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29. mezinárodní 
potravinářský veletrh

26. mezinárodní veletrh zařízení pro 
obchod, hotely a veřejné stravování

7. mezinárodní veletrh mlynářství, 
pekařství a cukrářství 19. mezinárodní vinařský veletrh

28. mezinárodní veletrh obalů 
a obalových technologií

27. mezinárodní veletrh technologií 
pro tisk, signmaking a signage

Souběžně se koná:

25.–28. 2. 2014
Brno – Výstaviště

POTRAVINÁŘSKÉ VELETRHY SALIMA
  Svátek kuchařů, pekařů a cukrářů. 

  Gastronomické zážitky pro celou rodinu.

  „Pavilon potravin a nápojů“ pro širokou veřejnost. 

  Ochutnávky, degustace a prodej finálních produktů!

NEPŘIJÍT ZNAMENÁ NEOCHUTNAT!
Více informací na: www.salima.cz
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

Z našeho webu

Nenechte si ujít

Nejoblíbenějším tématem měsíce jsou samozřejmě 
Vánoce, příprava na ně, vánoční recepty a sna-
ha odlehčit jídelníčku během i po svátcích. 
Leden už bude ve znamení diet, ale i příjemných 
gurmánských akcí, tipů na masopusty a rad, jak 
se správně stravovat v zimním období. 

Nově na našich stránkách naleznete tipy 
šéfkuchařů, jaké suroviny v dané sezoně 
vybírat, jak s nimi pracovat a získat z nich 
v kuchyni to nejlepší. Každý měsíc vám také 
poradí astroložka, jak se stravovat, aby jídlo 
prospívalo nejen vašemu tělu, ale i duši. 
Čínská medicína prozradí, jaký orgán je třeba 
posilovat, jaké nápoje je potřeba pít a naopak 
čemu je lepší se zdaleka vyhnout. 

Trápí vás nejasnosti ohledně potravin, které se 
na našem trhu objevují? Chcete se poradit nebo 
podělit o svou zkušenost s nějakým receptem či 
nákupem nebo nevíte, na co si při nakupování 
dát pozor? Každý z nás se čas od času potřebuje 
s někým poradit. Proto vám nabízíme možnost 
zeptat se v Poradně našich odborníků na cokoliv 
ze světa potravin.

Zaregistrujte se na našich stránkách! 
Každý měsíc obdržíte newsletter 
s odkazy na nejzajímavější články, 
soutěže a akce měsíce. Časopis Svět 

potravin naleznete i na facebooku! Staňte se 
naším fanouškem a budete jako první vědět 
důležité informace o nebezpečných potravinách 
na našem trhu, sezónní tipy i výsledky testů 
potravin. 

V anketě na webu jsme se vás ptali, zda věříte na 
stravování podle horoskopu. Většina z vás (50 %) 
na stravu podle znamení sice nevěří, ale horoskop 
si vždy přečte. Dalších 25 % ve hvězdy a jejich vliv 
na člověka nevěří vůbec, zbývajících 25 % se ve 
svém životě doporučeními astrologa řídí.

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla  a) Nakupujte hezky česky 
Na dárek se mohou těšit:   Lucie Syslová, Bystřice 

Věra Chmelařová, Jabloňov
Anna Mrázková, Praha

Penny Market pro své zákazníky připravil další novinku v sortimentu. 
Oblíbená vlastní značka Karlova Koruna se rozrostla o Vepřovou uzenou 
krkovici a Uzenou kýtu Karlova Koruna. Ochutnejte nové šťavnaté uzeniny 
v nabídce vašeho PENNY. Více informací nejen o řadě výrobků Karlova 
Koruna najdete na stránkách www.penny.cz. Poukázku do PENNY vyhrají 
tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou 
odpověď na otázku: 

Mezi vlastní značky PENNY nepatří:
a) Řezníkův talíř
b) Tanja
c) Masíčko

Soutěžte s Penny

www.svetpotravin.cz v prosinci

Čím je ohrožena 
kvalita potravin v ČR?

Poradna: 
Kapří zajímavosti

Školní jídelny jsou 
moderně nemoderní

více na www.svetpotravin.cz

život je změna. Někdy se nám zdá, že k lepšímu, jindy 
k horšímu, ale ve fi nále stejně zjišťujeme, že nám něco 
přinesla. Život je totiž nevyzpytatelný a občas se změny, 
které nás nejvíc překvapily nebo zaskočily, ukáží po čase 
jako ty, které byly pravým požehnáním. Něco nás naučí, 
dovolí vystoupit z pohodlné rutiny, posunou nás zase 
o kousek dál. 

Změny jsou proto součástí i života redakčního, a tak jsme 
uznali, že je nejvyšší čas převléknout našemu časopisu 
kabátek. Ten nový by měl být nejen modernější, svěžejší 
a na pohled příjemnější, ale pro vás, naše čtenáře, 
i přehlednější a čtivější. S rubrikami, které se nám zdály už trošičku „po sezoně“, 
jsme se společně se starým rokem rozloučili a s radostí a otevřenou náručí přivítali 
rubriky nové. 

Vyzkoušet na vlastní kůži si tak nyní můžete třeba Dobrodružství v kuchyni, 
kde tento měsíc za popíjení portského nadíváme kachnu, pobavíte se nad 
gurmánskými novoročními předsevzetími v nové rubrice Fejeton a dozvíte se, jak 
vybrat tu nejlepší majonézu nejen do bramborového salátu. Správné vaření ovšem 
vždy začíná u nákupu, proto se v oddělení exotického ovoce v rubrice Potravinová 
policie porozhlédneme nejen po banánech, ale i cizokrajné havěti, která tam na 
nás může číhat. Nebo ne? Uklidnit se můžete četbou hlavního tématu čísla Jíme 
podle hvězd, kde se dozvíte, jak se stravovat v průběhu celého roku v závislosti 
na tom, jakým znamením zrovna slunce prochází. Asi nikoho nepřekvapí, že 
doporučení jak astroložky, tak čínské medicíny je hodně podobné jídelníčku 
našich babiček. Vývary v zimě, bylinky na jaře, ovoce v zimě, zvěřina na podzim. 
Protože i když se celý svět mění, podstatné věci zůstávají stejné. 
A díkybohu za to. 

Až si užijete toto číslo, nezapomeňte nám do redakce napsat, co novinkám, které 
jsme vám naservírovali, říkáte. A těšte se na číslo další. Změny totiž ještě nejsou 
u konce. 

Krásný přelom roku a co nejšťavnatější začátek toho nového přeje

Jana Uhlířová, editorka
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od 6. lednaMasopustní veselí Přečtěte si
1000 Vins du Monde
Profesionální degustátoři každo-
ročně vybírají tisícovku nejlep-
ších vín celého světa do pres-
tižní publikace 1000 Vins du 
Monde (1000 vín světa). Do vinař-
ského „michelinského“ průvodce 
se opět dostala osmadvacítka 
moravských vín. Milovníkům 
kvalitního vína slouží publika-
ce jako průvodce těmi nejlep-
šími světovými víny, podobně 
jako si gurmáni listují michelin-
ským průvodcem. 1000 Vins du 
Monde vychází v návaznosti na 
19. ročník prestižní mezinárodní 
soutěže vín Vinalies Internatio-
nales, které se v Paříži pravidel-
ně účastní moravská a česká vína za fi nanční podpory 
Vinařského fondu a organizačního zajištění Národního 
vinařského centra. 

Láska prochází kuchyní
Kniha Denisy Bartošové obsa-
huje báječné recepty a přede-
vším originální nápady na balení 
jedlých dárků všeho druhu – pro 
děti, ženy, maminky, dcery, ka-
marádky i muže. Jedlé dárky lze 
věnovat k nejrůznějším příleži-
tostem, proto je kniha přehled-
ně rozdělena do kapitol podle 
jednotlivých měsíců: v únoru 
je Valentýn, červen patří dětem 
a prosinec si tvorbu dárků pro 
blízké přímo žádá! Za pomoci 
autorky zvládnete jedlý dárek (např. slané pečené čtyřlíst-
ky jako jedlé PF, pečená velikonoční vajíčka, bylinkové octy, 
ovocná vína, houbové sádlo, sušenky pro zvířátka nebo ad-
ventní kalendář) připravit do posledního puntíku. Vydává 
Smart Press za 499 Kč. 

Superjídelníček
Pro každého, kdo se zaměřuje na 
zdravý životní styl, se stává jídlo 
alfou a omegou. Někdo zvlád-
ne přechod na zdravou stravu 
sám a někdo potřebuje poradit 
v podobě přesného jídelníč-
ku. Pokud si tedy nevíte rady, 
jak sestavit jídlo od snídaně po 
večeři a den za dnem, vyzkou-
šejte jídelníček, který připravili 
Petr Havlíček s Petrou Lamschovou. „Nesmírně mě baví 
vymýšlet zdravé recepty, které pak v praxi ožívají a chut-
nají,“ říká Petra Lamschová a Petr ji doplňuje: „Důležité je, 
že díky našim receptům všichni zjistí, že jídlo není nepřítel. 
Že nebudou hladovět, budou jíst a ještě jim bude chutnat.“ 
Vydává Mladá fronta za 339 Kč. 

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, archiv fi rem

Na Tři krále začíná období masopustu (neboli fašanku), trvající až do 
Popeleční středy, kterou začíná postní období. Hlavním úkolem je tedy 
dosyta se najíst, užít si zabijaček a vepřových hodů, koblih a božích 
milostí. Při oslavách nesmí chybět ani pálenka, klobásy, slanina či vepřo 
knedlo zelo.

S lednem je tady i Grand Restaurant 
Festival, jehož hlavním mottem je stravovat 
se kvalitně, neboť jídlo je základem 
spokojeného života. V průběhu pátého 
ročníku festivalu vás čekají menu ve 
vybraných restauracích za zvýhodněné ceny. 
Chybět nebudou ani speciální gastronomické 
výpravy s Mňam Busem a Mňam Vlakem. 

Kvalitní pálenka v zimě zahřeje, kysané zelí 
dodá potřebné vitaminy. To nejlepší z obou 
kategorií můžete ochutnat na 13. ročníku koštu 
v Mikulčicích, společně s typickým krajovým 
pečivem, specialitami ze zelí a zelím samotným. 
Přijďte se podívat a ochutnat, jak gurmáni 
z Mikulčic prosazují návrat k tradičním pokrmům!

Poslední lednový týden nalaďte své chuťové 
pohárky na vybraná vína – koná se totiž 
tradiční Prague Wine Week. Restaurace 
a vinotéky hlavního města nabídnou 
degustace za vstřícné ceny, trendy ve vinařství 
zase představí série přednášek. Ceny degustací 
ve vinotékách začínají na 150 Kč.

Chcete se konečně naučit vařit nebo jen obohatit svůj kulinární um? 
Přijďte do Pražského kulinářského institutu na kurzy vaření pod 
vedením absolutních špiček ve svém oboru. V Prakulu se dozvíte 
i zajímavosti o sommelierství, etiketě, základních vlastnostech potravin 
a mnoho dalšího. 

Kde se v zimě rozehřát? Třeba 
v pražském Muzeu čokolády. Dozvíte 
se, odkud k nám tmavá pochoutka 
přišla, proč byla doporučována jako lék 
i jak poznat tu nejlepší. Samozřejmostí 
je i ochutnávka čokoládových dobrot, 
které v muzeu připravují. 

Nejsladší příběh po celý rok

Triky 
profesionálů

od ledna po celý rok

Prague Wine Week 20. až 26. ledna

Pálenka a zelí

Festival dobrého
jídla

18. ledna

15.ledna až 28. února

www.svetpotravin.cz   5
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Sladké dobrůtky
Každý z nás občas v zimě potřebuje rychlou energetickou vzpruhu. 
Vhod proto přijde třeba zimní čokoláda Milka se stromečky z bílé 
a mléčné čokolády (25,90 Kč) nebo mandle obalené v čokoládě 
se špetkou koriandru a skořice (59,90 Kč). Náladu pozvednou 
i salonky ve čtyřech příchutích (oříškové, jogurtové, mandlové, 
marcipánové), které jsou skvělým dezertem i po odzdobení vánočního 
stromečku za 154,90 Kč, nebo čokoládové pralinky (59,90 Kč). 

Silvestr 
plný bublinek
Klasické martini známe všichni, sekty od Martini 
jsou novinkou. Na výběr jsou k dostání varianty 
Rosé, Brut a Asti. Rosé má 
chuť citrusových plodů, 
šalvěje a broskve, v Bru-
tu ucítíte intenzivní aro-
ma kvasinek, používa-
ných při výrobě Martini, 
a Asti voní a chutná po 
akátech, šalvěji, citrusech 
a medu. Sekty uchovávejte 
vždy na tmavém a chladném 
místě, podávejte je ve sklenicích 
ve tvaru fl étny, ideální teplotou při 
podávání je 6 až 8 °C. Doporučená 
cena začíná na 189 Kč, k dostání 
v síti hypermarketů. 

Lehký rum
Pro večerní zahřátí
Rum k zimě neodmyslitelně patří. Lehký 
rum Cubaney se vyrábí z čisté šťávy 
z cukrové třtiny (guarapy) a obsahuje tak 
mnohem více živin a pozitivních přísad 
než rumy vyráběné z melasy. Vyzkoušet 
můžete celou řadu různých příchutí 
a stáří – od tříletého až po dvacetipětiletý. 
Pokud máte rádi sladší příchutě, nabízí se 
Cubaney likéry – Cubaney Elixir, Caramelo, 
Miel či Mojito. Na českém trhu můžete 
dominikánské rumy společnosti 
Oliver & Oliver zakoupit v e-shopu 
http://shop.rumako.cz/. 

Zdravě 
do nového roku
Jak si zpříjemnit snídani? Třeba zdravým 
mixem ovesných vloček, sušeného ovoce, 
oříšků a koření, servírovaným v typicky 
českém modrobílém porcelánu. Sběratelský 
tubus s lesními vzory a dárek v podobě misky 
a lžičky naleznete v nabídce Mixit. Doporučená 
cena od 189 Kč. Na stránce www.mixit.cz 
si můžete namixovat svou osobní směs cereálií 
a müsli z více než sedmdesáti ingrediencí, 
jako jsou různé cereální základy, sušené 
ovoce, semena, oříšky, ale i čokoláda, gumoví 
medvídci, lentilky či skořice. 

Rizoto
jako od Itala
Chcete po svátcích odlehčit svůj jídelníček? 
Vyzkoušejte směsi Rychlé pánve a dezerty 
řady Biolinie. Základem jsou kvalitní směsi 
surovin, ze kterých přidáním vody, vajec 
nebo oleje snadno a rychle připravíte chutné 
pokrmy. Vybírat můžete mezi italským 
rizotem s kvalitní rýží Arborio, tureckým 
taboulehem s mátou, pohankou s pravými 
hříbky či kuskusem s cizrnou a sušenými 
bylinkami. Sladkou tečkou může být 
pohankový makovník nebo perník. Směsi 
jsou vhodné i pro děti a celiaky. Ceny začínají 
na 62 Kč za 250 g. 

Tip redakce

Čerstvé mléko
ve skle

Zdravě
do nového roku

Také jste už na našem trhu hledali kvalitní mléko, na 
kterém byste si opravdu pochutnali? Pokud ano, 
vyzkoušejte retronovinku od mlékárny Bohemilk 
– čerstvé mléko ve skleněných lahvích, které 
pochází od krav z čistých Orlických hor. K jeho 
čerstvosti a nezměněné chuti přispívá šetrné 
zpracování, originální způsob plnění a podtla-
kový uzávěr twist-off  (při otevření musí klap-
nout). Vybrat si můžete ze dvou tučností: polo-
tučné mléko obsahuje 1,5 % tuku, plnotučné 
3,5 % tuku. K dostání ve vybraných supermar-
ketech, doporučená cena začína od 19,90 Kč. 
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Tradiční valašský frgál bude chránit zeměpisné označení Evropské unie. Označení „valašský 
frgál“ budou moci pro své výrobky používat pekaři, kteří mají provozovnu pouze na vymeze-
ném území. Toto území vzniklo průsečíkem tří historických map Valašska a ti, kdo nepečou na 
vymezeném území, nebudou moci koláč nazývat valašským frgálem. Pekaři budou také muset 
dodržovat určitou recepturu, složení těsta a náplně. Jednotlivá pekařství však budou moci 
zachovat svá specifi ka. Na unijních seznamech výrobků s chráněným označením fi guruje zhruba 
tisíc různých produktů, z nichž více než tři desítky jsou z České republiky. Jsou to třeba Marián-
skolázeňské oplatky, Pardubický perník, Hořické trubičky, Karlovarské oplatky či České pivo.

Potravinářské veletrhy SALIMA 2014, které se budou konat od 25. do 28. února 2014 na výsta-
višti v Brně, budou svátkem kuchařů, pekařů a cukrářů a nabídnou gastronomické zážitky 
pro celou rodinu. V pavilonu A, nazvaném Pavilon potravin a nápojů, bude probíhat prezen-
tace potravin české i zahraniční provenience. Spotřebitelé budou mít možnost seznámit se 
s produkty tuzemských i zahraničních vystavovatelů, ochutnat je i zakoupit. Budou se zde 
konat ochutnávky, vaření a soutěže, ukázky baristů a chybět nebude ani svět kávy a pivních 
specialit. Současně s veletrhem SALIMA se konají veletrhy MBK, INTECO a VINEX i veletrhy 
pro obalový a tiskařský průmysl EMBAX a PRINTexpo. 
Více informací naleznete na www.salima.cz.

V hlavní roli 158. Žofínského fóra se ocitla kvalita potravin. Ministr zemědělství Miroslav 
Toman, který akci zaštítil, představil svůj návrh vytvořit silný Úřad pro potraviny se sídlem 
v Brně. Cílem jeho činnosti by měl být především dohled nad dozorovými orgány, zintenziv-
nění a optimalizace jejich činnosti či sjednocení výsledků laboratorních metod. Prezident 
Agrární komory ČR Jan Veleba pak vyzval k politické odpovědnosti při obsazování postu 
budoucího ministra zemědělství: „Je to šance poslední a je životně důležité nejenom pro 
zemědělce, ale pro všechny občany, spotřebitele, ji využít. Záruka k tomu je jediná 
– kompetentní, odborný a kvalitní ministr zemědělství.“

Kvůli aférám s falšováním masa zpřísnily privátní značky kontroly. Jak upozornila certifi kač-
ní společnost Bureau Veritas, nyní se nově požaduje kontrola nakupovaných surovin i ve vzta-
hu k původu. Další novinkou je požadavek, aby kontrolní plány zahrnovaly rozbory produktů 
i v oblasti falšování potravin či možných podvodů. Mezi ohrožené komodity patří především 
exkluzivní potraviny jako lihoviny, koření či víno a potraviny prodávané ve velkém množství 
typu masné výrobky, oleje, káva a kakao nebo ovocné šťávy. Mezi hlavní způsoby falšování 
patří náhrada drahé suroviny za levnou, použití jiné než deklarované technologie, nedodržení 
receptury či nesprávné uvedení místa původu. 

Frgál bude chráněný

Za dobrým jídlem do Brna

Žofínské fórum

Kaprů je dostatek

Přísnější kontroly

a výstaa-
ážitkyy
rezen--

mit se 
 zde 
ivních 
trhy 

Kaprů je po skončení výlovů dostatek a poptávka zákazníků nejen přes vánoční svátky 
tak bude bez problémů pokryta. „I přes problémy s povodněmi se zdá, že rok 2013 bude 
průměrný,“ říká Jan Hůda, předseda Rybářství Třeboň. Kapr je nejznámějším produktem 
tohoto rybářství, ročně se ho vyprodukuje až 17 000 tun, což je 90 % celkové produkce 
u nás. Název Třeboňský kapr se používá již více než sto let a tato značka se dočkala uzná-
ní i ze strany EU. Bylo to v roce 2007, kdy získala chráněné zeměpisné označení. 
Maso z kapra je kvalitní a nutričně vysoce hodnotné, důležité však je dodržovat podmínky 
skladování: výrobky z čerstvého kapra se skladují při teplotě -1 až 5 °C, mražený kapr 
pak při nekolísající teplotě -18 °C. 

Př
ip

ra
vi

la
 J

an
a 

U
hl

ířo
vá

, Č
TK

, f
ot

o 
sh

ut
te

rs
to

ck
, a

rc
hi

v 
fi r

em

www.svetpotravin.cz  

co se kde šustne

 7

sp-01-14-final.indd   7sp-01-14-final.indd   7 17.12.2013   12:07:3417.12.2013   12:07:34



Jak se vyhnout 
překvapení v obchodě?

Extrémní příběh s exotickým ovocem zažila na 
sklonku roku jedna britská rodina. Společ-
ně s banány totiž Consi Taylorová přinesla 
z obchodu i mláďata brazilského pavouka tou-
lavého, a jak již jeho název napovídá, pavoučci 
nelenili a rozutíkali se hbitě po celém domě. 
Ten musel být kompletně vyčištěn a vystříkán, 
neboť kousnutí tohoto brazilského drobečka 
je pro člověka smrtelné. Za velkou louží se 
zase při konzumaci hroznů „pobavila“ jiná 
zákaznice – z trsu na ni vyskočila černá vdova. 
U nás zatím tak extrémní příklady ohrožení 
spotřebitele neznáme, přesto pavouci v zásil-
kách exotických plodů nejsou výjimkou. Jejich 
kousnutí může být nepříjemné, smrtelné 
ovšem naštěstí nebývá. 

Tropičtí cestovatelé
S jakými případy jsme se tedy setkali u nás? 
Velký pavouk z Ghany se objevil v supermar-
ketu v pražských Vršovicích na jaře minulého 
roku, až z Jižní Ameriky přicestoval vícenohý 
členovec do pardubického supermarketu před 
třemi lety, kde ho duchapřítomný zákazník 
odchytil do sklenice a pavouk byl převezen 

na veterinární kliniku. Ohroženy výskytem 
pavouků však nejsou jen banány, nalézt je 
můžeme i mezi pomeranči, mandarinkami 
nebo citrony. 

Tropičtí pavouci ke svému životu totiž 
potřebují teplo a vlhko. Banány a jiné ovoce 
je přitom dováženo a skladováno v chladu, 
navíc bývá mnohdy chemicky ošetřeno. Jak je 
tedy možné, že dochází k situaci, kdy tropická 
zvířata převoz i skladování přežijí a ohrožují 

nebo minimálně vyděsí zákazníky? A jak je 
možné, že je po celou dobu transportu žádná 
z kontrol neobjeví? 
Ovoce bývá ještě před převozem do obchodů 
převáženo do překladových skladů, kde je 
velká pravděpodobnost, že by případného pa-
vouka zaměstnanci mohli odchytit a ze zásilky 
odstranit. Pokud je však pavouk zahrabaný 
hluboko pod ovocem, v podstatě není šance 
jej odhalit. Přesto je však riziko, že v supermar-
ketu sáhnete místo po banánu po tarantuli, 
minimální. Toto ovoce se totiž nyní přepravuje 
v menších trsech, než tomu bývalo v minu-
losti, a navíc je chemicky důkladně ošetřeno, 
takže se nevítaných obyvatel zbaví ještě dříve, 
než přicestuje na místo určení.

Důvěřuj, ale prověřuj
„Kontroly exotického ovoce probíhají, obdob-
ně jako u každého druhu zboží, namátkově 
kompetentními pracovníky na příjmu zboží,“ 
sdělil nám na otázku ohledně kontrol kvality 
manažer marketingu velkého prodejního 
řetězce. Namátkově proto, že není v lidských 
silách zkontrolovat každou bednu. Pokud se 
problém vyskytne, řetězec může informovat 
dodavatele, aby zpřísnil své kontroly. „Pra-
covníci jsou dostatečně vybaveni znalostmi 
ohledně požadované kvality, vzhledu, senzori-
ky apod. u každého druhu ovoce.“ Podobným 
způsobem postupují i v dalším z řady řetězců 
v ČR, v prodejnách Tesco. „Ovoce 
a zelenina patří mezi kategorie zboží, 
které jsou nejnáchylnější na změny teplot 
a manipulaci,“ vysvětluje Jana Pikardová, 

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

MÝTUS: 

JEDOVATÝ BANÁN
Hlavně nikdy nejíst špičky banánů, mo-
hou být napuštěné jedem od pavouka 
nebo štíra! Je proto třeba je před kon-
zumací pečlivě odkrojit. Také vás tou-
to pověrou babičky s oblibou strašily? 
Přitom jde jenom o jednu z oblíbených 
městských legend – mýtů, kterým bez-
důvodně velká skupina lidí věří. Podle 
serveru www.viscojis.cz jde jen opravdu 
o pověru, která se nezakládá na pravdě. 

V listopadu proběhla mnoha médii informace o zákaznících 
ve Velké Británii, kteří v trsech banánů nalezli i nezvaného 
návštěvníka – jedovatého pavouka. Jak je to s nákupy 
exotického ovoce u nás a kdo kontroluje jeho kvalitu? Máme 
nějaký důvod se bát, když v obchodě v oddělení tropického 
ovoce zodpovědně vybíráme ty nejlepší kousky?
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Corporate Aff airs Coordinator tohoto řetězce. 
„Kontrolu kvality ovoce a zeleniny provádíme 
několikastupňově, ale s tím rozdílem, že po-
kud jde o kontrolu na obchodě, tj. na regále, 
provádí ji speciálně proškolený zaměstnanec. 
Interně jej nazýváme WIBI, protože uplat-
ňujeme při kontrole princip Would I buy it. 
To znamená, že kontrolu provádí z pohledu 
zákazníka, a to průběžně během dne a při 
doplňování zboží. Současně dbá na správ-
nou rotaci zboží.“  Setkali se v této prodejně 
s nějakým exotickým překvapením? „V minu-
losti jsme při kontrole zboží odchytli pavouka 
v bedně s banány,“ přiznává Jana Pikardová. 

Gekon na cestách
„Odhalení“ pavouci dobrodruzi i jiná zvířátka 
většinou po svém odchytu putují za velkého 
zájmu médií do ZOO nebo k chovatelům. 
Dobrou péči si za svůj statečný přesun, při 
kterém podstoupili dlouhodobé podchlazení 
i hrozbu nebezpečí chemického ošetření, jistě 
plně zaslouží. „Už to ale není, co to bývalo 
zhruba před nějakými třiceti lety. Tehdy občas 
přicestoval i nějaký hádek. S intenzivním che-
mickým ošetřením a podchlazením při skla-
dování a přepravě je ale v současnosti přežití 
jakéhokoliv tvora téměř nemožné. Pamatuju, 

jak byla k banánům přibalena žabička, jednou 
gekonek, ale ti byli již téměř mrtví,“ vzpomí-
ná kurátor plazů a bezobratlých v pražské zoo 
Petr Velenský pro idnes.cz. 

Prohlídka podezřelých
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
se ve svých doporučeních, jak nakupovat 
exotické ovoce, pavouky nezabývá. Pouze 
radí, abychom vybírali „plody nepoškozené 
mechanicky ani mrazem, bez škůdců 
a poškození jimi způsobených a samo-
zřejmě také bez cizího pachu či chuti“. 
Nezbývá tedy, než si veškeré vybírané ovoce 
pečlivě prohlédnout a jakkoliv podezřelé 
kusy z nákupu ihned eliminovat. Dohlížíme 
přitom hlavně na neporušenost slupky, 
zralost daného kusu a informace o zemi 
původu. Pokud k nám totiž produkty putují 
ze Středomoří, riziko nálezu velkých druhů 
pavouků nehrozí, neboť v těchto zemích 
tak velké druhy ani nežijí. Při nákupu vám 
může pomoci i pročítání informací na in-
ternetu (například na www.svetpotravin.cz) 
nebo laické i odborné literatury. Případné 
reklamace řešte vždy na prodejně, kde jste 
produkt zakoupili, v příslušném oddělení 
nebo s vedením prodejny. •

Anona cherimoya – anona je 
velmi citlivá na otlaky při přepravě, 
proto si plody pečlivě prohlédneme. 
Lze slupku uvolnit už lehkým tlakem? 
Pak jsou plody dostatečně zralé.

JAK NAKOUPIT A NEPROHLOUPIT?
Nejoblíbenějším exotickým ovocem Čechů je přes zimu ananas a kokos, nevyhýbáme se 
však ani plodům s exotičtěji znějícími názvy a vybranějšími chutěmi. Podívejte se, jak je 
správně nakupovat:

Ananas – měl by příjemně vonět, 
a pokud se pokusíme vytrhnout 
lístek, měl by klást jen malý odpor. 
Zkontrolujeme spodek plodu, zda 
není plesnivý.

Kiwi – mělo by mít 
pevnou a neporušenou 
slupku, pokud není 
dozrálé, skladujeme ho 
v papírovém sáčku.

Fíky – kupovat bychom 
je měli i s pevně držící 
stopkou a s měkkou 
a zároveň pevnou slupkou.

Mango – vybíráme vo-
ňavé plody bez známek 
promáčknutí a tmavých 
skvrn.

Kaki – plody by měly být měkké, ale 
ne otlačené. Pokud zakoupíme ovoce 
tvrdé, necháme ho dozrát při pokojové 
teplotě. 
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Výchova 
personálu 
Jako spotřebitelé jsme se už poučili a nene-
cháváme si kdeco líbit. Arogantní či nepří-
jemné chování personálu v restauracích je 
totiž to, co nám, českým zákazníkům, vadí 
nejvíc. Na rozdíl od dob minulých se už ale 
nebojíme ozvat. Buď své rozhořčení vyjá-
dříme na místě, nebo svou nespokojenost 
dáme obsluze pocítit při placení tím, že 
nedostane žádné spropitné. Naopak jsme 
schopni odpustit vlezlý nebo žoviální pří-
stup. „Většinu prohřešků lidé restauratérům 
prominou, ale na přístupu personálu stojí 
spokojenost hosta. Vlídnost je prostě koře-
ním dobrého jídla, jak poznamenal správně 
jeden z respondentů,” říká Pavel Suchánek, 
šéf Restu.cz, rezervačního systému, který 
průzkum mezi hosty restaurací prováděl. 

Nemoc 
z blahobytu 
Rozšířená civilizační nemoc – obezita – 
stojí i za prudkým nárůstem cukrovkářů 
mezi obyvateli České republiky. „Cukrovka 
je onemocněním z blahobytu, jak dokládá 
skutečnost, že všechny rychle se rozvíjející 
země jako Spojené arabské emiráty, Ka-
tar, Bahrain, Kuvajt mají v populaci vysoký 
podíl cukrovkářů,“ uvedla Marie Nejedlá ze 
Státního zdravotního ústavu. „Naopak his-
toricky největší pokles diabetu byl zazname-
nán v ČR v době potravinových lístků.“ V ČR 
nyní cukrovkou trpí přibližně deset procent 
populace, v roce 2025 to bude až dvacet 
procent. Tomuto onemocnění se však dá 
předcházet, neboť na jeho vzniku se kromě 
genetické predispozice podílí obezita, nedo-
statek fyzické aktivity a stres. 

Výsledky kontrol 
v mobilu
V květnu roku 2013 Státní veterinární správa 
zpřístupnila na svých internetových strán-
kách www.svscr.cz mapové výstupy s vybra-
nými daty ze své kontrolní činnosti nad po-
travinami. Nově nyní tuto možnost doplňuje 
o mobilní aplikaci Veterinární mapa. Tato 
služba byla rozšířena o mapy s výskytem 
sledovaných nákaz, informacemi užitečnými 
pro chovatele, zejména myslivce a včelaře, 
a o zobrazení aktuálních výsledků kontrol po-
travin živočišného původu. Uživatelé tabletů 
a mobilů s operačním systémem Android 
tak mohou mít neustále při sobě nejnověj-
ší informace z oblasti bezpečnosti potravin 
a mohou si tak jednoduše zkontrolovat, zda 
v prodejně, kam vstoupili, nebyly zjištěny zá-
vady.

Hladovka jako 
nová móda 
Ze západu k nám přichází nebezpečná móda 
– hladovka, kterou lidé drží, aby se cítili lépe, 
vyčistili si organismus a zbavili se kil. Lékaři 
ale bijí na poplach a „novou módu“ hodno-
tí jako nebezpečnou. Diety při hladovce se 
omezují na pitný režim, vývary a citronovou 
šťávu. Nový trend v hubnutí dokonce zahr-
nuje i tematické výlety, spojené s pobyty 
na venkově, v horách nebo na luxusních 
klinikách. „Ani jediný lékař vám neřekne, 
že je hladovka zdravá. Stala se však módní 
záležitostí,“ konstatuje nutriční poradce Je-
an-Michel Cohen z Francie, kde je hladovka 
velmi populární. „Jednodenní hladovka při 
kocovině, budiž. Ale delší hladovění nemá 
žádoucí účinky, naopak se budete cítit více 
unaveni.“

Ořechy pro 
dlouhý věk
Pravidelné pojídání ořechů snižuje prav-
děpodobnost úmrtí na rakovinu, onemoc-
nění srdce, ale i z jiných přirozených příčin. 
Vyplývá to z dosud nejrozsáhlejší vědecké 
studie na dané téma. Harvardští výzkumníci 
po tři desetiletí sledovali na 119 000 mužů 
a žen, aby zjistili, že u každodenního kon-
zumenta ořechů je pravděpodobnost úmrtí 
o 20 % nižší, než u zatvrzelého odpůrce po-
jídání těchto plodů. Zdraví prospěšnými se 
ukázaly ořechy vlašské, arašídové a pistáci-
ové, jakož i mandle a další tři druhy. Jako 
bonus k pojídání ořechů lze vnímat další 
poznatek. „Všeobecně se má za to, že zvý-
šená konzumace ořechů vede k tloustnutí, 
výsledky však ukazují pravý opak,“ ujistila 
doktorka Ying Baová, která výzkum vedla.

Sbohem, 
chipsy 
Doporučovaná denní dávka soli je 5 gra-
mů, každý z nás si však denně dopřeje až 
15 gramů! Více soli bohužel přijímají i děti, 
včetně kojenců. Ministerstvo zdravotnictví 
proto zahájilo kampaň, ve které varuje před 
nadměrným používáním tohoto koření. Lidé 
se v kampani dozvědí, že nadbytečné solení 
zvyšuje tlak a vede k mrtvici, infarktu, po-
škozuje ledviny a u dětí se pojí také s obe-
zitou, neboť po slaném více pijí oblíbené 
sladké nápoje. Cestou k nápravě je změna 
jídelníčku (vodítko pro změnu najdete na 
www.mene-solit.cz) a tlak na výrobce, aby 
podíl soli v potravinách postupně snižovali. 
Prudký pokles by lidé nepřijali, protože jsou 
od dětství zvyklí na slanou chuť a mnozí na 
ní jsou až závislí. 

o 
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Připravily Jana Uhlířová, Barbora Selan Opelková, foto shutterstock

V únoru mumio, v květnu sedm sedmikrásek a v říjnu pečená husa 
– i takhle může vypadat doporučení, jak se stravovat, abyste se cítili co 
nejlépe a prospívali svému tělu i duši. S pomocí astroložky, čínské medicíny 
a sezonních potravin jsme připravili návod, co konzumovat v jednotlivých 
obdobích příštího roku, abychom byli zdraví, fi t a v pohodě. 

Jíme podle
hvězd

zaostřeno
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Kozoroh 
22. prosinec až 20. leden 

Ryby 
20. únor až 20. březen

Vodnář 
21. leden až 19. únor

Beran 
21. březen až 20. duben

V zimě jsou nejlepší zahřívací, domácí a tepelně dostatečně uprave-
né pokrmy, což se vhodně kryje s tímto obdobím svátků a následují-
cího masopustu. Nevhodná pro stravování je exotika, která ochlazu-
je. Skvělým tipem je domácí celozrnný chléb nebo vývary a pokrmy 
z kořenové zeleniny. Podle čínské medicíny je v tomto období třeba 
posilovat močový měchýř: nutné je dodržovat pitný režim, nejlep-
ším nápojem je čistá voda, nebo voda s citronem, vhodné je do-
statečné zateplení a bohatý přísun vitaminů prostřednictvím ovoce 
a zeleniny nejlépe z tuzemských zdrojů ( jablka, hrušky, brambory, 
petržel, pastiňák, celer apod.). Konzumujte například odvar z ječ-
ných krup, potraviny s vysokým obsahem vitaminu C, čaj z fenyklu 
a heřmánku, potraviny bohaté na hořčík (mandle, arašídy, sojové 
boby, kukuřice, zelí, švestky).
Kozorozi jsou na jídlo nároční, ale když nestíhají, nepohrdnou 
ani fast foodem. 

Uvařme si:  černého kubu, pečená jablka, kapustové 
karbanátky, zapékané brambory se zelím, 
polévku z růžičkové kapusty

Ryby jsou vodní znamení, proto se s tímto obdobím pojí i ryby, 
mořské řasy a plody moře. Blíží se předjaří a podle toho je vhod-
né přistupovat ke svému stravování a tělu obecně, stravu odlehčit 
a tělo po zimních hodech detoxikovat. V tomto období je třeba čis-
tit a posilovat žlučník, tedy co nejvíce omezit živočišné tuky (plno-
tučné potraviny, sýry, žloutky, máslo a červené maso). S obdobím 
Ryb se pojí také předvelikonoční půst, kdy bychom se měli vyhýbat 
stravě s nadbytkem chemických konzervantů a vyloučit těžce stravi-
telná jídla. Vhodnými potravinami jsou ovoce a zelenina, především 
ředkvičky a saláty, ořechy, celozrnné obiloviny, mladé jehněčí a kůz-
lečí maso, tmavá rýže, pohanka, k pití čaj z pampeliškového kořene, 
zeměžluči, pelyňku či ostropestřce mariánského.
Ryby někdy jídlem zahánějí smutek, rády vaří a nejsou vybíravé.

Uvařme si:  hovězí s mrkví, mrkvový dort, 
králíka s jarní zeleninou, 
čínský salát z drůbežího masa

V období Vodnáře vrcholí zima, proto se stále stravujeme nejlé-
pe teplým vařeným jídlem, abychom měli dostatek síly a energie. 
Je třeba posilovat ledviny, které jsou sídlem životní energie a po-
třebují dostatečný příjem tekutin (vhodný je čaj ze zlatobýlu nebo 
z kopřiv či brusinková šťáva) a teplé oblečení. Konzumujeme potra-
viny bohaté na hořčík, rybí pokrmy, ořechy, listovou zeleninu, maso, 
celozrnné pečivo a potraviny bohaté na vitamin A, tzv. retinol, který 
najdeme v játrech, špenátu, nebo karotce. Vhodné jsou také pokr-
my z čekanky, silné vývary slepičí a hovězí či obohacení jídelníčku 
řeřichou, kterou si snadno vypěstujeme v kuchyni a můžeme nase-
kanou přidat na chleba či k přílohám.
Vodnáři milují sladké a vychutnají si bohatou hostinu i skromnější 
krmi. 

Uvařme si:  jablečný koláč, omelety, čekankový salát, 
brukvovou polévku, celerovou polévku, 
polévku z červené řepy

Jídelníček v období Berana by měl být pestrý a barevný jako pro-
bouzející se příroda. Je třeba čistit a posílit játra, nejvhodnější je 
zařadit jaterní očistnou dietu: vyhýbat se alkoholu, konzumovat 
dostatek ovoce a zeleniny, vynechávat koření, česnek a cibuli, sma-
žená jídla a čerstvé pečivo. Dobrým tipem je také ranní konzuma-
ce 4 lžic olivového oleje se šťávou z citronu. K pití doporučujeme 
například ovocné a zeleninové šťávy, studený odvar z lékořice, čaj 
z hořce nebo z vachty trojlisté. Vhodné je co nejvíce do jídelníčku 
přidávat bylinky (kopřivu či šťovík), jichž je jarní příroda plná, skvělé 
jsou i saláty a odlehčené pokrmy, při jejichž přípravě můžeme využít 
čerstvou zeleninu či výhonky.
Berani milují pikantní pokrmy a jsou rádi, když je někdo roz-
mazluje. Mají rádi rozmanitost a nebrání se ani hostinám s více 
chody.

Uvařme si:  slaný bylinkový koláč, pažitkovou polévku, 
ragú s kerblíkem, králíka na šalvěji, 
krůtu s listovou zeleninou

www.svetpotravin.cz 
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Býk 
22. duben až 21. květen 

Rak 
22. červen až 23. červenec 

Lev 
24. červenec až 23. srpen

Blíženci 
22. květen až 21. červen

Léto je v plném proudu a v lidském těle je třeba v tomto období 
také posilovat proudění – především krevní oběh. Doporučujeme 
výrazně omezit příjem soli a tuku v pokrmech a přijímat dostateč-
né množství vody, nejlépe ochucené jen citronem. Vhodné jsou 
pokrmy z čerstvé zeleniny a ovoce, například z melounů, saláty 
s celozrnným pečivem, saláty z klíčků či pokrmy ze soji a zdravé 
i netradiční pokrmy, které ochutnáme při letním cestování. Pokud 
se nebudeme přejídat, můžeme v tomto období jíst i večer, letní ve-
čery jsou pro setkání u dobrého jídla jako dělané.  Vyzkoušejme také 
žitný chléb. Pro podporu krevního oběhu je vhodná chůze a snížení 
stresu. Vynikající jsou jídla z nových brambor, borůvek, broskví, viš-
ní, kapusty nebo rajčat.
Raci jsou estéti a gurmáni, kteří se rádi při svých toulkách svě-
tem nechávají inspirovat cizokrajnou kuchyní. Raci jsou roman-
tici a ocení jídlo uvařené s láskou.

Uvařme si:  grilované pokrmy, pečená rajčata, 
vepřové kotlety s pomeranči, 
banány na grilu

Dožínky, grilování a oslavy léta i úrody – srpen je měsíc, který mi-
lují všichni gurmeti. Vhodné je posilovat termoregulaci, zařadit do 
jídelníčku mrkev, petržel a zeleninové šťávy z dozrávajících plodin 
na zahradě. Můžeme si dopřávat bohaté snídaně, pokud jsou pestré 
a složené například z celozrnného pečiva a zeleniny. Pokud v tomto 
období chceme zhubnout, omezme bohaté přílohy k masu a sáh-
něme po jídlech ze zeleniny a ovoce oranžové a žluté barvy – citro-
nech, pomerančích, jablcích, dýních apod., také po fících, švestkách 
a vlašských ořeších. Vhodné pro každého je zařadit v tomto měsíci 
jeden odlehčovací den, kdy konzumujeme pouze ovoce, zeleninu 
a dostatek vody pro lepší náladu i formu. V nejlepší kondici jsou ma-
liny, letní jablka, melouny, ostružiny, meruňky, lilek či mák.
Lvi jsou vybíraví a jídlo je pro ně oblíbeným tématem při kon-
verzaci. Ocení kvalitu a pestrost a jsou požitkáři. 

Uvařme si:  rybízový koláč, okurkovou polévku, 
malinovou bowli, kuře na citronech, 
kachnu na víně s bazalkou

V období Blíženců vrcholí jaro a blíží se léto. Blíženecké období je 
vhodné na hubnutí, pokud budeme tělo zásobovat lehkou a vyváže-
nou stravou plnou plodů zelené barvy ( jablka, salát, špenát). V červ-
nu je dobré posilovat tenké střevo, zahrnout do jídelníčku nápoje 
a pokrmy z mladého ječmene, podporovat peristaltiku střeva di-
etou zahrnující strouhaná jablka či japonské gomasio (sezamová 
nebo lněná semínka třená se solí). Co nejvíce využijeme darů pří-
rody – jahod, angreštu, třešní, cuket, fazolí, lusků, květáku, salátů či 
hub. Prospějí nám i pokrmy z červené řepy, ryb, celeru, saláty s oli-
vovým olejem a citronem. Vyzkoušet můžeme i netradiční obilovi-
ny – pohanku, bulgur nebo kuskus. Vhodný je čaj z podbělu, sléze 
a divizny, tinktura z kopretiny řimbaby. Babskou radou je sníst den-
ně sedm sedmikrásek na podporu vápníku. 
Blíženci rádi ochutnávají pestré chutě a před vlastním vařením 
dávají přednost stravování ve společnosti. 

Uvařme si:  pokrmy z višní a třešní, omáčku z mirabelek, 
kuře na grepech

Jarní strava by měla být hodně různorodá a čerstvá, vynikající je 
jídelníček bohatý na jarní výhonky všeho druhu a raw (syrová) stra-
va. Využijme všechno, co nám příroda nabízí  – chřest, ředkvičky, 
rebarboru…. V tomto období je třeba dbát na srdce, tedy omezit 
fyzickou zátěž, z jídelníčku vyškrtnout kofein, thein i alkohol. Zařa-
díme naopak kedlubny, ředkvičky, mangold a červenou řepu. Na 
srdce je vhodný čaj z buřiny srdeční, kozlíku lékařského nebo kar-
bince evropského. Nezapomínejme doplňovat hořčík, nejlepší jsou 
pokrmy ze soji, melasy, obilných klíčků a kakaa. Ke snížení hladiny 
cholesterolu je vhodná i sklenka kvalitního vína. Pozor je třeba dát 
si na přejídání či mlsání sladkého jako lék na zahnání špatné nálady 
nebo vzteku. 
Býci jsou labužníci upřednostňující domácí kuchyni se všemi 
jejími omáčkami a polévkami. Jen výjimečně ochutnají něco 
dietního či zdravého.

Uvařme si:  saláty, zeleninové smoothies, pampeliškový 
salát, čočku, naklíčené mungo, klíčky

www.svetpotravin.cz  
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Panna 
24. srpen až 23. září

Štír 
24. říjen až 22. listopad

Váhy 
24. září až 23. říjen

Střelec 
23. listopad až 21. prosinec

Pomalu začíná podzim. Po letním hodování je vhodné jíst méně 
a častěji, aby si tělo zvyklo na přechod do jiného ročního období. 
V této době je třeba posilovat především slezinu a slinivku. Vhodný 
je čaj z měsíčku a mochny husí a přípravek mumio – potravinový 
doplněk, nazývaný i horskou pryskyřicí či slzami hor, s posilujícími 
a ozdravnými účinky. Nejvhodnějšími potravinami jsou těstoviny, 
otruby, obiloviny, zelenina, rýže, pokrmy z brambor, hrušek, jablek, 
brokolice, paprik či ředkve, dýní a hub. Začátek podzimu se může 
odrazit na naší náladě, proto je třeba myslet i na to, aby člověk jedl 
v klidu, rovnoměrně v průběhu celého dne a dobrém rozpoložení. 
Panny mají rády své jisté a ke spokojenosti jim v jídle stačí málo 
– zdravé a lehké pokrmy. Nerady se přejídají a dbají na zdravou 
výživu a vyváženou stravu.

Uvařme si:  zeleninové fondue, slanou omeletu s rajča-
ty, kuře na houbách, salát s houbami, 
rizoto s houbami

Dlouhé tmavé večery, podzimní plískanice a nápor na imunitu. 
V tomto období je třeba posilovat plíce, zařadit do jídelníčku stra-
vu bohatou na zinek, křemík a vitamin A. Pochutnejme si na zvě-
řině, ale masové pokrmy nezapomínejme doplňovat zeleninou, 
obzvláště v čase posvícení. Pochutnat si můžeme také na jedlých 
kaštanech, kysaném zelí, pokrmech z hlívy ústřičné a pórku. Vhodná 
je i kvalitní drůbež, kterou oceníme při svatomartinském hodování 
a bránit se nemusíme ani sklence vína. Popíjejme čaj z přesličky, 
dopřejme si lymfatickou masáž, jogu či procházku, vyzkoušejme 
dechová cvičení na posílení plic. Kvůli zvýšení imunity je vhodné po-
píjet čaj z echinacey, kořene lékořice a z divizny. Hledejme v kuchyni 
nové využití pro česnek, zázvor a cibuli. 
Štíři rádi při vaření i objevování nových chutí experimentují. 
Mají rádi voňavé, pikantní jídlo a zkoušení neobvyklých pokrmů. 

Uvařme si:  sýrové fondue, sýrové omáčky, kotlety 
s čedarem, kuře s ementálem, smažený 
hermelín s brusinkami

V tomto období musíme být opatrní na žaludek, tedy co nejvíce 
omezit smažené a tučné pokrmy, pití alkoholu a nadměrný příjem 
kávy. Vhodné jsou pokrmy z meruněk, broskví, obilovin (například 
kaše), jablek, banánů nebo dušené zeleniny. Volíme stravu boha-
tou na vitaminy A a E, tedy například játra, rybí tuk a ryby obecně 
(čerstvé ryby zakoupíme na výlovech rybníků), vejce, mléko, jogurty, 
burské oříšky či máslo, dále sezonní potraviny jako hrušky a jabl-
ka, hrozny, patizony, švestky a kořen petržele. Pokud se snažíme 
hubnout, neměli bychom jíst po západu slunce, měli bychom se 
vyhýbat sladkostem a omezit přísun mléčných výrobků. Důležité 
je dodržovat pitný režim, přednost dáváme čisté vodě a zelenému, 
fenyklovému, mátovému či pampeliškovému čaj. Při pálení žáhy 
je vhodné užívat hořec žlutý, podrážděný žaludek zase vyléčí zelí 
a propolis, pomáhá i čaj z benediktu lékařského. 
Váhy ocení estetické kvality jídla, hezky naaranžované pokrmy, 
vkusné kombinace chutí a celkové prostředí. 

Uvařme si:  omáčky, například kaparovou smetanovou 
nebo omáčku s sherry

Advent, příprava na vánoční svátky, stále se zkracující dny a ne-
dostatek sluníčka. Není divu, že v podzimním nečase máme chuť 
na teplá, vydatná jídla, která nás zahřejí, nasytí a dodají energii. 
Ovšem pamatujme na to, že v tomto období je třeba být opatrný na 
tlusté střevo, které je velmi citlivé. Je proto vhodné vyloučit ostrá 
a kořeněná jídla, zařadit jídla z kořenové zeleniny, domácí vývary 
a pokrmy z kapusty či se zelím. Na upravení peristaltiky je vhodné 
strouhané jablko, doplněné třeba mrkví a citronovou šťávou. Tělu 
je potřeba dodat selen, například konzumací kukuřice, a zařadit do 
jídelníčku semena, ořechy, diviznový med a sezonní ovoce. Po jídle 
je vhodné odpočívat a do svého životního stylu zařadit pravidelný 
pohyb. 
Střelci mají rádi dobré jídlo, ocení ho a nejsou vybíraví. Nevá-
hají si přidat bez ohledu na kalorie. Rádi jedí, ale neradi v jídle 
experimentují. 

Uvařme si:  pokrmy z ryb a zvěřiny, rybí polévku, 
pečeného pstruha, srnčí ragú, 
bažanta na víně

www.svetpotravin.cz 
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Astroložka Světa potravin
Pro astroložku Báru Selan Opelkovou je intuitivní astrologie jednou 
z možností, jak rozkrýt příčiny, které člověku brání být šťastný a spokojený. 
Tomuto oboru se věnuje již 15 let a je pro ni stálým zdrojem zázraků, kterým 
se říká život. Kromě astrologie se zabývá vedením kursů osobního rozvoje, 
jako je například psychografi e a arteterapie, kursy kreslení pravou mozkovou 
hemisférou, kresba energetických obrazů, realizace kreativních dílen pro děti 
a rodiče, kreativní kurzy na propojení mužské a ženské energie a další. Více 
naleznete na http://barboraopelkova.blog.cz. 

Dá se opravdu na základě slunečního znamení určit, jak by se 
měl člověk stravovat? Na základě čeho se jednotlivá doporučení 
pokrmů určují?
Vliv Slunce při narození udává hlavní charakter a seberealizaci člověka. 
V astrologii je ovšem nutné vnímat všechny planety a jejich aspekty. 
Vnímám to tak, že Slunce daný měsíc zabarví a dodá energii Zemi 
a tím i všemu, co na ní žije a roste. Podle toho se dá přistoupit ke slad-
bě potravy, která člověka ovlivňuje tím, že mu dodává energii 
a výživu.

Podle čeho se určuje orgán, který je třeba v daném období 
posilovat?
Tady je nutno upozornit, že vliv na jednotlivé orgány v těle působením 
přírodních sil byl znám již dlouho před naším letopočtem. Obracím se 
na ověřené zkušenosti čerpající z moudrosti čínské a tibetské přírodní 
medicíny, které jsou v nich popsány.

Je možné podle doporučení stravy pro jednotlivá znamení 
i zhubnout?
Samozřejmě toto možné je, jelikož astrologie velmi přesně dokáže 
popsat, kde u člověka dochází k psychickému zatížení a nerovnováze, 
a ta se pak projeví i v jeho fyzickém zdraví a formě. I zde všeobecně 
platí, že když člověk vysadí zatěžující faktory ve stravě i psychice, sníží 
tím rizika, která ho mohou negativně ovlivnit.

Liší se nějakým způsobem strava pro muže a pro ženy?
Beru člověka, který ke mně přijde, především jako živou bytost, která je 
individualitou sama o sobě. Rozdíl v pohlaví spíš vnímám ve své praxi 
ve způsobu komunikace, ale i to se v posledních letech mění a muži 
se více zajímají o svůj duchovní rozvoj, který ovlivňuje i jejich kondici 
a psychiku. A také razím názor, že spíše člověku ublíží i zdravá strava, 
když jí požije ve spěchu a s nechutí.

Existují i určité vhodné nápoje v jednotlivých slunečních 
znameních?
Opět se zde jedná o složení nápoje, který může svou skladbou ovlivnit 
jednotlivé orgány v těle a tím jim dodat to, co jim chybí. Jedná se 
hlavně o čaje. Ale jsou znamení, u kterých se doporučuje kontrolovat 
hladinu kofeinu a samozřejmě pro všechna znamení platí být opatrní 
při pití alkoholických nápojů a inhalaci nikotinu, které negativně 
ovlivňují mozková centra a ostatní orgány.

Jak se liší strava a doporučení podle slunečních znamení 
a podle měsíčního kalendáře?
Vliv Luny a její pohyblivost v jednotlivých znameních (2 až 3 dny) nej-
více souvisí s tekutinami v našem těle. Opět se zde přihlíží k tomu, že 
kterým znamením Luna prochází, to znamení ovlivňuje orgány a jejich 
dráhy v těle a může dojít k jejich oslabení. U Slunce je to vliv solární, 
které energii dodává a posiluje. •

  

Zbytečně 
se nezatěžujme
Na správné fungování člověka má vliv nejenom výběr stravy, ale i způsob jejího podávání a konzumace. 
I jídlo, které splňuje všechny parametry vyváženého jídelníčku, dokáže nadělat v lidském těle pěknou paseku, 
pokud ho konzumujeme ve spěchu nebo s nechutí. Nejen o tom jsme si povídali s astroložkou 
Barborou Selan Opelkovou. 

www.svetpotravin.cz  

zaostřeno
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V majonéze najdete 
vejce i spoustu éček

Majonéza je klasickou studenou omáčkou tvořící základ pro řadu dalších pokrmů. V době předvánoční 
je přítomna na nákupním seznamu většiny rodin jako nedílná součást bramborového salátu. 
Pozitivním zjištěním našeho testu, který proběhl v laboratořích Vysoké školy chemicko-technologické, 
bylo, že výrobci dodržují legislativní požadavky i obsah vajec uvedený na etiketách, čímž od testu 
realizovaného před rokem výrazně pokročili. Nepříjemným faktem je, že většina z nich si k lepší barvě, 
konzistenci, stabilitě a vůni pomáhá řadou přídatných látek. 

Připravily Kateřina Bendlová, Jana Uhlířová, foto shutterstock, MF Dnes 

www.svetpotravin.cz 

jak poznat kvalitní potraviny
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Hlavními složkami majonézy jsou olej, voda, 
ocet a vaječné žloutky. V podstatě se jedná 
o emulzi vody a oleje, kterou spojují žloutky, 
přičemž ocet (případně citronová šťáva) 
majonézu okyseluje a tím stabilizuje proti 
růstu nežádoucích bakterií. V testu jsme 
se zaměřili na běžné majonézy, vynechali 
jsme majonézy „light“. Zařadili jsme do něj 
15 vzorků českých i zahraničních výrobců. 
Čtrnáct produktů bylo ve skle, jeden 
v plastovém obale, všechny byly zakoupeny 
v běžné obchodní síti. Analýzy provedli 
odborníci Ústavu analýzy potraviny 
a výživy a Ústavu konzervace potravin Vysoké 
školy chemicko-technologické v Praze. 
Zjišťovali podíl žloutků, obsah a kvalitu tuku. 
Zhodnotili jsme i složení výrobků a informace 
pro spotřebitele na obalech. 

Vejci někteří šetří
Podíl žloutků byl stanoven na základě dvou 
samostatných analýz , které vycházejí 
z obsahu cholesterolu a fosforu. 
Co se cholesterolu týče, jeden žloutek 
o hmotnosti 20 gramů vnese do 100 gramů 
majonézy 20 miligramů cholesterolu. Mírná 
odlišnost může být dána i kvalitou samotných 
sušených nebo pasterovaných žloutků, které 
často obsahují vyšší podíl bílků, což však 
výrobci při nákupu suroviny obtížně poznají. 
Zohlednili jsme i fakt, že výrobci mohou 
případně použít aditiva obsahující fosfáty. 
Aby se majonéza mohla nazývat majonézou, 
musí v ní být alespoň dvě procenta vaječných 
žloutků, což odpovídá jednomu žloutku na 
kilogram majonézy. Obsah žloutků se 
u jednotlivých vzorků velmi lišil – nejvyšší 
počet žloutků na 1 kilogram měla Tesco 
majonéza (4,85), nejnižší Poličanka, Clever 
Majonéza a Boneco Majolka (kolem 1,3). 
Podstatné ovšem je, že všechny testované 
vzorky splnily, se započtením nejistoty měření, 
legislativní požadavek i deklaraci na obale, 
pokud byla uvedena. Obsah žloutku je totiž 
dobrovolný údaj, výrobci ho na obale uvádět 
nemusejí.  
Pozitivním zjištěním bylo, že oproti testu, 
který jsme prováděli v minulém roce, jsou 
v letos testovaných výrobcích hodnoty 
žloutků vyšší. „Výrobci pravděpodobně 
ověřili nastavení receptur a výrobky o vejce 
obohatili,“ říká Helena Čížková z VŠCHT. 

Čím tučnější, tím stabilnější
Všechny majonézy kromě jedné byly vyrobeny 
z řepkového oleje, který je velmi ceněný 
kvůli dobré skladbě obsažených mastných 
kyselin. Všechny tyto vzorky tedy obsahovaly 
srovnatelné množství pozitivních omega 3 
nenasycených mastných kyselin. V tomto 
smyslu se odlišoval jen vzorek Alnatura 
vyrobený z oleje slunečnicového. Tento olej 
nemá tak z výživového hlediska výhodné 

složení, neboť obsahuje jen minimální 
množství omega 3 kyselin. 
Vyhláška uvádí, že obsah tuku v majonéze 
se může pohybovat mezi 10 % až 85 % 
hmotnosti výrobku. Naměřená tučnost 
majonéz se pohybovala v rozpětí od 42 % 
až po 85 %, čímž  výrobci splnili legislativu 
i deklarovaná tvrzení na obale. Obsah tuku 
v současné době výrobci uvádět nemusejí, 
tabulku výživových hodnot budou muset 
zveřejňovat až od roku 2016. Technologické 
dělení podle starých norem rozeznává tzv. 

vysokoolejové (nad 65 %) a nízkoolejové 
majonézy (pod 65 %), kam z testovaných 
vzorků spadal jen výrobek Spar. Do majonéz 
s vysokým obsahem tuku výrobci nemusejí 
přidávat zahušťovadla a další přídatné 
látky. Čím je navíc vyšší obsah oleje, tím je 
majonéza přirozeně stabilnější a má lepší 
konzistenci. Zahušťovadla a konzervanty 
je nutné používat ve výrobcích s nízkým 
obsahem tuku, jinak by jejich konzistence 
byla příliš řídká. 

Éček je celá řada
Zaměřili jsme se na obsah přídatných látek 
v testovaných vzorcích. Ty nebyly přítomny 
jen ve dvou výrobcích – Alnatura a Ma-
jolka (ta byla ovšem jako jediná v plastu 
a v malém balení). Vaječné žloutky fungují 
v majonézách jako emulgátor, správná 
majonéza tedy žádné jiné emulgátory, 
stabilizátory ani zahušťovadla obsahovat 
nemusí. Tyto látky však mohou vejce 
nahradit a výrobci se bez vajec technologicky 
prakticky obejdou. V některých majonézách 
jsou tedy žloutky spíše na ozdobu 
a z povinnosti než z výrobní nutnosti. 
Zatímco u domácích majonéz je nažloutlá 
barva způsobena vysokým obsahem 
vaječných žloutků, průmyslově vyráběné 
majonézy bývají přibarvené. Sytě žlutá barva 
tak nemusí být dána vysokým obsahem 
vajec, ale pouze použitím barviv. 

Uvádění v omyl
Někteří výrobci uvádějí spotřebitele v omyl 
tvrzeními na obale jako například 
„z dobrých vajec“. „Údaje jako dobrá vejce 
či například poctivé uzeniny jsou porušením 
vyhlášky, uvádějí spotřebitele v omyl, 
protože všechny výrobky musejí a priori 
splňovat podmínky předpisů, tudíž jsou 
dobré a poctivé. V opačném případě by byly 
výrobky konkurence, byť vyhovující právním 
předpisům, nedobré či nepoctivé, a to ztrácí 
logiku,“ uvádí tiskový mluvčí Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce Pavel Kopřiva. 

Jak vybírat?
„Průmyslová majonéza se v podstatě nemusí 
od domácí lišit. Když je poctivá, s obsahem 
tuku okolo 80 %, s 5 % až 6 % vajec a nejsou 
tam žádné přídatné látky, je to naprosto 
srovnatelné. Vždycky bych volila výrobek, 
kde budu mít nejvyšší obsah oleje, žloutků 
a nakyslou chuť, protože kyselost je hlavní 
ochranný mechanismus před růstem mikro-
organismů. Problémem je rozdíl v obsahu 
tuku a potažmo vody – čím je vyšší obsah 
tuku, tím je majonéza bezpečnější. Vyšší 
obsah tuku a vajec znamená lepší konzistenci, 
majonéza lépe drží na salátu, neroztéká se 
a více blíží domácí,“ říká doc. Ing. Kamila 
Míková, CSc.    ►

Žloutky v majonéze musejí být tepelně 
ošetřené pasterizací. Vyhláška totiž za-
kazuje do oběhu uvádět výrobky z čers-
tvých, tedy tepelně neošetřených vajec. 
„Průmyslové majonézy jsou mnohem 
bezpečnější než doma vyráběné, pro-
tože jsou z pasterovaných vajec,“ po-
tvrzuje Kamila Míková z VŠCHT. „Nebez-
pečnost majonézy je mýtus. Vznikl kvůli 
salmonelám, ale v tak kyselém prostředí 
salmonela žít nemůže, ani když ji tam 
uměle naočkujeme. Problém je, když 
se udělá třeba majonézový salát, kde se 
PH zvýší kvůli ostatním ingrediencím. Za 
potíže se salmonelou tedy nemůže ma-
jonéza, ale tyto další složky. Průmyslová 
majonéza je zcela bezpečný výrobek.“ 
Samozřejmě to však neznamená, že 
není třeba dodržovat skladovací pod-
mínky a způsob zacházení, který přede-
pisují výrobci. 

JE MAJONÉZA 
NEBEZPEČNÁ?

www.svetpotravin.cz  

jak poznat kvalitní potraviny
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Varmuža majonéza
Výrobce: Delimax Hodonín

  
Spak Majonéza
Výrobce: Spak Foods Sušice

Heinz 
Opravdu dobrá majonéza
Výrobce: Záruba M&K, České Budějovice

Hellmann's 
majonéza original
Výrobce: Unilever ČR

 
Tesco Majonéza
Výrobce: Záruba M&K, České Budějovice

Mikado Majonéza
Výrobce: Lidl

Cena za 1 kg: 
116 Kč
Přídatné látky:
antioxidant EDTA
Počet žloutků v 1 kg: 
3,48
Zjištěný obsah tuku:
77 %

Cena za 1 kg: 
127 Kč
Přídatné látky:
antioxidant EDTA
Počet žloutků v 1 kg: 
4,33
Zjištěný obsah tuku:
76 %

Cena za 1 kg: 
133 Kč
Přídatné látky:
stabilizátor xantan, 
zahušťovadlo 
modifikovaný škrob, 
regulátor kyselosti 
kyselina vinná, barvivo 
beta karoten
Počet žloutků v 1 kg: 
3,43
Zjištěný obsah tuku:
70 %

Cena za 1 kg: 
133 Kč
Přídatné látky:
barvivo beta karoten,
antioxidant EDTA, 
aroma
Počet žloutků v 1 kg: 
1,43
Zjištěný obsah tuku:
77 %

Cena za 1 kg: 
120 Kč
Přídatné látky:
antioxidant EDTA
Počet žloutků v 1 kg: 
4,85
Zjištěný obsah tuku:
85 %

Cena za 1 kg: 
75 Kč
Přídatné látky:
antioxidant EDTA,
přírodní aroma
Počet žloutků v 1 kg: 
2,73
Zjištěný obsah tuku:
80 %

Z degustace: Velmi příjemná chuť, nejlepší 
ze všech vzorků. Bez jakýchkoliv pachutí, 
příjemná kyselost. 

Známka za senzorické hodnocení 1,9.

Z degustace: Horší vzhled, nepříjemná chuť, 
středně intenzivní pachutě. 

Známka za senzorické hodnocení 3,3.

Z degustace: Velmi dobrý vzhled i konzi-
stence, chuť méně příjemná, pachutě slabší. 

Známka za senzorické hodnocení 2,3.

Z degustace: Velmi příjemná chuť, bez 
jakýchkoliv pachutí. Dobrý celkový vzhled. 

Známka za senzorické hodnocení 1,9.

Z degustace: Velmi špatný vzhled (nejhorší 
ze všech) i konzistence, nepříjemná chuť, 
středně intenzivní pachutě. 

Známka za senzorické hodnocení 3,3.

Z degustace: Příjemná chuť bez pachutí, 
příjemná kyselost. Dobrý celkový vzhled. 

Známka za senzorické hodnocení 2.

Známka testu

Známka testu Známka testu Známka testu

Známka testu Známka testu1,9

2,3 2,4 2,5

2,1 2,1

rubrika podporována

VÍTĚZ
TESTU

www.svetpotravin.cz 
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Fine Life 
majonéza
Výrobce: Záruba M&K, České Budějovice

Clever 
majonéza
Výrobce: Boneco Praha

Albert 
Quality Majonéza
Výrobce: DOMA Prešov

Vitastar 
Mayonnaise
Výrobce: Kaufland

 
Majolka
Výrobce: Boneco Praha

Alnatura 
BIO Delikatess Mayonnaise
Výrobce: Alnatura GmbH
distributor pro ČR: dm drogerie

Cena za 1 kg: 
228 Kč
Přídatné látky:
bez přídatných látek
Počet žloutků v 1 kg: 
3,08
Zjištěný obsah tuku:
82 %

Cena za 1 kg: 
89 Kč
Přídatné látky:
bez přídatných 
látek
Počet žloutků 
v 1 kg: 
1,28
Zjištěný obsah 
tuku:
78 %

Cena za 1 kg: 
92 Kč
Přídatné látky:
konzervanty kyselina 
sorbová a kyselina 
benzoová, stabilizátory 
guarová guma 
a xantan, regulátor 
kyselosti kyselina 
citronová, barvivo 
beta karoten, aroma
Počet žloutků v 1 kg: 
3
Zjištěný obsah tuku:
77 %

Cena za 1 kg: 
67 Kč
Přídatné látky:
barviva lutein a beta 
karoten, antioxidant 
EDTA
Počet žloutků v 1 kg: 
1,4
Zjištěný obsah tuku:
79 %

Cena za 1 kg: 
72 Kč
Přídatné látky:
antioxidant EDTA
Počet žloutků v 1 kg: 
1,35
Zjištěný obsah tuku:
80 %

Cena za 1 kg: 
79 Kč
Přídatné látky:
konzervant sorban 
draselný, zahušťovadla 
modifikovaný škrob 
a xantan, regulátor 
kyselosti kyselina 
citronová, barvivo 
beta karoten
Počet žloutků v 1 kg: 
2,98
Zjištěný obsah tuku:
72 %

Z degustace: Horší vzhled, chuťově nejhorší 
s množstvím pachutí, což může být ovlivněno 
surovinami, které se v Česku k výrobě 
majonéz nepoužívají, např. vinný ocet a 
koření. Výrazná kyselá a slabá vaječná chuť. 

Známka za senzorické hodnocení 3,4.

Z degustace: Horší vzhled i konzistence, 
ale příjemná chuť bez pachutí. Senzoricky 
průměrný produkt. 

Známka za senzorické hodnocení 3,1.

Z degustace: Horší vzhled, méně příjemná 
chuť, výrazné pachutě. Senzoricky průměrný 
produkt. 

Známka za senzorické hodnocení 3,1.

Z degustace: Horší vzhled, nejhorší 
konzistence ze všech, nepříjemná chuť, 
příjemně kyselá, výrazné pachutě. 

Známka za senzorické hodnocení 3,4.

Z degustace: Příjemná chuť, s minimem 
pachutí, senzoricky průměrný produkt. 

Známka za senzorické hodnocení 2,7.

Z degustace: Méně příjemná chuť, výrazné 
pachutě. Senzoricky průměrný produkt. 

Známka za senzorické hodnocení 2,7. 

Známka testu

Známka testu Známka testu Známka testu

Známka testu Známka testu2,5

2,7 2,7 2,9

2,6 2,7

www.svetpotravin.cz  
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Cena za 1 kg: 
80 Kč
Přídatné látky:
konzervanty sorbát 
draselný, stabilizátory 
guarová guma 
a xantan
Počet žloutků v 1 kg: 
1,3
Zjištěný obsah tuku:
77 %

Cena za 1 kg: 
72 Kč
Přídatné látky:
konzervanty sorbát 
draselný, stabilizátory 
guarová guma 
a xantan
Počet žloutků v 1 kg: 
1,75
Zjištěný obsah tuku:
73 %

Cena za 1 kg: 
80 Kč
Přídatné látky:
konzervant kyselina 
sorbová, stabilizátory 
guarová guma a xantan, 
zahušťovadlo modifikový 
škrob, regulátor kyselosti 
kyselina citronová, barvivo 
beta karoten, antioxidant 
EDTA, aroma
Počet žloutků v 1 kg: 
1,78
Zjištěný obsah tuku:
42 %

Z degustace: Horší vzhled i konzistence, 
ale příjemná chuť bez pachutí. Senzoricky 
průměrný produkt. 

Známka za senzorické hodnocení 3,1.

Z degustace: Horší vzhled i konzistence, 
nepříjemná chuť, středně intenzivní pachutě. 
Patří k senzoricky horším produktům. 

Známka za senzorické hodnocení 3,6.

Z degustace: Horší konzistence, nepříjemná 
chuť, pachutě středně intenzivní. Senzoricky 
průměrný produkt. 

Známka za senzorické hodnocení 3,1.

Známka testu Známka testu Známka testu3,1 3,2 3,6

Poličanka
tradiční česká majonéza
Výrobce: Agricol Polička

Majonéza
Euroshopper
Výrobce: Agricol Polička

Spar
Delikatesní majonéza
Výrobce: Spak Foods Sušice

www.svetpotravin.cz 
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Nejčastější éčka

Jak číst tabulky?

Antioxidant: díky přidání EDTA (E385) jsou ostatní látky v majonéze 
stabilnější a nepodléhají tak rychle změnám. E385 působí i jako 
konzervant.
Barvivo: výrobci používají přírodní barviva, nejčastěji beta karoten 
(E160a) a lutein (E161b). Cílem je navodit představu vysokého obsahu 
vaječných žloutků. 
Konzervant: působí zejména proti růstu mikroorganismů, které by 
mohly způsobovat zkažení i kyselejších potravin, ve kterých již většina 
bakterií není schopna růstu. Díky jejich přidání je možné majonézy 
uchovávat delší dobu bez rizika zkažení. Mezi nejčastěji využívané 
patří kyselina sorbová (E200), sorbát draselný (E202) a benzoát sodný 
(E211). 
Zahušťovadlo a stabilizátor: nejčastěji se přidává xantan (E415), 
guarová guma (E412) a modifikovaný škrob (E1422). V majonéze plní 
funkci stabilizátorů emulze a pomáhají vytvořit hustou strukturu. 
Právě jejich využití umožňuje výrobcům snížit obsah žloutků, aniž by 
ohrozili konzistenci a stabilitu.

Cena za 1 kg: uvádíme cenu přepočtenou z ceny balení.
Počet žloutků: uvádíme počet žloutků v jednom kilogramu 
majonézy. Přepočet vychází ze změřeného obsahu vaječného 
žloutku, přičemž 2 % hmotnostní žloutku odpovídají jednomu žloutku 
na kilogram majonézy.  
Zjištěný obsah tuku: uvádíme naměřený obsah tuku v procentech 
hmotnostních. 
Známka testu: známka zahrnuje senzorické hodnocení (40 %), 
obsah a kvalitu tuku (20 %), obsah vaječných žloutků (20 %), obsah 
přídatných látek (15 %), značení výrobku (5 %). 
Z degustace: porota odborníků hodnotila majonézy smyslově. 
Posuzovala vzhled, konzistenci a chuť, zaměřila se přitom na dvě 
základní chuti majonézy – kyselou a vaječnou – a přítomnost 
nežádoucích pachutí. Vzorky hodnotili školními známkami od 1 do 5. 
Přídatné látky: seznam přídatných látek vychází ze složení výrobku 
uvedeného na obale.

rubrika podporována
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Výsledky našeho testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním hodnocení členů redakce. 
V tabulkách naleznete hodnocení kvality a chuti masové složky, přílohy i omáčky, případně další složky pokrmu. Hodnotíme školními známkami od 1 do 5. 

Připravila Jana Uhlířová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Pokud jste pravidelnými čtenáři Světa 
potravin, asi už víte, že hotovky neslibují 
žádný michelinský kulinární zázrak ani dotek 
kouzla domácí kuchyně. Je to většinou 
s přimhouřeným okem víceméně průměrný 
chuťový zážitek, který zasytí, přičemž ani 
nenadchne, ani neurazí. Při našem testování 
jsme sáhli po směsce tradičních pokrmů, 
které jsou v běžné nabídce každého většího 
supermarketu. Otestovali jsme čevapčiči, 
buřtguláš, halušky, moravského vrabce 
a hovězí po španělsku. 

Nečekané složení
Jídla na obalech většinou vypadají dobře, ale 
to vypadala i Potěmkinova vesnice. Se čtením 
složení jídla se při jeho výběru bohužel 
zdržuje málokdo, a když už se k němu od-
hodlá, často může odradit velikost písma. 
V podstatě se dá říct, že čím kratší je výčet 
jednotlivých ingrediencí, tím lépe. Nejhůře 
je na tom v tomto ohledu testovaný guláš. 
V sáhodlouhém výčtu složení nalezneme 
nejen separát, ale  i směsku éček a spoustu 
alergenů (díkybohu deklarovaných). 
Čevapčiči zase může kromě logicky 
očekávaných složek obsahovat navíc 
i stopy korýšů a měkkýšů, čímž se trochu 
neplánovaně dostáváme ke středomořské 
kuchyni. Stručně a jasně – co se složení týče, 

nejpoctivěji vypadá moravský vrabec 
a halušky. 

Sám sobě kuchařem
Většina jídel potřebuje trochu vlastní invence 
a doladění k představám každého strávníka. 
To znamená tuhle trochu okořenit, tamhle 
přidat špetku pepře nebo menší množství 
cibulky. Koření chybí hlavně omáčkám, které 
jsou nevýrazné jako kafe z automatu. 
Maso také není žádná extrakvalita – tam, 
kde se dá použít salám nebo separát, je 
překvapivě salám nebo separát, kde se pokrm 
bez doteku opravdového masa neobejde, 
tam se maso upejpavě promenuje, ovšem 
v miniaturním množství a ostýchavě jako na 
prvním rande. 
Přílohy jsou průměrné tak, že by mohly být 
defi nicí průměrnosti. Knedlíky jsou gumové, 
avšak standardní, tedy podobné, jako 
dostaneme v každé hospodě (hospodě, ne 
restauraci). Halušky chutnají jako bramborové 
knedlíky, bramborová kaše je nejen 
nevýrazná, ale bohužel i trochu zapáchá. 
Jestli je to špatným skladováním v obchodě 
nebo již závadnou výchozí surovinou, ví bůh. 
A možná výrobce. Nebo skladník. Nejlepší 
přílohou tak je jednoznačně rýže – není 
rozvařená, překvapí sypkostí i příjemnou 
chutí. 

Zpackaná exotika
Jídla, která mají reprezentovat některou ze 
zahraničních kuchyní – tedy španělského 
ptáčka nebo slovenské halušky, by asi 
domorodci nepoznali. Tak slabý odvar jejich 
národního skvostu totiž dokážeme připravit. 
I když – španělský ptáček (v tomto případě 
„vysypaný“) nemá se Španělskem jako 
takovým nic společného. Svůj název získal na 
dvoře císaře Rudolfa II., kde díky jeho matce, 
Marii Španělské, vařili i španělští kuchaři, 
kteří pro panovníka připravovali telecí závitky 
s nádivkou. V padesátých letech minulého 
století pak vznikly závitky v dnešní podobě, 
z hovězího masa. Kupované hotovce ovšem 
chybí mnohem větší porce masa i ostatních 
„vnitřností“, případně i kousek kvalitní slaniny. 
To slovenské halušky mají opačný problém 
– jsou obrovské, protože jejich výroba je 
levná, zatímco deklarované uzené je jen jejich 
chudou příbuznou – jedná se o masovou drť 
neidentifi kovatelného původu. Ani po něm 
nepátráme – o některých věcech je lepší 
přesně nevědět, kde se vzaly. To, že úplně chybí 
brynza, je v tomto případě asi ta lepší zpráva.  
Co říci závěrem? Pokud budete mít hlad, 
žaludek zaplníte. Moravský vrabec i hovězí po 
španělsku jsou překvapivě dobrá jídla, ostatní 
se pohybují na hranici průměru a vyhozených 
peněz.     ►

Máte hlad, ale vařit se vám nechce? Stačí sáhnout do chladicího boxu v obchodě, vybrat si hoto-
vé jídlo, ohřát ho v mikrovlnce a oběd nebo večeře je na stole. Jak je na tom ale takový pokrm se 
složením, kvalitou a hlavně chutí? To jsme pro vás otestovali na různých druzích „hotovek“.

á hl d l ři á h čí áh d hl di íh b b h dě b i h

Dochuťte si svoji hotovku
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Název  Hovězí 
po španělsku

Výrobce Heli Food Fresh
Cena 55,90 Kč
Maso 2
Příloha 1,5
Omáčka apod. 2
Výsledná známka 1,8

Název  Čevapčiči 
Albert Quality

Výrobce Heli Food Fresh
Cena 64,90 Kč
Maso 3
Příloha 4,5
Omáčka apod. 3,5
Výsledná známka 3,6

Název  Moravský 
vrabec

Výrobce Hamé
Cena 64,90 Kč
Maso 1,5
Příloha 3
Omáčka apod. 1,5
Výsledná známka 2

Název  Čevapčiči
Heli

Výrobce Heli Fresh Food
Cena 47,90 Kč
Maso 3
Příloha 4,5
Omáčka apod. 3,5
Výsledná známka 3,6

Název  Halušky 
s uzeným masem

Výrobce Chefmenu pro BiLLA
Cena 64,90 Kč
Maso 4
Příloha 3,5
Omáčka apod. 3
Výsledná známka 3,5

Název  Buřtguláš

Výrobce Heli Fresh Food
Cena 55,90 Kč
Maso 5
Příloha 3,5
Omáčka apod. 4
Výsledná známka 4,1

Nejedná se o klasického španělského ptáčka, 
nýbrž o hovězí plátek s ingrediencemi tohoto 
pokrmu, tedy s nakrájeným párkem, okurkou 
a vajíčkem. Omáčka je nasládlá a trochu 
vodová, příjemně voní po okurce. Některým 
členům redakce se okurková vůně zdála příliš 
výrazná. 
Rýže je až překvapivě dobrá, správně uvařená 
a sypká. Jídlo je celkově chutné, pokud se 
strávník spokojí s nepříliš velkým množstvím 
masa a překoná fakt, že ptáček není úhledně 
zabalený v klasické rolce. 

Na čtvrtém místě se umístily dva stejné 
produkty – Heli totiž vyrábí čevapčiči  pro AQ
 i pod značkou Heli. Mírně řečeno – kaše nevoní 
(„Smrdí jako půl roku otevřené sušenky,“ 
pokud chceme přímou citaci z testování). 
Maso je rozemleté dobře, má sympatickou 
barvu a vypadá lákavě. Je ovšem ponořeno 
do omáčky bez chuti, která slouží jen k tomu, 
aby se čevapčiči naučilo plavat. Nevalná chuť 
odpovídá složení. Pomohlo by okořenění 
omáčky a zjemnění konzistence kaše, která je 
tuhá natolik,  že se s omáčkou nespojí. 

Porce je servírovaná odděleně – zvlášť je 
umístěno maso se zelím a zvlášť houskové 
knedlíky, proto je vhodnější si jídlo přendat 
na talíř. Zelí je chutné, připravené na cibulce 
a dochucené kmínem, chutí přiměřeně 
sladkokyselé, bez košťálů. Maso je překvapivě 
chutné, celkem libové, takže mu i odpustíme, 
že nevypadá pečené. Knedlíky jsou hodně 
„děravé“ s pouhým náznakem housky, jinak 
ovšem standardní hospodské, tedy ucházející 
kvality. Kladně hodnotíme složení bez 
zbytečných přídatných látek.

Výrobek je mnohem levnější než podobný 
produkt vyráběný pro Albert Quality. Proto 
zde ve složení masa nalezneme strouhanku 
a naopak chybí přesné procentní údaje podílu 
vepřového a hovězího masa v karbanátku. 
Počet stabilizátorů a látek zvýrazňujících chuť 
a vůni je podobný, chuťově se oba produkty 
také příliš neliší. Celkovou kvalitou produkt 
odpovídá ceně, za kterou je prodáván. 
Vizuálně pokrm souhlasí s vyobrazením 
na obalu, včetně nahnědlé barvy UHO 
(univerzální hnědá omáčka). 

Halušky nás nalákaly obalem – velikými kusy 
šťavnatého uzeného, křupavoučkým zelím 
a souměrnými haluškami. Ilustrační foto je 
ale opravdu ilustrační. Nabízené halušky jsou 
veliké jako noky, kousky masa maličké 
a skutečné uzené aby člověk pohledal. 
Spíše se jedná o drť, v mnoha případech 
i se slupkou, která chutná jako namletá 
směs masa v plněných knedlících. Zelí je 
standardní, kysané. Tento produkt bohužel 
zvítězil jen v kategorii Největší nepoměr mezi 
vyobrazením a skutečností. 

„Maso“ v guláši reprezentuje tzv. slovenský 
salám, skládající se i z vepřových kůži 
a strojně odděleného drůbežího masa (ano, je 
to separát). Kousky salámu v guláši jsou pružné, 
gumové, nepřirozeně světlé a „chutnající“ 
jako molitan. Omáčka se vyznačuje sklovitým 
vzhledem a vůní po majoránce, čímž její 
charakteristika z nedostatku jiných výrazných 
podnětů končí. Ani dost početná skupina „éček“ 
nedokázala guláši dodat aspoň nějakou chuť a 
v kombinaci s tristním složením tento produkt 
zaslouženě skončil nejhůř. 

1,8

3,6

2,0

3,6

3,5

4,1
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Když žaludek 

Pálí vás po jídle žáha, často trpíte 
bolestí břicha nebo nadýmáním? Pálení 
žáhy, odborně zvané pyróza, 
je poměrně častým jevem, který může 
postihnout každého z nás. Udává se, 
že obtěžuje dokonce desetinu populace 
dospělého věku a zejména těhotné ženy 
se s tímto nepříjemným příznakem 
setkávají pravidelně, mnohdy až do 
porodu. 

Laicky řečeno se jedná o proniknutí 
žaludečních šťáv do jícnu, který dráždí. 
Dostaví se říhání, hořkokyselá chuť v ústech 
spojená se zápachem, nebo nadměrná tvorba 
slin. Výjimkou nemusí být ani bolest břicha 
a hrudníku. Čím jsou tyto obtíže vyvolané? 
Důvodů je více, mezi jinými je to kouření, 
stres, častá konzumace alkoholu a dietní 
chyby. Obtíže většinou vymizí po několika 
minutách, avšak někdy nás nepříjemné pocity 
mohou provázet hodiny. Při dlouhodobých, 
často opakujících obtížích je vhodné vyhledat 
lékaře, protože se může jednat o nemoc 
zvanou gastroesofageální refl ux, při které je na 
vině nesprávně fungující svěrač mezi jícnem 
a žaludkem. 

Jak se vyhnout pálení žáhy?
Chceme-li se vyhnout podráždění žaludeční 
sliznice, případně zmírnit již probíhající obtíže, 
je vhodné dodržet několik zásad. Patří sem 
příjem menších porcí jídla, který je rozdělen 
do šesti až osmi porcí za den, nepít příliš 
horké nebo naopak ledové nápoje, nehltat 
větší množství jídla a tekutin najednou 

a používat volnější oblečení, které netlačí 
v oblasti břicha. Důležitý je i klid u jídla. 
Nevhodné po jídle je poskakování, opakované 
ohýbání, ale také polehávání. Možná se vám 
již stalo, že po usnutí po vydatném a tučném 
obědě byla vaše ústní dutina plná kyselých 
slin. Ani noční nálety na ledničku nejsou 
vhodné, protože se mohou projevit podobně. 
S překyselením souvisí také kouření. Pokud 
kouříte, může dojít k podráždění žaludeční 
sliznice, která potom produkuje větší množství 
šťáv. 

Pálení žáhy v těhotenství 
Podle statistik postihuje pálení žáhy až 
75 % těhotných žen. Děje se tak zejména 
v pokročilém stádiu těhotenství, kdy rostoucí 
děloha tlačí na žaludek a žaludeční kyseliny 
postupují nahoru do jícnu. Díky hormonu 
progesteronu je svěrač oslabený a průchod 
do jícnu je žaludečním šťávám více otevřen. 
Pokud se žena nevhodně stravuje, podporuje 
jejich tvorbu a zakládá si tak na další 
problémy, například poškození zubní skloviny, 
na kterou dlouhodobě kyseliny působí. 

První pomoc 
Přepadne-li vás náhlé překyselení, můžete 
zkusit vypít sklenici mléka (ovšem pozor na 
množství, pokud budete pít pravidelně litry 
mléka, může se vám spíše přitížit), šťávu se 
zelím, nebo meduňkový čaj. Vhodné jsou 
také žvýkačky bez obsahu máty peprné, které 
pomohou zvýšit tvorbu slin a nepříjemné 
kyseliny z úst spláchnou. Jako prevenci zapijte 
jídlo sklenicí vody, aby se žaludeční šťávy 

naředily. Mnohdy je jako lék doporučována 
jedlá soda, která pomáhá neutralizovat kyselé 
prostředí. Pomůže však na krátkou dobu 
a navíc je poměrně agresivní.        ►

Připravila Eva Černohorská, foto shutterstock

volá o pomoc

Salát z červené řepy a zelí
Pro 4 osoby
Doba přípravy: 30 minut

Ingredience: 400 g červené řepy, 
200 g hlávkového zelí, 1 velká karotka, 
malá hrst lístků z bazalky, 2 lžíce 
olivového oleje, 2 lžíce vody, 1 lžíce 
balsamikového octa, špetka růžové 
himalájské soli, třtinový cukr

Postup: Uvařenou červenou řepu 
společně se zelím nakrájíme na 
nudličky, mrkev nastrouháme 
a vše nasypeme do mísy. V misce si 
smícháme olivový olej, balsamikový 
ocet, vodu a sůl. Podle chuti můžeme 
přidat cukr, ale obejdeme se i bez něj. 
Hotovou zálivku nalijeme na zeleninu 
a dobře promícháme. Necháme 
vychladit v lednici a před podáváním 
ozdobíme čerstvou bazalkou. 
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Sladkosti
Trpíte-li na pálení žáhy, vyhýbejte 
se čokoládě a jiným cukrovinkám. 

Jaké potraviny

vybírat?
Příčiny pálení žáhy známe, je tedy na místě podívat 
se blíže na potraviny, které tyto problémy způsobují. 
K dráždění žaludeční sliznice a poté k nadměrné 
tvorbě žaludečních šťáv dochází při konzumaci 
následujících surovin a jídel. 

Koření 
Zcela vyřaďte ostré pikantní 
koření. Zapomeňte na chilli, 
cayenský pepř nebo směsi koření 
zahrnující kari a harisu. Přednost 
má jemnější koření, například 
majoránka, bazalka a jalovec. 

Mléčné výrobky 
Dávejte přednost zakysaným 
výrobkům – kefírům, nebo 
jogurtovému mléku. Povoleny 
jsou tvarohy, termixy a tvrdé sýry, 
méně vhodné jsou sýry plísňové.

Nápoje 
Nevhodné jsou alkoholické 
nápoje, kdy není příliš rozdíl mezi 
vysokoprocentním a méně pro-
centním alkoholem. Nedoporu-
čuje se ani popíjení zrnkové kávy, 
sycených limonád, silných čajů 
a džusů (zejména citrusového 
a rajčatového). Mezi vhodné ná-
poje patří pitná voda 
a zeleninové šťávy, například 
šťáva z mrkve. 

Maso 
Vyhýbejte se tlustému, tukem 
prorostlému masu. Povoleno 
je libové maso – kuřecí, krůtí, 
nebo králičí. Zakázané není ani 
vepřové, vhodná je například 
kýta a hovězí zadní. Z ryb jsou 
povoleny sladkovodní i mořské 
ryby, opět vybírejte raději méně 
tučné druhy. Patří sem například 
treska, okouník mořský nebo ďas 
mořský. Na salámy a uzeniny 
raději zapomeňte. 

Pečivo a přílohy 
Obtíže může zhoršovat kynuté 
pečivo, sladké buchty a koláče. 
Dále pečivo obsahující hrubá 
obilná zrna, která mohou dráždit 
žaludeční sliznici. Z příloh omezte 
knedlíky.

Ovoce a zelenina 
Zelenina není zakázaná, ale napří-
klad květák nebo kapusta může 
nadýmat. Pozor je třeba si dát na 
česnek a cibuli, z ovoce potom kiwi, 
citrusy, jahody a rybíz. 
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Na procházce 
Historickým centrem Prahy

INZERCE

Pojďme se projít po Historickém centru Prahy 
– památce zapsané na Seznamu světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO. Tentokrát naše kroky 
povedou za místy spjatými s gastronomií, vinnou 
révou či zlatým mokem. Vždyť návštěva památky 
UNESCO nemusí nutně znamenat jen procházku 
spojenou s obdivem architektury 
či přírodních krás. 

Naopak je mnohem příjemnější výlet za unikátem 
světového dědictví spojit s ochutnávkou místních specialit, 
kterou je v Praze např. pražská šunka, a zastávkou 
v chrámech chuťovým buňkám zasvěceným. 
Svou pouť začněme na levém břehu řeky Vltavy, kde se 
v rozsáhlém areálu Pražského hradu nachází 
Svatováclavská vinice, kterou údajně založil zemský 
patron sv. Václav a se svou více než tisíciletou tradicí je 
nejstarším vinohradem v Čechách. Tato vinice je dokladem 
skutečnosti, že i uprostřed pulzující a rozrůstající se 
metropole může být na úrodných svazích pěstována 
ušlechtilá vinná réva nesoucí sladké plody. Z vinice máme 
Historické centrum Prahy jako na dlani – otevírá se nám 
pohled na pravý břeh Vltavy a ihned je jasné, proč se české 
metropoli dává přízvisko stověžatá. Během roku jsou na 
Svatováclavské vinici pořádány nejrůznější akce, 
např. 1. máj je ve znamení růžového vína. 
Překročíme-li Vltavu přes Mánesův most a zatouláme 
se do uliček Starého Města, naše kroky by měly vést do 
Jakubské ulice, kde oko upoutá dům s fasádou v barvě 
sisinek ukrývající Muzeum gastronomie. Jak název muzea 
napovídá, v této budově se nám podaří nahlédnout do 

tajů a historie vaření, a to od pravěku až po současnost. 
Nakoukneme také pod pokličku nejslavnějších českých 
a světových kuchařů a v expozici sto let staré hospody 
odhalíme dějiny zlatavého moku. Chrám gastronomie není 
jen neživým prostorem poučení, ale díky pravidelným 
ochutnávkám nejrůznějších sezónních a regionálních 
specialit také místem, ze kterého budeme odcházet 
obohaceni nejen na mysli. 
Na Novém Městě bychom neměli pak minout jednu 
z nejznámějších a nejnavštěvovanějších českých pivnic 
– pivovar U Fleků. Právě pivovar v Křemencově ulici nabízí 
jedinečnou příležitost k ochutnání zlatavého moku, který se 
v malebném historickém prostředí vaří již více než pět set let. 
Slušelo by se, abychom svou pouť po Historickém centru 
Prahy zakončili na významném místě opředeném bájemi 
a pověstmi – na Vyšehradě. Dříve však než spočineme na 
lavičce ve vyšehradském parku, byla by škoda, abychom při 
procházce s tématikou gastronomie nenavštívili Muzeum 
nočníků. Benjamínek mezi pražskými muzei své brány 
návštěvníkům otevře na počátku roku 2014 ve Vyšehradské 
ulici a v jeho expozicích nalezneme historické toalety, 
nočníky a kuriozity, jako jsou např. historické 
toaletní papíry. 
Zbude-li čas a chuť, můžeme se vypravit k jihovýchodní 
hranici Prahy a vychutnat si šálek dobré kávy či domácí 
zákusek v Průhonickém parku, přírodně architektonickém 
unikátu, který je na Seznamu UNESCO zapsán společně 
s Historickým centrem Prahy. Na Malém nádvoří 
Průhonického zámku byla letos otevřena kavárna 
Taroucafé, nesoucí název po svém slavném zakladateli 
– hraběti Arnoštu Emanuelovi Silva-Tarouca.
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Získal jste titul Nejlepší mladý kuchař 
severní Itálie 2013, jak se ve 28 letech 
k takovému titulu člověk propracuje?
Neplánovaně a náhodou. Michelinskou 
restauraci El Molin v Cavalese, kde jsem 
vařil, navštívil soukromě jeden z pořadatelů 
této soutěže. Moje gastronomické výtvory 
ho zaujaly a oslovil mě, zda bych narychlo 
neodjel do Říma jako jeden ze zástupců 
severních italských provincií. Tak jsem 
prakticky bez přípravy odjel a na soutěži dost 
improvizoval. Nakonec jsem byl porotou 
ohodnocen jako nejlepší mladý kuchař 
severní Itálie.

Kdy jste otevíral vlastní restauraci?
Přesně v období, kdy jsem v El Molin končil 
a s mou ženou jsme připravovali zahájení 
provozu naší restaurace. O to více to pro mne 
bylo stresující, ale možná právě ten 

stres byl i jednou z hybných sil, které mne 
dostaly k takovému výkonu.

Máte zkušenosti i ze zahraničí, jsou italští 
hosté něčím specifi čtí?
Jistě jsou náročnější, co se týká italské 
kuchyně, ale to je asi u každého národa 
stejné, že u svých lokálních jídel požaduje 
vysokou kvalitu. U nás je to ještě specifi čtější 
tím, že Itálie je velice různorodá a velká země, 
takže co chutná na severu, nemusí chutnat na 
jihu. S tím občas může být u hostů problém.

Můžete uvést nějaký příklad?
Typickým příkladem jsou těstoviny. 
Obecně se má za to, že správně uvařené jsou 
tzv. „al dente“, tedy, že jejich konzistence by 
měla být uvnitř tužší. Ale třeba na jihu Itálie 
byste s takovými těstovinami nepochodili. 
Tam se vaří ještě méně, takže jsou uprostřed 

tvrdé, až skoro křupnou. Obyvatelé jižních 
regionů prostě naše „al dente“ těstoviny mají 
za rozvařené.

Když jste se dotkl tématu těstovin 
– u nás se stále diskutuje, jak je správně 
vařit a vybírat. 
Vybrat správně těstoviny není snadné. Je 
dobré vycházet spíše ze zkušenosti. Ale vždy je 
třeba jednoduše se zamyslet, co by těstoviny 
měly splňovat. Těstoviny se prakticky vždy 
konzumují nikoliv samotné, ale s omáčkou, 
šťávou a podobně. Je tedy třeba, aby na 
těstovinách držela a aby je ochutila. Těstoviny 
by tedy měly mít schopnost do sebe omáčku 
nasát a udržet ji na svém povrchu.

Takže když uvaříme těstoviny a jsou zcela 
hladké, je to špatně?
Prakticky ano. Dobré těstoviny by měly mít 
po uvaření matný povrch, který signalizuje, 
že povrch je otevřený a připravený přijmout 
chutě a vůně omáčky. Jistě je špatně, když 
občas slyšíme reklamu na těstoviny „které 
nelepí“. Takové těstoviny bych nikdy ve své 
kuchyni nepoužil, protože nemají 
tu nejzákladnější vlastnost, tedy schopnost 
udržet na sobě chuť omáčky.

Další otázkou je, zda těstoviny čerstvé 
nebo sušené?
Oboje. Asi si doma nebudete vyrábět penne 
nebo různé složité tvary. Takové těstoviny je 

Správné těstoviny 
musejí lepit

Připravil Pavel Hanuška, foto autor

Základy skvělé kuchařiny jsou po celém světě stejné –  vařit 
z kvalitních surovin, nepřebíjet jejich chuť agresivním kořením, 
vycházet z tradiční kuchyně regionu a pokrmů předků. 
Alessandro Bellingeri je jedním z nejlepších mladých kuchařů 
Itálie. Vlastní rodinnou restauraci Osteria de l‘Acquarol 
v trentinském údolí Val di Fiemme a povídal si s námi o využití 
lokálních surovin, návratu k tradicím a také o tom, jak správně 
uvařit italskou klasiku i v českých podmínkách. 
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lepší používat sušené, ale opět jen kvalitní. 
Naopak, pokud chcete těstoviny s náplní, 
například ravioly, ty jsou lepší čerstvé. 
Já používám sušené těstoviny, uznávané mezi 
profesionály po celé Itálii i ve světě jako jedny 
z nejlepších – felicetti. Navíc rodinná fi rma 
Felicetti sídlí právě tady ve Val di Fiemme. 

Dnes jsou v ČR dva protichůdné tlaky trhu. 
Jeden je kupovat co nejlevnější suroviny 
i za cenu kvality, a ten druhý je trend 
kupovat přímo u sedláků. Jak je to u vás?
Je to hodně podobné, i když regionálně 
rozdílné. Především se liší nabídka lidí 
z velkých měst, kde je velká nabídka levných 
potravin ze supermarketů. Třeba tady u nás 
by levné nekvalitní suroviny neprošly. Je tu 
převážně zemědělský kraj a lidé jsou zvyklí na 
kvalitní domácí kuchyni z poctivých surovin. 
Proto sem tak rádi jezdí italští turisté z velkých 
měst. Nejen kvůli horám a přírodě, ale také 
kvůli dobrému jídlu.

Italská kuchyně je proslulá kvalitními 
surovinami. Kde je sháníte?
To je jedna z výhod alpských údolí, kde byli 
lidé zvyklí být soběstační. A přesto, že dnes 
není problém dovézt cokoliv odkudkoliv, 
stále se tato tradice udržuje. Máme tu několik 
skutečně kvalitních řeznictví a uzenářství, sýry 
tady vyrábějí na každém statku, stejně tak 
tvaroh a máslo. Italské Alpy jsou vyhlášeny 
i velice kvalitním medem a bylinky mi rostou 
přímo na zahrádce za restaurací. Pochopitelně 

třeba olivový olej musíme vozit z jižnějších 
oblastí a většinu ovoce a zeleniny také. 

Asi nestačí kvalitní suroviny mít k dispozici, 
důležitý je i způsob jejich zpracování 
v kuchyni.
V tom je italská kuchyně super. Třeba maso se 
musí tepelně upravit, ale jinak je vždy snahou 
udržet co nejpůvodnější chuť surovin, a tak 
vše zpracováváme rychle a moc nekořeníme. 
Vždyť pokud máte třeba voňavá a chutná 
rajčata, není třeba jejich kvality přebíjet 
agresivně vonícím a chutnajícím kořením. 
Tak i v mé kuchyni mají místo především 
čerstvé bylinky, které jídlo jen doladí, ale vždy 
ponechají dominantní chuť hlavní suroviny.

Jak jste se vůbec dostal k profesi kuchaře?
Pocházím z Cremony, kde měla babička 
trattorii, ale to bylo ještě před mým 
narozením. Nicméně babička doma hodně 
vařila, vesměs klasické tradiční italské pokrmy 
a mě vždy bavilo ji při vaření pomáhat. 
Když jsem končil základní školu a měl se 
rozhodnout o budoucí profesi, moc jsem si 
nebyl jistý, co budu dělat. Ale protože jsem od 
malička doma s babičkou vařil, řekl jsem si, že 
by kuchařina nebyla špatná.

U nás si stěžují kuchaři, že odborné školy 
nepřipravují zrovna nejlépe a že u studentů 
není většinou o obor zájem.
V Itálii je to obdobné. Z mých spolužáků je nás 
jen malá hrstka, které kuchařina od počátku 

bavila a kteří u ní zůstali.  S přípravou
na praxi je to stejné. Škola vám dá jen 
teoretický základ a je na každém, jak ho 
dále rozvíjí. Já jsem se zcela určitě necítil být 
hotovým kuchařem, když jsem nastoupil do 
prvního zaměstnání. Až praxí, vstřebáváním 
zkušeností, učením od kolegů a sebe-
vzděláváním se dá něčeho dosáhnout.

Čím to je, že tolik absolventů kuchařského 
řemesla od něj odejde?
Asi je dost těch, které to od počátku nebaví. 
Myslím, že mnoho mladých kuchařů si projde 
svou první praxí a zjistí, že kuchařské řemeslo 
není o tom být v televizi nebo se stát hvězdou 
kuchařských show. Kuchařina znamená den-
ně stát od rána do večera v kuchyni  a stá-
le vařit stejné pokrmy, které se jen s novým 
jídelním lístkem trochu obmění. To je deva-
desát procent práce každého kuchaře. A tak 
ztratí iluze o snadném zaměstnání s vyhlídkou 
mediální slávy a raději jdou dělat něco jiného. 
Být kuchařem je těžká celoživotní řehole.

Kde všude jste nabíral zkušenosti 
a znalosti?
Itálie je velká a kuchyně jednotlivých regionů 
jsou pestré a odlišné. Takže nebyl problém 
čerpat z domácích regionálních kuchyní. Mám 
rád benátskou i neapolskou kuchyni, recepty 
z oblasty piemontské Alby, od jezera Garda 
a mnoho zkušeností jsem nabral v mém 
současném působišti ve Val di Fiemme 
a obecně v alpské kuchyni. 

Co vás v tomhle alpském údolí tak chytlo 
za srdce, že jste zůstal?
Kromě příjemných lidí a krásné přírody 
také to, že se jedná o jedno z nejznámějších 
turistických středisek a tím je tady i velký 
potenciál hostů. Velmi na mne zapůsobili 
i místní producenti autentických kvalitních 
potravin. Ty se snažím ve své kuchyni 
používat.

Vaříte tedy jen lokální kuchyni podle 
místních receptů?
Ne zcela. Snažím se spíše tradiční místní 
recepty včlenit do koncepce moderní italské 
kuchyně. Samozřejmě, že na jídelním lístku 
mám i klasické alpské recepty. Ale najdete 
u mne třeba jídla inspirovaná jižnějšími 
italskými regiony.

Můžete dát příklad?
V dezertech používám v sezóně bezové květy 
i sirup z nich. Je to velice tradiční a stará 
surovina, která se používá po staletí. Ale také 
využívám místní výtečnou uzenou ricottu 
z kravského nebo kozího mléka a nesmí 
chybět špek. Tyhle dvě suroviny jsou výtečné 
třeba v kombinaci s klasickými recepty 
na těstoviny.       ►
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BIFTEK UZENÝ NA SENĚ S JALOVCOVÝM KRÉMEM ŠPALDOVÉ SPAGHETTI FELICETTI S MASOVÝM RAGÚ

TATARÁČEK ZE SIVENA S MELOUNEM

Doba přípravy: 30 minut + 48 hodin odležení, pro 2 osoby

Ingredience:
180 g bift ek (2 ks), 50 g výhonků jalovce, 20 g výhonků borovice, 10 g řeřichy, 
50 g krému z lískových oříšků, 125 g bílého kozího sýra, 125 g tvarohu, 
kuličky čerstvého jalovce, olivový olej extra panenský, sůl, pepř, seno

Postup:

Bift eky osolíme, okořeníme, obalíme senem a pokapeme olejem. 
Necháme 48 hodin v chladu. Do pánve dáme štěpky z aromatického 
dřeva, zapálíme a počkáme, až začne doutnat. Vložíme s masem do 
studené trouby, mezi pánev a maso dáme plech s ledem, aby se maso 
nevařilo, a necháme 15 až 20 minut udit. Poté dáme i se senem na 
lehce rozpálený gril a krátce pečeme, aby maso zůstalo uvnitř spíše 
syrové. Výhonky a řeřichu smícháme s olejem, necháme zmrazit 
a hustou hmotu vymixujeme do krému. Přidáme sýr, tvaroh a oříškový 
krém a dohladka vymixujeme s kuličkami jalovce. 
Servírujeme s blanšírovanými pampeliškami a šťávou z masa.

Doba přípravy: 60 minut , pro 4 osoby

Ingredience:
500 g špaldových špaget, telecí hlava, cibule, mrkev, čerstvé bylinky, celý 
pepř, jalovec, koriandr, 10 žlutých a červených paprik, 7 sušených papriček, 
extra panenský olivový olej, sůl, pimento (koření ze sušených uzených papri-
ček), kandovaný citron, bílé víno, zeleninový vývar, uzená ricotta

Postup: 

Telecí hlavu uvaříme se zeleninou a bylinkami doměkka, necháme 
vychladnout a nakrájíme na kostičky. Ogrilujeme a doměkka v troubě 
opečeme papriky. Jednu polovinu oloupeme, nakrájíme na nudličky 
a naložíme do oleje s bazalkou, česnekem a solí. Druhou polovinu 
neloupeme, smícháme s předem ve vodě namočenými sušenými 
papričkami a umixujeme ze směsi krém. Přidáme olej, sůl a pimento. 
Na pánvi zalijeme maso vínem a necháme odvařit. Přidáme paprikový 
krém, lžíci vývaru, citron a paprikové nudličky. Spaghetti vaříme 
7 minut v osolené vodě a 2 minuty necháme ohřívat v ragú. Posypeme 
nastrouhanou ricottou a ozdobíme bazalkou.

Doba přípravy: 60 minut , pro 2 osoby

Ingredience:
180 g nasekaného čerstvého sivena, extra panenský olivový olej, mořská sůl, 
pepř, citronová kůra, nasekané bylinky – jalovec, medvědí česnek, pažitka, 
jablko, vodní meloun, majonéza, řeřicha, máta, libeček, bazalka, meduňka

Postup:

Najemno nasekaného sivena dobře smícháme s olejem, solí, pepřem, 
citronovou kůrou a nasekanými bylinkami a necháme v chladu 
10 minut odležet. Domácí majonézu ochutíme bylinkami a lehce 
ohřejeme a vymixujeme krém. Na talíř dáme majonézový krém, na něj 
tataráček ze sivena a ozdobíme bylinkami. V sezóně můžeme vylepšit 
kaviárem ze sivena. Podáváme s dozlatova ogrilovanými toasty 
z domácího chleba. 

ZMRZLINA Z MUŠKÁTOVÝCH KVĚTŮ S BROWNIE 

Doba přípravy: 60 minut , pro 4 osoby

Ingredience:
450 ml mléka, 100 ml vody, 150 g cukru, 220 ml smetany, 8 g ztužovače, 
květy muškátu, brownie z bílé čokolády, kokosové mléko, 2 plátky červené 
řepy, celer, čerstvá bazalka

Postup:

Mléko, smetanu, cukr, ztužovač a vodu smícháme 
a ohřejeme na 80 °C, přidáme květy muškátu a necháme hodinu 
odstát. Vyšleháme krém a dáme do mrazáku ztuhnout. Plátky řepy 
rozmixujeme na jemnou konzistenci a tou namalujeme na talíř 
podklad. Na něj dáme kousek brownie z bílé čokolády (v klasickém 
receptu pouze zaměníme tmavou za bílou čokoládu) a na něj porci 
hotové zmrzliny. Ze srdíčka celeru vytvoříme škrabkou dlouhý plátek 
a naaranžujeme vedle zmrzliny. Doplníme bazalkou, lístky a květy 
muškátu.
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KLASA

Se začátkem zimy často 
padají na některé z nás 
chmury a špatná nálada. 
Slunečních paprsků ubývá, 
dny se zkracují, teploty 
klesají a dny nejednou 
začínají šedivou mlhou 
a mrazíky. Přestože zima 
příliš nepřeje aktivitám 
venku, můžete svůj čas 
strávit příjemně – věnovat 
se jenom sami sobě nebo 
naopak posedět s přáteli 
nad dobrým jídlem. 
A pokud vás nízké teploty 
a dlouhé noci připravují 
o veškeré síly, můžete 
sáhnout po plodinách, které 
obsahují mnoho vitamínů 
i antioxidantů a spolehlivě 
vás nabijí energií. Hutné 
recepty z nich vás zároveň 
krásně zahřejí. 

Švestky dozrávají v průběhu 

podzimu, jejich hlavní sezóna 

už sice skončila, ale k dostání 

jsou například sušené švestky. 

Jejich přiměřená konzumace 

napomáhá správné funkci střev, 

látky v ní obsažené mohou sloužit 

jako prevence některých druhů 

rakoviny a kardiovaskulárních 

chorob. Švestky mají v kuchyni 

velmi široké uplatnění: mohou 

se využít ve sladkých koláčích, 

při výrobě povidel nebo pálení 

slivovice nebo z nich můžete 

připravit omáčku k masu. 

Další opomíjenou, ale lahodnou 

plodinou jsou brusinky. Dozrávají 

od srpna do září, v rámci české 

kuchyně jsou nejznámější 

v podobě terče ke svíčkové. Jejich 

využití je ale mnohem rozmanitější 

– vyzkoušet můžete například 

kuřecí stehýnka na brusinkách. 

Pro zimní měsíce je typické 

kysané zelí. Dříve bylo v zimě, 

kdy bylo málo dostupné 

čerstvé ovoce, vítaným zdrojem 

vitamínu C. Jeho příjemně 

pikantní chuť si můžete 

vychutnat například v zelňačce 

jako od babičky. 

I pro zimní kuchyni ale platí 

univerzální zásada: ten 

nejlepší pokrm uvaříte pouze 

z prvotřídních surovin. Lahodné 

švestky z českých sadů nebo 

řízné poctivé zelí jednoduše nic 

nenahradí. A pokud byste váhali, 

po jakých výrobcích v obchodě 

sáhnout, můžete se orientovat 

podle národní značky KLASA, 

kterou mohou získat pouze 

kvalitní a prověřené potraviny. 

Přinášíme vám několik tipů 

na vynikající zimní pohoštění. Pro 

lepší přehled přikládáme i názvy 

výrobků, které jsme při přípravě 

pokrmů použili. 

ZIMAPLNÁ ENERGIE A CHUTI

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz
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KLASA

VYZKOUŠEJTE S NÁMI 
ty nejlepší podzimní recepty!

Zelňačka 
podle naší
babičky 

Kuřecí 
medailonky 
se švestkovou
omáčkou

Kuřecí stehýnka 
na brusinkách

Zelí samostatně uvaříme v nálevu doměkka. Uzené maso dáme vařit s polovinou oloupané cibule, 

kořením a solí. Na polovině másla orestujeme cibuli společně s nakrájenými brambory, žampióny, 

zeleninou a propláchnutou pohankou a vše krátce restujeme. Měkké maso z vývaru nakrájíme na 

kousky a vložíme se zelím, orestovanou zeleninovou směsí a nakrájenou klobásou zpět do vývaru. 

Ze zbylého másla a mouky si připravíme světlou jíšku a polévku zahustíme. Nakonec zelňačku 

ještě povaříme, dokud není pohanka měkká, a na závěr vmícháme smetanu. Podáváme s pečivem. 

Jak na to

Co potřebujete
1 balíček Bolehošťského kysaného zelí, AGROSPOL Bolehošť, a.s.

½ kg kýty s kostí Bohemia, Kostelecké uzeniny a.s.

100 g žampionů, ČESKÉ HOUBY a.s.

100 g zeleninové směsi Maminčina směs, AGRO Jesenice u Prahy a.s.

150 g Brambor z Vysočiny, EURO AGRAS, s.r.o.  

1 cibule, ČEROZFRUCHT s.r.o.

3 lžíce Pohanky loupané lámanky bio, PRO-BIO, 

obchodní společnost s r.o. 

100 g Dračí klobásy, MASO UZENINY PÍSEK, a.s.

150 ml Smetany ke šlehání 33%, Moravia Lacto a.s.

1 lžíce másla, Mlékárna Olešnice, a.s.

½ lžíce polohrubé mouky, 

Mlýn Havlíčkův Brod, spol. s r.o. 

3 bobkové listy

5 kuliček nového koření, sůl, pepř, voda

Kuřecí stehna omyjeme, osušíme a posypeme solí a pepřem. Slaninu vyškvaříme, přidáme olej 

a orestujeme cibuli. Na tomto základu opečeme porce kuřete, maso vyjmeme a dáme stranou. Pak do 

výpeku přisypeme cukr, lehce jej roztavíme a přidáme marmeládu a poté víno. Nakonec vše zalijeme 

vývarem a přivedeme k varu. Pak přidáme porce masa a vaříme zvolna pod pokličkou do změknutí. 

Poté maso vyjmeme a necháme pod pokličkou na teplém místě. Omáčku necháme pomalu ještě asi 

10 minut vařit. Pokud je omáčka příliš řídká, můžeme ji zahustit moukou rozmíchanou v trošce vody. 

Nakonec přidáme brusinky. Doporučená příloha: šťouchané brambory s restovaným česnekem 

a opečenou slaninou, dochucené solí a drceným pepřem. 

Jak na to

Co potřebujete
4 kuřecí stehna, Drůbežářský závod Klatovy a.s.

100 g Farmářské slaniny, Masokombinát Plzeň s.r.o.  

1 cibule, ČEROZFRUCHT s.r.o. 

2 lžíce Brusinek, KAND s.r.o.

1 lžíce Cukru bílého KRUPICE, Tereos TTD, a.s.

½ litru červeného vína

1 lžíce oleje

2 lžíce brusinkové nebo rybízové marmelády

½ l vývaru

sůl, pepř

Sušené švestky na šnečky namočíme přes noc do rumu. Příprava omáčky: Švestky nakrájíme 

na kousky a rozvaříme na kaši (pokud ještě zbudou kousky, můžeme pak rozmixovat). Z másla 

a mouky připravíme světlou jíšku, kterou vmícháme do švestek, pak přidáme koření, citrónovou 

kůru, sůl a cukr. Omáčku dochutíme a necháme chvilku provařit. Kuřecí prsa naporcujeme na 

menší kousky, naklepeme a posypeme steakovým kořením. Opékáme je jako minutku na oleji. 

Hotová dáme na pekáček dojít na chvíli do horké trouby. Příprava šnečků je jednoduchá. Švestky 

z rumu necháme okapat, obalíme je plátkem slaniny, spíchneme párátkem a rychle opékáme na 

másle. Podáváme s domácími bramborovými penízky: brambory naplátkujeme, vložíme na plech 

s pečicím papírem, pokapeme olejem a zapékáme s občasným promícháním na 200 °C asi 30 minut. 

Před dopečením osolíme. 

Co potřebujete
800 g kuřecích prsou, Vodňanská drůbež, a.s., steakové koření, olej

Omáčka: 400 g Švestek balených, CZ FRUIT, odbytové družstvo 

               1 lžíce másla, Mlékárna Hlinsko, a.s. 

               2 lžičky Polohrubé mouky pšeničné, PENAM, a.s. 

               2 lžíce rumu Božkov tuzemský, STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. 

               2 lžíce Cukru krystal, Cukrovar Vrbátky a.s. 

               (dle chuti i více), sůl, citrónová kůra, mletá skořice 

               a zázvor dle chuti

Šnečci: 100 g Anglické slaniny, MORAVAN - masná výroba s.r.o. 

               2 lžíce rumu Božkov tuzemský, 

               STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. 

               1 lžíce másla, Mlékárna Olešnice, a.s. 

               8 sušených švestek 

               8 napichovátek

Jak na to
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KLASA

Dejte přednost kvalitě!www.eklasa.cz

Horký 
jablečný
punč

Teplý 
podzimní
salát

Bramborové 
placky 
s omáčkou

Všechny přísady kromě mandlí a citrónu dáme pomalu vařit do hrnce. Před dosažením bodu varu 

odstavíme, přikryjeme pokličkou a necháme 10 minut odpočinout. Podáváme ve sklenicích na 

punč se skořicí, plátkem citrónu a mandlemi. 

Jak na to

Co potřebujete
1 l Bohemia moštu – jablečný, 

Bohemia Apple, družstvo

2 lžíce Medu květového lesního, 

Včelpo, spol. s r.o.

3 cm čerstvého zázvoru 

2 celé skořice 

2 hřebíčky 

1 citrón

1 lžíce pražených mandlí

Jablka oloupeme, nakrájíme na dílky, posypeme skořicovým cukrem, potřeme medem a vložíme 

na chvíli zapéct na pečicím papíru pod gril. Mošt s celou skořicí, cukrem a hřebíčkem přivedeme 

k varu. Do sklenice vložíme rozpečené jablko, několik brusinek a vše zalijeme horkým moštem, pak 

přidáme rum a na dozdobení citrónovou kůru.

Jak na to

Co potřebujete
1 l hroznového moštu Agni, 

VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. 

1 dl rumu Božkov tuzemský, 

STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.  

1 lžíce Cukru bílého KRYSTAL, Tereos TTD, a.s.  

1 balení skořicového cukru, 

KÁVOVINY akciová společnost 

2 jablka, CZ FRUIT, odbytové družstvo

1 lžíce Medu květového lesního, Včelpo, spol. s r.o.

1 lžíce Brusinek, KAND s.r.o.  

celá skořice, několik hřebíčků, citrónová kůra

Švestky zalijeme troškou vody a necháme podusit, pak přidáme skořici, vmícháme máslo a med. 

Uložíme na teplé místo. Příprava placek: Sypkou bramborovou směs promícháme s tvarohem, 

přidáme vodu podle potřeby. Těsto by mělo mít vláčnou konzistenci. Necháme chvíli odpočinout. 

Z těsta tvoříme placky, které smažíme na vymazané pánvi po obou stranách dozlatova. Placky 

podáváme s medovými švestkami, sypeme perníkem a zdobíme zakysanou smetanou.

Jak na to

Co potřebujete
1 balení Bramborových knedlíků,

BRABEC, mlýn Horažďovice - Zářečí s.r.o.

1 balení Choceňského tvarohu jemného, 

Choceňská mlékárna s.r.o.

200 g Švestek balených, CZ FRUIT, odbytové družstvo 

1 lžíce másla, Mlékárna Hlinsko, a.s.

4 lžíce Medu květového lesního, Včelpo, spol. s r.o.

1 kelímek Zakysané smetany 16%, BOHEMILK, a.s. 

3 lžíce strouhaného perníku 

mletá skořice, olej, snítka máty
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Kaviár jsou vlastně jikry z ryb, které se 
konzervují v soli, jejíž množství by však 
nemělo přesáhnout 7 %. Čím více soli 
a konzervačních látek totiž obsahuje, tím 
klesá kvalita kaviáru. Kaviár rozlišujeme na 
pravý, nepravý a kaviárovou pastu.

Pravý kaviár
Jako pravý (černý) kaviár se označuje ten, 
který je pouze z jeseterovitých ryb. Na světě 
existuje dvacet čtyři druhů jeseterů, ten pravý 
kaviár se však získává jen ze tří z nich a to 
z vyzy velké (belugy), jesetera ruského (osetry) 
a jesetera hvězdnatého (sevrugy). Původní 

barva pravého kaviáru je bílá, postupně šedne 
a černá. Jikry bývají drobné a obvykle mají 
jemnou chuť, která je jen mírně slaná. Jelikož 
je kaviár velmi žádaným zbožím, důsledkem je 
nadměrné lovení jeseterovitých ryb. Dnes je již 
proto lov těchto ryb dosti omezen.

Nepravý kaviár
Kaviár vyrobený z jiných ryb než jeseterovitých 
se nazývá kaviárem nepravým. Mezi jeho 
původce patří například losos, tuňák, ale 
i kapr. Barva nepravého kaviáru závisí na 
druhu použité ryby, obvykle má však barvu 
oranžovou až červenou.

Kaviárová pasta
Z popraskaných, nezralých a méně kvalitních 
jiker se vyrábí kaviárová pasta. S chutí 
pravého kaviáru se rozhodně nedá srovnávat, 
ale přesto je využívána jako surovina k výrobě 
pomazánek.

Stoletá pochoutka
Cena kaviáru závisí na druhu ryby a množství 
použité soli a konzervačních látek. Čím méně 
těchto látek obsahuje, tím je cena 
i kvalita vyšší, avšak  doba trvanlivosti kratší. 
Na našem trhu se cena opravdu kvalitního 
kaviáru pohybuje v řádu několika tisíc za 
pouhých 50 gramů. Za nejkvalitnější a taktéž 
nejdražší je považován kaviár z vyzy velké. 
Nese-li pak označení  almaz, což v ruštině 
znamená diamant, znamená to, že tento 
kaviár je z vyzy, která je starší více než sto let. 
Za největší producenty jsou dnes považovány 
Rusko, Kazachstán a Írán.

Jak poznat kvalitní kaviár?
Podle znalců je poznávání kvality kaviáru 
dosti složité. Obchodníci se musejí většinou 
spolehnout na certifi kát. Chuť by měla být 
jemná a kuličky by měly na jazyku praskat po 
přitlačení na patro. Je-li nádobka s kaviárem 
v obchodě mimo chladicí box, raději ho 
nekupujte.  Ať už doma či v obchodě, kaviár 

Připravila Jana Poděbradská, foto shutterstock

LUXUS pocházející 
z chudých poměrů
Přestože je kaviár považován za pokrm králů, nebylo tomu vždy tak. 
Láska k rybím jikrám pochází od chudých rybářů z Ruska, kteří obvykle 
neměli k jídlu nic jiného než kaviár a brambory. Důkazem toho, že ho 
v dávných dobách měli nadbytek, je například to, že kaviár servírovali 
v barech podobně jako dnes slané oříšky.
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by měl být uchováván v chladničce, a to při 
teplotě přibližně do pěti stupňů. V žádném 
případě pak kaviár nepatří do mrazáku.

Jak se vyrábí?
Výroba kaviáru může být ruční, kdy rybáři 
uloví dospělou samičku, omráčí ji a odvezou 
na břeh, kde ji vyjmou všechny jikry. Ty 
jsou pak rozloženy na síto, propláchnuty, 
rozděleny dle velikosti a barvy a prosoleny. 
Poté se z jiker odstraní přebytečná tekutina 
a kaviár se plní do nádob. Další metodou 
zpracování může být pasterizace, kdy jsou 
jikry podrobeny vyšší teplotě a naplněny 
do nádob. Kaviár však může být zpracován 
i tzv. stlačením, rusky pajusnaja, kdy jsou 
jikry rozdrceny, silně prosoleny a zbaveny 
přebytečné tekutiny.  Vznikne tak hustá 
slaná pasta na první pohled připomínající 
marmeládu. Kaviár upravený tímto způsobem 
patří k těm nejlevnějším. 

Servírování
Kaviár by měl být vyndán z ledničky přibližně 
patnáct minut před podáváním. Jeho 
víčko by však mělo být otevřeno těsně před 
konzumací. Udržován v chladu však musí být 
neustále, proto se doporučuje podávat misku 
s kaviárem na rozdrceném ledu, v „lepší“ 
společnosti pak na misce křišťálové. Existuje 

však i tvrzení, že kaviár si lze vychutnávat 
taktéž při „tělové“ teplotě.  Zajímavým 
podnosem tak prý může být „dle krále“ hřbet 
ruky nebo tělo krásné ženy. Vychutnávat by se 
měl lžičkou, která však nesmí být kovová ani 
stříbrná. Ty by totiž dodaly kaviáru nežádoucí 
kovovou příchuť. Labužníci, především pak ti 
z Ruska, pojídají kaviár lžičku po lžičce a po 
každém soustu si lehce omočí jazyk v ledové 
vodce. Ke kaviáru se podává nejlépe toustový 
chléb s nesoleným máslem, v Rusko nejlépe 
s blinem (podoba našeho lívance) a popíjí se, 
jak jinak, šampaňské. Někdo může podávat 
ke kaviáru také citron, nakrájenou cibulku či 
smetanu. Gurmáni však tvrdí, že čerstvý kaviár 
chutná nejlépe samotný. Kaviár by se neměl 
tepelně upravovat, jelikož ztěžkne a má
nahořklou chuť. Výjimkou je kaviár lososový, 
který se využívá také v teplé kuchyni. Ani u něj 
by však teplota neměla přesáhnout 45 °C. 
Při vyšší teplotě totiž jikra zbělá, zakalí se 
a ztvrdne.

Zdraví s kaviárem
Kaviár není jen luxusní, ale také zdravou 
pochoutkou. Obsahuje plnohodnotné 
bílkoviny, zdravé tuky s nenasycenými 
mastnými kyselinami a vitaminy A, E, D 
i řady B. Z minerálních látek v něm lze nalézt 
draslík, hořčík, fosfor a jód.  Taktéž je kaviár 

označován jako přírodní afrodisiakum, což 
v historických spisech dokládá lamač dívčích 
srdcí Casanova. Dále pomáhá rozpouštět 
krevní sraženiny a snižovat krevní tlak 
i hladinu cholesterolu, a je proto ideální 
potravinou při prevenci srdečně cévních 
chorob. Doporučuje se také pro revitalizaci 
organismu i po chemoterapii.  Své uplatnění 
našel v kosmetickém průmyslu, jelikož vypíná 
pokožku a regeneruje buněčnou strukturu 
pleti. Jediné, co mluví v jeho neprospěch, 
bývá vyšší procento soli používané při 
konzervaci. •

Doba přípravy: 60 minut
Ingredience:  2 lilky, 2 stroužky česneku, olivový olej, šťáva 

z půlky citronu, sůl, pepř, chilli dle chuti

Postup: Lilek rozkrojíme napůl a propícháme dužinu. Dáme 
pozor, abychom nepropíchli slupku. Poté pečeme slupkou 
nahoru asi 25 minut při 210 °C. Po 10 minutách k lilku při-
dáme oloupané stroužky česneku (lépe se pak rozmixují 
a mají lepší chuť). Po upečení lilek necháme vychladnout 
a lžičkou vydlabeme dužinu. Tu rozmixujeme spolu s čes-
nekem, citronovou šťávou, solí a pepřem. Olej přidáváme 
při šlehání, dokud není směs zcela hladká. Pro zjemnění 
můžeme přidat bílý jogurt. Chceme-li však ostřejší chuť, do-
chutíme špetkou chilli. Takto připravený kaviár se podává 
nejlépe vychlazený a výborně se hodí jako pomazánka či dip 
k masu nebo mořské rybě.

„FALEŠNÝ“ KAVIÁR

Jaké je základní 
dělení pečiva? 
Odpovídá: 
Martina Krajňáková, nákupčí 
kategorie pečiva Tesco

Pečivo je děleno podle pou-
žité mouky na sedm druhů, 
např. pšeničné, žitné, celo-
zrnné atd. Pšenično-žitné 
a žitno-pšeničné jsou především chleby, které se mezi sebou 
liší poměrem přidané mouky. Celozrnné pečivo je pečivo ob-
sahující min. 80% celozrnné mouky. Celozrnnou moukou může 
být mouka pšeničná i žitná, tady hraje velkou roli způsob zpra-
cování zrna. Vícezrnné pečivo obsahuje kromě pšeničné nebo 
žitné mouky tzv. mlýnské výrobky z  dalších obilovin, luštěnin 
nebo olejnin. Pečivo, které se vyrábí z  nejrůznějších surovin, 
např. pečivo sójové, luštěninové, bramborové či vločkové je 
označováno jako pečivo speciální. Dále se pečivo dělí na běž-
né a jemné. Běžné pečivo je charakterizováno dle obsahu cuk-
ru a tuku, to je méně než 5 % cukru a méně než 8,2 % tuku. 
Mezi běžné pečivo patří klasický rohlík a houska, ale i kaiserky 
a bagety. Pokud je obsah tuku a cukru vyšší, jedná se o pečivo 
jemné, to je například vánočka nebo koláče.

INZERCE

co byste měli vědět o kaviáru
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Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Premiéra na výstavě
Špekáčky ve spotřebitelském, surovinovém 
a technologickém pojetí jsou na území sou-
časné České republiky známé více než sto let. 
Měly by být plněny do hovězích kroužkových 
střev a ve větší míře se začaly vyrábět až v 
období rozvoje uzenářského řemesla ve druhé 
polovině 19. století. Již tehdy byly považovány 
za vysoce kvalitní masný výrobek. V roce 1891 
byla postavena na Zemské jubilejní výstavě v 
Praze pod stanem kompletní, doposud neví-
daná, strojní uzenářská dílna. Špekáčky 
tu byly na místě vyrobeny a uzeny a ještě 
v teplém stavu prodávány s křenem 

a slaným rohlíkem za osm krejcarů na pěk-
ném papírovém tácku. 
Od té doby se dá datovat vznik špekáčků, 
tohoto typicky českého uzenářského výrobku. 
O výjimečné kvalitě špekáčků vyráběných 
v tomto období svědčí jejich surovinová 
skladba, kdy 50 % jejich složení tvořilo hovězí 
zadní maso z mladých kusů, 20 % kvalitní 
vepřový výřez bez kůže a 30 % na kostičky 
nakrájený špek. Podle konzistence směsi se 
někdy přidávalo i malé množství prátu, což je 
pojivá hmota vyrobená z hovězího masa.  Tato 
masová směs se kořenila česnekem, černým 
pepřem a někdy i trochou muškátového 

ořechu. Samostatnou kapitolou bylo narážení 
a vázání špekáčků lněnou nití. Protože se 
výrobek prodával na kusy, musely všechny 
špekáčky vážit zhruba stejně (dnes bychom 
asi řekli, že musely být kalibrované). K docílení 
vynikající jakosti patřilo dobré zauzení.

Pražané si oblíbili Šeredky 
Začátkem 20. století došlo k dalšímu rozvoji 
uzenářského řemesla a špekáčky se staly ved-
le párků a klobás základním druhem měkkých 
masných výrobků. Některé fi rmy, zejména ve 
velkých městech, se výrobou špekáčků pro-
slavily. Mezi vyhlášené výrobce patřila v Praze 

Vůni cítí až v Bruselu 
– pravý český 
špekáček

Víte, co je špekáček? Asi ho zná každý 
Čech. Tato pochoutka se dá konzumovat 
na mnoho způsobů. V létě napíchnutá 
na čerstvě uříznutý klacek, na okrajích 
naříznutá a opečená na otevřeném ohni, 
k tomu hořčice a měkký chléb nebo 
křupavý rohlík či houska, v zimě naložená 
s cibulí či upečená v pekáčku na černém 
pivu… Kdo by odolal?
I vám se mohlo přihodit, že jste koupili 
„špekáček“, který byl jaksi azbestový a na 
ohni se ne a ne opéci. Tak to rozhodně 
pravý český špekáček nebyl!  Pojďme si říci, 
jak má tahle specialita správně vypadat, 
kdy byl ten úžasný uzenářský výrobek 
„vynalezen“, ale hlavně – z čeho by se měl 
vyrábět.
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na Novém Městě fi rma Koula a Macháček, 
nebo na Vinohradech Šereda, jehož špekáčky 
Pražané láskyplně přejmenovali na „Šeredky“. 
Měkké masné výrobky se po vyuzení dodávaly 
do prodejen ještě v teplém stavu, a tak ze-
jména v odpoledních hodinách byly obchody 
a celé jejich okolí provoněny lahodnou vůní. 
Ulice staré večerní Prahy v té době charak-
terizovaly dva smyslové vjemy – nazelenalé 
plynové osvětlení a vůně uzenářských 
výrobků… Špekáčky se opékaly na dřevěném 
uhlí a jejich vůně se linula také z pouličních 
stánků s občerstvením. V té době ještě kvalitu 
masných výrobků neurčovala žádná norma. 

Veřejná kontrola hlídala jen obsah mouky ve 
výrobcích, protože ta se do špekáčků přidávat 
nesměla! Ještě po druhé světové válce byl 
základní surovinou při výrobě špekáčků, vedle 
špeku, podíl hovězího masa. Později, po zvý-
šení produkce prasat, byla surovinová skladba 
následující: 40 % hovězího předního masa, 
30 % vepřového masa a 30 % špíčků. V té 
době došlo také ke změně kořenění přidáním 
sladké papriky.

Když nastoupí normy 
Po znárodnění podniků a provozoven za-
bývajících se zpracováním masa a produkcí 
masných výrobků se stalo složení surovin, 
pomocných materiálů a obalů včetně tech-
nologických postupů předmětem technic-
ko-hospodářských norem, které určovaly 
vysokou jakost tohoto tradičního českého 
výrobku. Špekáček byl zařazen do norem pro 
masné výrobky jako československá státní 
norma pod číslem ČSN 57 7115, což způsobilo 
rozšíření výroby podle této normy na celé úze-
mí tehdejšího Československa. Postupnými 
změnami ve výrobních technologiích, ale také 
z důvodu omezené dostupnosti některých 
výrobních surovin či obalů (např. hovězích 
kroužkových střev), došlo k vytvoření ustálené 
receptury. 
Ze všech surovin kromě vepřové slaniny, pří-
sad a koření se připraví směs, kde jednotlivé 
kousky nesmí překročit velikost 0,1 až 
2,5 mm. Do směsi se přidá vepřová slanina, 
která je posekaná na kousky o velikosti 
do 8 mm. Takto připravená směs se plní do 
hovězích kroužkových střev nebo vepřových 
tenkých střev o průměru od 4,0 do 4,6 cm. 
Jednotlivé špekáčky se oddělují šňůrkou. 
Vzniknou tak všem známé „náhrdelníky“ či 
„korále“, které se zavěsí na udírenské tyče, 
jež se vloží do udírny. Osuší se a zaudí, aby 
dosáhly charakteristické barvy a vůně. Zau-
zené špekáčky se dále tepelně opracovávají 
při teplotě 75 °C až 78 °C po dobu minimál-
ně 10 minut. Po tepelném opracování jsou 

osprchovány studenou vodou a nechávají se 
vychladnout. Hotové se skladují v chlad-
ných a temných prostorách. 

Zaručená tradiční specialita
Špekáček je jedním z reprezentantů České 
republiky na mezinárodní úrovni. Získal totiž 
jedno z chráněných označení původu EU. Od 
roku 2011 je „zaručenou tradiční specialitou“ 
(traditional speciality guaranteed – TSG). Toto 
označení zaručuje přesnost receptury, nikoliv 
značku výrobce. V ČR se toto označení vztahu-
je například i na lovecký salám. Špekáčky se 
od ostatních tepelně opracovaných masných 
výrobků liší nerovnoměrným rozptýlením čás-
tic vepřové slaniny („špeku“) v hrubší směsi 
s menším podílem kolagenního zrna, které je 
příčinou zvláštního vzhledu výrobku na řezu. 
Dalším charakteristickým znakem výrobku je 
„souvislý pramen“ v přírodním střevě, 
v němž jsou jednotlivé špekáčky oddělené 
převázáním šňůrky. Důležitým znakem je také 
vyvážené složení koření, které je společně 
s daným obsahem hovězího masa a vepřové 
slaniny zdrojem nezaměnitelné vůně a chuti 
výrobku po tepelné úpravě. •
 

■  38,5 kg hovězího masa s obsahem tuku do 30 % 
■  17,5 kg vepřového masa s obsahem tuku do 50 % 
■ 27,0 kg vepřové slaniny 
■ 23,0 kg vody (resp. ledové tříště) 
■ 2,5 kg bramborového škrobu 
■ 2,0 kg dusitanové solicí směsi 
■ 0,22 kg sladké papriky mleté (100 ASTA) 

■ 0,16 kg černého mletého pepře 
■ 0,09 kg česneku (vločky, koncentrát, prášek) 
■ 0,03 kg muškátového mletého ořechu 
■ 0,3 kg polyfosfátů E 450 a E 451 
■ 0,05 kg kyseliny askorbové E 300 
■  obaly – hovězí kroužková nebo vepřová tenká střeva 
■ šňůrka k oddělování

NA VÝROBU 100 KG VÝROBKU 
S NÁZVEM ŠPEKÁČEK JE POTŘEBA: 
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fascinuje
Vaření mě

Herce Davida Suchařípu známe 
z řady temperamentních rolí, které 
ztvárnil na divadelním jevišti, televizní 
obrazovce i filmovém plátně. Vedle 
nich ho často vídáme v médiích 
na fotkách z jeho kolikrát velice 
adrenalinových sportovních aktivit. 
Ale v kuchyni? Tam by Davida čekal 
asi málokdo. Přitom říká, že právě za 
plotnou se cítí přímo skvěle. 

Váš otec Leoš Suchařípa byl nejen 
populárním hercem, ale také výtečným 
překladatelem ruských autorů. Projevovala 
se jeho náklonnost k ruské kultuře rovněž 
v rodinném jídelníčku?
V dětství nebo dospívání jsem si k narozeninám 
nepřál ani tak dárky, jako aby maminka 
připravila pro hosty, které jsem si pozval na 
oslavu, nějakou specialitu z národních kuchyní. 
A je fakt, že největší úspěch vždycky sklidila 
ruská klasika, když se máma blýskla pravým 
borščem, případně dalšími typickými ruskými 
jídly. Jiný příklad mě nenapadá, nicméně ten 
boršč jsme mívali poměrně často, táta ho měl 
moc rád a máma ho uměla přímo excelentně. 

Ona vůbec byla mimořádná kuchařka, klobouk 
dolů. Já jsem se o boršč také několikrát 
pokusil, nebyl špatný, ale ten mámin je těžké 
trefi t.  

Táta se u plotny příliš nezdržoval?
Měl jeden svůj majstrštyk, říkal mu „každá lžíce 
jiná chuť“. Spočíval v jednoduchém postupu: 
táta zkrátka hodil na pánev, co zrovna doma 
našel. Fazole, párek, těstoviny, jindy brambory, 
salám… Jinak skoro vůbec nevařil, tohle 
je jediný pokrm, na který si od něj z dětství 
pamatuji. 

A Vy jste spíš po matce, nebo po otci, 
co se vaření týče?
Můžu si, myslím, troufnout o sobě říct, že jsem 
kuchař. Docela vařit umím, mým blízkým 
ode mě vždycky chutná. Inspiruji se a učím 
od svých kamarádů, kteří jsou v tomto oboru 
profesionálové. A já se pak snažím jídlo pokud 
možno nezkazit.

Jak jste se k tomuto koníčku dostal?
Mě vaření doslova fascinovalo už od dětství. 
Jako kluk jsem snil o tom, že budu kuchařem 
na zaoceánském parníku. Vařit mě naučila 
maminka. Zatímco ségra si hrála s mými 

angličáky, já se motal kolem plotny, pomáhal 
jsem mámě krájet cibuli a podobně. I dneska 
je v bytě mým teritoriem kuchyně, tam se cítím 
nejlíp. Dokonce si ji i sám uklidím, umyji… když 
zbývá čas. Mám to místo rád.

Nebyl jste mezi spolužáky se 
svou vášní osamocen? Neumím si představit 
malé kluky, jak zaníceně rozebírají 
kulinářské postupy.
Ve škole jsme s klukama samozřejmě řešili spíš 
fotbal, auta nebo holky. Ale dneska? 
To byste se divil, jaké rozvíjíme debaty 
o vaření s hereckými kolegy v šatně před 
a po představení! Je povznášející si o jídle 
i jen povídat. Vždyť dobře se najíst je něco 
nádherného.

Improvizujete v kuchyni?
Svého času jsem se o improvizace taky 
pokoušel, ale podle mého názoru tahle cesta 
málokdy vede do správného cíle. Když se chci 
pustit například do thajské kuchyně, najdu 
si na internetu odpovídající recepty, nebo si 
doma otevřu thajské kuchařky a vařím podle 
nich. Samozřejmě, že k receptu musíte dodat 
svůj esprit, svou osobnost. Jelikož mám rád 
ostřejší jídla, přidám místo předepsané jedné 

Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv Divadla Kalich, shutterstock
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chilli papričky radši dvě tři. Dochucování 
považuji za rukopis každého kuchaře. 
Ale přijde mi jako nesmysl hledat, jak připravit 
svíčkovou na smetaně jinak, než mě to naučili. 
Takzvané vylepšování mě spíš irituje. Když mi 
někdo řekne, že špagety aglio olio jsou vlastně 
takové prosté, proto do nich ještě prskne 
salám, nejradši bych mu v tu chvíli usekl ruce. 

Jste v restauracích přísný host?
Když už jdu do restaurace, vyžaduji skutečně 
to jídlo, které si objednám, což bohužel není 
vždy samozřejmostí. S partnerkou Danielou 
nechodíme do restaurací pravidelně, není to 
náš koníček, ovšem určitě jedenkrát do měsíce 
si dopřejeme hezký večer v dobrém podniku. 

Není od věci seznámit se s prací jiných kuchařů, 
navíc je třeba udělat si občas takovou radost. 

Říkal jste, že chodíte za radami ke svým 
přátelům. Berou Vás do svých profesionál-
ních kuchyní?
Spíš se mi osvědčilo mít při vaření po ruce 
telefon. Mým letitým kamarádem je Ivan Vodo-
chodský, jehož kulinářské mistrovství chovám 
ve velké úctě. Když si nevím rady, zavolám mu. 
Kdykoli jsem ho poslechl doslova a do písme-
ne, dopadl výsledek skvěle. 
Dalším „přítelem na telefonu“ mi bývá Zbyněk 
Petržula z Nového Jičína. Není profesionál, 
nicméně vaří fantasticky. A hodně se inspiruji 
i u Zdeňka Polreicha. Myslím, že svými pořady 

zdravě osvěžuje zdejší ovzduší, dělá to dobře. 

Zmínil jste svou partnerku Danielu. 
Její valašské kořeny Vás ve stravování 
nějak ovlivnily?
Hned mě napadají valašské frgále. Než 
jsem poznal Danielu, setkal jsem se s nimi 
maximálně někde v pekařství, jenže pak jsem 
viděl, jak je připravují její maminka a tety, 
sejdou se, zpívají si u toho, to je úplně jiný 
zážitek. Nejsem moc na sladké, ale jejich 
frgále považuji za něco neuvěřitelného. Máma 
Daniely je výborná kuchařka, vaří poctivá 
česká a moravská jídla, se kterými já se úplně 
běžně nesetkávám, sám jsem spíš na kuchyni 
středozemní. 

 39

Kdo je David Suchařípa
Po absolutoriu pražské konzervatoře nastoupil angažmá do Hradce 
Králové, kde si zahrál velké role v hrách Williama Shakespeara pod 
vedením režiséra Vladimíra Morávka. Vystupoval také v Divadle Bez 
zábradlí (Hráči, Bez roucha a Do pyžam! v produkci AP. Prosper), 
v Divadle Na Fidlovačce (Šumař na střeše, Muž z La Manchy, 
Balada pro banditu) nebo v Činoherním klubu, kde se v Čekání na 
Godota setkával se svým otcem Leošem Suchařípou. Na Letních 
shakespearovských slavnostech ztělesnil Kenta v Králi Learovi 
i Vavřince v Romeovi a Julii, účinkoval rovněž v muzikálu Tajemství 
od Daniela Landy. Natáčí pro televizi i fi lm: Strážce duší, Přítelkyně 
z domu smutku, Zdivočelá země, Nejasná zpráva o konci světa, Silná 
jako smrt, Vlci ve městě, Helena, Kriminálka Staré Město, České 
století aj. V současnosti hraje v divadlech Kalich, Palace, 
U Valšů, Docela velkém divadle a Divadle F. X. Šaldy v Liberci.
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Jste známý také jako náruživý sportovec. 
Upravujete kvůli kondici svůj jídelníček?
Méně, než byste asi čekal. Nejím všechno, 
snažím se hlídat, to je pravda. Ale zároveň si 
myslím, že když se člověk pravidelně udržuje 
pohybem, nemusí se zase tak moc omezovat 
v jídle. Nekonzumuji příliš tučného, stravuji 
se v pravidelných intervalech, jak bývá 
doporučováno, tedy pokud stíhám. Před 
několika měsíci jsem navíc znovuobjevil 
ovesné nebo pšeničné vločky, poslední dobou 
vlastně nesnídám nic jiného. Ne ty z obchodu, 

pořídili jsme si mlýnek a opravdu si meleme 
zrní. Na noc ho dáme do pomalého hrnce 
a ráno máme pod pokličkou hotovou kaši, 
kterou už jenom dochutíme. Existuje spousta 
variant, jak vločky připravit, já si je kolikrát jen 
syrové promíchám s kousky ovoce a ovocnou 
šťávou. Musím ovšem poctivě dodat, že vedle 
toho si taky čas od času upeču bůček. 
I na téhle české baště si pochutnám, nicméně 
z evropských kuchyní mě nejvíc oslovuje ta 
italská. 

Jaké jsou Vaše momentální herecké plány?
Stále vystupuji v pražských divadlech Palace, 
Kalich a U Valšů, dále v litvínovském Docela 
velkém divadle plus hostuji v Liberci. Právě 
jsem dotočil seriál Kriminálka Staré Město 
II, kde hraji napůl gangstera, napůl hodného 
kluka. To byla moc milá práce, protože můj 
hrdina byl milencem Lindy Rybové a uznejte 
sám, jen ta představa je neskutečně příjemná. 
Zrovna pracuji na ještě jednom seriálu pro 
Českou televizi a doufám, že mě čeká také 
seriál na televizi Barrandov, který má docela 
velké ambice, tak jsem zvědavý, zda nakonec 
dospěje k realizaci. 

Máte při takovém vytížení ještě čas věnovat 
se charitativnímu sportovnímu týmu Real 
Top Praha? 
Jistě, zrovna nedávno jsme odehráli benefi ční 
fotbalový zápas, jehož výtěžek putoval 
postiženým dětem, které potřebují fi nanční 
prostředky, aby mohly žít důstojně. Snažíme 
se pomáhat, kde je třeba, a to nejen fotbalem, 
sporty střídáme, i když je pravda, že fotbal 
volíme nejčastěji, protože kopnout do balónu 

umí každý. Organizujeme také dobročinné 
koncerty, často s námi spolupracuje například 
Kamil Střihavka, kterého já považuji za vůbec 
nejlepšího rockového zpěváka u nás. Kdo 
by se chtěl o našem občanském sdružení 
dozvědět víc, může navštívit stránky 
www.realtoppraha.cz. Budeme rádi za každý 
zájem, každou podporu. •
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Hruškové frgále
Doba přípravy: 2 hodiny, na 2 koláče

Ingredience:
◆ 350 g polohrubé mouky
◆ 60 g másla + 4 lžíce másla na rozpuštění
◆ 40 g moučkového cukru, 1 vanilk. cukr
◆ 2 žloutky
◆ 120 ml mléka
◆ 1/2 balíčku droždí
◆ špetka soli
◆ 2 lžíce rumu
◆ 1/4 kg sušených hrušek
◆ špetka badyánu, špetka skořice
◆ 1 lžíce citronové šťávy
◆ 2 lžíce smetany
na drobenku: 
◆ 150 g másla
◆ 150 g moučkového cukru
◆ 150 g polohrubé mouky

Postup:
Do vlažného mléka přidáme droždí, lžičku 
cukru a v teple necháme vzejít kvásek. 
Zbylý cukr utřeme s máslem 
a žloutky, směs poté přidáme do kvásku 
spolu se zbytkem mléka. Promícháme 
s přisypanou moukou a solí a těsto 
důkladně vypracujeme a necháme ho, 
přikryté utěrkou, zhruba hodinu kynout. 
Sušené hrušky vaříme do měkka ve vodě 
společně se skořicí a badyánem. Vykynuté 
těsto rozdělíme na dva bochánky a ještě 
na 20 minut odložíme. Uvařené hrušky 
rozemeleme v mlýnku na maso, přidáme 
k nim smetanu, vanilkový cukr a trochu 
citrónové šťávy. Bochánky těsta rozválené 
na tenko přesuneme na plech s pečicím 
papírem a potřeme je vychladlou náplní 
až do okrajů, posypeme drobenkou. 
Pečeme 40 minut v troubě rozehřáté 
na 170 °C. Vychladlé frgále pokapeme 
rozpuštěným máslem s rumem. 

Špagety aglio olio
Doba přípravy: 15 minut, pro 3 osoby

Ingredience:
◆ 500 g špaget
◆ 3–4 stroužky česneku
◆ řeřicha či jiné bylinky
◆ sůl, mletý černý pepř, olivový olej
◆ 150 g parmazánu, 1 sušená feferonka

Postup:
Špagety uvaříme dle návodu na obalu. Na 
rozpáleném olivovém oleji orestujeme plát-
ky česneku a jemně pokrájenou feferonku. 
Vsypeme scezené těstoviny i se 2 až 3 dl 
vody, ve které se vařily. Osolíme a opepříme. 
Přidáme řeřichu či jiné bylinky a prohřejeme. 
Poté vypneme oheň a za stálého míchání 
vsypeme nastrouhaný parmazán.
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lahodná sýrová zrnka ve smetaně

s vysokým obsahem vápníku

a nízkým obsahem tuku, jen 4 - 5%

rychle zažene hlad a zároveň

zasytí na dlouhou dobu

Ochutnejte také v příchutích
pažitka, maďarská zelenina,
letní zelenina, jahoda,
borůvka a bez příchuti.
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„Vykloň se z okýnka a foť hory. A ne abys to 
upustila,“ přikazuje mi bratranec a podává mi 
svůj nový digitální fotoaparát. Stahuji okýnko 
u malé ojeté dodávky, kterou zde vydávají 
za minibus a která nás má bezpečně dovézt 
do kolumbijského příhraničního městečka 
Pasta. Není to zrovna lehký úkol, řidič si to 
totiž v 2 500 metrech nad mořem sviští téměř 
stokilometrovou rychlostí, takže v každé 
zatáčce hrozí, že do obrovské propasti pod 
námi poletí nejen foťák, ale za ním se zřítím 
i já. Navíc jsme před chvílí najeli do obrovské 
díry a zvuky zvenčí nám sugerují neblahou 
myšlenku, že jedno z kol za chvíli upadne. 
Řidič však suverénně zastavuje až za dalších 
deset minut u jedné z občerstvovacích stanic 
vysoko v horách a zatímco se zádumčivě dívá 

na pneumatiku držící z posledních sil, my 
máme právo se občerstvit. „Tohle asi bude 
chtít víc masa než obvykle, co?“ poznamenává 
bratranec. 

Proč jíst maso
Konzumace masa nám totiž při našem 
putování Kolumbií, Ekvádorem a Peru už 
několikrát zachránila zdravý rozum. Nejen, 
že obvykle pochází z místního dobytka, čili 
je většinou čerstvé a výborně připravené, ale 
také ho na každém talíři dostanete pořádný 
kus. Velká porce skvělého jídla pak obvykle 
zajistí dostatečný počet bílkovin i endorfi nů 
na to, abyste byli schopni absolvovat další 
cestu, a dokonce se na to těšili. 
Být vegetariánem v Jižní Americe je skutečně 

velmi těžké. Pokud se kohokoliv zeptáte, 
jaké je typické jihoamerické jídlo, obvykle 
se mu vybaví argentinské steaky. Ale steaky 
jsou pouze jednou z mnoha úprav, se kterou 
se zde setkáte. V restauracích, bufetech 
nebo pouličních stáncích seženete téměř 
všechny druhy masa připravené na rozličné 
způsoby, od grilovaných kuřat a syrových 
ryb, až po vepřové a hovězí vývary. K masu se 
obvykle podávají nám známé i méně známé 
přílohy – rýže, brambory, kukuřičné placky, 
grilované banány plantain, pečená kukuřice, 
fazole nebo quinoa. Jídla navíc nebývají nijak 
extra kořeněná, proto když si dáte například 
kolumbijské jídlo, máte pocit, že chutná 
vlastně docela evropsky, ale je v něm zároveň 
cítit něco exotického. 

Vliv Evropy, Asie i Afriky
To má samozřejmě historický důvod, když 
Latinskou Ameriku dobyli Evropané, některá 
jídla původních obyvatel zkombinovali se 
svými národními pokrmy. Čím dál více se zde 
také projevuje kuchyně pozdějších imigrantů, 
a pokud procestujete celý kontinent, objevíte 
nejen španělské a portugalské vlivy, ale také 
italské, asijské a africké. Mezi hlavní suroviny 

Připravila Petra Hanušková, foto shutterstock

za sušenými mravenci 
a pečeným morčetem

VÝPRAVA

Divoká příroda, poklady Inků, nízké cestovní náklady a trocha 
toho dobrodružství – důvody, proč se vydat do Jižní Ameriky, 
mohou být různé. Jídlo mezi ně ale obvykle nepatří. Přitom 
je to trochu škoda, málokde totiž ochutnáte tolik známých 
surovin, přitom netradičně zpracovaných.  A málokde vám 
dobré jídlo přinese tolik rozporuplných zážitků.
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k přípravě jídel patří kromě masa především 
brambory, papriky a sýry. V severních státech 
tvoří základ jídelníčku také kukuřice. 
Ta se zde pěstovala už před 5 000 lety 
a používá se například při přípravě tradičních 
placek arepas nebo kukuřičného piva chicha. 
Velmi oblíbené jsou také empanadas, 
pšeničné kapsy plněné nejčastěji masem 
nebo sýrem, které prodávají především 
v Kolumbii téměř na každém rohu. Jednotlivé 
regiony mají rovněž vlastní speciality, 
v mořských oblastech například nebudou 
na jídelním lístku chybět ceviche, čerstvé 
ryby nakrájené na malé kousky a naložené 
v limetkové šťávě. Ceviche patří mezi tradiční 
pokrmy starodávných Inků a nejčastěji se 
tak s nimi setkáte v Peru. V Peru je možné 
ochutnat i další incké speciality, například 
maso z alpaky. Pro Patagonii jsou pak typická 
jídla z jehněčího a zvěřiny, Brazílii zase 
nemůžete procestovat bez ochutnání feijoady 
– dušeného hovězího a vepřového s fazolemi. 

Dostupná koka
Jižní Amerika je také proslulá snadnou 
dostupností jedné rostliny – bez velkých 
potíží tu totiž seženete sušené listy koky. Koka 
obsahuje rostlinný alkaloid, ze kterého lze 
prostřednictvím různých chemických procesů 
vyrobit kokain.    ►

investovat

   INZERCE
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z Jižní Ameriky
RECEPTY

AREPAS BANDEJO PAISA RÝŽE S KOKOSOVÝM 
MLÉKEM

Ingredience
•  2 a 1/2 šálku kukuřičné mouky
•  1 lžička soli
•  2 a 3/4 šálku teplé vody
•  1 balení sýru ricotta
•  rostlinný olej

Ingredience
■ 4 šálky fazolí, nejlépe červených
■ 1 lžíce soli
■ 1 malá nastrouhaná mrkev
■ 1 vepřová nožička
■ 2 lžíce oleje
■ 2 lžíce rajčatového protlaku

Ingredience
■ 1 plechovka kokosového mléka
■ 2 šálky rýže
■ 1/4 šálku rozinek
■ 3 šálky vody
■ 1 lžička soli
■ 1 až 2 lžíce cukru

Postup
Smícháme kukuřičnou mouku, 
sýr a sůl, promícháme a přidáme 
vodu, dokud se nevsákne. Z těsta 
vytvarujeme malé kuličky, které 
potom zmáčkneme pomocí pánve 
a vytvoříme tak placky asi 3 cm 
široké. Vyskládáme na pečicí 
papír. Rozehřejeme olej v pánvi 
a poté na něm placky z obou 
stran smažíme, dokud nebudou 
do zlatova. Placky se podávají se 
salátem a často plní masem.

Postup
Opláchneme fazole a vložíme je 
do hrnce s vodou. Přidáme jednu 
lžíci soli. Vaříme fazole přibližně 
30 minut. Přidáme zbytek přísad 
a vaříme dalších 20 minut. 
Podáváme bez vepřové nožičky. 
Takto upravené fazole se tradičné 
podávají s bift ekem nebo hovězím 
masem nakrájeným na nudličky, 
grilovanou klobásou, opečeným 
banánem plantain, rýží, sázeným 
vejcem a salátem. K jídlu se také 
hodí arepas. 

Postup
Nalijeme kokosové mléko do 
hrnce a přivedeme k varu. Vaříme 
tak dlouho, dokud se všechna 
voda neodpaří a zůstanou jen 
kousky kokosu a olej. Vaříme dále 
za stálého míchání, dokud hmota 
nebude dozlatova. Vmícháme rýži 
a rozinky. Přidáme vodu, sůl 
a cukr. Přivedeme vodu k varu, 
snížíme teplotu a dusíme rýži 
přibližně dalších 15 až 20 minut. 
Vypneme sporák a necháme rýži 
dalších 5 až 10 minut odstát. Rýže 
se jí nejen jako dezert, ale také se 
servíruje s mořskými plody nebo 
s drůbežím masem.

45 minut, 20 placek 1 hodina, 6 porcí 50 minut, 4 – 6 porcí
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V jednom listu koky se ho ale vyskytuje 
přibližně 0,25 % až 0,75 %, proto rozhodně 
nehrozí, že byste po vypití čaje z koky 
v euforii běhali po ulici. Koku za zázračnou 
rostlinu považovaly už národy před Inky, 
jejím účinkům se klaněly ve svých svatyních 
a její listy žvýkali muži, než se vydali na 
vyčerpávající pochod přes Andy. 
Pokud přiletíte do Cuzca, bývalého hlavního 
města Inků, dostanete čaj z koky už na letišti. 
Cuzco se totiž nachází 2 800 metrů nad 
mořem a právě koka pomáhá organismu se 
s výškovým rozdílem vyrovnat. Stejně tak by 
měla zahánět hlad, žízeň nebo únavu. Pokud 
si pobyt na jihoamerickém kontinentu chcete 
skutečně užít, nezapomeňte na základní 
pravidlo: nikdy není nedostatek příležitostí 
ke grilování. Tradice opékání různých druhů 
masa nad ohněm pochází od pastevců 
dobytka na argentinských, uruguayských 
a brazilských pampách. Rodiny a přátelé se 
často scházejí a pořádají obrovské grilovací 
sešlosti zvané asado, které obvykle začínají 
brzy odpoledne a poslední chody se servírují 
se západem slunce. Jako první se servírují 
grilované uzeniny a sýr. Mezi uzeninami by 
neměly chybět chorizos – vepřové párky 
ochucené papričkami. Dalším oblíbeným 
jihoamerickým druhem párků jsou longanizas, 
dlouhé uzeniny ochucené anýzem. Pokračuje 
se k vepřovým žebírkům a vše zakončují 

grilované plátky všech druhů masa, na které 
si vzpomenete. Vše se samozřejmě mohutně 
zapíjí vínem a pivem. 

Rodinné sešlosti
Pokud jednu z těchto grilovacích party 
zažijete na vlastní kůži, obvykle skončíte 
nejen s  plným břichem, ale také vám nejspíš 
bude mohutně třeštit hlava. A to nejen kvůli 
vypitému množství alkoholu, Jihoameričané 
jsou pověstní svým temperamentem, mluví 
jeden přes druhého a jejich rodiny bývají 
velmi početné, takže nevinný rozhovor 
o počasí může cizinci připadat jako hádka na 
život a na smrt. Rodinné vazby jsou pro ně 
navíc velmi důležité a často se spolu scházejí. 
Nemusí se jednat pouze o setkání 
u bohatě prostřených stolů, v Bogotě 
například celé rodiny každou neděli vyrážejí 
na kole po ulicích hlavního města. 
Ve sváteční dny totiž v centru kolumbijského 
hlavního města mají od sedmi ráno do dvou 
odpoledne auta zákaz vjezdu a ulice se naplní 
cyklisty, běžci nebo lidmi na kolečkových 
bruslí. Tato akce se nazývá ciclovía a pro 
cizince je to nejlepší způsob, jak se s Bogotou 
seznámit bez chaotického pobíhání mezi 
troubícími auty. Na ulicích se navíc objevuje 
mnohem více občerstvovacích stánků, kde 
kromě grilované kukuřice nebo plněných 
kukuřičných placek je možné ochutnat 

nejrůznější druhy ovoce. Jižní Amerika je ráj 
tropického ovoce, na trzích se setkáte s druhy, 
pro něž ani neexistují české názvy. 
Kokos, papaya, mango, guava, lucuma, 
čerimoja a mnoho dalších druhů slouží nejen 
jako osvěžení, ale také jsou hlavní složkou 
mnoha dezertů.

Sušení mravenci
Pokud ovšem máte chuť ochutnat skutečně 
nezvyklé pokrmy, můžete zkusit polévku z bý-
čího penisu servírovanou v Bolívii. V Kolumbii 
zase v pouličních stáncích zakoupíte sušené 
mravence, které Kolumbijci jedí místo oříšků. 
V kolumbijském městě Pasto platí za místní 
specialitu divoké morče žijící v polích. V místní 
luxusní restauraci vám nejdříve naservírují 
jeho vnitřnosti mezi popcornem a potom 
celé morče upečené jako kuře. Někdy vás ale 
může překvapit třeba jen, když si objednáte 
v kavárně horkou čokoládu a naservírují vám 
ji se sýrem. Sýr se pak rozpouští v nápoji a je 
to celé hodně zvláštní. Pokud se ale úmyslně 
nehoníte za opičími mozečky nebo smažený-
mi brouky, tak by vás jihoamerická kuchyně 
neměla příliš zaskočit. Jako ve většině zemí 
i zde platí, že autentickou kuchyni zakusíte 
především na ulici. Zároveň je ale dobré 
pamatovat na základní pravidla hygieny, příliš 
mnoho dobrého jídla může totiž pěkně zamá-
vat se žaludkem. •

   INZERCE
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V novém seriálu 

vám přinášíme recepty na netradiční jídla, kte-
rá se od běžných receptů liší popisem postupu 
v kuchyni krok za krokem a praktickými zkuše-
nostmi autorky.

Takové banality, jako kachna nadívaná 
kuřetem, případně kuře, bažant nebo křepelka 
plněné delikátními nádivkami, už mi nestačí. 
Jednou bych ráda upekla něco tak skvostné-
ho, jako krmě, kterou kuchaři připravují pro 
etiopského císaře v povídce Bohumila Hraba-
la Obsluhoval jsem anglického krále. Jestli si 
to uchovávám v paměti správně, šlo 
o velblouda nadívaného antilopami, v nichž 
byli krocani plnění vejci vařenými natvrdo. 
Nedávno jsem na oslavě narozenin ochutnala 
krůty nadívané kachními stehny, dušenými 
v medu a rumu. Což nebylo špatné. Nadchl 
mě proto díl seriálu historické reality show 
Viktoriánská farma, kde se coby vánoční 
pokrm chystala vykostěná kachna, plněná 
kuřátkem a v něm se ještě našlo místo pro 
křepelku. Pekáček byl vyložen těstem, maso 
bylo těstem zakryto i ozdobeno a vznikla nád-
herná, veliká paštička. Jenže na tuhle lahůdku 
jsem nedokázala najít recept. Při pátrání 
jsem však narazila na jiný, nesmírně zajímavý. 
Sice jsem nikdy nic podobného neochut-
nala, vlastně ani nevím, jak by měl výsledek 
vypadat, ale nadívalo se v něm, suroviny byly 

vybrané a postup složitý. Pro jistotu hned 
vysvětlím – nejsem školená kuchařka, jen 
sbírám rady, postupy a návody. A miluji výzvy 
v kuchyni. Přiznávám, taková výzva mě čas od 
času přijde pěkně draho. Třeba ten lanýžový 
olej… Ale popořádku. 

Hon na lanýže
Hledáte-li slavnostní specialitu, neváhejte. 
Ale počítejte s tím, že její přípravou strávíte 
dva dny. Potřebujeme kachnu. Nejlepší kach-
ny mají rodiče kamarádky Hanky v Rudné, tak 
jsem začala mámit. Hančina maminka má 
měkké srdce, a tak jsem nakonec vezla domů 
ptáka, který měl cenu zlata. Nakoupit koňak 
nebo portské víno, to je snadné, i když ne lev-
né. Nesla jsem domů lahve a doufala, že pár 
doušků zbude… A jsme u lanýžů. Četla jsem 
o těch ošklivých, převzácných houbičkách 
mnoho. Ale nikdy mě nenapadlo pokusit se je 
koupit. V receptu se praví „dva až tři lanýže“! 
Není to už plýtvání? Projela jsem internet. 
Ne, nechci dát za lanýžka ve skleničce čtyři 
stovky. Prošla jsem specializované obchody 
– nestačil by lanýžový olej? Nebo lanýžová 

sůl? Ačkoli pidisklenička soli také stojí víc než 
dvě stě. Zachránila mě kolegyně, z jednoho 
řetězce mi přinesla lanýže v oleji jedna báseň, 
cena velmi přijatelná. Pak už mohl nastat 
víkend kuchařských orgií, završený zajímavým 
výtvorem. Nevím, jestli měl vypadat takhle. 
Ale byl vynikající. Všichni přizvaní strávníci byli 
nadšení. Až pozdě jsem dokoukla, že se jedná 
o překlad receptu Julie Childové. Kdybych to 
věděla na začátku, nejspíš bych přistupovala 
ke kachně s větší pokorou. Ale dnes už můžu 
říct – díky, Julie, ta krmě stála za všechnu 
námahu!         ►

DOBRODRUŽSTVÍ 
V KUCHYNI 
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Pate de Canard en Croute 
– Nadívaná kachna v těstě

Pro začátek potřebujeme:

1. den 2. den

Nyní potřebujeme:

Na těsto potřebujeme:

Na nádivku potřebujeme:

■ jednu kachnu, asi dvouapůlkilovou

■  sůl, pepř, špetku nového koření (nadrtit 
v hmoždíři nebo mlýnku na koření)

■ 2 lžíce koňaku
■ 2 lžíce červeného portského vína
■  2 až 3 nakládané lanýže a nálev, nebo lanýžo-

vý olej (dá se použít i lanýžová sůl)

■  550 g polohrubé mouky
■  50 g chlazeného žlutého tuku 

na pečení (Hera, Stella,…)
■  100 g chlazeného másla
■  1,5 lžičky soli
■  0,5 lžičky cukru
■  2 vejce
■  asi 180 ml vody

První den vykostíme kachnu, není to těžké. 
Dnes se kolem vykosťování vedou dlouhé de-
baty, ale po dvou, třech ptácích už máte cvik. 
Nejdůležitější je opravdu ostrý, nejlépe úzký, 
vykosťovací nůž. Kachnu vykostíme opatrně, 
aby kůže zůstala co neporušená. Stehna a kří-
dla vykostíme také, aby vznikl velký plát. Z vy-
sokých částí prsíček a stehen seřízneme vrst-
vu masa, nakrájíme na kostičky a nasypeme 
na plát položený kůží dolů.

Plát kachního masa osolíme, opepříme, oko-
řeníme, pokropíme vínem a koňakem, rozpro-
střeme tenoučké plátky lanýžů a pokropíme 
nálevem či olejem. Plát zabalíme a v misce 
odložíme do lednice nejméně na 12 hodin. 
První den si také připravíme těsto.

Na vál prosejeme mouku, vytvoříme důlek, do 
něj nastrouháme tuk i máslo, přidáme vejce, 
sůl a cukr, promícháme, postupně přidáváme 
vodu, až vypracujeme hladké nelepivé těsto. 
Vytvoříme z něj bochníček, zabalíme do mik-
rotenového sáčku a necháme v lednici do dru-
hého dne odpočinout. Mimochodem – z kostí, 
krku a drůbků je vynikající polévka. Ovšem 
má-li kachnička i játra, nechte si je na 
druhý den. Druhý den vytvoříme nádivku.

■  1 větší cibuli
■  2 lžíce másla
■  120 ml portského vína nebo koňaku, 

podle chuti
■  350 g libového vepřového masa
■  350 g libového, odblaněného telecího masa
■  250 g máslového špeku

případně kachní játra
■  2 vejce
■  sůl, pepř
■  velkou špetku nového koření 

(s drcením už máme zkušenosti)
■  0,5 lžičky sušeného tymiánu nebo odpoví-

dající množství čerstvého, nasekaného
■  1 stroužek česneku, jemně utřený
■  olej na opékání
■  1 vejce na potření těsta
■  nit nebo potravinářský provázek a jehlu 

(osvědčila se zahnutá čalounická)

Cibuli nakrájíme nadrobno, necháme na más-
le zesklovatět a přesypeme do velké mísy, kam 
se nám musí postupně vejít všechny ingredi-
ence. Portské nebo koňak přivedeme k varu 
a zredukujeme na polovinu objemu. Přilije-
me k cibulce. Maso a špek umeleme najemno 
a šup s ním do mísy. Pokud chceme mít maso 
na řezu zajímavější, část špeku jen nakrájíme 
na kostičky. Na kostičky nakrájíme játra. Přidá-
me prošlehaná vejce, koření, česnek i kostičky 
kachního masa, které ležely přes noc s lanýži. 
Směs prohněteme, dokořeníme. Uhněteme 
bochníček a dáme ho na půl hodiny do led-
ničky odležet. 

Rozložíme kachní plát kůží dolů, na něj upra-
víme bochníček, kůži přes něj přeložíme 
a celou zašijeme, aby nádivka nemohla ven. 
Ve velkém kastrolu nebo pekáčku rozehřeje-
me olej a celou kachnu ze všech stran opeče-
me. Necháme zchladnout. Troubu rozehřeje-
me na 205 °C. 

Došlo na těsto. Rozválíme je na 3 mm, vytvo-
říme velký ovál, do nějž se vejde celá kachna, 
menší ovál na přiklopení a ze zbytků vykrájí-
me ozdoby. Vejce rozšleháme. Plech vyloží-
me pečicím papírem, na něj rozložíme těsto. 
Položíme kachnu švem dolů a úhledným pře-
kládáním s malými záhyby těsto vytvarujeme 
kolem kachny jako velkou paštiku. Boky nat-
řeme vajíčkem, menší ovál přiklopíme navrch 
a přimačkáme k hornímu okraji boků. Potřeme 
vejcem i „pokličku“, ozdobíme ji vykrájenými 
ornamenty a také je natřeme. Mezi ornamenty 
uděláme jednu nebo dvě dírky a do nich kor-
noutky z pečícího papíru, aby mohla odcházet 
pára. Těsto by se nemělo protrhnout.  

Plech s kachnou dáme do trouby, teplotu 
snížíme na 170 °C a budeme doufat. Pečeme 
2 až 3 hodiny, propečenost se dá zkoušet špej-
lí skrz otvory v „pokličce“. Upečená kachna 
musí několik hodin pomalu chladnout. Kdy-
by chladla moc rychle, těsto by změklo. Ori-
ginální návod praví, že poté máme pokličku 
opatrně odříznout, kachnu vyjmout, odstranit 
stehy, nakrájet na plátky, znovu složit do tvaru 
kachny, přiklopit a podávat. Já podávám na 
stůl celé dílo a krájíme je na plátky i s těstem. 
Je to vynikající a těch pár kousků nitě si každý 
vyndá sám. Tak zaslouženou dobrou chuť!
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Je čas:
Na čočku k obědu první 
lednový den, aby se vás 
v příštím roce držely peníze.

Zkontrolovat uskladněná 
jablka, hrušky, cibuli, mrkev 
a brambory. Plesnivé 
a slabé kusy musí pryč!

 Pěstování bylinek není 
záležitostí jen teplých měsíců, 
ve vaší kuchyni jim bude dobře 
i v zimě.

 Vařit z růžičkové kapusty 
a pórku.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Zajímalo by mě, zda 
údaje na obale potraviny musejí být 
v českém jazyce?

Na obalech výrobků, které jsou určeny 
konečnému spotřebiteli, musí být 
označení v českém jazyce. Nemusí se 
překládat obchodní název potraviny 
(například dušená šunka shaved 
či mint tea) a údaje, které nelze 
jednoznačně vyjádřit v českém jazyce.
Údaje v českém jazyce stačí například 
uvést na štítek, který se nalepí 
na obal v cizím jazyce. Pokud se 
setkáte s potravinami, které nejsou 
označeny v českém jazyce, můžete na 
nedostatek upozornit prodávajícího 
nebo můžete také podat podnět ke 
kontrole Státní zemědělské 
a potravinářské inspekci (SZPI). 

Bylinka měsíce
Leden je pravým obdobím pro pořádný 
vývar. A v takovém nesmí chybět petržel, 
libeček, šalvěj či tymián, bobkový 
list, rozmarýn, majoránka, saturejka, 
estragon, celerová či kerblíková nať nebo 
pepř. Pokud svazek bylinek před vložením 
do hrnce převážete provázkem, vytvořili 
jste takzvaný bouquet garni, doslova 
zdobenou kytici, kterou před podáváním 
z vývaru odstraňte.

Leden
Odlehčeme jídelníčku

Po svátečním hodování je vhodné začít 
s prvními dny nového roku s očistnou 
dietou. Nehrňte se ovšem hned do 
půstu, nebo radikálních diet – pro tak 
extrémní diety není leden, kdy tělo 
potřebuje dostatek síly a energie na 
zvládnutí chladného počasí, ideální 
dobou. Pro odlehčení trávení postačí 
zařadit do svého jídelníčku dostatek 
ovoce a zeleniny třeba v podobě 
zeleninových vývarů či ovocných salátů 
jako dezert, pravidelný pitný režim 
(vynikající je třeba čaj z ostropestřce 
mariánského, máty nebo zelený čaj) 
a dostatek pohybu. 
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SVÁTKY PŘEJÍDÁNÍ
Vážení,
ve vánočním čísle doporučujete rodičům, aby 
během svátků svým dětem bránili v přejídání 
se. To je samozřejmě v pořádku, protože údaje 
o obéznosti našich dětí jsou hrozivé, ale nedá 
mi to, abych k tomuto doporučení nedodala 
myšlenku, že je přece hrozné vánoční svátky 
spojovat v první řadě s jídlem. To už si opravdu 
ty krásné dny umíme spojit jen s materiálními 
požitky? A tak možná víc než varování rodičům, 
aby své děti nenechali přežírat, by bylo na místě 
je upozornit, jestli především oni sami něco 
nezanedbali  ve výchově, když pro ně Vánoce 
znamenají hrozící stres z přejídání vlastních 
potomků.
Tak jsem se při listování Světem potravin 
trochu zlobila i na editorky, že také pro ně jsou 
Vánoce především svátky jídla, když své články 
nevěnují něčemu ušlechtilejšímu, až jsem 
v samotném závěru narazila na krásné povídání 
o pravé podstatě Vánoc a moc krásně jsem 
si zavzpomínala na své dětství a také trochu 
pobrečela. A tak všem čtenářům i redaktorům 
tohoto časopisu přeji do nového roku nejen 
hodně úspěchů a pevné zdraví, ale také – rozum 
do hrsti.

Ludmila Paličková, Tábor

HEZKY ČESKY
Dobrý den,
zaujal mě článek o tom, jak se slaví Vánoce 
v různých koutech světa. Je hezké si přečíst, že 
někde se slaví na pláži a jinde mají jako pochoutku 
páva, ale málo platné, sice někdy nadáváme na 
malé české poměry, ale hlavně v těchto dnech 
si člověk uvědomí, že pravé české vánoce jsou 
stejně nejkrásnější.

Václav Ořech, Hradec Králové

ZBOŽÍ BEZ CENY
Milá redakce,
opět jsem se v jednom hypermarketu setkal 
s nešvarem, že u balíčkovaného mletého masa 
nebyla uvedena cena na zboží ani na regále 
a přitom celé prodejní místo bylo oblepeno 
poutáky na slevu. Na můj dotaz na cenu mi 
prodavač sdělil, že sám neví a mám prý použít 
čtečku čárového kódu, protože od toho jí tam 
mají. Mohli byste, prosím, v některém z příštích 
čísel vysvětlit, jak je to s povinností uvádět ceny 
výrobků a jak s právem zákazníka se tohoto údaje 
domáhat?

Jiří Pilous, Karviná
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Pohádková kuchařka
Markéta Tomášková ve své knize zajímavě propojila recepty s pohádkami a navíc i s tipem, jak 
jídlo upravit, aby ho mohly ochutnat i nejmenší děti. Knížka je podle autorky textů zvláštní 
i tím, že vznikla během krátké doby jako společné dílo dvou kamarádek a jejich celkem pěti 
dětí. Pohádkové kuchařce Uvař večeři, přečti pohádku totiž dodávají na autentičnosti vedle 
Markétiných ilustracích i fotografi e Karolíny Malíkové. „Všech čtyřiadvacet receptů jsem 
zkusila, jsou to oblíbená jídla nejen mých dětí, ale také moje a mého manžela. I když se musím 
přiznat, že většinou při vaření nic nevážím, beru suroviny od oka,“ říká žena, která vaří i píše 
denně a s láskou.   

Syn větru a prsatý muž
Josef Formánek napsal pět knih, z nichž román Prsatý muž a zloděj příběhů čeští čtenáři 
nominovali mezi svých 100 nejoblíbenějších knih světa v anketě BBC a České televize Kniha 
mého srdce. Prodalo se jí již více než 72 000 výtisků ve 12 vydáních. Prsatý muž se po osmi 
letech vrací na ostrov Siberut a zjišťuje, že se v mnohém změnil jako jeho život. Jedinečný 
příběh o změně tak velké, že si ji jen těžko dokážeme představit. Kdo je Syn větru a jak ovlivnil 
příběh Davida Zajíce? Kniha je věnována místům a bytostem, jež zmizely, a láskám, co zůstaly. 
Více o pokračování bestselleru Prsatý muž a zloděj příběhů naleznete na www.smartpress.cz.

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!

DÁREK
předplatitelům

Ke zvýhodněnému celoročnímu předplatnému si můžete vybrat i z dalších dárků:
Farmářské trio hrubozrnných paštik od francouzské společnosti Arnaud

Dárkový certifi kát a objednávkový formulář naleznete také na www.svetpotravin.cz. Informovat o předplatném se můžete rovněž na 
redakce@svetpotravin.cz nebo na telefonním čísle 222 781 811. Všechny dárky jsou k dispozici do vyčerpání zásob. 

Nové číslo časopisu 
Svět potravin vychází 20. ledna

Průvodce po (ne)známých dietách

Kolik masa ukrývají párky?

Pomoc při žlučníkových kamenech

Na čem si pochutnají v Kanadě?
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Rok co rok přemýšlím o tom, kdo se na 
Štědrý den skutečně postí, aby večer viděl 
zlaté prasátko. Existuje statistika udávající 
počet jedinců, kteří si za celý den nezobnou 
jediného kousku cukroví? Mně osobně to při-
padá jako holé šílenství. K čemu to vlastně 
je, vidět zlaté prasátko? 
Naši předkové věřili, že když po celý den 
odolají pokušení k jídlu, uvidí večer zlata-
vého pašíka běhat po stěnách pokoje, což 
mělo být důkazem bohaté úrody, štěstí 
a zdraví. Pojďme si rovnou přiznat, že jakési 
záblesky na stěně místnosti vidí půstaři pro-
to, že jednoduše šilhají hlady. Kdo by neměl 
po prohladovělém dni halucinace? To pak 
může zamihotání svíčky na zdi lehce vypa-
dat jako běžící zlatý vepř. Ale nezlobte se na 
mne, i kdybych měla této pověře uvěřit, celá 
mi připadá jako alibismus. Schválně nebudu 
celý den jíst, abych pak měla díky prázdné-
mu žaludku vidiny a mohla si falešně dodat 
naděje bohaté úrody? To nedává smysl. Já 
si raději budu užívat blahobytu teď 
a tady, dokud je čas. Hned po probuzení 
si na talíř na svátečně prostřeném stole 
naložím vánočku na prst tlustě namaza-
nou máslem. Poté se přesunu před televizi 
k pohádkám a neopomenu v ruce třímat 
etažér s cukrovím. Za usrkávání bílé kávy 
sleduji, jak dobro válčí se zlem a zobnu si tu 
vanilkový rohlíček, tu pracnu, tu ořechovou 
pusinku. Ve chvíli, kdy mám ještě ústa plná 

moučkového cukru, už máma svolává celou 
rodinu ke stolu, kde na nás čeká pečená 
vinná klobása se šťouchaným bramborem. 
Než počne první společné rodinné hodování 
Štědrého dne, připijeme si domácím vaječ-
ným koňakem, na kterém se vejci 
a plnotučným mlékem nešetřilo. Ó, jaká je 
krása na tom světě! Rodina se opět po roce 
ve zdraví sešla u jednoho stolu, a tak všichni 
jíme a pijeme, co se do nás vejde. Naštěstí 
nikdo nejsme nemocný, nemusíme držet 
diety ani se v konzumaci z jakéhokoli váž-
ného důvodu omezovat, a proto si užíváme 
plnými doušky. S umaštěnými koutky úst 
se po obědě vydáme na procházku. Když 
se poštěstí a nasněží či namrzne, jdeme 
lyžovat, sáňkovat nebo bruslit na rybník. 
To všechno nejen proto, aby nám čas do 
Štědrého večera utekl, ale i proto, abychom 
vytrávili a mohli znovu debužírovat. Na 
večeři totiž nachystáme rybí polévku, kuřecí 
i vepřové řízky, kapra a mořskou rybu. 
A samozřejmě salát. Ten odpočívá v lednici 
už z předchozího dne, aby byl správně 
uleželý. Dobroty zapíjíme vínem a vychut-
náváme každý okamžik, aby večeře trvala 
co nejdéle. Pro mnohé je toto jen předehra 
k rozdávání dárků, ale já to tak už nemám 
a věřím, že mi rozumíte. Sejít se s rodinou 
a blízkými u jednoho stolu, společně pojíst, 
popít a povyprávět – to jsou pro mě Vánoce. 
Tak proč bych si je kazila půstem? 

Já se nepostím, já užívám krmě, a to nejen 
o Vánocích, ale také na Silvestra. Ten 
s přáteli trávím na chalupě, kde se každý 
rok k večeři peče kuře na kořenové zelenině 
a červeném víně. Poté se namažou desítky 
a desítky chlebíčků a jednohubek pomazán-
kami všech chutí a vůní. Nikdo nemá výčitky 
svědomí, všichni společně užíváme šťast-
ných chvil, ke kterým dobré jídlo patří. 
Sváteční lukulské hody gradují čočkou na 
Nový rok. Někdy s uzeným, někdy s vejcem 
– a nejlépe s obojím. Hlavně dojíst i poslední 
zrníčko, abychom měli v novém roce hodně 
peněz. Stejně absurdní zvyk jako vánoční 
půst? Určitě ano, ale tento vnímám úplně 
jinak, protože je spojen s hodováním. 
To je to, co chci celou dobu říci! O svátcích 
jezte a pijte dle uvážení a nenechte se 
vydeptat novoročními předsevzetími. Tvrdá 
pravidla typu „ode dneška hubnu“ nefungu-
jí, pakliže jsou jen dalším svátečním zvykem. 
Netrýzněte se, protože pak se vám nepodaří 
dostát svému slibu a budete trpět dva-
krát tolik. Pokud si ale potřebujete nějaký 
závazek vůči sobě stanovit, buďte rozumní. 
Řekněte si třeba, že omezíte tučné nebo al-
kohol, ale nebuďte zbytečně striktní, protože 
to většinou nefunguje. Anebo dělejte to, co 
mě naučila moje nejlepší kamarádka, když 
na Nový rok prohlásila: „Budu nakupovat 
ještě mnohem víc!“ A já si říkám: „Budu ještě 
mnohem více jíst!“
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Budu ještě mnohem více jíst!
Připravila Zuzana Klimešová (www.loveckydenik.cz), foto shutterstock
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