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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
nadávat na kvalitu potravin se v poslední době stalo téměř národním sportem. Je 
oblíbené diskutovat a číst si o výrobcích, které nemají správnou gramáž, deklarované 
složení nebo naopak obsahují spoustu těch děsivých a ošklivých éček. Jako bychom 
pomalu zapomínali, že existují i poctiví výrobci, kteří své produkty vyrábějí přesně tak, 
jak deklarují, i tak, jak zákazníkům, kterými jsme my všichni, chutnají. Právě proto, 
aby se odlišili ti dobří od těch méně dobrých, se náš časopis dlouhodobě věnuje 
testům potravin. Spolupracujeme na nich se skutečnými odborníky, kteří vědí, o čem 
mluví, testujeme v laboratořích a zodpovědně se snažíme vybírat ty druhy potravin, 
které vás nejvíce zajímají. Nebráníme se ani vašim nápadům, co by bylo vhodné 
testovat, a přemýšlíme nad tím, jak vás provést džunglí výrobků v obchodech tak, 
abyste si sami dokázali vybrat to nejlepší, co je na našem trhu k dostání. Protože, jak 
nám při testování knedlíků pro toto číslo řekl foodkritik Pavel Maurer, nad výběrem 
jídla bychom měli přemýšlet stejně zodpovědně, jako když si vybíráme nové lyže 
nebo televizi. Co je pro naše zdraví a celkovou pohodu důležitější než to, co každý 
den potřebujeme a čím živíme své tělo? 
Informací o potravinách je v médiích nekonečně mnoho. Abyste se v té infozáplavě 
dokázali zorientovat a poučit, připravili jsme pro vás v listopadovém Zaostřeno 
zamyšlení nad tím, jak takové testování potravin v českých médiích v současné 
době vypadá, tipy, kterými se můžete řídit, 
pokud chcete opravdu vědět, co si vkládáte 
do nákupního košíku, a rady, jak odlišit seriózní 
informace od povrchních a jen čtenářsky 
líbivých. 
Listopadový Svět potravin ale není jenom 
vážný. Vypravit se můžete také za podzimními 
chutěmi italského Trentina, do daleké 
a exoticky pálivé Korey, na návštěvu 
k ministrovi zemědělství nebo s námi poseďte 
nad šálkem lahodné kávy v kavárně minulého 
století. Prozradíme, jak si pochutnat na zvěřině, 
jestli je lepší voda kohoutková, nebo balená 
a jak se dnes vaří ve školních jídelnách. A jako 
dezert tu máme recepty na sladké dortíčky 
či tip na syrovátkovou koupel nebo pleťovou 
masku, aby nám to při tom všem čtení 
a nakupování navíc slušelo.
Příjemné podzimní dny plné lahodných chutí
vám přeje
Jana Uhlířová, editorka

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) Řezníkův talíř
Na dárek se mohou těšit: Hana Štychová, Plzeň, 
Zdeňka Kapalová, Praha, Josef Svatoš, Kout na Šumavě.

Penny Market pro své zákazníky připravil další 
novinku v sortimentu. Řada kvalitních mléčných 
výrobků Boni se rozrostla o sýr Boni Camembert. 
Pochutnejte si na vynikajícím měkkém sýru s krémo-
vitou konzistencí. Nezaměnitelná charakteristická 
chuť tohoto sýra potěší nejen Vás, ale i Vaše přátele 
při společných chvílích. Více nejen o řadě výrobků 
Boni na www.penny.cz. Poukázku do Penny vyhrají 
tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz 
zašlou správnou odpověď na otázku: 
V kolika zemích najdete prodejny PENNY?
a) 2
b) 4
c ) 7
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• v uplynulém měsíci vás nejvíc zaujaly 
testy margarínů, rady, jak vybírat 
pečivo, desatero zdravé dětské výživy 
a články o cuketách a dýních 
• zaregistrujte se na našich 
stránkách! Každý měsíc tak 
obdržíte newsletter s odkazy 
na nejzajímavější články, soutěže 
a akce měsíce na webových 
stránkách. díky registraci vám tak již 
nic zajímavého neuteče! 
• předplaťte si časopis Svět 
potravin a získejte dárek – balení 
francouzských paštik nebo balíček 
s ovocnými šťávami! Objednávku 
zvýhodněného předplatného 
naleznete na www.svetpotravin.cz 
• Svět potravin naleznete 
i na facebooku. Můžete tak 
komunikovat s ostatními fanoušky 
dobrého jídla a zdravé výživy a jako 
první se dozvíte o výsledcích našich 
testů či nových soutěžích. Máte 
například zajímavý tip, co bychom 
měli testovat? Napište nám! 
• návštěvnost webu se po změně 
vzhledu stránek zvýšila a návštěvníci 
zůstávají na stránkách našeho 
časopisu mnohem delší dobu. Nejvíce 
je zajímají nové rubriky Pro matky 
s dětmi, Poradna nebo Téma měsíce.

SOUTĚŽ PENNY 
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Nezapomeňte si koupit prosincové číslo Světa potravin, které vychází 25. listopadu.

2013

Vánoce napříč celým světem

Kolik vajec najdeme v majonézách?

Rady pro nákup vánočních kaprů

Lahůdky na slunné Floridě

Olivy a jejich tajemství

Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Svět bez rakoviny 
G. Edward Griffin uvádí 
důkazy svědčící o tom, že 
rakovina je onemocnění 
způsobené nevyváženou 
stravou, zhoršené 
nedostatkem vitaminu 
B17. Tento vitamin je 
prý nezbytnou složkou 
potravy v jídelníčku 
moderního člověka. Proč 
však ortodoxní medicína 
tento „bezlékový“ 
přístup neschvaluje? Podle autora knihy je 
důvod skrytý nikoliv ve vědě, ale v politice 
a ekonomické agendě těch, kteří ovládají 
lékařský establishment. Vydává Mladá 
fronta za 299 Kč.           

Jez a běhej   
Příběh sportovce 
a vegana Scotta Jurka 
staví na hlavu všechny 
stereotypy o tom, co 
by sportovci měli jíst, 
aby dosáhli optimálního 
výkonu. Kniha 
překypuje fascinujícími 
vědeckými poznatky 
a praktickými radami, 
včetně autorových 
oblíbených receptů 
z rostlinných zdrojů. Kniha Jez a běhej 
dokáže motivovat každého, aby se 
vydal na trať, ať už to znamená poprvé 
vyběhnout, nebo zkoumat hranice 
svých možností. Vydává Mladá fronta 
za 299 Kč.         

Recepty 
z farmářského 
trhu 2
Pokračování úspěšné 
kuchařky známé 
autorky Hanky Micho-
pulu vás provede 
sezonou tak, že už 
nebudete váhat, co 
uvařit a upéct z čers-
tvých produktů koupe-
ných na farmářském 
trhu. V knize najdete tipy, jak zpracovat 
relativně nové druhy zeleniny a ovoce 
(lilek, rukola, chřest…), a zároveň 
nejlákavější úpravy tradičnějších druhů 
(ředkvičky, rajčata, špenát, rebarbora, 
bylinky, ovoce…). Nechybí spousta 
praktických rad, jak poznat skutečnou 
kvalitu, která je klíčem k báječné chuti 
a požitku z jídla. Vydává Zpátky domů 
za 349 Kč.  

11/13
Čas zvěřiny      
O víkendu 2. a 3. listopadu se konají 
již čtvrté Svatohubertské slavnosti 
na zámku Loučeň. Bohatý program je 
doprovázen občerstvením ze zvěřiny, 
při kterém můžete ochutnat například 
pečenou srnu s šípkovou omáčkou nebo 
dančí řízek. Více informací naleznete 
na www.zamekloucen.cz. 

Evropské bublinky  
Máte rádi bublinky? Pak se vám 6. listopadu 
bude určitě líbit na pražském Grand Jour 
de Champagne 2013. Sedmý ročník 
největšího evropského champagne festivalu 
nabídne exkluzivní degustace, návštěvu 
nových „champagne domů“ i možnost 
perlivý mok výhodně nakoupit. Více 
informací naleznete na www.gastronaut.cz. 

Oslavy prvního vína    
Listopad je spjat také se svatomartin-
skými víny, která jsou naší obdobou 
francouzského beaujolais – mladého vína, 
tedy prvního vína nového ročníku. Ta by 
se podle tradice měla začít pít právě až 
11. listopadu. Charakteristická pro mladá 
vína je jejich příjemná svěžest a ovocná 
chuť a vůně.   
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kalendárium

Přehlídka pochoutek
Ve dnech 7. až 9. listopadu se vypravte 
na Gastrofest do Českých Budějovic. 
Ochutnáte dobroty japonské, australské 
nebo portugalské kuchyně, zhlédnete show 
skutečných kuchařských mistrů svého oboru 
a dozvíte se více i o vinné turistice. Uniknout 
by vám neměla ani soutěž Kuchař roku či 
cukrářská soutěž.     

Dokřupava upečená
Na svátek svatého Martina, dne 11. 
listopadu, nesmí na stole chybět pořádná 
a křupavá svatomartinská husa, 
ochucená pouze solí a kmínem, případně 
jablky a hruškami. Typickou pochoutkou 
tohoto svátečního dne byly dříve i sva-
tomartinské rohlíky, rohy nebo podkovy, 
kterými děvčata obdarovávala své hochy.  

Pro ryby přímo ke zdroji  
Ještě v průběhu listopadu probíhají výlovy 
rybníků. Začínají většinou v časných 
ranních hodinách a přinášejí i zábavný 
doprovodný program. Podívejte se 
na tradiční rybářské řemeslo pěkně zblízka, 
zahřejte se grogem či svařeným vínem 
a živou nebo vykuchanou rybu si potom 
odneste domů.        
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KRémOvé POhlazEní  
Milovníci kávy nepochybně 
znají kávu latte, ve které se 
mísí šálek espressa s jemně 
našlehanou mléčnou pěnou. 
Nyní si díky značce Orion 
může každý dopřát tuto 
skvělou kombinaci v nové tyčince Kofila Latte, obohacené o kousky 
rozpustné kávy ukrývající se v krémové náplni. Určitě ji nepřehlédnete ani 
v obchodě, její obal je trojbarevný a kromě typické žluté barvy evokuje 
i nové obohacení o příchuť kávy latte v bílé a hnědé barvě. Kofila Latte je 
k dostání v balení o velikosti 34 g za doporučenou cenu 10,90 Kč. 

TIP RedAkCe

InOvatIvní REmOSKa   
Remoska® přichází na trh s ino-
vativní novinkou, která podléhá 
nejnovějším moderním trendům 
a vynikne i v malé designové kuchyni 
nejednoho nadějného kuchaře. Nová 
Remoska® ještě více posílila tradiční 
přednosti – vysokou kvalitu pečení, 
jednoduchou obsluhu, úsporný režim 
a přidala moderní design. Pečící mísa 
disponuje novým víkem, které peče 
celou svoji plochou, tím je zaručeno 
rovnoměrné propečení pokrmu 
za mnohem nižší spotřeby energie. 
Doporučená cena je 3 000 Kč. 

DáREK PRO chlaPa
Radost nejen pod stromečkem budou 
mít letos všichni pivní gurmáni, Pivovar 
Nymburk jim totiž připravil speciální 
balení Postřižinských ležáků. 
Do nového multipacku se vešlo celkem 
osm piv, dva kousky tmavé postřižin-
ské jedenáctky a po třech kouscích 
světlé jedenáctky a dvanáctky. 
Vánoční balení Postřižinských ležáků 
je výjimečné především svou náplní. 
Všechna piva, která byla do nového 
multipacku vybrána, se umístila vysoko 
v pivních soutěžích. Balení (8x0,5 l) lze 
zakoupit v Bille nebo Normě za 89 Kč. 

twIx v nOvém KabátKu  
Zpříjemněte si podzim a ochutnejte 
limitovanou edici Twix White. Tradiční 
oblíbená tyčinka Twix se zahalila do lahodné 
bílé čokolády. Oslaďte si život v sychravých 
podzimních dnech tyčinkou Twix White, 
která se tradičně skládá z křupavé sušenky, 
oblíbeného karamelu a bílé čokolády, jež je 
o něco sladší než tmavá a chutná po vanilce. 
Můžete se tak pomalu naladit na nadcháze-
jící vánoční období. Limitovaná edice tyčinek 
Twix White bude k dispozici v běžných 
obchodních sítích za cenu 12,50 Kč. 

uhaStE žízEň mOšty   
Pitný režim je dobré doplnit 
o ovocné šťávy, které osvěží unavené 
tělo a dodají mu potřebné vitaminy. 
Moštovna Lažany, výroba nápojů, 
spol. s r.o. je tradiční český výrobce 
kvalitních moštů a ovocných šťáv, 
které jsou vyráběny z ovoce vypěs-
tovaného v okolí Turnova přírodní 
cestou. Mošty dodávané na trh pod 
značkou SPAR Premium ocení nejen 
příznivci zdravé výživy a plné ovocné 
chuti. Ovoce, ze kterého se mošty 
vyrábějí, pochází od zahrádkářů 
a velkopěstitelů a při výrobě jsou 
využívány bohaté zkušenosti 
z tradiční výroby moštů. Hruškový 
mošt nebo Jablečný mošt zakoupíte 
za 44,90 Kč. 

zElEnIna I PO SEzOně    
I v chladných dnech si můžete 
dopřát kvalitní zeleninu, i když 
v mrazené podobě. Penny značka 
nabízí nejoblíbenější výrobky ověřené 
kvality za výhodou cenu. Nechybí 
ani mražená zelenina. Mrkev 
s hráškem, kukuřice nebo oblíbené 
trio hrášek, kukuřice a mrkev si 
díky hlubokému zmrazení zachovají 
vynikající chuť a jsou ideální do kaž-
dého receptu, ať už se rozhodnete 
pro polévku nebo třeba mexickou 
inspiraci. 
Balení o váze 350 g zakoupíte 
v prodejnách Penny od 12,90 Kč.   
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Český mistr světa 

Sraz gurmánů v troji  

Prověření farmáři

co se kde šustne

Den českého piva    

vinař roku je z Krumvíře

Vítězem soutěže Mattoni Grand drink se stal český 
barman Achim Šipl, který si odnesl výhru 10 000 dolarů. 
V klání uspěl se svým drinkem Walu Forever Young 
v konkurenci 48 barmanů z celého světa. Šéfbarman 
pražského baru Oblaca o svém vítězném koktejlu říká: 
„Zkombinoval jsem minerální vodu s netradičními su-
rovinami, které by mnozí lidé v drinku nečekali – třeba 
freshem z červené papriky a s freshem z rebarbory, 
kterou si sám pěstuju. Walu v názvu koktejlu znamená 
jméno mojí babičky, tedy spíš, jak ji děda oslovoval. 
Právě na její zahradě mi rebarbora do drinku roste.“

Kvalita je pro farmářské prodejny nejdůležitějším kritériem. Síť 
prodejen Náš Grunt proto zavedla proces certifikace, který 
musí dodavatelé splnit, aby své výrobky mohli v síti prezento-
vat. Proces certifikace zahrnuje tři základní body – nejdůleži-
tějším je garance českého původu, kdy výrobci musejí doložit 
původ surovin, například v případě dodavatele uzenin původ 
použitého masa. Dodavatel musí být menší lokální producent 
s původními technologiemi výroby bez nadbytečných náhražek. 
Složení výrobku je nyní nově hlídáno výživovým poradcem. 
Nechybí ani namátkové kontroly, při kterých je kontrolován 
způsob zpracování. 

Vítězem 11. ročníku národní soutěže vín MAKRO Vinař roku 2013 
se stal Josef Valihrach z Krumvíře, na druhém místě se umístil 
Mikrosvín Mikulov a na třetím místě Proquin Velké Němčice. Vítězní 
vinaři nyní mají právo označit láhve ze svého vinařství zlatou, stří-
brnou či bronzovou medailí. V rámci slavnostního vyhlášení byla 
kromě prvních tří míst vyhlášena i další ocenění. Šampionem bílých 
vín se tak stal Tanzberg Mikulov a Šampionem červených vín Josef 
Valihrach z Krumvíře. Podle vítěze soutěže se zákazníci při nákupu 
nejvíce dívají na cenu vína, v jeho vinařství přesto u spotřebitelů bo-
dují hlavně ta dražší.

Víte, že hmyz chutná po pražených oříšcích a nejlepším nápojem k jídlu 
je minerálka? Nejen tyto postřehy přinesl třetí ročník festivalu Foodpara-
de, který proběhl v  zahradách zámku Trója. Pořadatelům ze školy vaření 
Chefparade se podařilo překonat magickou hranici 10 000 návštěvní-
ků. Novinkou byla amatérská kuchařská soutěž I Love Food, kdy měli 
soutěžící připravit originální recept, jehož základní ingrediencí byla dýně. 
Doplňkem festivalu byl malý farmářský trh, kde měli návštěvníci možnost 
zakoupit pečivo, kávu, dobré víno, cider, domácí paštiky nebo ochutnat 
vojenskou kuchyni, ústřice a žebrový burger.

Do prvního ročníku Dne českého piva se zapojilo více než 800 
tuzemských hospod a restaurací a desítky domácích pivovarů 
a minipivovarů. Cílem akce je podle pivovarníků vytvořit no-
vou tradici oslavy národního nápoje Čechů. Podle výkonné-
ho ředitele svazu Vladimíra Balacha se pivovarníci inspirovali 
mimo jiné u tuzemských vinařů, jejichž Svatomartinské víno 
a s ním spojené gastronomické akce mají již několik let velký 
marketingový úspěch. Výrobci piva hledali inspiraci také 
v zahraničí, například v Irsku a tamním svátku svatého Patrika, 
který je spojen s konzumací piva.
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palec nahoru, palec dolů

Falšovaný med          
– palec dolů 
Státní zemědělská a potravinář-

ská inspekce označila po mimořádné 
kontrole medu polovinu odebraných 
vzorků za falšované. Znamená to, že 
výrobci do něj přidávali nepovolené, 
méně hodnotné příměsi. SZPI 
odebrala 25 vzorků převážně 
v obchodních řetězcích, které jsou 
na českém trhu významně zastoupeny. 
Nejvíce, devět nevyhovujících vzorků, 
dodal na trh výrobce JSG med a.s. Dva 
vzorky, které nevyhověly při laboratorní 
analýze, distribuovala firma Grocery CZ 
a jeden výrobce Alnatura GmbH. Podle 
Miloslava Peroutky z Českého svazu 
včelařů jsou výsledky testů důkazem 
toho, že nejlepší je kupovat med přímo 
od místních včelařů. „Je to nejjistější, co 
se týče kvality i ceny,” uvedl.      

hostinou proti plýtvání    
 – palec nahoru 
Oběd zdarma z potravin, které 

by se jinak musely vyhodit, uspořádala 
v centru Prahy organizace Zachraň jídlo. 
Akce, při které se podávalo pikantní 
kari z květáku, brambor, rajčat a čočky, 
upozornila na problematiku plýtvání 
jídlem a na legislativu, která ztěžuje 
darování jídla potřebným. Lidé se zároveň 
mohli dozvědět, jak skladovat potraviny, 
aby déle vydržely, nebo jak si připravit 
chipsy ze slupek od brambor. Jídlo pro 
akci darovali zemědělci a potravinářské 
řetězce – šlo například o křivé mrkve nebo 
zeleninu v dobrém stavu, avšak před kon-
cem spotřební lhůty, které byly z těchto 
důvodů neprodejné. Z asi 300 kilogramů 
zeleniny, luštěnin a rýže vařili studenti 
hotelové školy. 
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Česká chuťovka      
– palec nahoru 
Konzumovat méně, ale 

kvalitněji a chutněji, to je smyslem 
akce Česká a Dětská chuťovka. Cílem 
této soutěže je vrátit chuti potravin 
výsostně privilegované místo, které 
jí vždycky v jídelníčku patřilo. Teprve 
výtečná chuť totiž korunuje každou 
potravinu. 
Samozřejmým předpokladem u potra-
vin, které se přihlašují do soutěže, je 
jejich kvalita a zdravotní nezávadnost, 
podmínkou pak český původ. Právě 
pro tuzemské výrobce je Chuťovka 
možností, jak prezentovat kvalitní 
a chutné české potravinářské výrobky. 
Odbornou garanci nad oběma soutě-
žemi má Výzkumný ústav potravinář-
ský Praha. Vítězné výrobky naleznete 
od 17. října na www.ceskachutovka.cz. 

ceny mléčných výrobků       
– palec dolů 
Mléčné výrobky opět zdraží. 

Mlékárny totiž očekávají, že bude 
pokračovat zdražování dodávek 
mléka od chovatelů krav. Důvodem 
je celosvětově zvýšená poptávka 
po mlékárenských produktech 
a jejich rostoucí spotřeba. „Cena 
mléka stoupá nepřetržitě 12 měsíců, 
od loňského srpna. Ještě nekulmino-
vala,” uvedl Jiří Kopáček, předseda 
Českomoravského svazu mlékáren-
ského. Pokles v letošních dodávkách 
mléka způsobila především dlouhá 
zima, deštivé jaro a letní sucho. Navíc 
s blížící se zimou se objem mléčné 
produkce snižuje běžně. „V příštích 
řádově sedmi měsících bude mít cena 
mléka vzestupný trend,” odhadl 
předseda svazu.     

Kvalita tavených sýrů        
– palec nahoru 
Zatímco loni nevyhovělo analýze 

Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
(SZPI) devět vzorků tavených sýrů, letos se 
situace obrátila. Z dvaceti kontrolovaných 
byly všechny v pořádku, což znamená, 
že při výrobě nebyl použitý rostlinný 
tuk místo živočišného. „Namátkou jsme 
provedli také senzorické hodnocení barvy, 
vůně, chuti, vzhledu, konzistence, plísní 
okem viditelných, mikrobiálních změn 
a stavu obalu,” uvedl Martin Štoll ze SZPI. 
Ani v jednom případě nedošlo ke klamání 
spotřebitele či porušování jakosti. Ústředně 
řízené kontroly, které se soustředí na kon-
krétní typ potraviny, se dělají průběžně 
a reagují na problematické oblasti. Inspekce 
přistoupila ke kontrole tavených sýrů právě 
po negativní zkušenosti z loňska.

Děti nesvačí            
– palec dolů 
Až polovina českých školáků 

se nestravuje pravidelně, ukázal 
výzkum společnosti Vím, co jím a piju 
provedený agenturou SANEP. Výzkumu 
se zúčastnilo 5473 rodičů, kteří 
většinou svým dětem jídlo do školy 
připravují, ty ale svačinu často nesnědí 
s výmluvou, že nemají hlad nebo se 
nasvačit nestíhají. Děti, které se přes 
den ve škole pravidelně nestravují, 
pak ve večerních hodinách zahánějí 
hlad mlsáním chipsů a sušenek, což 
může vést i k nárůstu dětské obezity. 
Podle odborníků na výživu by se proto 
měli rodiče snažit své dítě ke zdravé 
stravě nalákat, pomoci může pěkně 
nazdobená svačina nebo zapojení 
dítěte do přípravy jídla. 



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz10 11

potravinová policie
Přip

ravila V
ěra Šalp

lach
to

vá, Jan
a U

h
lířo

vá, fo
to

 sh
u

ttersto
ck

Podzim je vrcholem lovecké 
sezóny, se kterým se pojí 
období zvěřinových hodů. 
Jelení guláš, srnčí kýta se 
šípkovou omáčkou či kančí 
ragú jsou pochoutkou 
každého gurmána. Jaký je však 
původ těchto pokrmů? 

analyzovaných uzenin v loňském roce 
Státní veterinární správou potvrzena. 
Jednalo se o Jelení salám z Krkonoš, Salám 
s jelením masem z Ústecka, Zvěřinovou 
klobásu z Moravskoslezského kraje 
a Jelení lovecký salám z Prahy. Ve všech 
případech byla uložena pokuta, zastavení 
prodeje a odstranění. Je proto třeba vybírat 
a nakupovat zvěřinové uzeniny u kvalitního 
výrobce, který dodržuje předpisy pro 
zpracování odlovené zvěře. Jednoznačně 
nejlepší je zvěřinové maso čerstvé, nikdy 
nezmražené. 
Na trhu se však můžeme setkat i s masem 
chlazeným, které alespoň jedenkrát 
zamražené bylo a je nabízené jako 
chlazené. Tam už o kvalitě pochybovat 
lze, protože velmi záleží na způsobu 
rozmražení. Mražené maso od dodavatelů, 
kteří zamrazují šokovým způsobem (na asi 
- 40 ° C po dostatečně dlouhou dobu 
tak, aby maso promrzlo stejně ve všech 
jeho částech), je kvalitní a může se téměř 
rovnat masu čerstvému. Nedochází totiž 
k poškození svalových vláken promrznutím 
a zvěřinové maso neztrácí své vlastnosti. 
Maso zamražené jiným než výše popsaným 
způsobem kvalitativně trpí a zákazník to 
pozná na talíři. 
Důležité je, aby zákazník kontroloval, 
jak je maso skladováno (zda skutečnost 
odpovídá údajům na etiketě) a zda se 
jedná o maso pocházející od českých 
zpracovatelů, kteří vykupují maso v České 
republice a neimportují anatomické části 
zvěře například z Nového Zélandu, odkud 
do Čech přijíždí maso v kontejnerech, 
kde je uloženo týdny a na jeho kvalitě to 
je znát. Dobrým vodítkem pro zákazníka 
je známka Český výrobek – garantováno 
potravinářskou komorou. Nositelé této 
známky musejí prokazovat, že nakupují 
zvěř z českých lesů.

a kupují maso neznámého původu. Nejsou 
tak informováni o zdravotním stavu zvířete 
ani o způsobu jeho zabití. To může být 
postižené různými chorobami, raněné nebo 
třeba usmrcené srážkou s autem. To vše 
konzumentům poskytuje přinejmenším 
mnohem menší chuťový požitek, v horším 
případě je rizikem pro zdraví, kdy hrozí 
například nakažení tularémií či trichineló-
zou. Právě proto je důležité konzumovat 
pokrmy dostatečně tepelně upravené.

Ptejte se po původu
Upytlačené zvíře je na trhu prodáno 
za mnohem menší cenu, ale s velkým 
rizikem. Naproti tomu legálně ulovené 
je zárukou kvality a bezpečí. Každé je 
označeno originální plombou a podrobeno 
veterinární prohlídce. Následně zamíří 
do zpracovatelského závodu či restaurace, 
která musí mít ke každému kusu dodací 
list. Restaurace nakupující zvěřinu vcelku 
musí mít zvláštní zázemí pro její zpracování. 
Pravidelné kontroly restauračních podniků 
provádějí krajské hygienické stanice a snaží 
se tak zajistit alespoň minimální dozor nad 
nekalými praktikami. Spolehlivě odhalit 
všechny nesrovnalosti je ale nemožné. 
Důležitá je zvídavost zákazníků. Ptejte se 
svého řezníka, číšníka či kuchaře po původu 
kupovaného masa. Pokud tápe a váhá 
s odpovědí, není všechno v pořádku. 

Kde nakupovat?
V souvislosti se zvěřinou proběhla médii 
zpráva o stopách olova, které se nachází 
v mase či uzeninách a má původ v brocích. 
Poloplášťové olovnaté střely se totiž v těle 
zvěře roztříští a znehodnotí tak část masa. 
Použití ořezů z okolí střelné rány je zaká-
záno, proto by se olovo tohoto původu 
nemělo v jídle objevit. Ve skutečnosti byla 
však jeho přítomnost ve 4 vzorcích z 21 

Zvěřina patří mezi nutričně a chuťově velmi 
hodnotná masa. Obsahuje významné 
množství bílkovin, vitaminů skupiny B, 
železo, zinek, vápník a nízký obsah tuků. 
Volně žijící zvířata jsou ušetřena náporu 
antibiotik a růstových látek, potravu si 
hledají sama a mají dostatek pohybu 
na čerstvém vzduchu. Velmi oblíbené je 
srnčí, dančí, jelení a divočák, mezi vzácnější 
a dražší patří maso zaječí. Zájem o divočinu 
v posledních letech stále roste a v průměru 
tvoří podíl zvěřiny celé 1 % z celkového 
objemu zkonzumovaného masa.

maso od pytláků
Se zvyšující se poptávkou po zvěřině se 
u nás zvyšuje i procento upytlačené zvěře. 
Boj s nelegálním lovem a prodejem masa je 
přitom těžký. Pytláci jsou vybaveni moderní 
technikou nočního vidění, komunikačních 
technologií a kvalitními střelnými zbraněmi. 
Situaci pak komplikují sami majitelé 
restaurací. Kvůli ceně slevují z požadavků 

divočina 
na talíři 
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zaostřeno

Můžeme 
věřit testům 
potravin?

S testy potravin se v poslední době roztrhl pytel. Testují televize, noviny, časopisy, 
webové magazíny, v podstatě všichni, kdo umí psát. Jak se v takové záplavě 
vyznat? Následující stránky by měly být vaším průvodcem českým testováním. 
Pátrali jsme, jakým způsobem která média testují, ptali se odborníků, jak poznat 
opravdu seriozní a kvalitní testování a připravili pro vás pár rad, jak se orientovat 
a definitivně tak odlišit testy odborné a vypovídající od zkoušek spíše pro zábavu. 
Zjistili jsme, že jde především o problematiku značně složitou a pro spotřebitele 
nepřehlednou.
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Je to takový národní sport, pohybovat 
se jak při podnikání, tak při prezentaci 
mediálních témat ode zdi ke zdi. Nejprve 
ticho po pěšině, ale když se ukáže, že 
je nějaká aktivita nebo typ informací 
ve společnosti žádaný, nastává inflace často 
spekulativních snah se do opticky per-
spektivního byznysu zapojit. Využít zájmu 
lidí, který ve finále většinou ústí do zvýšení 
odbytu čehokoli, a tedy pro příslušného 
výrobce ke zlepšení ekonomické situace, 
je samozřejmě legitimní a logické. Jiná 
věc je, že se na vlně takového zájmu 
vezou i ti, pro které nemusí být příslušná 
myšlenka záležitostí obecně očekávaného 
zodpovědného přístupu.

boom testování
Zcela ze stejného soudku je stávající boom 
testování potravin, které do své informační 
náplně v současné době zařazují prakticky 
všechna na celostátní úrovni působící 
média. Bohužel, ze zveřejňovaných 
výsledků takových testů je až příliš často 
vidět, že cílem není objektivní informace, 
ale spíše čtenářsky, posluchačsky nebo 
divácky atraktivní údaj většinou poukazující 
na nějaký „potravinářský zločin“. V řadě 
případů jde také o předmět konkurenčního 
boje mezi jednotlivými výrobci nebo 
různými lobbistickými skupinami a pravda 
je částečně i to, že ve hře je často 
i ekonomický zájem projevující se mimo 

jiné tím, že z příslušných testů vycházejí 
negativně zejména takové výrobky, 
jejichž výrobce v dotčeném médiu příliš 
neinzeruje. Taková situace pak ještě dále 
znepřehledňuje orientaci spotřebitele 
v záplavě informací, které mu jsou ohledně 
kvality potravin předkládány. I v tomto 
případě je tedy nejvyšší čas, aby měla 
veřejnost k dispozici alespoň základní 
principy selekce, na jejichž základě odliší 
seriózní výsledky testů od výsledků 
ve větší či menší míře manipulujících 
s jejím názorem.

Jak poznáte seriozní test?
Jedním z takových rozlišujících principů 
je veřejná informace o tom, v jakém 
zařízení se testy prováděly. Nejde 
přitom „jen“ od odlišení akreditovaných 
a neakreditovaných laboratoří, ale také 
o instituci, která příslušnou laboratoří 
disponuje, přičemž výrazně nižší riziko 
neobjektivních výsledků lze očekávat 
v případě ústavů dlouhodobě se věnujících 
oblasti zkoumání potravin, vědeckých 
institucí a státních institucí. Naopak privátní 
laboratoře, při vší úctě k soukromému 
podnikání, mají z podstaty věci větší sklony 
přizpůsobit výsledky tomu, kdo ony testy 
platí. 

Senzorické zkoumání je zrádné
Druhým lakmusovým papírkem je výběr 
hodnocených parametrů u testovaných 

potravin. V tomto smyslu je velmi zrádné 
hodnocení postavené na senzorických 
(smyslových) vlastnostech, neboť každý 
hodnotitel má zcela individuální dispozice 
k takovému hodnocení. Skutečným 
měřítkem nutriční hodnoty potravin či jejich 
vlivu na lidský organismus je tak složení 
potravin, přičemž rozhodujícím měřítkem 
kvality nemusí být vůbec hlavní surovinová 
složka potraviny, ale naopak obsah některé 
z ingrediencí. V případě povolených 
přídatných látek (eček) navíc platí, že 
jejich přítomnost v potravině nemusí 
být měřítkem nižší kvality, ale naopak. 
V řadě různých amatérských hodnocení 
potravin je ale přítomnost éček nesmyslně 
degradujícím prvkem. 
I proto je dalším parametrem hodnocení 
testovaných potravin odbornost hodno-
titelů a organizací, které testy potravin 
dělají. Právě odbornost hodnotitelů 
umožňuje zvolit jako parametry kvality 
takové prvky, které mají na vlastnosti 
testovaných výrobků skutečně zásadní vliv. 
Na pozoru bychom se měli mít zejména 
před takzvanými „všeználky“, kteří 
spotřebiteli ordinují osvětové informace 
tu z oblasti kvality potravin, onde ohledně 
kvality hraček a jindy zas třeba o kvalitě 
elektrických spotřebičů. Při rozsahu 
údajů týkajících se jednotlivých kategorií 
a množství výrobků na trhu je totiž zcela 
zřejmé, že nikdo nemůže rozumět všemu.

petr Havel, agrární analytik

rubrika podporována

Skandál s umělým ovocem 
Jak analytik Petr Havel upozorňuje, 
některé testy míchají jablka s hruš-
kami a vycházejí z chybných metod 
či čerpají ze starých údajů. Je vždy 
na médiu, které testy provádí nebo 
zadává, a na laboratoři, která je 
zdrojem výsledků a údajů, zda si 
ověří certifikaci používané metody 
a její schválení dozorovými orgány. 
Naposledy se takový sporný případ 
s použitím necertifikované metody 
objevil u testů ovocných jogurtů, 
proti němuž se ohradili jak 
výrobci, tak Českomoravský svaz 
mlékárenský a celá věc bude mít 
pravděpodobně dohru u soudu.

Výsledky testů potravin patří nejen v naší zemi k mediálně velmi atraktivním a spotřebitelem 
vyžadovaným informacím. I tady však stejně jako třeba v případě farmářských trhů platí, že ne 
vždy jsou veškeré údaje předkládané potenciálním zákazníkům opravdu věrohodné.

Výsledky testů potravin 
neberme zcela vážně
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Kde končí testování a začíná mediální 
hysterie? Jakým způsobem se může 
výrobce bránit, pokud výsledky jeho 
vlastního testování jsou v rozporu s tím, 
co vyjde ve spotřebitelském časopise? 
Zeptali jsme se Ing. Romana Havlíka, 
ředitele společnosti Svijany, která je 
jedním z aktérů kauzy „mykotoxiny 
v pivě“. Právě ve vzorku jejich piva byl 
totiž objeven nejvyšší podíl mykotoxinů. 

Jak postupuje celá kauza?
Pracujeme na předžalobní výzvě. Poté 
se můžeme buď mimosoudně dohod-
nout, nebo celá věc půjde k soudu. Toto 
je standardní postup. Případ je však 
natolik právně i odborně náročný, že 
výsledek nemůžeme zatím předjímat.

Pokoušeli jste se kontaktovat 
dtest? Jak jste postupovali poté, 
co článek s testy piv vyšel? 
Časopis dTest jsme kontaktovali 
opakovaně, ale vyjádření k testům 
jsme se nedočkali. Samozřejmě jsme 
ihned udělali vlastní rozbory, tedy 
screening celé výroby. Kontaktovali 
jsme dodavatele sladu, snažili jsme 
se zjistit, kdo nám dodal „chybný“ 
slad, prováděli i rozbor vody a zaslali 
vzorky do akreditované laboratoře, 

mimo jiné i do Výzkumného ústavu 
pivovarského a sladařského v Brně. 
V době vypuknutí celé aféry jsme 
tedy už měli vlastní výsledky, které 
vypovídaly o něčem jiném. Mykotoxiny 
jsme v pivech objevili, ale jednalo 
se o stopové množství. Nálezy byly 
dokonce řádově menší. Poté jsme hle-
dali další laboratoř, která by výsledky 
potvrdila, a také zahraniční laboratoř. 
Na tomto místě je třeba připomenout, 
že výzkum mykotoxinů je velmi složitá 
věc a jejich samotné testování také. 
Řada laboratoří nebyla proto schopna 
naměřit stopové množství mykotoxinů. 
Samotné testování může probíhat 
několika způsoby, zajímalo nás proto, 
jakým způsobem testoval dTest, 
abychom mykotoxiny měřili stejně. Ani 
to jsme se však nedozvěděli. 

Proč jste se nespojili s ostatními 
pivovary?
Byli jsme poškozeni nejvíc, celá 
kauza nás zasáhla největší měrou. 
Samozřejmě jsme si s ostatními pivovary 
informace vyměňovali. 

Jak moc celá kauza váš pivovar 
ovlivnila?
Začaly nás kontaktovat firmy, které 
měly podobné problémy s výsledky 
testů v médiích, takže je vidět, že 

nejsme ojedinělý případ. Zatím však 
nedokážeme posoudit, jak hodně nás 
tato kauza ovlivnila. Zákazníci se nás 
na mykotoxiny hodně ptali, panovala 
mezi nimi pochopitelně nedůvěra. Těžko 
ovšem říci, zda kauza ovlivnila prodeje. 
To se všechno ukáže až časem. 

Jaký názor máte na testování 
v českých médiích? 
Je dobře, že spotřebitelské časopisy 
testují, jen by měly testovat seriozním 
způsobem. Záleží tedy vždy na úrovni, 
na jaké média testují. My sledujeme 
převážně dTest, MF Dnes a Černé ovce. 

Jakou šanci na obranu má 
výrobce, pokud se mu nezdá 
důvěryhodnost testování, 
případně test poškodí jeho 
společnost?
To teprve teď uvidíme.

Kdo chrání spotřebitele? 
Na základě „skandálních“ nálezů 
mykotoxinů ministerstvo zdravot-
nictví požádalo Státní zdravotní 
ústav o zpracování odborného 
posudku týkající se zdravotního 
rizika mykotoxinů v pivech. Podle 
této zprávy nepředstavují mykoto-
xiny v pivu přímé zdravotní riziko, 
které by vyžadovalo zásah orgánů 
ochrany veřejného zdraví. SZÚ 
současně navrhl, aby byl stanoven 
maximální limit pro slad používaný 
k výrobě piva. 

I testy se mohou plést 
„Tak jako výrobci musejí být 
připraveni na chybu ve svém 
systému a v případě jejího odha-
lení okamžitě zjednat nápravu, tak 
ochránci práv spotřebitelů nemo-
hou plánovat neomylnost a stopro-
centní jistotu ve svých testech,“ 
říká Tomáš Kučera, předseda 
představenstva společnosti Svijany. 
„Při všech testech je nezbytné 
výsledky ověřit alespoň na dvou 
stejných vzorcích, aby bylo možné 
se stoprocentní jistotou podávat 
výsledky jako fakt. Jde nám tedy 
především o rozpoutání legitimní 
diskuze o způsobu fungování 
spotřebitelské organizace.“

Jednou z velkých kauz, která se týkala testování, byl případ 
letošního jara – mykotoxiny v pivě. Spotřebitelský měsíčník 
dTest tehdy přišel s odhalením nebezpečných mykotoxinů 
v 33 vzorcích z 50 testovaných vzorků piva. Spotřebitelé se 
vyděsili a z testu se stala velká mediální aféra. 

Šance na obranu? 
Teprve se uvidí

Ing. Roman Havlík
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Nova – Web www.tn.cz testuje 
s pomocí šéfkuchařů i dalších 
odborníků pouze senzoricky a výrobky 
hodnotí na základě údajů na obalu.
ČT – Testování potravin se objevuje 
v pořadu Černé ovce, kde jsou 
zveřejňovány i výsledky z MF Dnes 
a Světa potravin, dále v pořadu Sama 
doma prezentuje výsledky testů 
Potravinářské komory.
Prima – „Testováním se nezabýváme,” 
sdělil tiskový mluvčí David Vaníček.
TV Barrandov – Televize se testová-
ním nevěnuje, konkrétnější vyjádření 
do data uzávěrky nebylo zasláno.
Blesk – Přebírá výsledky testů v jiných 
médiích, například měsíčníku dTest. 
Provádí i vlastní testování potravin 
s komentářem odborníků ze SVS ČR 
a výživových poradců. Většinou se 
nejedná o analytické, odborné testy, 
což ovšem není nikde uvedeno. 
AHA – Dříve tento deník přebíral testy 
od Světa potravin.
MF dnes – Dlouhodobě testuje 
potraviny, nyní ve spolupráci s Potravi-
nářskou komorou a Světem potravin. 
Čtenářsky oblíbené testy jsou vždy 
doprovázeny komentáři odborníků, 
případně i reakcemi výrobců. Testy 
probíhají v akreditovaných laborato-
řích, které deník jmenovitě uvádí. 
www.idnes.cz – V poslední době 
uveřejnil například test zakoupených 
šunek, které senzoricky hodnotil 
známý řezník Kšána. 
dTest – Jeden z nejznámějších 
časopisů, který dlouhodobě testuje mj. 
potraviny. Názvy laboratoří, ve kterých 
testuje, neuvádí, údajně z důvodu, 
aby nebyly pod nátlakem výrobců 
a byla zachována nezávislost. Obecná 
pravidla průběhu testování zveřejňuje 
na svých webových stránkách. 
Food – Měsíčník se testy potravin 
zabýval, výrobky byly hodnoceny 
redakcí a vybranými odborníky 
převážně z gastronomické oblasti.
Apetit - Zabýval se testy potravin, 
které byly hodnoceny redakcí 
a vybranými odborníky převážně 
z gastronomické oblasti. 
www.ihned.cz – Občas zveřejní 

článek o potravinách s odvoláním 
např. na VŠCHT, nutriční terapeuty 
a odborníky z oboru.
Svět potravin – Kromě testů ve spo-
lupráci s PK a MF Dnes provádí i vlastní 
redakční testování, kde zřetelně uvádí, 
že se jedná o subjektivní senzorické 
hodnocení běžných strávníků, a zveřej-
ňuje pravidla testů. 
Instinkt – „Potraviny netestujeme, 
pouze někdy uděláme reportáž 
o něčem zajímavém z oblasti gastrono-
mie,“ vyjádřila se šéfredaktorka Jana 
Víšková. 
Katka – Provádí senzorické testování 
redakcí, u textu je uvedeno „Jde 
o subjektivní hodnocení redakce 
Katky“.
Týden – Přebírá informace o výsled-
cích testů jiných médií, pokud se jedná 
o větší kauzy. Zdrojem článků ČTK. 
Reflex – Časopis se testy potravin jako 
takovými nezabývá, tématu potravin se 
věnuje v článcích zaměřených na kon-
krétní problém (kvalita špekáčků, 
párků). Oblíbená byla soutěž o nejhorší 
oběd v rámci boje proti blafům. 
Peklo na talíři – Pořad šéfa Pražského 
kulinářského institutu Romana Vaňka 
zábavnou a spotřebitelsky srozumi-
telnou, leč trochu líbivou formou 
zasvěcuje běžného diváka do tajů 
potravin, které konzumujeme. Hodnotí 
sám Roman Vaněk, na dané téma si 
vždy přizve odborníka z dané oblasti.
www.vitalia.cz – K tématu testování 
se vyjádřila šéfredaktorka Lenka 
Krbcová: „Připravili jsme několik článků 
na toto téma, ale postupně jsme měli 
pocit jisté devalvace, tzv. testy se začaly 
objevovat všude, ale mnohdy považuji 
úroveň za pochybnou. Pouze senzo-
rické hodnocení (navíc pouze členy 
redakce) považuji za nedostatečné. 
U testů je třeba specifikovat, na co se 
zaměřují. Něco jiného je test kvality, 
bezpečnosti, z pohledu konkrétní 
diety, nutričního složení, vhodnosti pro 
děti, přítomnosti aditiv, dodržování 
uvedeného složení atd. Naše testy jsme 
připravovali ve spolupráci s odborníky 
podle zvolené specifikace.“
www.prozeny.cz – K tématu testo-
vání se vyjádřil vedoucí redakce Michal 
Snížek: „Většinu žádaných informací 
lze získat přímo z textů testů na našich 
stránkách. Vše ostatní je součástí naší 
firemní strategie, takže se k tomu 
bohužel ani nemůžeme vyjádřit.“

rubrika podporována

vyjádření výrobců 
a institucí
Miroslav Toman, 
ministr zemědělství:
„Testy potravin jsem 
podporoval už jako 
prezident Potravi-
nářské komory a byli 
jsme jedni z prvních, 
kdo začal testovat 
potraviny v laboratořích a s odborným 
senzorickým posouzením. Podle mého 
názoru by měli spotřebitelé dávat před-
nost těm testům, kde je jasně uvedeno, 
co se testuje, kdo a kde, jaké parametry 
a s jakými váhovými kritérii jsou zahrnuty 
do výsledné známky. Osobně si vždy rád 
přečtu výsledky společných testů Světa 
potravin a MF Dnes.“

Pavel Kopřiva, SZPI: 
„Pokud je zveřejně-
na zavádějící nebo 
nepravdivá informace 
o testu, její autor se 
vystavuje riziku zejmé-
na občansko-právního 
sporu s postiženou 
osobou.“

Marcela Mitáčková, 
Hamé:
„Zajímá nás, kdo 
hodnocení provedl 
a jak jsou výsledky 
prezentovány. Pokud 
jsou výsledky vyloženě 
zavádějící, komunikuje-
me se subjektem, který testování provedl, 
a snažíme se věci uvést na pravou míru.“ 

Ing. Pavel Fritsch, 
Boneco: 
„Pokud je test pro-
veden na odborné 
úrovni, jsou pro nás 
výsledky přínosem 
a ve firmě je analyzu-
jeme.“

Jiří Brát, Unilever:
„Někdy se stává, že 
testy jsou provedeny 
velmi neodborně 
nebo jejich parame-
try nejsou stanoveny 
v souladu s atributy, 
které jsou pro spo-
třebitele důležité, a v takovém případě 
mohou být výsledky zavádějící. Občas se 
také setkáváme s tím, že ne vždy výběr 
výrobků zahrnuje celou škálu nabídky 
daného segmentu na trhu.“

Oslovili jsme česká média, 
která testují potraviny, 
s otázkou, jakým způsobem 
takové testování probíhá. 

Jak kdo testuje?
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Otázkou ovšem je, jestli je podobný 
přístup ve prospěch zákazníka. 
Neměla by cílem testování v médiích 
být spíše snaha usnadnit spotřebiteli 
orientaci na někdy nepřehledném 
trhu s potravinami, než zbytečné 
zastrašování, vyvolávání paniky, 
poškozování dobrého jména výrobců 
a až šíření poplašných zpráv? 
Testy potravin jsou atraktivním 
tématem, kterých se v poslední 
době chopilo téměř každé médium. 
Ne každé ale usiluje i o naprostou 
nezávislost a objektivitu, která by 
v tomto případě měla být nutností. 
Snaha po senzaci, zájem inzerentů, 
nekvalifikovaná pracoviště, neod-
borné komentáře… příčin může být 
hodně, ale neseriozně provedený 
test může ve finále poškodit jak 

zájmy spotřebitele, tak výrobce, 
a dokonce i samotná média. 
Možná právě zde vzniká prostor 
pro „zásah shůry“ – určitou formu 
státního dozoru, která by například 
pomocí certifikace stanovené 
na základě objektivně hodnocených 
kritérií výrazně odlišila testy „pouze“ 

senzorické od testů relevantních, 
laboratorních. Možná právě to je 
způsob, jak zabránit dalším uměle 
vytvořeným potravinářským skandá-
lům a docílit toho, aby testy sloužily 
účelu, kterému mají – pomáhat 
spotřebiteli. Svět potravin bude tuto 
problematiku dále sledovat.

Jak poznáte dobré testy?
1.  Podívejte se, jaké parametry pro testování byly zvoleny. Jsou v souladu 

s atributy důležitými pro spotřebitele? Pokud redakce testuje pouze 
senzoricky a složení poroty je pouze redakční, do odbornosti má pak test 
daleko. Kromě toho by tento fakt měl být u testu zřetelně uveden.

2.  Médium by vždy mělo uvést zdroj svých informací, ať už se jedná o laboratoř, 
která výrobky testuje, nebo komentáře odborníků. Jen testy stojící na pevných 
odborných základech mohou být pro spotřebitele důvěryhodné.

3.  Mnohé vypovídá i množství výrobků zahrnutých do testu. Mapuje šíře 
testu celý trh, nebo se omezuje na pár představitelů daného segmentu? 
Seriozní test se snaží zhodnotit reprezentativní vzorek výrobků na trhu.

4.  Vyjadřují se k testovanému typu výrobku autority z oblasti potravinářství, odbor-
níci z certifikovaných laboratoří a je celý test doplněn odborným, avšak spotřebi-
telům srozumitelným způsobem? Nebo článek stojí na názoru jednoho člověka 
a na všeobecně známých informacích?

5.  Vyplývá z výsledků a celého komentáře, jakým způsobem by měl spo-
třebitel daný, testovaný výrobek nakupovat a jakými parametry se při 
jeho výběru řídit? Je tedy test spotřebitelsky přínosný a pro zákazníka 
praktický? 

6.  Dokáže dané médium zodpovědně a jasně odpovědět na případné otázky 
výrobce či čtenáře k daným testům, výběru výrobků či způsobu testování? Pak si 
za svými testy stojí a věřit jim může i spotřebitel.

Testování má pomáhat 
Párky bez masa, jogurty 
bez ovoce, špekáčky bez 
špeku…titulky takového 
typu upoutávají vždy 
nejvíc. A média to dobře 
vědí. Je snadné vyvolat 
ve spotřebiteli paniku 
a v zájmu čtenosti 
a stoupajících nákladů 
se soustředit na uměle 
vyvolané skandály, které 
někdy až takovými skandály 
ve skutečnosti nejsou. 

Přip
ravila Jan

a U
h

lířo
vá, fo

to
 arch

iv fi
rem

Př
ip

ra
vi

la
 J

an
a 

U
h

líř
o

vá

inzerce



rubrika podporována

www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz16 17

Knedlíky jako takové známe od starověku 
a od 19. století se podávaly i jako hlavní 
jídlo. Z české a rakouské kuchyně se 
postupně rozšířily po Evropě a do celého 
světa. Pravý český knedlík je ovšem 
jedinečný a po právu se stal jedním ze 
základních pilířů naší národní kuchyně. 
Zatímco dříve platilo, že dívka se nemá 
vdát, dokud neumí uvařit knedlíky, dnes 
je vaření této oblíbené přílohy záležitostí 
spíše našich maminek a babiček. „Lidé 
dnes nemají čas na velké vaření, kolikrát 
dokonce ani neznají správný postup,“ 
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říká gastronomický odborník Jiří Eichner, 
jeden z členů naší senzorické poroty. 
Recept se sice dá najít v každé kuchařce, 
základní přidanou hodnotou domácích 
knedlíků je ovšem energie, kterou do nich 
vložíme, a kvalitní suroviny. Těmi by měly 
být hrubá mouka, mléko, kvasnice, vejce, 
starší houska a sůl u knedlíků houskových 
a brambory, sůl, mouka, škrobová 
moučka a vejce u těch bramborových. 
Kvůli úspoře času často raději sáhneme 
po knedlících kupovaných, jejichž kvalita 
je, jak jsme zjistili, velice rozdílná. Jak 

se ukázalo, výrobci šetří na vstupních 
surovinách dokonce do té míry, že je 
v některých knedlících problematické najít 
základní složku – brambory či housku! 

Jak jsme testovali
V tržní síti jsme zakoupili 15 vzorků 
knedlíků jak bramborových, tak housko-
vých. Analýzy provedl Ústav konzervace 
potravin VŠCHT v Praze, k senzorickému 
hodnocení byli pozváni šéfkuchaři, 
foodkritici a gastronomičtí odborníci. 
Laboratorní analýzy se zaměřily na obsah 
vajec, rozbor mikrobiologie, měření 
gumovitosti, tedy odporu, a obsah 
přídatných látek. Rozbor mikrobiologie 
byl proveden v poslední den trvanlivosti 
výrobků a žádný knedlík nejevil známky 
kažení. „Legislativa definuje plísně pouze 
tak, že nesmějí být viditelné okem, 
což v tomto případě nenastalo,“ říká 
k výsledkům Ing. Jan Pivoňka z VŠCHT. 

jak poznat kvalitní potraviny – knedlíky

Marné pátrání 
po housce a bramboře
Češi jsou svými knedlíky vyhlášení. Alespoň se to traduje. Kdyby 
však zahraniční pozorovatelé hodnotili kvalitu knedlíků jen 
podle nabídky v obchodech, asi by se pořádně divili. Knedlíky 
přibarvované barvivem, aby vypadaly jako vaječné, houskové 
knedlíky bez housky, bramborové bez brambor. Velký test 
knedlíků se změnil v knedlíkový Kocourkov.
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„Žádný knedlík nejevil známky kažení, 
na žádném plíseň nebyla. Tam, kde 
se v hodnocení objevily vyšší hodnoty, 
se vyskytovaly plísně v koncentracích, 
které nezpůsobují zdravotní újmu. Je 
třeba připomenout, že výskyt plísní je 
přirozený a jejich koncentrace záleží také 
na ročním období – nyní na podzim je 
vzduch plný kvasinek.“ Čísla z mikrobio-
logie jsou tedy ukazatelem hygieny, kdy 
zdrojů kontaminace může být celá řada, 
například právě vzduch.
Analýza přítomnosti přídatných látek 
překvapení nepřinesla – výrobci, kteří 
je používají, je vždy uvádějí na obalech, 
i když ne v každém případě jako 
potenciální alergeny, což je například 
případ siřičitanů, které se do knedlíků 
přidávají pro zachování světlé barvy. 
Siřičitany jsou však silným alergenem. 
Většinu přídatných látek v knedlících 
ovšem tvoří emulgátory, kypřidla, syřidla 
a konzervanty, zdraví sice neškodná 
éčka, která bychom ovšem v knedlících 
od babičky hledali marně. „Éčka mohou 
být přimíchána již ve směsi, kterou 
výrobce používá,“ říká Aleš Rajchl 
z VŠCHT, který analýzu přídatných 
látek prováděl. „Někteří výrobci proto 
raději éčka na obalu uvádějí, i když 
v samotném výrobku pak přítomna 
být nemusejí. Někteří výrobci přidávají 
konzervanty i v souvislosti s ročním 
obdobím.“ Knedlíky mohou být přibar-
vovány kurkuminem, který ve složení 
nalezneme pod označením E100. Je 
sice možné ho uvést jako koření, ale 
skutečným záměrem je využít jej jako 
barvivo, které vyvolá falešný dojem 
žluté barvy po vejcích.

Pozor na vejce
Obsah vajec přinesl překvapení 
u výrobce Nedvěd, který je deklaroval, ale 
ve výrobku jejich přítomnost potvrzena 
nebyla. Může se jednat o ojedinělé 
pochybení ve výrobě, ale také o snahu 
ušetřit jednu z nejdražších položek 
při výrobě. Potenciálně nebezpečný 
je ale druhý případ – pokud by vejce 
ve výrobku přítomna byla, ale chyběla 
by jejich deklarace ve složení. Neuvedení 
tak silného alergenu by bylo považováno 
za klamání spotřebitele.
Měření gumovitosti spočívá v měření 
odporu, který knedlík klade a vypovídá 
o jeho nadýchanosti či hutnosti. 
„Optimum v tomto případě není 
stanovené, záleží na preferenci každého 
spotřebitele,“ vysvětluje Ing. Pivoňka. 
„Čím je číslo větší, tím je knedlík 
houževnatější při polykání, čím je číslo 
nižší, tím je nadýchanější. Když je 

knedlík nadýchanější, má objem, ale 
výrobce na něj spotřebuje míň materiálu. 
Je to podobné, jako když našleháte 
zmrzlinu, také materiálu spotřebujete 
mnohem míň. Otázka je, kde se nacházejí 
hranice, kdy je nadýchanost ve prospěch 
spotřebitele a kdy začíná být ve prospěch 
výrobce.“
Tabulky s přesnými výsledky analýz 
a hodnocením naleznete na následu-
jících stranách počínaje knedlíky 
bramborovými.

Jak vybírat knedlíky?
Pečlivě čtěte etikety. Obsahuje knedlík 
pouze základní suroviny, tedy takové, 
které se objevují v jeho klasické 
receptuře? Nebo se jeho složení vyjímá 
na několika řádcích a „pyšní“ éčky? 

Podívejte se i na datum trvanlivosti 
a snažte se najít knedlík co nejčerstvější. 
Podle vzhledu se spotřebitel bohužel moc 
orientovat nemůže – žlutější barva totiž 
nesvědčí o přídavku vajec, ale může být 
způsobena přídavkem barviva kurkumin. 
Knedlíky vaří výrobci buď v páře, nebo 
ve vodě. „Knedlík vařený v páře má 
zespodu tvar spíše jako bageta, od toho, 
jak sedí na roštech. Knedlík, který byl 
uvařený klasicky ve vodě, má tvar typický 
pro knedlík. A takový bude lepší,“ radí 
šéfkuchař Vladimír Honzák. Pokud 
už budete používat knedlík koupený 
v obchodě, místo ohřevu v mikrovlnce 
knedlík nakrájejte na plátky a zvolte 
raději ohřev v pařáku – knedlík neoschne, 
neztuhne a bude chuťově lepší. „Nejlepší 
by bylo podívat se na mozaiku na řezu 
knedlíku, což je ovšem v obchodě 
nemožné,“ říká Zbyněk Vinš z Vysoké 
školy hotelové v Praze. „Pokud tedy 
trváme na nákupu knedlíků, nezbývá, 
než zkoušet různé výrobce a vybrat si ten 
nejchutnější knedlík.“ 

jak poznat kvalitní potraviny – knedlíky

Společný test deníku MF DNES
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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rubrika podporovánatestovali jsme pro vás – bramborové knedlíky

Název výrobku 
Faho Knedlík 
bramborový

Výrobce
Faho ruční výroba 

Krhanice
Zakoupeno Makro
Cena za 500 g 29 Kč

Složení
brambory, mouka, 

vejce, sůl, ocet, olej, 
kypř. prášek

Gumovitost 12,68
Mikrobiologie vyšší kvasinky
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,15

známka testu 2

Název výrobku 
Studentský brambo-

rový knedlík

Výrobce
Svoboda výroba 

domácích knedlíků
Zakoupeno Interspar
Cena za 500 g 23,60 Kč

Složení
voda, směs 

na bramborové 
knedlíky, sůl

Gumovitost 14,81
Mikrobiologie vyšší kvasinky
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0

známka testu 3,8

Název výrobku 
Láznička Bramboro-

vý knedlík

Výrobce
Láznička ruční 

výroba knedlíků
Zakoupeno výrobna
Cena za 500 g 29 Kč

Složení
brambory, 

mouka, krupice, 
voda, vejce, sůl

Gumovitost 11,74
Mikrobiologie v pořádku
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,6

známka testu 2,3

Název výrobku 
Pekosa Knedlík 

bramborový

Výrobce
Pekosa 
Chodov

Zakoupeno Billa
Cena za 500 g 32,90 Kč

Složení
brambory, 

bramborová směs, 
voda

Gumovitost 12,15
Mikrobiologie v pořádku
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0

známka testu 3,9

Název výrobku 
Trisan Bramborový 

knedlík

Výrobce
Lidl 
ČR

Zakoupeno Lidl
Cena za 500 g 19,90 Kč

Složení
směs na bram. 
knedlíky, voda,

sůl
Gumovitost 5,57
Mikrobiologie vyšší kvasinky
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0

známka testu 3,8

Název výrobku 
Nedvěd Staročeský 

bramborový

Výrobce
V. Nedvěd 
Chomutov

Zakoupeno Globus
Cena za 500 g 37,90 Kč

Složení
brambory, voda, 

mouka, krupice, sůl, 
ochucovadlo

Gumovitost 24,09
Mikrobiologie v pořádku
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0

známka testu 3,9

Z degustace: Chybí množství použitých brambor. 
Údaje hůře čitelné. Výborný vzhled, vůně po bram-
borách, příjemná, lehce mazlavá konzistence 
a výborná chuť. Známka 1,6 .

Z degustace: Kolečka vypadají hezky, ale jsou 
netypicky žluté barvy a v chuti je místo brambor cítit 
mouka a prášek. Hodně tuhý až tvrdý, lepí se na pat-
ro. Nevydařený výrobek bez vajec. Známka 3,9.

Z degustace: Chybí návod k přípravě a množství 
brambor. Vzhled odpovídající, brambory hodně 
rozmělněné, vůně a chuť nevýrazná, konzistence 
mazlavá. Chuť lehce po bramborách, průměrná, 
málo krupice, hodně mouky. Největší podíl vajec. 
Známka 3,3. 

Z degustace: Jako jediný uvádí způsob vaření 
– v páře.  Nepřirozeně žlutý, lesklý knedlík. Pach 
špatných brambor. Konzistence tužší, střed mazlavý, 
lepí se na jazyk. Chuť nedobrá, „prášková“. Mazlavý 
„gumák“ bez vajec. Známka 4,1.

Z degustace: Hodně žlutý knedlík špatného tvaru, 
nejspíš z prášku, je cítit ve vůni i v chuti. Velmi tuhá 
konzistence. Po polknutí nakyslá pachuť. Nekvalitní 
produkt z práškové směsi. Známka 3,8.

Z degustace: Nevhodný obal, folie nedrží, už 
v obchodě byl částečně rozbalený. Chybí návod 
k přípravě. Dobrý vzhled, je z brambor. Vůně odpu-
zuje, nepříjemně nakyslá. V chuti cítit staré nahnilé 
brambory. Velmi tuhý, téměř nepoživatelný výrobek. 
Známka 4,5.

Vítěz testu
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testovali jsme pro vás – houskové knedlíky

Název výrobku 
Vaníček Houskový 

knedlík

Výrobce
Petr Vaníček, Říčany 

u Prahy
Zakoupeno lahůdky Frydrych
Cena za 500 g 19,20 Kč

Složení
 mouka, houska, 

droždí, vaj. melanž, 
voda, koření 

Gumovitost 4,62
Mikrobiologie vyšší kvas. i plísně
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,33

známka testu 2,7

Název výrobku 
S Budget Knedlík 

houskový

Výrobce
prodávající 

Spar
Zakoupeno Interspar
Cena za 500 g 14,90 Kč

Složení
mouka, voda, hous-
ka do knedlíků, vaj. 
melanž, sůl, droždí

Gumovitost 2,43
Mikrobiologie vyšší kvas. i plísně
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,02

známka testu 2,9

Název výrobku 
Babiččin houskový 

knedlík

Výrobce
Pekosa 
Chodov

Zakoupeno Billa
Cena za 500 g 24,90 Kč

Složení
mouka, mléko,  

houska, vejce, sůl, 
droždí

Gumovitost 2,55
Mikrobiologie vyšší kvasinky
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,03

známka testu 3

Z degustace: Neuvedeno množství housky, údaje 
hůře čitelné. Zřejmě vařený ve vodě, není úplně 
hladký, kostičky housky na řezu. Vůně nakyslá, 
po droždí. Knedlík pevný, ne tuhý, uvnitř trochu 
nedovařený. Chuť lehce nakyslá. Dobrý, ručně dělaný 
knedlík, který lépe vypadá, než chutná. Známka 2,7.

Z degustace: Není uveden výrobce, jen prodáva-
jící. Hezký tvar, housky (spíš chleba) je hodně málo, 
nebo je nerovnoměrně rozložena. Vůně příjemná. 
Konzistence příliš lehká, „pěnová“. Chuť slušná.
Typický strojově připravený knedlík. Známka 2,8.

Název výrobku 
Láznička Houskový 

knedlík

Výrobce
Láznička ruční 

výroba knedlíků
Zakoupeno výrobna
Cena za 500 g 23 Kč

Složení
houska, hr. mouka, 
voda, vejce, droždí, 

sůl
Gumovitost 5,61
Mikrobiologie v pořádku
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,43

známka testu 2

Název výrobku 
Svoboda Houskový 

knedlík

Výrobce
Svoboda výroba 

domácích knedlíků
Zakoupeno Tesco
Cena za 500 g 22,50 Kč

Složení
mouka, voda, vaj. 

melanž, houska, sůl, 
droždí

Gumovitost 1,54
Mikrobiologie v pořádku
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,02

známka testu 2,4

Název výrobku 
Faho 

Kynutý knedlík

Výrobce
Faho ruční výroba 

Krhanice
Zakoupeno Makro
Cena za 500 g 19,10 Kč

Složení
mouka, droždí, 

olej, sůl, 
voda

Gumovitost 1,95
Mikrobiologie vyšší kvasinky
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,18

známka testu 2,5

Z degustace: Chybí návod k přípravě. Na první 
pohled lákavý, drží tvar, správně kynutý a chuťově 
dobrý, nejlepší z houskových. Housky by mohlo být 
víc. Souměrná šiška, příjemná vůně po kvásku, kon-
zistence dobrá, knedlík se nelepí, ani není gumový. 
Známka: 2,3.

Z degustace: Údaje na obalu špatně čitelné, 
Menší knedlík, hodně světlý a zřejmě vařený v páře, 
hodně měkký a nadýchaný. Vůně po droždí, chuť 
celkem dobrá. Housky je dostatek. Klasický lehký 
nadýchaný knedlík. Známka 2,3. 

Z degustace: Údaje hůře čitelné. Šiška hranatého 
tvaru, velmi dobrá vůně. Konzistence dobrá, knedlík 
hodně měkký a nadýchaný. Houska v něm není, ani 
být nemá, knedlík není označen jako houskový. Chuť 
nevýrazná, málo slaná. „Knedlík univerzál“, hodí se 
na sladko i na slano. Známka 2,7.

Z degustace: Chybí návod k přípravě. Knedlík 
je zřejmě vařený ve vodě (není tak hladký). Vůně 
příjemná, lehce po droždí. Těsto málo vypracované, 
knedlík se drolí a rozpadá. Chuť příjemná.
 „Babiččin“ knedlík s emulgátory! Známka 2,7.

Vítěz testu
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Pavel Maurer, foodkritik: „Nad výbě-
rem jídla musíme přemýšlet stejně jako 
nad výběrem nových lyží nebo televize. 
Jsem zaskočen tím, co se na našem trhu 
dá prodávat jako knedlík – houskové 
v sobě neměly housky, bramborové byly 
cítit po slupkách z brambor.“
Jiří Faltys, šéfkuchař: „Některé 
knedlíky se podobaly domácím, jiné 
byly tak málo kvalitní, že bych je ani 
nepustil do distribuce. S knedlíky, které 
si připravíte sami doma, se tyto výrobky 
vůbec srovnávat nedají.“
Vladimír Honzák, šéfkuchař: 
„Zákonodárci by měli donutit výrobce, 
aby složení označovali velkým písmem. 
Za současného stavu mnoho lidí složení 
nepřečte, a to je chyba. Houskový kned-
lík, ve kterém nenajdu kousek housky, 
by se neměl označovat houskový 
knedlík. Stejně jako bramborový, který 
je vydáván za výrobek z brambor, i když 
je ve skutečnosti z prášku.“
Jiří Eichner, Asociace kuchařů a cuk-
rářů: „Houskový knedlík bych podle 
své marné snahy najít housku nazval 
hledací knedlík! Označení houskový je 

Jak číst tabulky
Složení: neuvádíme celý výčet 
složek, ale jen ty, které vypovídají 
o skladbě výrobků.
Gumovitost: vyšší číslo znamená 
větší houževnatost knedlíků, nižší 
číslo větší nadýchanost.
Mikrobiologie: uvádíme výsledky 
analýz provedených na VŠCHT.
Výslednou známku tvoří: smyslové 
hodnocení (50 %), surovinová 
skladba, přídatné látky (10 %), 
obsah vajec (20 %), mikrobiologie 
(10 %) a informace na obalech 
(10 %).
Z degustace: uvádíme komentáře 
poroty a dílčí známku za senzorické 
hodnocení odbornou porotou.
Známka testu: známkování jako 
ve škole, stupnice od 1 do 5.

testovali jsme pro vás – houskové knedlíky

Složení poroty a vybrané komentáře
proto zavádějící. Knedlíky, které jsem 
během testu ochutnal, připomínaly 
spíše pěny. Takový knedlík mi na talíři 
vypije všechnu omáčku a sám se změní 
v bahníčko.“
Pavel Vedral, šéfkuchař Chefparade: 
„Z některých knedlíků v testu jsem měl 
husí kůži a raději jsem je neochutnával. 
Raději než v obchodě bych zákazníkům 
doporučil si knedlíky udělat doma, 
nebo koupit v restauraci, kde ty poctivě 
dělané poznáte podle konzistence.“
dalibor Navrátil, kuchař a gastro-
nomický školitel: „Houskové knedlíky 
nebyly tak špatné, ale bramborové jsou 
pro mě velké rozčarování. Je mi smutno 
z toho, co je na trhu možné prodávat. 
Od výrobců to považuji za drzost.“
Jan davídek, tým CzechChefs: 
„Určitě je velká rezerva, co u prodá-
vaných knedlíků napravovat. Pokud 
knedlíky kupujete v obchodě, doporu-
čuji sledovat vzhled i etiketu.“
Martin Liška, šéfkuchař, lektor 
školy vaření: „Bramborové knedlíky 
byly na hranici poživatelnosti, úrovní 
houskových jsem byl naopak někdy 
překvapen.“
Zbyněk Vinš, Vysoká škola hote-
lová: „Většina vzorků byla podle mého 
vařena v páře, ale prospělo by jim vaření 
ve vodě. Jsou málo používané základní 
suroviny jako mouka či brambory, 
některé knedlíky byly i málo osolené. 
Největším záporem pro mě je, když je 
garantováno určité množství housky 
nebo pečiva, které se potom ve výrobku 
neobjeví. To zákazník zjistí až poté, co 
knedlík zakoupí a ochutná.“

Název výrobku 
Pekosa knedlík 

houskový

Výrobce
Pekosa 
Chodov

Zakoupeno Kaufland
Cena za 500 g 16,60 Kč

Složení
mouka, voda,  

houska, vejce, sůl, 
droždí, olej, kyselina

Gumovitost 4,4
Mikrobiologie vyšší kvasinky
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,03

známka testu 3

Název výrobku 
Trisan houskový 

knedlík

Výrobce
Lidl 
ČR

Zakoupeno Lidl
Cena za 500 g 13,25 Kč

Složení
mouka, voda, hous-
ka, vaj. melanž, sůl, 

s jodem, droždí
Gumovitost 1,33
Mikrobiologie v pořádku
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0,05

známka testu 3,3

Název výrobku 
Nedvěd Staročeský 
houskový knedlík

Výrobce
V. Nedvěd 
Chomutov

Zakoupeno Globus
Cena za 500 g 25,90 Kč

Složení
mouka hr., voda, 

houska, droždí, vej-
ce, sůl, ochucovadlo

Gumovitost 2,15
Mikrobiologie vyšší kvasinky
Obsah vajec 
(ks vajec na knedlík)

0

známka testu 3,6

Z degustace: Vzhledově pěkný, ale bez barvy, 
vůně po prášku, konzistence dobrá, málo housky. 
Chuť celkem dobrá. Průmyslový knedlík. Známka 
2,9.

Z degustace: Vzhled pěkný. Málo housky. Vůně 
po droždí. Konzistence za studena tvrdá, po ohřátí 
měkká až „pěnovitá“ a drobivá, chuť nedobrá, silně 
po droždí a mouce. Nejhorší ze všech houskových 
knedlíků. Známka 3,9.

Z degustace: Chybí návod k přípravě, údaje hůře 
čitelné. Vzhled i tvar velmi dobrý, i konzistence 
odpovídající, ale chuť i vůně nepříjemná, nakyslá. 
Neobsahuje vejce, přestože jsou uvedena ve složení. 
Známka 3,6.
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Dejte přednost kvalitě!

www.eklasa.cz

Výjimečná

dělá život sladší 
KVALITA

Největší radostí při pečení koláče je, když 
každému chutná. Velmi rádi se na takovém 
výsledku podílíme. Proto pro vás vyrábíme 
kvalitní potraviny. Přejeme vám dobrou chuť. 

Vaši výrobci potravin se značkou KLASA

vizual_kolac.indd   1 2.10.2013   16:23:12
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vystopováno

samozřejmě vyděsila běžné spotřebitele 
a do záležitosti se vložil stát, respektive 
Státní zdravotní ústav a vodárny, 
na které se vystrašení občané začali 
obracet s otázkami, co jim vlastně teče 
doma z kohoutku. Kvalita kohoutkové 
vody bývá standardně vysoká, pouze 
v jednom až dvou procentech případů 
dochází například ke zvýšenému výskytu 
dusičnanů. V roce 2012 byla četnost 
nedodržení limitní hodnoty u zdravotně 
závažných ukazatelů u velkých 
vodovodů (nad 5000 obyvatel) pouze 
0,06 procenta a u malých vodovodů 
(do 5000 obyvatel) 0,73 procenta. 

Jak je na tom vaše voda?
Za kohoutkovou vodu, její kvalitu 
a bezpečnost, se následně postavila 
Veolia, hlavní hygienik Vladimír Valenta 
i Státní zdravotní ústav (SZÚ). „Kvalita 
pitné vody ve veřejných vodovodech je 
pravidelně kontrolována, a to nejen při 
výrobě, ale i na konci vodovodní sítě, 

Diskuzi o tom, která voda je škodlivější, 
rozpoutali v létě tohoto roku výrobci 
minerálek, kteří přes mediální agentury 
rozeslali své stanovisko k projektu 
Čerstvá kohoutková společností Veolia 
a Pražských vodovodů a kanalizací. 
Kohoutková voda je podle této zprávy 
mnohem méně kvalitní a kontrolovaná 
než voda balená. Navíc může být plná 
zbytků pesticidů, léčiv, kosmetických 
a čisticích prostředků. Poněkud ostřejší 
vyjádření svazu bylo reakcí na stou-
pající nárůst popularity kohoutkové. 
„Kvalitní balená voda je vždycky vodou 
podzemní, bez chemických úprav 
a desinfekcí, s přísnějšími limity. Je 
více kontrolovaná a její zdroje nejsou 
znečištěny lidskou činností,“ řekla 
předsedkyně Svazu minerálních vod 
Jana Ježková pro Radiožurnál. Naopak 
kvalita kohoutkové vody podle ní může 
kolísat i v závislosti na ročním období. 
Zpochybněná kvalita vody, kterou 
denně používají miliony obyvatel, 

Jednou za zajímavých kauz letošního roku byl letní spor 
o vodu. Je lepší a kvalitnější voda balená, nebo kohoutková? 
A dá se vůbec v případě takto odlišných komodit jednoznačně 
rozhodnout?

Spor o vodu
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vystopováno

vodu při sportu či cestování, zdravotní 
nezávadnost, kterou kontroluje Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, 
která má povinnost informovat spotře-
bitele o případném pomnožení bakterií. 
Nevýhodou je její vyšší cena, ekologická 
zátěž v podobě obalů a otázka 
trvanlivosti, popřípadě skladování. 
Nikdy nevíte, zda nebyla voda vystavena 
velkým teplotním rozdílům, nebo 
nadměrně vysokým teplotám. 
Faktem je, že řídit se zdravým selským 
rozumem není od věci – u vod můžeme 
sice porovnávat kvalitu a přítomnost 
cizorodých látek, ale je třeba mít 
na paměti, že jak voda kohoutková, 
tak balená se primárně hodí k jinému 
účelu. Potřebujeme-li vodu na sport, 
při cestování či jen chceme doplnit 
minerály, pak je ideálním řešením 
sáhnout po balené vodě. Vyhovuje 
nám chuť kohoutkové a v restauraci 
se nám nechce platit za předražené 
nealko? Zvolíme kohoutkovou. Stačí si 
jen vybrat.

možnou kontaminací vod léčivy či hor-
mony, což ovšem SZÚ odmítla a vrátila 
tento argument s tím, že 10 % na trhu 
odebraných vzorků neochucených 
balených vod mělo nevyhovující kvalitu. 
Svaz svá vyjádření nakonec zmírnil tvrze-
ním, že cílem jejich akce nebylo varovat 
před kohoutkovou vodou, ale zabránit 
srovnávání nesrovnatelných produktů. 

Pro a proti
Určitě je tedy dobré vědět, jaké výhody 
a nevýhody mají oba druhy vod 
a potom si vybírat. Kohoutková voda 
je nesrovnatelně levnější a dostupnější, 
její chuť ovšem nemusí vyhovovat 
všem. Pokud nás zajímá její kvalita, 
stačí se podívat na webové stránky 
našeho dodavatele. Riziková může být 
kohoutková voda v případě, kdy teče 
starším olověným potrubím a kvalitu 
vody tedy v tomto případě vodárna 
negarantuje. Některým spotřebitelům 
může vadit i zápach chloru, který však 
vymizí po odtočení a chvíli odstání. 
Novým trendem je i nákup filtrů 
a filtračních konvic.
Výhodou vody balené je bohatý 
výběr příchutí či obohacení minerály, 
praktické balení umožňující využít tuto 

čili na kohoutku u spotřebitele. Četnost 
a rozsah kontrol se liší podle počtu 
zásobovaných obyvatel, ale pokud 
se jedná o úplné rozbory, tak jejich 
četnost u vodovodů zásobujících 50 
až 500 obyvatel je srovnatelná s těmi 
u balených pramenitých a přírodních 
minerálních vod, zatímco u vodovodů 
nad 500 obyvatel je několikanásobně 
vyšší,“ uvedl František Kožíšek ze SZÚ. 
„Kvalita pitné vody je kontrolována 
denně a informace jsou pro spotře-
bitele zveřejňovány na webových 
stránkách www.pvk.cz,“ říká Ondřej 
Pokorný, tiskový mluvčí Pražských 
vodovodů a kanalizací. Zpráva o kvalitě 
pitné vody v ČR je tak vždy dostupná 
veřejnosti. 

voda s léčivy a hormony
Na možná rizika, která přináší pití vody 
z vodovodu, upozornila také lékařka 
Jana Foltinová, místopředsedkyně 
Svazu minerálních vod. Ta varovala před 
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pozorností věnovanou vaření a jídlu 
vůbec. Vezměte si jen, kolik je dnes 
v televizi pořadů o vaření. Nicméně 
je to zároveň výsledkem úsilí mnoha 
stovek zaměstnanců školních jídelen, 
aby jejich služby byly lepší, nabídka 
jídel pestřejší a používané suroviny 
zdravější. V poslední době jsem 
zaznamenala, že i média značně 
přehodnotila svůj postoj a jestli dnes 
v televizi či v rozhlase slyším něco 
o školních jídelnách, tak je to v pozitiv-
ním slova smyslu.  

vidíte v posledních letech 
nějaké viditelné změny v názo-
rech na úroveň stravování 
ve školních jídelnách? 
Myslím, že se názory na školní jídelny 
konečně mění k lepšímu. Vedle 
odborníků přišli rodiče i veřejnost 
na to, že školní jídelny jsou nezbytným 
a velmi užitečným článkem ve výchově 
dětí, že byly nespravedlivě obecným 
veřejným míněním zatracovány. 
Jde to asi ruku v ruce s větším 
důrazem na zdravý životní styl a velkou 

Seriál o různých aspektech stravování a přípravy jídel 
ve školních jídelnách, nazvaný Školní jídelny aneb naše 
rodinné stříbro, jehož jednotlivé články jste si mohli přečíst 
v minulých pěti číslech našeho časopisu, zakončujeme 
rozhovorem o slastech a strastech práce ve školní jídelně 
s vedoucí školní jídelny při Základní škole Zbiroh Evou 
Květoňovou.

co je vhodné pro vaše dítě
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Školní jídelny jsou 
naše rodinné stříbro
díl VI. – Jsme moderně nemoderní



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz24 25listopad 2013

všude kolem sebe slyšíme, jak se 
zhoršují stravovací návyky čes-
kých dětí. Jací jsou při příchodu 
do jídelny letošní prvňáčci? 
Neviděla bych to tak černě. Zrovna letošní 
prvňáci mi přijdou fajn. Vědí, jak se používá 
příbor, jídlu se soustředěně věnují a jsou 
schopni si po jídle uklidit svoje místo. 
Kolikrát jsou na tom lépe než osmáci… Je 
to dáno i výchovou v mateřských školkách, 
kde už předškoláci v drtivé většině jídelnu 
navštěvují. Jiná věc je, jak to chodí po škole 
v rodinách. Je to dobře poznat třeba 
na tom, zda některý žák úplně odmítá 
několik druhů jídel, zpravidla proto, že je 
z rodiny vůbec nezná. Co by určitě dále 
pomohlo, je prohloubení spolupráce 
s rodiči, aby nám pomáhali u dětí některé 
negativní postoje odbourávat.

Jaké jsou mezi dětmi nejoblíbe-
nější jídla?
Jako asi všude je oblíbeným pokrmem 
klasický kuřecí řízek s bramborovou kaší 
či rajská omáčka s knedlíky. Ze sladkého 
si děti rády dají třeba krupicovou kaši 
sypanou čokoládou nebo nudle s mákem. 
Několikrát do roka připravujeme svíčkovou 
klasickým způsobem, tedy hezky postaru, 
tak, že prošpikované maso dusíme 
se zeleninou doměkka, potom maso 
od zeleniny očistíme a nakrájíme, zeleninu 
propasírujeme a povaříme se smetanou, až 
vznikne lahodná omáčka. Naši svíčkovou 
sní do posledního sousta dospělí i děti. 

co naopak děti často nejedí a jak 
se s tím vypořádáváte?
Válčíme s nedojídáním masa. Snažíme se 
ho nabízet dětem v menších kouskách, 
což někdy zabere, ale někdy také ne. 
Problém nedojídání se také výrazně 
zmenšil zavedením druhého jídla na výběr. 
Nepříliš oblíbené jsou luštěniny, ale 
v polévce nebo v kaši jsou rozhodně 
dětmi lépe tolerovány. Co zůstává oříškem 
k rozlousknutí, jsou ryby. Ale letošní 
prvňáci nás velmi překvapili, protože skoro 
všichni ryby jedí.

Snažíte se do vašich receptů 
zapracovat moderní postupy 
přípravy jídel a novinky 
ve stravování?
Řekla bych, že jsme moderně nemo-
derní, a sice proto, že jsme odbourali 
používání hotových výrobků (např. 
rybích prstů, kapustových karbanátků, 
plněných bramborových knedlíků, aj.) 
či připravených základů jídel a omáček, 
které se běžně používají v síti českých 
restaurací. Přitom technologické 
postupy, vycházející z norem pro školní 
jídelny, samozřejmě dodržujeme. 
Také co se týče koření a dochucování 
jídel, snažíme se používat čerstvé 
bylinky nebo jen takové výrobky, které 
neobsahují soli, glutamáty a spoustu 
konzervantů. Nabídka těchto potravi-
nářských výrobků se značně zlepšila, je 
jen třeba je na trhu objevit. Příprava jídel 
z čerstvých surovin, které si necháváme 
dodávat, pokud to lze, z místních 
zdrojů, je někdy časově náročnější, ale 
za to jsou výsledné pokrmy mnohem 
chutnější a lépe stravitelnější. Dobré 
výsledky máme i s dětmi, které musejí 
dodržovat nějaký dietní režim, těm 
určitě náš přístup velmi prospívá. Při 
přípravě jídel se také snažíme využívat 
vymožeností moderních přístrojů, 
kterými máme jídelnu vybavenou. 

Kdybyste mohla mít jedno přání 
týkající se vaší jídelny, co byste 
chtěla změnit?
Přála bych si vzít děti, co se stravují u nás 
ve školní jídelně, někam, kde jsou děti 
rády, že jim na talíři přistane alespoň 
kousek jídla. Děti do jídla rozhodně 
nenutíme, ale snažíme se je učit, že 
mají alespoň ochutnat a pokud nemají 
velký hlad, tak si mají říci o menší porci. 
Opravdu vás hodně zamrzí, zvláště pokud 
víte, kolik úsilí za přípravou jídla stojí, když 
školák vezme talíř a netknuté jídlo vrátí. 
Mnohdy si pak za rohem v obchodě koupí 
bagetu, smažené bramborové lupínky 
nebo sladkou tyčinku.
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zácpu vyvolat káva a mléko. Vhodné 
jsou zeleninové a ovocné šťávy. 
Oblíbené jsou tzv. smoothie. Jedná 
se o nápoje vyráběné rozmixováním 

Zácpa patří k nejčastějším problémům 
se zažíváním. Hlavním viníkem je 
špatně zvolená strava, způsobená 
nedostatkem hmoty a tekutin 
v obsahu tlustého střeva, proto 
změna jídelníčku může radikálně 
prospět. Mnohdy je však zácpa 
projevem daleko závažnějších nemocí, 

mezi které patří například nádory 
tlustého střeva a konečníku a zánět-
livé onemocnění střev zastoupené 
Crohnovou chorobou a ulcerozní 
kolitidou. Pokud jsou tedy vaše 
problémy trvalého rázu, je důležité 
začít proti tomu co nejdříve bojovat 
a navštívit odborníka. 

Jaké vybrat potraviny?
Správná strava tvoří základ prevence 
i léčby. Samozřejmě, existuje 
i podpůrná farmakologická léčba, 
v krajních případech také chirurgická. 
Vždy je potřebné řídit se konkrétní 
diagnózou, která s sebou nese různá 
omezení. Chceme-li udržovat naše 
střeva ve správné formě, je dobré si 
vzít k srdci následující doporučení. 

Příjem tekutin 
Pijte dostatek tekutin, udává se, 
že za adekvátní příjem se považuje 
množství 35 ml/kg/den. Nevhodné 
jsou sycené nápoje, u někoho může 

Přip
ravila Eva Č

ern
o

h
o

rská, Jan
a U

h
lířo

vá, fo
to

 sh
u

ttersto
ck

nemoci a potraviny

Semínka uleví 
vašemu břichu 
Bolesti břicha, nevolnost až 
úplné nechutenství, nebo pocit 
plynatosti. To vše jsou příznaky 
malého velkého problému 
jménem zácpa. Pokud se 
vyskytuje sporadicky, například 
při změně stravovacího režimu 
a změně prostředí, nemusíme 
se příliš strachovat. Najdou se 
však situace, kdy je vhodné 
začít se nad problémem více 
zamýšlet. 
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čerstvého ovoce a zeleniny, většinou 
bez přídavku vody. Další přísadou 
bývá drcený led nebo přímo mražené 
ovoce, oříšky či med na doslazení 
méně sladkého ovoce. Výjimkou není 
ani mléčná složka, tvořená jogurtem, 
který z nápoje vytvoří mléčný koktejl. 
Na rozdíl od prodávaných džusů však 
přijímáte 100 % ovoce nezatížené 
dávkou konzervantů, umělých sladidel 
a barviv. Chcete-li dodat tělu ještě 
více vlákniny, můžete při mixování 
přisypat ovesné vločky, jablečnou 
vlákninu nebo prášek z otrub. Tyto 
doplňky také využijete, pokud 
příliš ovoci a zelenině neholdujete, 
obohatit takto můžete kaše, polévky, 
nebo pečivo.

vláknina 
Příjem vlákniny je často zaned- 
baný a ani zdaleka nedosahuje 
doporučované hodnoty, která je 
25 až 35 g/den. Na druhou stranu 
extrémní přísun potraviny bohaté 
na vlákninu je nezdravý, protože 
může způsobit snížení vstřebávání 
některých minerálů z potravy. A čím 
je pro nás přínosem? Zpomaluje 
vstřebávání cukru ze střeva do krve, 

pomáhá snižovat cholesterol v krvi, 
váže na sebe škodliviny ve střevech 
a pomáhá jejich odstranění z těla, 
podporuje peristaltiku a navíc strava 
bohatá na vlákninu je více sytivá. 
Najdeme ji v luštěninách, celozrnné 
mouce a produktech z ní, oříšcích 
nebo v bramborách. 

zelenina a ovoce
Jedná se o jednu z nejdůležitějších 
skupin, díky které můžete trávení 
dobře ovlivňovat. Pokud sníte každý 
den alespoň 400 g ovoce a zeleniny, 
tělo vám poděkuje. K doporučovaným 
druhům ovoce patří švestky, které si 
můžete dát čerstvé nebo sušené. Obsa-
hují totiž až 17 g vlákniny ve 100 g. 
K dalším vlákninovým bombám patří 
banány, fíky a datle. V zelenině vyhrává 
zelený hrášek a špenát. Nejméně 
vlákniny naleznete v rajčatech, 
salátech, cuketách a květáku.

Semena a semínka 
Stále více se do popředí zájmu dostá-
vají různá semena, k nejpopulárnějším 
patří semínka chia a semínka konopná 
a lněná. První jmenovaná pocházejí 
z rostliny s názvem šalvěj hispánská, 

jejíž vlastí je Střední Amerika. Kromě 
obsahu užitečné vlákniny mohou 
nabídnout pětkrát více vápníku než 
mléko, spektrum vitaminů a minerálů 
i esenciální mastné kyseliny. Můžete je 
použít do koktejlů, při pečení pečiva 
nebo sušenek. Po zalití tekutinou se 
mění jejich konzistence na gelovitou, 
jsou také dobrým pojidlem, které 
může nahradit třeba vejce. Konopná 
semínka nezůstávají s obsahem zdraví 
prospěšných látek pozadu. Obsahují 
všechny esenciální aminokyseliny, 
kromě vlákniny jsou dobrým zdrojem 
hořčíku, zinku, mědi a železa. Využi-
jete je podobně jako semínka chia, je 
však vhodné nechat je například přes 
noc namočené, aby slupka změkla. 
Zakoupíte-li však semínka loupaná, 
můžete je konzumovat hned. 
Lněné semínko produkované lnem 
setým je běžně dostupné a i jeho 
cena je příznivá. Nejčastějším využitím 
těchto semínek jsou různé druhy 
pečiva, cereální tyčinky a placky. 
Ovšem aby měla lněná semínka pro 
nás ten správný efekt, je nutné je buď 
rozkousat, nebo podrtit. V opačném 
případě projdou zažívacím traktem 
bez porušení. 

nemoci a potraviny
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Ingredience:  
 250 g hladké špaldové mouky, 150 ml vody, 1 lžíce lněných 

semen, 1 kávová lžička mletých žitných otrub, 3 lžíce olivového 
oleje, ½ lžičky jedlé sody, 1 lžička soli 

Postup:
 Mouku prosejeme do mísy, přidáme mleté otruby, lněná semínka 

podrcená v hmoždíři, olivový olej, sodu a sůl. Promícháme a vypracujeme 
hladké těsto. Z těsta ukrajujeme kousky, které rozválíme na dlouhé 
tyčinky. Naskládáme je na plech pokrytý papírem na pečení, potřeme 
vodou a pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C, dokud nezezlátnou. 
Podáváme s pikantní zeleninovou pomazánkou nebo dipem. 

Tyčinky z otrub 
Doba přípravy: 30 minut
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práce dává možnost vlastní tvorby 
a kreativity, ale bez perfektně zvládnutého 
řemesla tohle nejde. A řemeslo se lze 
naučit ve velkovýrobě, kde je třeba stokrát 
opakovat stejný postup a vždy musí být 
výsledkem perfektní výrobek.

nelákalo vás zkusit si i tu 
původně vysněnou kuchařinu?
Samozřejmě a taky jsem si k ní na pár 
let odskočil. V roce 1990 jsem nastoupil 
do hotelu Diplomat v Praze, kde jsem 
dostal úžasnou školu od mistrů svého 
řemesla a současně jsem se tady naučil 
dobře německy, což mi pomohlo v mém 
dalším profesním růstu. Němčina se mi 
hodila i poté na stáži v Rakousku, kde 
jsem v hotelu Central v Lech am Arlberg 
tři měsíce vařil. Pak jsem dělal šéfcukráře 

Zpočátku opravdu ne, ale velice rychle 
mne práce cukráře skutečně chytla. Bylo 
to především díky pedagogům, kteří 
na učilišti byli. Učilo nás pět skutečných 
mistrů svého oboru, a když jsem viděl, co 
vše lze udělat a jak lze kreativně tvořit, tak 
mne cukrařina chytla.

Ovšem cukráři nejsou jen 
ve špičkových restauracích, ale 
i ve výrobnách.
Ano a to vše jsem si prošel. Samostatná 

Jak se stane, že se muž stane 
cukrářem?
Vlastně úplně náhodou. Chtěl jsem 
se stát kuchařem. Ale do tehdejšího 
učiliště interhotelů mne nevzali, protože 
pocházím z rodiny, jejíž část emigrovala 
na západ. Cukrařina tak byla vlastně 
východisko z nouze, jak alespoň trochu 
zůstat v oboru. 

ale pokud to bylo z nouze, tak to 
člověka asi moc nebaví.

nízkou kvalitu surovin 
nedohoní žádný recept
Se sladkostmi máme automaticky spojenu představu krásné 
cukrárny a paní cukrářky, která v růžové zástěře sladké dob-
roty prodává. Ale kupodivu v mnoha případech za výrobou 
sladkostí stojí nikoliv žena, nýbrž mistr cukrář. Jedním z těch 
našich nejlepších je Martin Pokorný.

Přip
ravil Pavel H

an
u

ška, fo
to

 Pavel H
an

u
ška

rubrika podporovánaradíme se s šéfkuchařem



Skořicový parfait   

Postup:
 Vejce, žloutky se skořicí a rumem zahřejeme za míchání ve vodní lázni, ručním šlehačem 

vymícháme do chladna. Do vychladlé hmoty postupně vmícháme ušlehanou šlehačku. Krém 
plníme do formy vyložené potravinářskou fólií. Uhladíme a zabalíme do fólie. Formu dáme 
do mrazáku na minimálně 4 hodiny. Po zamražení vyjmeme z formy a krájíme na plátky. 
Servírovat můžeme s malinovou omáčkou nebo s čerstvým ovocem. 
Tip: Podáváme s marinovanými sušenými švestkami povařenými v červeném víně.
 

Ingredience:  
 1 vejce, 2 žloutky, 500 g šlehačky, špetka skořice, 2 cl rumu 

Doba přípravy: 40 minut, na 4 porce

Sacher dort 

Postup:
 Máslo, moučkový cukr a rozpuštěnou čokoládu vyšleháme, zalijeme postupně žloutky. 

Vyšleháme bílky s cukrem, obě hmoty spojíme a ručně lehce zamícháme mouku. Plníme 
do dortové formy, pečeme 40 minut při 180 °C. Korpus rozkrojíme na 2 poloviny, 
promažeme marmeládou dort, potřeme, abychom zarovnali nerovnosti. Dáme zchladnout 
do lednice. Poleva: Tmavou čokoládu rozpustíme ve vodní lázni. Fondánovou polevu 
rozehřejeme na mírném ohni za stálého míchání, vmícháme čokoládu. Mícháme, dokud se 
nevytvoří poleva a zchladlý dort celý polijeme.

Ingredience:  
 300 g hladké mouky, 300 g másla, 250 g cukru krupice, 250 g tmavé 

čokolády, 10 vajec, 250 g cukru moučky, 300 g meruňkové marmelády, 
150 g fondánu (cukrové polevy), 100 g tmavé čokolády 

Doba přípravy: 60 minut, na asi 8 porcí

Čokoládový mousse   

Postup:
 Vejce s rumem zahřejeme ve vodní  lázni za stálého míchání do horka, přimícháme 

rozpuštěnou čokoládu, sundáme z lázně a postupně pomalu vmícháme ušlehanou šlehačku. 
Mousse plníme do skleniček, popřípadě misek. Ozdobit můžeme například čokoládovými 
hoblinkami.

Ingredience:  
 1 vejce, 150 g tmavé nebo bílé čokolády, 350 g šlehačky, 2 cl rumu

Doba přípravy: 20 minut, na 4 porce  

Ovocné košíčky

Postup:
 Suroviny zpracujeme v pevné těsto a necháme hodinu odpočinout v chladu. Plníme 

do formiček na košíčky. Pečeme na 180°C asi 10 minut dle velikosti. Krém: uvaříme pudinkový 
krém z mléka, cukru, pudinkového prášku a žloutku. Vychladlý pudink rozmícháme do hladka, 
přidáme rozpuštěnou želatinu (želatinu necháme nabobtnat ve studené vodě, důkladně vodu 
slijeme a želatinu rozpustíme). Ušlehanou šlehačku pomalu vmícháme do pudinku a plníme 
do košíčků. Po zatuhnutí krému v chladu zdobíme ovocem.

Ingredience:  
 300 g hladké mouky, 200 g másla, 100 g cukru moučky, 1 žloutek, 

krém: 250 ml mléka, 50 g cukru, 10 g vanilkového pudinkového prášku, 
1 žloutek, 125 ml šlehačky, 1 ks plátkové želatiny, ovoce na ozdobu

Doba přípravy: 50 minut, na 10 košíčků
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zvýšit úroveň dezertů a zákusků nejen 
v prvotřídní restauraci, ale také v jídelně, 
kam chodí běžní lidé na oběd. Radek je 
navíc jeden z kuchařů, kteří milují práci 
cukráře a také o ní mnoho vědí.

Předáváte své znalosti a zkuše-
nosti dále?
Snažím se v rámci svých možností. V Mon 
chocolatier pořádáme semináře a kurzy 
pro odborníky z oboru i širokou veřejnost. 
Také děláme poradenství v oboru.

všichni v oboru nadávají na nedo-
statek kvalitních surovin, jak je to 
u vás?
Já vidím spíše problém se sháněním 
speciálních pomůcek. Ale přece je jedna 
surovina, se kterou je neustálý problém. 
Je to mouka. U nás známe hrubou, 
polohrubou a hladkou. Ale u mouky je 
důležitá nejen hrubost mletí, ale také 
obsah lepku. Například v Rakousku jsem 
měl v kuchyni pět druhů hladké mouky. 
Jinou na rohlíky a jinou na zákusky. I když 
i v tomhle se už blýská na lepší časy 

board cateringu na moskevském letišti 
Vnukovo a v roce 1996 jsem byl v první 
směně při otevírání pražského hotelu Don 
Giovanni.

takže jste mužem mnoha gastro-
nomických profesí?
Tak bych se nenazval, ale gastronomie 
mne zajímá a kromě cukráře a kuchaře 
jsem si udělal i barmanský kurz. Ale 
po posledním krátkém působení 
v restauraci Maxim na Senovážném 
náměstí v Praze jsem se vrátil k cukrařině 
a navíc jsem se postavil na vlastní nohy.

v Praze asi byla a je velká 
konkurence.
To ano, proto jsem si otevřel vlastní cuk-
rárnu v lázeňské části Teplic. Bohužel jsem 
zjistil, že Češi ještě nejsou v tomto směru 
na výši. Většina mé klientely byli němečtí 
návštěvníci lázní. Našinec si ještě stále 
nezvykl na to, zajít si třeba ráno cestou 
do práce na kávu a snídani do cukrárny. 
To je ve světě zcela běžné, u nás bohužel 
k tomu povede ještě dlouhá cesta. Takže 
cukrárna neprosperovala podle mých 
představ a podnikání jsem v Teplicích 
ukončil.

v současnosti jste skončil 
u čokolády?
Ano, po jedenácti letech v Panerii 
Sweet delight jsem přešel jako hlavní 
cukrář k firmě Mon chocolatier, kde 
jsem dodnes. A čokoláda se mi stala 
osudem. Vyrábíme především pralinky, 
také čokoládové dobroty pro firmy 
pro jejich prezentaci. Druhou činností 
je výroba dortů a zákusků, především 
na objednávku, máme i své prodejny 
v Praze a Brně.

Dorty jsou dnes módní téma, 
jak se díváte na trendy v jejich 
provedení?
Opravdu se v posledních letech objevilo 
hodně cukrářů a firem, které nabízejí 
výrobu dortů. Cítím v tomto oboru 
silný odklon od našich tradičních dortů 
s korpusem, potaženým a zdobeným 
máslovými krémy. Dnešním trendem jsou 
dorty potahované mandlovou hmotou. Ta 
dává možnost větší kreativity.

ale pracujete i pro jednoho zná-
mého šéfkuchaře a restauratéra.
Máte asi na mysli Radka Šubrta. Ten 
mne před časem požádal, abych mu 
pomohl s dezerty a dorty v jeho restauraci 
Amadé a také v nově otevřené moderní 
jídelně Zelený pruh. Pracuji pro něj jako 
externista a snažíme se společnými silami 

a například Penam už je schopen dodat 
mouku, rozlišenou i podle obsahu lepku.

Pracujete hlavně s čokoládou, jak 
běžný člověk pozná tu kvalitní?
Hlavně se nesmí nechat ovlivnit cenou. 
Ne vždy nejdražší čokoláda je ta 
nejkvalitnější. Když se podívám občas 
do supermarketu, tak ty nejhorší čokolády 
s nízkým obsahem kakaa mnohdy stojí 
více, než já nakupuji nejkvalitnější 85 % 
čokoládu. Hlavně to chce číst složení 
na obalu. V čokoládě by nemělo být nic 
jiného než kakao, kakaové máslo a cukr. 
A v jakém poměru? To už je na chuti 
každého. Je to jako třeba s vínem nebo 
kávou. Někomu chutná hořká s vysokým 
obsahem kakaa a někomu zase mléčná, 
kde převažuje kakaové máslo.

a z jaké tedy vařit?
To je opět závislé na chuti a druhu 
výrobku. Zásadou je ale to, že ani nejlepší 
recept nikdy nevylepší použití nekvalitních 
surovin. Na to by měl každý při vaření 
myslet.

radíme se s šéfkuchařem
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Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

I ty nejkvalitnější potraviny potřebují být dobře uskladněny. Správné skladování může 
životnost produktů několikanásobně prodloužit, špatné uchovávání může vést ke snižování 
výživových hodnot, či dokonce k rychlému zkažení potraviny. V krajních případech může 
při nevhodných skladovacích podmínkách, zejména při vysoké teplotě, dojít k rozmnožení 
bakterií ve výrobku. Taková potravina může být zdraví nebezpečná. Jaké zásady bychom 
tedy měli dodržovat, aby potraviny vydržely co nejdéle?

Téměř každou domácnost lze 
rozdělit do několika skladovacích 
zón. Každá je něčím specifi cká 
a vhodná pro jiné druhy potravin. 
Jedná se o suchou, chladnou, 
chlazenou a mrazicí zónu. 

Suchá zóna znamená, že je 
v místnosti přibližně 18 až 20 °C 
s velmi nízkou relativní vlhkostí. 
Může se jednat třeba o regály 
v kuchyni, suché kuchyňské 
skříňky nebo dobře větranou 
spíž. Místo zde najdou například 
čaje, káva, mouka, cereálie, 

obilniny, těstoviny, suché 
luštěniny, ořechy, konzervy, 
sůl, koření, olej, ocet, čokoláda 
a sušenky, chléb a jiné pečivo.  
Při vybalování nákupních 
tašek se vyplatí řídit se pokyny 
výrobce uvedenými na obale. 
Také používání vhodných obalů 
během uskladnění je velmi 
důležité. Ponechání pečiva 
v mikrotenových sáčcích jenom 
zkrátí dobu, po kterou je chutné 
– bez prodyšného obalu je 
navíc náchylnější k plesnivění. 
Proto je lepší zvolit bavlněnou 

nebo lněnou utěrku a chléb 
skladovat řeznou stranou 
k této podložce. Rovněž není 
dobré skladovat vedle sebe 
výrazně aromatické potraviny 
a produkty, které naopak pachy 
vstřebávají. Například čaje, 
které pachy z okolí ochotně 

Spíž, chladnička, mraznička:
JAK SPRÁVNĚ 
SKLADOVAT POTRAVINY***
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přejímají, není vhodné umisťovat 
vedle výrazného česneku nebo 
cibule. Možnost načichnutí sníží 
uzavíratelné či vakuové dózy, 
které chrání aroma potravin. 

Další zónou je takzvaná chladná 
zóna. Zde se teplota stabilně 
pohybuje kolem 12 °C a relativní 
vlhkost vzduchu je o něco vyšší 
než v suchých skladech. V praxi 
se může jednat o dobře větraný 
sklep. Chladná zóna je vhodná 
pro skladování ovoce, zeleniny 
nebo brambor. Teplota zde 
by měla být stálá, potravinám 
velké teplotní výkyvy škodí. Při 
kolísání teplot totiž na povrchu 
potravin kondenzuje voda a tím 
se vytvářejí ideální podmínky pro 
množení mikroorganismů. Mnoho 
spotřebitelů automaticky vkládá 
zeleninu či ovoce do chladničky. 
Tento postup však není správný, 
některým druhům ovoce totiž 
nadměrný chlad škodí. Jedná 
se mimo jiné o exotické plody, 
jako jsou třeba mango, papája, 
ananas nebo banán, citrusy 
a zeleninu, která obsahuje velké 
množství vody, například okurku 
nebo rajčata. 

Chladnička je nevhodná rovněž 
pro lilky a brambory. Zároveň je 
nutné se přesvědčit o tom, zda 
se do sklepa nemůže dostat 
hmyz nebo hlodavci, kteří by 
mohli potraviny kontaminovat. 

Chlazenou zónou se myslí 
chladnička. Teplota by se zde 
měla pohybovat v rozmezí 0 až 
5 °C, maximálně 8 °C.  Můžeme 
zde uchovávat maso, čerstvé 
mléko a mléčné výrobky, vejce 
a také načaté nespotřebované 
potraviny a pokrmy, například 
otevřená dochucovadla. 
Doporučujeme pořízení spíše 
větší lednice, v  přeplněné 
chladničce totiž nedochází 
k dostatečné cirkulaci chladného 
vzduchu, a prostor lednice se 
tedy ani dostatečně neochlazuje. 

Ledničky s ventilátorem zaručují 
stejně vysokou teplotu v celém 
prostoru, u ostatních je třeba 
přemýšlet i nad umístěním 
konkrétních potravin. Pro 
zeleninu jsou určeny spodní 
zeleninové přihrádky, které 
jí poskytují optimální vlhkost 
i teplotu. Polička přímo nad 
ní je obvykle nejchladnějším 
místem lednice, proto by se zde 
měly skladovat citlivé potraviny 
jako maso, uzeniny nebo 
ryby. O úroveň výše je místo 
pro mléko a mléčné výrobky. 
Horní police v chladničce je 
vystavená nejvyšší teplotě. Zde 
se doporučuje ukládat produkty, 
které nepotřebují takové chlazení, 
nebo které musí být roztíratelné: 
například máslo, rostlinné tuky, 
majonézy nebo kečup. 

Nejchladnější zónou pro 
skladování je mraznička. 

Teplota v ní klesá až na –24 °C 
a uchovává se zde mražená 
zelenina, ovoce, maso, zmrzlina 
a jiné zmražené produkty. 
Jednotlivé druhy potravin je 
vhodné uchovávat v oddělených 
zásuvkách, pro maso a ryby 
by měla být vyhrazena spodní 
zásuvka. Potraviny v mrazáku 
rozhodně nemají nekonečnou 
lhůtu trvanlivosti, proto 
doporučujeme pro lepší přehled 
označit obaly daty zamražení. 
Skladování ve zmraženém stavu 
by nemělo přesáhnout 1 rok. 
U zmražených balených potravin 
je datum minimální trvanlivosti 
vyznačeno na obale výrobcem.

I samotný nákup předurčuje, jak 
dlouho potraviny vydrží. Z údajů 
na etiketě se mimo jiné dozvíme 
minimální datum trvanlivosti, 
u rychleji se kazících výrobků 
datum použitelnosti. Tento 
údaj by měl být významným 
vodítkem při nákupu a vyplatí 
se zkontrolovat, zda zboží již 
není prošlé. Etiketa prozradí 
také zemi, odkud výrobek 
pochází. Díky těmto informacím 
se může spotřebitel sám 
rozhodnout, zda dá přednost 
tuzemským výrobkům, nebo 
potravinám dovezeným ze 
zahraničí. Pokud se vám 
nechce číst drobné písmo na 
obalech, můžete se orientovat 
například podle značky KLASA, 
která je udělována kvalitním 
potravinářským výrobkům.
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KLASA

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

Stejně jako loni se KLASA i letos 
objevila na Potravinářském 
a nápojovém salónu Louny, 
kde se prezentovali přední 
čeští výrobci nápojů a potravin. 
Z potravin označených známkou 
KLASA to byla například 
pekárna Josef Rýdl, výtečné 
mošty od Bohemia Apple, 
výběrové destiláty a likéry 
společnosti Dynybyl nebo sýry 
od mlékárny Orrero. Zároveň se 
návštěvníci mohli také zapojit do 
soutěže s řezníkem Krkovičkou.

Vyhlášenou 
akcí jsou také 
Svatohubertské 
kulinářské 
slavnosti 
v Klokočné, kterou 
spolupořádá 
Československý 
svaz kuchařů. 
Konají se již 
od roku 2008 
a znamenají svátek 
pro všechny, kdo 
milují zvěřinové 
speciality. Kromě 

ochutnávky zvěřinových produktů 
zde lidé mohli vyzkoušet také 
ty nejlepší tuzemské potraviny 
označené certifi kátem KLASA, ze 
kterých vařil například vyhlášený 
šéfkuchař Jaroslav Sapík.

Babí léto patří dožínkám
Po celém světě lidé oslavují konec 
žní a nejinak tomu bylo i první 
zářijový týden v Peruci a Hradci 
Králové. Krajské dožínky v Peruci 
nabídly návštěvníkům přehlídku 
současné i historické zemědělské 

techniky a výstavy chovatelů 
domácích zvířat a zahrádkářů. 
Kromě toho tu KLASA zajistila 
společně s jejich producenty – 
pekárnou PECUD, společností 
Hanácká kyselka nebo mlékárnou 
Orrero – také ochutnávku 
oceněných produktů. V dětském 
koutku si děti všech věkových 
kategorií mohly hrát a nenásilnou 
formou se zároveň učit poznávat 
různé potraviny a jejich využití.

Podobně se dařilo také v Hradci 
Králové na Královéhradeckých 
krajských dožínkách, které 
každoročně navštěvuje kolem 
200 000 lidí. Návštěvníky 
čekal jako každý rok bohatý 
doprovodný program s celou 
řadou hudebních, divadelních 
i tanečních vystoupení, která byla 
doplněna spoustou atrakcí pro 
děti i dospělé.
V rámci značky KLASA se 
prezentovaly například Smékalovo 
pekařství, mošty Vitaminátor nebo 
mlékárna Bohemilk.

Národní značka kvality KLASA je 
udělována ministrem zemědělství 
již od roku 2003. V současnosti 
mohou spotřebitelé nalézt národní 
známku kvality KLASA na obalech 
celkem 1 189 výrobků od 226 
českých a moravských výrobců. 
Další informace o národní značce 
kvality KLASA a kompletní 
seznam všech oceněných 
produktů jsou dostupné na 
stránkách www.eklasa.cz.

Jako každý rok, i letos se mohl český spotřebitel seznámit s kvalitními potravinami KLASA 
nejen v rámci každodenních nákupů, ale také při návštěvě nejrůznějších akcí po celé České 
republice. V rámci podzimního turné se jednalo například o Hradec Králové, Louny, Peruc 
nebo Klokočnou.

S KLASOU na roadshow v regionech 
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co byste měli vědět o syrovátce

co obsahuje?
Usušená syrovátka obsahuje kolem 
10 až 13 % bílkovin, 77 % laktózy, 
přibližně 9 % minerálních látek 
a vitaminů, ale jen 1,5 % tuku. Její 
nejdůležitější složkou jsou snadno 
stravitelné bílkoviny, které jsou 
označovány jako ty nejhodnotnější, 
jelikož obsahují všechny esenciální 
aminokyseliny potřebné pro lidský 
organismus ve vyváženém poměru. 
Patří k nim například laktoferin, 
který zvyšuje absorpci železa, 
dále pak beta laktoglobulin, 
alfa laktalbumin, sérový albumin 
a imunoglobuliny.
Další podstatnou složkou syrovátky 
jsou sacharidy, konkrétně laktóza, 
která je výborným pomocníkem 
při trávení a znovuvytváření střevní 
mikroflóry. Také je výborným 
zdrojem minerálních látek – hořčíku, 
fosforu, vápníku, draslíku, sodíku, 
zinku, niacinu, biotinu a kyseliny 
listové i vitaminů E, C, A a skupiny 
B.

Pro očistu i detoxikaci
Účinky syrovátky jsou mnohostranné. 
Dokáže zlepšit trávení, pročistit 
střeva a ocení ji i ten, kdo chce 

zhubnout, jelikož je nízkokalorická 
a napomáhá odbourávání tuků. 
Syrovátka působí rovněž detoxikačně, 
pomáhá snižovat cholesterol, 
posiluje imunitu a pozitivně působí 
i na stavbu zubů a kostí. Dále podpo-
ruje činnost ledvin a mléčné kyseliny 
v ní obsažené zlepšují vstřebávání 
vápníku. Díky tomu je doporučována 

Syrovátka je nejdříve žlutozelená teku-
tina, která vzniká při sražení mléka jako 
vedlejší produkt při výrobě sýrů a tva-
rohů. Za tuto barvu vděčí mléčnému 
vitaminu laktoflavinu (též riboflavin 
nebo také vitamin B2). K domácímu 
použití však koupíte většinou syrovátku 
sušenou. Ta má podobu bílého prášku, 
který po rozmíchání ve vodě připomíná 
nápoj podobný mléku. Syrovátka je však 
pro lidský organismus mnohem zdravější 
a přínosnější.
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Syrovátku znali již 400 let 
před Kristem, kdy ji řecký 
lékař Hippokrates používal 
jako léčebný prostředek proti 
nemocem jater, dně a úplavici. 
V Čechách však byla syrovátka 
v mlékárenské velkovýrobě 
dlouhou dobu opomíjeným 
odpadem. Později se začala 
používat jako krmivo pro 
hospodářská zvířata a až 
po dlouhých letech zkoumání 
se konečně začala využívat také 
v potravinářství. 

Bílé zlato pro zdraví
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co byste měli vědět o syrovátce

potravinových doplňků pro lepší stav 
vlasů, nehtů až po syrovátkovou 
kosmetiku (krémy, šampony, balzámy, 
omlazující séra). Zajímavé je však i to, 
že například mlékárna v Rakousku 
vyrábí ze syrovátky bioplyn, který 
je dále využíván k produkci tepla 
a elektřiny. 
A doporučení na závěr – po otevření 
nenechávejte balení dlouho otevřené 
(což platí nejen pro syrovátku). Raději 
ji přesypte do uzavíratelné dózy, 
prášek totiž rád nasákne vlhkost 
a potom se těžko rozpouští.

především těhotným ženám a lidem 
trpícím osteoporózou (řídnutím kostí). 
Syrovátka však může pomoci i při 
vnějším užívání, a to hlavně při pro-
blémech s kůží. Je doporučována pro 
každodenní mytí pro citlivou pleť, při 
potížích s akné, a jelikož je schopna 
regulovat pH, je vhodná i jako přísada 
do koupelí při ekzémech či lupence. 
Umí však i skvěle vyhladit pokožku 
a revitalizovat její vzhled.
Ani syrovátka však není vhodná pro 
všechny a to především kvůli vysokému 
obsahu laktózy (mléčného cukru). 
Pozor by si proto měli dát především 
lidé s alergií či s nesnášenlivostí právě 
mléčného cukru. Není vhodná ani 
pro děti mladší tří let, především kvůli 
vysokému obsahu bílkovin. Velké 
množství solí je zase nebezpečné pro 
lidi, jež mají potíže s ledvinami.

Kde ji koupit?
Syrovátka je využívána především 
v potravinářském a farmaceutickém 
průmyslu. V dnešní době ji lze 
sehnat v obchodech se zdravou 
výživou, v některých supermarketech 
a v lékárnách. Existuje celá řada 
produktů, od nápojů na hubnutí, 

inzerce

Kontrola kvality 
je u nás vždy 

na prvním místě

Jsme 1. velkoobchod 
s mezinárodním certifi kátem IFS.

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

MAKRO. Záruka nejvyšší kvality.

9082_MAKRO_Kvalita_IFS_inzerce_210x146_slogem.indd   1 7/2/13   11:56 AM

Tipy pro krásu
• Syrovátková koupel 
Do napuštěné vany přimíchejte 
200 až 300 g syrovátky a koupel je 
hotová. Vitaminy v ní obsažené vyhladí 
kůži a podpoří přirozenou regeneraci 
pokožky. 
• Pleťová maska
Smíchejte pár lžic syrovátky s vodou 
a naneste na obličej jako běžnou masku. 
Nechte působit přibližně 10 minut, 
poté opláchněte. Maska dodá mladistvý 
vzhled, pleť bude pružnější a hebčí.
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Z lesa až na Váš stůl
Zvěřinové maso, jehož obliba v posledních letech roste, je 

surovinou přírodní a diete� cky velmi hodnotnou. Díky jedinečným 
vlastnostem masa volně žijící zvěře a jeho nesnadné dostupnos�  
pro konečného spotřebitele, se společnost Bidvest rozhodla vstoupit 
na český trh se zvěřinovým masem pod vlastní značkou PETRON. 
Nabízíme zákazníkům původní přírodní produkt s jedinečnými 
výživovými hodnotami a komplexním systémem péče o maso od jeho 
výkupu až po dodání konečnému zákazníkovi.

Moderní závod na zpracování
Koncem roku 2012 byl v Kralupech nad Vltavou otevřen je-

den z nejmodernějších závodů na zpracování zvěřinového masa 
v �vropě s inves� čními náklady v řádu desítek milionů korun. 
Denně je zásobován zvěřinou přímo z českých lesů, což potvr-
zuje i nedávné udělení značky „Český výrobek – garantováno 
potravinářskou komorou“. Od počátku je PETRON zaměřen 
na práci s lokálními zdroji, protože věříme, že zákazník dokáže 
ocenit český produkt. Nabídka kvalitních produktů začíná již vý-
kupem zvěře, který probíhá v kůži přímo u prověřených mysli-
veckých sdružení.

Neustálá veterinární kontrola, plnění veškerých hygienických norem a cer� fi káty 
dle mezinárodních norem BRC a IFS jsou dalším znakem kvality, která je pro nás na 
prvním místě. 

��vě�� die�e� c�� v�a��no��  zvěřiny
�nikátní vlastnos�  zvěřinové masa, jako je například jemnost svalových vláken 

v porovnání s masem zvířat porážených na jatkách, nízký podíl tuku s malým obsa-
hem cholesterolu, vysoce hodnotné bílkoviny a vyšší podíl nenasycených mastných 
kyselin, zajiš�ují pouze čás�  zdravé, správně střelené, včas vyvržené a řádně ošetře-
né zvěře. Díky systému trojí kontroly na straně zpracovatele je zajištěno, že pouze 
takové kusy se dostanou ke spotřebiteli. Za systémem trojí kontroly si lze představit 
posouzení zdravotního stavu kusu proškolenou osobou přímo v terénu, prohlídku 
úředním veterinárním lékařem ve zpracovatelském závodě a výstupní kontrolu

pracovníkem oddělení kvality společnos�  Bidvest. 
Mimo kvalitu vstupní suroviny je důraz kladen i na 
pečlivost opracování a vysoké standardy balení.

�y�íre��e pod�e �a�í c��� !
Zvěřinový sor� ment nabízený pod značkou PETRON čítá položky z jelena, 

srny, divočáka, daňka, mufl ona a bažanta. Zvěřinové maso je nabízeno jako 
mražené i čerstvé. Pod značkou PETRON nabízíme exkluzivní produkt, který je 
vhodný jak pro moderní gastronomii, jako vysoce hodnotná potravina, tak na 
stoly domácnos� , jako tradiční pokrm.

Více informací o výrobcích značky  PETRON naleznete na

www.zverina-petron.cz

Zpracujeme 100ks zvěře za den

Spolupracujeme s 15 vybranými mysliveckými sdruženími

Vykupujeme čerstvě ulovenou zvěř 5x týdně

Komerční prezentace

KOMERCE_BIDVEST.indd   1 10/11/13   11:40 AM



www.svetpotravin.czwww.svetpotravin.cz38 39

Jedním z nejvýraznějších mužů Rusnokova 
kabinetu je bezesporu ministr zemědělství 
Ing. Miroslav Toman, CSc. Pozornost 
veřejnosti i médií si vysloužil rázným 
vystupováním a především svou odborností, 
takže jeho několikaměsíční působení 
ve funkci ministra hodnotí pozitivně nejen 
prezident M. Zeman, ale i političtí oponenti, 
kteří jinak v předvolebním klání nacházejí 
pro vládu slova spíše kritická.

Ministr M. Toman stihl během 
léta udělat pro zemědělce víc než 
řada jeho předchůdců v průběhu 
několikaletého funkčního období. 
Připomeňme si některé z jeho kroků 
a podívejme se na ně i očima samot-
ného ministra.

bezpečnost a kvalita potravin 
Úřad pro potraviny jako koordinační 
jednotka, která mimo jiné dohlíží  
na dozorové orgány, komunikuje 
s profesními organizacemi a sjedno-
cuje výsledky laboratorních metod 
s cílem zpřesnit i zefektivnit dozor 
nad potravinami, by měl nyní hrát 
mnohem významnější roli. Zinten-
zivnila se také jednání s polskou 
stranou, což samozřejmě neznamená, 
že riziko dovozu nekvalitních potravin 
se týká pouze Polska. 
„Spolu s polskými kolegy připravu-
jeme konferenci na téma bezpečnost 
a kvalita potravin, která by se měla 
uskutečnit v nejbližších týdnech. Je 
zapotřebí, aby z našich setkání vyply-
nuly jasné výstupy a mohla být přijata 
konkrétní systémová opatření,“ 
říká Miroslav Toman. „Je známo, 
že dlouhodobě požaduji nulovou 
toleranci k opakovaným prohřeškům 
vůči kvalitě a bezpečnosti dovozových 
potravin. Pokud se budou opakovat, 
chceme zahájit jednání v Bruselu 
o možnosti zastavení dovozu proble-
matických potravin.“  

Povinné značení výrobce 
u nebalených potravin 
Podle novely zákona připravené MZe 
by obchodníci měli mít povinnost 
značit u pultového prodeje neba-
lených potravin podíl hlavní složky 
výrobku a jméno a původ výrobce. 
Při pultovém prodeji lahůdek či 
masných výrobků nemají v součas-
nosti obchodníci povinnost uvádět 
složení prodávaných produktů, které 
u balených potravin bývá deklaro-
váno na obalech. 
„To je podle mě špatně. Snažím se 
již delší čas, aby vznikla zákonná 
povinnost uvádět podíl hlavní 
složky výrobku, kterou by například 
u masného výrobku mělo být maso. 
A na cedulce na pultu by mělo 
být u každého výrobku uvedeno 
také jméno a adresa výrobce, aby 
bylo každému zřejmé, kde produkt 
vznikl a i na základě toho se mohl 
rozhodnout, kterému výrobku dá 
přednost.“ 

značení výrobce a původu 
potravin 
Poslední zářijový týden ministr M. 
Toman oznámil, že chce v nejbližší 
době navrhnout v Evropské komisi, 
aby byl na všech potravinářských 
výrobcích uveden údaj, podle 
kterého by se dal jasně identifikovat 
výrobce i země původu výrobku. 
Údaje musí být srozumitelné 

a jednoznačné, aby bylo možné 
snadno identifikovat a dohledat 
výrobce. Cílem iniciativy je, aby 
v případě porušení legislativy mohl 
být uplatněn zákaz dovozu výrobků 
od konkrétního dovozce.  
„Jsem si dlouhodobě vědom 
problému, kdy dochází k faktickému 
matení spotřebitele, který neví, 
odkud maso, které si kupuje, 
vlastně pochází. Dosavadní systém 
označování je potřeba upravit či 
zpřísnit nad požadavky EU. Chci, aby 
nebyla tolerována žádná závažná 
pochybení a nebyly v takovém 
případě utajovány žádné informace. 
Nulovou toleranci podpořil i můj 
polský kolega.“  

Podpora pěstování ovoce 
a zeleniny
Program rozvoje venkova přispívá 
a nadále bude přispívat ovocnářům 
a zelinářům investičními podporami, 
plánována je například podpora 
výstavby nebo rekonstrukce sklado-
vacích kapacit, skleníků, fóliovníků, 
nosných konstrukcí v sadech, včetně 
protikroupových systémů a dalších 
staveb a zařízení. I nadále budou 
ovocnářům a zelinářům poskytovány  
neinvestiční podpory. 
Oproti stávajícímu programovému 
období dojde k úpravě podmínek, 
zejména v oblasti intenzivních eko-
logických sadů, vedoucí ke zvýšení 

bilance 
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transparentnosti a zefektivnění 
systému. 
„Česká republika byla v minulosti 
vždy soběstačná v produkci zeleniny 
a ovoce. Byl bych velmi rád, kdy-
bychom se k této úrovni postupně 
znovu přiblížili. Nevidím důvod, proč 
by například nákup jablek měl být 
pro běžnou českou rodinu luxusem, 
jako je tomu nyní.“

Podpora chmelařství
Ministerstvo zemědělství usiluje 
o navýšení rozpočtu na národní 
dotační programy na letošní rok. 
Právě z těchto peněz by pak dostali 
větší dotace i pěstitelé chmele. 
V současné době dostávají chmelaři 
podporu na zvláštní druhy země-
dělské činnosti, které jsou důležité 
pro ochranu či zlepšení životního 
prostředí. Cílem opatření je mj. pod-
pořit pěstování aromatické odrůdy 
chmele, která má menší nároky 
na agrotechniku a ochranu než 
ostatní hořké a superhořké odrůdy. 
Česká republika patří mezi největší 
producenty jemného aromatického 
chmele na světě, v Evropské unii je 
jeho druhým největším producentem 
za Německem. V rámci Programu 
rozvoje venkova mohli pěstitelé 
získat dotace například na nosné 
konstrukce chmelnic, výstavbu 
skladů nebo česací technologie.
„Pokud uspějeme a získáme větší 
rozpočet na národní dotační 
programy, učiním maximum proto, 
abychom mohli pokrýt co největší 
část z více než 20 milionů korun 
potřebných pro chmelařský sektor. 
Chci především zastavit nepříznivý 

trend ubývání ploch chmelnic. České 
chmelařství má dlouholetou tradici 
a neodmyslitelně patří k českému 
zemědělství. Jedinečná specifika 
a jakostní znaky řadí český chmel 
mezi absolutní špičku, o kterou 
je zájem po celém světě. Kolem 
80 % chmele každoročně vyvážíme 
do mnoha zemí světa, největšími 
odběrateli jsou Japonsko a Čína.“ 

Odstranění povodňových škod 
a pomoc zemědělcům  
Zemědělci mohou od začátku října 
žádat o kompenzace za povodňové 
škody, ministerstvo počítá s vypla-
cením 685 milionů korun. Další 
finance byly vyčleněny na obnovu 
vodovodů a kanalizací, opravu škod 
na vodních tocích či lesním majetku. 
Hlavním cílem je poskytnout pomoc 
poškozeným co nejdříve. 
„Vyřešit náhrady povodňových škod 
byl pro mě jeden z nejdůležitějších 
ministerských úkolů. Vypracovali 
jsme proto zásady, které stanoví 
podmínky pro poskytování dotací 
v oblasti zemědělství, lesnictví 
a rybářství. Získali jsme pro náš 
program i podporu Evropské 
komise.“ 

Sestavení rozpočtu kapitoly 
ministerstva zemědělství 
na rok 2014
V navrhovaném rozpočtu pro příští 
rok se počítá s navýšením objemu 
financí, který rezort poskytuje 
například zemědělcům, lesním 
hospodářům nebo potravinářům 
z 49,774 miliardy korun na 52,373 
miliardy. Vyšší tak budou dotace 

do zemědělství, přímé platby nebo 
dotace do lesního hospodářství. 
Z letošních ušetřených peněz 
poskytne MZe zemědělcům 850 
milionů korun. 
„Největší díl z uspořených peněz, 
a to 570 milionů korun, rozdělíme 
do oblastí, které chceme nejvíce 
podporovat. Přinášejí totiž přidanou 
hodnotu například tím, že v nich 
najde zaměstnání více lidí. Dotace 
tak půjdou na podporu chovu 
prasat, drůbeže, včel a na pěstování 
chmele a brambor.“  

Ochrana půdního fondu
Jednou z priorit ministerstva země-
dělství je vytvoření řady legislativních 
i nelegislativních předpisů zavádě-
jících povinnosti, které v konečném 
efektu vedou k zachování půdní 
úrodnosti. Jde například o ochranu 
zemědělské půdy před vodní erozí 
a ztrátou organické hmoty nebo 
nařízení o hospodaření ve zranitel-
ných oblastech. Dobrou motivací 
pro zemědělce, aby účelně využívali 
zemědělskou půdu, je také systém 
přímých plateb, jejichž nastavení 
je další z priorit ministerstva 
zemědělství.
„Česká republika je zemí s vysokým 
podílem orné půdy na celkové 
rozloze státu – s 38 % se v Evropské 
unii řadí na páté místo. Přestože je 
zákon na ochranu zemědělského 
půdního fondu v gesci ministerstva 
životního prostředí, plně si 
uvědomujeme důležitost zachování 
zemědělské půdy, která je naším 
národním bohatstvím.“  

Podpora zemědělců 
a potravinářů 
„Hlavním důvodem, proč jsem 
přijal nabídku stát se ministrem 
zemědělství a proč nyní kandiduji 
do parlamentu, byla skutečnost, že 
zlepšení podmínek pro zemědělské  
podnikání v naší zemi nejde bez 
podpory vedení státu. Mou prioritou 
je dlouhodobě podpora tuzemských 
potravin, podpora producentů 
zejména ve vztahu k obchodním 
řetězcům, většinou ve vlastnictví 
nadnárodních korporací, zachování 
snížené sazby daně z přidané 
hodnoty pro potraviny a důsledná 
kontrola kvality, zejména u dovo-
zových potravin, které s domácími 
výrobci mnohdy vedou cenovou 
válku na úkor kvality svých pro-
duktů,“ uzavírá bilancování ministr 
M. Toman.

Ing. miroslav toman, 
cSc. (53) 
Ministr zemědělství ČR, podnikatel. 
Vystudoval Českou zemědělskou 
univerzitu v Praze, v roce 1990 zde 
získal titul CSc. Pracoval jako zoo-
technik v JZD Tečovice, na katedře 
produkce mléka ČZU v Praze či 
jako manažer v zahraničí. Mezi lety 
2002–2006 byl náměstkem mini-
stra zemědělství. Od roku 2007 je 
prezidentem Potravinářské komory 
České republiky, výkon funkce 
přerušil v souvislosti s jmenováním 
do funkce ministra zemědělství 
ve vládě Jiřího Rusnoka v roce 
2013. 
Jako nestraník vede kandidátní 
listinu SPOZ pro parlamentní volby 
v Ústeckém kraji.

téma měsíce
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Majestátní hory, božský klid a čistý vzduch. Poctivý sýr, vydatná grappa, na horském slunci 
sušený špek a skvělé poctivé víno. Sbíhají se vám sliny? Všechny tyto pochoutky naleznete 
v severoitalském Trentinu, které je rájem všech opravdových gurmetů.  

Údolí Val di Fiemme je známé 
především milovníkům zimních sportů. 
Že je však opravdovým rájem i pro 
labužníky, jsme se byli přesvědčit 
na tradičních slavnostech v městečku 
Cavalese na začátku září. Právě 
druhou zářijovou neděli se totiž 
konají oslavy zvané Desmontegada 
spojené s koncem pastevecké sezony. 
Zatímco v jiných horských oblastech 
je zvykem na konci sezony poděkovat 
za svou obživu kravám, strmé kopce 
tohoto severoitalského údolí jsou 
ideálním místem pro pastvu koz. Právě 
v září jsou pak kozy sehnány dolů 
do údolí, aby přezimovaly v teplých 
stájích. A Italové si na slavnostech 
dávají opravdu záležet. Pastevci kozy 
ozdobí květinami z papíru, větvičkami, 
pentlemi i zvonci a procházejí s nimi 
celým městem. Celá akce je zároveň 
food festivalem s nabídkou nejvyhlá-
šenějších dobrot kraje. A ty nemohou 
být jak jinak než kozí. Kromě typického 
kozího mléka a sýrů vás tak místní 
rádi pohostí i kozími klobáskami či 

nabídnou k vyzkoušení kozí kosmetiku. 
Vynechat nemůžete ani vyhlášený 
trentinský špek a polentovou kaši, 
která je typickým pokrmem zdejších 
obyvatel, a všechno zapijete vynikají-
cím šumivým vínem Trento doc nebo 
jahodovou grappou. Nebo obojím, 
jako praví novináři. 

Přej a bude ti přáno
Severní Itálie je přívětivá svou pohos-
tinností a láskou k řemeslu. Na rozdíl 
od naší domoviny si totiž lidé navzájem 
přejí, drží se tradic a ať to zní sebevíc 
pateticky, jsou věrni i odkazu svých 
předků, jejichž zkušenosti přebírají 
a vylepšují. Na italských grappárnách, 
sýrárnách, vinařstvích i řeznictvích 
je pak kvalita a tradice, budovaná 
poctivě několika generacemi, hodně 
znát. Radost, hrdost i úcta k jejich 
kraji i tomu, co každý den dělají, je 
znát na práci, životě i produktech. 
Tady si naplno uvědomíte, že úplně 
jinak chutná sýr, který jen sjede 
z pásu ve velkovýrobně, a jinak ten, 

jenž vyrábí ručně již třetí generace 
sýrařského rodu. Lásku ke své práci 
a hrdost na své výrobky jako by Italové 
měli v krvi. 

Údolí špeku, 
vína a kozího sýra
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vzhůru do limbu
Příkladem může být i Alessandro Bellin-
geri, který se stal nejlepším juniorským 
kuchařem celé severní Itálie a se svou 
mexickou ženou Perlou vládne restauraci 
Osteria de l’Acquarol (www.osteriade-
lacquarol.it) v Cavalese, kterou byste při 
svých kulinárních toulkách určitě neměli 
vynechat. Na jejich lososa s jablečnou 
přílohou a snový dezert s levandulovým 
jogurtem vzpomínám dodneška. Jak 
zkušení cestovatelé vědí, základem každé 
úspěšné turistické výpravy je „vypálit 
červa“. Skvěle se vám to podaří pomocí 
„pálenek“ L’Ones (www.grappalones.
it) v Panchià mistra Massima Doneiho. 
Jeho ochucené nápoje z grappy jsou 
čistě přírodní, ingredience na ně (šípky, 
brusinky, švestky, jehličí) sbírá v okolních 
lesích a na loukách celá jeho rodina 
podle toho, co zrovna roste a je potřeba. 
„Nemám typickou palírnu, všechny plody 
se zde v alkoholu pouze macerují. Pálenky 
jsou tak čistě přírodní a opravdu poctivé,“ 
vypráví Massimo, „K našim typickým 
produktům patří pálenka z hořce, z šišek 
borovice limby, horského kmínu, divoké 
švestky nebo z lupiny.“ Každá bylinka či 
plod pak pomáhají při určitém zdravotním 
problému či nesnázi. Receptura je 
pochopitelně tajná a znají ji jen členové 
rodiny, kteří si ji špitají z generace 
na generaci už 900 let. 
Minout nemůžeme ani cavaleskou 
sýrárnu, která denně zpracuje tisíc litrů 
kozího mléka a kde nás čeká ochutnávka 
speciálních kozích sýrů, například Caprino 
Cavalese, i oblíbené Trentingrany – 
horského sýra s perfektní harmonií chutí, 
vůně i aroma. Vyhlášenou pochoutkou je 
i uzená kozí ricotta. Tato cavaleská sýrárna 
produkuje sýry již přes čtyřicet let, a to bez 
použití konzervantů nebo umělých přísad. 

Sluncem sušená šunka
Na oběd můžete vyrazit do Maso delo 
Speck (špekové farmy) nad městem 
Cavalese, oblíbeného víkendového 

výletního místa Italů. Ochutnejte místní 
uzenou šunku sušenou na slunci, 
vyráběnou rodinou Braitů 
(www.titospeck.it) podle receptur 
starších více než půlstoletí. Dalším 
z místních rodinných podniků je firma 
Dagostin, od níž můžete ochutnat 
špek, pancettu nebo kozí klobásky. 
Ovšem pozor – pokud už jednou pravou 
trentinskou šunku ochutnáte, jen těžko 
se potom budete smiřovat s výrobky, 
které se za šunku rádoby vydávají… 
Zapít ji můžete třeba místním pivem, 
které za svou plnou a vyváženou chuť 
vděčí nejen křišťálově čisté vodě z hor, 
ale i českému sladu od Tábora. To ovšem 
z gastronomických zázraků v údolí není 
všechno – místní kraj se může pochlubit 
i vynikajícím medem, například ostruži-
novým, nebo vínem z vinařství Redondel 
(www.redondel.it), kde doporučujeme 
začít svěžím růžovým Assoltem, přejít 
na rok zrající červené Dannato a degu-
staci ukončit hutným a silným Beatem 
z Mezzolombardu. 

inzerce

Vychutnejte si výrobky nejvyšší kvality  
Pokud hledáte to nejlepší, delikatesní a výjimečné, sáhněte 
po řadě Tesco Finest. Pod touto značkou se skrývají lahůd-
ky prvotřídní kvality ze všech koutů světa. Vybírat můžete 
z více než 250 výrobků a vyzkoušet si tak například kávu 
z Kolumbie, Kostariky, Sumatry a dalších koutů světa, nebo 
výběr čajů, exkluzivní čokolády, netradiční sušenky, medy 
a džemy, omáčky, italské těstoviny či originální ingredience 
pro přípravu nejrůznějších specialit. Jedná se o potraviny, 
které jsou jedinečné původem surovin, způsobem zpraco-
vání či originální recepturou. Mezi nejoblíbenější výrobky 
z řady Tesco Finest patří také vína včetně francouzského 
Chablis nebo řady šampaňských a delikatesy mezinárodní 
kuchyně. 
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Mrakodrapy, špičkové technologie a uspěchaný život na jedné straně, lpění na tradicích 
a touha po řádu na straně druhé. Taková je Jižní Korea, země plná paradoxů, cizincům těžko 
pochopitelná. Má však magickou schopnost své návštěvníky uchvátit. Tisíciletou kulturou, 
současnými módními trendy a především svou originální kuchyní. 

nimi nachází něco studeného, teplého, 
trpkého a sladšího. Mohou to být sojové 
boby naložené v medu, ančovičky, 
špenát, mořské řasy, tofu... V korejských 
restauracích máte jistotu, že vše, co vám 
naservírují, je čerstvé a připravované 
podle zvláštních receptur. Každý kuchař 
má vlastní způsob přípravy tradičních 
jídel, i kdybyste si tedy objednávali pořád 
to samé, nikdy to nebude chutnat stejně. 

Kimči, past na cizince
Mezi přílohami ovšem téměř vždy 
naleznete kimči, korejský národní pokrm. 
Jedná se o kvašenou zeleninu, nejčastěji 
pekingské zelí v nálevu z chilli papriček. 
Kromě pekingského zelí existují další vari-
anty, například kvašená ředkev, okurka, 
cibulka nebo pórek. Chuť kimči se liší 
také podle regionů, kde se připravuje. 
Například kimči ze severu Koreje je méně 
slané a méně pálivé, na jihu se do nálevu 
přidává více chilli papriček a omáčka 

Postarší Korejka před nás položí nudle 
se spoustou masa a zeleniny a lámanou 
angličtinou prohlásí:„Pálí to“. Když se 
přes její třetí varování do jídla pustíme, 
jen pochybovačně pokrčí rameny 
a z uctivé vzdálenosti nás pozoruje. 
Korejci nevěří, že si Evropané s jejich jíd-
lem dokážou poradit. A do jisté míry mají 
pravdu. Kombinace trpké a sladké chuti 
a výrazného koření se nedají přirovnat 
k ničemu, co známe nejen z Evropy, ale 
také z dalších koutů Asie. I když základní 
ingredience tvoří typicky asijské suroviny, 
tedy česnek, zázvor, sezamový olej nebo 
ocet, pro dochucování korejských jídel 
jsou typické výrazné pasty a omáčky, 
jako je třeba pasta z chilli papriček nebo 
z kvašených sojových bobů.
Další specifikem korejské kuchyně je, že 
hlavní jídlo je servírováno nejen s rýží, ale 
také s několika mističkami příloh zvaných 
banchan. Tyto přílohy mají za úkol 
zachovat harmonii chutí, proto se mezi 

potraviny ve světě

Kimči je odpověď 
na všechno
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můžete ochutnat z nabídky grilovaných 
ryb. Zážitkem je i procházka po rybím 
trhu, kde pro ty velmi otrlé je tu korejská 
specialita – sannakji, syrová chobotnice, 
která je zaživa rozkrájena na malé 
kousky, a když si ji dáváte do pusy, stále 
se hýbe. Na některých místech je možné 
dostat živou chobotničku, její konzumace 
je ale už životu nebezpečná. 

Jak se správně chovat?
Korejci jsou velmi slušní a ochotní, 
obsluha proto bývá bezchybná a každý 
je vám ochoten pomoci. Někdy to jde až 
do takových extrémů, že vám názorně 
ukážou, jak jídlo konzumovat, případně 
vás nakrmí nebo utřou ušpiněný obličej. 
Slušnost se vyžaduje také od hostů, 
a ačkoliv se neznalost zvyků cizincům 
odpouští, pokud je budete dodržovat, 
v očích hostitelů jedině stoupnete. 
Pokud jste pozváni na večeři, poděkujte 
před jídlem i po jídle, i když vám třeba 
jídlo nechutná. Korejci si nestěžují 
a z kritiky bývají zmatení. U stolu by 
měli jíst všichni stejným tempem, které 
určuje nejstarší osoba. K hlavnímu jídlu 
se servíruje mnoho příloh, ze kterých 
si berou i ostatní, není proto slušné se 
v mističkách přehrabovat. Je nepřípustné 
odmítnout nabízený alkohol, zvlášť 
pokud ho nabízí nejstarší člen rodiny. 
Korejci pití alkoholu doprovázejí jídlem, 
i když třeba vyrazí v noci do města. To si 
k místním pálenkám objednávají anjou, 
například zeleninu obalenou ve vajíčku. 
A nejdůležitější rada ze všech: Nikdy 
u stolu nesmrkejte! Jde to občas těžko, 
protože pálivé pokrmy mají schopnost 
vehnat tekutiny do nosu i očí. Kdo ale 
zatne zuby a snaží se vychutnat velmi 
nezvyklé chutě, ten se dočká nevšedního 
zážitku. Setkání s odlišnou kulturou nás 
totiž učí být otevřenými a vnímavými 
a hlavně, jak praví můj korejský známý, 
na všechny základní otázky lidského 
života je jen jedna správná odpověď: 
Kimči!

z ančoviček. Stejně jako způsob přípravy 
nálevu se může lišit i doba kvašení – 
od jednoho týdne až po několik měsíců. 
Každá korejská rodina mívá vlastní recept 
a tradičně se kimči nechávalo kvasit 
v hliněné nádobě zakopané do země. 
Dnes se kimči nechává na balkonech 
a v lednici. Z korejských lednic se tak line 
velmi specifický zápach kvašené zeleniny 
a po příjezdu z Koreji podobně zapáchají 
i zavazadla a oblečení.
Kimči totiž bývá vstupním testem a zároveň 
pastí na cizince. Servíruje se téměř 
ke každému jídlu a komu nechutná, ten 
bude mít s některými výraznými chutěmi 
velký problém. Čím více ho ochutnáte, tím 
se zdá lepší a lepší. Dokonce tak dobré, 
že při odjezdu turisté zjišťují, kolik jídla 
je možné převážet letadlem a jestli by se 
do kufru nevešel celý pytel této pochoutky. 

Jak se neztratit v nabídce
„I kdybyste se měli plazit po kolenou, 
musíte se dostat do Soulu,“ říká staré 
korejské přísloví. Pokud se chcete 
seznámit s korejskou kuchyní, pak to 
platí dvojnásob. Korejská metropole 
nabízí množství bister, kde se dá levně 
a velmi dobře najíst. Navíc jsou zde zvyklí 
na cizince, proto se zvyšuje pravděpo-
dobnost, že si objednáte to, co chcete. 
Jídlo je v Koreji společenská záležitost 
a není obvyklé chodit do restaurací, 
především ve večerních hodinách. 
Některé druhy pokrmů jsou navíc 
připravovány pouze pro více lidí, osamělé 
strávníky proto mohou někdy odmítnout. 
V korejských restauracích se sedí 
na zemi na polštářích u nízkých stolků 
a jí kovovými hůlkami. Není jednoduché 
se s nimi naučit, protože se liší od dře-
věných čínských, na které je většina 
Evropanů zvyklá. Je třeba počítat i s tím, 
že všechna menu budou v hangulu, 
korejském obrázkovém písmu. Obsluha 
vám příliš nepomůže, znalost angličtiny 
se omezuje na pár základní frází nebo 
slovíček, z nichž nejčastější v restauracích 

uslyšíte „hot". To má cizince varovat 
před příliš pálivým pokrmem, je ale 
nutné počítat s tím, že to, co připadá 
Korejcům jako běžně ochucené jídlo, 
může ostatním propálit chuťové pohárky. 
Pokud tedy nemáte s korejskou kuchyní 
zkušenosti, nejjistější je začít s typem 
bister nazývaných barbecue. Usadí vás 
ke stolu, v jehož prostředku se nachází 
malý gril. Na něm se grilují tenké plátky 
masa, buď vepřového, nebo hovězího. 
Plátky se poté nastříhají na tenké kousky 
kuchyňskými nůžkami a balí do listů 
čínského zelí. Maso nepálí, ale servírují 
se k němu pálivé omáčky. Na speciálním 
grilu přímo na stole se připravuje i pokrm 
bulgogi – naložené hovězí v pálivé 
omáčce se zeleninou.

všude nůžky
Dalším oblíbeným pokrmem je jjimdak, 
kuře naložené a uvařené v pálivé sojové 
omáčce servírované na obrovském 
talíři s rýžovými nudlemi, bramborami 
a zeleninou. Aby se nudle lépe jedly, 
nastřihávají se kuchyňskými nůžkami. 
Nůžky jsou velmi častou pomůckou 
nejen při pojídání pokrmů, ale také 
při vaření. Korejci kromě nudlí a masa 
stříhají i palačinky. 
Pokud si přejete menší oběd nebo 
jídlo, o které se nebudete muset dělit 
s ostatními, bývá nejlepší volbou 
bibimbap, což je rýže se zeleninou, 
vajíčkem a pálivou omáčkou, někdy 
i hovězím masem. Druhy zeleniny by 
měly být co nejbarevnější a aspoň čtyři, 
neboť symbolizují zemské živly. Suroviny 
se vaří odděleně a jsou aranžovány 
do misky dolsot, kde si je každý strávník 
sám míchá. Na svačinu je ideální kimbap, 
což je korejská obdoba sushi a je dostání 
v každém supermarketu. 
To je pouhý zlomek toho, co lze v Koreji 
ochutnat, základy však bývají stejné 
– maso, zelenina, rýže, pálivé omáčky 
a nudle. Nabídka masa se liší podle 
jednotlivých regionů, u moře například 

V korejské restauraci se sedí na zemi na polštářích Na návštěve v korejské rodině
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potraviny ve světě

Ingredience:  
 1 hlávka čínského zelí, 1 lžíce 

soli, paprikový prášek na kimči 
(dá se sehnat ve specializovaných 
asijských obchodech), 
ančovičková omáčka (dá se sehnat 
ve specializovaných asijských 
obchodech), 50 ml vody, 1 lžíce 
nastrouhaného zázvoru, 1 lžíce 
prolisovaného česneku, 4 jarní 
cibulky, jemně nakrájené

Ingredience:  
 200 g vepřového bůčku, 

4 nebo 5 šálků kimči, 1 lžička cukru, 
1 lžička pálivé papriky (koření), 
1 lžička pasty z chilli papriček 
(dá se sehnat v korejském obchodě), 
cibule, jarní cibulka, ½ balení tofu, 
sezamový olej a voda

Ingredience:  
 rýže, fazolové klíčky, hrstka listů 

špenátu, 2 malé cukety, 5 až 7 hub 
shiitake, 200 g mletého hovězího, 
1 mrkev, vajíčka, sojová omáčka, 
pasta z chilli papriček, česnek, 
sezamová semínka, sezamový olej, 
pepř, cukr

Postup:
 Nakrájíme listy čínského zelí na kolečka, 

posypeme solí a necháme v pokojové 
teplotě přibližně čtyři hodiny „vypotit". Pod 
tekoucí vodou zbavíme zelí soli a důkladně 
vysušíme. Smícháme paprikový prášek 
s vodou a ančovičkovou pastou a výslednou 
červenou pastou zalijeme zelí. Přidáme zázvor, 
česnek a jarní cibulku. Pasta by měla pokrývat 
zelí po celém povrchu. Rozdělíme směs 
do sklenic a nahoře necháme kousek místa. 
Pořádně směs zmáčkneme, aby se zamezilo 
vzduchovým bublinám. Uzavřeme sklenice 
a necháme v pokojové teplotě přibližně jeden 
den, potom umístíme do lednice. Hotové kimči 
by se mělo dát sníst již po týdnu. 

Postup:
 Do hrnce dáme kimči i se šťávou. Přidáme 

nakrájenou cibuli, feferonky, chilli pastu, pálivou 
papriku (koření), cukr, cibuli a bůček. Zalijeme 
vodou. Pod pokličkou vaříme 
asi 25 až 30 minut; prvních deset minut při 
vysoké teplotě, dále na mírném ohni. Přidáme 
tofu a vaříme dalších pět minut. Před podáváním 
zalijeme sezamovým olejem. 

Postup:
 Klíčky vaříme se solí 20 minut, promícháme 

s česnekem, olejem a solí. Umístíme na talíř. 
Špenát vaříme 1 minutu za stálého míchání. 
Smícháme se solí, lžičkou omáčky, stroužkem 
česneku a olejem a dáme na talíř. Nakrájíme 
cukety, osmahneme a umístíme na talíř. 
Osmahneme houby, přidáme 2 lžičky omáčky 
a smažíme 2 minuty. S olejem dáme na talíř. 
Osmahneme maso, přidáme 4 stroužky 
česneku, lžičku omáčky, ½  lžičky cukru, 
pepř a olej. Dáme na talíř. Nakrájíme mrkev 
a osmahneme, dáme na talíř. Připravíme volská 
oka. Do misky umístíme uvařenou rýži a kolem 
naaranžujeme ingredience, na rýži položíme 
volské oko. Podáváme se semínky a pastou.

KimČi 

VýVar z KimČi 

BiBimBap  

Doba přípravy: 55 minut, 2 až 4 porce

Doba přípravy: 50 minut, 4 porce

Doba přípravy: 30 minut, na 2 střední zavařovací sklenice  
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inzerce

PAŘÍŽ od 8 000 Kč
letenka, 2 noci v ***hotelu,
   ubytování, snídaně, 
      komplexní pojištění

ŘÍM od 7 100 Kč
letenka, 2 noci v ***hotelu,
         ubytování, snídaně, 
                 komplexní pojištění

NejlepšíNejlepší
eurovíkendy

a další...

infolinka 800 600 600
www.dovolena.cz

iTesco_Dotcom_inz_Svet_potravin_210x146.indd   1 02.10.13   15:06
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příběhy jídla

založil Jiří Deodat, neboli Gorgos Hatalah 
il Demški, a spisovatel V. V. Štech, znalec 
pražských reálií nad jiné povolaný, napsal: 
Jiří Deodat byl především pamětliv 
reklamy, a tou mu byl ve svrchované 
míře turecký oblek. V tom počal choditi 
po ulicích pražských, maje dřevěný tác 
se džbánem vřelé černé kávy na hlavě, 
v pravici pánev se žhavým uhlím, v levici 
truhličku s koflíčky a cukrem. Pražané 
vítali Deodeta s jásotem. O jeho líbezný 
nápoj byl takový shon, že již záhy koupiti 
si mohl právo měšťanské a privilegium 
kavárny.
Kdoví, zda to způsobila káva spojující 
ve své chuti a vůni tajemství cizích světů 
a dráždivost dálek s nostalgií snění, ale 
pravda je, že se kavárny velmi rychle 
staly zcela jedinečnými místy, ve kterých 
se snoubí elegance interiéru (vybavení 
některých kaváren, zejména ve Vídni, 
patří skutečně ke skvostům interiérové 
architektury, byť někdy se sklonem 

Kavárna, das Café, das Kaffeehaus, 
coffee house, café nebo la caféteria, kah-
vehane – díky malé jazykové procházce 
je nabíledni, že slovo kavárna je odvo-
zeno od slova káva a český etymologický 
slovník uvádí, že jde o slovo „z tureckého 
kahve odvozujícího se od arabského 
qahwa, snad podle habešského Kaffa, 
kde kávovník divoce rostl.“

turek v Praze
Káva se zřejmě začala pěstovat 
v 6. století našeho letopočtu v Jemenu, 
v Arabii vznikaly první plantáže kolem 
roku 1000, v polovině 15. století byla 
káva dovezena do Turecka a roku 1475 
byla v Istanbulu otevřena první kavárna. 
A záhy následují další po celé Evropě: 
1645 v Benátkách, 1650 v Oxfordu, 
1654 v Marseille, 1685 v Paříži kavárna 
La Procop, 1686 ve Vídni (někdy je 
uváděno 1685), 1711 pak také v Praze 
v Liliové ulici v domě U zlatého hada. Tu 

Pohoda s vůní kávy
Caffé espresso, macchiato, cappuccino, café au lait, café fredo, corretto – tajemné názvy 
různých úprav kávy, ale vždy servírované na vyleštěném tácku s malinkou sklenkou vody, 
konvičkou mléka a malou čokoládou či pidipamlskem, andělsky nadýchané dorty s čepicemi 
šlehačky, které dráždí i zapřisáhlé masožrouty, decentní úslužní číšníci, šum diskrétního hovoru 
a třeba i náladový klavír a nad tím vším nedefinovatelný odér poklidu a noblesy. To byly 
a někde ještě jsou, byť s drobnými proměnami, které přináší čas, kavárny.
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příběhy jídla

i patřičná klientela, takže nikdo nepo-
chyboval o tom, že v Louvru na Národní 
třídě potká třeba Alberta Einsteina, 
slavného herce Eduarda Vojana, malíře 
Josefa Váchala, Jana Zrzavého. V únoru 
1925 zde čeští spisovatelé založili pod 
vedením Karla Čapka Československé 
centrum PEN klubu. V Řetězové ulici 
v hudební kavárně Montmartre vášnivě 
řečnil Jaroslav Hašek, sedával tam 
Franz Kafka, básníci Toman a Gellner, 
apačské tance předváděl spisovatel, 
výtvarník a režisér Artur Longen se svou 
ženou herečkou Xenou, vystupovala tu 
Červená sedma a malíři vyzdobili stěny 
svými díly. Soužití pražské a německé 
kultury se dělo v krásné kavárně Arco 
v Hybernské ulici, jejíž interiér navrhl 
architekt Jan Kotěra. A tak bychom 
mohli na přebohaté mapě pražských 
kaváren sledovat kulturní život nejen 
úzce pražský, ale ovlivňující také kulturu 
středoevropskou. 

na klín nesedat
Ke světu kaváren patřili neoddělitelně číš-
níci. Byli jakýmsi znamením toho místa, 
jeho spiritus agens, jejich „uniformy“ se 
vždy vyznačovaly elegancí, bělostnými 
košilemi, nažehlenými zástěrami či fraky, 
jejichž krovky povlávaly mezi stolky. 
Co se týká podávaného sortimentu,  
převládala káva, víno a destiláty (v jisté 
době tak oblíbený absint, o čemž svědčí 
dodnes v kavárně Slávia visící obraz V. 
Olivy Piják absintu), ale bylo možné se 
tam také normálně najíst, či dát si pivo. 
Leč ke kávě (nebo k čokoládě) patřily 
různé zákusky, jejichž recepty byly 
povětšinou tajemstvím té které kavárny, 
všechny ty teplé koláče, štrúdly se 
šlehačkou, palačinky třeba s borůvkami, 
kremrole a rakvičky a „vídeňský“ sacher 
dort, který na oplátku ve Vídni vystřídaly 
v populární Café Hawelka obrovsky 
oblíbené buchty s povidly. Popularitě se 
těšily i párky s hořčicí, míchaná vajíčka, 
šunka s okurkou nebo obložené chleby. 

Rozlučme se s touto kratičkou exkurzí 
do nádherného světa kaváren citací 
několika z 23 doporučení, která vydal 
pražský kavárník Josef Suchánek pro 
hosty kavárny Arco na počátku minulého 
století: 
6. Přijde-li do kavárny host bez límce 
a vázanky, obrať se laskavě na vrchního, 
který mu obé zapůjčí...
13. Různí jiní váleční a pováleční kval-
tovní zbohatlíci musí slušně seděti, ne se 
na židli houpat nebo se roztáhnout, řvát 
od stolu ke stolu...
16. Přijde-li milenec s dívkou, nesedejte 
u okna a neseďte jeden druhému 
na klíně; možno tak činiti na mezi, 
jakmile se oteplí, ne však v kavárně.
18. Obecenstvo přicházející časně ráno 
z různých zábavných místností, nesmí 
své hodinové manželky objímat, ústen-
kovati, neb jiným nápadným způsobem 
dávati najevo své mecenášství.
Některým obzvlášť vynikajícím 
nezpůsobům jsem ochoten dáti 
i větší peněžní odbytné, když se 
mně reversem zavážou, že nebudou 
závod můj navštěvovati.

k lacinějšímu pozlátku) s elegancí obsluhy 
a klidně můžeme říci, že i s elegancí 
chutí. Kavárny se staly místem klidu 
uprostřed okolního pouličního ruchu, 
místem vyhledávané samoty, ať již 
návštěvník chtěl s kávou usrkávat 
svoje smutky nebo se jen tak těšit 
chvílí souznění se sebou samým, staly 
se útočištěm umělců, kteří se doslova 
sdružovali kolem oblíbených kaváren, 
aby v nich jakoby vyjmuti ze všedního 
života vášnivě prodiskutovávali své tvůrčí 
názory, sny a plány. V kavárnách se četlo 
(noviny a časopisy patřily k samozřejmé 
výbavě), tančilo, provozovala spolková 
činnost, konaly se tam pracovní schůzky, 
hrál kulečník, byla to útočiště milenců 
a nebo vyznavačů lelkování. Ano, tím 
nejtypičtějším „zaměstnáním“ v kavárně 
bylo sedět a kouřit, zvolna popíjet a dívat 
se na ostatní kolem, či ven, na množství 
světel a sedět a popíjet... 

Kavárna jako lék
Kavárna – to byl svět sám pro sebe, 
se svými pravidly, se svou filosofií, 
ve kterém se zapomínalo na ten svět 
„venku“. A není přitom paradoxem, 
že pro kavárny vznikající zejména 
ve dvacátých letech minulého století 
je typická (asi ve velké části na rozdíl 
od hospod) otevřená architektura – velká 
okna umožňující návštěvníkům ze svého 
kavárenského soukromí pozorovat život 
na ulici. A přes onu zvědavost zacílenou 
ven cítili se kavárenští pozorovatelé 
lehce povýšeně a vlastně bezpečněji než 
ti venku, asi jako řidič luxusního auta, 
když pozoruje capkající chodce. Zarytí 
vyznavači kavárenského života (a není 
jich málo) tvrdí, že kavárna působí 
na člověka jako lék tím účinněji, čím déle 
v ní člověk vysedává.
V Praze byly kavárny od přelomu 
19. a 20. století (až do nástupu komuni-
stického režimu po druhé světové válce) 
místem rozmanitého společenského 
života, k jejich jménům přináležela 
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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)

českou vánoční 
klasiku

moderní pokrmy

zahraniční kuchyni

žádná speciální 
jídla

anketa
Nyní můžete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce:
Jaká jídla vaříte o Vánocích?

Milá redakce,  
posílám můj nejoblíbenější recept na chleba. Chutná skvěle, je levný, ale hlavně bez 
práce. 

Monika Machálková, Frýdek-Místek

Ingredience:  
 3 hrnky hladké mouky, 1,5 hrnku vody, 2 lžičky sušeného droždí, 2 lžičky 

soli, 2 lžičky drceného kmínu, podle chuti semínka, bylinky apod.   

Tříminutový chleba 
bez hnětení

Postup:
 Do mísy nasypeme a zamícháme všechny suché suroviny, přilijeme 1,5 hrnku vody, 

zamícháme, přikryjeme utěrkou a dáme do tepla kynout. Doba kynutí je 8 až 12 hodin, ale 
když je teplo, stačí i 6 hodin. Těsto vyndáme na pomoučněný vál a roztáhneme na placku 
přibližně o 3 cm. Necháme 15 minut odpočívat. Poté těsto přeložíme na třetiny (zvrchu – 
zespodu a zleva – zprava). Zakryjeme utěrkou a necháme hodinu odpočívat.  Po ½ hodině 
zapneme troubu na 230 °C a necháme v ní nahřát pekáček i s pokličkou. Chléb poté 
přendáme do horkého pekáčku a pečeme půl hodiny při 230 °C přikrytý a pak ještě 15 
minut bez pokličky. Ty tři minuty práce stojí za to.  

Soutěž Recept měsíce
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.     

Země živitelka

Mýty 
o margarínu

Dobrý den,
váš časopis mám sice rád, ale v posled-
ním čísle jste mě rozzlobili tím, že jste 
hned na několika místech popisovali 
průběh výstavy Země živitelka. Chápu, 
že je to významná akce a váš časopis 
se na ní dokonce prezentoval, ale snad 
by příště stačilo všechny informace 
shromáždit na jednom místě.

Kryštof  Mýdlo, Brno 

Vážený čtenáři,
výstava Země živitelka je opravdu 
nejvýznamnější akcí v oboru potravi-
nářství, a tak je pochopitelné, že jí náš 
časopis věnoval odpovídající pozornost. 
To, že se zmínka o Zemi živitelce objevila 
na několika místech v čísle, je dáno tím, 
že jsme z akce přinesli původní reportáž, 
na základě smluvního vztahu jsme 
poskytli redakční prostor pořadatelům 
této výstavy a zmínky o Zemi živitelce se 
objevily i v souvislosti se značkou Klasa. 
Děkujeme za Váš názor a věříme, že 
zůstanete naším věrným čtenářem.

redakce

Vážená redakce,
se zájmem sleduji vaše testování 
potravin a tentokrát vás musím 
pochválit za test margarínů. Především 
proto, že jste v doprovodném textu 
odstranili jeden z mýtů, který margarín 
prezentoval jako chudou imitaci 
másla, ale přitom se ukázalo, že 
se jedná o potraviny, které mohou 
rovnocenně existovat vedle sebe 
a každé má přitom své přednosti 
– vedle chuťových i zdravotní. 
A konkrétní výsledky senzorického 
a laboratorního sledování pak jsou 
užitečným návodem, jaký margarín 
si v obchodě vybrat, protože i tady 
platí, že cena neznamená současně 
kvalitu. Závěrem se musím přiznat, že 
mě právě tyto výsledky překvapily a už 
jsem změnil značku margarínu, který 
je pro mě volbou číslo jedna.

Jaroslav dusil, zlín

Doba přípravy: 30 minut + kynutí + 45 minut pečení
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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 11/13

dárky pro nové 
předplatitele

léto i v zimě se skutečným ovocem
Ke zvýhodněnému ročnímu předplatnému časopisu můžete nyní získat 
balíček tří švýcarských sirupů GRüNHOF s vysokým obsahem ovocné 
šťávy. Svěží chuť malin, jahod, pomerančů či černého rybízu si tak můžte 
připomínat po celý rok. Sirupy garantují vysoký 30 % podíl jednodruhové 
ovocné složky, a tak si můžete být jistí, že nápoj bude obsahovat 
skutečnou původní šťávu z jahod, černého rybízu, malin či pomeranče. 
To vše bez přidaných barviv, umělých sladidel či chemických konzervantů. 
Při ředění 1:10 získáte z jedné lahve 22 sklenic lahodného nápoje. 
Vysoce kvalitní ovocné sirupy GRüNHOF pořídíte v běžné maloobchodní 
síti za doporučenou cenu 69,90 Kč (500 ml). 

Balíček obsahuje tři ovocné sirupy Grünhof, balení Pringles a čaje 
Ahmad Tea 9 pokušení. 

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. Zdarma můžete dostávat 
na svůj email aktuální informace o nebezpečných potravinách na trhu a aktuální newslettery 
o dění na webu. Navíc si můžete vybrat jeden ze skvělých dárků z naší nabídky:
 

Ke zvýhodněnému celoročnímu předplatnému si můžete vybrat další dárek: 
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 z říjnového čísla:
Charles M. Schulz: Vše, co potřebuješ, je láska. Ovšem tu a tam trocha dobré čokolády také neuškodí.
 

křížovka
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Dejte přednost kvalitě!

www.eklasa.cz

Výjimečná

dá pečení tu nejlepší chuť
KVALITA

Určitě znáte spoustu chutných receptů 
na úpravu masa. Velice nás těší, když 
jejich součástí jsou i naše kvalitní 
potraviny. Děkujeme vám a přejeme 
dobrou chuť. 

Vaši výrobci potravin se značkou KLASA
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