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editorial

Milé čtenářky, milí čtenáři,
do ruky se vám dostává závěrečné číslo ročníku 2013. Jeho hlavním 
tématem jsou pochopitelně Vánoce, tentokrát ve světovém měřítku. Některé 
cizokrajné sváteční zvyky a pokrmy pobaví, jiné překvapí a další spíš vyděsí. 
Asi málokoho z nás láká ovívat se u štědrovečerního stolu pavím peřím 
a jako hlavní chod si pochutnat na jeho bývalém majiteli. Ale věřte, že 
Argentinec by se nad bramborovým salátem vaší babičky také nerozplýval, 
i když vy na něj myslíte vždy až do Tří králů.
Naše kořeny hrají o Vánocích větší roli než kdykoli během roku, kdy jsme 
celí světaznalí, rozcestovalí a globální. O vánočních svátcích býváme rádi 
česky tradiční, jak potvrdila i anketa na našich webových stránkách. Tři 
čtvrtiny z nás vaří českou vánoční klasiku, zahraniční kuchyni a moderní 
pokrmy nepřipravuje dokonce žádný ze čtenářů, kteří se do naší webové 
ankety zapojili. 
Velký prostor jsme v tomto čísle věnovali také zimnímu stravování a tomu, 
jak se v chladných měsících zahřát. Samozřejmě, řada z nás sáhne po něčem 
ostřejším, ale pokud se chcete vydat na spolehlivější, dlouhodobější a také 
zdravější cestu, nechte se inspirovat našimi tipy. Nejedná se o žádnou 
vědu, stačí nahlédnout do domácností našich předků. A vězte, že většině 
se budou pravidla zimního stravování zamlouvat. V této době zapomeňte 
na diety, bude na ně dost času na jaře, a dejte volný průchod svým chutím 
na maso, horké polévky a omáčky. Pomozte svému tělu, které vydává 
spoustu energie na ohřev, a netrapte 
ho potravinami, které vám oslabí 
imunitu. 
Neporadíme vám však jen se zimními 
potravinami, dále se v tomto 
čísle dočtete, jak se nenechat 
napálit při výběru živého kapra ani 
mraženého filé a jak můžete odlehčit 
dětskému vánočnímu jídelníčku. Své 
nejoblíbenější recepty nám naservírují 
známé osobnosti, podíváme se pod 
pokličku kuchařům na slunné Floridě 
i ve valašské vesničce.  
Za celou redakci časopisu Svět 
potravin vám děkuji za čtenářskou 
přízeň a přeji krásné prožití vánočních 
svátků.

Kateřina Bendlová, editorka

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) 7
Na dárek se mohou těšit: Zděnka Vízková, Dubí 2, 
Marie Kulhavá, Rychnov n. Kn., Irena Sladká, Domažlice

Řada vlastní značky Boni z Penny Marketu si pro 
vás připravila další novinku. Ochutnejte výborné 
smetanové jogurty Boni Cremoso v několika 
příchutích – třešňový, jahodový, stracciatella 
a další. K snídani, na svačinu nebo jen na chuť. 
Tato novinka vás vždy potěší. Více nejen o řadě 
výrobků Boni na stránkách www.penny.cz.
Poukázku do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří 
na adresu redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou 
odpověď na otázku: 
Jak zní aktuální slogan PENNY?
a) Nakupujte hezky česky
b) Nakupujte
c) Nakupujeme hezky
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www.svetpotravin.cz 
v listopadu

• v listopadové anketě jsme se ptali, 
jaká jídla vaříte o Vánocích. Většina 
z vás, celých 73 %, vaří českou 
vánoční klasiku, žádná speciální jídla 
nepřipravuje 27 % čtenářů. Moderní ani 
zahraniční kuchyni příliš neholdujeme. 
• nejvíce vás zaujaly články o testování 
potravin, jimž jsme se věnovali 
v každodenním seriálu a na facebooku. 
Na našem webu nyní naleznete přehled 
toho, jak která média testují, rady 
a doporučení, jak poznat kvalitní testy, 
tipy pro výrobce i jaké mají šance 
na obranu. A také zamyšlení, zda 
testům v médiích potravin můžeme 
věřit. 
• uvařit si můžete podle korejských 
receptů, dozvíte se také, jak bojovat 
proti zácpě a přenést se můžete 
i do prvorepublikových kaváren 
• neváhejte a zaregistrujte se! Každý 
měsíc pak obdržíte newsletter s odkazy 
na nejzajímavější články, soutěže a akce 
měsíce na webových stránkách. díky 
tomu vám tak již žádný zajímavý článek 
neuteče. 
• na www.svetpotravin.cz naleznete 
i objednávku zvýhodněného 
předplatného. S předplatným 
získáte rovněž balíček francouzských 
hrubozrnných paštik.

SOUTĚŽ PENNY 
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Nezapomeňte si koupit lednové číslo Světa potravin, které vychází 23. prosince.

2013

Jak jíst podle znamení zvěrokruhu?

Kolik masa najdeme v párcích?

Tipy na zklidnění podrážděného žaludku

Žhavé recepty Jižní Ameriky

Nebezpečí číhající v exotickém ovoci

Na co se můžete těšit příště?



Přečtěte si 
Chuť domácí 
kuchyně 
Nová a podmanivá 
kuchařská kniha Nigelly 
Lawsonové nabízí lákavá, 
nostalgická i konejšivá 
jídla v moderním 
pojetí. Najdete zde 
rychlé a jednoduché 
netradiční recepty pro 
chvíle, kdy vás tlačí čas, 
časově náročnější jídla 
na víkend i speciality vhodné ke zvláštním 
příležitostem. V knize najdete odpovědi 
na každodenní výzvy – co malého 
dát dětem k zakousnutí, jak narychlo 
připravit něco k snědku pro nečekanou 
návštěvu nebo jak využít zbytky. Nejde jen 
o šetrnost, ale také o kreativitu. Vydává 
Ikar za cenu 599 Kč.           

Regionální 
kuchařka   
Každý tuzemský region 
má své vlastní jedinečné 
recepty. Stačí se podívat 
třeba jen na sladkosti: 
v Podkrkonoší mají 
miletínské modlitbičky 
a hořické trubičky, 
na Chodsku ornamen-
tální koláče z máslového 
těsta, na Valašsku frgále 
„hruščáky“... Regionální kuchařka obsa-
huje 13 kapitol, z nichž každá představuje 
konkrétní region i specifika jeho kuchyně. 
Kniha vás seznámí s národopisem, historií, 
se spoustou zajímavostí, ale především 
s tradičními polévkami, masitými pokrmy, 
přílohami a dezerty. Vše je doplněno 
krásnými fotografiemi pokrmů i krajiny. 
Vydává Smart Press za cenu 499 Kč.         

Sladký design
Lahodné a stylové 
sušenky, cupcakes, dorty 
nebo dortová lízátka? 
Díky knize Sladký design 
Hanky Rawlings – 
názorným fotografiím 
a podrobným instrukcím 
a tipům – připravíte 
sladkou slavnostní tabuli 
k nejrůznějším příležitos-
tem (narození miminka, 
narozeniny vašich nejbližších, první školní 
den, svatba, oslavy jara, zimní radovánky). 
Autorka vás seznámí s prací s potahova-
cími a modelovacími hmotami a objasní 
pojmy jako bílková poleva či ganache. 
Vydává Smart Press za 499 Kč. 

12/13
Adventní atmosféra      
Přijďte zažít romantickou atmosféru 
největších vánočních trhů v zemi. Trhy 
na Staroměstském náměstí začínají 
prvním prosincovým dnem a končí 
na Nový rok. Těšit se můžete na desítky 
tradičních stánků s vánočními dekoracemi, 
cukrovím, perníčky, kapry, ozdobami, 
dárky a občerstvením pro zahřátí. 

Předvánoční zastavení  
Již podruhé v předvánočním čase 
přivítá Brno 25 špičkových vinařů z celé 
jižní Moravy, kteří představí svá vína 
v nejkrásnějších sklepních restauracích, 
vinárnách a historických vinných sklepích. 
Vrcholem festivalu Víno z blízka bude 
Velká degustační sobota a Vánoční vinný trh 
o víkendu 7. a 8. prosince.

Hradní tradice    
Zpestřete si vánoční svátky návštěvou hradu 
Buchlov obohacenou o akci Na Štěpána 
otevřená brána. 26. prosince na vás 
čeká živý betlém, zpívání koled a vánoční 
tradice jako odlévání olova. Ochutnat 
můžete vánoční punč, svařák, zabijačkové 
pochutiny, čaj z Lípy neviny a hradní vína 
Ludmila, Hanuš a Jindřich.   
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kalendárium

Mikuláš na Trúbě
Na Trúbě, věži hradu Strallenberg ve Štram-
berku, můžete v sobotu 7. prosince prožít 
setkání s Mikulášem a čertem. Zároveň 
se seznámíte s tradičními vánočními zvyky 
a ukázkami technik výroby. Uvidíte vznikat 
jablkový svícen, zahřejete se punčem, 
ozdobíte si vánoční perníky a zazpíváte 
vánoční koledy.   

Oslavy na farmě
Přijďte na Farmářské vánoční trhy 
do krásného a neobvyklého prostředí Farmy 
Blaník. Připraveny jsou pro vás kovářská 
ohnivá show, živý betlém, vepřové hody 
s domácími jitrnicemi, jelity a zabijačkovou 
polévkou, prodej staročeského trdelníku 
a dalších adventních pochoutek a od 
7. prosince také vánoční strom.  

Bouzov plný perníku  
Rádi pečete a zkoušíte nové věci? Zkuste pro 
změnu místo tradiční perníkové chaloupky 
vyrobit perníkový hrad a zúčastněte 
se soutěže o ten nejpovedenější přímo 
na hradě Bouzov. Případně se můžete 
jen přijít podívat na jejich výstavu během 
prohlídek ve dnech 26. až 27. prosince, kdy 
také budou vyhlášeny výsledky.         
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Čekání nA JežíškA  
Svátky rodinné pohody a klidu se 
nezadržitelně blíží a nedočkavě 
příchod Ježíška vyhlížejí hlavně 
děti. Čekání jim může zkrátit jeden 
z adventních kalendářů Orion. 
Na svá dětská léta zavzpomínáte díky 
kalendáři s tradičními českými motivy, který je plný bonbonů s lahod-
nou mléčnou náplní. Případně můžete vsadit na jistotu a pořídit si 
kalendář z mléčné čokolády s oblíbenými lentilkami uvnitř. Pokud se 
chcete vyhnout čokoládě, odškrtávejte si zbývající dny pomocí JOJO 
kalendáře ukrývajícího želé různých ovocných příchutí. Kalendáře 
zakoupíte od 95 Kč. 

TIP REDAKCE

DáRek, CO CHuTná
Rodinná firma Váhala a spol. 
z Hustopečí nad Bečvou přichys-
tala pro letošní předvánoční trh 
dárkovou kazetu s vybranými 
specialitami, které díky své 
kvalitě a chuti slibují gurmánský 
zážitek. Kazeta obsahuje 
Váhalovou paštiku 300 g, 
kvalitní hrubozrnnou paštiku 
francouzského typu, která 
získala ocenění za kvalitu KLASA, 
a Farmářskou klobásku, vyrobenou podle tradiční hanácké receptury. Tato 
šťavnatá klobása se pyšní značkou Regionální potravina Olomouckého kraje. 
Doporučená prodejní cena kazety je 215 Kč.

DelikATeSní SAláT  
Česká štědrovečerní večeře je neodmyslitelně 
spojena nejen s obalovaným kaprem, ale také 
domácím bramborovým salátem. Co rodina, to 
jiný recept na bramborový salát! Málokdy ale 
chybí jako jedna ze základních složek kvalitní 
majonéza, kterou přidávala již Magdalena 
Dobromila Rettigová. Vyzkoušejte delikatesní 
majonézu české kvality z řady Penny značka. 
Skleničku 250 ml pořídíte exkluzivně v prodej-
nách Penny za 17,90 Kč.

HRAvé ČOkOBuBlinky   
Fialová kráva Milka přichází s novin-
kou Milka bubbly. Po rozbalení vás 
překvapí její originální vzhled. Nová 
Milka je totiž jedna bublinka vedle 
druhé. Díky hromadě nadýchaných 
a lahodných čokobublinek a alp-
skému mléku se čokoláda jemně 
rozplývá na jazyku. Milka Bubbly je 
k dostání hned ve dvou variantách. 
Pochutnat si můžete buď na mléčné, 
nebo mléčné s bílou čokoládou. 
Tabulka čokolády (100 gramů) stojí 
25,90 Kč. 

vOňAvá OzDOBA    
Klasickou příchuť vánočního 
cukroví a koření si můžete dopřát při 
mlsání zcela nových Orion Salonek 
s příchutí Margot perník. Tradiční 
receptura Margot tak byla doplněna 
o typickou zimní edici. Tato novinka 
rozšířila řadu tradičně nabízených 
Salonek Banány, Margot, Koko, 
Karmen a Višeň. Každá cukrovinka 
je zabalená zvlášť, takže vůni a chuť 
Vánoc uvolníte pokaždé, když jednu 
rozbalíte. Doporučená maloobchodní 
cena za balení 380 gramů je 85 Kč. 

kávOvAR PRO MlADé   
Stejně jako všechny další kávovary 
Nescafé dolce Gusto klade 
i novinka MiniMe velký důraz 
na design. K dostání je v červené, 
bílé a černé barvě a díky svým 
rozměrům se vejde i do té nejmenší 
kuchyně. Obsluha je velmi jednodu-
chá. Stačí si jen vybrat jednu ze 32 
variant teplých a studených nápojů, 
vložit kapsli, zvolit množství vody 
a o zbytek se postará automatický 
systém. Vychutnat si pak můžete 
espresso, latte nebo třeba netradiční 
karamelové chococino a broskvový 
ledový čaj. Doporučená maloob-
chodní cena je 2499 Kč.
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kontroly zajímají 

lokální a poctivé  

Češi bodují

co se kde šustne

vítězný kornspitz    

Pivní králové

Od konce května, kdy Státní veterinární správa začala 
na svých internetových stránkách zveřejňovat výsledky 
svých kontrol, navštěvuje tuto aplikaci zhruba 20 000 lidí 
měsíčně. Největší zájem je o výsledky kontrol u řezníků 
a obchodníků. Následují výsledky kontrol zboží z dovozu, 
masné výrobny, mlékárny, drůbeží porážky a zpracova-
telny vajec. „Za velmi dobré považujeme, že se veřejnost 
může přesvědčit o tom, že u českých výrobců a zpracova-
telů zjišťujeme mezi jedním až maximálně třemi procen-
ty problémů. A většinou jde o problémy se značením, 
teplotou apod.,“ uvedl mluvčí SVS Josef Duben. 
 

Češi a Slováci opět ukázali, že patří mezi evropskou špičku 
v disciplíně zvané carving, tedy dekorativním vyřezávání ovoce 
a zeleniny. V rakouském Innsbrucku se v rámci tradiční gastro-
nomické výstavy a kuchařského klání uskutečnila poprvé mezi-
národní carvingová soutěž big Carving Contest Innsbruck. 
V průběhu tří dnů bylo prezentováno 84 prací soutěžících ze 
třinácti zemí. Ti se utkali ve dvou disciplínách, live carvingu 
a předem připravených kompozicích. Absolutním vítězem 
soutěže se stala teprve devatenáctiletá Eliška Vostalová, 
na její úspěchy navázali medailovým umístěním i další členové 
Czech-Slovak Carving Teamu. 

Již třináctý ročník má za sebou soutěž České pivo, kterou tradičně 
vyhlašuje Český  svaz pivovarů  a  sladoven. O první  příčku  v hlavní 
kategorii  světlých  ležáků se  letos podělila piva Starobrno a Litovel 
Premium.  V  souběžně  vyhlašované  novinářské  ceně  zvítězilo  pivo 
z pivovaru Svijany. V kategorii světlých výčepních se na prvním mís-
tě  umístila  piva  Starobrno  tradiční  a  Staropramen.  Mezi  stále  po-
pulárnějšími  jedenáctistupňovými  pivy  zvítězily  shodně  Gambrinus 
Excelent, Humpolecká jedenáctka a Velkopopovický Kozel Medium. 
Nejlepším nealkoholickým pivem se stal Zubr Free, tmavým pak Li-
tovel Dark. 

Pokud už vás omrzely nákupy v neosobních hypermarketech, zkuste 
zavítat do nové prodejny STOH. Jak sám název evokuje, nabízí poctivé 
farmářské, kvalitní, čerstvé a lokální potravinářské produkty. Velkou část 
tvoří sortiment malých producentů z Čech a Moravy, najdete tu však i vý-
robky z ciziny. „Stoh naplňuje naši představu o tom, co bychom chtěli mít 
doma ve spižírně a lednici,“ říká autor projektu Martin Derco. Prodejna je 
koncipována ve farmářském stylu a najdete v ní vše od mléka, čerstvých 
ryb až po koření a oleje. Jako pilotní projekt je otevřena prodejna v Řitce, 
následovat bude e-shop a další obchody. 

Věděli jste, že i tradiční pečivo kornspitz má svou vlastní soutěž? 
Vítězem  jubilejního 10. ročníku soutěže se stalo pekařství Mako-
vec z Valetic u Brna. Vítěz musel ve finále soutěže porazit dvacet 
konkurentů, kteří o kvalitách jeho výrobku rozhodli hlasováním 
po degustaci anonymních vzorků. Značkové pečivo kornspitz 
s ochrannou známkou bylo vynalezeno v roce 1984 společností 
Backaldrin v Rakousku. Po celém světě se ho denně napečou tisíce 
podle přesně definované receptury. Pravý kornspitz má rohlíkový 
tvar, jeho délka musí dosahovat 18 až 22 centimetrů a charakteris-
tická je zejména vrchní strana se dvěma šikmými zářezy. 
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palec nahoru, palec dolů

vyhodit je levnější          
– palec dolů 
Obchodníci chtějí, aby stát 

zjednodušil darování přebytečných 
potravin potřebným. Svaz obchodu 
a cestovního ruchu proto chce před-
ložit požadavek na zrušení povinnosti 
platit z darovaných potravin daň a také 
možnost darovat i klamavě označené 
potraviny. Supermarkety, které chtějí 
neprodejné potraviny věnovat například 
potravinové bance, musejí nyní zaplatit 
patnáctiprocentní daň z přidané hod-
noty. Navíc musejí vyhotovit darovací 
smlouvu, která bude obsahovat všechny 
položky. „Pokud však řetězec potraviny 
zlikviduje, standardně například 
v kafilérii, pak si o jejich hodnotu sníží 
daň z příjmů a DPH neplatí,“ vysvětlil 
prezident Svazu obchodu a cestovního 
ruchu Zdeněk Juračka.    

když káva pomáhá    
 – palec nahoru 
V českém kavárenství se prosa-

zuje trend sociálních kaváren. Tato zaří-
zení nabízejí nejen kvalitní kávu, ale také 
pomoc lidem, kteří mají ztížené podmínky 
při vstupu na trh práce. Na fungování 
takových podniků se podílejí lidé se slu-
chovým či zrakovým postižením či mladež 
vyrůstající v dětských domovech. Provoz 
sociálních kaváren podporují dotace 
z Evropské unie. „Je to jednoznačně 
trend, který může fungovat a propojovat 
jednotlivé skupiny. Někdo, kdo byl ještě 
před dvaceti lety jen zavřen v ústavu, je 
součástí společnosti s plnohodnotným 
zaměstnáním,“ říká ředitel festivalu Pra-
gue Coffee Festival Daniel Kolský. V Praze 
zajděte například do Café Bazaar, Tiché 
kavárny či Naší kavárny.
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Mléko pro všechny      
– palec nahoru 
Agrární komora ČR zakon-

čila tříletý projekt Bílé plus, jehož 
cílem bylo zvýšit spotřebu mléka 
a mléčných výrobků u české populace. 
Konzumace mléka a mléčných výrobků 
od roku 1989 dlouhodobě klesala, 
ačkoli tyto produkty hrají podle odbor-
níků ve výživě člověka nezbytnou roli. 
„V posledních letech kolovaly o mléce 
spousty nepodložených pověr. Projekt 
měl tyto mýty a polopravdy uvést 
na pravou míru, aby se lidé nebáli 
mléko, sýry a další výrobky z mléka 
zařazovat do svého jídelníčku,“ vysvět-
luje prezident Agrární komory ČR Jan 
Veleba. Přes úspěchy projektu pijí Češi 
nadále pouze 57 litrů mléka ročně, 
což je o více než 7 litrů méně, než činí 
průměr EU. 

Stále mnoho hladoví       
– palec dolů 
V letech 2011 až 2013 trpělo 

v celém světě hlady zhruba 842 mili-
onů obyvatel, což je asi 12 % světové 
populace. To je jen o něco méně než 
v předchozích letech. V roce 2009 
trpělo hlady 1,02 miliardy lidí, v letech 
2010 až 2012 pak 868 milionů. Oproti 
90. letům jsou dnešní čísla nižší o 17 %. 
I přesto hrozí, že v některých oblastech 
nebude dosaženo jednoho z rozvo-
jových cílů tisíciletí, kterým je snížení 
počtu hladovějících o polovinu do konce 
roku 2015. „Země, které si v uplynulých 
dvou desetiletích prošly nějakým kon-
fliktem, bojují s překážkami, které jim 
brání ve snižování počtu hladovějících,“ 
popisuje zpráva. Nejhůře je na tom 
i nadále Afrika, kde trpí podvýživou 
každý pátý člověk.

Přísnější prodej        
– palec nahoru 
Metanolová aféra, která vypukla 

v České republice loňské září, si vyžádala 
přísnější legislativu ohledně výroby a pro-
deje alkoholu. Sníží se objem nejvyššího 
povoleného balení alkoholu ze součas-
ných šesti na jeden litr, pouze v případě 
lahví bude přípustné nejvýše třílitrové 
balení. Prodejci kvasného a konzumního 
lihu a lihovin budou muset mít koncesi 
stejně jako výrobci. Zákon také stanovuje 
hranici objemu nápoje, od které se 
budou lahve muset značit kolkem, 
na 0,6 decilitru. Místo, kde se bude líh 
značit, bude muset být pro potřeby celní 
správy vybaveno sledovacím kamerovým 
systémem. Za porušení zákona hrozí 
až pětimilionová pokuta nebo dvouletý 
zákaz činnosti.   

i kapka uškodí            
– palec dolů 
Mnoho rodičů vůbec netuší, 

že pouhé cucnutí piva, vína či lihoviny 
může u dítěte v brzkém věku způsobit 
i závažné zdravotní problémy. Zvláště 
u malých dětí může i malé množství alko-
holu zapříčinit lehkou otravu a později 
komplikace ve vývoji mozku, paměti 
a celkové inteligence. Navíc se silně zvy-
šuje pravděpodobnost budoucího vzniku 
závislosti na alkoholu a drogách. „Pokud 
už staršímu dítěti dovolíme opravdu malý 
příležitostný přípitek, měli bychom mu 
vysvětlit, že konzumace alkoholu není 
v jeho věku povolená, tento zákaz má 
své odůvodnění a my děláme výjimku, 
protože dítěti důvěřujeme,” radí Josef 
Šedivý z Drogového informačního centra 
neziskové organizace Sananim.
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Vánoce si většina z nás neumí představit bez kapřího řízku 
se salátem na štědrovečerní tabuli. Toto období je přitom 
také často jediná příležitost, při které kapra kupujeme. 
A možná právě proto málokoho napadne se o jeho správný 
výběr i kuchyňskou přípravu více zajímat.  

veterinární správy Josef Duben. 
Osoba, která hodlá provozovat sezónní 
prodej ryb, musí oznámit místně příslušné 
veterinární správě, kdy a kde bude ryby 
prodávat. Co kontrolory zajímá, je vyvěšení 
ceníku ryb i nabízených služeb, platné 
úřední ověření váhy, správné zabití ryby, 
vážení i účtování, povolení k prodeji a úplné 
vyplnění každé stvrzenky. Ve vaničce vah by 
dále neměla být namrzlá voda, která pak 
logicky každé prodané rybě přidá na navá-
žené hmotnosti a potažmo i na ceně. 
Rybám samozřejmě musí být zajištěno 
prostředí v souladu s požadavky na pohodu 
zvířat a jejich ochranu před týráním. Při 
zaznamenání nedostatků následuje správní 
řízení a hrozí pokuty i v řádech desetitisíců 
korun. 
Každý zákazník by měl vyžadovat především 
tu nejlepší kondici prodávané ryby. Kapr 
nesmí plavat na boku a mít jakékoli zranění. 

měl uvědomit, že ryba není domácí zvíře ani 
hračka pro děti. Nejhorší variantou je pak 
kapra vypustit zpět na svobodu, třebaže 
tak činíme v dobré víře. Kapr je na podzim 
vyloven a umístěn na sádky, kde se zbaví 
bahenního pachu, ale i přiměřeně vylační. 
Pokud je v této kondici vypuštěn do řeky 
či rybníka, v naprosté většině případů uhyne. 

Pravidelné kontroly
O Vánocích jsou prováděny časté kontroly 
prodejců živých ryb Českou obchodní 
inspekcí a Státní veterinární správou. 
Obecně nejsou u prodejců zaznamenávána 
velká pochybení. „Nejčastější závady, které 
inspektoři městské veterinární správy v Praze 
zjistili, bylo přeplňování kádí, což znamená 
nebezpečí dušení a nedostatečný přívod 
vody, což zase znamená nedostatečné 
provzdušňování a opět dušení. V obou 
případech jde o týrání,“ říká mluvčí Státní 

Živého kapra a další sladkovodní ryby 
koupíme během svátků ve stáncích na trzích 
i v supermarketech. Jistou volbou je však 
jeho koupě na sádkách rybářských podniků. 
Tam jsou ryby navíc k dostání celoročně. 
Pokud dáte přednost živé rybě, je rozhodně 
nejlepší ji co nejdříve zabít a vykuchat. Ryba 
se nejprve omráčí úderem na temeno, 
tedy kousek nad očima, a teprve potom 
vykrví přetnutím žaberních oblouků nebo 
uříznutím hlavy hned za skřelemi. Porcování 
můžete odložit na pozdější dobu. Při teplotě 
0 až 4 °C ryba vydrží v dobrém stavu až čtyři 
dny. 

kapr není na hraní
Kapra si ale raději nechejte zabít přímo 
u stánku od odborníků. Nesvědčí mu 
transport domů, pobyt ve vaně v chlorované 
vodě ani stres spojený s neodborným 
zabíjením na kuchyňské lince. Každý by si 

Jak vybrat rybu

• U živé ryby vyžadujte vždy co nejlepší 
kondici, ryba musí být čilá a mít jasné oči.
• Pozornost věnujte čistotě pracovního 
prostředí.
• Pokud nechcete rybu trápit, nechte si ji 
vždy odborně zabít přímo od prodejce.
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Kvalitě masa neprospívá ani pobyt v přepl-
něné kádi. Naopak o dobrém zdravotním 
stavu svědčí jasné oči a čilost ryby. V případě, 
že si necháme rybu i zabít a vykuchat, bude 
nás jistě zajímat čistota pracovního prostředí 
a dostupnost pitné vody k omývání. 
Prodejce musí mít odpovídající porcovací 
desku, nože, paličku na omračování ryb, 
nádoby na pevné odpady (vnitřnosti, žábry, 
šupiny apod.). Osoby, které ryby usmrcují, 
kuchají nebo porcují, musejí mít zdravotní 
průkaz, ochranné pomůcky a usmrcovat 
smějí ryby jen schváleným způsobem 
a na přání zákazníka, nikoli do zásoby, aby 
se vyloučila možnost prodeje ryby leklé. 

Čerstvené není čerstvé
Pokud si chcete přípravu večeře maximálně 
ulehčit, můžete využít nabídky specializo-
vaných prodejen a větších supermarketů. 
Ty nabízejí chlazené opracované ryby, filety 
nebo alespoň ryby mražené. V případě 
čerstvých ryb spoléhejte především na své 
smysly. U volně ležících kusů musí být 
prodejní pult plný ledu, který by měl ryby 
také pokrývat, ne jen ležet pod nimi. Ryba 
musí být dobře omytá, svěží barvy a v žád-
ném případě nesmí zatuchle páchnout. 
Maso by mělo být pružné a po zmáčknutí se 
vrátit do původní polohy. Má-li ryba hlavu, 
zkontrolujte také oči a žábry. Oči nesmějí 
být zapadlé, ale naopak čiré a lesklé, žábry 
musejí mít jasně červenou barvu. 

Pozor na to, že ne všechny tyto ryby 
splňují představu běžného spotřebitele 
o čerstvosti. Narazit můžeme také na ryby 
tzv. čerstvené neboli refreshované – to 
znamená ryby zmražené a poté opět 
rozmražené. V každém případě musí být 
tato skutečnost uvedena přímo na cedulce 
u volně prodávané ryby nebo na etiketě 

ryby vakuově balené. 
Zakoupenou čerstvou rybu vždy co nejdříve 
vyjmeme z obalu (v případě, že se jednalo 
o vakuově balenou rybu), omyjeme, osolíme 
a uložíme do ledničky. Tyto ryby jsou určeny 
pro co nejrychlejší kuchyňské zpracování. 

neplaťte za vodu
U mražených ryb má velký vliv na kvalitu 
především způsob jejich zamražení. 
Nejkvalitnější je maso ryb, pokud se 
zamrazí a zpracuje přímo na moři 
(seafrozen). Úlovky se zde mrazí šokově 
na - 36 °C, takže nevznikají krystalky 
vody, které by svalovinu potrhaly. Takové 
filé by mělo být šťavnaté a bez přidané 
vody. Druhým způsobem je zamražení 
na pevnině (landfrozen) – vylovené ryby se 
na lodích skladují v chladu a zpracovávají 
se a mrazí až na pevnině. Během této 
časové prodlevy však může docházet 
ke změnám v rybí svalovině. Nejméně 
šetrné je dvojité zamražení (doublefrozen), 
při kterém se ryby zamrazí na moři hned 
po vylovení. Poté se odvezou na pevninu, 
kde jsou rozmraženy, zpracovány a znovu 
zamraženy a distribuovány dál. Při tomto 
způsobu zpracování maso ztratí velké 
množství vody a výsledný produkt tak bývá 
sušší.   
I u mražených ryb můžete narazit na to, 
že do nich výrobci přidávají různá aditiva, 
nejvíce polyfosfáty, které pomáhají vázat 

vodu v mase. Výrobek tak opticky stojí 
méně, ale část ceny tvoří jen voda. Navíc 
při tepelné úpravě dochází k uvolňování 
této vody a ryba se tak nesmaží, ale spíše 
vaří ve směsi oleje a vody. Při vysoké 
vodní aktivitě také může hrozit riziko 
mikrobiální kontaminace. Nejedná se totiž 
o žádné zanedbatelné množství – v testu 
prováděném Státním veterinárním ústavem 
pro MF DNES měly z osmnácti výrobků jen 
čtyři nad 80 % rybího masa, pět méně než 
60 % a jeden dokonce méně než polovinu. 
Žádný předpis výrobcům neurčuje, kolik 
vody mohou do ryb přidávat. 
Některé ryby nemají vodu uvnitř, ale 
pokrývá je hladká krusta ledu, tzv. glazura. 
Ta nemusí značit znehodnocení ryby, spíše 
naopak – pokud je provedena správně, 
chrání rybu před vysušením a žluknutím. 
Glazování by nemělo zvýšit váhu produktu 
o více než 5 %, můžeme se však na trhu 
setkat i s výrobky, jejichž hmotnost je až 
ze 40 % tvořena glazurou. Na obale je tak 
třeba sledovat hmotnost výrobku (brutto 
hmotnost) a čistou hmotnost (netto 
hmotnost). Pokud se tyto údaje výrazným 
způsobem liší, je jasné, že výrobce vodou 
rozhodně nešetřil.
U mražených ryb je nutné dodržet teplotu 
skladování minimálně - 18 °C. Rozmra-
zovat by se měly pozvolna, tedy v lednici, 
nikdy nepolévat horkou vodou, jinak bude 
i původně kvalitní maso mít příliš měkkou 
konzistenci. 
Ať už zvolíte jakoukoli rybí pochoutku, 
pokud ji připravíte s láskou, která 
k vánočním svátkům patří, pak je výsledek 
zaručen. A schováte-li si navíc jednu šupinu 
pod talíř, budete mít prý navíc po celý rok 
i dostatek peněz. Platnost této rady si ale 
musí každý ověřit sám...

• Čerstvá ryba musí mít svěží barvu, 
pružné maso a nesmí páchnout.
• Nikdy nekupujte rybu se zapadlýma 
očima a zašedlými žábrami.
• Pozor na tzv. čerstvené ryby – jedná se 
o rozmražené kusy.

• Nejkvalitnější je maso ryb zamražených 
přímo na moři.
• Pokud narazíte ve složení na polyfos-
fáty, je ryba nasáklá vodou.
• Vždy porovnejte brutto a netto 
hmotnost výrobku.

prosinec 2013
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rubrika podporována

Vánoce patří mezi svátky, které jsou slaveny prakticky po celém světě. 
Jiný kraj, jiný mrav tu platí stoprocentně. Zatímco my si pochutnáváme 
na smaženém kaprovi s bramborovým salátem, čeká na argentinské 
sváteční tabuli pečený páv, Francouzi si užívají kaviár s ústřicemi a Dánové 
loví v rýžovém nákypu kouzelnou mandličku. Vydejte se s námi na vánoční 
cestu kolem světa plnou překvapení. 

Vánoční hody 
ve světě
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zaostřeno

nejexotičtější: Argentina
Dárky dětem přináší kůň Magi, a to 
až 6. ledna. Večer před tím se pro něj 
chystá před dveře voda s miskou a seno, 
aby měl kůň dostatek sil na cestě 
do Betléma. Samotné dárky děti 
dostanou do pečlivě vyčištěných bot, 
které si nachystají vedle postele nebo 
pod stromek. O svátcích se v Argentině 
sněhu nedočkají, neboť zde panuje letní 
počasí, a tak si alespoň zdobí stromy 
bílými bavlněnými chomáčky. Večeře 
se podává venku na zahradách, mezi 
tradiční pochoutky patří pečené sele 
a pro nás exotická pečínka z páva. Jeho 
peří je také hlavní dekorací na svátečně 
prostřeném stole. Další pochoutkou je 
ninos envuettas (v překladu zavinutá 
děťátka), což jsou plátky masa plněné 
mletým masem, cibulkou, vejcem 
a kořením. Vše se stočí do ruličky 
a nechá se dlouho pomalu péct. 
Nechybí ani spousta exotického ovoce 
a chlazené nápoje na osvěžení. 

nejslunečnější: Austrálie a nový 
zéland
Austrálie s Novým Zélandem jsou 
zeměmi, kde se Štědrý den slaví 
nejdříve. Vzhledem k historii se zde 
oslavuje obdobně jako ve Velké Británii, 
jen v kulisách palem a horkého počasí. 
Není tak výjimečné, že se večeře koná 
na terase, v zahradě či na pláži formou 
pikniku. Austrálie je mixem různých 
národností a etnik, které praktikují zvyky 
vztahující se k jejich původní domovině. 
Ve vánočním menu mají Australané 
krocana, kachnu, mořské plody, saláty. 
Vše zajídají koláči a zmrzlinou, pijí se 
ovocné šťávy, víno a pivo. Mezi domácí 
recepty se počítají kuriozity jako žáby 
nebo had pečený v popelu, pštros nebo 
ježura, jejíž chuť je údajně podobná 
vepřovému masu. 
Na Novém Zélandu byste o svátcích 
povečeřeli nejspíše krocana s nádivkou 

a pečenou zeleninou. Na rozdíl od Velké 
Británie se zde nesetkáme s pečenou 
husou, která se na Novém Zélandu 
nechová a dovoz masa z ciziny je 
tady zakázán. Jako dezert se podávají 
nejčastěji plněné košíčky (mince pies) 
nebo britský vánoční puding. Typickým 
dezertem, připravovaným nejen 
na Vánoce, je pavlova – dort z peče-
ného krému ze šlehaných bílků zdobený 
šlehačkou a ovocem. 

nejrozjařenější: Dánsko
V Dánsku se o nadílku nestará Ježíšek 
ani Santa, ale malí skřítci zvaní nisser 
oblečení do tradičních národních barev 
– červené a bílé. Vánoce jsou v Dánsku 
časem návštěv, ze kterých podle 
pradávné tradice nikdo nesmí odejít 
nenasycený. V typické dánské rodině 
na štědrovečerní tabuli najdeme husu, 
kachnu, případně vepřovou pečeni 
s červeným zelím a karamelovými 
bramborami. Doplňují je klobásy, 
karbanátky, treska s ředkvičkou, pivní 
chléb, teplá šunka. Speciálním dezer-
tem je sladký rýžový nákyp, ve kterém 
je zapečena jedna mandle. Kdo ji ve své 
porci objeví, dostane speciální dárek. 
Vše se zapíjí svařeným vínem a tradič-
ními vánočními vysokoalkoholickými 
pivy, která jsou speciálně vyrobená pro 
daný rok. Ta jsou představena již první 
pátek v listopadu, kdy se vánoční oslavy 
rozjíždějí. Hlavně mladí pak pořádají 
tzv. Julefrokoster, tedy vánoční obědy, 
jejichž nedílnou součástí je mohutné 
pití alkoholu. 

nejluxusnější: Francie
Dárky ve Francii nosí v noci na 
25. prosince dvě postavy – Petit 
Jesuse, obdoba našeho Ježíška, nebo 
Père Noël podobný Santa Clausovi. 
V minulosti byli přívrženci těchto postav 
mezi sebou ve válce a nevánočně 
upalovali figuríny opozice na hranicích. 

Francouzi si tradičně potrpí na dobré 
jídlo a jinak tomu samozřejmě není ani 
o vánočních svátcích. I méně movité 
rodiny si dopřávají luxusní pochoutky. 
Francouzská honosná večeře zvaná 
la réveillon zahrnuje i více než deset 
chodů a ke každému z nich šampaňské, 
vybraná vína a likéry. Jako předkrm se 
podávají husí játra, kaviár a ústřice. 
Klasickým hlavním jídlem je krocan 
s kaštanovou nádivkou nebo pyré. Vše 
doplňují šneci, žabí stehýnka, sýry, ryby 
i mořské plody. Zlatým hřebem večeře 
je dezert zvláštního jména – la bûche 
de Noël, tedy vánoční poleno. Jedná 
se o čokoládový koláč ve tvaru polena, 

V Argentině slaví Vánoce během vrcholícího léta O původ dezertu pavlova se pře Austrálie s Novým Zélandem
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v některých domácnostech si kupují 
takto vytvarovanou zmrzlinu. Název 
pochází z dob, kdy Francouzi chodili 
večer na mši a aby jim nevyhasnul 
oheň, dali do kamen velké poleno, 
které po celou dobu vydrželo hořet. 
Vánoční poleno tedy symbolizuje teplo 
a pohodu domova. Tradičním zvykem je 
po návratu z půlnoční mše ochutnávat 
třináct dezertů. Chybět by neměl Kristův 
chléb ozdobený cukrovou pěnou, aby se 
podobal malému Ježíškovi. Řada fran-
couzských rodin nezůstává na Štědrý 
den doma, ale míří do restaurací, které 
bývají plně obsazené. 

nejpoklidnější: itálie
V Itálii je velký rozdíl mezi tradicemi 
na severu a jihu země. Zatímco jižní 
část zdobí 24. prosince stromek, má 
slavnostní večeři a rozbaluje dárky, 
na severu začínají pravé oslavy až 
obědem na Boží hod po papežově 
požehnání Urbi et Orbi a na stromeček 
a dárky si tu moc nepotrpí. Rozdávají 
se většinou jen v rodinách s malými 
dětmi, drobnosti pak přináší šeredná, 

ale hodná čarodějnice Befana 7. ledna. 
Italové o Vánocích především odpočí-
vají, vyhýbají se předvánočnímu shonu, 
užívají si rodinná setkání a samozřejmě 
jídlo. Na slavnostním stole najdeme 
řadu předkrmů, zvěřinu, rybu, 
kuře, jehně, krocana a samozřejmě 
těstoviny – jídla se velmi liší v závislosti 
na tradicích jednotlivých regionů 
i samotných rodin. Jako sladkou tečku 
si Italové většinou dají různě plněné 
datle a fíky či kaštanové pyré. Cukroví 
nepečou, typickou pečenou sladkostí 
je panettone, bábovka s rozinkami 
a kandovaným ovocem, chuťově 
podobná naší vánočce. Další klasickou 
sladkou tečkou je turecký med a různé 
sušené ovoce. 

nejtradičnější: Polsko
V Polsku je hlavním svátkem, tak 
jako u nás, 24. prosinec. Večeře však 
následuje až po rozbalení dárků, které 
dětem na jihu nosí v jednotlivých 
oblastech Dzieciątko (Ježíšek), 
Gwiazdor, Aniołek (Andílek), Gwiazdka 
(Hvězdička) nebo święty Mikołaj (sv. 

Mikuláš). Samotná večeře začíná 
dělením oplatky podobné hostii mezi 
všechny členy rodiny jako symbol 
vzájemného usmíření a odpuštění. 
Zvykem je také prostírat jeden talíř 
navíc pro případného kolemjdoucího. 
Sváteční stůl i podlaha se zdobí 
trochou slámy, která má připomínat 
narození Ježíška ve chlévě. Podle 
tradice bývá večeře složena z dvanácti 
chodů symbolizujících dvanáct měsíců 
v roce. Každé jídlo by se mělo ochut-
nat, aby příští rok nechybělo na stole. 
Jako první se podává polévka, nejčastěji 
boršč z červené řepy nebo zelí. Hlavním 
jídlem je smažený kapr nebo kapr 
v černé omáčce se švestkami, specia-
litou je sleď, jeseter nebo mleté rybí 
maso v rosolu. Dalším chodem může 
být krocan, pirohy plněné houbami 
a zelím. Tradičními moučníky jsou 
takzvané makůvky – žemle ochucené 
mákem a máčené v mléce, makový 
závin či perník s rozinkami, ořechy, 
mandlemi a sušeným ovocem. Tradičně 
se vše zapíjí grogem a kořalkou zvanou 
vařonka.  

Vánoční svátky jsou v Dánsku časem bujarých oslav

Panettone je podobné naší bábovce, připravuje se a chutná 
však úplně jinak

V žádné francouzské rodině nechybí dezert la bûche de Noël – 
v překladu vánoční poleno

Plněné taštičky bývají jedním ze dvanácti chodů polské sváteční 
večeře
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Jakou odrůdu brambor zvolíte na vánoční salát?   
Češi  věnují  přípravě  štědrovečerní  večeře  zvláštní  význam.  Zatímco  příprava  kapra  se  téměř  v  každé 
rodině neliší, tak u bramborového salátu tomu může být jinak. Základem jsou však vždy dobré brambory. 
Ideální salátovou odrůdou jsou tzv. Keřkovské rohlíčky - staročeská, velmi lojo-
vitá odrůda brambor z Vysočiny, kterou můžete zakoupit v Tesco od českého 
dodavatele BROP. 
Na salát jsou ideální brambory varného typu A, které jsou pevné, konzistentní 
a drží tvar. Mezi ně patří právě Keřkovské rohlíčky. „Poptávka po této polora-
né konzumní odrůdě se rok od roku zvyšuje. Spotřebitelé oceňují především 
konzistenci hlíz, které jsou i po uvaření nadále pevné, lojovité a výborně se tak 
hodí pro přípravu oblíbených bramborových salátů," uvádí Pavel Ošťádal, spo-
lumajitel společnosti BROP, která do Tesco dodává 60 procent ze své celkové 
roční produkce brambor. Keřkovské rohlíčky jsou k dostání pouze v období 
Vánoc, a jejich sezona prodeje začala koncem listopadu. 

nejokázalejší: uSA
Vánoční nálada začíná ve Spojených stá-
tech již po čtvrtém listopadovém čtvrtku, 
Dnu díkuvzdání. Stromky, domy i zahrady 
si Američané okázale zdobí již tři týdny 
před svátky. Ačkoli se dárky rozbalují 
až 25. prosince ráno, sváteční večeře se 
podává stejně jako v České republice 
24. prosince večer. Mnoho vánočních 
zvyků bylo do USA přineseno z Anglie, 
takže základy britských vánočních jídel 
se objevují také na amerických stolech: 
brusinková omáčka, krocan s nádivkou, 
kukuřice, dýně či zelené fazolky. Nicméně 
vzhledem ke značné různorodosti 
jednotlivých států se tradice velmi liší. 
V některých rodinách se místo krocana 
podává šunka nebo hovězí pečeně, 
neboť krocan je základem večeře na Den 
díkůvzdání. Pokrmy se také výrazně 
odlišují podle oblasti – na Havaji se 
servíruje krůtí teriyaki, ve Virginii ústřice 
a šunkový koláč, na Středozápadě čerpají 
ze skandinávských tradic a podávají 
pokrm zvaný lutefisk (sušená ryba) 
a kaši z tuřínu. Na jihozápadě, zvláště 
v Novém Mexiku, tradiční večeře může 
zahrnovat posole, tamales, empanaditas 
a biscochitos. 
Dezerty jsou často odrazem etnického 
původu rodiny a velmi se tak napříč 

Spojenými státy různí. Mezi nejčastější 
patří dýňový, ovocný, jablečný či mrkvový 
koláč, marcipán, cookies, panettone 
nebo ovocný puding polívaný brandy. 
Při rozdávání dárků 25. prosince ráno se 
popíjí horká čokoláda nebo punč.  

nejkonzervativnější: velká 
Británie 
Ve Velké Británii se začíná slavit 
6. prosince na Mikuláše, dárky se 
nadělují 25. prosince ráno po probuzení. 
Rodina se schází nad krocanem 
nadívaným kaštanovou nádivkou nebo 
mandlemi, v některých částech se 
podává pečená husa nebo skopové 
maso s rybízovou omáčkou. Krocan si 
cestu na britské stoly našel až 
v 18. století, předtím byl svátečním 
pokrmem páv nebo divočák. Britové 
věří, že krocaní kost plní přání – dva 
lidé zatáhnou za kost ve tvaru Y, dokud 
nepraskne. Šťastlivec s delším koncem 
si může něco přát. Přílohou jsou 
většinou pečené brambory, vařená 
zelenina (především růžičková kapusta). 
Nejtradičnějším jídlem je puding, 
který se vyrábí dlouhou dobu před 
Vánocemi a při dobrém uskladnění by 
měl vydržet i více než rok. Podle tradice 
musí puding pomoci míchat každý člen 

rodiny a vyslovit přitom své přání. Každá 
rodina na něj má svůj tradiční recept, ale 
obyčejně se do něj přidávají oříšky, rum, 
vejce, strouhanka, cukr, citron a švestky. 
Pro dobrou náladu se podává koňak 
nebo horký punč. Neodmyslitelnou 
součástí jsou tzv. Christmas crackers – 
trubičky z tvrdého papíru připomínající 
bonbon, které v sobě skrývají drobný 
dárek nebo lísteček s citátem či vtipem.  

Krocan je v USA základem večeře na Den díkůvzdání i Štědrý 
den

Tradiční anglický puding vydrží i více než rok
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zaostřeno

Ingredience:  
 4 bílky pokojové teploty, 1 šálek 

cukru krupice, 1 lžička bílého 
vinného octa, ½ lžíce kukuřičného 
škrobu, ½ lžičky vanilkového 
extraktu, ½ šálku smetany 
ke šlehání, čerstvé ovoce (jahody, 
maliny, kiwi, banány, borůvky)

Ingredience:  
 100 g hladké mouky, 100 g cukru 

krystal, 1 sáček vanilkového cukru, 
5 vajec; krém: 250 g másla, 
100 g hořké čokolády, 75 g cukru 
krystal, ½ šálku horké vody, 
3 žloutky, případně kokos či jedlé 
kaštany

Ingredience:  
 3 šálky hladké mouky, 

180 ml vlažného mléka, 
150 g másla, 6 žloutků, 
21 g sušeného droždí, 6 lžic cukru, 
½ lžičky soli, 1,5 lžíce alkoholu 
(vodky, rumu), 1 lžička vanilkového 
extraktu; náplň: 500 g máku, 
170 g cukru, 100 g rozinek, 
50 g vlašských ořechů, 3 lžíce medu, 
2 lžičky mandlového extraktu nebo 
aroma, 1 lžička skořice, 1 lžíce 
másla, kůra z poloviny pomeranče, 
6 bílků

Postup:
 Troubu předehřejeme na 140 °C. Bílky 

dáme do mísy a při nízkých otáčkách šleháme, 
dokud bílky nezačnou tvořit měkké špičky. 
Postupně začneme přisypávat cukr a dál 
šleháme, až je sníh pevný a lesklý. Přidáme 
škrob a ocet a lehce vmícháme. Pečicí plech 
potáhneme pečicím papírem a bílkovou směs 
vytvarujeme do kruhu, okraje by měly lehce 
výš než střed. Pečeme 75 minut, či dokud 
nezískáme lehce narůžovělou barvu. Vypneme 
troubu a při otevřených dvířkách necháme 
pavlovu vychladnout. Smetanu ušleháme 
s vanilkovým extraktem a natřeme ji na pavlovu. 
Navrch poklademe ovocem.

Postup:
 Utřeme čtyři žloutky s cukrem a vanil. cukrem, 

přidáme jedno celé vejce a promícháme. Ze 
čtyř bílků vypracujeme tuhý sníh, který spolu 
s moukou zapracujeme k oslazeným žloutkům. 
Pečicí plech vyložíme papírem a těsto na něj 
nalijeme. Ve vyhřáté troubě na 200 °C 
pečeme asi 15 minut. Na krém rozmícháme 
cukr ve vodě a zvolna přilíváme ke žloutkům 
a mícháme až do vychladnutí. Přidáme máslo 
a vyšleháme na krém. K němu přimícháme 
rozehřátou čokoládu a případně kokos či 
nasekané kaštany. Plát potřeme částí krému 
a zatočíme do tvaru rolády. Zbylým krémem 
roládu potřeme a vidličkou vytvoříme vzor. Vše 
dáme do ledničky na pár hodin vychladit. 

Postup:
 Droždí smícháme s moukou a přidáme 

zbývající přísady, na konec rozpuštěné máslo. 
Vypracujeme těsto, ze kterého utvoříme kouli. 
Vložíme do mísy, přikryjeme utěrkou a dáme 
vykynout na teplé místo. Mák dáme vařit 
do půl litru vroucí vody, necháme vychladnout 
a slijeme přebytečnou vodu. Přidáme zbývající 
ingredience a promícháme. Nakonec přidáme 
opatrně vyšlehané bílky. Těsto rozdělíme na tři 
díly a vyválíme do obdélníku o tloušťce asi 
3 mm. Potřeme makovou náplní, nepotíráme 
až do krajů. Zatočíme jako roládu, spoj 
dáme dospodu. Potřeme tukem a dáme péct 
do rozehřáté trouby. 

Pavlova (Nový ZélaNd)

la Bûche de Noël (FraNcie)

Makowiec (Polsko)

Doba přípravy: 60 minut

Doba přípravy: 60 minut (+ 90 minut kynutí)

Doba přípravy: 40 minut (+ 75 minut pečení)
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Na pecivo, na dezerty, na mlsání

Novinka
Plná chuś 60% èokolády a pravé vanilky

v lehké smetanové pomazánce.*

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

13353_sladke_pomazanky_A4.indd   1 05.09.13   14:41
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téma měsíce

V zimě jezte 
polévky 
a omáčky
Je vám stále zima, i když máte na hlavě čepici, okolo krku šálu a na nohou teplé ponožky? Pak je na čase 
zamyslet se nad tím, jak si teplo vyrobit uvnitř těla, což se dá jednoduše ovlivnit tím, co sníme a vypijeme. 
Čínská medicína využívá teorii o tzv. ochlazujících a zahřívacích potravinách, přičemž jejím základem jsou 
dvě protichůdné a zároveň doplňující se energie: jin (chladno, vlhko, tma) a jang (horko, sucho, světlo). 
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téma měsíce

Naše prababičky o čínské medicíně 
nikdy neslyšely, přesto se řídily 
stejnými zásadami. Pokud cíleně 
konzumujeme potraviny, které 
působí na termické pochody v našem 
organismu, ovlivníme tím pocit tepla 
nebo chladu. Podle čínské medicíny 
je dobré na jaře preferovat chutě 
kyselé, v létě jídla nahořklá, na pod-
zim pálivá a v zimě s chutí slanou. 
V zimě je vhodné dávat přednost 
tepelně upravovaným jídlům před 
syrovou stravou.

Recepty podle babiček
V zimě naše tělo vydává spoustu 
energie na ohřev. A tak, pokud je 
náš jídelníček nesprávný a převažují 
v něm potraviny ochlazující, zbytečně 
tím oslabujeme svoji imunitu, máme 
málo energie a také pocit neustálého 
chladu. Nelze nechat bez povšimnutí, 
že pokud budeme v zimních měsících 
konzumovat pouze citrusy a syrovou 

zeleninu, ovoce, ale také mléčné 
výrobky nebo pečivo z bílé mouky, 
pak je téměř jisté, že nám bude 
zima prakticky neustále. Není nutné 
být dietologem nebo znalcem 
čínské medicíny, abychom pochopili 
ověřené zásady zimního stravování. 
Stačí nahlédnout do domácností 
našich předků. Jak tedy v zimě jedli 
a žili? Nejspíš se zavřeli v chalupě, 
zatopili v kamnech, nad kterými 
sušili bylinky. K snídani si dávali 
obilné kaše, například ovesná kaše 
se skořicí krásně zahřeje i na půl 
dne. Hodně se vařily polévky, 
zejména vývary a polévky z luštěnin. 
V jídelníčku bylo i pečené maso 
a kysané zelí. Vyjdeme-li z těchto 
zkušeností, měli bychom v zimě jíst 
co nejvíce druhů zeleniny, kterou 
lze v běžných podmínkách uchovat. 
Je to zelí, kapusta, červená řepa, 
všechna kořenová zelenina (mrkev, 
pastinák, celer, petržel, pór, cibule, 

česnek, černá ředkev a křen). Pokud 
máme čas a trpělivost, můžeme si 
doma v tomto období rychlit čekanku 
a jíst čerstvé čekankové puky.  
Nesmíme zapomenout ani na sušené 
ovoce, které nám rozhodně neublíží.

Hlavně hodně masa
Snídat můžeme poměrně vydatně, 
například ovesnou kaši s medem 
nebo se skořicí a ořechy. Kdo nemá 
rád sladké, může si dát třeba šunku, 
sýr a chléb. Oběd by měl být složen 
tak, aby obsahoval jak polévku, 
tak porci masa. Můžeme si dopřát 
plátek jakéhokoliv masa, třeba i ryby 
nebo zvěřiny, nejlépe v kombinaci se 
zeleninou a rýží. Budeme-li se držet 
rad našich babiček, pak v tomto 
období jezme i více dušených 
a pečených mas s omáčkami jako 
svíčkovou, guláš, houbovou a další. 
Příloh, což jsou různé knedlíky, 
noky či brambory, bychom ale měli 
sníst přiměřeně. Složení večeře se 
může podobat tomu polednímu – 
maso na všechny způsoby, saláty 
dochucené šunkou, tuňákem, vejci, 
olivou nebo sýrové mísy. Vše můžeme 
okořenit některým z pálivých koření – 
chilli, pepřem apod. 

zelenina čerstvá nebo 
mražená?
Víme, kdy zeleninu tepelně zpra-
covat a kdy sáhnout do mrazáku? 
Je to celkem jednoduché. Tepelně 
můžeme zpracovat zimní odrůdy 
pórku, růžičkovou i hlávkovou 
kapustu, uskladněnou kořenovou 
zeleninu – mrkev, celer, petržel, ale 
i brokolici, dýni, špenát, brambory, 
cibuli, červenou řepu a zelí. Pokud 
máme zeleninu zmraženou, záleží 
na tom, k čemu ji chceme použít. Př
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Ingredience:  
 1 kg jehněčí kýty (nebo maso kančí, dančí, srnčí, jelení, hovězí), 4-5 mrkví, 

½ celeru, 1 petržel, 1-2 cibule, 10 sušených švestek, 2-3 lžičky divokých 
brusinek, 2 dcl červeného vína, sůl, celý pepř, nové koření, bobkový list, 
tymián, jalovec, 1/8 másla, 20 dkg slaniny 

Postup:
 Zeleninu nastrouháme nahrubo a promícháme s nakrájenou cibulí. Maso opláchneme, 

osolíme a prošpikujeme slaninou. Rozpustíme máslo. Maso položíme do lůžka ze zeleniny, 
poklademe další částí slaniny a zasypeme zbytkem zeleniny. Přidáme 15 kuliček pepře, 7 
kuliček nového koření, 2 ks jalovce, 3 až 4 bobkové listy, tymián, švestky a brusinky. Celé 
zakropíme rozpuštěným máslem. Dáme do chladu nejlépe na 24 hodin před pečením. Zvolna 
pečeme v troubě asi 3 až 4 hodiny na 170 až 180°C. Asi po hodině podlijeme vínem, maso 
obrátíme a dál pečeme odkryté. Když maso změkne, vyjmeme ho, vyjmeme koření, zeleninu 
a slaninu rozmixujeme nahrubo. Na plotně zaprášíme hladkou moukou nebo tmavou jíškou, 
podlijeme vývarem a dochutíme. Vše na mírném ohni provaříme. Maso nakrájíme a vložíme 
do omáčky. Jako přílohu lze podávat bramborový, karlovarský, houskový nebo špekový 
knedlík či opečené půlky brambor. 

divoké maso na švestkách

rubrika podporována

Doba přípravy: 5 hodin (1 den odležení), pro 4 osoby
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Pokud z ní vaříme polévku nebo 
ji dáváme jako základ na omáčku 
nebo do ragú, se sáčkem mražené 
zeleniny zásadní chybu neuděláme. 
Vařením se stejně vitaminy znehod-
notí a nám jde především o chuť, 
kterou zelenina jídlu dodá. Na saláty 
a krátkou tepelnou úpravu, napří-
klad vaření v páře, je však nejlepší 
zelenina čerstvá. 

Čerstvé bylinky jsou ideální
Během zimy téměř každý z nás 
občas válčí s rýmou, kašlem, 
chřipkou či angínou. Trochu pozdě 
se pak snažíme tělu dodat dostatek 
vitaminů a dalších prospěšných látek, 
abychom zlepšili imunitu. Bude-li 
se o nás pokoušet chřipka, můžeme 
vyzkoušet zázvor, jehož termické 
schopnosti jsou nepopiratelné, 

posiluje imunitu a ničí záněty. 
Nejlepší je dát si malý kousek do čaje 
s medem. Ale pozor, je to opravdu 
„šalvostr“. Když jsem ho ochutnala 
poprvé, doslova se mi orosilo čelo. 
Tak opatrně! 

Poklad jménem řeřicha 
Jako prevenci proti nemocem si 
můžeme vypěstovat doma za oknem 
čerstvou řeřichu setou, která je 
pro naše zdraví velmi zajímavá. 
Vypěstovat jde na kousku vlhké vaty 
během několika dnů a zvládne to 
opravdu každý. Řeřicha má výraznou 
chuť, a přesto, že je to rostlinka 
drobná, skrývá v sobě obrovský 
potenciál v podobě látek posilujících 
imunitu a působících antioxidačně. 
Jde o vitamin C, thiamin – vitamin B1 
a betakaroten. Obsahuje také draslík, 

železo, hořčík, vápník a další důležité 
látky. A nejen to. Řeřicha zbaví 
ledviny a močové cesty toxických 
látek a odstraní mikroorganismy, 
které by mohly způsobit záněty. 
Také podporuje tvorbu trávicích šťáv 
a povzbuzuje činnost žlučníku i jater 
a tím pomáhá strávit tučná jídla. 
Chutná podobně jako ředkvička a dá 
se jíst na chlebu s máslem, přidaná 
do salátů, pomazánek, polévek, 
na vařených bramborách či na mícha-
ných vejcích. Doma si můžeme 
přes zimu v květináči pěstovat 
také pažitku. Když seřízneme vršek 
bulvy petržele či celeru a dáme je 
na vlhkou vatu, zanedlouho vyraší 
lístky, které můžeme sklízet a použít 
v kuchyni.

Bez česneku a cibule to nejde
Prevenci ani boj s chřipkou si bez 
česneku a cibule neumíme ani před-
stavit. Obsahují totiž látky, kterým 
říkáme přírodní antibiotika, ale také 
vitaminy a minerály. Jíst bychom 
je měli jako prevenci a v případě 
nemoci zvýšit dávky. Česnek s cibulí 
využijeme v kuchyni jak čerstvé, tak 
různě tepelně upravené. 

nápoje pro zimní dny
Popíjet můžeme po celé dny různé 
čaje. Ať už je to klasický černý 
nebo ovocné čaje z plodů a listů či 
čaj zelený, vše neslazené, nebo jen 
slazené medem. Pro chuť si můžeme 
dopřát svařené víno s hřebíčkem 
nebo horkou medovinu, popřípadě 
grog. Ovšem opět v přiměřeném 
množství. Nezapomínejme pít 
i obyčejnou vodu v dostatečném 
množství a také přírodní ovocné 
i zeleninové šťávy.

Ingredience:  
 500 g hovězího masa (např. hrudí), 

1-2 hovězí kosti, 2 mrkve, čtvrtka celeru, 
1 petržel, kousek kapusty (nebo růžičková, 
pak 3-5 kusů), 1 menší cibule, stroužek česneku,  
5 kuliček pepře, 1 kulička nového koření, 1 masox, 
čerstvá zelená petrželka nebo pažitka
 
Postup:

 Očištěnou zeleninu, cibuli a česnek společně s masem vložíme 
do studené vody. Přidáme koření, špetku soli a dáme vařit. Pomalu 
vaříme. Když je maso měkké, vývar scedíme. Maso a zeleninu 
nakrájíme na malé kostičky, vrátíme zpět do vývaru a dochutíme. 
Do tohoto základního vývaru můžeme zavařit podle chuti noky, nudle, 
knedlíčky, kapání nebo jen vejce, posypat zelenou natí a servírovat. 

hovězí vývar 

téma měsíce

Doba přípravy: 1,5 až 2,5 hodiny, pro 4 osoby
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v médiích pravidelně a v rámci sledování 
kontaminantů v potravních řetězcích 
tato data nebyla k dispozici, zadalo 
MZe studii, která se touto kontaminací 
zabývá. Počítáme, že výsledky budou 
k dispozici na konci letošního roku.

Je při sporných výsledcích testů 
obrana proti nim věcí výrobců, 
nebo do těchto sporů může Úřad 
pro potraviny nějak zasahovat?
Není-li Úřad pro potraviny zadavatelem 
nebo účastníkem hodnotících testů, 
nevstupuje a ani nemůže vstupovat 
do řešení případných sporů. Obrana, 

zaregistroval Úřad pro potra-
viny kauzu kolem testů piv 
v časopise dTest a s ní spojenou 
žalobu pivovaru Svijany? Anga-
žuje se Úřad pro potraviny nějak 
v těchto kauzách?
Do těchto kauz Úřad pro potraviny roz-
hodně nevstupuje ani se jich neúčastní. 
Žaloby, podání trestního oznámení 
apod. jsou soukromoprávní záležitostí 
konkrétních subjektů. To se samozřejmě 
netýká jenom testů, ale také například 
případů pomluvy či nekalé reklamy.  
Vzhledem k tomu, že problematika 
výskytu mykotoxinů v pivu se objevuje 

Sleduje Úřad pro potraviny testy 
v médiích? Jaký je váš názor 
na ně?
Úřad pro potraviny sleduje testy 
potravin spíše z pohledu odborného, 
resp. z pohledu jednoho z možných 
zdrojů informací v potravinářské oblasti. 
Samozřejmě není rolí Úřadu pro potraviny 
jakkoli posuzovat a hodnotit úroveň 
a způsob mediálního zpracování těchto 
testů. Obecně lze konstatovat, že jakákoli 
medializace v oblasti podpory kvality 
a bezpečnosti potravin, jejímž základem 
jsou relevantní a důvěryhodné zdroje, je 
pro informování spotřebitele přínosná. 

V listopadovém čísle přinesl Svět potravin článek o testování potravin v českých médiích, 
spolu s radami, jak odborné a seriózní testy potravin poznat. Vzhledem k tomu, že Úřad 
pro potraviny, který má za úkol zpřesnit a zefektivnit dozor nad potravinami, by měl hrát 
v budoucnu velmi významnou roli na poli kontroly a kvality potravin, zeptali jsme se na názor 
na mediální testování také vrchní ředitelky tohoto úřadu MUdr. Viery Šedivé. 

Jen důvěryhodné 
informace jsou 
přínosné
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např. soudní řízení proti výsledkům 
testů, které mohou mít významný 
ekonomický dopad na výrobce potravin 
a nebyly objektivně hodnoceny a pre-
zentovány, musí být iniciována výrobci, 
případně profesními svazy. 

Jak mají spotřebitelé rozeznat 
seriózní testy potravin od těch 
neodborných a neobjektivních? 
Rozhodně je důležité, aby výstupy 
testů a analýz potravin pocházely ze 
seriozních zdrojů. Otázka odbornosti 
a objektivity těchto často „medializo-
vaných“ výsledků testů je z pohledu 
informování spotřebitelů a případného 
ekonomického dopadu na hodnocené 
subjekty velmi zásadní a důležitá. Lze 
doporučit, resp. považovat za objek-
tivní ty testy, u kterých jsou kromě 
daných výsledků k dispozici i ostatní 
velmi důležité údaje. Jedná se o infor-
mace týkající se např. složení a odbor-
nosti hodnotící komise, způsob a meto-
diku hodnocení, odborné zdůvodnění 
přijatých závěrů, druhy používaných 
analytických či jiných metod, včetně 
nejistoty měření, samozřejmě infor-
mace o akreditované laboratoři, kde 
probíhají analýzy atd. 

Měla by podle vás být média 
povinna zveřejňovat způsob 
svého testování potravin?
Podle mého názoru by měla uvést, 
jakou metodou k výsledku přišla. Navíc 
ve většině případů nejsou při interpretaci 
výsledků zohledněny tzv. nejistoty měření, 
jak to dělají dozorové orgány.

uvažuje se o nějaké legislativní 
regulaci testování potravin?
Explicitní legislativní regulace v oblasti 
procesu a rozsahu testování potravin 
se na národní, ani na evropské úrovni 
nepřipravuje. Vzhledem k tomu, že míra 
objektivity a serióznosti závisí na mnoha 
faktorech, je prakticky velmi obtížné 
podobnou legislativu připravit. V právním 
řádu existuje v některých oblastech rámec 
stanovující požadavky a povinnosti, které 
mohou být hodnotícím kritériem, jedná 
se např. o jasné vymezení požadavků 
na označování potravin, fyzikálně-chemické 
a mikrobiologické parametry, jakostní 
parametry, dále jsou stanoveny konkrétní 
analytické metody zkoušení apod.  

Byla by podle vás řešením certi-
fikace způsobu testování potra-
vin, jejichž výsledky se objevují 

inzerce

www.studentagency.cz

TAM I ZPÌT, VÈETNÌ VŠECH POPLATKÙ
CENA PLATNÁ V DOBÌ TISKU

TAM I ZPÌT, VÈETNÌ VŠECH POPLATKÙ
CENA PLATNÁ V DOBÌ TISKU

v médiích? Aby např. bylo čtená-
řům jasné, zda testy probíhaly 
v laboratořích vědeckého pracovi-
ště nebo pouze senzoricky v rámci 
redakce.
Čistě z akademicko-teoretického pohledu 
by toto určitým řešením bylo. Nicméně, je 
nutné vzít v úvahu skutečnost, že se jedná 
o oblast, která jde nad rámec požadavků 
platné legislativy, o oblast činnosti a pre-
zentace tištěných i elektronických médií 
a v neposlední řadě o ekonomický dopad 
na konkrétní výrobce potravin. Regulace 
potravinového práva se v současné době 
soustředí především na úřední kontrolu 
potravin. Výstupy těchto úředních 
kontrol konstatují porušení či neporušení 
potravinového práva a v žádném případě 
neseřazují pořadí zjištěných nedostatků. 

Podporovali byste případnou inici-
ativu výrobců či samotných médií, 
kteří by měli zájem na takovéto 
certifikaci?
Jakékoli aktivity, které povedou k zajištění 
informovanosti konečného spotřebitele, 
samozřejmě za předpokladu splnění 
vysoké míry serióznosti, odbornosti 
a objektivity může Úřad pro potraviny 
podpořit. 
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léčivý rakytník
Rakytník se čím dál více dostává 
do popředí zájmu, neboť jeho plody 
jsou plné všech výše vyjmenovaných 
vitaminů. Vitaminu C obsahují dokonce 
pětadvacetkrát více než citrusy. Udává 
se, že jedna bobule pokryje celodenní 
doporučenou dávku. Jeho původní 
domovinou byl Kavkaz a střední Asie, 
dnes je již součástí i našich zahrad. 
Obdivuhodné na něm je, že kromě 
oranžových kuliček se v lidové medicíně 
používá prakticky celý, tedy kořeny, 
kůra, listy i květy. Kromě vitaminů 
obsahuje také stopové prvky, organické 
kyseliny, nenasycené mastné kyseliny 
a serotonin – látku s protinádorovou 
aktivitou. Olej lisovaný z rakytníku je 
dobrým spojencem v boji proti vředové 
chorobě vyvolané helicobacterem. 
Údajně postačuje polknout každý den 
na lačno tři lžičky oleje. Kromě vnitřního 
užití ve formě marmelád, sirupů, šťávy, 
oleje a tinktury lze léčivé vlastnosti 
rakytníku využít i zevně v podobě masti 
nebo balzámu. Možná tak nalezneme 
alternativu k méně účinným léčivům 
na ekzémy, akné nebo bércové vředy. 
Kromě rakytníku, který je v poslední 
době velmi rozšířen, a výrobky z něj 

Co když se však únava stane naším 
každodenním trápením? Začneme 
trpět sníženou výkonností, bolestí 
hlavy, nechutí do práce nebo 
dokonce poruchou paměti a spánku. 
Chronický únavový syndrom číhá 
i na zcela zdravé jedince, u nichž 
počáteční energii může vystřídat 
stres ze selhání a zklamání okolí. 

Stále častěji pak trpí slabostí, bolestí 
zad či neschopností soustředit se 
a jejich stav je nezřídka doprovázen 
depresí. 
I zde platí, že ze všeho nejdůležitější 
je prevence. Správnou životo-
správou, která zahrnuje dostatek 
pohybu i odpočinku, pestrou stravu 
a tekutiny, můžeme únavu zcela 
potlačit, případně zabráníme rozvoji 
dlouhotrvajícího útlumu organismu. 

Proti únavě přírodní cestou 
Pro správné fungování těla je 
nezbytné, aby mělo dostatečný pří-
jem vitaminu C, A, E a v neposlední 
řadě spektra vitaminů B. Z minerálů 
je zásadní především zinek, železo 
a hořčík. Vitamin C patří mezi 
nejznámější a nejužívanější vitaminy, 
dokáže organismus chránit proti 
vlivu volných radikálů, jež mají 
na svědomí vznik nádorů, poruchy 
imunity a podporu stárnutí. K dalším 
jeho pozitivním vlastnostem patří 
protizánětlivé účinky, vliv na stěny 
cév, zlepšení vstřebávání železa 
do těla a boj s nachlazením. Bohatě 
je zastoupen v kiwi, černém rybízu, 
citrusech a rakytníkových bobulích. 
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nemoci a potraviny

Přírodou proti únavě
Únava čas od času postihne 
každého z nás. Je varovným 
signálem organismu, že má 
zpomalit a odpočívat. Někomu 
postačí, když si dopřeje 
nerušený spánek, jiní na pár 
dní zvolní pracovní tempo. 
Existuje spousta stimulantů 
a zachránců, káva však mezi 
ně, pro někoho možná 
překvapivě, nepatří. Pojďme 
nahlédnout do tajů přírodní 
medicíny, která nás po staletí 
překvapuje svojí silou v boji 
s jakýmkoliv problémem. 
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na vašem vánočním stole

MEZINÁRODNÍ 
DELIKATESY

Tzar Caviar je vyroben z masa oceánských ryb pomocí 
originální technologie zapouzdření.  Ta umožnuje zformovat 
„kaviár” v jemném obalu, diky kterému praská v ústech a tím 
dodává každému zrnku labužnickou chuť pravého kaviáru. 
Je vyroben pasterizačním způsobem, bez konzervantů, za 
použití přírodních ingrediencí.

Společnost GOURMET PARTNERS, s.r.o. je výhradním 
dovozcem a distributorem světových prestižních 
značek pro český a slovenský trh. Produkty mají 
dlouholetou tradici a pochází z různých koutů světa. 
Zakladatelé společnosti mají bohaté zkušenosti na 
mezinárodním a domácím trhu a společnost založili 
v roce 2010 na základě poptávky po kvalitních a 
zdravých produktech. Respektujeme země a tradice: 
ano, ale také inovativní ... milovníky jídla!

Unikátní ruský výrobek připravený výhradně z masa 
kamčatského kraba. Tento produkt je známý na 
českém trhu již od roku 1958, nabízí ojedinělou kvalitu 
a nezapomenutelnou chuť.

NOVĚ I NA E-SHOPU
www.gourmet-partners.cz

jsou k mání nejen v prodejnách se 
zdravou výživou, patří mezi další 
přírodní stimulanty proti únavě ženšen. 
Najdeme v něm plejádu aktivních 
látek, z nichž stojí za povšimnutí kromě 
vitaminů B, A a zinku také látky zvané 
ginsenosidy, jichž ženšen obsahuje 
několik desítek. Mezi jejich léčivé 
účinky patří například tlumení bolesti, 
překonávání únavy, podpora funkce 
jater, zlepšení paměti a zpomalení 
šíření nádorových buněk. Nejvíce zdraví 
prospěšných látek se nachází v šest let 
starých kořenech, které se po usušení 
melou a zpracovávají do podoby tablet, 
čajů a léčivých mastí. 

léty prověřené adaptogeny 
Alternativní medicína uznává tzv. adap-
togeny. Jak samotný název napovídá, 
jedná se o rostliny či rostlinné produkty 
zvyšující odolnost organismu a jeho 
schopnost čelit změněným podmínkám 
a stresu. Kromě zmiňovaného ženšenu 
sem patří například lékořice lysá, jinan 
dvoulaločný nebo řeřicha peruánská. 
Zvláštní pozornost si zaslouží 
kustovnice čínská, v obchodech 
dostupná spíše pod označením goji. 

Sušené plody jsou oblíbenou součástí 
ovocných müsli, kde nahrazují rozinky 
a brusinky, nebo jsou vhodnou 
náhradou bonbonů a jiných cukro-
vinek. Na první pohled připomínají 
svraštělé červené šípky, chuťově jsou 
však sladší, bez kyselého podtónu. 
Dopřejete-li si je každý den, obohatíte 
tělo o pravidelnou dávku železa, zinku, 
mědi, vápníku, fosforu a selenu. I zde 
je obrovské množství vitaminu C, jsou 
tedy výborným antioxidantem. 
Vzhledově podobné jsou sušené plody 
klanoprašky čínské, dalšího účinného 
adaptogenu. Klanopraška čínská, 
známá také pod svým latinským názvem 
schizandra, patří mezi základní léčivé 
rostliny čínské medicíny. Chuť bobulí 
této běžně dostupné rostliny zahrnuje 
všechny základní chutě a odpovídá 
tak prý jednotlivým orgánům – kyselá 
játrům, sladká chuť slezině, pálivá 
plicím, slaná ledvinám a hořká srdci. 
Čínská medicína si chutě rozložila 
do svých pěti elementů a pokládá 
schizandru za lék na všechny nemoci. 
My si jí ceníme, protože snižuje únavu, 
podporuje duševní výkon, zlepšuje 
imunitu a tlumí stres. 

Ingredience:  
 1 kg rakytníkových bobulí, 1,5  kg cukru 

Postup:
 Plody omyjeme a necháme okapat. Okapané plody 

rozmixujeme a přecedíme přes husté sítko. Získanou 
šťávu nalijeme do hrnce, přisypeme cukr a mícháme,
dokud se cukr nerozpustí. Nevaříme, jenom zahříváme 
na teplotu nepřesahující 75 ºC. Naplníme do čistých 
sklenic a skladujeme v temnu a chladu. Každý den 
užíváme jednu lžičku.  

rakytníkový sirup 
na zvýšení imunity  
Doba přípravy: 1 hodina 
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Název
Vánočka 

s rozinkami
Výrobce Pekařství Frydrych
Cena za balení 50 Kč/400 g
Cena za 1 kg 125 Kč
Senzorické hodnocení
Pořadí – vzhled 1.
Pořadí – chuť 3.

Díky malé etiketě jsou na první pohled 
vidět rozinky. Vánočka má hezky hnědou 
barvu, i když po stranách trochu nepra-
videlnou díky nedokonalému pomazání. 
Povrch je hustě posypán mandlemi, 
po rozkrojení se objeví velké množství 
rozinek. Při krájení se trhá, nemá tak 
homogenní strukturu. Díky rozinkám 
není suchá, chutná i samotná dobře. Dle 
složení jako jediná obsahuje jen základní 
suroviny, žádné přídatné látky. Jako 
jediná je také balena do fólie. 

naše testování 

ale také domovem vonícím jako Vánoce. 
A nezapomeňte – při kynutí je třeba 
nadskakovat! 

V tabulkách naleznete výsledky 
našeho testování. Nejedná se o body, 
nýbrž o pořadí jednotlivých vzorků 
ve dvou parametrech – vzhled a chuť. 

zástěru a šátek, nesměla mluvit a při kynutí 
těsta měla vyskakovat do výšky, aby těsto 
hezky vzešlo. 
 
kupovaný standard
V obchodech jsme narazili na balení 
od 200 gramů po půl kila, v tabulkách pro 
větší přehlednost uvádíme cenu za balení 
i za jeden kilogram. Je pozitivním zjištěním, 
že žádný z výrobců na váze nešidil, naopak 
nám všichni dopřáli vánočky více, někdy 
až o 10 %. Vzhledem k tomu, že načatou 
vánočku neuchováte v uspokojivém stavu 
více než pár dní, je půlkilové balení pro 
malé domácnosti asi nedosažitelnou 
výzvou. Na druhou stranu je třeba si 
uvědomit, že v přepočtu na kilogram 
vyšla jako nejdražší nejmenší vánočka, 
která se navíc v našem hodnocení objevila 
na posledním místě. 
Obecně lze říci, že všechny testované 
vzorky splnily standard, který od kupované 
vánočky očekáváme. Těsto bylo u všech 
výrobců v zásadě srovnatelné. V některých 
případech výrobci příjemně překvapili 
bohatou nadílkou mandlí i rozinek. Jiní 
si je asi schovali na silvestrovskou oslavu, 
jejich vánočky byly hodně chudé a bohužel 
i suché, takže by k uspokojivému výsledku 
potřebovaly silnou výpomoc od másla, 
medu či marmelády. Velký rozdíl byl 
ve složení jednotlivých produktů. Zatímco 
se Pekařství Frydrych obešlo se třinácti 
základními ingrediencemi, našly se i kousky 
(zejména Tesco a Delta), u nichž čtením 
etiket můžete trávit dlouhé adventní 
večery. 
Pokud si chcete na vánočce opravdu 
pochutnat, asi nezbývá, než jí věnovat 
potřebnou péči a čas a upéct si ji doma. 
Budete odměněni nejen poctivou chutí, 

Výsledky našeho testování nepocházejí 
z laboratoří a nejsou založeny na přesných 
chemických analýzách, nýbrž na subjektiv-
ním senzorickém hodnocení členů redakce. 
Při hodnocení jsme se zaměřili především 
na chuť a vzhled nakoupených vzorků. 
Vzhled odráží hodnocení celé, nerozkrá-
jené vánočky, kterou jsme vždy podrobili 
několika řezům, abychom se přesvědčili, 
jaké poklady na nás čekají uvnitř. Vánočky 
jsme ochutnávali samotné, nevylepšené 
máslem či džemem.

vánočková historie
Zatímco kapra smažíme až od 19. století, 
historie vánoček sahá mnohem dál, 
až na počátek 14. století. V té době se 
však nazývala calta a byla nepletená, 
typický tvar, připomínající malého Ježíška 
zabaleného v peřince, se ujal až později. 
Zpočátku si vánočku nemohl upéct jen tak 
někdo, tato výsada byla udělena pouze 
cechovním pekařům. Doma si můžeme 
vánočku péct až od 18. století. Dříve dostá-
val svou vánočku každý z členů rodiny, jako 
první hospodář, aby se mu hojně urodilo 
obilí. Ten, kdo při krájení našel zapečenou 
minci, měl být celý rok zdravý a bohatý. 
Svou porci dostával dokonce i dobytek, 
aby byl zdravý a neuškodily mu zlé síly, či 
studna a oheň. 
Nepovedená, spálená či nalomená 
vánočka symbolizovala neštěstí, proto bylo 
její pečení doprovázeno řadou rituálů. 
Hospodyně musela mít na sobě bílou 
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Vánočky jsou jedním ze 
symbolů Vánoc a těžko 
bychom hledali rodinu, kde 
se na stole o svátcích domácí 
nebo alespoň kupovaná 
vánočka neobjeví. Zajímavé 
je, že se z nich postupem 
času stalo celoroční zboží 
a pokud máte v létě u bazénu 
na vánočku chuť, není 
problém si ji v obchodě 
obstarat. V rámci redakčního 
hodnocení jsme otestovali 
sedm běžně dostupných 
vzorků. 

Kupovaná vánočka 
svátky nedělá

1.

Vítěz testu
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Název
Delta Vánočka zá-
mecká s rozinkami

Výrobce United Bakeries
Cena za balení 28 Kč/400 g
Cena za 1 kg 70 Kč
Senzorické hodnocení
Pořadí – vzhled 6.
Pořadí – chuť 5.

Název
AQ Vánočka s rozin-

kami a mandlemi
Výrobce United Bakeries
Cena za balení 35 Kč/400 g
Cena za 1 kg 88 Kč
Senzorické hodnocení
Pořadí – vzhled 4.
Pořadí – chuť 1.

Název
Vánočka tuková se 

žmolenkou
Výrobce Hostivařská pekárna
Cena za balení 34 Kč/500 g
Cena za 1 kg 68 Kč
Senzorické hodnocení
Pořadí – vzhled 5.
Pořadí – chuť 6.

Název
Tesco Vánočka 

s roz. a mandlemi
Výrobce United Bakeries
Cena za balení 34 Kč/500 g
Cena za 1 kg 68 Kč
Senzorické hodnocení
Pořadí – vzhled 3.
Pořadí – chuť 2.

Název
Dobré pečivo Vá-
nočka s rozinkami

Výrobce Inpeko
Cena za balení 37 Kč/500 g
Cena za 1 kg 74 Kč
Senzorické hodnocení
Pořadí – vzhled 2.
Pořadí – chuť 4.

Název
Penam Vánočka 

s rozinkami
Výrobce Penam
Cena za balení 27 Kč/200 g
Cena za 1 kg 135 Kč
Senzorické hodnocení
Pořadí – vzhled 7.
Pořadí – chuť 7.

Přes polovinu obalu zabírá obrázek, je 
tedy obtížné si vánočku prohlédnout. 
Avizovanými mandlemi je posypána jen 
část vánočky, rozinku na povrchu zahléd-
neme jednu, což budí velmi rozpačitý 
dojem. Po rozkrojení je rozinková úroda 
výrazně bohatší. Chuťově je vánočka 
velmi dobrá, zvláště pasáže, ve kterých 
narazíte na rozinku. Obsahuje velké 
množství přídatných látek – emulgátor, 
stabilizátor, aroma, konzervant či regulá-
tor kyselosti. 

Navzdory atraktivnímu názvu vánočka 
příliš nepřesvědčila svým vzhledem ani 
chutí. Na zámku by pravděpodobně oce-
nili více rozinek v lepší kondici, v každém 
řezu jsme narazili na jednu svraštělou 
solitérku. Ačkoli lze ocenit ruční 
pletení, působila vánočka celkově oschle 
a unaveně. Kvůli velmi suchému těstu se 
obtížně polykala a bez okamžitého zapití 
byla prakticky nepoživatelná. Jednalo 
se o vánočku s nejdelším složením, a tím 
pádem předlouhým seznamem éček.

Dvě třetiny obalu jsou pokryty atrak-
tivním obrázkem, který znemožňuje 
vizuální zhodnocení vánočky. Vykukující 
špička na sobě moc mandlí nemá, po roz-
balení je to výrazně veselejší – povrch je 
hustě pokryt mandlemi, na straně se krčí 
jen jedna osamělá rozinka. Mnohem více 
se jich skrývá uvnitř. Chuťově je vánočka 
velmi dobrá, vláčná, lze ji jíst i bez másla. 
Obsahuje velké množství přídatných 
látek (emulgátor, stabilizátor, zvlhčující 
látku, konzervant, zahušťovadlo).

Jedná se o zvláštní druh, pravděpodobně 
krajovou specialitu – drobenku bychom 
čekali spíše na koláči než na vánočce. 
Na drobence výrobce v žádném případě 
nešetřil, na povrchu vánočky tvoří silnou 
krustu. Barva je pod ní hezky rovnoměr-
ně hnědá. Přes poctivé tradiční suroviny 
(oproti klasické receptuře obsahuje navíc 
jen „zlepšující přípravek”) nás bohužel 
příliš chuťově nepřesvědčila, byla nesne-
sitelně suchá, k čemuž přispěla i absence 
rozinek. 

Vánočka je hustě posypána mandlemi, 
což díky obalu oceníme hned v obchodě. 
Navzdory názvu a složení není však ani 
stopy po rozinkách, a to ani na povrchu, 
ani po rozpitvání vánočky. Pletence jsou 
navrchu hezky barevné, po stranách je 
vánočka světlá. Vypadá nadějně, chutná 
jako standardní kupovaná vánočka. 
V porovnání s některými ostatními 
výrobky obsahuje dle složení výrazně 
méně přídatných látek – „jen” regulátor, 
látku zlepšující mouku a stabilizátor.  

Na první pohled nepříliš atraktivní 
kousek, i když jde o nejdražší vánočku. 
Vypadá jako obyčejný kus pečiva. 
Barva je příliš světlá, ačkoli je obsaženo 
barvivo. Na povrchu se nacházejí stopy 
po dvou spečených rozinkách, na pár jich 
narazíme také po rozkrojení. Vánočka je 
hrozně suchá, úplně obyčejná, chuťově 
i vzhledově nejhorší. Obsahuje řadu 
přídatných látek – zahušťovadlo, aroma, 
regulátor kyselosti, konzervant, barvivo, 
emulgátor apod.

naše testování 

2.

5.

3.

6.

4.

7.
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region, ale je to kulinářská tradice, která 
na naše území patří. 

Jaké hlavní okolnosti měly vliv 
na vývoj jednotlivých regionál-
ních kuchyní?
Hodně dělaly geografické podmínky – podle 
toho byl stůl spíš bohatý či chudý, podle 
rázu krajiny se měnily základní suroviny. 
Zapomenout ale nelze ani na vlivy národ-
ností. Na jihu a západě cítíme vliv rakouské 
a německé kulinářské tradice, ve Slezsku 
zase polské, východ republiky pak z části 
odráží blízkost Slovenska. Někdy jsou to 
zajímavé momenty, třeba na jihu Moravy 
dodnes najdeme řadu pokrmů, které sem 
přinesli lidé z bývalé Jugoslávie či Balkánu, 
asi nejslavnější z nich jsou plněné papriky.

na kolik regionů lze Českou 
republiku gastronomicky rozdě-
lit? Co je klíčem?
Rozdělení na dvanáct částí, jak je 
v kuchařce, jsem ladila dlouho, probírala 
jsem ho s historiky i etnografy. Jedná se 
o Brno, Hanou, Horácko, Chodsko, jižní 
Čechy, Krkonoše, Polabí, Prahu, Slezsko, 
Slovácko, Šumavu a Valašsko. Některé 
regiony nemají úplně jasné hranice, 
v jiných už gastronomické tradice úplně 
vymřely. Těch dvanáct nakonec v někte-
rých případech propojuje více míst, která 
jsou příbuzná – jako v případě jižních 
Čech nebo Slezska, jinde jde o etnogra-
ficky jednolitá území jako Valašsko či 
Chodsko. Bonusem je kapitola třináctá, 
což jsou Sudety. Nejde o etnografický 

Jak se vystudovaná socioložka 
dostane ke gastronomii?
Je to jednoduché – sociologii sice studuje, 
ale od osmnácti let se živí novinařinou. 
Takže nejdřív píše do kulturní rubriky, 
pak nějakou dobu prohání regionální 
a pražské politiky a popisuje jejich 
průšvihy. A potom dostane nabídku spojit 
práci a jídlo, což je její letitý koníček, 
v jedno. A navíc může podobu gastrono-
mie v celých novinách výrazně ovlivnit. 
Jsou nabídky, které se neodmítají, a tohle 
je jedna z nich. 

věnujete se také recenzím čes-
kých restaurací. Co vidíte jako 
jejich největší nešvar?
Myslím, že jsou hlavně dva – příliš divoká 
fantazie kuchařů, kteří přitom ani pořádně 
neumějí základ řemesla, a pak obsluha, 
kterou nebaví starat se o hosty. Ono je 
hezké, když se vás někdo zeptá, zda vám 
chutnalo. Ale určitě poznáte, zda to myslí 
upřímně, nebo to dostal befelem od šéfa. 

Proč jste se rozhodla věnovat se 
regionálním kuchyním?
Můj táta je národopisec a regionální 
zvláštnosti jsou něco, co mě obklopovalo 
odmalička. Část rodiny pochází z Valach, 
vyrůstali jsme na Hané. Kořeny, včetně 
těch gastronomických, jsou důležitá 
věc. V Česku je těch svérázných regionů 
mnoho, na tak malé území až nečekaně. 

Tradice brzdí 
naši rychlou dobu
Lidová strava se od té restau-
rační liší tím, že je osobní, 
spojená s konkrétními lidmi 
a příběhy. Nejlepší cestou, jak 
pochopit kořeny gastronomie 
dané oblasti, je poznat kra-
jové a krajinné souvislosti a to, 
jak lidé žili. Každý tuzemský 
region má recepty, které jsou 
jedinečné. Novinářka Petra 
Pospěchová se jimi zabý-
vala celý rok a výsledkem je 
kniha Regionální kuchařka – 
Všechny chutě Čech, Moravy 
a Slezska.  Přip
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kyselica (valašsko)   

Postup:
 Do většího hrnce dáme vařit zelí i s nálevem a hrnkem vody, ve druhém, s osolenou vodou 

a kmínem, na kostičky pokrájené brambory. Do hrnce se zelím přidáme ještě několik bobkových 
listů a pár kuliček nového koření. Když jsou brambory skoro měkké, přidáme je i s vodou do většího 
hrnce k zelí. Orestujeme na kostičky nakrájenou slaninu, cibuli a na kolečka nakrájenou klobásu. 
V troše mléka rozkvedláme lžíci mouky, vlijeme do hrnce a důkladně rozmícháme. Pak přidáme 
osmaženou cibulku, klobásu a slaninu. Za občasného míchání necháme probublávat asi čtvrt 
hodiny. Nakonec odstavíme z plotýnky a dochutíme zakysanou smetanou, případně solí a pepřem.

Ingredience:  
 400 g kysaného zelí, 300 g brambor, 100 g klobásy, 100 g slaniny, 

1 cibule, 200 ml zakysané smetany, 20 g másla, 1 lžíce hladké mouky, 
50 ml mléka, sůl, pepř, kmín, bobkový list, nové koření 

Doba přípravy: 45 minut, na 4 porce

oharková omáčka s hovězím (Brno) 

Postup:
 Hovězí maso vložíme do litru a půl osolené vroucí vody. Přikryjeme pokličkou a vaříme 

doměkka, tedy asi dvě hodiny. Z mouky a másla připravíme světlou jíšku, rozředíme ji půl litrem 
vývaru a chvíli povaříme. Pak vmícháme smetanu a na kostičky nakrájené okurky. Osolíme 
a ochutíme lákem. Necháme pět minut probublávat a pak podáváme s masem nakrájeným 
na plátky. Jako příloha se hodí knedlíky nebo vařené brambory.

Ingredience:  
 750 g zadního hovězího, 3 kyselé okurky, 30 g másla, 40 g hladké mouky, 

250 ml smetany, lák z okurek dle chuti, sůl 

Doba přípravy: 2 a půl hodiny, pro 4 osoby 

Mrkvance z Polné (horácko)   

Postup:
 Z kvasnic, vlažného mléka a trochy cukru zaděláme kvásek. Přisypeme mouky. Přidáme 

cukr, žloutky, podrcený fenykl, špetku soli a rozpuštěné máslo. Vypracujeme těsto a necháme 
vykynout. Najemno nastrouháme mrkev, promícháme s cukrem a vanil. cukrem a podusíme asi 
10 minut na 50 g másla. Lžící odkrajujeme kusy těsta a tvarujeme z nich bochánky. Ty zploštíme, 
naplníme vychladlou náplní a zabalíme. Klademe na vymaštěný plech daleko od sebe, potřeme 
rozpuštěným sádlem. Necháme 15 minut dokynout, vložíme do trouby vyhřáté na 180 °C 
a 20 minut pečeme. Teplé mrkvance potřeme rozpuštěným máslem a pocukrujeme.

Ingredience:  
 300 g polohr. mouky, 200 g hl. mouky, 200 ml mléka, 100 g másla, 

100 g cukru, 2 žloutky, 35 g kvasnic, 20 semen fenyklu, špetka soli, sádlo; 
náplň: 200 g mrkve, 125 g cukru, 50 g másla, 1 vanil. cukr; máslo, cukr moučka

Doba přípravy: 2 hodiny, na asi 30 mrkvanců  

Škvarková pomazánka (Šumava)

Postup:
 Sádlo nakrájíme na větší kostky, přidáme 100 ml vody a pozvolna vyškvaříme. Cibuli 

nakrájíme na menší kostičky, pažitku nasekáme najemno. Česnek utřeme s trochou soli 
a smícháme s cibulí. Trochu sádla ze škvaření odebereme a cibuli s česnekem na něm 
orestujeme. Z vyškvařeného sádla vybereme škvarky do misky a osolíme je, sádlo slijeme 
do kameňáku nebo jiné vhodné nádoby. Škvarky rozemeleme, smícháme s orestovanou směsí 
cibule a česneku, ochutíme pepřem, přidáme nasekané ořechy, vmícháme pažitku a nakonec 
ještě 4 lžíce sádla. Dosolíme či dopepříme podle potřeby. Necháme alespoň den uležet 
v chladu. Potom mažeme na chleba.

Ingredience:  
 1 kg vepřového sádla, 1 cibule, 3 stroužky česneku, 1 svazek pažitky, 

1 lžíce majoránky, 50 g vlašských ořechů, sůl, pepř

Doba přípravy: 60 minut, pro jednu sešlost u vína či piva
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ráda jednoduchou kuchyni založenou 
na pár surovinách, které člověk nechá 
vyniknout. Kromě východu republiky je 
pro mě fascinující Podkrkonoší – voní 
po houbách, máku, sirobu z cukrové 
řepy a po jablcích z místních sadů. 
A pak taky Šumava se všemi svými 
knedlíky, jen ty by vydaly na samostat-
nou knížku. Třeba sklářské se zelím jsou 
skvělé. 

která z českých regionálních 
kuchyní je nejchudší, využívá 
nejlevnějších surovin? která 
naopak reflektuje historicky 
vysokou úroveň regionu?
Nejbohatší byly vždycky nížiny – Haná, 
Polabí, okolí Prahy, Brna, část Slovácka. 
Ingrediencí tam měli k dispozici mnohem 
víc, častěji se tam jedlo maso, víc se 
zakrajovalo másla. V chudších hornatých 
krajích se máslo prodávalo na trhu a jedly 
se hlavně brambory a jiné okopaniny 
na všechny způsoby. Hodně chudé byly 
některé části Horácka, ale taky Slezska 
a podhůří dalších kopců na východě 
země. 

Jak moc jsou v jednotlivých 
oblastech znát vlivy zahraničních 
kuchyní?
Třeba v Praze nebo u lázeňských měst 
na západě republiky narazíte na recepty 
inspirované sofistikovanou kuchyní 
francouzskou. Brno naopak formovala 
blízkost Vídně a pak už zmínění imigranti. 
Tradice německy mluvících zemí je asi 
nejvýraznější, vezmeme-li všechny regiony.

vy sama máte nejblíže k valaš-
sku. Co je klenotem zdejší 
kuchyně?
Asi nejslavnější jsou frgále, tedy koláče 
z tenoučkého máslového těsta, hlavně 
hruščáky s náplní z křížal. A pak samo-
zřejmě kyselica, což je vydatná polévka, 
na niž má každá hospodyně svůj recept. 
„Co hospodyňa, to kyselica,“ říkávala už 
tetička Sušilová, která tamní národopis 
mapovala v mnoha ohledech. Méně 
známý, ale velmi oblíbený je skopový 
guláš anebo pohankový kontrabaš. 

Jaký recept vás na vašich cestách 
nejvíce překvapil a ohromil?
Asi největší exotiku pro mě představují 
některé sudetské recepty. Třeba masový 
puding není zrovna věc, s níž by se člověk 
v našich zeměpisných šířkách potkával 
často. 

Jaký regionální recept jste si 
nejvíce oblíbila?
Maminka mojí sousedky Verunky mě 

Co byl hlavní zdroj informací 
o regionálních kuchyních?
Na jednu stranu to byli lidé – národopisci, 
pamětníci, stařenky, které patří ve svých 
obcích k uznávaným osobnostem. 
A potom samozřejmě staré kuchařky, 
národopisné knihy a periodika jako Český 
lid, kde se člověk dočte o neskutečných 
detailech některých receptů či rituálů 
spojených s jídlem. A to včetně nákresů 
slavnostních koláčů, formiček na máslo...

kdo je v dnešní době nositelem 
těchto tradic?
Někde jsou tradice skoro zaniklé, ale 
na Valašsku, Podkrkonoší, Chodsku, 
Slovácku či Hané se recepty předávají 
z generace na generaci a doma se podle 
nich vaří. A to nejen o svátcích. Třeba 
polévky – hladká Ančka nebo kyselo 
v Podkrkonoší, kyselica na Valašsku, baršč 
ve Slezsku – a pak samozřejmě koláče 
a sladkosti.

v jakých částech republiky 
zůstávají gastronomické tradice 
dodnes nejvíce živé?
Asi nejvíc v těch, kde lidé žijí po generace. 
Místa, která byla po válce vysídlena, mají 
v tomhle ohledu přetrženou kontinuitu. 
Lidé, kteří cítí, že někam patří, nenechají 
vymřít to, z čeho vzešli. 

Je nějaká oblast, kde původní 
gastronomické zvyky již zcela 
vymizely? 
Třeba v Polabí se ty úplně typické recepty 
hledaly dost těžko, ale tady má hodně 
velký vliv Praha, která kraj svými zvyky tak 
nějak převálcovala. Navíc se tu moc nedrží 
ani folklor a střed Čech není tradičně 
jednolitý. 

Jaká regionální kuchyně nabízí 
dle vašeho názoru nejzajímavější 
recepty?
Jsem valašský patriot, snad i proto mám 

naučila chlupaté buchtičky se sirobem 
a mákem, moc ráda mám jihočeské 
knedlíčky s borůvkovým nebo jahodovým 
žahourem. 

Spousta lidí si gastronomické 
tradice spojuje hlavně s Mora-
vou a pravděpodobně je pře-
kvapí existence starých praž-
ských receptů.  
O pražské kuchyni by se daly napsat knihy. 
Dokonce v minulosti nějaké vyšly, ale není 
v nich moc vysvětlené, proč zde vznikly 
zrovna tyto recepty, že se vozila zelenina 
od Litoměřic, že zelí bývalo z Podkrkonoší. 
Na druhou stranu zůstaly zachovány 
aspoň tyto recepty a leccos se dá dovodit 
z jiných zdrojů, třeba knih o tržištích či 
hospodách. Pražská měšťanská kuchyně 
může být inspirací každému šéfkuchaři 
v hlavním městě, kterého zdejší kuchyně 
zajímá.

liší se tradiční vánoční recepty 
v jednotlivých krajích? Má každý 
kraj svou vánoční specialitu?
Některé věci se opakují, časté jsou omáčky 
ze sušeného ovoce a nějaký druh vánočky. 
Na rybí polévku už ale narazíte jen 
v krajích, kde byly rybníky. Část regionů 
měla štědrovečerní večeři pevně danou, 
ať už počtem jídel nebo rituály kolem 
něj, hlavně v těch chudších se ale spíš 
improvizovalo. 

zájem o tradiční a regionální 
kuchyni se v poslední době 
výrazně zvyšuje. Čím si tento 
zájem vysvětlujete?
Žijeme v hodně rychlé době a lidé se 
podvědomě snaží brzdit alespoň tam, kde 
to jde. Hledání tradic a rodinných kořenů 
v kuchyni je jednou z cest, jak to dělat 
v každodenním životě. Regionální recepty 
se taky svezly na módní vlně lokálních 
surovin. Co jiného byste z nich chtěli vařit 
než lokální recepty? 

radíme se s šéfkuchařem
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KLASA

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

Národní značku kvality KLASA získalo nově dalších 15 výrobků od celkem pěti výrobců. 
Do prestižního klubu těch nejkvalitnějších potravin se tak zařadí například čerstvé mléko 
z Orlických hor od společnosti BOHEMILK nebo chléb s vlákninou z Hradecké pekárny. 

Značku kvality KLASA mohou 
získat pouze výrobky nejvyšší 
kvality, které obstojí při 
hodnocení před komisí odborníků 
složené ze zástupců Ministerstva 
zemědělství, Potravinářské 
komory, Agrární komory, Státní 
zemědělské a potravinářské 
inspekce, Státní veterinární správy 
a dalších. Národní značka kvality 
KLASA slouží spotřebitelům 
a odběratelům k lepší orientaci při 
identifi kaci výjimečně kvalitních 
produktů v porovnání s běžně 
dostupnými konkurenčními 
potravinami na trhu.

BOHEMILK: Čerstvé mléko 
přímo z hor 
Společnost BOHEMILK, a.s. 
zpracovává v podhůří Orlických 
hor, jedné z nejméně ekologicky 
znečištěných oblastí České 
republiky, mléko již od roku 
1936. Právě díky zdejší panenské 
přírodě má i mléko z mlékárny 
v Opočně vynikající kvality. Kromě 
mléka vyrábí společnost ještě 
smetanu, jogurty nebo například 
máslo.

Ale to není vše. Čerstvé české 
mléko – plnotučné a Čerstvé 

české mléko – polotučné zaujmou 
nejen svojí poctivou chutí, ale 
také skleněnou designovou lahví. 
Stejně skvělou chutí se pyšní 
Čerstvé mléko z Orlických hor – 
plnotučné, které můžete zakoupit 
v praktické PET lahvi. 

Nové přírůstky do KLASA rodiny:
ZNAČKOU KVALITY SE MŮŽE 
POCHLUBIT DALŠÍCH 15 VÝROBKŮ

lklke

RO

k likvality

U
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KLASA

Lahodné pečivo z pekárny BEAS
Pekárna BEAS, a.s. získala 
ocenění KLASA pro vybrané 
produkty již v minulosti. Vyrábí 
skvělé regionální produkty 
ve dvou provozovnách, a to 
v Ličně a v Letohradě. Historie 
této východočeské společnosti 
sahá až do roku 1960 a dnes 
je známá především pro své 
vynikající koláčky a sladké pečivo.

K 1. listopadu získal ocenění 
značkou kvality KLASA Závin 
s makovou náplní, Závin 
s ořechovou náplní, Ličenský 
cop s kokosovokakaovou náplní, 
Ličenský cop s makovou náplní, 
Ličenský cop s meruňkovo-
-tvarohovou náplní a Ličenský 
cop s višňovotvarohovou náplní. 
Velké oblibě se těší právě makový 
závin vyráběný podle tradiční 
české receptury.

Chléb s psylliem: kvalitní 
vláknina z Hradecké pekárny
Hradecká pekárna, s.r.o. dodává 
pečivo jak do maloobchodní, tak 
do velkoobchodní sítě. Díky svým 
prvotřídním výrobkům je držitelem 
hned několika certifi kátů, 
které potvrzují vysokou úroveň 
jejích výrobků, což dokazuje 
i skutečnost, že tato pekárna je 
nově i držitelem značky KLASA.

Zákazníkově pozornosti by neměly 
uniknout Chléb Dr. Popova 
Colorado a Chléb Dr. Popova 
Arizona. Zajímavé jsou především 
díky obsahu psyllia. Psyllium 
je kvalitní vláknina z jitrocele 

indického. Je využívána pro svoji 
schopnost pomáhat z organismu 
odplavovat škodlivé látky. Kvůli 
tomu, že zmenšuje touhu po jídle, 
bývá využívána i při hubnutí. 
Chléb s obsahem psyllia má 
vysokou nutriční hodnotu a je 
vhodný pro vyváženou zdravou 
stravu. Kromě již zmíněných 
výrobků získal ocenění KLASA 
také Chléb žitný a Chléb 
konzumní. 

Magic mix pro dlouhé 
podzimní večery
Jana Večerková patří ke špičce 
mezi českými výrobci slaného 
pečiva. Ve Zlíně ho vyrábí 
už přes dvacet let. Oblíbené 
preclíky, tyčinky a krekry se staly 
mezi spotřebiteli vyhledávanou 
pochoutkou. 

Oceněný Magic mix přináší několik 
druhů slaného pečiva prodávaného 
v oblíbené vaničce, ze které 
je možné jej přímo servírovat 

a můžete si ho užít s přáteli u vína 
či s partnerem u televize.

Ředkvičky ze Semic: vitamínová 
bomba pro silnou imunitu
Ředkvičky od fi rmy Družstvo 
BRAMKO CZ pocházejí ze 
Semic, přímo z té nejúrodnější 
oblasti Polabí. Kromě ředkviček 
zde pěstují ještě další zeleninu 
a brambory. Při jejím zpracování 
kladou důraz na moderní 
technologie a neméně důležitá 
je i dobrá logistika: zelenina se 
musí vždy dostat k zákazníkovi 
co nejčerstvější. 

Právě Ředkvičky ze Semic, které 
nově získaly ocenění KLASA, 
jsou skvělým zdrojem vitamínů 
a minerálů, které nás udrží fi t 
během chladnějších období roku. 
Kromě vitamínů C a B obsahují 
ještě vápník, fosfor, železo a draslík.  

Národní značku kvality 
KLASA uděluje mimořádně 
kvalitním potravinářským 
a zemědělským výrobkům 
ministr zemědělství od roku 
2003. Národní značku kvality 
získává výrobce na tři roky a její 
udělování je součástí národního 
programu na podporu kvalitních 
potravin na tuzemském 
trhu. V současnosti mohou 
spotřebitelé nalézt značku 
KLASA na obalech celkem 
1 184 produktů od 226 českých 
a moravských výrobců. Další 
informace a kompletní seznam 
všech oceněných produktů jsou 
dostupné na stránkách 
www.eklasa.cz.
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Sušenky podrtíme a smícháme se 100 g změklého másla. Směs rozprostřeme 

a zatlačíme do koláčové formy. Necháme přes noc ztuhnout v lednici. Džem 

rozetřeme po sušenkové hmotě a na něj uhladíme vrstvu tvarohu smíchaného 

s moučkovým a vanilinovým cukrem. Pak klademe jednotlivé piškoty vedle 

sebe a lehce je vtlačíme do tvarohu. Jablka oloupeme, očistíme a nakrájíme 

na čtvrtky. Poté je orestujeme na lžíci másla a prosypeme skořicí. Cukr krystal 

pomalu rozpustíme na  karamel, vložíme do  něj zbylé máslo a  důkladně 

promícháme. Zchladlá jablka rozprostřeme po  piškotech a  zalijeme 

karamelem. Podáváme se šlehanou smetanou a snítkou meduňky.

Jak na to

KLASA

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

VYZKOUŠEJTE S NÁMI 
ty nejlepší podzimní recepty!
Podzim byl v českých zemích vždy obdobím zábavy a hodování. Proč nenavázat na tradice 
našich předků a nedopřát si během sychravých podzimních dní chutný oběd či večeři? 
Přinášíme vám recepty na vynikající podzimní pokrmy z kvalitních surovin!

Radostné období oddechu a oslav 
začalo dožínkami na konci srpna 
či září, pokračovalo posvícením 
a končilo bujarými tancovačkami 
na svátek svaté Kateřiny 
25. listopadu. Potom už přicházel 
advent, čas klidu a rozjímání. 
Všechny tyto slavnosti byly 
samozřejmě spojeny s dobrým 
jídlem. I když už se dnes na většině 
míst tyto tradiční svátky neoslavují, 
podzim stále poskytuje mnoho 

příležitostí k ochutnávání lahodných 
pokrmů a setkávání s přáteli. Už 
jenom proto, že dny začínají být 
nevlídné a večery se stále prodlužují. 
Ideální příležitost najít si čas a uvařit 
si něco dobrého. Základem každé 
poctivé kuchyně jsou samozřejmě 
prvotřídní suroviny. V obchodě je 
můžete poznat třeba podle národní 
značky kvality KLASA. Také my 
jsme z nich při přípravě našich 
receptů vycházeli.

Pojďte s námi vyzkoušet 
pestrou paletu podzimních 
chutí! Ať už se jedná o zelňačku 
jako od babičky, pikantní 
pivovarský kotlík, nebo třeba 
sladký vrstvený jablečný koláč: 
na jazyku se budou rozplývat 
všechny. Pro lepší orientaci 
uvádíme i názvy výrobků, které 
jsme použili. 

Přejeme vám dobrou chuť!

Kroupovka 
s houbami 
a uzeným 
masem 

Kroupy propláchneme a povaříme v osolené vodě doměkka. Brambory uvaříme ve slupce. 

Na lžíci sádla orestujeme cibuli, přidáme kousky uzeného masa, nakrájenou klobásu s žampiony 

a mraženou zeleninu. Vše promícháme a zalijeme vodou nebo vývarem. Pak přidáme koření a sůl. 

Vaříme asi 20 minut. Do polévky přidáme kroupy a drcený česnek. Oloupané brambory nakrájíme 

na kostičky a osmažíme na sádle dozlatova. Polévku podáváme horkou s kousky zlatavých 

brambor a zdobíme bylinkami. 

Jak na to

Vrstvený 
koláč s jablky 
a karamelem 

Co potřebujete
½ kg uzené plece ROCHUS, VOMA, s.r.o.

100 g krup – Kroupy ječné střední č. 7,

Naděžda Feithová, ALFA mlýn a balírna Pouzdřany

100 g Valašských klobás, MP Krásno, a.s.

2 lžíce škvařeného sádla, MASO UZENINY PÍSEK, a.s. 

100 g žampionů, FUNGHI CZ, a.s.

150 g brambor, Blanická bramborářská s.r.o.

1 cibule, ČEROZFRUCHT s.r.o. 

4 stroužky česneku, Družstvo BRAMKO CZ 

100 g zeleninové směsi Exclusive polévková Dione, 

AGRIMEX Vestec a.s. 

špetka majoránky a kmínu, snítka libečku, sůl, voda 

nebo vývar, petrželka a pažitka na ozdobu

Co potřebujete
200 g Krušnohorských sušenek kakaových, PECUD, 

výrobní a obchodní družstvo Žandov

130 g BIO másla, EKOMILK s.r.o.  

250 g BIO tvarohu měkkého, POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. 

1 ½ lžíce moučkového cukru, Cukrovar Vrbátky a.s. 

1 vanilinový cukr, KÁVOVINY akciová společnost

1 kg jablek, Bohemia Apple, družstvo 

100 g Cukru bílého KRYSTAL, Tereos TTD, a.s. 

100 g Piškotů dětských, KÁVOVINY akciová společnost

50 g Smetany ke šlehání 33%, Moravia Lacto a.s.

3 lžíce rybízového džemu 

½  lžičky skořice, snítka meduňky

Svet_potravin_12.indd   3 6.11.2013   13:30:54
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začala tryskat slaná voda. Když pak totéž 
udělala Athéna, ze země vyrostl olivovník. 
A bylo rozhodnuto, město ponese jméno 
Athény.

Oliva je ovoce
Pravděpodobně jen málokdo ví, že oliva 
patří mezi ovoce. Olivy rostou na stromě 
zvaném olea europaea. Název olea 
pochází z latiny a znamená olej, europaea 
by měla vyjadřovat, že olivy jsou dle 
určitých zdrojů z Evropy, z oblasti okolo 
Středozemního moře. Olivový strom 
je schopen přežít i ty nejnepříznivější 
podmínky, jako je např. chudá půda, 
kamenité svahy, zuřivé větry, dlouhá sucha 
a dokonce i oheň. Potřebuje sedm let 
na to, aby vůbec začal rodit a dokonce až 
třicet let, kdy je schopen plné produkce. 

Čekání po sklizni
Většinou jsou olivy sklízeny před úplným 
uzráním, a to v období od října do ledna 
v závislosti na odrůdě, stupni zralosti, 
podnebí a nadmořské výšce, ve které se 
stromy pěstují. Sklízeny bývají většinou 
ručně, aby se zabránilo jejich poškození. 
V některých částech jsou však olivy 
sklízeny pomocí hrábí do sítí zavěšených 
nízko nad zemí. V tomto stádiu sklizně 
ale olivy nejsou moc chutné, jelikož 
obsahují hořký fenolický oleuropein. 
Z tohoto důvodu se musejí olivy před 
konzumací naložit do hydroxidu sodného, 

aby se zbavily nadměrné hořkosti. Délka 
louhování záleží na zralosti a velikosti oliv, 
pohybuje se v délce od několika hodin až 
po několik dnů.                 

zelená či černá? 
Rozdíl mezi zelenými a černými olivami 
není v podstatě žádný, jde jen o stádium 
zralosti. Nejdříve jsou olivy zelené, zráním 
však mění svou barvu do vínově červené, 
fialové a nakonec černé. Zelené olivy jsou 
tvrdší, chutnají nahořkle a mají nízký obsah 
oleje. Naopak černé, úplně dozrálé olivy 
jsou měkčí a jemnější. 
Olivy potěší nejen chuťové buňky, ale 
taktéž blahodárně působí na lidské 
zdraví především díky vysokému obsahu 
nenasycených tuků. Jsou také dobrým 

Olivy jsou považovány za jedny z nejstar-
ších potravin, jejich původ však zůstává tak 
trochu záhadou. Některé zdroje uvádějí, že 
již před 6000 lety existovaly divoké olivov-
níky ve starověké Mezopotámii, odkud se 
rozšířily směrem do Středomoří. V jiných 
historických pramenech se však můžete 
dočíst, že olivy vznikly na Krétě téměř 
před 5000 – 7000 lety a dále se rozšířily 
do Egypta a Palestiny. V řecké mytologii 
lze nalézt pověst o sporu mezi bohem 
Poseidonem a bohyní Athénou, kde se 
přou o to, po kom bude pojmenováno 
nově zbudované město na poloostrově 
Attika. Jelikož však nikdo nebyl schopen 
tuto při rozhodnout, navrhlo se, že město 
bude pojmenováno dle toho, kdo dá jeho 
obyvatelům hodnotnější dar. Když udeřil 
Poseidon svým trojzubcem do země, 
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Čokoláda je v říši gurmánské 
považována za zlato hnědé, 
olivy zase mohou být bezesporu 
oceněny jako zlato zelené či 
černé a to nejen díky barvě. Tím 
opravdovým klenotem jsou pro 
lidské zdraví. Však již moudrý 
Ovidius kdysi pravil, že olivy patří 
do jídelníčku bohů a Homér 
dokonce nazval olivový olej 
zlatem tekutým.

Zlato zelené i černé
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látek. Olivový olej obsahuje hodně 
kyseliny olejové, takže je poměrně stálý 
při skladování. Nekazí se tak rychle jako 
například olej slunečnicový. 

Nejvyšší kvality by měly dosahovat olivy 
uložené v plechovkách. Jsou sterilované, 
mechanicky se nepoškozují a nejsou 
vystaveny působení světla.

nic se nemá přehánět
Jelikož jsou olivy vydatným zdrojem tuku, 
měly by se konzumovat v omezeném 
množství, doporučováno je 7 oliv denně. 
Jejich kalorická hodnota je závislá 
na odrůdě a zralosti. 100 gramů černých 
oliv průměrně obsahuje 1468 kJ, zelených 
577 kJ. Olivy jsou navíc často ve slaném 
nálevu, což není pro zdraví vhodné. 
Přesná pravidla servírování stanovena 
nejsou. Obecně však platí, že se olivy 
podávají na miskách, bez nálevu. Po ruce 
bychom měli mít párátka, abychom 
do nich nebořili prsty. Také se doporučuje 
olivy před podáváním pokapat olivovým 
olejem, získají tak lesk, zvýrazní barvu 
a neoschnou. 

Olivový olej
Na výrobu 1 litru olivového oleje se 
spotřebuje 5 až 6 kilogramů oliv. 
Na rozdíl od vína však u oleje platí, že 
čím je čerstvější, tím lepší. V čerstvém 
oleji je vyšší obsah přírodních antioxi-
dantů, polyfenolů a zdraví prospěšných 

zdrojem vitaminů E, A, K a D a obsahují 
pestrou škálu polyfenolů a flavonoidů. 
Olivy prý dokážou snížit hladinu krevního 
cholesterolu. Je prokázané, že lidé žijící 
kolem Středozemního moře trpí mnohem 
méně na srdeční a nádorová onemocnění 
než lidé jinde na světě, což je přisuzováno 
zdravé stravě a hlavně pak olivám 
a olivovému oleji. Díky své nahořklé chuti 
podporují tvorbu žaludečních šťáv a mír-
ným projímavým účinkem pomáhají také 
vylučování. Pro lepší trávení se doporučuje 
jedna lžička olivového oleje před jídlem. 
Posilují imunitu, zpomalují stárnutí a snižují 
pravděpodobnost revmatických chorob. 

Jak poznat ty nejlepší?
Olivy můžete koupit v sáčku, skle či 
plechovce. Obecně platí, že olivy v sáčku 
mají tu nejnižší kvalitu. Sáček olivy totiž 
nedokáže ochránit před mechanickým 
poškozením, při nákupu se nám tak může 
běžně stát, že jsou olivy zdeformované. 
Jejich nálev bývá oproti jiným balením 
slanější. Na druhém místě jsou pak 
skleničky, ve kterých by olivy neměly být 
zdeformované, také nálev by měl být 
méně agresivní. Nevýhodou však může 
být to, že olivy jsou vystaveny působení 
světla, které na ně nemá příznivý účinek. 

inzerce

druhy oliv
Olivy bývají pojmenovány dle místa, 
kde byly vypěstovány. Mohou však 
nést název i podle odrůdy stromu nebo 
způsobu naložení. Dnes lze zakoupit 
i širokou škálu náplní od oliv plněných 
sýrem po olivy s mandarinkou. Mezi 
nejčastější druhy patří: 
• Kalamata – řecké olivy mající tvar 
mandle
• Mazanillo – nejkulatější olivy na světě 
jsou původem ze Španělska
• Nicoise  – malinkaté olivy z Provence, 
většinou s ořechovou chutí
• Picholine – jemné a křupavé olivy 
z Francie 
• Moroccanské – černé olivy se 
svraštělou slupkou 
• Gaeta – olivy původem z Itálie, 
většinou vrásčité, potřené olivovým 
olejem nebo v něm naložené 
• Arbequina – španělské kulaté olivy 
slabě nahnědlé barvy, zdroj vysoce 
kvalitního olivového oleje
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případně sušené ovoce. 
• Stejně jako bílá pšeničná mouka 
nám dobře poslouží také mouka žitná, 
která má navíc nižší glykemický index 
a obsahuje více tělu prospěšných látek. 
Jak přísadu do těsta například na sušenky 
lze využít také na vlákninu bohaté ovesné 
vločky a otruby. I s vlákninou však musíme 
být obezřetní – její nadměrný přísun může 
u malých dětí způsobit bolesti břicha. 
• Bez tuků se při pečení samozřejmě 
žádná hospodyně neobejde. Živočišné 
tuky je vhodné nahradit tuky rostlinnými, 
které nezvyšují hladinu cholesterolu. 
Vybírejte ty, které mají co nejvyšší poměr 
nenasycených mastných kyselin, zejména 
omega 3 a omega 6. 
• Velkou pozornost věnujte výběru 
čokolády, jejíž konzumace během 
vánočních svátků výrazně stoupá. 
Nejdůležitějším ukazatelem je obsah 
kakaa, který by měl být vyšší než 50 %. 
Zdaleka se vyhněte náhražkám, které 
v obchodě najdete pod názvy jako 
čokoládová pochoutka – kakaové máslo 
v nich nahrazují levné rostlinné tuky.  
Podle legislativy mohou v pravé čokoládě 
tyto tuky tvořit maximálně 5 %. 

kvalitě. Pozor na to, že i sušené ovoce 
má vyšší energetickou hodnotu a děti by 
ho neměly sníst příliš mnoho. Stále větší 
popularitu získává lyofilizované ovoce, 
které se vysouší za pomoci mrazu, díky 
čemuž si ponechává cenné látky v co 
možná nejvyšší míře. Kromě ovoce pak 
můžeme dětem k pohádce naservírovat 
ořechy či semínka v přírodní podobě, tedy 
nepražené a nesolené. 

Jak péct zdravěji
Sladké dětem neodpírejte, ale hlídejte, 
aby ho nesnědly nadměrné množství. 
Problémem jsou zejména nesčetné 
návštěvy u příbuzných a přátel, během 
kterých je náročnější pohlídat si množství 
sladkého a dalších pochutin, které děti 
zkonzumují. Při domácím pečení máme 
nad použitými ingrediencemi i množstvím 
větší kontrolu. Přinášíme pár rad, jak 
vánoční cukroví odlehčit tak, aby bylo co 
nejvhodnější také pro děti. 
• bílý cukr lze ve většině receptů bez 
problémů nahradit medem, který je 
bohatý na minerální látky, vitaminy 
a enzymy. Kromě medu lze použít sirupy 
(ovocné, javorové, obilné), třtinový cukr, 

V některých domácnostech je tradicí při-
pravovat až několik desítek druhů cukroví 
a v zápalu předvánočního shonu dbát spíše 
na kvantitu než kvalitu. První čokoládový 
nápor přichází spolu s Mikulášem. 
Vzhledem k tomu, že každé dítě absolvuje 
hned několik nadílek, mlsá pak nepřetržitě 
několik dnů či týdnů. Čokoládové figurky, 
sušenky a bonbony lze alespoň částečně 
nahradit čerstvým a sušených ovocem, 
ořechy a čokoládou s vyšším obsahem 
kakaa. Důležité je, aby se sladkosti nestaly 
náhradou za běžné denní jídlo, ale zůstaly 
jen výjimečnou odměnou. 

vhodné mlsání
Na svátečně nazdobeném stole by během 
Vánoc nemělo chybět čerstvé ovoce, které 
je nejen cenným zdrojem vitaminů, ale 
také vlákniny podporující činnost trávicího 
ústrojí. Vhodnou alternativou je také 
sušené ovoce, které je bohaté na antioxi-
danty, vitaminy a minerální látky. Nejlepší 
variantou je samozřejmě nedoslazované 
ovoce sušené doma a neošetřené oxidem 
siřičitým. V obchodech pak věnujte 
zvýšenou pozornost etiketám, sázkou 
na jistotu je v tomto případě nákup v bio 

Pečení vánočního cukroví má v naší zemi dlouhou tradici a svátky si bez něj neumí představit 
80 % českých domácností. Nejpozději se začátkem adventu hospodyňky přemýšlejí nad tím, 
že je nejvyšší čas pustit se do příprav. Jak ale tuto kalorickou bombu odlehčit a pokusit se 
o zdravější variantu, která bude vhodná i pro malé děti?

vánoční pečení 
ve zdravějším kabátku
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kuličky z ovesných 
vloček a brusinek
doba přípravy: 40 minut (+ 3 hodiny máčení jablek), 
na jednu dávku
Ingredience: 100 g ovesných vloček, 100 g sušených 
jablek, 60 g brusinek, 100 g rozemletých dětských 
(bezlepkových) piškotů, 80 – 100 g másla podle po-
třeby, špetka skořice a rozemletého hřebíčku, špetka 
citronové kůry, šťáva z nechemicky ošetřeného citronu, 
kokos na obalení
Příprava: Sušená jablka necháme na pár hodin 
namočená ve vodě. Poté je slijeme, umeleme a smí-
cháme s na vodě opraženými a rozemletými ovesnými 
vločkami. Přidáme rozemleté dětské piškoty, brusin-
ky, koření, kůru a šťávu z citronu a máslo. Zaděláme 
hmotu, ze které vytvarujeme kuličky. Místo brusinek 
můžeme použít např. rozinky, sušené švestky nebo 
meruňky. Kuličky podle chuti obalíme v kokosu, a po-
kud je nesníme hned, vložíme je do krabice na suché 
a chladné místo.

Perníčky z žitné mouky
doba přípravy: 50 minut (+ 2 hodiny až jeden den 
na uležení těsta), na jednu dávku
Ingredience: 250 g hladce namleté žitné mouky, 
50 g másla, 1 celé vejce, 3 polévkové lžíce medu nebo 
agáve sirupu, 2 lžíce mléka, 1 lžička prášku do pečiva 
bez fosfátu, 1 lžička kůry z nechemicky ošetřeného 
citronu, špetka namletého hřebíčku a skořice
Příprava: Změklé máslo utřeme s medem nebo 
agávovým sirupem, mlékem a celý vejcem. Přidá-
me mouku smíchanou s kořením, citronovou kůrou 
a s práškem do pečiva. Vypracujeme v hladké těsto. 
Vložíme do svačinového sáčku a necháme v chladu 
uležet do druhého dne, minimálně však 2 hodiny. 
Z těsta vyválíme 3 – 5 mm silný plát a vykrajujeme 
libovolné tvary. Pečeme na pečícím papíru v předehřá-
té troubě na 170 °C přibližně 10 minut, dokud zlehka 
nezezlátnou. Vychladlé perníčky uložíme v uzavřené 
krabici na suché a chladné místo. Na rozležení budou 
perníčky potřebovat minimálně 7 dnů, ideálně 14 dnů. 
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jak to chutná Vám...

Recepty známých 
osobností

Pavel Zedníček

V průběhu celého roku jsme vám na stránkách časopisu Svět potravin přinášeli rozhovory se známými 
osobnostmi naší kultury. Na jeho závěr vám nabízíme to nejzajímavější, co na sebe a svůj vztah k jídlu 
celebrity prozradily a o jaké recepty se s námi podělily. A vybere si opravdu každý – milovník české 
klasiky, lákavé exotiky, dietního stravování i sladkých pochoutek. 

vepřové řízky na slivovici
doba přípravy: 40 minut, 4 porce
Ingredience: 450 g vepřové kýty, 
1 cibule, 1 menší pórek, olej, sůl, pepř, 
bazalka, 1 lžička sójové omáčky, 50 ml 
slivovice, 3 rajčata, 100 g mozzarelly
Postup: Maso nakrájené na řízky 
osolíme, opepříme a osmažíme 
na oleji. Ve výpeku orestujeme 
nadrobno nakrájenou cibuli společně 
s kolečky pórku a vrátíme zpět 
maso. Přilijeme sójovou omáčku 
a podusíme. Na oleji zprudka z obou 
stran opečeme na kolečka nakrájená 
rajčata a nakrájenou bazalku. Až je 
maso měkké, polijeme ho slivovicí 
a zapálíme. Poté servírujeme obložené 
rajčaty. Porce můžeme posypat 
strouhanou mozzarellou. 

„Když mám hlad, sním i číslo od baráku. 
Mně je dohromady jedno, co do mě 
nacpete, hlavně ať je to ostré.“
„Vlastním kavárničku s rychlým 
občerstvením. Od rána si do ní můžete 
zajít na výbornou kávu i ostatní nápoje, 
k tomu zakousnout něco sladkého 
a hlavně bagely nejrůznějších chutí, 
k nimž buďto zasednete přímo na místě, 
nebo si je odnesete s sebou.“
„Je zajímavé, že když cizinec uvidí nápis 
‚bagel’, bez dalšího váhání okamžitě 
vejde. Českým hostům musíme víc 
vysvětlovat. Navrhoval jsem, že bychom 
na výlohu napsali ‚hůska s ďůrů’, aby 
všichni měli hned jasno, ale sám jsem 
musel nakonec uznat, že ‚bagel’ na výloze 
vypadá líp.“
„Bary nebo kavárny mě celkem míjejí, 
nikdy mě to v nich nijak zvlášť nebavilo. 
Půldenní intelektuální rozjímání nad 
šálkem u kavárenského stolu není můj 
styl. Ani po barech jsme moc nechodili, 
protože my je měli přímo v divadlech, kde 
jsme po představeních zůstávali. Převlíkli 
jsme se z kostýmů, dali si dvojčičku… 
a kolikrát jsme pak šli odtamtud rovnou 
na dopolední zkoušku.“

Thajská polévka Tom kha kai 
doba přípravy: 30 minut
Ingredience: 2 šálky kokos. mléka, 
6 plátků zázvoru, 2 lžíce citron. trávy, 
5 citrus. listů, 250 g kuřecích prsou, 
5 lžic rybí omáčky, 2 lžičky cukru, 
1/2 šálku citron. šťávy, 1 lžička chilli 
pasty, 1/4 šálku koriandru, 5 zelených 
chilli papriček
Postup: Ve větší pánvi povaříme směs 
z poloviny mléka, zázvoru, citronové 
trávy a citrusových lístků. Přidáme 
kuřecí maso, rybí omáčku a osladíme. 
Za občasného míchání uvaříme maso 
doměkka a přidáme zbytek kokosového 
mléka. Opět přivedeme k varu. Na dně 
mísy smícháme chilli pastu s citronovou 
šťávou a zalijeme hotovou polévkou. 
Posypeme nasekanými papričkami 
a koriandrem.
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kapří karbanátky
doba přípravy: 40 minut, 
pro 4 osoby
Ingredience: 1 lžíce škrobové moučky, 
3 kuličky nového koření, 4 vejce, větší 
cibule, 1 bobkový list, 80 dkg kapřího 
masa, mandlové lupínky, sůl, mletý 
pepř, strouhanka, olej na smažení
Postup: Maso vložíme do vroucí oso-
lené vody s bobkovým listem, novým 
kořením, cibulí a povaříme. Uvařenou 
rybu vykostíme a umeleme v mlýnku. 
Poté přidáme 2 vejce, osolíme, 
opepříme podle chuti a zahustíme 
prosetou strouhankou. Ze směsi 
vytvoříme malé placičky. Rozšleháme 
2 vejce se škrobovou moučkou a rybí 
placičky do nich namočíme. Obalíme 
v mandlových lupíncích a zvolna 
usmažíme v rozpáleném oleji.  

Staročeská cizrna
doba přípravy: 1 hodina, na 4 porce
Ingredience: půl balíčku cizrny, 1 lžíce 
sádla nebo másla, 2 stroužky česneku, 
hrst čerstvé petrželky, čerstvě nadrcený 
pepř
Postup: Cizrnu namočíme zhruba 
na 10 hodin (ideálně přes noc). Poté ji 
v nesolené vodě uvaříme do křupava 
(tedy asi 45 minut), v závěru vaření 
hlídáme, aby se nerozvařila. Scezenou 
cizrnu opékáme na pánvi na sucho 
8 minut za častého prohazování. 
Až na ni budou znát hnědé flíčky, 
přidáme sádlo nebo máslo, najemno 
nastrouhaný česnek, čerstvé petrželové 
listy a pepř. Pak ještě zhruba 2 minuty 
opékáme. Podáváme jako přílohu 
k masu nebo i jako hlavní jídlo.

Dýňový krém
doba přípravy: 60 minut, pro 5 osob 
Ingredience: 2 cibule, 2 menší mrkve, 
1 malý celer, 2 malé dýně (hokkaidó), 
1 kelímek smetany ke šlehání (33 %), 
špetka soli, pepře a kari, tousty 
Postup: K zesklovatělé cibuli přidáme 
nastrouhanou zeleninu a společně 
orestujeme. Dýni nakrájíme na kousky 
a přidáme ji do směsi, osolíme, 
opepříme a okořeníme kari. Zalijeme 
vodou těsně do výše dýně a dusíme 
zhruba 20 minut, dokud není dýně 
měkká. Poté rozmixujeme, ještě 
dochutíme a zjemníme smetanou, 
v případě potřeby zředíme vodou. 
Před podáváním vložíme do polévky 
opečený toust a ozdobíme kopečkem 
šlehačky.

„Každý umí vařit, když má pro koho.“
„Pamatuju si, že úplně první pokrm, který 
jsem si připravil, byl strouhaný sýr s kari 
kořením, kečupem, pepřem a solí. Tuhle 
dobrotu jsem si namazal na opečený 
chleba.“
„Nejsem typ rybáře ‚masaře’, já většinu 
úlovků pouštím zpátky do vody.“
„Třeba krupicovou kaši jsem dělal pouze 
jednou v životě, ta patří mezi jídla, která 
u nás vaří jenom babičky.“
„Vaření je častým tématem i na našich 
zájezdech s divadlem. V autě ‚vaříme’ 
skoro pořád.“
„Moje děti kořeněná jídla nechtějí, jinak 
snědí téměř všechno. V tom jsou po mně.“

„Jóga vás k otázkám zdravé výživy navede 
sama od sebe, jde o její nedílnou součást. 
Jestliže cvičíte, detoxikujete a čistíte 
organismus, nemáte pak na škodliviny ani 
chuť.“  
„Mám k jídlu, myslím, normální přístup. 
Pokud dostanu na něco chuť nebo jsem 
vyčerpaná, klidně si něco nezdravého 
dopřeju, třeba i čokoládu.“
„Kdo chce jíst zdravě, ten si na trhu vybere. 
Problém vidím spíš ve stále ještě hodně 
rozšířeném názoru, že zdravá výživa je 
drahá. Kdekdo se lekne a radši zůstane 
u svých zlozvyků, aby neutrácel. Přitom 
jde o předsudek, to vím sama ze svých 
zkušeností.“

„Zezačátku jsem se ke sporáku stavěl 
spíš z nutnosti, v mládí člověku nebylo 
zatěžko se v jídle odbývat spíš po různých 
bufetech. Více času v kuchyni jsem pak 
začal trávit vlastně až jako ženatý muž.“ 
„Podle mého se to s vařením má stejně 
jako s hudebním sluchem – obojí je 
otázkou jistého talentu.“
„Mám rád, když se kolem stolu sejde 
hodně lidí. Dělá mi radost připravovat 
tabuli pro hodně strávníků, nelením pro 
ně nachystat třeba pět šest chodů.“
„Jsem spokojený, když vidím celou 
rodinu pohromadě kolem stolu a hlavně, 
když jim všem chutná. Pokud ne, je to 
o pohlavek.“
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betka Stanková Jiří Zonyga Pavel Vítek

klobásky naložené v pivu
doba přípravy: 40 minut (+ 5 dní 
odležení), pro 4 osoby
Ingredience: 350 g (nejlépe šunko-
vých) klobásek, 200 ml polotmavého 
piva, plátky pomeranče, 5 lístků 
šalvěje, 2 lžíce medu, 1 lžíce oleje, 
1 lžička bílého pepře, 2 stroužky 
česneku, ½ lžičky soli
Postup: Uzeniny lehce nařežeme 
po obvodu i na koncích, mírně ores-
tujeme na oleji a rovnáme do sklenic, 
přičemž mezi ně přidáme 1 až 2 plátky 
pomeranče. Pivo smícháme s medem, 
pepřem, šalvějí, na plátky nakrájeným 
česnekem. Osolíme, krátce povaříme. 
Poté nalijeme na klobásky do sklenic 
a necháme vychladnout. Klobásky 
necháme uležet ideálně alespoň pět 
dní.

Jablečný sypaný koláč
doba přípravy: 40 minut, na 1 plech 
Ingredience: 2 hrnky polohrubé 
mouky, 1 hrnek krupicového cukru, 
1 vanilkový cukr, 1 kg jablek, 1 ks mleté 
skořice, máslo dle uvážení 
Postup: Mouku smícháme s cukry 
vanilkovým i krupicovým a třetinu této 
směsi nasypeme na vymazaný plech.
Očištěná jablka nastrouháme nahrubo 
na struhadle, promícháme se 
skořicí a poté je navrstvíme na mouku 
s cukrem na plechu. Zasypeme zbylým 
množstvím směsi.
Na koláč rovnoměrně naklademe 
plátky másla. Pečeme v předehřáté 
troubě asi na 150 °C zhruba půl 
hodiny. 

„Ráda bych myslela na zdravý životní styl 
a zašla si dvakrát v týdnu do posilovny 
vylepšit si figuru, ale s ročním dítětem 
na něco takového můžu zapomenout. 
Momentálně nemám příliš prostoru 
věnovat se sama sobě.“ 
„Patřím mezi kuchařky, které vaření nebaví, 
pokud je pouhou povinností. Mám ho 
mnohem radši spojené s pohodičkou, 
klídečkem, kdy se s ním nemusí pospíchat. 
V takovém případě si ho umím i užít.“
„V kuchyni to vzhledem k časovým 
možnostem zkrátka musí odsejpat. Možná 
nejsem dokonalá ženuška do domácnosti 
a nejspíš mě časem okolnosti donutí stát 
každý den u plotny.“ 

„Jsem ovlivněný rodinnými tradicemi. 
Pokud s ohledem na program celého dne 
můžu, tak si kořaličku a špek dopřeju.“
„K plotně mě to nikdy moc netáhlo. Rád si 
pošmáknu, když někdo uvaří, nicméně sám 
řeším stravování spíš po restauracích. Ještě 
si tak umím umíchat ta vajíčka nebo něco 
poohřívat a v podstatě končím u polévky 
ze sáčku. Něco jiného je letní grilování, 
uzení, to považuju za velice příjemnou 
záležitost, která nestojí moc práce.“
„Před koncertem ani divadelním 
představením zásadně nejím. Nemá to 
nic společného s nervy nebo trémou, 
skutečnost je prozaičtější: jakmile se najím, 
v tu chvíli jsem neskutečně líný.“

„Až na svých dobrodružných toulkách 
světem jsem začal s ochutnáváním místních 
exotických jídel. Nicméně spouštěcím 
mechanismem pro moje kulinářské 
prvotiny nejspíš byla vlastnost nám všem 
vrozená – mlsota. A také jsem si chtěl 
uchovat zážitky z cest.“
„Pro mě je nejsilnější vzpomínkou na jídlo 
nejen chuť, ale především vůně. I když 
už jsem dávno doma a venku padá sníh, 
můžu se díky jídlu zase ocitnout třeba 
v prosluněných tropech.“
„Jednou nám na jistém ostrůvku v Thajsku 
nabízeli smažený hmyz, jakési brouky 
obalované v kokosovém těstě. Tehdy mi, 
přiznávám, došla odvaha.“

Pikantní okurková čalamáda
doba přípravy: 30 minut (+ 2 hodiny 
odležení) 
Ingredience: 2,5 kg salátových 
okurek, 5 cibulí, 3 lžíce soli; nálev: 1l 
vody, 2 a ½ hrnku octa, 2 a ½ hrnku 
cukru, 1 lžička kopru, 1 lžička mletého 
pepře, 1 lžička sladké papriky, 1 lžička 
kari
Postup: K naloupaným a nastrouhaným 
okurkám přidáme sůl a cibuli nakrájenou 
klidně i na větší kousky. Promícháme 
a necháme 2 hodiny odstát v zakryté 
nádobě. Poté lehce vymačkáme, slijeme. 
Svaříme ingredience na nálev a ještě 
horký ho vmícháme do zeleniny. Ihned 
naplníme do sklenic a sterilizujeme 20 
minut při teplotě 85 °C. Ke konzumaci 
je čalamáda připravena nejdříve za dva 
týdny.  

12516_caesar_A4.indd   1 30.10.13   12:51
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Slunná Florida je nejen rájem pro surfaře a místem, na které se hromadně stěhují 
všichni američtí důchodci. Je i gastronomickou oázou, kde si přijde na své každý 
milovník dobrého jídla a pití. Jeho charakter je poznamenán především floridským 
subtropickým podnebím a přítomností moře, které tento americký stát omývá téměř 
ze všech stran. Moře je zdrojem ryb a dalších mořských živočichů, kteří se právě tady – 
víc než kdekoliv jinde v Americe – objevují na talířích.

podává salát, toust a můžete mít 
i brambory na různé způsoby: uvařené 
ve slupce, vydlabané a naplněné 
tvarohovým krémem, opečené dozlatova 
nebo rozšťouchané s cibulkou. Steaky 
nabízejí tzv. steakhousy, jichž je tady 
rovněž nepočítaně. 

Ostré tu milují
Když nechtějí nic z moře ani steak, 
vybírají floridští Američané třeba 
z přepestré nabídky speciálních restau-
rací, které většinou provozují příslušníci 
jednotlivých menšin. Tak si na Floridě 
pochutnávají na jídlech italských, 
japonských, čínských, německých, 
španělských, mexických, argentinských 
a samozřejmě i českých, včetně českého 
piva. To je tady kupodivu málo oblíbené 
– pro Američany je příliš hořké. Raději 
mají svá ochucená a sladká, třeba i různě 
barevná – koneckonců tato pivní móda 
dorazila už i k nám.

Na Floridě najdeme množství specia-
lizovaných rybích restaurací, v nichž 
většinou nechybějí velká akvária, kde 
si host sám vybere své jídlo – ještě 
živé. Američané rádi chodí na bohaté 
večeře do tzv. lobster-barů (lobster 
= humr), kde si ukážou na „svého“ 
humra v akváriu a potom u bohatého 
salátu a sklenky vína či koktejlu počkají, 
až jim ho v kuchyni připraví podle 
přání: s pikantní omáčkou, s houbami, 
pečenou bramborou, toustem atd. 
Večeře jsou na Floridě, ale vlastně 
i na většině amerického území, hlavním 
jídlem dne. Pokud není na talíři něco 
z moře, s velkou pravděpodobností 
tam naleznete steak. A když steak, tak 
přes celý talíř. Nikoho nezajímá, jestli 
ten obrovský kus masa sníte, chtějí jen 
vědět, jestli si ho dáte rare (krvavý), 
medium (středně propečený), well done 
(propečený) nebo něco mezi – např. 
medium rare. Ke steaku se automaticky 

potraviny ve světě

na Floridě 
se při jídle nešidí
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Steaky jsou základem americké gastronomie

Saláty jsou nedílnou součástí amerických 
pokrmů

Osvěžující dezert – limetkový cheesecake

Celkově je floridský jídelníček hodně 
ovlivněn také blízkostí Mexika. I proto 
tady už zcela zdomácněl mexický chléb 
tortilla z pšeničné nebo kukuřičné 
mouky. Většinou se ale nejí samotný, 
nýbrž stočený do kornoutu s nejrůzněj-
šími náplněmi. Těmi jsou třeba maso, 
sýr, salát a fazole. Tortilla může být 
i součástí snídaně nebo přílohou k masu. 
Svou nesmazatelnou stopu ve floridské 
kuchyni zanechal rovněž blízký ostrovní 
soused – Kuba. Kubánská jídla jsou velmi 
ostrá – např. vařené hovězí s rajčatovou 
a paprikovou omáčkou či pečené 
vepřové na česneku a pomerančích. 

Oběd je rychlovka
Jak je večeře bohatá, je oběd zase 
chudý. Američané se většinou spokojí 
s toustem či hamburgerem z některého 
z dlouhé řady řetězců rychlého 
občerstvení. Do zaměstnání si někdy 
nechají donést „rychlé jídlo“ v krabičce 
např. z mexické nebo čínské restaurace 
v okolí. Na rozdíl od nás se na Floridě 
mnohem víc jí v restauracích. Běžné je 
třeba zastavit se cestou do zaměstnání 
na snídani v některé specializované 
restauraci. A nemyslete si, že se tady 
nějak odbývají! Typická snídaně sestává 
třeba z opečené šunky, klobásy nebo 
slaniny, vajec a opékaných brambor. 
Kdo preferuje sladké, může si dát zdejší 
typický lívanec – pancake – politý siru-
pem či čokoládou, posypaný oříšky atd. 
To vše se zapíjí neomezeným množstvím 
kávy, kterou vám stále dolévají. 

Sněz, co můžeš
Máte pocit, že už byste byli přejedeni? 
Tak to Floriďané ne. Aby bylo stále co 
jíst, mají tady ještě tzv. bufety. Přijdete, 
zaplatíte určitou částku (zhruba 8 až 
10 dolarů) a můžete konzumovat, 
dokud vám síly stačí. Takový bufet jsem 
navštívila ve variantě vegetariánské, 
kde jsem zaplatila 8 dolarů, dostala 
jsem i sklenici na nápoje, které si rovněž 

neomezeně čepuje každý sám z mnoha 
nabízených druhů, a mohla jsem si 
„nakládat“, kolik jsem pobrala. Zaujala 
mě hlavně brokolice dušená s oříšky 
a parmazánem, jemné zelené fazolky 
s citronovou omáčkou, zapečené bakla-
žány s kořením a se sýrem, brambory 
na několik způsobů, pečená rajčata 
s mozzarellou a kořeněná směsí bylinek, 
mladá mrkvička s pekanovými ořechy 
na másle, nepřeberné množství listových 
salátů, z nichž mnohé jsem viděla 
poprvé v životě, bambusové výhonky 
s piniovými oříšky v sýrové omáčce, 
neuvěřitelně lahodně ochucená červená 
řepa, smažené cibulové kroužky a cuketa 
se sýrem a kopce syrové zeleniny včetně 
oliv a k tomu všemu asi deset druhů 
zálivek a omáček na dochucení. Součástí 
vegetariánského bufetu byly i luštěniny, 
ovoce všeho druhu od melounů až 
po vyzrálé hrozny, několik příchutí 
zmrzlin a sladké moučníky v podobě 
palačinek, zákusků i pudinků. A na své 
si přijdou i milovníci polévek, v nabídce 
byly krémové (houbová, květáková, 
hrášková), zeleninové vývary s kousky 
zeleniny, zeleninový boršč a minestrone. 
Druhý bufet, který jsem vyzkoušela, 
byl asijský. Protože jsem milovníkem 
sushi, přecházel mi zrak u dlouhého 
pultu s nabídkou těchto japonských 
specialit, přičemž na každém podnose 

Fast foody patří k nejoblíbenějším restauracím Obědy jsou většinou rychlovka

Salát Florida
Ingredience: dobře vyzrálá rajčata, 
papriky všech barev, červená a bílá 
cibule, syrové krevety, uvařené mušle, 
na zálivku šťáva z limetky a pome-
ranče, sůl, pepř
Příprava: Zeleninu nakrájíme na malé 
kousky a promícháme s krevetami 
a mušlemi. Potom připravíme zálivku, 
kterou důkladně vmícháme do salátu. 
Chemickou reakcí limetky a pome-
ranče se krevety „uvaří“. Necháme 
odležet, vychladit a podáváme 
samotný s toustem nebo jako přílohu. 
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bylo sushi s jinou náplní. K sushi patří 
nakládaný zázvor, wasabi a sojová 
omáčka – vše bylo k dispozici. 
Následovala zelenina, maso, dále jste 
mohli vybírat z bohaté nabídky polévek, 
moučníků, ovoce i zmrzlin. Další oddělení 
patřilo na mnoho způsobů upraveným 
mořským plodům, které tady nakupují 
zásadně čerstvé buď přímo na trhu, 
nebo v supermarketu. A podle toho 
také chutnají! Největším hitem se pro 
mne staly krevetky v lehké sladkokyselé 
omáčce. Problémem těchto bufetů je, že 
by člověk chtěl alespoň trošičku ochutnat 
od všeho, ale žaludek byl bohužel 
proti. Tak či tak odchází většinou každý 
s rozepnutým knoflíkem u kalhot.

Grily, kam se podíváš
Třebaže se na Floridě hodně jí v restau-
racích, Američané vaří i doma. Velice 
oblíbené je grilování na venkovních 
grilech, které tu mohou díky teplému 
podnebí využívat téměř celoročně. Ať se 
griluje v kruhu rodiny nebo s přáteli, je to 
pokaždé i tak trochu společenská udá-
lost. A co se griluje? Zase jsou to steaky, 
ryby, kuřata, klobásy, krevety. K tomu 
je většinou rovněž grilovaná kukuřice 

a brambora a zase kopa salátu. Griluje se 
úplně všude – v parcích, u domů, mezi 
bloky nájemních bytů, u bazénů, u pláží, 
všude jsou místa vyhrazená pro pikniky, 
ohniště nebo grily, stoly a lavice.
Víte co je pro Američany (nejspíš 
nejen na Floridě) typické? Do opravdu 
dobré restaurace jsou schopni jet třeba 
i po práci 20 a více kilometrů. Je ale 
pravdou, že jejich láska k dobrému jídlu 
je na nich na první pohled vidět.

Ryby a mořské plody 
konzumované na Floridě
Tuňák (tuna), chňapal červený (red 
snapper), mečoun (swordfish), 
makrela (mackerel), tilápie (tilapia), 
losos (salmon), kanic červenohnědý 
(red souper), pstruh duhový (rainbow 
trout), žralok (shark), sumec (catfish), 
mahi mahi, humr (lobster), ústřice 
(oyster), krab (crab), garnát (shrimp), 
jedlé škeble (clam). 

Při večeři si můžete vybrat v akváriu „svého“ humra

Kontrola kvality 
je u nás vždy 

na prvním místě

Jsme 1. velkoobchod 
s mezinárodním certifi kátem IFS.

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

MAKRO. Záruka nejvyšší kvality.

9082_MAKRO_Kvalita_IFS_inzerce_210x146.indd   1 6.5.13   9:27
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v dětství dodržovali celodenní půst, věru 
jsme k večeru viděli zlatá prasátka – to se 
nám z hladu a ze vzrušení způsobeného 
očekáváním dárků dělaly mžitky před 
očima. Těžko si lze představit, že by 
se u dnešního štědrovečerního stolu 
jedlo mlčky, aby se nevyrušili duchové 
předků, že by se s prvním soustem 
vzpomínalo na duše blízkých zemřelých. 
K tradičním jídlům patřily kousky chleba 
s medem nebo žemle z chlebového těsta 
pečené bez omastku, polévky jáhlová, 
houbová nebo z krup, hrachová kaše 
či hrách sypaný perníkem, černý kuba 
připravovaný z hub, krup a kouska 
uzeného a k tomu nakyselo nakládané 
švestky. Ale podle krajových zvyklostí 

Barborky rozdávaly dětem sladká 
perníková srdíčka, cukroví a ovoce, 
na Mikuláše se zlobivé děti bály uhlí 
v punčoše a hodné se těšily na oříšky, 
sladkosti a pomeranče. Svátek svaté 
Lucie upadl dnes téměř v zapomenutí, 
ale dříve patříval k těm nejtajemnějším 
– v ten den se scházejí čarodějnice 
a svatá Lucie nás dokáže ochránit před 
jejich kouzly. Hospodáři dávali dobytku 
kus zaříkávaného těsta smíchaného se 
svatojánským kořením.

vánočka je umění
Ale málo platné, největším svátkem je 
Štědrý den. Štědrovečerní večeří skončí 
čas půstu a začne čas radosti. Když jsme 

Je třeba umět radost rozdávat. K tomu 
nám pomáhá dobré slovo, úsměv, 
dárek, stejně jako s láskou připravené 
skvělé jídlo. Neboť to je darem, který 
dokáže přispět k radostnému prožitku 
času. Jsou to spíš doteky než skutečný 
prožitek času, který naši předkové 
chápali jako přípravy na narození Páně, 
čas, při kterém mají očistit svoji duši 
i tělo. V době adventní se lidé postili, 
netancovalo se, dokonce se nekonaly 
svatby. Tradice adventního věnce, kterým 
znovu začínáme zdobit své stoly či dveře, 
pochází z Německa a je stará asi 150 
let. V předvánočním čase adventním 
měly své pevné místo svátky sv. Barbory, 
sv. Mikuláše a sv. Lucie. Bíle oblečené 

Blízko, blizoučko 
štědrý den
Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen... Erbenovy verše dokážou 
vždycky znovu navodit téměř hmatatelně atmosféru předvánočního a vánočního času. 
Málokteré období podléhá tak silně vzpomínkovému optimismu jako Vánoce. Všechno bylo 
kdysi a dokonce kdysi dávno lepší: bylo více sněhu, řeky a rybníky zamrzaly, lepší atmosféra, 
prosté, ale krásnější dárky, i to lezení do kopce s lyžemi na zádech připadá s odstupem času 
mnohem romantičtější než strkanice u vleků. 
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večere, ty tajemný svátku! Cože komu 
dobrého neseš na památku? Hospodáři 
štědrovku, kravám po výslužce, kohou-
tovi česneku, hrachu jeho družce. 

všudypřítomná radost
Právě ta tajemnost svatvečera, tradice 
zvyků odkazujících k časům pohanským, 
kdy člověk byl mnohem více spjatý s pří-
rodou, propojená s křesťanskou radostí 
z narození člověka, který symbolizuje 
naději, dává tomuto celému dni a jeho 
večeru punc něčeho zcela výjimečného 
v tom řetězci dnů celého roku. Večeře 
v dnešní podobě např. s vařeným kaprem 
jako předkrmem, rybí polévkou a smaže-
ným kaprem s bramborovým salátem se 
u nás traduje od druhé poloviny 
19. století.
Nahlédněme ještě tiše na bohaté stoly 
v jiných zemích. U našich sousedů 
v Bavorsku patří na stůl kapr namodro, 
v Německu vůbec jsou oblíbené pečené 
husy a kachny, v Polsku se těší oblibě 
kapr ve sladké švestkové omáčce, ryby 
v rosolu nebo krocan, jako moučník 
pak žemle máčené ve sladkém mléce, 
sypané rozinkami a mákem. V Bulharsku 
si pochutnávají na vepřové pečeni, čočce, 
fazolích. Labužnické stoly francouzských 

domácností zdobí ústřice, bílé klobásy, 
hlemýždi, rybí polévka, krocan, žabí 
stehýnka, losos, kaviár. 
Co kraj, to jiný mrav, ale radost z dárků, 
které člověk dostává a dává, úcta k času 
vzájemné laskavosti, prožívání díků 
i naděje a v nemenší míře pohoda, 
která do člověka vstupuje s vůněmi 
a chutěmi pokrmů při obřadu jídla, je 
nepochybně společná všem, kteří berou 
účast na tomto nádherném čase, který 
nás čeká.

bychom ještě mohli povečeřet houbové 
kyselo s knedlíkem nebo krupicovou kaši 
s houbami, jáhlovou kaši a hlavně hodně 
ovoce, což byl symbol narozeného syna 
Božího. 
V domech bohatších byla na stole 
zvěřina a ryby, které se s cenovou 
dostupností postupně staly nejtypič-
tějším jídlem vánočného stolu. Také 
se prostíral jeden talíř navíc, kdyby šel 
okolo nějaký pocestný. Bylo potřeba, 
aby u stolu byl sudý počet hodovníků, 
lichý přinášel smůlu. Od stolu se také při 
jídle nesmělo vstát, protože se věřilo, že 
ten, kdo vstane, do roka zemře. Samo-
statnou kulinářskou kapitolu tvořila 
vánočka. Uplést dobrou vánočku bylo 
umění a její přípravu provázely různé 
zvyky. Například hospodyně musela mít 
bílou zástěru, nesměla při práci mluvit 
a do vánočky zapékala peníz, který 
tomu, kdo ho v porci dostal, přinášel 
štěstí. Trocha jídla ze štědrovečerní 
večeře se dávala i dobytku, drůbeži, 
ke kořenům stromů nebo do studní, 
aby se všem dobře dařilo a všeho 
bylo dostatek. Dokonce se házely 
i drobky do stodoly myším, aby ušetřily 
úrodu. Můžeme si zase vzít za svědka 
Karla Jaromíra Erbena: Hoj, ty štědrý 

inzerce

Moravia Lacto a. s., člen skupiny Interlacto, www.moravialacto.cz

KVALITNÍ 
ČESKÉ 
SÝRY 
Naše chutné a poctivé sýry
jsou výsledkem práce našich 
sýrařů, kteří je vyrábějí dle 
tradičních receptur z poctivého 
mléka od krav pasoucích se 
na svazích Vysočiny.

Staročeský kuba
Doba přípravy: 60 minut, na 1 pekáč
Ingredience:  

 400 g čerstvých nebo 50 g 
sušených hub, 500 g krupek, 2 lžíce 
sádla, 2 až 3 cibule, sůl, 2 až 3 
stroužky česneku, trocha sádla
Postup:

 Krupky s drceným česnekem, sádlem a solí 
uvaříme doměkka. Zvlášť uvaříme čerstvé 
či sušené houby. Do vymaštěného pekáče 
klademe střídavě vrstvu uvařených krupek a vrstvu 
hub. Poslední vrstva musejí být krupky. Povrch 
pokropíme rozpuštěným sádlem a pečeme asi 
25 minut.
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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)

ano, řídím se 
podle doporučení 
astrologů

nevěřím, ale horo-
skop si přečtu

nevěřím

Anketa
Nyní můžete na našich webových 
stránkách www.svetpotravin.cz 
hlasovat o otázce:
Věříte na stravování podle 
znamení horoskopu?

Milá redakce, zasílám recept do soutěže o nejlepší recept měsíce. Na svátky je jako 
dělaný, snad bude chutnat.  

otto plášek, Brno

Ingredience:  
 1 filet ze štiky (400 g), 5 dkg čerstvě strouhaného křenu, 1 kelímek smetany 

33 %, máslo, sůl, pepř, brambory, rozmarýn, majoránka   

Pečená štika
s křenovým přelivem

Postup:
 Filet štiky opláchneme vodou, osušíme a bohatě osolíme. Rozdělíme na dvě porce a kůži 

nařízneme, aby se nám ryba při pečení nekroutila. Na plech si dáme pečicí papír, který 
lehce potřeme olivovým olejem a položíme na něj kůží dolů porce štiky. Lehce opepříme. 
Na každou porci štiky položíme silnější plátek másla. Vložíme do rozpálené trouby 
a pečeme 15 minut na plný výkon. Poté štiku otočíme kůží nahoru a pečeme dalších 15 
minut. Na křenový přeliv dáme do malého kastrůlku rozpustit lžíci másla, do kterého vložíme 
nastrouhaný křen (asi 1 polévkovou lžíci). Po lehkém orestování přidáme kelímek smetany 
a necháme lehce probublávat, dokud nám lehkým vyvařením smetana nezhoustne. Následně 
přecedíme a přeliv udržujeme teplý. Na přílohu použijeme malé vařené brambory, které 
opečeme na másle a ochutíme čerstvě nasekaným rozmarýnem a majoránkou. 

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.     

Knedlík 
je základ

Testy v médiích

Dobrý den,
v článku, který se zabývá testováním 
kupovaných houskových a brambo-
rových knedlíků, se pozastavujete 
nad tím, že v laboratořích nenašli ani 
stopy po housce nebo bramborách. 
Takový objev je záslužný, ale na druhou 
stranu – kdo si musí knedlík kupovat, 
místo toho, aby si ho udělal doma, si 
jenom zaslouží, aby konzumoval umělé 
náhražky. 
Za mých mladých let neexistovalo, 
že by hospodyňka neuměla připravit 
guláš, upéct štrúdl a samozřejmě uvařit 
knedlík. Není to žádná věda, spíš se 
dnes nikomu nechce věnovat potřebná 
péče a čas přípravě poctivého domácího 
jídla. Knedlík, to je základ české 
kuchyně!

Míla vařechová, plzeň  

Vážená redakce,
se zájmem jsem si přečetla váš článek 
o testování potravin v médiích. Je to 
problém, který byl dlouho opomíjený, 
ale přitom je podle mě velice důležitý, 
protože spousta lidí novinám nebo 
televizi bezmezně věří a má pocit, že 
co si přečte nebo vidí v bedně, tak to 
musí být nepochybně pravda. Stačí si 
připomenout, že expertem na politiku 
se stane ten, kdo vystoupí v nedělních 
Otázkách. Jenže právě tahle důvěřivost 
lidí dává novinářům velkou moc a pak 
stačí, když si v ženském časopise pár 
redaktorek otevře několik bonboniér, jak 
se nedávno opravdu stalo, a po chvilce 
mlsání je na světě žebříček výrobků, kde 
je pár značek doporučovaných a několik 
zatracených. A tomuhle máme věřit? 
Bohužel, důvěřivců se najde pořád 
ještě hodně. A to už nemluvím o tom, 
jak mohou výrobci jednotlivé novináře 
ovlivňovat, aby právě jejich výrobek 
vyzvedli, bez ohledu na skutečnou kva-
litu. Tohle má k rovné soutěži opravdu 
daleko a ještě jsou tato redakční mlsání 
vydávána za kdovíjak vědecký počinek.

ludmila světlá, 
České Budějovice

Doba přípravy: 45 minut, pro 2 osoby
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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 12/13

Dárky pro nové 
předplatitele

škola vaření pro celou rodinu
Vynikající učitelka vaření a propagátorka domácí kuchyně 
Mary Berry představuje více než 1000 nejoblíbenějších 
domácích receptů pro každou příležitost. Rodinná 
kuchařka je určena pro všechny generace kuchařů 
a kuchařek, kteří se věnují domácímu vaření. Základní 
postupy, horké i studené polévky, pokrmy z vajec a sýrů, 
ryb a mořských plodů, pečená kuřátka a krůty, steaky 
i lahůdky pro vegetariány, lákavé těstoviny, chutné saláty, 
něco sladkého na zub jako dorty, koláče a horké dezerty, 
zákusky k čaji i chlazené dezerty. Zkrátka neodolatelný 
výběr jídel pro každou příležitost. Knihu vydává 
nakladatelství Ikar. 

předplatné

Pořiďte si roční předplatné časopisu Svět potravin a získejte skvělé výhody: na ročním 
předplatném nyní ušetříte 58 Kč, neboli získáte 12 čísel za cenu 10 a zdarma můžete dostávat 
na svůj email aktuální informace o nebezpečných potravinách na trhu. Navíc si můžete vybrat 
jeden ze skvělých dárků z naší nabídky!
 

Ke zvýhodněnému celoročnímu předplatnému si můžete vybrat i jiný 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 listopadového čísla:
Původní heslo šlechty: Nejlepší zelenina je maso, nejlepší ovoce víno a nejlepší nábytek krásná žena.
 

křížovka
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Vážení čtenáři,  

děkujeme za vaši přízeň v roce 2013, přejeme vám 
krásné prožití vánočních svátků a do nového roku 
mnoho štěstí, zdraví, radosti a úspěchů. I v roce 
2014 se budeme snažit přinášet vám kvalitní, 
praktické a užitečné informace o všem zajímavém, 
co se ve světě potravin událo.

redakce časopisu 
Svět potravin
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