousek zabalíme zvlášť 

do alobalu. Naskládáme do pekáče a vložíme do trouby 
vyhřáté na 190 °C. Pečeme do změknutí, asi 1 hodinu. 
Po upečení oloupeme a nastrouháme najemno. Přidáme jogurt, 
který den předem nalijeme do plastového sítka s drobnými 
očky a necháme odkapat. Takto odkapaný jogurt je hustý 
a krémový jako sýr. Promícháme a ochutíme podle chuti vinným 
octem a pepřem. Můžeme použít i oblíbené sušené bylinky. 
Namažeme na celozrnné pečivo a podáváme. 

Pomazánka 
z červené řepy in

ze
rc

e

Doba přípravy: 90 minut
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NÁVŠTĚVNÍCI VÝSTAVY ZEMĚ ŽIVITELKA 
MOHLI OCHUTNAT KVALITNÍ VÝROBKY

Producenti představili potraviny
oceněné značkou KLASA 
na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích
Letos se konal jubilejní 40. ročník jedné z nejvýznamnějších českých zemědělských 
výstav Země živitelka. Během několika dní se každoročně prezentují producenti 
z oblasti rostlinné a živočišné výroby, výrobci českých kvalitních potravin a také 
samotné oblasti zemědělství a hospodářství vůbec. Zahájení agrosalonu Země 
živitelka se uskutečnilo za účasti prezidenta republiky Miloše Zemana a ministra 
zemědělství Miroslava Tomana.

Slavnostní zahájení výstavy Zemì živitelka s prezidentem 
Milošem Zemanem a ministrem zemìdìlství Miroslavem Tomanem.

Miroslav Toman, ministr zemìdìlství, pozdravil pøítomné 
a pøivítal je na jubilejním 40. roèníku výstavy.

KLASA

Vy, kteří jste navštívili výstavu Země živitelka, 
jste v multifunkčním pavilonu T1 měli jedinečnou 
možnost ochutnávky i zakoupení produktů 
oceněných značkou kvality KLASA. Na ploše 
384 m2  pro vás byla připravena prezentace 
výrobců ŽŘUD-MASOKOMBINÁT Písek CZ, a.s., 
Orrero a.s., LINEA NIVNICE, a.s., Carla spol. s r.o., 

ALIKA s.r.o.,PT servis, CZ Fruit, odbytové 
družstvo, SEMIX PLUSO s.r.o., Hanácká 
kyselka, s.r.o., POEX s.r.o., Vitaminátor s.r.o., 
Kand s.r.o., Příbramská uzenina a.s., 
Bohemilk s.r.o., HAMÉ s.r.o., Pivovar Zubr a.s., 
Záruba MaK a.s., ŽŘUD-MASOKOMBINÁT 
Polička a.s., TOKO AGRI a.s., MILTRA B s.r.o.

Již po desáté probìhlo v rámci zahájení také slavnostní pøedání národní znaèky kvality KLASA. 
V Pivovarské zahradì pøevzali ocenìní výrobci certi káty z rukou ministra zemìdìlství Miroslava 
Tomana a Martina Šebestyána, povìøeného výkonem funkce øeditele Státního zemìdìlského 
intervenèního fondu. Spoleènì s nimi ceny pøedával také prezident Agrární komory Jan Veleba. 
Prestižní znaèku kvality KLASA obdrželo celkem 10 výrobcù za 20 potravináøských výrobkù.

Ocenìní KLASA získala spoleènost AGRO Jesenice u Prahy a.s. za kvalitní èeský chøest, dále 
byla ocenìna spoleènost Berry Servis, s.r.o. za èerstvé jahody, za balené švestky získala znaèku 

Svet_potravin_10_opraveno7.indd   2 4.9.2013   13:10:39



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz28 29říjen 2013

Znaèku kvality KLASA získala letos i novinka na trhu – Chytrá vejce. 
Vajeèná melanž z pravých vajec.

Ocenìní KLASA získalo bìhem pøedávání na výstavì Zemì živitelka 
2013 dvacet nových výrobkù od deseti èeských producentù.

Spoleènost Paul získala letos novì ocenìní kvality KLASA 
za svùj skvìlý Mšenský chléb.

Družstvo Bramko CZ získalo ocenìní KLASA za svùj èeský èesnek. Ocenìní 
pøevzali z rukou Miroslava Tomana, Jana Veleby a Martina Šebestyána.

Letos byl ocenìn Mšenský chléb, Hoštická klobása, ovocné mošty 
nebo i chleby spoleènosti Tritia a Peèený rolovaný bok od Procházky.

Prezident Miloš Zeman navštívil expozici KLASA. Pøi odchodu dostal jako 
podìkování a rozlouèení dárkový koš s výrobky ocenìnými znaèkou KLASA.

KLASA

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

KLASA spoleènost CZ FRUIT, dále Družstvo BRAMKO CZ za èeský 
èesnek, spoleènost FRAMAGRO a.s. za svá Chytrá vejce, pekaøství 
Paul, spol. s.r.o. za Mšenský chléb, výrobce Procházka, a.s. za sýrové 
výrobky z camembertu a Peèený rolovaný bok. Dalším ocenìným je výrobce 
ovocných moštù TOKO AGRI a.s., za své dva chleby Evropa a Chléb 
kováøský získala ocenìní spoleènost Tritia spol. s r.o. a KLASU získala 
i Hoštická klobása od výrobce ZØUD-MASOKOMBINÁT PÍSEK CZ, a.s. 
Všem k ocenìní gratulujeme.
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KLASA

Ani na podzim KLASA nezahálí a pøedstavuje ocenìné výrobce po celém Èesku, vše s prezentací 
a ochutnávkami kvalitních potravin. Jaké jsou podzimní zastávky KLASA roadshow se mùžete 
podívat také na www.eklasa.cz.

Podzimní jízda s KLASOU po Česku

Podzimní KLASA roadshow: 
6.-8. září – Potravinářský a nápojový salon, Louny
XV. roèník prodejní a kontraktaèní výstavy potravin a nápojù
Místo konání: výstavištì Louny
Otevírací doba pro veøejnost: každý den 9:00–17:00 hod.

7. září – Krajské dožínky Ústeckého kraje, Peruc
VI. roèník oslavy dožínek – výstava zemìdìlství, øemesel a místních výrobcù pod záštitou hejtmana 
Ústeckého kraje Oldøicha Bubeníèka.
Na místì mùžete ochutnat nebo koupit tradièní výrobky z Ústeckého kraje, ochutnat místní speciality 
a také produkty ocenìné znaèkou KLASA.
Zahájení je v 11 hodin a oslavy budou trvat až do veèerních hodin.

14. září – 10. Královéhradecké krajské dožínky 2013, Hradec Králové
Desátý roèník dožínkových slavností v Hradci Králové se uskuteèní pod záštitou ministra zemìdìlství 
Miroslava Tomana, hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France, Rady Královéhradeckého kraje, 
primátora Hradce Králové Zdeòka Finka a mìsta Hradce Králové.
Královéhradecké krajské dožínky patøí od roku 2004 k nejvìtším akcím kraje, a to s návštìvností pøes 
30 tisíc lidí. Ocenìní zde pøebírají nejlepší potravináøské a zemìdìlské firmy. Bohatý kulturní program 
doplòuje pøehlídka hospodáøských zvíøat a zemìdìlské techniky.
Místo konání: Hradec Králové, u koupalištì Flošna
Slavnostní dožínkový pìší prùvod vychází v 10:30 hod. od Magistrátu mìsta Hradec Králové ke koupališti 
Flošna.
.

Podzimní ochutnávka výrobků KLASA: 
21. září – Svatohubertské kulinářské slavnosti, Klokočná
V øíjnu 2008 byly v Klokoèné poprvé uspoøádány Svatohubertské kulináøské slavnosti, ze kterých se stala 
již tradice a které každý rok dosahují stále vìtší popularity. Myslivecký svaz Svìtice spoleènì 
s dalšími partnery a Èeskoslovenským svazem kuchaøù pøipravují již tradiènì kulináøské slavnosti, které 
oslavují chuť zvìøiny. K ochutnání budou zejména zvìøinové speciality a dobré víno. Nebudou ale chybìt 
ani ochutnávky výrobkù ocenìných národní znaèkou kvality KLASA.
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KLASA – ZÁRUKA VÝBĚRU 
KVALITNÍCH POTRAVIN 
Národní značka kvality KLASA slouží spotřebitelům k lepší a snadnější 
orientaci na trhu při výběru výjimečně kvalitních produktů. Co musí 
splňovat výrobky, které se ucházejí o toto dle spotřebitelských 
průzkumů nejznámější označení kvality potravin v České republice?

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

Značku KLASA uděluje ministr 
zemědělství na základě doporučení 
Hodnotitelské komise, která je 
složená z řad odborníků z oblasti 
potravinářství, například zástupců 
Ministerstva zemědělství ČR, 
Potravinářské komory, Agrární 
komory, kontrolních orgánů Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
a Státní veterinární správy. Komise 
hodnotí výrobek ze všech pohledů, 
tedy nejen předloženou dokumentaci, 
ale také jeho senzorické vlastnosti, 
nadstandardní kvalitu a věnuje se 
i důkladné kontrole obalu.

Co znamená ona nadstandardní kvalita?
Pro oceòování výrobkù znaèkou KLASA je zavedený 
zvláštní parametr (nadstandardní kvalitativní 
charakteristika), podle kterého se potraviny posuzují. 
Ten má zaruèovat urèitou jedineènost ve vztahu 
k ostatním podobným produktùm dostupným na 
trhu. Jedná se napøíklad o originální technologii 
výroby, ať už je to ruèní, tradièní zpracování, èi 
naopak použití nejmodernìjších výrobních postupù; 
nebo urèitý obsah nìkteré 
ze složek, které obohacují 
výrobek, napøíklad vlákniny 
a vitaminù. Posuzují se 
i nejrùznìjší jiná ocenìní, 
která výrobek již získal.

KLASA

Svet_potravin_10_opraveno7.indd   5 4.9.2013   13:12:07



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz32 33

KLASA

Český chřest společnosti AGRO 
Jesenice u Prahy a. s.

Český zemědělský podnik AGRO 
Jesenice u Prahy a. s. se může pochlubit 
hned třemi úspěšnými produkty – Český 
chřest z Mělnicka (chřest zelený celý), 
Český chřest z Mělnicka (chřest bílý 
celý) a Český chřest bílý (řezaný). Ty si 

díky šokovému zmrazování při 
–40 °C uchovají svou kvalitu a navíc 
vydrží několikanásobně delší dobu, 
než je tomu u čerstvé varianty.

Český zemědělský podnik AGRO 
Jesenice u Prahy a. s. hospodaří 
na velké rozloze – zhruba na 
3 600 ha zemědělské půdy – a své 

zaměstnání v něm našlo na 160 
pracovníků. Jeho rostlinná výroba se 
zabývá pšenicí, ječmenem, řepkou, 
mákem a mrazírenským hráškem, 
dále zabezpečuje cca 20 000 tun 
silážní kukuřice a 10 000 tun senáže. 
Společnost vlastní také největší 
velkokapacitní kravín a chov prasat na 
jatky. Její mrazírenský závod za rok 
vyprodukuje zhruba 12 000 tun zeleniny, 
přičemž více než 90 % surovin ke 
zmražení pochází z České republiky. 

Jahody od Berry servis, s.r.o.

Společnost Berry servis, s.r.o., dbá 
na pečlivou ruční sklizeň a i to jistě 
hrálo svou roli v získání ocenění 
kvality KLASA. Díky ní jsou totiž plody 
vždy ideálně zralé a kvalitní, navíc 
jemná lidská ruka jahody při sběru 
nepomačká, k čemuž u strojové formy 
často dochází. 

Mimo jahod se společnost Berry 
servis, s.r.o., zabývá pěstováním dalšího 
drobného ovoce – tedy například malin 

a ostružin. Svou produkcí zásobuje 
především obchodní řetězce. 

CZ FRUIT, odbytové družstvo, 
zabodovalo švestkami 

Díky režimu integrované produkce, 
která minimalizuje používání 
chemických prostředků u komise pro 

udělování označení KLASA zabodovaly 
balené švestky odrůd Čačanská 
lepotica a Stanley. Ty vyrábí odbytové 
družstvo CZ FRUIT, které působí 
na trhu od roku 1998. Celkem 
36 producentů pěstuje ovoce v sadech 
po celé České republice. Dohromady 
vypěstují 37 000 tun jablek a 3 000 
tun ostatního ovoce (hrušky, třešně, 
višně, švestky, broskve, meruňky, rybíz 
červený a černý). 

MINISTR ZEMĚDĚLSTVÍ
předal ocenění kvality KLASA 
V českobudějovické Pivovarské zahradě proběhlo v rámci slavnostního zahájení 
40. ročníku výstavy Země živitelka již desáté předávání certifi kátů národní značky 
kvality KLASA. Ty přebrali ocenění výrobci přímo z rukou ministra zemědělství 
Miroslava Tomana a Martina Šebestyána, který je pověřený výkonem funkce ředitele 
Státního zemědělského intervenčního fondu. V letošním výběru uspělo celkem 
10 výrobců, a to s 20 potravinářskými výrobky. 

Jaké produkty nově ocenění KLASA získaly?

Systém pečlivých kontrol
Požadovanou kvalitu a složení výrobkù posuzuje 
a po udìlení znaèky KLASA kontroluje Státní 
zemìdìlská a potravináøská inspekce a Státní 
veterinární správa. Vedle bìžných kontrol 
u výrobcù probíhají navíc ještì kontroly zamìøené 
pouze na výrobky s oznaèením KLASA 
a protokoly z tìchto kontrol zasílají jednotlivé 
inspektoráty administrátorovi znaèky, kterým 

je Státní zemìdìlský a intervenèní fond. První 
kontrola zamìøená na novì ocenìné výrobky 
probíhá do 6 mìsícù od udìlení této znaèky 
výrobku. 

V současnosti mohou spotřebitelé nalézt značku 
KLASA na obalech celkem 1 189 produktů 
od 226 výrobců.
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Česnek družstva BRAMKO CZ 

Pro vysokou kvalitu česneku je třeba 
dbát na jeho správné pěstování, 
a to již od momentu výběru sadby 
přes používání šetrných prostředků 
k ošetření rostlin až po ruční péči 
na poli. To si pracovníci i vedení 
družstva BRAMKO CZ plně 
uvědomují a díky tomu mohou 
zákazníkům nabídnout česnek 
s výraznou chutí i specifi ckou vůní, 
který má navíc díky vysokému 
obsahu vitamínů, minerálů 
a antibakteriálních látek léčivé účinky.
Družstvo BRAMKO CZ v současnosti 
obhospodařuje přibližně 2 500 ha půdy 
a jde o odbytové družstvo výrobních 
společností Pavel Pokorný – BRAMKO, 
Agáta spol. s r. o., Bramko s.r.o., 
J+N Semice s.r.o., Bruinsma 
Czech s.r.o. a Strudo, které se věnují 
především pěstování brambor a polní 
zeleniny, mimo jiné také česneku. 

Chytrá vejce – melanž společnosti 
FRAMAGRO a.s.

Výrobek s názvem Chytrá vejce není 
v České republice tradiční, ale řada 
hospodyněk i mladých lidí, kteří si 
chtějí usnadnit práci i ušetřit čas, si ho 
již velmi oblíbila. Tato vaječná melanž 

se vyrábí z čerstvých vajec, která jsou 
pečlivě protříděná, zbavená skořápky, 
pasterovaná a naplněná do praktického 
balení Elopak, ve kterém je možné 
produkt uchovávat i delší dobu. 

Společnost FRAMAGRO a.s. 
v současnosti vlastní dva samostatné 
provozy – v Přerově a Lháni u Jičína 
–  zaměstnává okolo 40 pracovníků 
a její hlavní činností je produkce 
vaječných polotovarů. Mnohé 
domácnosti si dnes už neumějí 
představit vaření bez oloupaných 

uvařených vajíček a vaječné melanže 
s názvem Chytrá vejce, jež jsou výrobky 
právě společnosti FRAMAGRO.

Mšenský chléb od Paul, spol. s.r.o. 

Společnost Paul patří mezi nově 
oceněné. Uspěla se svým Mšenským 
chlebem, který obsahuje 50 % pšeničné 
a 50 % žitné mouky. Navíc celý podíl 
žitné mouky je předem prokvašen, díky 
čemuž chléb získá příjemnou vůni, 
skvělou chuť a dlouhou trvanlivost. 
Pečení v klasické parní peci pak 
zajišťuje zákazníky velice oblíbenou 
vláčnou kůrku.

Společnost Paul, spol. s.r.o., se nejprve 
věnovala především jemnému pečivu 
a běžnému chlebu. Poté však pokročila 
k pečení tradičního kvasového chleba, 
který jí svými vlastnostmi a kvalitou 
vynesl ocenění KLASA. 

Vybrané sýry a pečený bok 
společnosti Procházka, a.s.

Nakládaný camembert, Nakládaný 
camembert gurmán a Pečený rolovaný 
bok – to jsou výrobky společnosti 
Procházka, a. s., které v letošním roce 
oslovily komisi a získaly ocenění KLASA. 
Nakládaný camembert je plísňový sýr 
naložený v kvalitním řepkovém oleji 
s beraními rohy a feferonkami, 
Nakládaný camembert gurmán zase 
obsahuje přídavek žampionů, který 
podtrhuje jeho chuť. Pečený rolovaný 
bok z prémiové řady Procházka 
neobsahuje přidaný glutamát a okouzlí 
svou zlatavě vypečenou kůrkou sypanou 
kmínem i vynikající chutí.

Společnost Procházka, a.s. 
je členem skupiny Agrofert 
holding a.s. V současné době 
produkuje kvalitní lahůdkářské 
výrobky (saláty, pomazánky, 
chlebíčky, bagety, aspikové výrobky, 
smažené výrobky i masné výrobky) 
a značku KLASA získala již pro 
svých sedm výrobků. 

Ovocné mošty TOKO AGRI a.s.

Společnost TOKO AGRI a.s. uspěla 
díky výjimečné kvalitě a čerstvé 
chuti moštů, k jejichž výrobě nejsou 
používány žádné koncentráty, 

stabilizátory, konzervanty či barviva. 
Ke svým 16 již oceněným produktům 
tak v letošním roce přidala také 
Ovocňák jablko-černý rybíz, Ovocňák 
jablko-rakytník, Ovocňák jablko-černá 
jeřabina, Ovocňák jablko-lesní ovoce, 
Ovocňák jablko-zázvor a Ovocňák 
jablko-hruška. 

TOKO AGRI a.s., která vyrábí mošty 
v provozovně v Rudicích u Uherského 
Brodu, se tak může pochlubit již 
22 produkty oceněnými značkou kvality 
KLASA.

Tritia spol. s.r.o. a její Chléb 
vícezrnný Evropa krájená a Chléb 
kovářský 

Oceněný Chléb vícezrnný Evropa 
krájená je oblíbený především díky 
své vláčnosti a značné výživové 
hodnotě. Obojí mu dodává obsah 
vařené obilné zápary – tedy měkká 
vařená zrna pšenice, slunečnice 
a lnu. Druhý – Chléb kovářský – 
zase nabízí rustikální povrch plný 
křupavých prasklin a bramborové 
vločky, přidávané do těsta pro 
sametovou a pórovitou střídku.

Společnost Tritia spol. s.r.o. byla 
založena v roce 1991 a v jejím výrobním 
sortimentu najdeme na 50 druhů chleba, 
50 druhů běžného i celozrnného pečiva 
a více než 150 druhů jemného pečiva. 
Kromě značky KLASA získala 
fi rma také 
ocenění za 
účast ve fi nále 
v  soutěži 
o chléb roku 
nebo Zlatý 
pohár Ex Plzeň. 
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Hoštická klobása, vyráběná 
společností ZŘUD-MASOKOMBINÁT 
Písek CZ, a.s.

ZŘUD-MASOKOMBINÁT Písek 
CZ, a.s. ocenění KLASA letos získal 
pro svou novinku v sortimentu – 
Hoštickou klobásu, k jejíž výrobě 
se pečlivě vybírá to nejkvalitnější 

hovězí a vepřové maso. Při jejím 
rozříznutí je patrná hrubší mozaika 

špeku, která je okořeněná jemnou 
paprikou. Aroma klobásy obohacuje 
zauzení studeným kouřem.
Společnost patří mezi největší 
tuzemské producenty masa 
a masných výrobků. Stále dbá na 
poctivé zpracování surovin a tradiční 
postupy, které zaručují kvalitní 
výrobky.

Marmeláda, džem, ovocná pomazánka, směs, přesnídávka, kompot – jak se jen v těch 
zavařeninách vyznat? Ačkoli by se mohlo zdát, že džem a marmeláda jsou jedno a to 
samé, není tomu tak. Právě teď je sezona zavařování, tak si v tom pojďme udělat jasno!

Marmeláda 
není džem. 

VYZNÁTE SE 
V ZAVAŘENINÁCH?

Zavařování je tradiční formou konzervace ovoce 
a zeleniny. Co je nejdůležitější složkou většiny 
zavařenin? Kromě ovocné složky bývá přítomen 
především cukr, který zavařeninu ochutí, pomáhá 
ztuhnutí a zároveň konzervuje. Lze přidat 
také pektin, což je polysacharid přirozeně se 
vyskytující v ovoci, který přispívá k rosolovité 
konzistenci, nebo kyselinu citronovou, která slouží 
jako přírodní konzervant i regulátor kyselosti.

Džem je směs ovocné pulpy nebo dřeně jednoho 
nebo více druhů ovoce a cukru svařená do vhodné 
rosolovité konzistence. To může být jak řidší džem 
s velkými kousky ovoce, tak kompaktní stejnorodá 
hmota. V případě, že je džem označený slovem 
„výběrový“ nebo „extra“, má být obsah ovoce 
minimálně 45 g na 100 g výrobku. 

Slovo marmeláda může být použito pouze tehdy, 
když se jedná o zavařeninu pouze z citrusových 

plodů. V minulosti se takto nazývala kompaktní 
stejnorodá zavařenina bez kousků, tužší než 
džem.

Ovocnou pomazánku vyhláška nedefi nuje, proto 
pod tímto názvem můžete koupit jak dobrou 
zavařeninu, tak přeslazenou směs s nízkým 
obsahem ovoce. A třeba taková povidla mohou 
být nejen švestková, ale také třeba hrušková nebo 
jablečná. V minulosti se vyráběla bez přídavku cukru 
a samotná sloužila místo sladidel v zimě, dnes 
už je přídavek cukru povolen a jedná se o tuhou 
zavařeninu s jemnými nebo hrubšími částmi ovoce. 

Kompot je ovoce v nálevu či bez něj, 
konzervované sterilací v uzavřeném obalu. 
Kromě výše jmenovaných se můžete setkat ještě 
například s klevelou, protlakem nebo ovocnými 
přesnídávkami. Ovocné přesnídávky jsou obvykle 
sterilované směsi jablek a dalšího ovoce oslazené 

KLASA
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cukrem, často i obohacené vitamíny, zahuštěné 
a rozmixované tak, aby chutnaly i těm nejmenším. 

Tipy pro kvalitní domácí zavařeniny
Jak vyrobit ten nejlepší domácí džem? Základem 
je kvalitní zralé, ovšem ne příliš přezrálé ovoce, 
které obsahuje méně pektinu. Jinak stačí pouze 
cukr a pečlivě vymyté sklenice s víčky – existují 
buď zakrucovací, nebo typ tzv. „Omnia“, ke 
kterým je nutné mít zavařovací hlavu.
Obvyklý poměr cukru k ovoci je 1:1, případně 2:1, 
tedy dva díly ovoce na jeden díl cukru. Zkuste 
například švestkový džem se skořicí, na který 
budete potřebovat:

 • 1 kg švestek pokrájených na malé kousky 
 • 0,5 kg cukru
 • 3 roličky skořice
 • šťávu z ½ citronu nebo ¼ lžičky 
  kyseliny citronové

Švestky vypeckujte a nakrájejte na malé kousky, 
dejte do co nejširšího hrnce nebo na pánev, 
prosypejte cukrem, přidejte skořici, přivřete 
poklicí a nechte 6–12 hodin nejlépe v chladu 
odstát. Švestky pustí šťávu, a nebude tak nutné 
džem na začátku podlévat. 

Poté postupně přiveďte k varu a na mírném 
plameni vařte tak dlouho, dokud nebude mít džem 
ideální konzistenci (trochu ukápněte na studený 
talíř a nechte vychladnout). Poté odstraňte skořici 
a přidejte citronovou šťávu, která pomůže udržet 
svěží barvu džemu a zároveň vyváží sladkost 
švestek. Naplňte do vyvařených sklenic, ještě 
horké zavíčkujte, nechte 5 minut dnem vzhůru 
chladnout, aby se víčka přichytila, poté obraťte 
a nechte zcela vychladnout. Džem není potřeba 
sterilovat. 

Pokud se víčka nechytnou, zkontrolujte, zda 
již nejsou poškozená a případně vyměňte. 
V takovém případě džem skladujte v lednici nebo 
ho sterilujte, protože u vychladlé zavařeniny se 
nevytvoří podtlak, kterým by se víčko přichytilo 
a bez kterého zavařenina nevydrží skladování 
v pokojové teplotě. 

Pokud si nejste jistí výběrem, 
spolehněte se na produkty 
oceněné národní značkou 
KLASA, budete mít jistotu, 
že jste zvolili opravdu kvalitní 
výrobek. 

• 1 kg švestek pokrájených na malé kousky 
• 0,5 kg cukru
• 3 roličky skořice
• šťávu z ½ citronu nebo ¼ lžičky
 kyseliny citronové
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co byste měli vědět o aloe vera

v 16. století. Pro své příznivé účinky 
na zdraví se dnes však už pěstuje 
po celém světě. Její léčivé účinky 
objevili před šesti tisíci lety Egypťané, 
kteří aloe označovali jako rostlinu 
nesmrtelnosti nebo krev bohů. Dle 
legend prý tuto rostlinu využíval 
i Alexandr Veliký, který nechával 
ošetřovat raněné vojáky právě aloe. 
A ani Kryštof Kolumbus údajně 
nevyplul na moře, pokud „doktor 
v květináči“ nebyl na palubě.  
 
Kde ji pořídíme?
Aloe pravá (Aloe vera) je jednodě-
ložná, víceletá, stálezelená sukulentní 
rostlina, která má silné a hrubé listy 
s drobnými, zaoblenými trny na okra-
jích a dřevnatý kmen. Svým vzhledem 
tak může připomínat kaktus, často je 
také zaměňována s rostlinou agave. 
Narozdíl od agave však kvete každý 
rok a po odkvětu neodumírá. Dospělá 
rostlina má obvykle 15 listů a může 
dorůst do výšky až 100 cm. Většinou 
má krátký stonek, existují však 
i bezstonkové druhy.
Rostlinu lze dnes již zakoupit v téměř 
každém větším květinářství. Chceme-li 
však její blahodárné účinky využívat 
okamžitě, je lepší vybírat rostliny již 

starší a větší. Dle odborníků nejinten-
zivnější sílu má aloe alespoň tři roky 
stará. 

nenáročná na podmínky
Jen těžko bychom u nás našli 
divoce rostoucí aloe, jelikož patří 
k suchomilným tučnolistým rostlinám, 
které milují slunce. Takže nezbývá než 

Název aloe pochází z arabského 
slova alloeh, což můžeme přeložit 
jako zářivá hořká látka, vera vychází 
z latiny a znamená pravda. Aloe 
však lze nalézt také pod názvy Mlčící 
léčitelka, Rostlina života, Zázračná 
aloe, Rostlina na popáleniny, Zázrak 
z pouště, Hojivá rostlina, Dar z nebes, 
Tichý hojič, Rostlina dlouhověkosti.
Aloe pochází pravděpodobně ze 
severní Afriky, Kanárských ostrovů 
a Kapverd, do Evropy se dostala 
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Na první pohled se vám může 
zdát, že vidíte jen prostý kaktus. 
Ve skutečnosti se však jedná 
o rostlinu zcela neobyčejnou, 
a to nejen svým vzhledem. 
Aloe vera je právem nazývána 
královnou léčivých rostlin, jejíž 
blahodárné účinky jsou známy 
po staletí a dnes je potvrzuje 
i moderní věda. A jelikož dokáže 
v ledasčem nahradit domácí 
lékárničku, byla by škoda mít 
tohoto přistěhovalce z dálné 
Afriky doma pouze na ozdobu.

Zelený zázrak plný zdraví
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(hořčík, mangan, zinek, měď, chrom, 
vápník, sodík a draslík), enzymy, 
bioflavonoidy, cukry a esenciální 
aminokyseliny, které jsou velice 
podobné těm, které obsahuje naše 
tělo. Důležité je však především to, že 
se tyto látky v aloe nacházejí ve vzá-
jemně vyváženém poměru, a díky 
tomu tak mají blahodárný účinek 
na lidský organismus. Vědecké studie 
taktéž prokázaly, že aloe dokáže zvýšit 
biologickou hodnotu vitaminů a jejich 
účinky o více než 200 %.
Aloe našla své uplatnění hlavně 
ve farmaceutickém a kosmetickém 
průmyslu a v různých odvětvích medi-
cíny. K využití rostliny, kterou máme 
doma v květináči či na zahrádce, 
postačí odříznout list, zbavit jej ostnů 
a slupky, podélně rozříznout a plátky 
položit na poraněné místo. Využít 
jde i šťáva vymačkaná z listů či celá 
dužina, kdy se listy zbaví zelené slupky 
a rozmixují. Pro vnitřní užití aloe 
existuje dnes celá řada tipů na její 
zpracování, můžeme ji přidat do zele-
ninových salátů, domácích nápojů 
a likérů. Musíme si však uvědomit, 
že by se neměla užívat dlouhodobě – 
nejdéle 6 až 8 týdnů, poté je vhodné 
udělat alespoň dvoutýdenní pauzu.

Pro koho aloe není?
Aloe vera však není vhodná pro 
každého. Pozor by si měly dát 
především těhotné ženy, ženy trpící 
menstruačními či gynekologickými 
potížemi. Aloe totiž zvyšuje prokrvení 
břicha a pánve. Při předávkování 
může podráždit i ledviny. Jsou známé 
případy, kdy aloe vyvolala alergickou 
reakci, u citlivějších jedinců se objevilo 
nadýmání či průjem. Velké obavy ale 
nejsou určitě na místě, závažnější 
reakce nejsou známy.

či žlučníkem. Hodí se také pro 
detoxikaci organismu a regulaci 
tělesné hmotnosti, jelikož umí skvěle 
pročistit trávicí systém. Pomáhá i při 
léčbě astmatu, alergie, revmatoidní 
artritidy, diabetu, zánětu středního 
ucha či angín. A dokáže prý bojovat 
proti rakovině.
Výborným pomocníkem je také 
při popáleninách, řezných ránách, 
odřeninách a různých kožních potížích 
jako akné, atopický ekzém, lupénka, 
opary, mykózy, vypadávání vlasů, lupy. 
Umí nejen podpořit tvorbu kožních 
buněk a zvýšit regenerační schopnost 
pokožky, ale dokáže pleť vypnout 
a zakrýt tak první známky stárnutí. 
Aloe lze však využít i v dentální 
hygieně, jelikož má velmi prospěšné 
účinky na celkové zdraví ústní dutiny.

Zelený zázrak
Gel, který najdeme uvnitř listů, 
obsahuje více než 200 dosud známých 
biologicky aktivních látek. Kromě 
jiných jsou to vitaminy (A, C, E 
a skupina vitaminů B), minerální látky 

si aloe sami vypěstovat či koupit už 
dospělou rostlinu. Na pěstování není 
nijak zvlášť náročná. Je však důležité jí 
dopřát hodně světla. Ideální je pro ni 
teplota kolem 25 °C, a jelikož nesnese 
příliš vody, tak při zalévání musíme 
být opatrní. Zalévat stačí čas od času 
vydatně a mezi jednotlivými zálivkami 
by měla hlína téměř vyschnout, 
rostlina má totiž v dužnatých listech 
dostatečné zásoby vody. Největším 
nebezpečím je právě zahnívání listů, 
které je obvykle způsobeno nad-
měrným zaléváním. Díky pouštnímu 
původu jí nevadí ani suchý vzduch, 
proto může stát i nad topením. Pokud 
však nemáme chuť a čas ji pěstovat  
doma, dá se dnes na trhu sehnat 
nepřeberné množství výrobků pro 
vnější a vnitřní použití, které aloe vera 
obsahují. 

Velmi široké využití
Velmi rozmanité léčivé účinky jsou 
skryty především v gelovité dužině. 
Aloe dokáže výborně zatočit se 
špatným zažíváním, ať už se jedná 
o zácpu, nadýmání, nechutenství, 
pálení žáhy, problémy se slinivkou 

ingredience:  
 0,5 kg medu, 7 dcl kvalitního 

červeného vína, 1 dcl čistého lihu, 
30 dkg rozemletých listů aloe vera 
starších tří let
Postup:

 Všechny suroviny dobře smícháme 
a uzavřeme do tmavé láhve, kterou umístíme 
alespoň na 5 dní do tmavé místnosti. Poté směs 
zcedíme a můžeme konzumovat.  

Likér 
z aloe vera 
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Nejspíš o zkušenost, že jim u mě 
začalo chutnat, obžerům! Podle 
mého se to s vařením má stejně jako 
s hudebním sluchem – obojí je otázkou 
jistého talentu. Říká se, že většina lidí 
je schopná nějak zazpívat nebo se 
hudebně projevit, ale jenom někdo 
dokáže zahrát na nástroj a z této mno-
žiny zase jen někteří hrají tak virtuózně, 
až se propracují mezi absolutní špičku. 
Na špici bych se mezi kuchaře tedy 
určitě necpal. Zatím! Nicméně vařil jsem 
už pro hodně mistrů z oboru a pochválili 
mě, tak snad v určitý talent můžu 
doufat, a to nejen v muzice. 

Když zůstaneme ještě u Vašeho 
přirovnání: ne každý, kdo umí 
zpívat, má odvahu vystoupit 
před publikem. Vy jste se nikdy 
neostýchal předvést se před 
hosty jako kuchař?
Kdepak, já mám naopak rád, když se 
kolem stolu sejde hodně lidí. Dělá mi 

převážně na klasiku a taky výborně peče, 
všechno sladké proto přenechávám jí. Mě 
zprvu chytla zejména orientální kuchyně, 
k ní jsem přidával i další cizokrajné, až 
jsem se obloukem vrátil k české, potažmo 
ke svým oblíbeným francouzské a italské. 
Zkrátka postupně jsem si rozšiřoval okruh 
různých stylů. Nicméně tohle všechno 
podnikám, jenom když mám pro koho 
vařit. Pro sebe si nejčastěji udělám 
jednoduché těstoviny nebo rizoto. 

Mezi přáteli máte už léta pověst 
výtečného kuchaře. O co jste si 
brousil kulinářské ostruhy?

Jste věrný déle muzice, nebo 
plotně?
Určitě se hudbě věnuji déle, ale vařím 
taky poměrně dlouho. Zezačátku jsem se 
ke sporáku stavěl spíš z nutnosti, v mládí 
člověku nebylo zatěžko se v jídle odbývat 
spíš po různých bufetech, i když teda 
zrovna ten „můj“ v pražské Šárce patřil 
k poctivějším. Více času v kuchyni jsem pak 
začal trávit vlastně až jako ženatý muž. 

čekal Vás v mladé rodině nej-
dříve souboj o místo u linky?
Toho jsem se nemusel vysloveně zmocnit, 
protože manželka naštěstí vaří dobře. Je 
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jak to chutná Vám...

Komu u mě nechutná, 
je na pohlavek
Zpěvák Richard Tesařík vás nenechá ani vteřinu na pochybách, 
že ho vaření opravdu baví. Stačí se namátkou zmínit o koření, 
přílohách nebo o jakékoli z národních kuchyní a následuje bohatými 
zkušenostmi podepřené vyprávění, při němž se posluchači sbíhají 
sliny. Věřte tedy, že následující rozhovor mohl být klidně i třikrát tak 
dlouhý, kdyby nám to umožňoval rozsah časopisu.
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radost připravovat tabuli pro hodně 
strávníků, nelením pro ně nachystat 
třeba pět šest chodů. Začneme jen 
drobnou ňamkou, následuje studený 
předkrm, pikantní teplý předkrm, potom 
se zcela určitě dostaneme k polévce, 
protože já jsem vyloženě polívkovej, 
a pokračujeme logicky hlavním chodem. 
Baví mě ladit lehkost nebo sytost 
jednotlivých jídel, přizpůsobit jim výběr 
nápojů a tak dále. Každý dostane 
rozumnou porci, talíře přece nemusí 
a ani by neměly přetékat.

nepletu se, že budete v kuchyni 
hračička?
Mně není zatěžko věnovat jednomu 
jídlu i dva tři dny, protože některé 

pokrmy je třeba připravovat s takovým 
předstihem. Pokud vím dostatečně 
dopředu, že budeme mít návštěvu, 
vymýšlím pro ni nadívané kachny, 
paštiky a podobné dobroty, které trvají 
dlouho, a já je určitě neošidím. Je 
známá pravda, že například guláš je 
lepší druhý den. Možná teď někoho 
rozzuřím, když prozradím, jak dělám 
svíčkovou. Já totiž do omáčky vložím 
maso už nakrájené na plátky a nechám 
ji týden v lednici. Za tu dobu se krásně 
rozleží, pak ji jenom ohřeju a podávám. 
Takže svíčkovou na neděli plánuju týden 
dopředu.

Držíte doma tradici nedělních 
obědů?

Jsem spokojený, když vidím celou rodinu 
pohromadě kolem stolu, když prostě 
dorazí synové i s vnoučaty a hlavně 
když jim všem chutná. Pokud ne, je to 
o pohlavek. 

Přistihl jste se někdy, že jste jako 
kuchař ješitný?
Vidíte, další věc stejná jako v muzice. 
To víte, že jsem podrážděný, kdy vidím 
někoho, kdo vůbec neví, co jí, a ani 
se o to nezajímá. Na závěr pak řekne: 
„Zajímavý, no.“  Nebo se vůbec neozve, 
jenom všechno spořádá – hlavně že 
toho bylo hodně. A nejhorší jsou ti, co 
se v jídle jen porejpou! Takové podruhé 
nezvu, někteří lidé by u mě už jíst 
nemohli.

ingredience:  
 2 cibule, 2 menší mrkve, 1 malý celer, 2 malé 

dýně (hokkaidó), 1 kelímek smetany ke šlehání 
(33 %), špetka soli, pepře a kari, tousty 

Postup:
 K zesklovatělé cibuli přidáme nastrouhanou zeleninu 

a společně orestujeme. Dýni nakrájíme na kousky a přidáme 
ji do směsi, osolíme, opepříme a okořeníme kari. Zalijeme 
vodou těsně do výše dýně a dusíme zhruba 20 minut, 
dokud není dýně měkká. Poté rozmixujeme, ještě dochutíme 
a zjemníme smetanou, v případě potřeby zředíme vodou. 
Před podáváním vložíme do polévky opečený toust 
a ozdobíme kopečkem šlehačky.

Dýňový krém

Takhle si Richard Tesařík hoví jako slon Háthí v novém muzikálu Mauglí

jak to chutná Vám...

Doba přípravy: 60 minut, pro 5 osob 
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Kdo je 
Richard tesařík 
V roce 1974 založil spolu se svým 
bratrem Vladimírem legendární 
skupinu YoYo Band, s níž vystupuje 
dodneška. Skupina natočila řadu 
alb, s bratrem vydal rovněž desku 
Plavu si, ani nevím jak, v triu 
s Jindrou Malíkem Soul a následně 
také sólová alba. V Divadle Kalich 
vystupoval či vystupuje v muziká-
lech Hamlet (v české i v americké 
verzi), Krysař, Galileo, Tajemství, 
Jack Rozparovač, Touha, Johanka 
z Arku, Robin Hood a Mauglí. 
Na jiných scénách účinkuje rovněž 
v inscenacích Cesta kolem světa 
za 80 dnů a Medvěd(i). Zahrál 
si ve filmech Kvaska, Musíme si 
pomáhat či Pelíšky. 
www.yoyoband.cz.

a co s Vaší životosprávou vrcho-
lového sportovce udělal muzi-
kantský život?
Pochopitelně s ní hodně zatočil. 
Problém je, že nám převážně nezbývá, 
než se stravovat po hospodách. 
Za bolševika to bylo těžší, protože 
nabídka na jídelním lístku se smrskla 
většinou na knedlo, vepřo, zelo nebo 
guláš. Copak ta vepřová ještě bývala 
docela v pořádku, tu uměli, ale 
v guláši se nikdy nekoupalo moc masa 
a častokrát nevoněl zrovna vábně. 
Dnes je situace naštěstí jiná. Další svízel 
se stravováním nastane při zkouškách 
v divadle. Jste v něm zavřený od rána 
do večera bez delších pauz, takže si 
maximálně stihnete vyběhnout přes 
ulici pro nějaké pečivo. Jak jsem tak 
teď při zkoušení muzikálu Mauglí 
pozoroval svoje o generaci mladší 
kolegy, pro ně je už samozřejmostí 
řešit obědy nebo večeře v pekárnách, 
bageteriích, panneriích a dalších 
rychlých občerstvovnách. Je pravda, 

že i mě někdy vyloženě přepadne chuť 
na čerstvou křupavou bagetu, to se 
nedá s těmi rozteklými od benzínových 
stanic srovnávat. 

na druhou stranu si při zkou-
šení muzikálu asi dáte poctivě 
do těla…
To jistě. Já normálně snídám poměrně 
střízlivě, ale před zkouškami jsem snídal 
bohatěji, protože přeci jenom potřebuju 
více energie, abych ten nápor vydržel. 
Marná sláva, už mi není čtyřicet, pade-
sát, ani šedesát. Takže jsem se vždycky 
musel našťouchnout a tím pádem jsem 
tentokrát ani moc nezhubnul. Ale zase 
jsem vydržel dvě generálky po sobě 
v jednom dnu a ještě taneční tréninky 
až do večera. Pak jsem ovšem přišel 
domů, koukal tupě na televizi s nohama 
nahoře a jen bezmyšlenkovitě přepínal 
programy. Podstatné je, že ráno jsem byl 
schopný vstát z postele bez hekání. 

Ve zmíněném muzikálu Mauglí 
hrajete slona háthího. Jak si uží-
váte svou první zvířecí roli?
Slon Háthí, tak jak ho napsala autorka 
libreta a písňových textů Gábina 
Osvaldová, je starý senilní politik, 
který kolem sebe troubí nepotřebné 
rady a přitom vůbec neví, co se 
ve skutečnosti děje. Což mi jde, to mám 
okoukané od našich politiků už z doby 
totality, ale i z porevolučních časů.

Vaše jméno je ovšem spjato 
především se slavnou kapelou 
yo yo Band. co o její současnosti 
můžete prozradit?
Především, že pořád hrajeme a dospěli 
jsme, myslím, do stádia muzikantsky 
velmi vyzrálé kapely. Moji spoluhráči 
jsou o dvacet i víc let mladší než já, 
takže jsme navíc relativně mladá parta. 
Na koncertech nám to fakt hraje dobře, 
nemůžu nás nepochválit. S takovou 
kapelou je radost hrát! 

co Vám jakožto bývalému atle-
tovi říká slovo životospráva?
Samozřejmě jsem si ji hleděl. Když 
děláte vrcholový sport, nemůžete se 
například ráno nasnídat, místo toho 
vám musí stačit nějaký energetický 
drink, který vám nezaplácne žaludek, 
protože po takovém tréninku běhu 
na čtyři sta metrů byste se, upřímně 
řečeno, nejspíš pozvracel. Podobné 
zásady si osvojíte. Vím, že řada lidí třeba 
jí jenom drůbeží maso, zrovna tahle 
předsevzetí ale já neuznávám. Podle 
mého názoru má být strava pestrá 
a úměrná zátěži, kterou tělu nakládáte. 
Když mi někdo začne vyjmenovávat, co 
všechno nejí, protože to není zdravé, 
nejradši bych ho v tu chvíli vzal kramlí 
po hlavě. I tučné maso je přece sen-
zační, bůček například. Ovšem nemusím 
ho sníst na posezení hned čtyřicet deka, 
stačí plátek na chleba a hlavně si ho 
nedopřávat každý den. Takhle je to 
s kdečím. Jde zkrátka o to mít stravu co 
nejpestřejší. 

jak to chutná Vám...

inzerce

Čerstvé saláty z pole přímo na naše stoly  
Ideální příloha nebo lehké letní jídlo, to jsou čerstvé saláty z českých polí, ať už se jedná o saláty hlávkové, 
trhané nebo listové. Salátová sezona je v plném proudu a obchodníci, kteří spolupracují s českými doda-
vateli, jako například Tesco, nabízejí široký sortiment salátů s více než dvěma desítkami druhů. Více než osmdesát procent tohoto zboží je 
dodáváno českými zemědělci a téměř polovina celého objemu pochází od lokálního pěstitele G´s z českého Polabí. Zelenina na talíři běžného 
konzumenta nechybí, více než polovina Čechů ji konzumuje denně. Nejčastějším důvodem konzumace je kromě lahodné chuti také bohatý 
zdroj vitaminů, minerálních látek a vlákniny. Společnost Tesco při spolupráci s dodavateli zeleniny klade velký důraz na rychlost dodání čerstvé 
zeleniny z pole na prodejní pulty. „Společnost G´s, která k nám dodává saláty již dvanáct let, je schopná 
zajistit doručení salátů do 24 hodin od sklizně z pole. Zákazník tak dostává to nejčerstvější zboží od čes-
kého farmáře, který je zároveň jedním z nejdéle fungujících našich dodavatelů,“ uvádí technický ma-
nažer Tesco Miloslav Macháček. „Jedním z klíčových okamžiků našeho vývoje bylo zahájení spolupráce 
se společností Tesco, říká Tomáš Valtr, majitel firmy G’s a dodává: „Nyní dodáváme do obchodů Tesco 
po celé České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku.” Kromě salátů najdou zákazníci v obchodech 
Tesco od polabského pěstitele také řadu záhonových a balkonových květin. 
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„Budoucnost českého 
zemědělství a českého 
venkova“ zůstává 
i nadále hlavním mottem 
nejvýznamnější zemědělské 
výstavy v ČR, která se 
za dobu své existence stala 
v rámci celé ČR také jednou 
z nejnavštěvovanějších – 
každoročně i letos 100 000 
osob.  

Zabavil se každý
Výstava byla tradičně rozdělena 
do jednotlivých oborových dnů, 
v sobotu 31. srpna s Národními 
dožínkami za účasti premiéra a minis-
tra zemědělství. V rámci jednotlivých 
oborových dnů byla připravena celá 
řada seminářů, konferencí, přednášek 
a diskusních fór na aktuální témata. 
Součástí odborného doprovodného 
programu je pod odbornou garancí 
MZe soutěž s dlouholetou tradicí 
„Zlatý klas“ o nejlepší vystavené 
exponáty. Potravinářský a zpraco-
vatelský průmysl patřil opět mezi 
nejvíce zastoupené soutěžní oblasti: 
z 27 přihlášených exponátů bylo 
13 z oblasti potravinářství a zpra-
covatelského průmyslu. V loňském 
roce dostaly ocenění „Zlatý klas“ 
3 potravinářské výrobky, letos již 7 
výrobků, navíc ocenění „Zlatý klas 
s kytičkou“ pro výrobky splňující 
i náročná ekologická kritéria získal 
sirup Kitl Syrob Bezový, vyráběný 
podle tradiční domácí receptury.
Kromě odborného programu byl 
pro návštěvníky připraven po celou 
dobu výstavy bohatý „narozeninový“ 
kulturní program na několika 
scénách, s Velkou návštěvnickou 
soutěží. Nechyběla aktivní zábava 
pro nejmenší návštěvníky v Dětském 
koutku na téma „Prázdniny 
na venkově“, kde si děti mohly 
nejen hrát a soutěžit o krásné dárky, 
ale i ochutnávat různé farmářské 
dobroty.

Ve čtvrtek 29. srpna začal na českobu-
dějovickém výstavišti jubilejní 
40. ročník mezinárodního agrosalonu 
Země živitelka za účasti prezidenta, 
ministra zemědělství a dalších význam-
ných hostů. V rámci slavnostního 
zahájení výstavy byla předána řada 
ocenění: certifikát národní značky 
kvality KLASA, jehož pořadatelem je 
SZIF, certifikát Český výrobek – garan-
továno Potravinářskou komorou ČR, 
Cena ministra zemědělství pro mladé 
vědecké pracovníky pro rok 2013 
a Cena ministra zemědělství za nej-
lepší realizovaný výsledek výzkumu 
a vývoje v roce 2013. 

Země živitelka slavila
Mezinárodní agrosalon Země 
živitelka opět přinesl odborné 
a laické veřejnosti novinky i aktuality 
celého zemědělsko-potravinářského 
komplexu v prezentacích téměř 
700 vystavovatelů a obchodníků 
z 23 zemí. Široká a pestrá nabídka 
zboží a služeb od vystavovatelů 
a obchodníků, aktuálních informací 
od centrálních institucí, jako jsou 
MZe, MMR, SZIF, Agrární komora ČR, 
Potravinářská komora ČR, Národní síť 
MAS ČR, Spolek pro obnovu venkova, 
Zemědělský svaz ČR a dalších, dopl-
něná o zajímavý odborný doprovodný 
program, vytvořila příznivé prostředí 
pro potřeby odborníků i návštěvníků.
Velký zájem byl o pavilon F4 s průře-
zem historií agrosalonu pod názvem 
„40 let výstavy Země živitelka“. 

Tradičně byla na Zemi živitelce 
ke zhlédnutí přehlídka zemědělské 
techniky, pavilony myslivosti a rybář-
ství, expozice ovocnářů, zelinářů, 
zahrádkářů, včelařů a chovatelů.  
Velké pozornosti se těšily prezentace 
hospodářských zvířat, letos obohacené 
o novinku – 4. ročník internetové 
ankety Nejkrásnější kůň ČR. 

české potraviny lákají
Prezentace kvalitních českých 
potravin zůstávají i nadále jednou 
z hlavních priorit výstavy. Návštěvníci 
letos opět mohli ochutnat i výhodně 
zakoupit potraviny vyrobené 
v českých regionech z českých surovin 
a oceněné značkou Regionální 
potravina, národní značkou kvality 
KLASA, značkou Český výrobek – 
garantováno Potravinářskou komorou 
ČR a potraviny ze soutěže Chutná 
hezky. Jihočesky. Prezentována byla 
i nová kampaň Kvalitní evropský 
výrobek s prestižními značkami kvality 
s mezinárodní platností: Chráněné 
zeměpisné označení, Chráněné 
označení původu a Zaručená tradiční 
specialita.  
Cílem prezentací potravin je prosadit 
na našem trhu kvalitní, chutné, 
tradiční či speciální potraviny vyrá-
běné v českých regionech a ovlivnit 
tak spotřebitele k jejich vyhledávání 
a nákupu. O tom, že se tento cíl daří 
úspěšně naplňovat, svědčí skutečnost, 
že potravinářské pavilony patří každý 
rok mezi nejnavštěvovanější. 

Země živitelka 2013
PR článek
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Cesta do Bulharska, to je cesta k přátelům, kde se vždy domluvíte, nebude draho a kde vám 
bude dobře. Někdo má tuhle definici uloženou v hlavě už z dětství nebo z mládí, někteří 
ji teprve objevují. Září je v Bulharsku příjemně teplé a klidné, voní slaným mořem a zralým 
ovocem, láká ke koupání i k výletům.

místní příznivým vývojem. Jde o celosvětový 
trend – objevujeme, že naši předkové 
vařili zdravě a velmi chutně, i když třeba 
ve skromných podmínkách. Vzdáváme 
hold čistým chutím, jednoduchosti, správné 
přípravě. A umíme ocenit pokrmy, při 
jejichž přípravě kuchaři nešetřili časem, 
což je typické právě pro Bulharsko. 
„Bulharská kuchyně je pracná,“ vysvětluje 
Nina Sotirová, ředitelka prodeje cestovní 
kanceláře Alexandria, kterou učily vařit 
bulharská babička i maminka. „Kuchařka 
ráda dá svým hostům najevo, že si jich váží 
a ráda jim věnuje svůj čas a umění.“ 
Pokud jste zkušení cestovatelé, možná vám 
budou názvy nebo chutě bulharských spe-
cialit povědomé. Stačí si jen připomenout 
některé ze sousedních zemí, především 
Turecko a Řecko, a uvědomit si jejich 
historické vztahy. Také rozdílnost hornatých 
krajů a mořského pobřeží se nutně musela 
ve vaření projevit. Proto se zde setkáte 
jak se zajímavými lehkými jídly, jejichž 

Před pětadvaceti lety bylo běžné jezdit 
do Bulharska. Jednak tam šplouchalo jedno 
z nejdostupnějších moří a navíc tam lákala 
krásná pohoří. V posledních letech čeští 
turisté znovu „objevili“ Bulharsko. A zjistili, 
že hotely prošly rekonstrukcemi, místní 
služby se dostaly na světovou úroveň. Ale 
to, co znali, co měli rádi a co jim chutnalo, 
to zůstává. „Už několikátý rok je stabilně 
obrovský zájem právě o tuto zemi. Nabízí 
turistům nejlepší poměr cena – výkon. 
Levně je pro ně i přímo v Bulharsku,“ 
vysvětluje Petr Šatný, marketingový ředitel 
CK Alexandria. A ačkoli podle něj nejčastěji 
volí Češi pobyty v hotelích all inclusiv, 
stojí za to prozkoumat i místní podniky 
a ochutnat některé speciality právě tam. 

Pochutnejme si tedy
Pokud si dnes dáte v bulharské restauraci 
něco, co jste tu jídávali v dětství, budete 
nejspíš příjemně překvapeni. Stejně jako 
česká kuchyně prošla v poslední době i ta 

potraviny ve světě
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než usednete ke stolu       
Bulhaři stolují rádi a dlouho. Na stole se 
objevuje celá řada chodů, prokládaná pitím 
a příjemnými hovory. Takže pro objednání 
typického bulharského jídla byste se 
rozhodně měli naučit slovíčko meze 
(s přízvukem na druhé slabice). Najdete je 
v každém jídelníčku. Tento pojem zahrnuje 
různé druhy poměrně lehkých studených, 
nebo i teplých předkrmů a chuťovek, které 
Bulhaři pojídají při pití. Nejčastěji se jako 
meze podávají typické bulharské sušené 
klobásy lukanka a sudžuk nakrájené 
na tenké plátky. Další lahůdkou typu 
meze je pastrma – sušené slané libové 
maso, nejčastěji okořeněné čubricou nebo 
paprikou. Dále se podává třeba nakrájený 
bílý sýr nebo kaškaval, olivy či slané rybičky 
a také různé speciality, které vyžadují delší 
přípravu – například kousky drůbežího 
masa v anglické slanině, jazyk v aspiku, 
drůbeží srdéčka na másle atd. Pokud 
se po ochutnání meze už nedostanete 
k hlavnímu jídlu, nikdo se na vás zlobit 
nebude.
Ke všem pokrmům se v Bulharsku jí chléb. 
Může být jedinou přílohou, právě tak 
dobře si můžete jako přílohu objednat 
brambory, připravené různými způsoby. 
Zajímavé jsou brambory s koprem, pokud 
dáváte přednost hranolkám, zkuste sypané 
strouhaným sýrem.
Po příjemném kulinářském zážitku můžete 
chtít jídlo pochválit. Slovy dobré, vynikající 
či skvělé nic nezkazíte. Pozor  –  není 
vhodné použít slovo úžasné. V bulharštině 
totiž, stejně jako v ruštině, úžas znamená 
hrůza. Chcete-li se blýsknout místním 
výrazem, určitě potěšíte slovem vkusno. 

Recepty z rodinného archivu
Pokud si po návratu z dovolené budete 
chtít připravit bulharské speciality doma, 
nabízíme vám několik tradičních receptů. 
Nina Sotirová z CK Alexandia je pro vás 
vybrala z ručně psaného sešitu, kam si 
její babička ve 30. letech minulého století 
zapisovala recepty při studiu na lyceu.

základem je zelenina a vynikající místní sýr, 
tak s tradičními „těžkými“ hlavními jídly 
s hustou vydatnou omáčkou (tzv. jachnija) 
i s důkladně slazenými moučníky zalitými 
hustým cukrovým sirupem.  

není mléko jako mléko
Typickou bulharskou specialitou je tzv. 
kyselé mléko (kyselo mljako). Podobá se 
některým druhům jogurtů, ale jeho chuť 
je jedinečná a nenapodobitelná. Dělá se 
z kravského, ovčího nebo buvolího mléka, 
a je různé tučnosti, přičemž nejtučnější 
druhy se dají krájet jako sýr. Bulharské 
kyselé mléko proslulo ve světě tím, že díky 
specifické fermentační bakterii Bacilus 
bulgaricus je velmi zdravé. Léčí hlavně 
žaludeční a střevní potíže, při pravidelném 
požívání podobným nemocem předchází 
a reguluje činnost zažívacího traktu. 
Z mléka se připravují také další bulharské 
lahůdky: bílý sýr (sirene) a tvrdý žlutý sýr 
(kaškaval). Obzvlášť bílý sýr nesmí nikdy 
chybět v ledničce žádného Bulhara. 
V Česku se prodává jeho obdoba, 
tzv. balkánský sýr, ale po ochutnání 
pravého bulharského sýru poznáte, že je to 
něco úplně jiného  –  a lepšího! Kaškaval se 
dá přirovnat k různým francouzským a ital-
ským žlutým sýrům, nicméně má osobitou 
chuť a vůni, které si určitě zamilujete. Oba 
sýry jsou vynikající i smažené. 

Když maso, tedy mleté
„Kdo neochutnal kebabčata, jako by nebyl 
v Bulharsku,“ prohlašuje Petr Šatný. On 
sám si tuhle lahůdku zamiloval. „Ačkoli 
Češi obvykle přistupují k mletému masu 
s nedůvěrou, zde není na místě. Mleté maso 
je základem mnoha bulharských pokrmů, 
používá se jen maso velmi kvalitní, jemně 
mleté a dobře vypracované,“ dodává. 
K takto zpracovanému masu, hovězímu, 
vepřovému či jehněčímu, už není třeba 
přidávat mnoho dalších přísad. Postačí sůl, 
někdy cibule, jindy římský kmín. Nejlépe 
chutnají kebabčata nebo kjufteta, menší 
pevné karbanátky, grilované na roštu. 

Zkušení ochutnavači vědí, že národní 
kuchyně se liší především v použitém 
koření. Čechům velmi chutnají některá 
„zelená“ koření, která rostou jen 
v Bulharsku. Například čubrica je výborná 
přísada do jídel ze zralých fazolí, čočky 
či mletého masa. Její chuť je tak dobrá, 
že stačí například posypat krajíc chleba 
se sádlem sekanou bylinkou a máte 
výbornou a úspornou snídani. Pozor! 
V českých obchodech se prodává tzv. bal-
kánská čubrica, to je však směs různých 
koření, zatímco autentická čubrica je 
samostatnou rostlinou. Doporučujeme 
vám také na dovolené v Bulharsku 
ochutnat a třeba si odvézt domů 
tzv. pestrou sůl (šarena sol). Je to směs 
soli, mleté sladké papriky a čubrici. 
Jiné skvělé koření je džodžen. Dá se 
použít čerstvý i sušený. Hodí se do fazolí 
a čočky, k masu a k vnitřnostem, 
i k některým pokrmům z rýže. 

Kapka něčeho ostřejšího      
Z alkoholických nápojů je nejpopulárnější 
rakija. Říká se jí též slivovice, ale dělá 
se i z vinných hroznů, broskví, jablek 
a z dalších druhů ovoce. Kdysi proslulé 
bulharské koňaky jako Pliska nebo Preslav 
jsou stále k dostání, avšak už se nepijí 
tak často. U moře budete mít možnost 
ochutnat nepřeberné množství bulharských 
vín výborné kvality, která se těší dobrému 
odbytu na celém světě. Zajímavým 
destilátem je mastika s výraznou anýzovou 
příchutí. Podobá se řeckému ouzu. Pije 
se vychlazená tak, až v ní plují krystalky 
ledu, proto je velmi vhodná pro horké letní 
večery. 
Z nealkoholických nápojů neváhejte 
ochutnat ajrjan – kyselé mléko ředěné 
vodou a dobře rozkvedlané, s trochou soli. 
Je to vynikající občerstvení ve vedru. Jinou 
specialitou je boza – hustý vydatný nápoj 
z prosa či kukuřice, sladší anebo kyselejší 
chuti. Říká se, že při častějším pití bozy se 
děvčatům zvětší prsa a kojící ženy mají více 
mléka. 

Pokrm ze skopového masa kebabčata potkáte na každém kroku Jednoduché, ale velmi chutné: smažené cukety neboli tykvičky
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ingredience:  
 4 až 5 paprikových lusků 

(nejraději zelených), 500 g tvrdých 
červených rajčat, 1 větší salátová 
okurka, 200 g bílého sýru, 
1 až 2 větší cibule, sůl, olej, ocet, 
petržel 

ingredience:  
 500 g masa (vepřové, telecí, 

hovězí, skopové, jehněčí – buď 
jeden druh, nebo kombinace 
několika), 2 až 3 cibule, 
3 až 4 mrkve, hlávka celeru, 
300 až 400 g brambor, 
200 až 300 g rajčat, 
200 g paprikových lusků, 
150 g zelených fazolek, 
1 baklažán, 2 menší cukety, 
petržel, sůl, tuk, sladká paprika 

ingredience:  
 800 g hladké mouky, 8 vajec, 

100 g mletých vlašských ořechů, 
100 g mletých mandlí, 250 g másla, 
půl čajové lžičky soli; 
na sirup: 800 g cukru, 1 citron 

Postup:
 Paprikové lusky opečeme a očistíme 

od semen a slupky. Nakrájíme na kousky. 
Nakrájíme okurky na plátky a rajčata podélně 
– přibližně na 6 až 10 kusů každé. Nakrájíme 
cibuli na tenké plátky, petržel nadrobno. 
Zalijeme octem, olejem a osolíme. Zamícháme 
všechno dohromady a položíme na talíře. 
Nahoru nastrouháme nebo jemně nadrobíme 
bílý sýr. 

Postup:
 Umyté maso nakrájíme na kousky 

a lehce osmažíme v části horkého tuku. 
Přidáme postupně nadrobno nakrájenou 
cibuli, mrkev, celer, část rajčat a později 
přidáme papriku. Rozředíme horkou vodou 
a dusíme do poloměkkého masa. Během této 
doby připravíme zeleninu. Zelené fazolky 
nakrájíme a dusíme do změknutí, potom 
postupně přidáváme a dusíme nadrobno 
nakrájenou papriku, baklažány (posolené, 
umyté a scezené), na velké kousky nakrájené 
brambory a cukety. Takto připravenou zeleninu 
přidáme do poloměkkého masa. Vše smícháme, 
nahoru položíme rajčata a zapečeme, nejraději 
ve velké hliněné míse. Ozdobíme petrželí. 

Postup:
 Z mouky, vajec, soli a vlažné vody 

důkladně vypracujeme tuhé těsto. Utvoříme 
z něj bochánky, které rozválíme na papírově 
tenké placky velikosti pekáče. Placky postupně 
vrstvíme do pekáče, každou potřeme 
rozehřátým máslem a každou druhou 
posypeme rozemletými ořechy a mandlemi. 
V této fázi se nesladí. Zakryjeme poslední 
plackou, rozkrájíme na čtverce a všechno 
zalijeme máslem. V předehřáté troubě upečeme 
dozlatova. Vychladlou baklavu zalijeme horkým 
sirupem připraveným z cukru a šťávy z celého 
citronu. Necháme odležet 48 hodin v pokojové 
teplotě. 

ŠOPSKÝ SALÁT 

GJUVEČ PO THRAKIJSKU 

BAKLAVA  

Doba přípravy: 50 minut, pro 4 osoby

Doba přípravy: 60 minut (+2 dny na odležení), na jeden plech

Doba přípravy: 25 minut, pro 4 osoby  
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inzerce

PAŘÍŽ od 9 904 Kč
letenka, 2 noci v ***hotelu,
zástupce CK, transfer z/na letiště

ŘÍM od 10 991 Kč
letenka, 3 noci v ***hotelu,
zástupce CK, transfer z/na letiště

NejlepšíNejlepší
eurovíkendy

zástupce CK, transfer z/na letiště

a další...

infolinka 800 600 600
www.dovolena.cz

Kontrola kvality 
je u nás vždy 

na prvním místě

Jsme 1. velkoobchod 
s mezinárodním certifi kátem IFS.

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

MAKRO. Záruka nejvyšší kvality.

9082_MAKRO_Kvalita_IFS_inzerce_210x146.indd   1 6.5.13   9:27
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příběhy jídla

jako potage, potées a pot-au-feu, 
dodnes přítomné v kulinářské mluvě. 
Červená krmě, za kterou v biblickém 
příběhu Ezau prodal své prvorozenství 
dvojčeti Jákobovi, odkazuje na pokrm 
z luštěnin, který po staletí poskytoval 
každodenní stravu pro lid starého 
Egypta, Řecka i říše římské. Středověký 
pojem bezedného hrnce by v dnešní 
době způsobil infarkt i nejotrlejšímu 
hygienikovi. Tehdy však bylo běžné 
v témže měsíce nemytém kotli bez 
ustání vyvářet postupně přidávané 
morkové kosti a všemožné fláky 
masa. Bílkovina obvykle cestovala 
na panské stoly, zbylý vývar si chudina 
den za dnem lila na tlusté kusy 
chleba zvané soppes. Jedlo se rukama 
a případné zbytky masa si stolovníci ze 
společného hrnce odřezávali dýkou. 
Tento starý rituál polévání chleba 
vývarem má zřejmě na svědomí také 
původ českého slova polévka.

S vynálezem vodotěsných nádob, 
kuchyňských nástrojů a se stále 
rozrůstající se škálou dostupných 
potravin stala se polévka bez prodlení 
základním prvkem všech světových 
kuchyní. Chudí i bohatí, zdraví či 
lazaři, usedlíci i nomádi, v tropech 
i mrazu, každý přišel s vyhovující 
recepturou. Dostupnost polévky, jako 
jednoho z mála pokrmů, nepodléhala 
společenskému postavení. Zdravotní 
stav, životní styl či sezónní proměnlivost 
nebyly nikdy na překážku.

Jeden hrnec pro všechny
Jeden z nejstarších receptů na polévku 
pochází od římského gurmána 
Apicia, který popisuje hustou směs 
z vařeného ječmene. Tomuto a jiným 
tekutým pokrmům každodenní 
stravy se ve starověkém Římě říkalo 
potus, od slovesa potare – pít.  
Odtud pocházejí různé odvozeniny 

Polévka je grunt
„Mám-li volit mezi polévkou a láskou – ach, ta první je lepší.” Jak dosvědčuje ono staré 
španělské přísloví, polévka si v dějinách jídla vydobyla záviděníhodnou pozici. Polévka je 
obecně považována za pokrm sahající do minulosti tak dávné jako samy počátky vaření.  
V jámách vyložených zvířecí kůží vařil člověk už od pradávna s pomocí stálého přísunu 
rozpálených kamenů první tekuté pokrmy. 
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příběhy jídla

že neexistuje cech polévkářský, a tak 
si na pařížské Rue Bailleul otevřel 
polévkárnu. Své zboží nazval restau-
rants, to jest „to, co posiluje“. Jeho 
podnik byl později oficiálně uznán 
za vůbec první restauraci. A tak 
drobný podvodník pan Boulanger 
bezděčně vstoupil do dějin celé jedné 
profese.  

Pokrm všude milovaný
Posilující účinky polévek byly však 
známy kuchařům i herbalistům už 
od nepaměti. Jejich blahodárný 
vliv na zdraví je předmětem 
nekonečného množství lidových 
pořekadel i výroků slavných. Molière 
se nechal slyšet, že „člověk je 
živ nikoliv krásnými slovy, nýbrž 
polévkou“. Antonin Carême, osobní 
kuchař nejslavnějšího francouzského 
diplomata Talleyranda, zakladatel 
haute cuisine a první mezinárodně 
známá kuchařská celebrita, prohlásil, 
že „v polévce jest obsažen celý svět 
zdraví a potěšení z jídla. Nemohu 
si představit večeři bez několika 
lžic polévky; vždyť žaludkem je 
tolik milována”. Této oblibě přitaká 
i francouzský jazyk. Sloveso souper 
je odvozeno od výrazu pro polévku 
(soupe). Podobně anglické slovo pro 
večeři, supper, je spojeno s polévkou 
(soup).
Málokterý příběh je úplný bez 
alespoň jednoho politicko-nábo-
ženského sporu a výjimkou není 
ani polévka. V 19. století, kdy Irsko 
zachvátila druhá vlna hladomoru, 
zakládali bohatí protestanti anglic-
kého původu takzvané polévkové 
kuchyně. Darovaný pokrm však žádal 
vysokou cenu. Irští katolíci se museli 
rozhodnout mezi vyhladověním 
a přestoupením na jinou víru. 
O irských protestantech s katolickými 
jmény se ještě dodnes říká, že 
jsou potomky polévkářů, jak se 

konvertitům tehdy posměšně říkalo.
Špatné stranou, polévka se těší celo-
světové oblibě a tvořivosti neklade 
meze. Pro radost do ní někteří 
přidávají alkohol – Američani vodku 
a Francouzi víno. Existují verze teplé 
i studené, slané i sladké a těžko by 
se hledal národ, který se nepyšní ale-
spoň jednou proslavenou recepturou. 
Příběh polévky je prastarý, ale každá 
z jeho tisíce verzí hovoří o radosti, 
kterou působí sdílení jídla z jednoho 
hrnce, do nějž každý něčím přispěl. 
Potvrzeno psychology – vaření 
a společné pojídání polévky se dnes 
používá i jako druh skupinové terapie 
pro ty, kdo přišli o blízkou osobu.
Korsické temperamentní přísloví 
„Sněz svou polévku, nebo skoč 
z okna” nás nabádá smířit se s věcmi 
tak, jak jsou a slavný francouzský 
kuchař Auguste Escoffier nás 
na polévku láká následným výrokem: 
„Polévka uklidní srdce, vyžene divoký 
hlad, zkrotí napětí dne a probudí 
chuť.“

Kapesní polévka
Koncem 15. století se evropská 
polévková móda vydala nečekaným 
směrem. Traduje se, že na dvoře 
Ludvíka XI. se začaly podávat pouze 
a jedině vývary. Dámy se totiž obá-
valy, že i sebemenší žvýkání jim při-
vodí vrásky. O dvě stě let později se 
jemné vývary těšily nesmírné oblibě. 
Hutná a výživná soupe byla určena 
pracujícímu lidu, delikátní potage 
náležel kultivovaným vyšším vrstvám. 
V této době se podle legendy také 
prvně objevila polévková lžíce – to 
aby si vrchnost nepokapala tehdy 
velmi módní obrovské zvlněné krční 
límce, takzvaná okruží. Obliba 
řídkých vývaru vedla k vynálezu 
„telecího lepidla“, předchůdce 
dnešní bujónové kostky, které pod 
názvem kapesní či přenosná polévka 
doprovázelo na objevných plavbách 
i slavného kapitána Cooka. Sušená 
polévka má však tradici mnohem 
delší. Existují důkazy, že maďarští 
gulyás, pastevci, nosili v ovčích 
žaludcích usušenou směs předem 
uvařeného masa s cibulí, kterou dle 
potřeby ředili horkou vodou. Odtud 
tedy guláš. Patent na sušené polévky 
byl však registrován až v Anglii v roce 
1847. 

Podvodem do historie
„Venite ad me, vos qui stomacho 
laboratis et ego restaurabo vos.“ 
(„Pojďte ke mně vy všichni, jejichž 
žaludky jsou v nouzi, a já vám je 
ozdravím.”). Tenhle žertovný nápis 
v kulinářské latině umístil nad 
vchod do své prodejny jistý pan 
Boulanger. V roce 1765 zatoužil 
po vlastním obchodě, jenže podle 
tehdejších zákonů musel přináležet 
k patřičnému cechovnímu sdružení 
a odvádět členské poplatky. Panu 
Boulangerovi, o němž jinak víme jen 
málo, se platit nechtělo. Zjistil však, 
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dopisy

Zaujal vás článek? Líbila se vám reportáž či máte doplnění, osobní zkušenost nebo 
kulinářský či jiný dotaz ze světa potravin? Tak neváhej te a napište nám na adresu 
redakce@svetpotravin.cz. Nejzajímavější dopisy zveřejníme a případné dotazy 
zodpovíme.

a)  

b)    

c)   

d)

pouze odborným 

sleduji je, ale nena-
kupuji podle nich

ano, nakupuji podle 
oblíbeného média

nesleduji je

anketa
Nyní můžete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce:
důvěřujete testům potravin 
v médiích?

Vážená redakce, zasílám vám recept do soutěže o předplatné 
Světa potravin. Garantuji vám „nebe v hubě“.

otto plášek, Brno

ingredience:  
 6 filetů lososa s kůží, svazek čerstvého kopru, 6 plátků másla, 

6 velkých brambor varný typ a, 2 kelímky smetany na šlehání 33 %,
6 snítek rozmarýnu, sůl  

Losos na smetanových 
bramborách

Postup:
 Oškrábané brambory nastrouháme na velmi tenké plátky. Dáme je do větší mísy a přidáme 

k nim sůl a najemno nasekaný čerstvý rozmarýn. Společně promícháme a následně zalijeme 
smetanou. Pekáč vyložíme pečicím papírem a na něj klademe bramborové plátky. Zalijeme 
zbytkem smetany, která nám zůstala v míse. Vložíme přikryté do rozehřáté trouby a pečeme 
na střední stupeň do měkka. Ke konci odkryjeme a necháme lehce svrchu zezlátnout. Porce 
lososa vložíme na plech vyložený pečicím papírem. Dobře osolíme a na každou porci 
položíme plátek másla obalený v čerstvě nasekaném kopru. Vložíme do trouby a pečeme 
na nejvyšší stupeň asi 10 až 15 minut. 

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.    

Ohlasy z webu
Reakce pana Bicana na informaci Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
o stažení falšovaného malinového džemu 
Kaufland Classic „Raspberry Extra Jam“ 
z tržní sítě: 
Tento článek mohl napsat jen ten, kdo 
neví nic o výrobě ovocných jammů. 
Chyba je, že výrobce neuvedl použití 
dalšího ovoce – jablek a zřejmě jeřábu. 
Ale není to falšování, jen technologická 
nutnost. Z čistých malin nebo ostružin 
jamm nevyrobíte.

Ing. Bican Jan, absolvent všCHt 
FpBt katedra technologie neúdrž-
ných potravin, dlouholetý techno-

log v potravinářském průmyslu

Vážený pane Bicane, 
prvním problémem je fakt, že analýzy 
prokázaly přítomnost jiných – na obale 
nedeklarovaných – ovocných složek. 
Pro všechny výrobky platí požadavek, že 
ve složení musejí být uvedeny všechny 
složky, tedy i použité druhy ovoce. 
Nalezené látky floridzin a sorbitol jsou 
charakteristické zejména pro jablka, 
maliny tyto látky ve zjištěném množství 
obsahovat nemohou. Jablky někteří 
výrobci klamavě nahrazují nákladnější 
suroviny u ovocných džemů. Pokud tedy 
byla zjištěna jejich přítomnost, ačkoli 
ji výrobce na obale neuvedl, jedná se 
jednoznačně o klamání spotřebitele.
Druhým problémem je chybné 
označení samotného výrobku, jak nám 
vysvětlil Martin Štoll ze Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce: „Výroba 
džemů se řídí vyhláškou č. 157/2003 
Sb., v platném znění, kterou se stanoví 
požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou 
zeleninu, zpracované ovoce a zpracova-
nou zeleninu, suché skořápkové plody, 
houby, brambory a výrobky z nich, jakož 
i další způsoby jejich označování. V § 10 
Technologické požadavky se v odstavci 5 
říká: Při výrobě džemu výběrového (Extra), 
džemu výběrového (Extra) speciálního, 
džemu výběrového (Extra) méně sladkého 
a rosolu výběrového (Extra) nelze mísit 
jablka, hrušky, slívy s neoddělujícími 
se peckami, melouny, melouny vodní, 
hrozny, dýně, okurky a rajčata s jiným 
ovocem. Pokud byl tedy džem označen 
jako extra džem, nesmí obsahovat 
jablka. Označení takovéhoto postupu 
za falšování je tedy na místě.“

Doba přípravy: 40 minut, pro 6 osob
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Ceny předplatného

Běžné 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  

Vybraný dárek:

"

sP 10/13

Dárky pro nové 
předplatitele

Se Stellou v kuchyni
O Stelle Zázvorkové je známo, že patřila nejen ke skvělým herečkám, 
ale také výborným kuchařkám. Ráda pořádala hostiny, na které zvala 
své přátele a známé. K obdivovatelům Stelliny kuchyně patřili například 
Jan Werich nebo Miloš Forman. Jako vášnivá cestovatelka čerpala Stella 
Zázvorková inspiraci také v zahraničí a recepty různorodých kuchyní 
si přivážela jako suvenýry. V kuchařce Se Stellou v kuchyni čtenáři 
naleznou velké množství receptů z kategorie předkrmů a chuťovek, 
polévek, pokrmů z masa i bezmasých jídel, moučníků, ryb, salátů 
a omáček. Své si v ní najdou i milovníci zvěřiny, protože Stella zvěřinu 
milovala a znala množství zajímavých receptů. Kuchařka obsahuje také 
bonusy ve formě oddílu o receptech známých osobností a medailon, 
který dá zavzpomínat na život a profesní kariéru jedné z největších 
komiček českého divadla a filmu. Knihu vydává nakladatelství Malý 
princ. 

předplatné

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 si můžete vybrat 
jeden ze skvělých dárků z naší nabídky!
 

Ke zvýhodněnému celoročnímu předplatnému si můžete vybrat i z dalších dárků: 
- kuchařka od Itala Ricarda Lunque Italská kuchyně
- Farmářské trio hrubozrnných paštik od francouzské společnosti Arnaud

Celou naši nabídku a objednávkový formulář naleznete také na www.svetpotravin.cz.

Všechny dárky jsou k dispozici do vyčerpání zásob.
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Tajenka ze zářijového čísla:
Alfonse Daudet: Není dobré zdraví bez dobré kuchyně a není dobré kuchyně bez dobrého vína.
 

křížovka
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Ve dne v noci cvičí,
na palmové tyči,

s každým se hned pohádá,
veletoče ovládá.

Kdo jsem?

Poznáš, jaké zvířátko nalepit?
Album si stáhni na www.lipanek.cz a nasbírej celou zoo!

V PRŮBĚHU ŘÍJNA
na všech obalech

smetanovo-tvarohových
krémů Lipánek

13354_inz_lipanek_A4.indd   1 06.09.13   8:28



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

Vaši výrobci výjimečných potravin

Výjimečná

přináší výjimečné 
chuťové zážitky

KVALITA

Dejte přednost kvalitě!

www.eklasa.cz
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