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České párky se 
utkaly s cizinou





Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

Z našeho webu

Nenechte si ujít

V lednu vás na našich stránkách nejvíce zaujaly 
tipy, jak po svátcích účinně zhubnout, jakým 
způsobem se stravovat při chřipce i nachlazení 
a rady při nákupu exotického ovoce. Dočetli jste 
se také, jakým šumivým vínům se při nákupech 
potravin určitě vyhnout a jaká nebezpečí hrozí  
při vybírání datlí a rozinek. 

Víte, jak se správně stravovat v příslušném 
měsíci roku tak, aby jídlo prospívalo nejen 
vašemu tělu, ale i duši? Dozvíte se rady 
astroložky i poznatky z čínské medicíny, 
která prozradí, jaký orgán je v konkrétním 
ročním období 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? Chce se poradit nebo 
podělit o svou zkušenost s nějakým receptem či 
nákupem nebo nevíte, na co si při nakupování 
dát pozor? Nabízíme možnost zeptat se v Pora-
dně 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 lednové anketě jsme se vás ptali, zda jste 
někdy drželi redukční dietu. S nutností držet 
dietu se nikdy nesetkalo % čtenářů, jen jednou 
se ve stravování omezilo % čtenářů a neustále 
drží diety % návštěvníků našeho webu. Tématu 
diet a novinkám v hubnutí se na našem webu 
budeme věnovat celý měsíc.

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla  c) Masíčko 
Na dárek se mohou těšit:   Václav Sysel, Bystřice 

Čeněk Sedláček, Plzeň 
Tereza Hambergerová, Plzeň

I  v  novém  roce  si  Penny  Market  pro  své  zákazníky  připravil  další  z  novinek 
v  sortimentu.  Pro  chvíle  pohody  u  kávy  najdete  v  nabídce  značky  Boni 
kondenzovaná mléka  7,5 % a  9 % obsahu  tuku.  A  ke  kávě  si  dopřejte  výborné 
sušenky kakaové s kokosem Karlova Koruna. Více informací nejen o řadě výrobků 
Boni a 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:

Řada vlastních výrobků pro nejmenší  
zákazníky PENNY se jmenuje:
a) Pro miminka 
b) Baby Time 
c) Naše dítě

Soutěžte s Penny

www.svetpotravin.cz v lednu

Čím se nejlépe stravo-
vat při nachlazení?

20 rad, jak se rychle 
dostat do formy

Nejlepší jídelníček  
pro školáky 

více na www.svetpotravin.cz

Milé čtenářky, milí čtenáři,
pokud je nějaký trend spojený s povánočním obdobím 
ještě více než nákupní slevová horečka, pak je to hromadné 
národní hubnutí a úprky do posiloven, tělocvičen a fitness 
center. S dietami máme zkušenost všichni. Někdo je dietář 
pouze lednový a nejpozději na Valentýna se s úlevou 
vrhá na darované čokoládové srdce. Jiní drží dietu celý 
život, vyzkoušeli všechny od tukožroutské polévky až 
po modelkovské hladovění.  No, a někdo se tak stravuje 
z donucení, je takzvaným dietářem pasivním. Je to jako 
s kouřením – pokud se pohybujete v prostředí kuřáků, sami 
se vlivu cigaret pasivně vystavujete. A jestli žijete s nějakým 
dietářem, nebude to jinak – jste jeho/ jejím životním stylem výrazně ovlivňováni, 
ač se bráníte sebevíc. Může se vám tedy stát, že na svém talíři najdete v guláši 
propašovanou sóju, protože „toho si ani nevšimnete“, případně si musíte pořídit větší 
velikost oblečení, protože polovina vaší domácnosti se rozhodla, že sladké nejí, a vám 
Ježíšek přitom nadělil spoustu kuchařek o pečení moučníků. 

Není tak překvapením, že i my jsme značnou část únorového čísla pojali dietně. 
V úvodním článku se dočtete, jaké všemožné diety můžete vyzkoušet, a rovnou jsme 
nabídli první z nich -  dietu podle krevních skupin. Vše pak zakončuje povídání  
o hereckých (ne)dietách, ke kterým se slavní kvůli rolím uchylují. Aby toho na vás  
zase nebylo příliš, ponořte se do historie řízku, upečte si báječné drobečky z králíka  
či si podle výsledků našich testů zajděte koupit dobrou tlačenku či párek.

Jistě jste si všimli, že Svět potravin získal pod stromeček nový kabátek  
– modernější, graficky zajímavější a přehlednější. Že je ale výsledek každé takové 
změny nevyzpytatelný a i ten nejlepší záměr nemusí nést kýžené výsledky, jsme  
se přesvědčili u lednového čísla. Z technických důvodů byla jeho čitelnost bohužel 
horší, než jsme si představovali my i vy, naši čtenáři. Tímto bychom se vám chtěli  
za tuto nepříjemnost omluvit a společně se těšit na čísla další, která už budou  
ve stoprocentní kondici nejen díky dietám.

Krásný únor vám přeje 
Kateřina Bendlová, editorka
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8. a 9. únoraUzené na hradě Přečtěte si
Vaříme s toskánským sluncem
Autorka bestselleru Pod tos- 
kánským  sluncem a  dalších 
knih  inspirovaných  jejími 
pobyty  v  milovaném  Tosk-
ánsku  Frances  Mayesová 
se  rozhodla  pozvat  čtenáře 
na  návštěvu  svého  italské-
ho  domova  i  jeho  kuchyně  
a zahrady. V bohatě  ilustro-
vaném  výpravném  svazku 
nabízí  základní  poučení  
o  místní  kuchyni  a  přes  
150  receptů  svých  nejoblí-
benějších  toskánských  jídel. Výjimečné recepty  i  jedinečné 
barevné  fotografie  získají  bezpochyby  toskánské  kuchyni 
a kraji, který autorku inspiroval, mnoho dalších nadšených 
příznivců. Vydává nakladatelství Paseka za cenu 389 Kč.  

Africká kuchařka
Rádi  vaříte  a  ochutnáváte 
exotická  jídla?  Chcete  po-
znat  chuť  Afriky?  V  Africké 
kuchařce najdete 50 recep-
tů  z  různých  koutů  afric-
kého  kontinentu.  Autorka, 
rodačka  z  Mali  žijící  9  let 
v  České  republice,  adap-
tovala  původní  africké  re-
cepty  na  české  podmínky, 
všechny  ingredience  tedy 
seženete  na  našem  trhu  
a  můžete  se  tak  bez  obav 
pustit  do  přípravy  delikát-
ních  pokrmů.  Jelikož  afric-
ká  kuchyně  se  kromě  chu-
ťové jedinečnosti vyznačuje 
také jednoduchostí, zvládnou jednotlivé recepty i méně po-
kročilí kuchaři a kuchařky. 
Vydává Computer Press za cenu 269 Kč.   

Sladká kuchařka
V  knize  naleznete  klasické 
české  recepty  našich  ba-
biček,  moderní  atraktivní 
recepty  současných  hos-
podyněk  a  také  recepty  za-
hraniční.  Pro  ty,  kteří  mají 
opravdu  málo  času,  jsou  
v knize tzv. „hrnkové“ recep-
ty, podle  kterých  vykouzlíte 
za velmi krátkou dobu skvě-
lou dobrotu pro nečekanou 
návštěvu.  Všechny  recepty 
vycházejí  z  běžně  dostup-
ných  sezónních  surovin, 
většina  postupů  je  opravdu 
velmi  jednoduchá  a  zvlád-
nou je úplní začátečníci. Díky této kuchařce zjistíte, že upéct 
skvělý narozeninový dort pro vaši ratolest není zase takový 
oříšek, jak se možná zdá. Vydává Rubico za 229 Kč. 

(continued from front flap)

•	 Short Ribs, Tuscan-Style
•	 Sautéed Rosemary Potatoes
•	 Folded Fruit Tart with Mascarpone
•	 Steamed Chocolate Cake with Vanilla Sauce

Frances and Ed also share their tips on stocking your 
pantry, pairing wines with dishes, and choosing the 
best olive oil. Learn their time-tested methods for 
hand rolling pasta and techniques for coaxing the best 
out of seasonal ingredients with little effort. 

Throw on another handful of pasta, pull up a chair, 
and languish in the rustic Italian way of life. 

Named the “bard of Tuscany” by the New York Times, 
FRANCES MAYES is the author of the bestsellers 
Under the Tuscan Sun, Bella Tuscany, Every Day in Tuscany, 
and, with EDWARD MAYES, In Tuscany and Bringing 
Tuscany Home. She also wrote Swan: A Novel, A Year 
in the World, and five books of poetry. She lectures 
frequently on Italian life. Edward is the prize-winning 
author of four books of poetry, most recently, Speed of 
Life and Works and Days. 

STEVEN ROTHFELD is the photographer of Italian 
Dreams, Entrez, Shrines, and Hungry for France. Since 
1999, he and Frances have celebrated Tuscan life in the 
Under the Tuscan Sun engagement calendars.

www.francesmayesbooks.com

Also available as an eBook

jacket design: Marysarah Quinn
jacket photographs: Steven Rothfeld
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“I own over a thousand cookbooks, but I 
have never been so enthralled by one. From 
the first beautiful photograph and the 
mesmerizing opening paragraph, I knew 
this cookbook would rank with my all-time 
favorites. The recipes lure me into my kitchen 
and soon I feel like I am cooking in Tuscany. 
Even if there were no recipes, I would love 
The Tuscan Sun Cookbook for the brilliant 
photographs—they are simply the best I 
have ever seen in a cookbook. So to lovers 
of photography, food, and Italy and the 
simplest, most wonderful pleasures of life, I 
enthusiastically say, ‘Get this book.’”

—Nancy Silverton, founder of  
La Brea Bakery and co-owner of Pizzeria 
Mozza and Osteria Mozza restaurants

“Frances and Ed Mayes haven’t written 
some wistful expat’s dream. Tuscany 
doesn’t seem a picture postcard (even 
though the book is a beauty). Instead it 
comes off feeling much more like home. 
As for the dishes, they’ve captured 
the essential simplicity that is Tuscan 
cooking. Frances and Ed know what 
they’re doing, and it’s a pleasure to read. 
This is one of those books that makes 
you homesick, even if you never had a 
home like this.”

—Lynne Rossetto Kasper,  
host of national radio show The 
Splendid Table® from American  
Public Media

“Frances and Edward Mayes generously 
invite us to share in lavish, friend-filled 
feasts. It’s a book of joy and celebration,  
honest, earthy, and welcoming. We can 
taste their freshly pressed olive oil, want 
to run into the kitchen to prepare their 
long-simmered ragù and to duplicate 
Ed’s anchovy pizza. Steven Rothfeld’s 
stunning photos make their world sing.”

—Patricia Wells, author of Salad as a Meal 

$29.99
(Canada $31.99)

(continued on back flap)

“Tuscan food tastes like itself. Ingredients are left to  
shine. . . . So, if on your visit, I hand you an apron, your 
work will be easy. We’ll start with primo ingredients, a 
little flurry of activity, perhaps a glass of Vino Nobile di 
Montepulciano, and soon we’ll be carrying platters out 
the door. We’ll have as much fun setting the table as we 
have in the kitchen. Four double doors along the front 
of the house open to the outside—so handy for serving 
at a long table under the stars (or for cooling a scorched 
pan on the stone wall). Italian Philosophy 101: la casa 
aperta, the open house.”

—from the Introduction 

In all of Frances Mayes’s bestselling memoirs about 
Tuscany, food plays a starring role. This cuisine 

transports, comforts, entices, and speaks to the 
friendly, genuine, and improvisational spirit of Tuscan 
life. Both cooking and eating in Tuscany are natural 
pleasures. In her first-ever cookbook, Frances and her 
husband, Ed, share recipes that they have enjoyed 
over the years as honorary Tuscans: dishes prepared 
in a simple, traditional kitchen using robust, honest 
ingredients.

A toast to the experiences they’ve had over 
two decades at Bramasole, their home in Cortona, 
Italy, this cookbook evokes days spent roaming 
the countryside for chestnuts, green almonds, 
blackberries, and porcini; dinner parties  
stretching into the wee hours, and garden baskets 
tumbling over with bright red tomatoes. 

Lose yourself in the transporting photography of 
the food, the people, and the place, as Frances’s lyrical 
introductions and headnotes put you by her side 
in the kitchen and raising a glass at the table. From 
Antipasti (starters) to Dolci (desserts), this cookbook 
is organized like a traditional Italian dinner.

The more than 150 tempting recipes include:
•	 Fried Zucchini Flowers
•	 Red Peppers Melted with Balsamic Vinegar 
•	 Potato Ravioli with Zucchini, Speck, and 

Pecorino
•	 Risotto Primavera
•	 Pizza with Caramelized Onion and Sausage
•	 Little Veal Meatballs with Artichokes and  

Cherry Tomatoes
•	 Chicken Under a Brick

VAŘÍME 
S TOSKÁNSKÝM 

SLUNCEM
Recepty z naší 

italské kuchyně

frances mayesová a edward mayes
autorka bestsellerů pod toskánským sluncem a toskánsko na každý den
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Objednávky knih: 
www.albatrosmedia.cz 
eshop@albatrosmedia.cz 

Bezplatná linka:
800 555 513
ISBN 978-80-264-0201-5

v kompletní nabídce naleznete
již více než knižních titulů

z mnoha zajímavých oborů
4 400

Navštivte
nášweb!

Chuť a vůně Afriky 
na vašem talíři
Rádi vaříte a ochutnáváte exotická jídla? 
Chcete poznat chuť Afriky? Máme pro 
vás jedinečnou publikaci, ve které najdete 
50 receptů z různých koutů afrického konti-
nentu. Autorka, rodačka z Mali žijící devět let 
v České republice, adaptovala původní africké 
recepty na české podmínky, všechny ingre-
dience tedy seženete na našem trhu a můžete 
se tak bez obav pustit do přípravy delikátních 
pokrmů. Jelikož se africká kuchyně vyzna-
čuje kromě chuťové jedinečnosti také jedno-
duchostí, zvládnou jednotlivé recepty i méně 
pokročilí kuchaři a kuchařky. Těšit se můžete 
například na etiopské palačinky, knedlíky ze 
Sahary či arašídový guláš. A na své si přijdou 
i vegetariáni. A
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České i světové recepty

Sladká kuchařka

Kateřina Brussová a Veronika Motalová
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Doba masopustu je ideálním obdobím pro 
návštěvu akce plné dobré zábavy a lahodné-
ho moku. Téměř na týden bude město Tábor 
zasvěceno Reprezentačním slavnostem piva. 
Degustační soutěž Zlatá pivní pečeť je tradičně 
spojená s ochutnávkou desítek druhů piv  
a gastronomických specialit.

Pod názvem Carnevale Praha jsou 
každoročně organizovány obnovené pražské 
masopustní slavnosti, které navazují  
na historické oslavy pořádané již od 
středověku. Na přelomu února a března 
se můžete těšit na denní bohatý program 
zahrnující průvody, koncerty a samozřejmě 
ochutnávky masopustních specialit. 

Osmý ročník mezinárodního veletrhu  
Top gastro & hotel se uskuteční tradičně 
na Výstavišti v Praze Holešovicích. Akce pod 
záštitou Asociace hotelů a restaurací ČR  
a Asociace kuchařů a cukrářů ČR je určena 
firmám se zaměřením na vybavení hotelů  
a restaurací i potravinářským producentům. 

Po roční přestávce se na Výstavišti v Brně 
koná opět mezinárodní potravinářský veletrh 
Salima. V rámci veletrhu i přidružených 
akcí MBK, Inteco a Vinex se představí přední 
výrobci a dodavatelé potravin a technologií 
pro potravinářské obory a zařízení pro obchod, 
hotely a veřejné stravování z celého světa. 

Salima 2014 25. až 28. února

Top gastro 20. až 23. února

Pražský karneval 20. února až 4. března

Vinařská procházka

Do Tábora na pivo

15. února

10. až 15. února

Ti nejlepší uzenáři z celé Moravy se sjedou na hrad 
Veveří, aby během Slavností moravského uzeného 
potěšili návštěvníky a sami se zúčastnili soutěže  
o nejlepší moravskou specialitu. Ochutnat budete 
ale moci i klobásy, zabijačkové pochoutky, 
pečivo a koblihy a nápoje na zahřátí. 

Spojení procházky na čerstvém vzduchu 
spolu s ochutnávkou prvotřídních vín nabízí 
Tour de sklep Popice. Díky komornímu 
a nekomerčnímu charakteru získala akce 
ohromnou popularitu. Kromě degustace 
v malebných sklepích a rodinných vinař-
stvích budete moci podebatovat s vinaři  
o všem, co vás o víně zajímá. 
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Nové jogurty  
se zimními příchutěmi
Dva nové jogurty s neobvyklými zimními příchutěmi přináší na trh 
Mlékárna Valašské Meziříčí pod značkou Naše Bio. Můžete ochutnat 
jemný jogurt v netradiční kombinaci máku se sladkým marcipánem. 
Jablko  ve  spojení  s  voňavou  skořicí  a  kvalitním  jogurtem  se  pak 
svým  charakterem  výborně  hodí  pro  zimní  sychravé  dny.  Mléko 
použité  na  výrobu  obou  jogurtů  je  zpracováváno  ve  své  původní 
tučnosti,  což  jen  podtrhuje  přírodní  charakter  výrobků.  Jogurty 
Naše Bio Marcipán & Mák a Jablko & Skořice o hmotnosti 170 gramů 
zakoupíte v prodejnách Billa za cenu 13,90 Kč.  

Zahřejte se ciderem 
Při  procházce  zasněženým městem  se můžete  zahřát  horkým 
nápojem. Nevsázejte jen na tradiční svařené víno, ale ochutnejte 
novinku – svařený jablečný cider Kingswood se směsí svařené-
ho koření. Byl  vytvořen podle britské  tra-
dice, ale na míru chuti českých spotřebi-
telů. Je zcela unikátní – méně hořký než 
pivo,  méně  opojný  než  víno,  méně 
sladký  než  limonáda,  méně  šu-
mivý  než  sycená  voda.  Svaře-
ný  cider  si  můžete  vychutnat 
ve vybraných restauracích po 
celé  České  republice,  jejich 
seznam  naleznete  na  
www.kingswood.cz.  

Pivo 
pro ženy
Jemnější  pohlaví  od  pití  piva  často  odrazuje 
klasická  hospodská  kultura  a  svou  hořkostí  
i  samotný  zlatavý  nápoj.  Ženy  však  nyní  boří 
mýty  o  tom,  že  by  pivo  patřilo  pouze  mužům. 
Zástupcem nové, pro ženy atraktivní, generace 
piv je svěží pšeničné pivo Fénix s koriandrem 
a  pomerančovou  kůrou.  Menší  hořkost  a  je-
mné  chmelové  aroma  jsou  obecně  důvodem 
zvýšené  obliby  pšeničných  piv  právě  
u něžnějšího pohlaví. Za podobou originálních 
lahví  stojí  mladí  čeští  designeři,  v  jejichž 
nezaměnitelných  lahvích  je  Fénix  k  dostání 
Doporučená maloobchodní cena za 0,4 l láhev 
je 22,90 Kč. 

Sladký Valentýn
Svátek zamilovaných přináší  ideální čas, kdy dát našim nejdraž-
ším najevo,  jak moc pro nás  znamenají.  A není nic  krásnějšího, 
než si společně tento výjimečný svátek osladit. Že byste pro své 
blízké  snesli  i modré  z nebe,  totiž dokáže  říci  i  lahodná čokolá-
dová bonboniéra. Košíčky z hořké čokolády plněné kousky višní  
a delikátním kakaovým krémem z limitované edice Modré z nebe 
Srdcovky  jsou  posypané  romantickými  růžovými  křupinkami. 
Čokoládový polibek vás nemine ani, pokud svým blízkým daru-
jete  speciální  valentýnskou edici  čokoládových bonbonů Modré  
z nebe ve tvaru srdce, která je kombinací bonbonů plných čoko-
lády a delikátních náplní. Ceny bonboniér jsou 109,90 Kč a 89 Kč. 

Př
ip
ra
vi
la
 K
at
eř
in
a 
Be

nd
lo
vá

, f
ot
o 
ar
ch

iv
 fi
re
m

Čokoládové dobrodružství
Britská  čokoládovna  Willie‘s Cacao  se  prosla-
vila  nejen  kvalitní  čokoládou,  ale  i  původními 
výrobními postupy. Willie‘s se  jako  jedna z mála 
čokoládoven  na  světě  věnuje  produkci  čokolá-
dy  od  kakaovníku  až  po  konečný  produkt.  Vět-
šinu  vybavení  továrny  tvoří  starožitné  původní 
stroje.  To  vše  dovoluje  vyrábět  nejchutnější, 
naturální  a  vzácné  čokolády.  Kromě  čistě  hořké 
čokolády můžete ochutnat také delikátní kombi-
naci hořké čokolády s limetkou a zázvorem, oříšky  
a rozinkami, kávou, pomerančem nebo mléčnou 
čokoládu. Své čokoládové dobrodružství můžete 
začít ve vybraných prodejnách nebo na e-shopu  
www.gourmet-partners.cz.

Peprnější 
Valentýn
Oslavte  den  sv.  Valentýna  netradičněa  obdarujtesvou  lásku 
dárkem, který zachutná a přitom bude příjemným zpestřením 
nejenom  tohoto  dne.  Zkusit  můžete  třeba  čaj  Oxalis  Pálivá 
romance,  který  vás  překvapí  kombinací 
sladkých  jahod  a  ostřejšího  koření. 
Kdo  má  raději  neobvyklejší  chutě, 
sáhne  po  čaji  tajemná  vášeň,  ve 
kterém se snoubí sladký karamel, 
bílá čokoláda a likér. Hřejivý dou-
šek  si  pak  můžete  vychutnat  ve 
stylových  šálcích  s  názvy  Berta  
a  Bruno.  Cena  čajů  se  pohybuje 
od 77 Kč za 70 g, šálků od 328 Kč. 
Více na www.oxalis.cz. 
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Hotel InterContinental Prague drží unikátní prvenství – vlastní první střešní včelařské 
stanoviště na střeše hotelu v České republice, možná i v Evropě. Vedoucím projektu se stal 
šéfkuchař Miroslav Kubec, který je zároveň prezidentem Asociace kuchařů a cukrářů ČR. 
„Díky včelstvu na naší střeše jsem získal 30 000 nových zaměstnanců. Na náš první med, 
který bude k dispozici hostům u snídaně, se můžeme těšit v květnu roku 2014.  
Je to příjemný relax a vysvobození ze stresu v kuchyni,“ uvedl Kubec. Podle chemických 
analýz je med produkovaný ve městě stejně kvalitní jako od včel na venkově.

Ministerstvo zemědělství pod vedením Miroslava Tomana chce sloučit soutěže, na jejichž zákla-
dě je potravinářským firmám udělována značka Regionální potraviny, se souběžně probíhajícími 
regionálními soutěžemi Agrární komory. Tam, kde jsou ocenění komory udělována a zavedena, 
by mohla být zachována a uváděna dále jako součást loga Regionální potraviny. „Účelem změny 
systému a sloučení Regionální potraviny administrované Státním zemědělským intervenčním 
fondem a regionálních soutěží Agrární komory je efektivnější využívání potenciálu regionálních 
potravin i efektivnější využívání finančních prostředků,“ zdůvodnila záměr MZe mluvčí Dana 
Večeřová. 

Portál StockonDeals.com je zcela nový evropský on-line trh, na němž si mohou firmy 
z potravinářského průmyslu nebo odvětví hobby prostřednictvím aukcí vzájemně nabízet 
přebytečné zásoby či kapacity. Celá řada firem z potravinářského průmyslu, kde je často 
nutné neprodané zásoby zlikvidovat, mívá problémy s nadbytečnými zásobami a výrobní 
kapacitou. Zásoby jsou nákladné, neefektivní a zbytečně vážou provozní kapitál. Kupující  
na portálu mohou bezpečně a snadno, a hlavně bez dalších nákladů kromě vydražené 
ceny, získat přístup k novým výrobkům, například pro okamžité speciální výrobky. 

Sedmý ročník Mistrovství ČR v přípravě bramborového salátu Hellmann´s Cup 2013 
vyhrál potřetí za sebou tým farmáře a veterináře Martina Pánka z Jeseníku. Celkově se ho 
zúčastnilo 13 týmů z celé republiky, aby před zraky veřejnosti a poroty připravily v limitu 
dvou hodin dva kilogramy salátu podle vlastní receptury. Porotě předsedal známý televiz-
ní kuchař Jiří Babica, který byl soutěží okouzlen. Nejlepší letošní salát obsahoval tradiční 
ingredience, ozvláštněn byl ale křepelčími vejci, jablkem a trochou medu.  „Dbáme na 
detaily nejen v chutích, ale i při zdobení,“ vysvětluje vítěz Martin Pánek, na jehož talířích 
bychom našli i ozdoby z foukaného karamelu. 

Český unikát

Ušetří se

Jak se zbavit přebytků

Nejlepší

Salátové mistrovství

Kuchařem roku se stal mladý Patrik Bečvář z restaurace Zlatá Praha.  
Má zkušenosti s vařením pro významné osobnosti, například George Bushe  
a Baracka Obamu, získal již řadu medailí z gastronomických soutěží. Titul 
porota vyhlásila v rámci Mezinárodního gastronomického festivalu v Čes-
kých Budějovicích. Kuchaři připravovali přímo před návštěvníky tříchodové 
menu. Letošní ročník byl zaměřený na českou kuchyni a povinnou surovinou 
bylo daňčí maso a vylosované sezónní suroviny – například houby nebo by-
linky. Druhý byl Ondřej Slanina z dua Kluci v akci a na třetím místě se umístil 
Ondřej Koráb z hotelu The Augustine. 
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Obal musí být vždy čitelný, nesmazatelný  
a neodstranitelný, nezakrytý, musí být (kromě 
obchodního názvu) uveden v českém jazyce 
a nesmí spotřebitele uvádět v omyl. Čitel-
nost obalu byla až dosud pouze obecným 
požadavkem, se kterým výrobci zacházeli 
podle svých představ. Díky novému nařízení 
EU, které začne platit od 13. prosince 2014 pak 
bude velikost písma jasně stanovena (více 
o této problematice se dočtete v článku na 
straně 23). 
Mezi nejdůležitější údaje, které byste měli na 
obale vždy najít, patří: název výrobce, dovozce 
nebo prodávajícího, název druhu, skupiny 
nebo podskupiny výrobku, údaj o množství 
výrobku (hmotnost nebo objem), datum 
spotřeby, údaj o způsobu skladování a použití, 
u některých potravin výživové hodnoty  
a samozřejmě složení výrobku. 

Jak dlouho vydrží?
Jedním ze zásadních údajů samozřejmě 
je, do kdy vám výrobek vydrží v dobré 
kondici. Ačkoli není vždy snadné tento 
údaj najít, na téměř každé potravině 
(výjimky najdete v rámečku) musí být 
uvedeno, do kdy je třeba ji spotřebovat. 
Na obalech se můžeme setkat se dvěma 
různými variantami, jak dobu spotřeby 
zboží vyjádřit. 
Datum použitelnosti je na obalech 
uvedeno slovy Spotřebujte do…  
a následuje den, měsíc a rok této lhůty. 
Vyjadřuje dobu, po kterou si potraviny 
uchovávají své vlastnosti a zdravotní 
nezávadnost. Výrobce u těchto výrobků 
musí uvést také podmínky skladování. 
Doba použitelnosti se používá pro 
potraviny, které rychle podléhají zkáze, 

tedy například mléčné výrobky, chlazené 
maso, lahůdky apod. Výrobky s prošlou 
dobou použitelnosti jsou považovány za 
zdravotně závadné a v žádném případně 
nesmějí být prodávány. V případě, že se 
tak stane, je vhodné na tuto skutečnost 
upozornit prodejce, případně podat 
podnět na Státní zemědělskou  
a potravinářskou inspekci. 

Co nám obaly prozradí?
Připravila Kateřina Bendlová, foto archiv redakce, shutterstock

Etikety mají sloužit k tomu, aby pomohly při výběru potravin.  
Při nákupy by obal měl být vždy prvním a nejdůležitějším vodítkem, 
ze kterého byste měli mít možnost vyčíst všechny odpovědi na 
otázky, které vás o danému výrobku zajímají. 
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Datum minimální trvanlivosti se 
uvádí slovy Minimální trvanlivost do...   
a opět následuje uvedení dne, měsíce  
a roku. Bývají takto označeny potraviny, 
které se rychle nekazí – například 
konzervy, nápoje, těstoviny. Tyto výrobky 
lze prodávat i po uplynutí data minimální 
trvanlivosti, pokud jsou splněny tři 
základní podmínky. Výrobek musí být 
zdravotně nezávadný, musí být umístěn 
odděleně od ostatních prodávaných 
potravin a zřetelně označený jako prošlý 
– poutače hlásající „sleva“ či „akce“ tuto 
podmínku v žádném případě nesplňují. 
Po ukončení data minimální trvanlivosti 
výrobce negarantuje chuťové a výživové 
kvality výrobku, zodpovědnost za 
zdravotní nezávadnost potraviny přebírá 
prodejce. 
I zkažené či jinak nevyhovující potraviny 
lze případně reklamovat. Reklamaci je 
nutné uplatňovat v místě nákupu, přičemž 
trvanlivé potraviny mají reklamační lhůtu 
8 dní, potraviny snadno podléhající zkáze 
můžete reklamovat do druhého dne. 

Odkud je?
Uvedení země původu je obecně povinné, 
pokud by opomenutí tohoto údaje mohlo 
uvádět spotřebitele v omyl ohledně 
skutečné země původu nebo místa 
provenience potraviny, zejména pokud 
by informace připojená k potravině nebo 
etiketa jako celek jinak naznačovala, že 
potravina je z jiné země původu nebo 
místa provenience. Původ potravin je 
nutný označovat u hovězího masa, vajec, 
čerstvého ovoce a zeleniny. Přesnou zemi 
původu v rámci se EU se u jiných výrobků 
nedozvíte. Naděje svitla spolu s novelou 
zákona o potravinách – po jejím schválení 
bychom se tyto informace mohli dozvědět 
i u dalších balených výrobků (například 
kuřecí maso). 

Co všechno obsahuje?
Údaje o obsažených surovinách  
a přídatných látkách musí být vždy 
uvedeny slovem složení. Patří sem tedy 
všechny složky použité při výrobě  
a zůstávající jako součást potraviny.  
Tyto složky se řadí sestupně od nejvyššího 
podílu k nejnižšímu. Nově budou muset 
být jasně odlišeny alergeny, a to tučným 
typem písma. Přídatné látky, takzvaná 
éčka, se uvádějí kategorií (konzervant, 

barvivo, sladidlo, stabilizátor atd.)  
a názvem nebo kódem E a číslem. Pokud 
je nějaká složka zvýrazněná (v názvu nebo 
grafice) nebo je důležitá pro charakterizaci 
potraviny, je třeba její podíl uvést 
v procentech. 

Kolik ho můžu sníst?
Uváděné výživové hodnoty se většinou 
vztahují na 100 gramů či mililitrů. Zkratka 
DDD (doporučené denní množství) 
nebo GDA (guideline daily amounts) 
pak poskytuje jednoduchou informaci, 
jaký podíl tvoří porce dané potraviny 
z doporučeného denního příjmu energie, 
případně jednotlivých živin (bílkovin, 
sacharidů, tuků, vlákniny, soli apod.). 
V současné době platí povinnost 
uvádět výživové hodnoty jen u výrobků 
obsahujících výživové tvrzení, jako 
například s nízkým obsahem tuku, nebo 
u potravinových doplňků a potravin 
pro zvláštní výživu. Od konce roku 2016 

však tyto údaje najdete na téměř všech 
potravinách. Ušetřeni z této povinnosti 
budou například výrobci koření, vod, 
sladidel, kávových zrn, bylinných  
a ovocných čajů, octa, želatiny, žvýkaček 
nebo jednosložkových produktů. 

Kolik to stojí?
Také se vám někdy stalo, že jste se přes 
veškerou snahu nebyli schopni dopátrat, 
kolik vámi vybrané zboží vlastně stojí? 
Vězte, že se jedná o jasné porušení 
předpisů, které v případě vašeho podnětu 
může řešit Česká obchodní inspekce. 
Zřetelně musí být cenovkou označen 
buď samotný výrobek, nebo se tato 
informace musí jiným vhodným způsobem 
zpřístupnit (připevnit na regál, vývěsku, 
vyvěsit ceník apod.). 
Balené výrobky, tedy například mražené  
a chlazené potraviny, musejí být označeny 
cenou baleného výrobku a také cenou 
za měrnou jednotku množství výrobku 
(například za 1 kilogram). Nenechte se 
tedy odbýt, pokud se například u bale-
ného masa setkáte pouze s cenou za  
1 kilogram, ale nikde se nedopátráte,  
kolik konkrétní balíček masa stojí  
– není vaší povinností si do krámu nosit 
kalkulačku či případně čekat, až vám 
informaci sdělí při placení  
u pokladny. ●

Můžete se setkat i s potravinami, u kte-
rých nemusí být uvedeno datum mini-
mální trvanlivosti ani datum použitel-
nosti. Jsou to například: čerstvé ovoce 
a zelenina, brambory, lihoviny, víno, 
pekařské a cukrářské výrobky, které se 
spotřebují do 24 hodin po výrobě, jedlá 
sůl, ocet, žvýkačky, sladidla. 

www.svetpotravin.cz   9
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Záruka 
kvality 
Kvalita  je  pro  farmářské  prodejny  zásad-
ním kritériem. Proto síť prodejen Náš Grunt 
zavedla  proces  certifikace,  který  musejí 
jednotliví dodavatelé splnit, aby mohli své 
výrobky v síti prezentovat. Nejdůležitějším 
bodem  je  garance  českého  původu,  kdy 
výrobci musejí doložit původ  surovin. Do-
davatel musí být menší  lokální producent 
s  původními  technologiemi  výroby  bez 
nadbytečných  náhražek.  Složení  výrobku 
je  nyní  také  nově  hlídáno  výživovým  po-
radcem.  A  nechybějí  ani  namátkové  kon-
troly,  při  kterých  je  kontrolován  způsob 
zpracování. „Tento proces je zárukou, že se 
do prodejen dostane pouze kvalitní zboží, 
které  naši  zákazníci  očekávají,“  vysvětluje 
spoluzakladatel sítě Jiří Málek. 

Trvající 
nebezpečí 
I více než rok po metanolové aféře jsou na 
trhu stále k dostání alkoholické nápoje ne-
známého původu. Ve  třetím čtvrtletí  roku 
2013 zjistili  inspektoři České obchodní  in-
spekce  tři  případy  prodeje  alkoholu  bez 
kolku.  Prodejcům  zároveň  udělili  za  po-
rušení  předpisů  315  pokut  v  celkové  výši 
dva miliony korun. „Kromě tří případů, kdy 
zjistili  porušení  povinností  prodávajících 
při  značení  a  evidenci  lihovin,  prokázali 
porušení  dalších  předpisů  při  každé  tře-
tí  kontrole,“  uvedl mluvčí  inspekce  Denis 
Gaidoš.  Mezi  hlavní  prohřešky  prodejců 
alkoholu podle ČOI patřilo porušení zásad 
poctivosti prodeje, neseznámení spotřebi-
tele s cenou či nevydání dokladu o zakou-
pení výrobků. 

Mléko  
pro děti
Dotace na mléko pro školáky by měly v ak-
tuálním školním roce 2013/2014 zůstat na 
úrovni minulého  roku,  kdy  činily přibližně 
56  milionů  korun.  Programu  by  se  mělo 
zúčastnit  opět  asi  3000  mateřských,  zá-
kladních a středních škol, tedy 45 až 50 % 
z  celkového  počtu.  V  uplynulém  školním 
roce bylo v rámci programu dodáno celkem  
13,3  milionu  dotovaných  mléčných  pro-
duktů.  Odhadovaná  výše  národní  podpo-
ry dosáhla bezmála 46 milionů Kč, dotace 
z unijních peněz činila 10,1 milionů korun. 
Program odstartoval v roce 1996, i když nej-
dříve bez dotací. Stát na něj začal finančně 
přispívat  v  roce  1999,  od  vstupu  země do 
EU v roce 2004 začala na školní mléko po-
sílat peníze také EU. 

Češi  
pomáhají
Češi  v  první  potravinové  sbírce  vybrali  
66  tun  potravin  ve  prospěch  potravino-
vých  bank  a  neziskových  organizací.  Po-
traviny pak byly předány potřebným v azy-
lových  domech,  domovech  pro  seniory  
a dětských domovech či chudým rodinám. 
Lidé přispěli 55,5 tunami potravin, dalších  
10,5  tun  přidaly  firmy,  což  představuje 
celkem  132  000  jídel.  Darující  pomáhali 
potřebným přímo ve svém regionu, nejvíce 
potravin  se  vybralo  v  Praze  a  Moravsko-
slezském kraji. „Je to neuvěřitelný úspěch 
a jsem nadšena, jak velkou solidaritu vyjá-
dřili  lidé v  rámci prvního ročníku Národní 
potravinové  sbírky,“  zhodnotila  sbírku 
Pavlína  Kalousová  z  pořádající  platformy 
Byznys pro společnost.

Téma alkohol
Fórum  Pijte  s  rozumem,  které  provozuje 
česká Unie výrobců a dovozců  lihovin, se 
rozhodlo  prozkoumat  fungování  rodinné 
osvěty v oblasti zneužívání alkoholu. Z pro-
vedené ankety vyplynulo, že podle většiny 
současných  rodičů  pije  jejich  generace 
více  než  generace  jejich  rodičů.  Na  tom-
to tvrzení se shodlo 60 % oslovených žen  
a  50  %  mužů.  Překvapivé  je  zjištění,  že 
stále existuje poměrně velké množství ro-
din, kde téma alkoholu vůbec nepřijde na 
přetřes. Zhruba čtvrtina respondentů pro-
hlásila,  že  jejich  rodiče alkohol nikdy ne-
považovali za potenciálně škodlivý a stej-
né množství jej neoznačuje za nebezpečný 
ani při rozhovoru se svými dětmi. 

Stále zaostáváme 
Úroveň českých restaurací se pomalu lepší, 
Češi ale k jídlu stále nemají vztah tak jako 
lidé  z  jiných  evropských  zemí.  V  rozhovo-
ru  pro  ČTK  to  uvedl  Pavel  Maurer,  který 
od  roku  1997  vydává  průvodce  českých 
restaurací.  Vliv  na  zlepšování  úrovně mají 
samotní hosté, kteří ve větší míře cestují a 
mají  tedy  autentické  zkušenosti  se  zahra-
niční  gastronomií. „Ne,  že  bychom  letěli 
střemhlav jako raketa, spíš jedeme pomalu 
jako vlak,“ uvedl Maurer. Pomalý posun je 
podle něj dán i tím, že Češi nemají stále ta-
kový vztah k jídlu jako třeba Maďaři, Italové 
nebo Francouzi: „Bohužel jsme stále jedlíci 
velkých  talířů,  kde  toho  je moc  a  hlavně, 
aby to nestálo moc peněz.“
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Obezitě
odzvoněno?

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Počet lidí s nadváhou a obezitou roste. Češi se ve statistikách propracovali 
v posledních letech na přední místa. V České republice je 35 % dospělých 
s nadváhou a 17 % v pásmu obezity. U pouhých 5 % lidí váhu ovlivňuje 
genetika, u zbývajících 95 % pak špatné stravování a nedostatečný pohyb. 
Přestože váhu řeší častěji ženy, u mužů se tento problém vyskytuje v ještě 
větší míře. Podle statistik WHO se v průběhu života uchýlí k dietě  
asi 50 % mužů a 75 % žen.



V obecné rovině rozlišujeme dva druhy diet – dietu redukční a dietu léčebnou, pomáhající nám 
zvládnout onemocnění a podporující zdraví. Pojmem redukční dieta rozumíme plány úpravy 
stravy a životosprávy s cílem snížení hmotnosti. Tyto plány mohou mít různou podobu. Kolem 
redukčních diet panuje také řada dogmat – například v pět večer se má jíst naposled, ovoce se 
nesmí odpoledne, večeře musí být bez přílohy a nejlépe je nejíst přílohy vůbec, čím méně jídla, 
tím lépe a podobně. Většina uvedených diet má krátkodobý efekt a ztráta váhy je ve znamení 
především ztráty vody. Čím nižší je příjem energie, tím těžší je dodržovat dietu celý život. Pro 
většinu lidí je ovšem jednodušší krátkodobě omezit energetický příjem, než trvale změnit životní 
styl a stravovací návyky. 

Rozdělení populárních diet podle určitého klíče by mohlo vypadat následovně, přičemž platí,  
že mnohé diety splňují více kritérií:

DIETY ZALOŽENÉ NA OMEZENÍ 
SACHARIDŮ
Dieta dr. Atkinse, populární zejména v 60. letech, představuje 
omezený či dočasně vynechaný příjem sacharidů, zvýšenou 
konzumaci bílkovin a tuků.
Dieta ze South Beach má podobný princip, je postavena na 
konzumaci ovoce a zeleniny a v menší míře pak obilovin.
Neandertálská dieta je plán stravování založený na způsobu 
stravy paleolitických lovců-sběračů. Vychází z předpokladu, že 
prehistorická strava byla lepší než ta dnešní, moderní. Doporu-
čuje maso, zeleninu, ovoce, ořechy a bobulovité ovoce.

DIETY ZALOŽENÉ NA OMEZENÍ TUKŮ
Dieta pro boky a stehna je zacílena na redukci tuků na bocích 
a stehnech. Vychází z mírně zvýšeného obsahu sacharidů a bíl-
kovin, zakázány jsou potraviny typu margarín, smetana, olej, 
tučné maso a ryby, kůže z drůbežího masa, tučný sýr, vaječný 
žloutek, ořechy, slunečnicová semena, avokádo, zmrzlina  
a pudink, čokoláda.
Dieta prof. Deana Ornishe představuje nízkotučný vegetari-
ánský plán zahrnující konzumaci komplexních sacharidů jako 
obiloviny, ovoce a zelenina. Kromě redukce váhy může napo-
moci snížit riziko kardiovaskulárních chorob, nejsou povoleny 
tuky, ořechy, semena, avokádo, bílá mouka, bílá rýže.
Pritikinova dieta, jejímž základem je nízký příjem tuků  
a vysoký příjem vlákniny, klade důraz i na zvýšenou fyzickou 
aktivitu. Původně byla vyvinuta k prevenci a léčbě srdečních 
onemocnění. Rozložení příjmu během dne by mělo respekto-
vat 10 % tuků, 10 až 15 % bílkovin, 75 až 80 % sacharidů. 

DIETY ZALOŽENÉ NA ZMĚNÁCH 
CHOVÁNÍ
Zaměřují se na různé strategie, změny životního stylu  
a zvládání stresu. Patří sem například: 

Nejlepší dieta na celý život je dietní plán rozvržený do tří fází, 
jehož autor Bob Green staví právě na změnách chování  
v oblasti stravování a zvýšené pohybové aktivitě.
Postupná změna autora Johna Hastingse, redaktora časopi-
su Reader's Digest. Ve spolupráci s dietology přišel s plánem 
úpravy velikosti porcí a stravy. První týden se soustředí na 
snídaně, druhý týden na obědy a třetí týden na večeře. Dále 
přináší návod na stravování v restauracích, o prázdninách, 
zvládání stresu, tělesnou aktivitu a dodržování plánu.
Dieta francouzské ženy se zaměřuje na vyrovnaný vztah 
mezi jídlem a potěšením, přináší strategie převahy kvality nad 
kvantitou a řeší komplexní postoj k životu – jíst více hlavou než 
žaludkem.
Nasyťte se vůní se snaží ovládat impulzy k přejídání, používá 
vůni jídel k potlačení chuti.

www.svetpotravin.cz 

Druhy diet
zaostřeno

12



HOTOVÁ JÍDLA A POTRAVINOVÉ 
NÁHRAŽKY
Cambridge dieta je plán vyžadující speciálně vytvořené značko-
vé doplňky – práškové směsi – rozpustné v tekutině, se sníže-
ným množstvím kilojoulů a s nízkým obsahem sacharidů.
Dieta Jenny Craigové vychází ze zdravého přístupu k jídlu, 
aktivního životního stylu a vyrovnaného přístupu k životu.  
Program nabízí předem balená jídla, která stimulují redukci 
váhy, přísně sledována je také velikost porcí.
Slim-fast je program založený na příjmu tekutin a částečném 
nahrazení potravy speciálními přípravky podávanými ve formě 
koktejlů a tyčinek.

SKUPINY POTRAVIN
Dieta kliniky Mayo používá program dělení potravin do skupin 
a správných porcí, je zaměřena na pomalou redukci, soustředí 
se na motivaci ke změně životního stylu.
Sonomská dieta je středomořský způsob stravování pomocí 
nízkoenergetických potravin, působí příznivě na srdce. Základ 
jídelníčku tvoří plodiny ze středomoří – ovoce, zelenina, ryby, 
olivový olej, sýry, ořechy a víno. Vyznává 10 „posilujících“ 
potravin: mandle, papriky, borůvky, brokolice, hroznové víno, 
olivový olej, špenát, jahody, rajčata a celozrnné obiloviny.
Trojbarevná dieta je zaměřená na konzumaci červených, žlu-
tých, oranžových a zelených fytochemikálií s cílem zkvalitnění 
a prodloužení života, slibuje stálou regulaci váhy, prevenci 
rakoviny, srdečních onemocnění a zpomalení stárnutí.

DIETY ZALOŽENÉ NA KONZUMACI 
URČITÉ POTRAVINY
Plán 3 jablka denně doporučuje konzumaci čerstvého jablka 
před každým jídlem v kombinaci s dostatečným příjmem vody  
a zařazení chůze ve zvýšené míře.
Dieta s kapustovou polévkou, známá také pod názvem 
tukožroutská polévka. Je to zpravidla sedmidenní plán rychlé 
redukce, s nízkým příjmem energie.
Grapefruitová dieta má omezený přísun kJ, soustředí se na 
konzumaci grapefruitů, bohatých na vitamíny, vhodná jsou 3 jíd-
la denně, mimo grapefruitů je povolena většina druhů zeleniny, 
veškeré maso a ryby. Jídlo se skládá z vajec, ryb, salátů, ovoce, 
zeleniny, odstředěného mléka, rajčatové šťávy.

KOMBINACE POTRAVIN, JEJICH 
NAČASOVÁNÍ
Tříhodinová dieta staví na dodržování tříhodinového inter-
valu mezi jídly s cílem zabránit pocitu hladu a zajistit stálou 
hladinu glukózy. Principem je tedy tzv. nízkoenergetický 
tříhodinový talíř.
Fit pro život je plán vycházející z tvrzení, že váha závisí více na 
tom, kdy jíte, než co jíte. Dieta je bohatá na zeleninu a ovoce, 
omezuje konzumaci živočišných tuků, v nízké míře povoluje 
obiloviny a maso.
Dieta Dr. Haye je založená na vhodném kombinování určitých 
skupin potravin.

OSTATNÍ
V dietě podle krevních skupin má každá krevní skupina přiřa-
zen seznam vhodných a nevhodných potravin.
Půst je nejstarší a nejradikálnější dieta – mimo redukce slibuje 
i pročištění organismu. Povoleno je pití vody, čaje, šťáv  
a džusu.
Dieta dr. Rosedalea má nízký příjem sacharidů a bílkovin,  
je bohatá na zdravé tuky tak, aby regulovala hladinu leptinu  
– hormonu souvisejícího s chutí k jídlu. Zaměřuje se na odstra-
ňování záchvatů hladu.

www.svetpotravin.cz  
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Životní styl a váhu každého člověka 
ovlivňuje i kontinent a stát, ve 
kterém žije. Proč nepotkáte tlustého 
obyvatele Srí lanky? A proč se lidé na 
Krétě dožívají sta let? Které potraviny 
pomáhají udržovat linii?
V USA se hubne díky pilulkám a liposukci. 
Tedy alespoň se o to miliony lidí snaží, často 
neúspěšně. Z tradičních jídel lze doporučit 
bizoní maso bohaté na železo, krocana, 
hrášek, špenát, brokolici a brambory  
– ovšem ne v podobě hranolků.
Základem jídelníčku v Jižní Americe je chilli 
koření vhodné pro zrychlení metabolismu, 
hodně zeleniny a ovoce. Pozitivně působí  
i fazole v jídelníčku, pokud jich není příliš.
Ve Skandinávii neroste moc zeleniny ani 
obilí. Zato rybami se to v okolních vodách jen 
hemží. Rybí maso má málo kalorií a je bohaté 
na omega-3 mastné kyseliny. Švédové také 
patří mezi největší jedlíky jahod na světě.
Španělský jídelníček je plný zeleniny, 

především rajčat a papriky. K tomu olivový 
olej, kuřecí maso, ryby a melouny.
Francouzské červené víno působí jako 
ochrana kardiovaskulárního systému. 
Francouzi dbají také na dostatek pohybu, 
dobrou kondici a jejich kuchyně je lehká, 
plná sýrů a zeleniny.
Ani v Řecku nechybí olivy a spousta zeleniny, 
ale také ovoce a mléčné výrobky. Například 
tradiční tzatziki – jogurt s okurkami  
a koprem – jsou přímo ideální do redukčního 
jídelníčku. Kréta se může chlubit velmi 
nízkým výskytem obezity, ale také rakoviny 
tlustého střeva. Je to patrně díky řecké 
kuchyni, olivovému oleji a dostatku pohybu.
Na ostrově Srí Lanka je hlavní potravinou 
„jack fruit“ (česky žakie), tedy dužnaté plody 
rostoucí na chlebovníku. Nahrazují maso, 
vaří se z nich i řada dalších jídel, mají nízký 
obsah kalorií a jsou plné vitaminů. Spousta 
místního koření urychluje metabolismus  
a vše se zde zapíjí čajem.
Obyvatelé Japonska jsou, mimo zápasníků 

sumo, většinou hubení. Základ jejich stravy 
tvoří ryby a mořské plody. Japonci považují 
jídlo za obřad, nespěchají a pokrmy pečlivě 
zdobí. Zeleninové ozdoby zaberou na talíři 
hodně místa, pak už nezbývá prostor pro 
kalorie navíc.
V Číně nejedí až tolik rýže, jak se o nich tvrdí. 
Přestože je to tradiční příloha, velký prostor 
má na talíři zelenina. Šetří se tu masem, 
používá se rostlinný tuk a v malém množství.
Kokosové mléko a pověstný spalovač 
tuků ananas se neobjevují nikde jinde na 
jídelníčku v takovém množství jako podél 
rovníku, v Thajsku nebo v Tichomoří. K tomu 
hojnost ryb a pohyb, třeba v podobě břišních 
tanců.
V Austrálii konzumované klokaní a pštrosí 
maso je bohaté na kvalitní proteiny, chudé 
na kalorie. K tomu jehněčí, hodně ryb  
a pohybu – to je australský tradiční recept na 
pěknou postavu. Na Novém Zélandu nejen 
kiwi, ale i spousta jiného ovoce přispívá ke 
zdraví a štíhlosti v této části světa.

FAKTORY PODPORUJÍCÍ NADVÁHU
■  Velké porce jídla
■  Častá konzumace vysokoenergetických potravin
■  Nadměrné množství rafinovaných cukrů a tuků 
ve stravě

■  Určité naučené vzorce chování: jídlo při 
stresu, nudě, zklamání, „zasloužené“ jídlo po 
krátkodobé dietě a podobně

■  Převaha sedavých aktivit a nedostatek pohybu
■  Nedostatečná konzumace potravin s buněčnou 
vlákninou (ovoce, zelenina, celozrnné potraviny)

ÚSMĚVNÁ FAKTA O DIETĚ
■  Stává se věrným partnerem většiny žen starších  
patnácti let

■  Je to způsob stravování, od kterého očekáváme, že nás 
během čtvrtka a pátku zbaví 5 kg a zařídí, abychom se  
v sobotu večer vešly do šatů o dvě čísla menších

■  S dietou začínáme nejčastěji 1. ledna  
(nebo spíše až 2. a 3.) a dále před letní dovolenou

■  Držíme ji dlouhodobě, mnohdy celý rok  
– každé pondělí mezi 8:00 a 12:00

■  A jakou dietu si vybíráme?  
Rozhodně tu, po které zhubla kolegyně (bohužel často 
opomíjíme fakt, že dostala z vajíčkové diety žlučníkový 
záchvat), uvažujeme i o té, která koluje na internetu  
a slibuje zázrak: 10 kg za dva týdny.

www.svetpotravin.cz 
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JAK TĚLO PROTESTUJE PROTI  
NEVHODNÉ DIETĚ?
Mnozí z nás jsou ochotní své tělo kvůli kilogramům vysloveně tý-
rat. Že řada lidí jí méně, než by měla, je běžné. Někteří jsou však 
ochotní přistoupit na různé typy diet, které jsou často extrémní  
a diskutabilní, působící spíš jako protestní hladovka.
Počínání  takových  jedinců  vychází  z mýtu,  s  nímž  se  nutriční 
terapeuti  setkávají  často:  chceš-li  zhubnout, nejez. Tělo  se ale 
takovému postupu brání. Vysílá signály v podobě některých pří-
znaků.
■  Pokud je příjem energie pod hranicí bazálního metabolismu 

(energie nutné ke zvládnutí základních životních pochodů 
v klidu), jako reakce přichází slabost a únava

■  Při nedostatku sacharidů ve stravě dochází k poklesu pro-
dukce serotoninu. Důsledkem je nevyrovnaná psychika  
a ztráta pocitu nasycení. Nejčastějšími projevy jsou výkyvy 
nálad, krátkodobé deprese, nadměrná chuť k jídlu

■  Bolesti hlavy mohou být zapříčiněny řadou potravin a nápo-
jů, tzv. spouštěčů jako alkohol, nápoje s kofeinem, sýr, čoko-
láda, ořechy a další

■  Při nevhodné dietě nás může postihnout i padání vlasů. 
Hlavním stavebním kamenem vlasů jsou proteiny, dále jsou 
nutné vitamíny a minerály umožňující biochemické pochody 
spojené s tvorbou buněk. Pokud je ve stravě nedostatek bíl-
kovin, tělo začne „šetřit“ právě na vlasech, nehtech, pokožce

Nadváha a obezita nikdy nevzniká náhle. Přichází plíživě, často 
podporována dalšími faktory jako věk, těhotenství a mateřství, 
rezignace na sport a pohyb, některá onemocnění, určité skupiny 
léků a podobně. Při řešení nadváhy a obezity nejde jen o vzhled  
a krásu, ale především o zdraví. Je proto nutné přehodnotit svou 
životosprávu a začít s celkovou změnou životního stylu! 

Pokud jste si ještě tu „svou“ cestu ke změně nenašli,  
a chcete se lépe zorientovat v nabídce, nabízíme 
vám v příštích číslech seriál o dietách.

www.svetpotravin.cz  
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Jezme podle  
krevních skupin
Připravily Mgr. et Mgr. Dana Štarhová, foto shutterstock

O tom, že existují krevní skupiny  A, B, AB, 0, ví každý, ale téměř nikdo  
si neuvědomuje, že mohou být také klíčem k optimální stravě. Existuje 
mnoho metod, které lidem slibují trvalé zhubnutí. Jedním ze způsobů 
takového stravování je i dieta podle krevních skupin, která může 
představovat vhodnou pomoc v boji s nadváhou. 

V současné době převládá v Evropě, Americe, Africe. Tato skupina je dědictvím doby, kdy se 
začalo nedostávat lovné zvěře a lidé přešli k zemědělskému způsobu života. Spíše než přísné 
vegetariánství je lidem s touto krevní skupinou doporučováno konzumovat několikrát týdně 
ryby, kuřata, krůty. Tmavé maso a mléčné výrobky pro ně nejsou vhodné, jelikož se v jejich 
žaludku tvoří málo kyseliny chlorovodíkové.

Vhodné pohybové aktivity: klidný tělocvik – jóga, cvičení meditační a relaxační
Vhodné potraviny pro váhový úbytek: rostlinné oleje, potraviny ze sóje,  
zelenina, ananas 
Nevhodné potraviny pro váhový úbytek: tmavá masa a masné produkty, mléč-
né výrobky, fazol obecný a měsíční, pšenice 

Krevní skupina A ŘECKÝ SALÁT
Doba přípravy: 15 minut, pro 8 osob 
Ingredience: 4 velká rajčata, 1 velká okurka, 2 čer-
vené cibule, 1 salát, 100 g černých oliv, 225 g fety; 
dresink:  125 ml olivového oleje,  50 ml  citronové 
šťávy,  3  lžíce  posekaného  čerstvého  koriandru, 
špetka cukru, sůl a černý pepř 
Postup: Nakrájíme rajčata a okurku na kostičky. 
Cibule  nakrájíme  na  jemno,  a  natrháme  omytý 
salát. Smícháme ingredience na dresink. Všechny 
ingredience na salát dáme do mísy, přidáme na 
půlky nakrájené olivy a zamícháme. Do zamícha-
ného salátu nalijeme dresink a promícháme. Fetu 
nadrobenou nebo nakrájenou na kostky dáváme 
až na hotové porce salátu.

Lidé s krevní skupinou B jsou převážně potomci kočovných pastevců východoevropského  
a středoevropského původu. Jsou pověstní dlouhověkostí, kterou přisuzují bílému jogurtu.  
Jejich organismus je lépe uzpůsoben k trávení mléčných výrobků a to především zakysaných. 

Vhodné pohybové aktivity: mírný tělocvik – chůze, jízda na kole, tenis, plavání, 
cvičení kombinované z intenzivního a relaxačního cvičení
Vhodné potraviny pro váhový úbytek: zelená zelenina, maso, játra, vejce,  
nízkotučné mléčné výrobky, lékořicový čaj
Nevhodné potraviny pro váhový úbytek: kukuřice, čočka, arašídy, sezamová 
semínka, pohanka, pšenice

Krevní skupina B ŠPENÁTOVÉ ŠÁTEČKY
Doba přípravy: 40 minut, 10–14 ks šátečků 
Ingredience: 1 balíček listového těsta, 1 cibule, 
3 lžíce oleje, 1 špenátový protlak, 50 ml mléka, 
3 stroužky česneku, 1 vejce, sůl, pepř 
Postup:  Listové  těsto  rozválíme  na  čtverce. 
Na pánvi osmahneme oloupanou a nadrobno 
nakrájenou  cibuli,  podusíme  špenát  a  až 
začne  houstnout,  přidáme  vajíčko  a  na 
konec  česnek.    Dochutíme  solí,  pepřem. 
Polovychladlý  špenát  klademe  na  těsto, 
překlopíme  do  tvaru  šátečků,  zamáčkneme 
okraje  k  sobě. Můžeme potřít  rozkvedlaným 
vajíčkem  nebo  mlékem  kvůli  krásné  zlaté 
barvě. Pečeme asi patnáct minut v rozehřáté 
troubě. Podáváme teplé i studené.

www.svetpotravin.cz 
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Původně měli tuto krevní skupinu všichni lidé a je první, kterou vědci identifikovali. Před-
ky lidí s touto krevní skupinou lze označit za lovce, jejichž hlavní potravou bylo maso 
zvěře, rybí maso, kořínky, listy, planě rostoucí obiloviny a další rostlinné potraviny. Podle 
D´Adama mají lidé s touto krevní skupinou více kyseliny chlorovodíkové a trávicích 
enzymů. Z tohoto důvodu snadněji štěpí stravu bohatou na bílkoviny. Jsou tedy schopni 
zpracovat lépe větší množství masa než ostatní jedinci. Krevní skupina 0 není uzpůsobe-
na k trávení mléčných výrobků, které mohou způsobovat nadýmání a plynatost. Rovněž 
dědičná nesnášenlivost potravin obsahujících lepek se vyskytuje častěji. 

Vhodné pohybové aktivity: intenzivní fitness cvičení, aerobik,  
kontaktní sporty, běh
Vhodné potraviny pro váhový úbytek: mořské produkty, sůl s jódem, játra, 
červené maso, kapusta, špenát, brokolice 
Nevhodné potraviny pro váhový úbytek: potraviny obsahující pšeničný lepek, 
kukuřice,  fazol obecný, čočka, zelí, kapusta růžičková, květák, hořčice 

Krevní skupina 0 RIZOTO S KREVETAMI
Doba přípravy: 30 minut, pro 3 osoby
Ingredience: 1 cibule, 1 lžíce olivového oleje,  
4  stroužky  česneku,  350  g  krevet,  sůl,  pepř, 
300 g rýže, 150 g mraženého hrášku, drůbeží 
vývar, lžíce másla, petrželka, 60 g strouhaného 
parmazánu
Postup:  Na  oleji  zpěníme  nakrájenou 
cibuli,  přidáme  rozetřený  česnek  a  vložíme 
rozmražené  a  vodou  propláchnuté  krevety, 
vše  chvíli  opékáme,  osolíme,  opepříme,  pak 
přidáme  propláchnutou  rýži,  hrášek  a  vývar. 
Dusíme,  až  je  rýže  měkká  a  voda  se  odpaří. 
Přimícháme  lžíci  másla  na  zjemnění  a  hrst 
nasekané  pažitky  nebo  petrželky.  Porce  na 
talíři posypeme strouhaným parmazánem.

Základním předpokladem diety založené na 
krevních skupinách, kterou vyvinul americký 

lékař Peter D´Adam, je, že ne všechna jídla jsou pro 
každého stejně stravitelná. Vyzdvihuje individuální 

přístup a pro každou krevní skupinu stanovuje vhodné 
a nevhodné druhy potravin. Dieta v této perspektivě 

není chápána jako krátkodobá záležitost, ale spíše jako 
celková změna životního stylu. Teorie celé metody pak 

předpokládá, že dle konkrétní krevní skupiny jsme navyklí 
na určitý druh stravy, kterým se živili již naši předkové.

Jedná se o nejvzácnější krevní skupinu. Nositelé jsou nejlépe přizpůsobeni potravinám, 
jako jsou mléčné výrobky, maso domácích zvířat a obilniny. Podle toho, zda u nich převažují 
vlastnosti skupiny A nebo vlastnosti skupiny B, mohou přijímat potraviny první nebo druhé 
skupiny. 

Vhodné pohybové aktivity: klidný tělocvik – jóga, jízda na kole, tenis, relaxační 
cvičení a mírně fyzicky náročné sporty
Vhodné potraviny pro váhový úbytek: tofu, mořské produkty, mléčné produkty, 
zelená zelenina, mořské řasy, ananas 
Nevhodné potraviny pro váhový úbytek: červené maso, fazol obecný a měsíční, 
semínka, pohanka, kukuřice, pšenice 

Krevní skupina AB OMELETA Z TOFU
Doba přípravy: 15 minut, pro 1 osobu 
Ingredience:  50  g  tofu,  1  vejce,  50  g  pórku,  
1 lžíce mléka, 1 lžíce pohankové mouky, 1 lžíce 
řepkového oleje, sůl, pepř, koriandr 
Postup:  Vejce  rozklepneme,  rozšleháme, 
přidáme  mléko,  mouku,  osolíme,  opepříme. 
Nakrájíme  tofu na  tenké plátky a orestujeme 
je  z  obou  stran  na  oleji.  Přilijeme  směs  na 
omeletu, přidáme nakrájený pórek a nasekaný 
čerstvý koriandr. Omeletu opečeme dozlatova 
z obou stran.
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Často si stěžujeme, že výrobky dostup-
né v České republice jsou méně kvalitní 
než potraviny, které končí v nákupních 
košících spotřebitelů v zahraničí. Jsme 
prý dokonce odpadkovým košem Evro-
py. Rozhodli jsme se tedy tato tvrzení 
podrobit objektivnímu testu a na ná-
kup analyzovaných vzorků jsme zajeli  
i do okolních zemí. Podívejte se tedy, 
jak párky z českých obchodů obstály 
ve srovnání s těmi zahraničními. 

Abychom zjistili, jak jsou na tom párky prodá-
vané v českých obchodech nejen ve srovnání 
mezi sebou, ale také v zahraniční konkurenci, 
provedli jsme jejich nákup také v Rakousku, 
Německu a na Slovensku, přičemž jsme se 
snažili vybrat stejné obchody jako v ČR. Při 
testu jsme se zaměřili na párky označované 
jako „vídeňské“, v Rakousku „frankfurtské“, 
které jsou jejich obdobou. Je nutné dodat, 

že v obchodech, kde byly na výběr vídeňské 
párky od více výrobců, sahali jsme po těch 
nejdražších. Cenové rozdíly byly velmi výrazné 
– pohybovaly se v rozmezí od 129 Kč (Globus) 
po 314 Kč (Berger Wachauer) za kilogram 
výrobku. Co se však týče ceny, určitě neplatí 
úměra čím dražší – tím lepší. Nejlevnější 
výrobek skočil na 2. místě, nejdražší pak třetí 
od konce. 
Do testu jsme zařadili celkem 18 vzorků. 
Analyzovali je odborníci v akreditovaných 
laboratořích Státního veterinárního ústavu v 
Praze. V chemické laboratoři zjišťovali obsah 
masa, soli, polyfosfátů, vápníku a případné 
použití strojně odděleného masa nebo sojové 
a drůbeží bílkoviny.  

Výrobci si přidávají
Žádná celoevropská definice vídeňského pár-
ku neexistuje, pouze česká vyhláška pro mas-
né výrobky ukládá, že vídeňský párek musí 

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock, MF Dnes

České párky bodovaly
Základní suroviny: hovězí, vepřové, 
telecí maso, ne strojně oddělené maso; 
obsah masa minimálně 55 % hm., 
obsah tuku max. 40 % hm.
Vzhled: pravidelný tvar, neporušený 
čistý povrch, hladký nebo mírně 
vrásčitý, lesklý až matný
Řez: masově růžový, obsah jemně 
vypracován, připouští se drobná 
pórovitost a přítomnost drobných 
kolagenních zrn
Chuť: příjemná chuť čerstvé uzeniny, 
přiměřeně slaná a kořeněná
Vůně: čerstvé uzeniny, čistá a příjemná
Konzistence: pružná a soudržná
Skus (po ohřátí): křehký a šťavnatý 
výrobek
Obal: jemnost (malá tloušťka) obalu na 
skusu, křupnutí při skousnutí

IDEÁLNÍ VÍDEŇSKÝ 
PÁREK

V konkurenci uzenin z Německa,  
Rakouska a Slovenska naše výrobky obstály
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obsahovat nejméně 55 % masa a nejvýše  
40 % tuku, nesmí obsahovat žádné strojně 
oddělené maso, tedy separát. Je velmi pozi-
tivním a pro někoho pravděpodobně překva-
pivým výsledkem, že české výrobky v tomto 
ohledu ty zahraniční předčily, v některých 
případech dokonce výrazně. Průměr obsahu 
masa u českých párků dosahoval 82 %,  
u německých a slovenských shodně 80 %  
a u rakouských pouhých 69 %. 
Celkem u jedenácti vzorků v laboratořích jsme 
naměřili menší množství masa, než výrobce 
deklaruje na obale. U čtyř vzorků pak byla tato 
odchylka tak výrazná, že lze s jistotou říci, že  
i se započítáním nejistoty měření jejich výrob-
ky obsahují méně masa, než výrobce uvádí na 
obale. Jedná se o jeden český vzorek (Koste-
lecké uzeniny) a tři vzorky zahraniční (Radatz, 
Clever, Bio Frankfurter). Druhým extrémem 
byl vzorek Globus, který na obale deklaruje 
minimální podíl masa 60 %, ale ve skutečnosti 
ho obsahuje o 26 % více. 
Zajímavé bylo srovnání například dvou pro-
duktů značky Dulano. Oba jsou vyráběny v Ně-

mecku, jeden je prodávaný na tamním trhu, 
druhý v ČR. V Německu prodávaný výrobek je 
sice o 10 Kč dražší, ale také obsahuje  
o 8 % méně masa. 
Ani v jednom vzorku nebyla prokázána 
přítomnost separátů, pouze jeden vzorek 
(Mecom Natur) měl vyšší obsah vápníku, než 
může přirozeně obsahovat maso, což by ještě 
před dvěma lety bylo považováno za průkaz 
separátu. Nyní však legislativa požaduje ještě 
zkoušku na přítomnost kostních úlomků, 
která byla u všech testovaných vzorků 
negativní. V žádném vzorku jsme nenašli ani 
sojové bílkoviny, které se používají z ekono-
mických důvodů, ale negativně ovlivňují chuť 
i konzistenci.

Fosfáty jsou v normě
Obsah tuků i soli byl u všech analyzovaných 
vzorků v pořádku – všichni výrobci výrobky 
dodrželi jak požadavky naší vyhlášky, tak 
vlastní deklaraci na obale. U obsahu fosfátů 
byly mezi jednotlivými vzorky značné rozdíly, 
ale všechny s přehledem splnily legislativní 

limit. Jejich přítomnost nebyla prokázána ni-
kde, kde by je výrobce nedeklaroval. Naopak 
v některých případech nebyly přes uvedení 
na obale ve výrobku prokázány. V tomto typu 
výrobků se fosfáty, které mají schopnost 
v produktu vázat vodu, příliš nevyužívají. 

Senzoricky nadprůměrné
I v senzorickém hodnocení bylo patrné,  
že byly vybírány dražší výrobky. Známky 
byly velmi příznivé, nenarazili jsme na žádný 
nevyhovující vzorek a rozdíly mezi jednotlivý-
mi produkty byly minimální. Za hlavní vadu 
lze obecně považovat kvalitu střívek, která 
byla příliš tuhá. Průměrná známka se dosáhla 
úctyhodných 1,5. Slovní hodnocení jednotli-
vých vzorků naleznete v tabulkách. ●
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Jak číst tabulky?

Čím se vylepšují?

Cena za 1 kg: uvádíme cenu přepočtenou z ceny balení. Pro 
porovnání uvádíme u všech výrobků cenu v korunách. U výrobků 
zakoupených v zahraničí se řídíme kurzem eura v době nákupu, tedy 
16. října 2013.
Obsah masa: V závorce za naměřeným obsahem masa následuje 
údaj, o kolik se toto číslo liší od hodnoty uváděné výrobcem na obale. 
Zelená barva znamená, že výrobce tuto deklaraci splnil (případně 
je naměřená hodnota vyšší), žlutá, že ji splnil při započtení nejistoty 
měření a červená pak, že ji nesplnil ani se započtením nejistoty 
měření a dopouští se tak klamání spotřebitele. Nejistota měření je 
u výsledků nad 50 % masa deset procent, uvedené hodnoty jsou 
zaokrouhlené na celé číslo. 
Známka testu: známka zahrnuje senzorické hodnocení 40 %, obsah 
masa 40 % (obsah masa 80 % + obsah čistých svalových bílkovin 20 
%), rozdíl skutečných hodnot proti deklarovaným  
15 % a obsah fosfátů 5 %
Z degustace: Vzorky byly podrobeny smyslovému vyšetření 
panelem odborníků. Ti posuzovali vzhled, vůni, konzistenci, skus 
a chuť a porovnávali je se standardem pro vídeňské párky, který 
stanovuje vyhláška 326/2001 Sb. pro masné výrobky. Každý parametr 
známkovali školními známkami od 1 do 5.

Konzervant (E250): dusitan sodný najdeme téměř ve všech masných 
výrobcích, zajišťuje jim příjemnou růžovou barvu a prodlužuje jejich 
životnost. Dávkuje se v solicích směsích. Deklarován všude kromě 
vzorku Mecom.
Antioxidanty (E300, E301, E315, E316): pomáhají zachovat barvu 
masa a brání vzniku rakovinotvorných látek. Deklarovány všude 
kromě vzorku Mecom
Stabilizátory (E450, E451, E452): používané fosfáty pomáhají 
vázat vodu a snižují hmotnostní ztráty při tepelném opracování. 
Deklarovány všude kromě vzorků Mecom a Bio Frankfurter
Škrob: zvyšuje stabilitu výrobku, zvyšuje vaznost vody  
a výtěžnost výrobku. Deklarován ve vzorcích Radatz, Bio Frankfurter, 
Berger Wachauer, Clever
Zvýrazňovač chuti (E621): ke zvýraznění chuti používán glutaman 
sodný. Deklarován ve vzorcích Radatz, Berger Wachauer, Clever, 
Kostelecké uzeniny, Spar
Aroma: přidáno u vzorků Radatz, Mecom, Bio Frankfurter, Clever, 
Spar, Ponnath



Dulano Delikatesní 
vídeňské párky
Výrobce: Wolf Schwandord
Zakoupeno: ČR

K Classic  
Mini-Wiener
Výrobce: vyrobeno pro Kaufland v Německu
Zakoupeno: Německo

Gut und Günstig Delikatess 
Wiener Würstchen 
Výrobce: Edeka Hamburg
Zakoupeno: Německo

Spar  
Vídeňské párky 
Výrobce: Steinhauser Tišnov
Zakoupeno: ČR

Globus 
Vídeňský párek
Výrobce: Globus
Zakoupeno: ČR

K Classic 
Vídeňské párky
Výrobce: Kaufland Heilbronn Německo
Zakoupeno: Slovensko

Cena za 1 kg:  
187 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
89 (+ 4 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
163 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
89 (+ 3 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
177 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
84 (+ 2 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
208 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
78 (+ 1 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
129 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
86 (+ 26 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
222 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
89 (+ 3 g oproti deklaraci)

Z degustace: Senzoricky vyrovnaný 
výrobek, v porovnání s nejlepšími, ale slabší 
vůně a méně výrazná chuť. Velmi vysoký 
obsah masa, odpovídá deklaraci na obale. 
Cenově patří k levnějším výrobkům. 

Známka za senzorické hodnocení 1,3.

Z degustace: Výrobek bezchybného vzhledu, 
slabší vůně, nevýrazná až nakyslá chuť. Mírně  
mazlavá konzistence. Velmi vysoký obsah ma-
sa, naměřené hodnoty odpovídají dekalaraci 
na obale. Patří k levnějším výrobkům. 

Známka za senzorické hodnocení 1,5.

Z degustace: V porovnání se standardem 
slanější chuť s cizí pachutí. V senzorickém 
hodnocení druhé nejhorší hodnocení chuti, 
považována za prázdnou. Vysoký obsah 
masa odpovídající deklaraci na obale.

Známka za senzorické hodnocení 1,6.

Z degustace: Smyslově vyrovnaný výrobek, 
odpovídá standardu. Nejlepší v celkovém sen- 
zorickém hodnocení. Průměrný obsah masa, 
naměřené hodnoty odpovídají deklaraci na 
obale. Výrobek obsahuje zvýrazňovače chuti.

Známka za senzorické hodnocení 1,2.

Z degustace: Výrobek odpovídá stadardu. 
Má slanější chuť a tužší střívko. Nejlevnější 
vzorek (2,4 krát levnější než nejdražší párky). 
Naměřen velmi vysoký obsah masa  
– výrazně vyšší, než je deklarováno na obale. 

Známka za senzorické hodnocení 1,3.

Z degustace: Slabší vůně, méně výrazná 
chuť, tužší konzistence. Zřetelné dutinky  
a kolagenní částice. Velmi vysoký obsah masa, 
naměřené hodnoty odpovídají deklaraci na 
obale. Patří k průměrně drahým výrobkům. 

Známka za senzorické hodnocení 1,5.

Známka testu

Známka testu Známka testu Známka testu

Známka testu Známka testu1,1

1,2 1,7

1,2

VÍTĚZ
TESTU

1,9

1,2

www.svetpotravin.cz 

testovali jsme pro vás – párky

20

rubrika podporována



Mecom Natur  
Viedenske parky
Výrobce: Mecom Group, Humenné
Zakoupeno: Slovensko

Ponnath  
Bio Vídeňské párky
Výrobce: Ponnath Řezničtí mistři
Zakoupeno: ČR

Schmalze  
Delikatess Wiener
Výrobce:  Schmälzle Feine Fleisch  

und Wurstwaren
Zakoupeno: Německo

Zimbo Delikátní  
vídeňské párky
Výrobce:  Zimbo Perbál Maďarsko, 

prodávající Bell Czechia
Zakoupeno: ČR

Dulano 8 Delikatess 
Wiener Wurstchen
Výrobce: Sutter Wörrstadt
Zakoupeno: Německo

Kostelecké uzeniny 
Poctivý vídeňský párek
Výrobce: Kostelecké uzeniny
Zakoupeno: ČR

Cena za 1 kg:  
257 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
75 (+ 5 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
300 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
80 (- 4 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
177 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
77 (- 5 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
187 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
77 (- 3 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
177 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
81 (- 5 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
294 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
81 (- 9 g oproti 
deklaraci)

Z degustace: V porovnání se standardem 
má výrobek slanější a štiplavou chuť. 
Konzistence je měkčí až mazlavá, má 
tuhé střívko. Průměrný obsah masa, 
naměřené hodnoty odpovídají  
deklaraci. 

Známka za senzorické hodnocení 1,5.

Z degustace: Výrobek světlejší barvy. 
Slanější chuť a mírně mazlavá konzistence. 
Vysoký obsah masa, se započetením 
nejistoty měření odpovídá deklaraci na 
obale. Patří k nejdražším testovaným 
výrobkům. 

Známka za senzorické hodnocení 1,4.

Z degustace: Výrobek méně výrazné vůně. 
Chuť hodnocena jako slanější, ale mdlá, 
štiplavá až nakyslá. Průměrný obsah 
masa, se započítáním nejistoty měření 
odpovídá deklaraci. Patří k levnějším 
výrobkům. 

Známka za senzorické hodnocení 1,5.

Z degustace: Výrobek bledé barvy, vůně a chuť 
(atypicky) kořeněná s převahou muškátového 
ořechu/ květu. Tuhá konzistence a skus. Nejhůře 
hodnocená chuť ze všech vzorků. Průměrný ob- 
sah masa, se započítáním jistoty odpovídá 
deklaraci. 

Známka za senzorické hodnocení 1,9.

Z degustace: Výrobek bezchybného 
vzhledu, méně výrazná vůně. Chuť slaná, 
nakyslá, cizí. Mírně mazlavá konzistence, 
tužší na skusu, tuhé střívko. Vysoký obsah 
masa, se započtením nejistoty měření 
odpovídá deklaraci na obale. 

Známka za senzorické hodnocení 1,7.

Z degustace: Oproti standardu bledá 
barva, výrobek je tužší na skusu. Druhé 
nejlepší hodnocení chuti. Naměřen vysoký 
obsah masa, ale deklarace na obale 
neodpovídá skutečnosti. Výrobek obsahuje 
zvýrazňovače chuti.

Známka za senzorické hodnocení 1,3.

Známka testu

Známka testu Známka testu Známka testu

Známka testu Známka testu1,9

2,2 2,2 2,5

2,0 2,2
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Wilhelm Brandenburg 
Wiener Wurstchen 
Výrobce: Wilhelm Brandenburg Frankfurt

Zakoupeno: Německo

Berger Wachauer 
Frankfurter 
Výrobce: Fleischwaren Berger, Austria

Zakoupeno: Rakousko

Radatz  
Frankfurter
Výrobce: Radatz Feine Wiener Fleischwaren

Zakoupeno: Slovensko

Clever  
Frankfurter
Výrobce: Delikatessa Wr. Neudorf

Zakoupeno: Rakousko

Dorfgold  
Frankfurter
Výrobce: Metzgerei Senninger Salbach

Zakoupeno: Rakousko

 
Bio Frankfurter 
Výrobce: Hütthaler KG Schwanenstadt

Zakoupeno: Rakousko

Cena za 1 kg:  
207 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
73 (- 7 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
314 Kč

Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
70 (- 6 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
262 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
76 (- 8 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
147 Kč

Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
67 (- 17 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
152 Kč
Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
72 (- 7 g oproti 
deklaraci)

Cena za 1 kg:  
309 Kč

Zjištěný obsah masa 
(g/ 100 g): 
68 (- 12 g oproti 
deklaraci)

Z degustace: Vyrovnaný výrobek světlejší 
barvy a méně výrazné chutě. Nejlépe 
hodnocená chuť ze všech vzorků. Nízký 
obsah masa, se započítáním nejistoty 
měření odpovídá deklaraci na obale. 

Známka za senzorické hodnocení 1,3.

Z degustace: Senzoricky vyrovaný výrobek, 
méně výrazná vůně a tužší skus. Nízký 
obsah masa, se započtením nejistoty měření 
odpovídá deklaraci.Výrobek obsahuje škrob 
a zvýrazňovače chuti. Naměřen nejvyšší 
obsah fosfátů. Nejdražší vzorek.

Známka za senzorické hodnocení 1,3.

Z degustace: Méně příjemná chuť, 
hodnocena jako štiplavá, až nakyslá, 
slanější, cizí. Výrobce použil škrob a 
zvýrazňovače chuti. Průměrný obsah masa, 
výrobce nedodržel deklaraci na obale. 

Známka za senzorické hodnocení 1,6.

Z degustace: Výrobek s méně výraznou 
vůní, slanější chutí a mazlavější 
konzistencí. Druhý nejlevnější vzorek.
Výrobek obsahuje škrob a zvýrazňovače 
chuti. Nejnižší obsah masa, výrazně 
neodpovídá deklaraci na obale. 

Známka za senzorické hodnocení 1,4.

Z degustace: Vyrovnaný výrobek, v porov-
nání se standardem výrazněji kořeněný  
a slanější. Nizký obsah masa, se 
započítáním nejistoty měření odpovídá 
deklaraci. Druhý nejvyšší obsah fosfátů. 

Známka za senzorické hodnocení 1,4.

Z degustace: Příliš světlá barva, slabá 
vůně, slanější chuť. Výrobek obsahuje 
škrob. Druhý nejnižší obsah masa, 
nedodržena deklarace na obale ani se 
započítáním nejistoty měření. Druhý 
nejdražší vzorek.

Známka za senzorické hodnocení 1,5.

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

Známka testu

2,5

2,7

2,6

3,3

2,7

3,3
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testovali jsme pro vás – párky
rubrika podporována



www.svetpotravin.cz  

naše testování

 23

Největší změna zákona o potravinách 
za posledních 15 let – tak se nejčas-
těji mluví o novele předložené mini-
sterstvem zemědělství pod vedením 
Miroslava Tomana, kterou v prosinci 
loňského roku schválila vláda v demisi. 
Spotřebitele tak pravděpodobně čekají 
změny vedoucí k posílení ochrany jejich 
zdraví i lepší informovanosti na trhu  
s potravinami. 

Materiál je již druhou verzí, kterou ministři 
projednávali. Původní novela pocházela 
z pera bývalého ministra zemědělství Petra 
Bendla a v květnu byla schválena vládou Pet-
ra Nečase. Materiál však již nestihla projednat 
Poslanecká sněmovna a v upravené verzi 
ho tak čeká cesta k poslancům ještě jednou. 
Podle ministerstva je novela jednoznačně ve 
prospěch spotřebitele. „Cílem je poskytnout 
spotřebiteli relevantní informace, na jejichž 
základě se může rozhodovat při výběru po-
travin,“ uvedla ředitelka odboru komunikace 
ministerstva zemědělství Dana Večeřová.

Jasný výrobce
Jedním z nejdůležitějších bodů novely je nově 
zaváděná povinnost uvádět informace  
o místu výroby u nebalených potravin, tedy 
například pečiva a pultového prodeje lahůdek. 
Z důvodu evropských regulí se nebude jednat 
o zemi původu, ale adresu výrobce. Povinnost 

označovat nebalené zboží zemí původu platí 
v současné době prakticky jen  
u ovoce a zeleniny a hovězího masa. Výrobci 
by zároveň u těchto potravin měli mít nově po-
vinnost uvádět podíl hlavní složky produktu. 

Do obchodu bez lupy
Návrh reaguje také na nařízení Evropské unie, 
které začne platit na konci roku 2014. Povinně 
tak bude muset být na obalech větší písmo 
(o velikosti 0,9 milimetrů u nejmenších obalů 
jako například žvýkačky a 1,2 milimetrů u vět-
ších obalů) a nově budou muset být označeny 
například alergeny. O dva roky později se pak 
dozvíme, jaké má výrobek výživové hodnoty. 
Někteří výrobci ale tento údaj začnou uvádět 
již dříve se změnou obalů. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o nařízení EU, začnou tyto povin-
nosti platit bez ohledu na další osud novely 
zákona o potravinách. 

Odkud jsou?
Přijetím novely také obchodníkům s tržbami 
nad pět miliard korun ročně přibude povin-
nost uvádět u vstupu do prodejen údaje o pěti 
hlavních zemích, ze kterých pochází zboží v je-
jich nabídce, včetně procentního vyjádření je-
jich podílu. Svaz obchodu a cestovního ruchu 
však tento záměr označil za protiústavní, ne-
boť nutí provozovatele prodejen, aby prozra-
zovali svá obchodní tajemství. „Skutečnost, že 
to zavedlo Slovensko, by neměla být inspirací 

pro Českou republiku, protože si myslím, že je 
to zejména v rozporu s pravidly Evropské unie 
a že nám to Brusel stejně nakonec zakáže,“ 
vyjádřil se pro Český rozhlas také agrární ana-
lytik Petr Havel. Dalším problémem je, že ne 
vždy je možné tuto informaci zjistit, neboť na 
řadě balených výrobků je jako země původu 
uvedena jen EU. Nápad se však líbí například 
prezidentu Agrární komory Janu Velebovi: 
„Je to další nepřímý tlak, aby se v obchodech 
zvyšoval podíl českých potravin.“

Slučovat se nebude
Původní návrh novely zákona počítal se 
sjednocením takřka veškeré kontroly po-
travin pod kompetence dozorových orgánů 
ministerstva zemědělství. Nově schválený 
materiál ale sloučení Státní veterinární správy 
a Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
nenavrhuje. 

Vyšší pokuty
Návrh zákona počítá se zvýšením sankcí za 
nedodržování nařízení při výrobě či prodeji 
potravin. Pokuta pro hříšníky za nedodr-
žování požadavků na jakost, uchovávání či 
označování potravin se v novele zvyšuje ze tří 
na deset milionů korun. Novela počítá také 
se zavedením nahlašovací povinnosti pro 
dovozy zboží rostlinného původu. V současné 
době mají tuto povinnost jen dovozci živočiš-
ných výrobků. ●

Potraviny v novém kabátě
Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock
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Cholelithiáza – tajemný název, který  
v sobě skrývá docela častý problém, 
jenž může postihnout každého z nás. 
Stačí dlouhodobě hřešit při stravová-
ní, odbývat pitný režim nebo ignoro-
vat signály, které nám náš organis-
mus vysílá. 

Žlučník je jakýsi rezervoár, kam putuje žluč, 
jež se vytvoří v játrech. Jakmile pozřeme stra-
vu, dostává žlučník signál, aby vyloučil určité 
množství žluče, a tak napomohl trávení ve 
střevech. Žluč v tenkém střevě doplní trávicí 
enzymy ze slinivky, které se aktivují. Začíná 
trávicí proces všech složek výživy – tedy tuků, 
cukrů a bílkovin. Žluč je nezbytná zejména 
pro trávení tuků. Udává se, že vznikem žlu-
čových kamenů trpí ženy až čtyřikrát častěji 
než muži.  

Co mají na svědomí 
Žluč je hořká žlutozelená tekutina, které se 
za den vytvoří více než půl litru. Je tvořena 
řadou látek, z nichž jsou pro tvorbu kamenů 
podstatné zejména bilirubin, cholesterol  
a soli vápníku. Nerovnováhou jednotli-
vých složek v žluči dochází k postupnému 
shlukování obsažených látek, jež se mění na 
krystalky. Na ty se postupně nabalují další 
vrstvy a vznikají kameny. 
Drobnější kamínky bez potíží projdou do 
žlučových cest a odtud do tenkého střeva. 
Mnohdy o jejich přítomnosti nemáme žádné 

potuchy, protože nás nijak neomezují a ne-
způsobují obtíže. Občas se jejich přítomnost 
zjistí náhodou, při vyšetření jiných orgánů, 
nebo jejich přítomnost pocítíme při větším 
množství. Problém nastane, pokud se objeví 
větší kámen. Jakmile totiž sníme tučné mast-
né jídlo, dostane žlučník okamžitě signál, aby 
začal vylučovat větší množství žluče potřebné 
k dokonalému trávení. Žlučník se začne sta-
hovat, aby žluč protlačil do střev. Při tomto 
pohybu může dojít k cestování kamenů. Větší 
kámen se snadno v žlučových cestách zaklíní 
a znemožní další průchod žluče. Tělo se snaží 
bojovat s překážkou a my tento boj pocítíme 
náhle vzniklou bolestí, která je charakteristic-
ká úpornými křečemi, zvracením a celkovou 
slabostí. Pokud trvá zaklínění delší dobu, 
dostaví se zežloutnutí, známé pod pojmem 
žloutenka. V tuto chvíli je nezbytná lékařská 
pomoc, protože tento stav není možný v do-
mácích podmínkách zvládnout. Po odeznění 
akutních obtíží se přistupuje k operačnímu 
řešení a žlučník se vyoperuje. 

Jak se správně stravovat 
Jak již bylo zmíněno výše, na tvorbě kame-
nů se velkou měrou podílí špatná živo-
tospráva. Dle vědců můžeme proti tomuto 
onemocnění bojovat dostatečným pitným 
režimem, který nám pomůže udržovat žluč 
dostatečně naředěnou, vyvíjet fyzickou 
aktivitu, důležité je také zvýšené množství 
vlákniny ve stravě, protože pomáhá vázat 

žlučové kyseliny. Nezbytné je ze stravy 
vyloučit jídla bohatá na tuky. Ačkoliv by  
se mohlo zdát, že po operaci žlučníku 
může být jejich příjem neomezený, opak 
je pravdou. Ztrátou žlučníku přicházíme 
o rezervoár žluče, jež nám pomáhá těžko 
stravitelná jídla trávit.          ►

Připravila Eva Černohorská, foto shutterstock

  Jak  
nedráždit žlučník

Čaj na pročištění
Pro 4 osoby
Doba přípravy: 30 minut

Ingredience:  5 lžic natě řepíku 
4 lžíce kořenu pampelišky  
3 lžíce natě zemědýmu

Postup: Sušené bylinky v uvedeném 
množství promícháme a uschováváme 
v uzavřené nádobě. Na přípravu čaje 
použijeme jednu polévkovou lžíci 
směsi, kterou zalijeme půl litrem 
vroucí vody a necháme deset minut 
louhovat. Popíjíme několikrát během 
dne. Po třech týdnech je vhodná 
pauza. 
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Tuky
Z tuků jsou povoleny 
kvalitní jednodruhové 
oleje a rostlinná más-
la. Oblíbené smažení 
na másle by mělo 
být tabu. 

Vhodná úprava

pokrmů
Při potížích se žlučníkem musejí být přijímané pokr-
my lehce stravitelné, při přípravě je nezbytné šetřit 
tukem. Z technologických postupů je povoleno 
vaření, dušení nebo využívání parního hrnce. Co je 
nezbytně nutné vyloučit, je smažení. 

Ovoce
Může se konzumovat čerstvé 
nebo kompotované. Vhodné 
jsou zralé kusy, například banán, 
meruňky, zralé švestky. 

Mléčné výrobky 
Vyhýbejte se krémovým 
smetanovým sýrům a sýrům 
s pikantní příchutí, vhodné jsou 
nízkotučné a polotučné tvarohy, 
acidofilní mléka a kefíry. 

Nápoje 
Vhodné jsou bylinkové čaje, 
třeba směs tvořená natí řepíku, 
přesličky, žebříčku a omanu. 
Dále se dle tolerance mohou 
popíjet ředěné džusy, minerální 
vody a ovocné šťávy. Nevhodná 
je silná káva a sycené nápoje.

Maso 
Mělo by se opékat na sucho, 
podlévat vodou nebo 
vývarem a dále upravovat. 
Nikdy neopékáme na tuku. 
Z tohoto důvodu je dobré 
pořídit si nádobí s nepřilnavou 
úpravou, nejlépe s keramickým 
povrchem. Vybíráme libové 
kousky, bílé drůbeží maso, z ryb 
například kapra nebo pstruha. 
Ochutnat můžete také divočinu, 
například jelení, srnčí nebo 
kančí maso. V menším množství 
není zakázaná ani dušená šunka. 

Polévky 
Dobré jsou zeleninové vývary, 
případně vývary z povoleného 
masa. Vyhýbejte se polévkám 
zahušťovaným opraženou 
moukou, raději si dopřejte husté 
zeleninové polévky. 

Přílohy 
Nejlepší jsou vařené brambory, 
ovšem neomaštěné nadmírou 
tuku. Dopřát si můžete také rýži 
a těstoviny. I zde platí stejné 
pravidlo. 

Zelenina 
Povolená je zelenina, nejlépe 
upravená do měkka. Vhodná je 
například mrkev, petržel, špenát, 
cuketa nebo červená řepa.

Pečivo a moučníky
Vyhýbejte se světlému a kynutému 
pečivu, krémovým zákusům a dor-
tům. Povolené je piškotové těsto. 



dobrodružství v kuchyni

Říkám rovnou, můj vztah ke králí-
kovi je léty prověřený, kladný, plný 
různých variací a nezničilo jej ani 
soužití s tímhle ušatým tvorem, kte-
rý byl naším domácím kamarádem 
víc než devět let. Fakt, že se mi kaž-
dý večer chlupáč zvaný léta Králík a 
potom další léta Dědek prostíral  no-
-hám, abych ho mohla dlouho a 
pořádně drbat, nic nezměnil na tom, 
že králíky ráda vařím, peču, smažím, 
dusím a jím. 

Všichni znají králíka pečeného na česneku, 
případně s nádivkou. A když už jednou 
králíka seženou, volí právě tuhle tradiční 
úpravu. Snad proto tak často slýchávám 
parafrázovat toho chlapečka z filmu 
Slunce, seno, … : „Králíka ne. Už to ani 
Pinďa nežere.“  Českou klasikou je taky 
králík ve svíčkové a možná králičí řízky.
Jenže z králíka se dá připravit prakticky 
cokoli. Kromě šunky, na kterou 

potřebujete šunkovar, si i vy můžete dát 
ptáčky, sekanou, králíka na pivě, na víně 
nebo na zeleném hrášku, pilaf či ragú, 
medailonky se sýrem či rizoto. A taková 
králičí paštika… Pokud pošilháváte 
po Středomoří, nabízí řecká i italská 
kuchyně několik zajímavých variant, 
z nichž mám nejraději úpravu kamarádky 
Mahuleny, která dusí naloženého králíka 
v dobré zelenině s bylinkami. Králík je 
nejtypičtějším pokrmem středomořského 
ostrova Gozo, který patří k Maltě. Přestože 
v tamní restauraci mě jejich dušený 
králík na víně nenadchnul, byl poněkud 
vysušený, doma jsem ho dokázala 
podle stejného receptu připravit velmi 
delikatesního. 

Králík stokrát jinak
Zažili jsme po svatbě hubená léta, kdy 
králíci od dědy představovali jediné maso 
v naší lednici. Ani tenkrát se nám nepře-
jedli. Děda nám totiž věnoval také poklad, 

dodnes jej pečlivě střežím. Je to „propa-
gační brožura“ s názvem 100 x králík, vydal 
ji národní podnik Sběrné suroviny a dis-
tribuoval ji kdysi po vesnicích výměnou za 
kožky. Sice nevím, proč právě chovatelům 
chtěl podnik zvěstovat, jak je králičí maso 
zdravé a jak důležitou surovinou byly kůže 
pro výrobu klobouků a kabátků. Největším 
přínosem je v brožurce stovka receptů, 
posbíraná jak mezi českými a slovenský-
mi hospodyňkami, tak v zahraničních 
kuchyních. Kuchařka je to zvláštní – uvádí 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka, shutterstock

Králík podle brožury  
Sběrných surovin
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V novém seriálu 

vám  přinášíme  recepty  na  netradiční  jídla, 
která se od běžných receptů liší popisem po-
stupu v kuchyni krok za krokem a praktický-
mi zkušenostmi autorky.

DOBRODRUŽSTVÍ 
V KUCHYNI 



ohni, dokud není maso měkké, ale nesmí se 
rozpadat. Pak je vyjmete, šťávu přecedíte  
a maso do ní vrátíte. Slaninu nakrájíte na kos-
tičky, opečete a přidáte do šťávy. Na vypečené 
slanině osmažíte celé nebo rozpůlené (podle 
velikosti) žampiony a také je přidáte k masu.  
Před podáváním na zbylém másle dozlatova 
opečete celé šalotky, k masu je přidáte  
až na talíři.  
Přílohou je tentokrát pečená bramborová 
kaše, nejspíš by se hodila i opečená bageta 
nebo noky. Kuchařka žádnou variantu  
nenabízí. 

P.S. Pokud se přece jen rozhodnete pro 
klasické pečení, nabízím jednu vychytávku od 
kamarádovy babičky ze Šumavy. Napřed krá-
líka ovařila v osolené vodě se zeleninou, pak 
teprve pekla, na česneku či s cibulí. Nemusel 
se špikovat ani obkládat bůčkem a byl úžasně 
šťavnatý a vláčný. ●

jen postupy, ale ne seznamy surovin. Takže 
si nejprve z receptu vyčtete, co budete po-
třebovat, a teprve pak se vrháte k plotně. 
Ale na rozdíl od mnoha jiných nenahrazuje, 
jako dělala řada autorů kuchařských knih 
do roku 1989. Ti použili třeba francouzský 
nebo italský recept, ale suroviny, které se 
tu tehdy nedaly sehnat, nahradili něčím 
podobným, co se tu sehnat dalo. V brožuře 
Sběrných surovin n.p. se však noblesně 
používá portské víno, kapary, šalotka, 
parmazán… Dost, stejně by mi to mladší 
kuchaři už ani nevěřili!

Pro dnešek si tedy sežeňte králíka
Máte-li svůj zdroj, svého chovatele, hýčkej-
te si ho. Pokud nemáte, ve farmářských 
prodejnách a občas i jinde se už dnes celý 
králík koupit dá. Ostatní suroviny seženete 

snadno a pro přípravu si vyhražte hodně 
času. Dva dny před hostinou musíte králíka 
naložit a samotná příprava zabere určitě 
dvě, tři hodinky. Pokrm se jmenuje Dro-
bečky z králíka. Abych citovala propagační 
brožuru: „Je to vybrané jídlo pro labužníky, 
ač se mu říká drobečky.“ Tento název na-
jdete v českých kuchařkách už ve 40. letech 
minulého století. Snažila jsem se zjistit, 
proč tomu tak je, když v originále se jme-
nuje Civet. Slovník mi nabídl výraz dušené 
maso nebo ragú. Konzultace s kamarád-
kou francouzštinářkou ani s kamarádkou 
kulinární expertkou nevnesly do názvu víc 
světla. Nakonec jsme se usnesly na verzi: 
„Čeština odráží skutečnost, že maso se 
má rozporcovat na malé kousky.“ A tady je 
recept, který jsem, jako ostatně vždy, lehce 
poupravila podle své chuti.    ▼

Celého králíka včetně jater a hlavy  
si rozporcujte na zhruba stejně velké 
kousky. Přední běhy stačí na dva, zadní 
běhy na tři, hřbet na čtyři a tak dále. 
Nevykošťujeme. Původní návod praví, že 
i hlavu máte rozpůlit. Přiznám se, že to 
nedělám, ale dusím ji s masem celou, což 
vy ovšem dělat nemusíte, pokud nemáte 
doma někoho, kdo králičí hlavy rád.  
Mí strávníci se o hlavu perou. Porcování 
není tak náročné jako vykošťování 
drůbeže, ale nějaký čas vám zabere.  
A pokud jde o víno, pamatujte si základní 
pravidlo – nešetřit na kvalitě. K vaření 
nemáme nikdy používat víno, které 
bychom nechtěli vypít. 

Na marinádu potřebujete:

■  300 ml dobrého červeného vína
■  3 stroužky sekaného česneku
■  po 10 kuličkách pepře, nového koření  
a jalovce

■  3 snítky tymiánu a rozmarýnu  
(čerstvý je samozřejmě lepší)

■  sůl

Jalovcové bobule rozdrtíte, snítky 
nasekáte, vše promícháte a necháte přejít 
varem. Játra dáte stranou, nejlépe vydrží 
v uzavřené nádobě zakápnuté dobrým 
olejem. Nebudete je marinovat s ostatním 
masem. Osolené porce králíka zalijete 
marinádou a necháte 2 dny uležet. Občas 
promícháte. Víno nedopíjíte, pokud 
nemáte rovnou víc lahví. Budete je ještě 
potřebovat. 

Potřebujete:

■  200 g prorostlé slaniny
■  200 ml toho dobrého červeného vína
■  mrkev, kousek celeru a petržel 
■  20 šalotek
■  15 malých čerstvých žampionů
■  150 g másla
■  1 lžíce hladké mouky
■  kůru z poloviny citronu
■  2 utřené stroužky česneku
■  5 kuliček pepře, nového koření a jalovce
■  2 až 3 bobkové listy

Maso vyjmete z nálevu, otřete a všechny kous-
ky, včetně jater, opečete na větší části másla. 
Zaprášíte moukou, zalijete vínem a přeceze-
nou marinádou. Přidáte koření, nakrájenou 
kůru, česnek a zeleninu a dusíte na mírném 

dobrodružství v kuchyni

Nakládání králíka

Drobečky z králíka neboli Civet au lapin
Příprava v den hostiny
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Pokolikáté jste se zúčastnil soutěže o nej-
lepšího výčepního plzeňského piva?
V roce 2013 to bylo poprvé. Vždy jsem tvrdil, 
že se přihlásím, až budu mít jistotou, že mám 
na to vyhrát, což se skutečně povedlo. 

Jaké znalosti a schopnosti musíte při 
soutěži prokázat? 
Soutěž je to spíš vědomostní. Osmdesát 
procent tvoří hodnocení znalostí  historie, 
výroby piva, výrobního procesu, pivních 
surovin a znalosti péče o pivo. Zbývajících 
dvacet procent je pak vlastní prezentace  
a čepovaní piva. 

Vyžaduje účast v soutěži nějakou speciální 
přípravu, nebo máte všechny požadované 
náležitosti „v malíčku“?

Já osobně jsem se nijak zvlášť nepřipravo-
val, ale že bych měl všechny znalosti  
„v malíčku“, se říct nedá. Je to ohromné 
množství informací, a pokud se tomu 
nevěnujete, tak lehce něco zapomenete. 
Člověk se pořád učí. Spíš jsem si potřeboval 
připravit prezentaci v angličtině a také jsem 
hledal zajímavé informace z historie  
i současnosti, abych měl v rukávu něco, čím 
bych mohl oslnit porotu. 

Zástupci jakých zemí se mistrovství pravi-
delně účastní? 
To nevím úplně přesně. Letos se zúčastni-
lo pouze osm státu, ale před dvěma lety 
soutěžilo států sedmnáct. USA, které jsem 
zastupoval, se na startu objevily podruhé. 
Česká republika se účastní každý rok. 

Lákala Vás vždy práce výčepního, nebo 
jste si dělal zálusk na jiné profese? Jak se 
člověk k profesi výčepního dostane? 
U mě to byla náhoda. Původně jsem měl 
úplně jiné zaměření – jsem autoklempíř. Ale 
vždy mě práce výčepního lákala, tak jsem to 
zkusil. Je to krásná práce. Ale důležité také 
je, aby vám někdo dal šanci tu krásu ukázat. 
Navíc to není práce pro každého, musí vás 
především bavit.  

Je pro dobrého výčepního zásadní talent, 
nebo se musí ke svému umění tzv. proče-
povat? 
Je důležité tu práci milovat. Někdo se k tomu 
„pročepuje“ a někdo ne. Ale podle mého je 
zásadní mít k čepování piva vztah. Vše se dá 
naučit.  

Nyní působíte v Hospodě v New Yorku. 
Američané jsou ale zvyklí na zcela jiný 
druh piva – v čem tkví hlavní rozdíl? 
Hlavní rozdíl asi je, že Američané vyžadují víc 
informaci o produktu. Chtějí vědět, odkud 
pivo je, co je to za styl, kolik má alkoholu, 
jaké jsou jednotky hořkosti atd.  Další specifi-
kum je, že chtějí za večer ochutnat co nejvíce 

Je odborníkem s devatenáctiletou zkušeností v oblasti pohostinství. 
V posledních letech se zasazuje o udržování a další zvyšování stan-
dardů v péči o pivo v České republice a jejich zavádění ve Spojených 
státech, kde působí na pozici hlavního výčepního restaurace Hospoda 
v New Yorku. Nyní se František Šťástka může pochlubit i titulem mis-
tra světa v čepování piva ze soutěže Pilsner Urquell Master Bartender. 

Sládek pivo vaří,  
výčepní ho dělá
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druhů piv.  Na rozdíl od Čech, kde jdou hosté 
na určitou značku piva a tu pijí celý večer. 
V USA se navíc pivo konzumuje většinou jako 
tzv. čochtan, tedy bez pěny. 
Dneska už máme štamgasty z Evropy i USA 
a všichni chodí na výtečně načepované 
plzeňské pivo. K našim pravidelným hostům 
patří například režisér Miloš Forman nebo 
krasobruslařka Ája Vrzáňová. 

Co všechno se na výsledné chuti piva pro-
jeví? Jak načepovat mistrovský půllitr?
Projevuje se na ní určitě zásadní měrou kva-
lita a čerstvost produktu. A pak samozřejmě 
čistota skla a pivního vedení spojená s pravi-
delnou údržbou a sanitací, správné sklado-
vání a manipulace s pivem a jeho teplota. 
Důležitý je také styl čepování a individuální 
přístup k různým druhům piv. Svou roli hraje 
samozřejmě i výtoč a množství piv na čepu, 
ale také tradice a spolupráce s pivovarem. 
U samotného čepování je nejdůležitější 
správný postup – nakloněný půllitr pod 
úhlem 45 stupňů a po celou dobu čepovat 
po skle. Pokud to neuděláte, budete mít 
rozdílný obsah přírodního oxidu uhličitého, 
což vám změní chuť, pitelnost a říz piva. 

Souhlasíte s tvrzením, že sládek pivo vaří, 
ale výčepní ho dělá?
Samozřejmě. Je moc důležité, jak výčepní 
dělá svou práci. Může čepovat dokonalé pivo, 
nebo také vše pokazit a předložit vám pivo 
pochybné kvality. Dobrý výčepní vám řekne, 
jak poznáte špatně načepované pivo. Na prv-
ní pohled rozeznáte, že bylo něco zanedbáno 

na výčepu, například špatně umyté sklo.  
Na dotyk si ověříte, zda je dobrá teplota  
a po prvním loku, jestli byl dodržen postup 
při čepování. U nás se snažíme poučit hosty, 
co mají vyžadovat od svého výčepního. 

Jaké styly čepování piva jsou nejčastější? 
Jaký preferujete Vy?
Nejoblíbenější je čepování na hladinku, je 
to tradiční způsob čepování piva v Čechách. 
Já osobně mám nejraději šnyt, u kterého 
je podle mě krásně vyvážená hořkost se 
sladkostí a je o něco pitelnější díky menšímu 
obsahu oxidu uhličitého. 

Pije se pivo všude po světě? Kde všude jste 
ho ochutnal?  

Podle mě ano. Alespoň v místech, která 
jsem navštívil, se pivo pije. V USA jsem 
ochutnal pivo ve třech státech. Také  
v Evropě jsem pár zemí projel, asi nejvíc 
neobvyklé bylo točení piva z automatu  
ve Finsku. To mě dost překvapilo. 

Jaký byl Váš nejhorší zážitek spojený  
s pivem?
Nejhorší je, když vidím, jak se s pivem 
někdy zachází neodborně. Když si 
objednám pivo, koukám, co se bude dít 
za výčepem. A někdy se nestačím divit. 
Třeba když se piva přelívají z půllitrů do 
půllitrů, aby byla dobrá míra, protože 
je tam moc pěny. To si pak takové pivo 
nedám. ●
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Když se mě nedávno zeptala známá, 
zda jsem schopná vyjmenovat ales-
poň deset typicky českých jídel, tak 
jsem poněkud znejistěla. Jídelníček 
Čechů se totiž v posledních letech 
hodně změnil a na některá tzv. ryze 
česká jídla se už zapomíná. Ponořila 
jsem se tedy do archivů se staročes-
kými recepty a objevovala jednot-
livá jídla s kořeny vzniku v různých 
regionech naší země. A i když hodně 
v tomto směru sdílíme s Rakouskem, 
protože víc než pět set společných 
let nevymažeme, určitě se nějaké to 
opravdu české jídlo najít dá. Začněme 
tedy středními Čechami, resp. Polab-
skou nížinou a Kolínskem.

Polabí je historicky nejúrodnější kus naší 
země, kde se již odedávna pěstovaly různé 
zemědělské plodiny, ale zejména se tu dařilo 
kořenové zelenině, zelí, květáku a řepě. Do 
našich krajů se zelenina nejspíš dostala pro-
střednictvím římských legií a také šířícího se 
křesťanství – přes kláštery některých řádů. 
Na rozvoji a kultuře pěstování zeleniny  
v našich zemích se mimo jiné výrazně podíle-
li řeholníci benediktini. Velkým propagáto-
rem pěstování zeleniny byl také římský císař 
Karel I. Veliký, který ve svém spisu uváděl  
73 plodin, které měly být obecně pěstovány 

– z toho necelé dvě desítky druhů zelenin 
Pěstování zeleniny v historických zemích ČR 
mělo svoji tradici. Plotištské zelí (hradec-
ké), Dobrovodské zelí (původně Pourovo), 
Všetatská cibule a Malínský křen či okurky 
tzv. Mladoboleslavské salátnice reprezentují 
tehdejší i současné významné pěstitelské 
oblasti v Čechách – Mladoboleslavsko, 
Polabskou nížinu a okolí Kolína, Nymburka, 
Kutné Hory i Čáslavsko a Chrudimsko.  
Ve středních Čechách nesmíme zapomenout 
ani na další tradiční oblasti, kterými jsou 
Mělnicko a Litoměřicko. Také dnes  
nalezneme v tomto kraji velmi kvalitní  
a dobré výrobky. Jedním z nich je např. Špe-
nát listový sekaný od výrobce AGRO Jesenice 
u Prahy a.s., který získal ocenění Regionální 
potravina v r. 2013 v kategorii Ovoce a zeleni-
na v čerstvé nebo zpracované formě. 

Stařeček chleba
A teď od zeleniny trochu jinam –  co třeba 
chleba? Byl běžně dostupný? Od doby prv-
ních Přemyslovců byl chleba známý stejně 
jako sýr, který ale naši předkové považo-
vali za podřadné jídlo, nevhodné např. pro 
biskupa. Mnoho sýrů, tak jak je známe dnes, 
například gorgonzola, parmazán či roquefort, 
se začalo vyrábět už ve středověku a raném 
novověku. Ale zpátky k nám do středních 
Čech. Tady v roce 2013 získal ocenění 

Regionální potravina sýr s názvem Popelák 
od firmy Mlékárna Kopecký, s.r.o. v kategorii 
sýrů. Je to originální měkký sýr hermelínové-
ho typu, který zraje pod popelem. Je vyroben 
z kravského mléka a zraje při dvou různých 
teplotách, které dodávají sýru výraznou 
aromatickou chuť. 
Dokončeme ale povídání o chlebu. Tak všed-
ní potravina, jakou chléb je, urazila v naší 
historii více než 12 000 let. Museli bychom se 
vrátit až do neolitu a starověkého Egyp-
ta, abychom našli kořeny dnešního chleba. 
Podle archeologů se kvasnice při výrobě 
chleba začaly používat v Egyptě okolo  
4000 let před naším letopočtem. Dnes nám 
výrobci nabízejí nespočet druhů chlebů, ať už 
jde o mouky či různé příměsi. Ale ruku na srd-
ce, ten nejméně komplikovaný recept bývá 
asi nejlepší. Ocenění Regionální potravina 
roku 2011 získal Bousovský chléb, který vyrá-
bí firma PANE, spol. s r.o. O rok dříve dostala 
CVRČOVICKÁ PEKÁRNA, s.r.o., za svůj vynika-
jící  Cvrčovický chléb stejně vysoké ocenění 
v kategorii Pekařské a cukrářské výrobky.  

Knedlíky, jak je neznáme
Stará česká jídla by nám dnes připadala 
svou chutí přinejmenším divná. Už jen to, že 
se běžně k masu přidával med, nebo se pily 
polévky z piva. Také se jedly kaše z masa  
a byly sladké. Nutno podotknout, že masové 

Jídelníček 
z úrodného kraje
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

rubrika podporována
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kaše jídávala šlechta, nikoli poddaní. Ti se 
běžně živili spíš kašemi z hrachu, jáhel  
a podobných plodin. 
Tehdejší knedlíky se dělaly trochu jinak  
a nejedly se jako příloha k masu. Většinou 
byly jen omaštěné s cibulkou.  Například 
oblíbené knedlo-zelo-vepřo známe až od 
druhé poloviny 19. století. Původně byly 
ale knedlíky ze sekaného masa a podávaly 
se jako samostatné jídlo, buď vařené, nebo 
smažené. Postupně je kuchaři začali dělat 
také z máčené nebo strouhané houstičky  
a nakonec pak z mouky s kvasnicemi. Kned-
líky z mouky se ještě v polovině 19. století 
podávaly jako samostatný chod jen polité 
máslem. 
Pokusme se tedy sestavit jídelníček z his-
torických pochoutek na jeden den, ovšem 
přizpůsobený dnešním zásadám stravování, 
abychom jedli alespoň třikrát denně. Protože 
vždy tomu tak nebylo. Ve středověku se např. 
jedlo dvakrát denně, a to dopoledne kolem 
desáté a navečer okolo sedmé. Tak tedy: 

SNÍDANĚ: melta a řepánek 
Asi nejstarší, stále používaný název pro 
čekankovou kávu je cikorka. Cikorka se pů-
vodně vyráběla jen ze sušeného a praženého 
kořene čekanky a používala se samostatně, 
nebo jako příměs do jiné kávoviny či kávy.  
Až mnohem později populárnější melta je 
vlastně cikorka smíchaná s obilovinami a cu- 
krovou řepou. Komu by dnes ale mohla chut- 
nat melta? Snad těm, kdo ji nesrovnávají se 
zrnkovou kávou, ale vnímají její osobitou 
chuť. Důležité ale je, že prospívá zažívání 
a neobsahuje kofein. Pokud si ale chcete 
opravdu pochutnat, dolaďte si ji svařeným 
mlékem. 

Kolínský řepánek nejspíš vznikl přerodem 
vdolku. Tam, kde se pěstovala řepa a byl 
jí dostatek, a také proto, že vydržela i přes 
zimu, stala se vhodnou náplní těsta spolu 
s mákem. Také zřejmě nahrazovala jiná, 
méně dostupná plnidla. 
Podobný výrobek nazvaný Polabský řepá-
nek, který vyrábí Pekařství Kopecký s.r.o. 
z Nymburku, získal v r. 2012 ocenění Regio-
nální potravina v kategorii Pekařské výrobky 
včetně těstovin. 
.

OBĚD: voduňka nebo kaldoun?
K obědu bychom si rovněž mohli vybírat 
z poměrně bohaté staročeské nabídky. 
Začněme polévkou, která byla úvodem 
k obědu, a jak se říkalo – polévka je grunt. 
V lidové staročeské kuchyni měla polévka 
velmi důležité a nezastupitelné místo. 
Nejen, že tvořila úvod k polednímu jídlu, 
ale mnohdy byla s krajícem chleba jen 
chodem jediným. Nejjednodušší byla tzv. 
vodová – tedy česnečka, krajově také ou-
krop, voduňka, žebrácká a bůhví jak se jí 
kde ještě říkalo. Byla to vroucí voda přelitá 
přes nakrájený chleba a rozetřený česnek. 
Další rozšířenou polévkou byla zelná, tzv. 
couračka, která místo vody využívala lák 
z kysaného zelí a která, pokud se doplnila 
řepou, pohankou nebo brambory, byla vel-
mi sytá. Později se i polévky vylepšovaly, 
začaly vařit z masa, a tak se v naší nabídce 
objevuje například i kaldoun – hustá  
polévka, která se nejčastěji připravuje 
z kuřecích drůbků. Lahůdkou bývá husí 
nebo kachní verze, ale ani králičí není 
k zahození.
Na hlavní jídlo vás ve středních Čechách 
pozvou třeba na uzená vepřovou kýtu se 
švestkovou omáčkou. Tento pokrm má 
původ až ve středověku a nechybělo na 
žádném svatebním stole. Sladkoslaná 
variace chutí je doporučována už v hodně 
starých českých kuchařských knihách. 
Jako přílohu k této omáčce podáváme ky-
nuté nebo bramborové knedlíky, ale třeba 
i škubánky. Tuto úžasnou pochoutku si 
můžete připravit třeba i z Milovické uzené 
kýty s kostí, kterou vyrábí firma Fiala Milo-
vice, s.r.o. a jež dosáhla titulu Regionální 
potravina v roce 2011.

SLADKÝ ŘEPÁNEK
Ingredience: 1 vejce, 20 g droždí, špetka soli, 
70 g tuku, 50 g cukru, 500 g hladké mouky, 
50 g másla na potření; náplň: 500g cukrové 
řepy, 100g mletého máku, na špičku nože 
mletého hřebíčku a mleté skořice, 1/8 l vody

Postup: Zaděláme vláčné těsto a nechá-
me kynout. Mezitím nastrouháme jemně 
řepu, podlijeme vodou a dusíme asi 30 
minut. Přidáme umletý mák a společně 
ještě asi 10 minut podusíme. Náplň musí 
být hodně hustá. Hotovou náplň okoření-
me a necháme vychladnout. Z vykynuté-
ho těsta vykrajujeme stejně velké kousky, 
naplníme je nádivkou a upravíme z nich 
malé bochánky. Na pomaštěném plechu 
je necháme vykynout, potřeme je rozpuš-
těným máslem a ve středně teplé troubě 
je upečme dočervena

STŘEDOČESKÝ KRÁLIČÍ KALDOUN
Ingredience: 1 skelet králíka, 500 g kořenové 
zeleniny, sůl a celý pepř, petrželová nať, 
máslová jíška, 2 cibule, 8 stroužků česneku, 
majoránka

Postup: V litru a půl osolené a opepřené 
vroucí vody s kořenovou zeleninou  
a nakrájenou cibulí uvaříme doměkka  
skelet králíka. Scedíme vývar, maso obere-
me a nakrájíme. Vývar zahustíme máslovou 
jíškou, přidáme maso, zeleninu a dochutíme 
česnekem a majoránkou.
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VEČEŘE: Kočičí tanec  
A jsme u večeře. Tak co si dáme? Můžeme 
zkusit okoštovat ze staročeských jídel 
ještě ledacos. Víte například, jak chutná 
Kočičí tanec? Podle našeho receptu si ho 
doma můžete uvařit a pak uvidíte, jak 
si hodovali obyvatelé z okolí Českého 
Brodu. Nebo raději zkusíte pučálku  
a bejlík?
A na závěr dnešního povídání ještě 
malá perlička. Víte, že v 19. století byla 
tzv. cicvárkové semínko velmi oblíbená 
cukrovinka, která byla podávána v Praze 
na Žofíně a Střeleckém ostrově?  Nebylo 
to nic jiného než koriandrová semena 
obalená v cukru. Většinou se ale tato část 
byliny užívala proti bolestem břicha.  
A tak doufáme, že vás břicho z našich 
receptů rozhodně bolet nebude! 

Touto návštěvou staročeské  
i moderní kuchyně regionu střední 
Čechy zahajujeme seriál výletů po 
naší vlasti, v němž se zaměříme na 
historické i současné zajímavosti 
ze světa potravin, zajímavé výrob-
ky místních chovatelů i pěstitelů, 
tradici i současnost z kuchyně 
jednotlivých regionů. 

Chutě českých  
regionů

KOČIČÍ TANEC
Ingredience: 500 g čočky,  250 g trhaných 
krupek, 1 cibule, kousek másla, sůl, sádlo

Postup: Čočku přebereme, přes noc na-
močíme a druhý den ji uvaříme doměkka. 
Zvlášť uvaříme přebrané a spařené krou-
py s kouskem másla. Smícháme opatrně 
s čočkou, osolíme a polijeme na sádle 
zpěněnou cibulkou. 

PUČÁLKA
Ingredience:  500 g hrachu, 200 g špeku,  

sůl, pepř

Postup: Zelený, sušený hrách celý vype-
reme a namočíme alespoň na 12 hodin 
do vody (lépe na 24 hodin, nebo až do 
naklíčení). Pravidelně vyměňujeme vodu, 
nakonec slijeme. Nakrájíme na kostičky 
špek, vyškvaříme na pánvi a pak přidáme 
hrách, osmažíme ho do křupava. Dáme 
do misky, osolíme, opepříme a ihned 
podáváme. Také můžeme přidat škvarky 
nebo uzené maso.

BEJLÍK
Ingredience: jedny husí prsa, 60 g husího 
sádla, 1 cibule, sůl, zázvor, česnek

Postup: Den před pečením maso protáh-
neme střídavě malými kousky zázvoru  
a česneku. Odleželá a osolená husí prsa 
vložíme na nakrájenou cibuli zpěněnou 
na sádle a pod pokličkou je dusíme 
doměkka za občasného podlévání. Podá-
váme je s vařenými brambory a zelím.
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Není filé jako filé
Také jste si mysleli, že rybí filé je prostě rybí filé a mezi jednotlivými produkty od různých výrobců  
v podstatě není žádný rozdíl? V tom případě musíte ochutnat NOWACO Filé z Aljašky. Z chladných  
a křišťálově čistých vod Aljašky k vám přichází filé exkluzivní kvality, která v našich končinách jinak 
není k dostání.

Zmrazení na moři
Seafrozen je nejvyšší kvalitativní stupeň zpracování zmrazených ryb. Ryba je vylovena z moře, ihned 
zpracována a ještě na lodi zamrazena. Výrobky označené „zamrazeno na moři“ neobsahují žádné 
přídatné látky ani nadbytečné množství vody. 

Šetrný a udržitelný rybolov
V dnešním světě neustále ubývají přírodní zdroje a populace mořských ryb se potýkají s nadměrným 
lovem. NOWACO Filé z Aljašky se vyrábí z ryb lovených pod přísnou certifikací MSC (Marine 
Stewardship Council), jejímž cílem je přispívat ke zdraví světových oceánů podporou udržitelného 
rybolovu.

www.nowaco.cz
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Ječmen je jedna z nejstarších obilovin 
používaná již tisíce let. Římané ho prý 
kdysi zařazovali do jídelníčků svých vojáků 
a v oblibě ho měli též gladiátoři. Za větší 
rozšíření lze však poděkovat pomyslnému 
„otci“ této zelené šťávy, kterým je japonský 
lékař a vědec Yoshihid Hagiwar. Otestoval 
téměř 200 druhů zelených rostlin a 
nakonec skončil u obilovin, z nichž se jako 
nejlepší ukázaly být mladé listy ječmene. 

Není ječmen jako ječmen
Na trhu jsou k dostání různé druhy prášků 
z mladého ječmene. Ty opravdu kvalitní 
jsou získávány vysušením šťávy, která se 
získá lisováním mladé ječmenné trávy, 
jiné se vyrábějí sušením celé ječmenné 
trávy. Je celkem paradoxem, že do České 
republiky se mladý ječmen většinou dováží 
ze zámoří ve formě sušeného prášku 
za dosti vysokou cenu a přitom je zde 

nejstarší pěstovanou plodinou a dru- 
hou nejrozšířenější na českých polích. 
Možná si i vy kladete otázku, proč nestačí 
konzumovat jen naklíčená zrna ječmene. 
Hlavní rozdíl je především v tom, že mladé 
výhonky jsou na rozdíl od klíčků zelené. 
A právě zelené barvivo chlorofyl, které 
je svou strukturou podobné krevnímu 
barvivu hemoglobin, se na blahodárných 
účincích značně podílí.

Od kolénka po prášek
Ječmen je sklízen zhruba dva týdny po 
vyklíčení, než vznikne první kolénko 
na stéblu. Poté se listy operou a dají se 
lisovat. Takto získaná šťáva se poté suší 
v podtlakových komorách dvě minuty při 
teplotě 31 °C. Celá procedura od sklizně 
až po vakuové zabalení prášku trvá 
maximálně dvě hodiny. Díky tomu vznikne 
zelený prášek, který je čistým extraktem 

mladého ječmene, ve kterém díky šetrnému 
zpracování zůstávají zachovány všechny 
účinné látky. Barva suchého prášku je 
světle zelená, nemusíte se obávat, že by 
byla znakem nějakého znehodnocení. Po 
rozmíchání ve vodě však získává zpět svoji 
sytě zelenou barvu. Necháte-li rozmíchaný 
prášek asi dvě hodiny stát, můžete si 
všimnout, že nápoj má stále stejně zelenou 
barvu a netvoří žádné sedliny. To svědčí 
o enzymatické a chlorofylové stálosti, 
čerstvosti a čistotě produktu.
Aby si zelený nápoj všechny své účinné látky 
zachoval, je vhodné jej uchovávat v suchu 
a temnu při pokojové teplotě. V těchto 
podmínkách by měl vydržet i dva roky.

Léčivá síla
Unikátnost šťávy z mladého ječmene 
spočívá především v tom, že dodává tělu 
nejen veškeré potřebné látky a vitaminy, 

Šťáva se sílou 
gladiátora

Možná jste si i vy všimli, že čím dál více lidí jezdí se svým zdravím na zelenou. Řeč je  
o sušené šťávě z mladého ječmene, která je považována za jednu z nejúčinnějších 
zbraní v boji proti civilizačním nemocem. Na první pohled vám může připomínat vodu 
z rybníka, ale nenechte se oklamat – tento nápoj má opravdu blahodárné účinky na 
lidské zdraví.

Připravila Ing. Jana Poděbradská, foto shutterstock
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ale zároveň ho čistí od všech škodlivin  
a odstraňuje překyselení organismu, které 
je považováno za hlavní příčinu vzniku 
civilizačních chorob a oslabení imunitního 
systému. V mladém ječmeni lze nalézt  
20 aminokyselin včetně osmi esenciálních, 
které si lidské tělo neumí vytvořit samo, 
velké množství enzymů a antioxidantů. 
Dále obsahuje vitaminy (A, B1, B2, B3, B6, 
C, E, kyselina listová) a minerální látky 
(křemík, železo, draslík, vápník, hořčík, 
zinek). Navíc neobsahuje lepek, takže ho 
mohou užívat i lidé s celiakií. 
Ječmen také skvěle pomáhá při trávicích 
potížích a výborným doplňkem je též 
při hubnutí, jelikož snižuje chuť k jídlu. 
Doporučován je i lidem při obtížích 
s vysokým či nízkým krevním tlakem  
a při onemocněních srdce. Tato zelená 
šťáva však pomáhá i při chudokrevnosti, 
migréně, odstraňuje únavu a navrací 
celkovou vitalitu. Výborně se osvědčila 
rovněž při léčbě kožních onemocnění  
a dokonce prý i potlačuje růst rakovinných 
buněk a celkově je vhodná při 
rekonvalescenci.
Odborníci však doporučují, aby lidé 
nečekali zázraky po prvních pár dnech. 
Při pravidelném užívání se však s velkou 
pravděpodobností podaří odstranit 

spoustu zdravotních potíží a taktéž lze 
předejít těm, které by v budoucnu mohly 
kohokoli potkat. Přes všechny výše 
uvedené zdraví prospěšné účinky je nutné 
zdůraznit, že mladý ječmen je jen doplněk 
stravy a ne lék, což mimo jiné znamená, že  
jeho léčivé účinky nikdo nemůže zaručit. 

Dávkování
Mladý ječmen je k dostání ve formě 
instantního nápoje, ze kterého si můžete 
smícháním s vodou vytvořit velmi 
rychle zdraví prospěšný nápoj. Za sklenici 
této šťávy zaplatíte ve zdravé výživě cca  
35 korun. Čtvrt kilogramu sušeného 
extraktu pro výrobu nápoje lze pořídit cca 
za 1000 korun. 
A jak ho správně připravit? Vždy se řiďte 
pokyny na obalu, ale obvykle se rozpustí 
1 kávová lžička prášku ve 200 ml vody, 
ideálně pomocí šejkru, aby se hořký prášek 
rozmělnil a získal tak jemnější chuť. Dejte 
však pozor, aby teplota vody nepřesáhla  
45 °C, jinak by se mohly všechny enzymy  
a vitaminy zničit. 
Mladý ječmen pijte nejlépe nalačno, asi půl 
hodiny před jídlem nebo 2 hodiny po jídle, 
vždy však s nejméně hodinovým odstupem 
od klasických léků. Předávkování tímto 
nápojem (podobně jako předávkování 

zeleninou) naštěstí nehrozí. V počátcích 
užívání se mohou vyskytnout trávicí potíže, 
ale nenechte se tím odradit, po pár dnech 
se vše srovná. ●

Ingredience:  polníček 
listový salát 
výhonky munga 
řapíkatý celer 
avokádo 
sladké jablko 
mořská řasa nori 
mladý ječmen

Postup: Všechny  výše  uvedené  suroviny  umyjte,  vložte 
do mixéru, přidejte dvě lžičky mladého ječmene a kousek 
mořské řasy nori. Poté přilijte vodu tak, aby přesahovala 
ingredience asi o dva centimetry a rozmixujte..

ZELENÉ A ZDRAVÉ 
SMOOTHIE

co byste měli vědět o mladém ječmenu

Odpovídá: 

Čím se řídit při výběru čerstvého masa? 
Čerstvé maso by mělo mít červenou barvu, 
i když záleží také na druhu, a suchý povrch. 
V  místě řezu musí být vlhké a nelepit se. Ho-
vězí maso, hlavně to dobře odleželé, je tmavší 
než vepřové, telecí je však růžovo-červené,  jehněčí dokonce růžovo-bí-
lé a drůbeží maso má typickou světle růžovou barvu. Maso z  mladých 
zvířat je vždy světlejší, u starších kusů je tmavší, telecí nebo jehněčí má 
jemná vlákna, zatímco maso z mladých býků je hrubší. Dávejte si pozor 
na otlačeniny na povrchu, které mohou být známkou dlouhého skla-
dování. Mramorování, které vytváří tuk ve svalové tkáni, je známkou 
kvality. Tyto tenké vrstvičky tuku zajišťují, že maso zůstane při přípravě 
měkké a šťavnaté, a také z nich pochází většina vůně. Čerstvé maso má 
slabou, mírně nakyslou vůni, zatímco starší maso voní mírně nasládle  
a zatuchle. Při nákupu pamatujte na to, že ve vyzrálém  mase vám  otisk 
prstu zůstane, zatímco do čerstvého masa prst neotisknete. 

Jak správně maso skladovat? 
Maso je vhodné zpracovat do dvou dnů od nákupu. V  závislosti na 
druhu masa vydrží v  ledničce dva až čtyři dny. Pamatujte také na to, 
že syrové maso by se nemělo skladovat v blízkosti zeleniny a mléč-
ných výrobků. Maso doporučuji uchovávat v  nejnižší přihrádce  
s nižší vlhkostí v  uzavřené nádobě při teplotě 0 až 5 °C. Kratší odležení 
hovězímu masu dokonce i prospěje, jelikož dozraje a stane se chutnější  
a lehčeji stravitelné. Vnitřnosti však skladujte maximálně jeden až dva dny 
a syrové mleté maso zásadně spotřebujte ještě týž den, kdy jste je koupili. 
Před jakoukoli úpravou maso opláchněte ve studené vodě – krátce, aby se 
nevyplavily živiny – a po umytí maso vždy osušte.

 INZERCE

Jiří Tic, Manažer kategorie masa,  
drůbeže, ryb a mražených výrobků  
společnosti Tesco
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Výsledky našeho testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém hodnoce-
ní členů redakce. V tabulkách naleznete výsledky testování. Nejedná se o body, nýbrž o pořadí jednotlivých vzorků ve dvou parametrech – vzhled a chuť. 

Připravila Kateřina Bendlová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Pro testované vzorky jsme se vypravili do 
českých obchodů, ve kterých jsme ukořistili 
šest výrobků. Brali jsme jen tlačenky balené, 
abychom mohli snadno identifikovat, kdo je 
pod produktem podepsaný.  Svou pozornost 
jsme zaměřili pouze na tlačenky vepřové  
a odpustili si všechna zlepšovadla, kterými 
si tlačenku nejčastěji dochucujeme – cibuli  
i ocet. Tlačenky se nám tak vzhledově  
i chuťově odhalily v celé své nahotě a vězte, 
že to u některých zase tak špatné pokoukání 
a pošmáknutí nebylo. 

Nic se neschová
Většina z testovaných vzorků byla zabalena 
jako salám, jen jeden produkt byl prodáván 
tak, jak tlačenku známe, tedy nakrájený 
na kolečka. Pouze vzorek Ponnath si tedy 
kupující může dopředu obhlédnout,  
u ostatních musí doufat ve své štěstí, že 
sáhnul po správném zajíci v pytli. Někteří 
výrobci navíc zvolili další maskovací 
manévr – zcela nečitelné obaly. Do obchodu 
doporučujeme chodit vybaveni lupou pro 
případ, že byste chtěli sáhnout po tlačence 
od Kosteleckých uzenin. A obrnit se velkou 
dávkou trpělivosti a zapojit svou fantazii, 
pokud by vás napadlo prostudovat si 
obal výrobce MP Krásno, který si oblíbil 
elegantní černou – bohužel ve spojení 
s velmi tmavým obalem vytvořil prakticky 
neidentifikovatelnou zadní část obalu. 
Na druhou stranu po rozbalení a prvním 
zakrojení už žádná hra na schovávanou 
neplatí. Tlačenka je vlastně úžasně upřímný 

produkt – co na řezu, to na jazyku. Jak 
bude chutnat, velmi snadno odhadnete 
podle prvního pohledu na mramorovanou 
nabídku. Však taky pořadí hodnocení 
vzhledu jednotlivých vzorků plně odpovídá 
jejich umístění v chuťovém žebříčku. 

Kam se podělo maso?
Ať chceme, nebo ne, do tlačenky nepatří jen 
libové kousky masa, ale také méně vábné 
exempláře. To každý konzument ví a nikoho 
by nějaký ten kousek kůže neměl překvapit. 
Kdo se nad touto skutečností ošklíbá, ať 
tlačenku raději nejí. Na druhou stranu jde o 
to, abyste neměli pocit, že každá kostka libo-
vého masa z vás dělá výherce jackpotu. 
U testovaných výrobků jsme byli příjemně 
překvapeni hlavně výrobky z Masozávodu 
Krahulčí a firmy Ponnath. Obě splnily  
a předčily naše očekávání, se kterými jsme 
se k testování balených tlačenek uchýlili. 
Je sympatické, že oba výrobky by obstály 
v konkurenci i nebalených tlačenek, které 
jsou k dostání na pultech řeznictví nebo 
v restauracích. Nutno však poznamenat, 
že ani zbylé výrobky bychom neoznačili za 
neodpustitelný průšvih – všechny odpovídaly 
standardní tlačence, i když u posledních dvou 
umístěných o nějakém vyloženém pochutná-
ní nemůže být řeč. 

V konkurenci obstojí
Informace na obale mohou být při nákupu 
vodítkem jen do určité míry, neboť vzorky 
s nejnižším obsahem masných surovin 

(tedy masa i vnitřností) skočily ve středu 
našeho hodnocení. Lépe však odpovídaly 
představě, kterou by měla tlačenka splňovat 
– rovnoměrnou mozaiku a vyváženou chuť. 
Budiž výrobcům ke cti, že až na jednoho 
(MP Krásno) se vyhnuli všemožným 
vylepšovadlům a zvýrazňovačům  
a použili jen autentické suroviny (jakkoli 
rozdílné kvality), které do tlačenky patří. 
Ačkoli si většina strávníků zvykla tlačenku 
objednávat jako „přílohu“ k pivu, je užitečné 
vědět, že i na pultech obchodů čekají 
vyzkoušeníhodné exempláře, jež se mohou 
s těmi hospodskými směle měřit.   ►

Zimní měsíce jsou zabijačkovým obdobím,  
a my jsme se proto rozhodli posvítit si na jednu 
z nejoblíbenějších pochoutek. Tlačenku, která 
patří mezi časté pivní chuťovky, vám většinou 
naservírují i těch restauračních zařízeních, kde si 
na zbudování kuchyně raději netroufli. Všichni 
tedy víme, jak by měla správná tlačenka vypadat 
a chutnat. Vědí to ale také výrobci?

Malované maso  
nezklamalo

naše testování



www.svetpotravin.cz  

naše testování

 37

Název  Tlačenka studenská 
od nás 

Výrobce Masozávod Krahulčí
Cena za balení 45 Kč/ 300 g
Cena za kg 150 Kč
Složení  vepřové maso 39 %,  

vepřové srdce 15 %, 
vepřové kůže,  vepřo- 
vé sádlo, sůl, 
želatina, koření,  
česnek

Senzorické hodnocení 
Vzhled – pořadí 1.
Chuť – pořadí 1.

Název  Chodura 
MINITLAČENKA 

Výrobce Beskydské uzeniny
Cena za balení 20 Kč/ 150 g
Cena za kg 133 Kč
Složení  vepřové maso min. 

35%, vepřová játra 
7%, vepřové sádlo, 
vepřová kůže, pitná 
voda, sůl, koření

Senzorické hodnocení 
Vzhled – pořadí 4.
Chuť – pořadí 4.

Název  Tlačenka světlá 
krájená

Výrobce  Ponnath  
ŘEZNIČTÍ MISTŘI

Cena za balení 22 Kč/ 200 g
Cena za kg 110 Kč
Složení  vepřové maso 50 %, 

vepřové kůže,  
pitná voda,  
jedlá sůl s jódem, 
koření

Senzorické hodnocení 
Vzhled – pořadí 2.
Chuť – pořadí 2.

Název  Selská  
tlačenka 

Výrobce Bivoj 
Cena za balení 45 Kč/ 500 g
Cena za kg 90 Kč
Složení  vepřové maso 30%, 

vepřová srdce 22 %, 
vepřové kůže 14 %, 
vývar, jedlá sůl,  
směs koření

Senzorické hodnocení 
Vzhled – pořadí 5.
Chuť – pořadí 5.

Název  Selská tlačenka  
mini  

Výrobce Kostelecké uzeniny
Cena za balení 45 Kč/ 500 g
Cena za kg 90 Kč
Složení  vepřové maso 42 %, 

vepřové kůže,  
vývar z masa, jedlá 
sůl jodovaná, směs 
koření, cibule,  
česnek

Senzorické hodnocení 
Vzhled – pořadí 3.
Chuť – pořadí 3.

Název  Tlačenka světlá mini 

Výrobce MP Krásno
Cena za balení 48 Kč/ 450 g
Cena za kg 107 Kč
Složení  vepřové maso 50 %, vep-

řové kůže, voda, vepřové 
sádlo,  sůl, směs a extrakt 
koření, sušená zelenina, 
látky zvýrazňující chuť  
a vůni E621, E635

Senzorické hodnocení 
Vzhled – pořadí 6.
Chuť – pořadí 6.

Menší balení s velkou etiketou, se kterou je 
třeba se poprat, aby se člověk dostal k obsahu. 
Typická tlačenková vůně. Na řezu vypadá 
dobře, má klasickou mozaiku. Až na světlejší 
barvu lze považovat za ideální prototyp. 
Obsahuje zelené, blíže neidentifikovatelné 
koření. Již na první pohled převládá měkké 
maso. Výrobce nezvolil jako ingredienci játra, 
nýbrž méně tradiční srdce. Chuťově je tlačenka 
výborná i bez jakýchkoli dochucovadel. 

Na tlačenku netypicky malé balení vhodné spíš 
pro paštiku či pomazánku. Konzervativním 
strávníkům tak určitě nedoporučujeme. 
Vůně připomíná salám. Je obtížné posuzovat 
vzhled, protože malá kolečka neprozradí 
strukturu mozaiky. Všechno je v tomto 
podání zmenšené, takže i méně vzhledné 
kousky (tučné maso, kůže) působí tak nějak 
přijatelněji. Nezbytné pojivo je však v tomto 
trpasličím podání na úkor masa.

Jediná zabalená stylem „vybalíš a jíš“ – tedy 
nakrájená na dva plátky, což je výrazně 
praktičtější, ale také se ihned odhalí případné 
nedostatky. Vůně je příjemně kořeněná. 
Mozaika hodně jemná, takže i nevábné kousky 
se ztratí. Výrobce na materiálu nešetřil, působí 
sympaticky masově. Vzhledově i konzistencí 
připomíná spíše sulc. Chuťově je výborná, 
naprosto standardní tlačenka, kterou byste ani 
v hospodě neodmítli.     

Voní jako masová konzerva, je silně cítit 
po sádle. Výrobce použil místo jater méně 
typická srdce, kterých nám navíc nadělil jen  
o něco méně než vepřového masa.  
Na řezu je viditelné pouze tlusté maso  
a srdce, což působí velmi odpudivě. Chuťově 
je tlačenka mastná, těžká, dominantní je 
tlusté maso. Jedná se sice o nejlevnější 
výrobek, ale ani to nepovedený vzhled  
a nedobrou chuť neomlouvá.  

Barva je ukázková, vůně příjemná, pro 
tlačenku typická. Obsahuje kousky neurčitého 
zeleného koření. Celkový vzhled odpovídá 
klasické levnější tlačence. Na první pohled 
je vidět hodně kůží, mozaika by mohla být 
jemnější. Tomu odpovídá i chuť – ačkoli je 
tlačenka dobře ochucená, je hrozně mastná. 
Ve složení je sice uvedeno 42 % masa, ale tomu 
senzorické hodnocení vzhledu ani chuti  
v žádném případě neodpovídá. 

Naprosto nečitelný a nepochopitelný obal 
obsahující dvakrát složení české a třikrát 
slovenské. Na jednom konci se zformovalo 
velké ložisko tuku, což nepůsobí zrovna 
lákavě. Na řezu se setkáme pouze s pojivem, 
chrupavkou a obrovským kusem masa, které 
vypadá jako párek v rohlíku. Po ochutnání 
máme pocit, že přežvykujeme jen želatinu, 
maso se úplně ztrácí. Jako jediný výrobek 
obsahuje látky zvýrazňující chuť a vůni.  

1.

4.

2.

5.

3.

6.

VÍTĚZ
TESTU
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Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Jedním z posledních hitů je třeba paleo-
litická dieta, která v podstatě doporučuje 
jediné: cpěte se jako neandrtálci! Dopustit 
na ni nedají třeba herečka Jessica Biel nebo 
herec Matthew McConaughey. Dieta vychází 
z předpokladu, že naše geny se jen nepatrně 
liší od těch, které měli naši předkové v době 
kamenné. Proto by nám měla vyhovovat 
stejná strava. A co jedli neandrtálci? To, co si 
ulovili nebo našli. Při paleolitické dietě tedy 
smíte jíst libové maso, drůbež, ryby  
a mořské plody, vejce, ovoce a zeleninu  
s nízkým obsahem škrobu, ořechy a semena. 
Vyhnout byste se měli výrobkům z pšeničné 
mouky, luštěninám, mléčným výrobkům, 
konzervovaným a nakládaným potravinám, 
bramborám a ovoci či zelenině s vysokým 
obsahem škrobu, stejně jako soleným potra-
vinám a šumivým nápojům.

Vata v tvářích a utajený pupek
Navzdory kultu dokonalosti jsou ale role, 
které vyhladovělí krasavci a krasavice prostě 

nezískají. K těm nejznámějším patří třeba 
titulní úloha ve filmové sérii natočené podle 
románu Maria Puza Kmotr. Ke všeobecnému 
překvapení do ní režisér Francis Ford 

Coppola obsadil v roce 1972 tehdy 48letého 
Marlona Branda. Mírně řečeno kontroverzní 
představitel rolí rebelů, jehož vlastní život 
si s jeho postavami nijak nezadal, držitel 
Oscara z roku 1954, spolu s Jamesem 
Deanem považovaný za ideál mužské krásy, 
představě blahobytného mafiána Vita 
Corleone příliš neodpovídal. Aby na plátně 
vypadal věrohodně, vycpávali mu maskéři 
tváře vatou. Za tuhle roli získal Oscara 
s pořadovým číslem dvě. Když se o sedm 
let později, v roce 1979, rozhodl Coppola 
vsadit na osvědčeného koně a obsadil 
Branda do hlavní role v připravovaném 
filmu Apokalypsa, bylo všechno naopak. 

Zhubnout, přibrat? 
Jistě, pane režisére!
Kamera je prevít. I těm nejštíhlejším hereckým hvězdám přidává kila, 
takže vypadají skoro jako jedni z nás. Jenže oni a ony cítí jako svou 
profesionální povinnost působit nadpozemsky dokonale. Pokud 
tedy režisér nerozhodne jinak. Diet, které drží, držely nebo se chystají 
držet nejen hollywoodské star, jsou plné noviny a časopisy. Když do 
internetového vyhledavače Seznam zadáte kombinaci klíčových slov 
„diety hvězd“, nabídne vám něco přes 150 000 odkazů.

Marlon Brando ve své neslavnější roli
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JAK PŘIBRAT (NEJEN) DO ROLE
Pokud to je jen trochu možné, dodržujte dostatek pohybu a budete-li 
zvyšovat příjem tuků, tak volte raději rostlinné oleje. Co se týká cukrů, 
tak těch konzumujte co možná nejvíce v nerafinované podobě – např. 
ve formě medu nebo sladkého ovoce. Také je důležitý příjem bílkovin, 
abyste nenabírali pouze tuk. Každé tělo ale reaguje na skladbu potravin 
jinak. Propracovaný a staletími prověřený systém nabírání váhy používají 
japonští zápasníci sumó. Jejich základním pokrmem je tzv. čankonabe, 
což je v podstatě zeleninový vývar s rybami a vším, co dům dal, samozřej-
mě s rýží. Nováčci, aby dostatečně přibírali, konzumují především velké 
množství rýže, přesto není při vrcholovém tréninku přibírání kilogramů 
nic snadného. Proto i bojovníci sumó na vyšší úrovni do svého jídelníčku 
začleňují různé podpůrné potravinové doplňky, cílené na přibírání svalo-
vé hmoty, nikoli jen tuku.

Režisér čekal na place urostlého, mužného 
lamače ženských srdcí. Před kameru 
nastoupil stopadesátikilový otesánek 
s monumentálním pupkem. Zakamuflovat 
jej dalo celému štábu neskutečnou práci. 
Až na sklonku Brandova života (zemřel 
v roce 2004) se ukázalo, že celý život bojoval 
s bulimií. Chorobné přejídání a následné 
prudké zvracení ho trápilo od 50. let. Později 
narozeným a také později proslaveným 
hvězdám už by něco takového neprošlo. 
Vybavíte si oplácanou Renee Zellweger 
v Deníku Bridget Jonesové? To nebyly žádné 
vatou vycpané tváře, ale poctivých 15 kilo 
navíc, které herečka musela rychle přibrat, 
aby její hrdinka působila ve své touze po 
štíhlosti (a po lásce až za hrob) dostatečně 
přesvědčivě.

Od naivky k vražedkyni
Také už se nepsal rok 1972 a Renee není 
Marlon. Film Deník Bridget Jonesové podle 
stejnojmenné knihy Helen Fieldingové 
z roku 1996 měl premiéru 13. dubna 2001. 
Jenže už o rok později šel do kin muzikál 
Chicago, kde herečka ztělesnila vražedkyni 
Roxie Hart. O 20 kilo lehčí vražedkyni. Postu-
pem, jakým dokázala nabrat do role Bridget, 
se novináři nikdy nezbývali. Permanentní 
dietářka, která se přestala omezovat, to ale 
nemohla mít nijak složité. Způsobu, jakým 
se Renee Zellweger váhového přírůstku  

a ještě pár kil navíc rychle zbavila, byl věno-
ván mnohem větší mediální prostor. Sama 
o tom, jak se jí to povedlo, nerada mluví, ale 
přesto se proslýchá, že za všechno může tzv. 
zónová dieta. Ta stojí na základním poměru 
denního jídelníčku: 30 % bílkoviny (maso, 
mléčné výrobky), 30 % tuky a 40 % sacha-
ridy (zelenina, rýže, pečivo, těstoviny). Za 
týden se tak dá zhubnout 1-1,5 kg. K snídani 
si můžete dát třeba omeletu ze čtyř vaječ-
ných bílků smažených na másle, 2 červené 
papriky, ½ hrnku sýra cottage. K obědu 
plátek kuřecích prsou se špenátem a k večeři 
grilovanou rybu s brokolicí a chřestem a dre-
singem ze 3 lžic olivového oleje a vinného 
octa. Tak co – chtěli byste roli v muzikálu?

Cukrovka jako vedlejší  
produkt slávy
Tom Hanks roli ve filmu Trosečník chtěl,  
a hodně. Stejně jako předtím třeba 
Forresta Gumpa a další postavy, které 
se díky jeho umění staly nesmrtelnými. 
Mělo to ale háček. Aby vynikla proměna 
uspěchaného systémáka firmy FedEx, 
kterého fast foody obalily vrstvou 
podkožního tuku, v lidskou bytost bojující 
o přežití na pustém ostrově, vymyslel 
režisér Robert Zemeckis vcelku prostý 
postup. Hanks si musel nejdřív vypěstovat 
skutečně blahobytný vzhled. Natočily se 
pasáže před ztroskotáním  

a těsně po něm – a hlavní aktér dostal 
na rok volno. Za tu dobu si měl nechat 
narůst vlasy a vousy. A také zhubnout 
20 kilo. Dokázal to a přidal si do své 
filmografie další úspěšný titul. Váhové 
skoky pro něj ostatně nebyly ničím novým. 
Už v roce 1993 bodoval díky snímku 
Philadelphia, kde si zahrál HIV pozitivního 
homosexuálního právníka bojujícího za svá 
práva proti firmě, která jej kvůli nemoci 
propustila. Režisér Jonathan Demme 
od Hankse pochopitelně nevyžadoval, 
aby do role přibral nebo zhubnul naráz. 
Váhový úbytek musel být pěkně pozvolný, 
aby to odpovídalo obvyklým klinickým 
příznakům. Teď už by herec podobnému 
požadavku vyhovět nemohl. V roce 2013 
u něj totiž lékaři zjistili cukrovku druhého 
typu. Nevyloučili, že může souviset 
s extrémními váhovými skoky v minulosti. 
Žít se s touto chorobou samozřejmě dá. 
Nezbytnou podmínkou je ale náležitá 
životospráva.

Jak přesvědčivě zahrát AIDS
Přesto se zástupce mladší herecké generace 
Matthew McConaughey nedávno přiznal, 
že se s Tomem Hanksem radil o hubnutí. 
Ani McConaughey totiž neváhá kvůli roli 
střídat extrémy. Ve filmu Bez kalhot z něj 
byl nabušený striptér, ve snímku The Dallas 
Buyers Club zase vychrtlý muž trpící nemocí 

Matthew McConaughey Renne Zellweger Jason Segel
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Anne Hathaway
Během jednoho roku musela mít 
bezchybnou postavu pro upnutý oblek 
Kočičí ženy ve snímku Temný rytíř 
povstal, a hned poté měla ztvárnila 
na tuberkulózu umírající prostitutku 
v muzikálu Bídníci. Je jasné, že se 
dvanáct měsíců nemohla moc najíst. 
Představitelka  těchto rolí přiznala, 
že nejedla prakticky nic jiného než 
ředkvičky a hummus. Ne víc než 500 
kalorií denně. Navíc trávila několik 
hodin v posilovně. Každý den. „Ten 
kostým byl psychický teror. Celé 
měsíce ovládal můj život. Vešla jsem 
do posilovny a vyšla jsem až za deset 
měsíců,“ komentovala pak rok 2012.

Natalie Portman
Velmi křehká a drobná izraelská he-
rečka pro oscarovou roli v Černé labuti 
ještě zhubla víc než dvanáct kilo. Jak?  
Již rok předtím, než padla první klapka 
natáčení filmu o schizofrenní baletce, 
začala Natalie každý den pět až osm 
hodin trénovat balet a ještě cvičila 
několik hodin v posilovně. Okamžitě, 
když režisér Darren Aronofsky dotočil 
poslední klapku, ráda opustila svět 
baletu. „Myslela jsem jenom na jídlo  
a jedla těstoviny, těstoviny a těstovi-
ny… A žádné cvičení! Bylo to ze dne 
na den. Vrátila jsem se zas k normál-
nímu životu,“ popsala konec hubnutí 
Natalie.

Amanda Seyfried
Tato herečka s ženskými křivkami 
prošla v roce 2009 změnou 
vzhledu kvůli roli ve snímku Chloe. 
Stravovala se podle na míru šité 
speciální diety, při které mohla jíst 
jen čerstvé, nijak neupravované 
potraviny. 
„Co jsem měla včera k obědu? 
Špenát, špenát a zase špenát. 
A jako bonus trochu zrní,“ řekla 
tehdy v rozhovoru pro Esquire.  
Přiznává však, že s méně drastickou 
dietou pokračuje i nyní. „Jsem 
hollywoodská herečka a prodávám 
lidem iluzi dokonalosti. Je to sice 
zvrácené, ale za to mě platí.“

NEJDIETNĚJŠÍ HERECKÉ DIETY 

AIDS. Právě pro tuto roli konzultaci se 
starším kolegou nutně potřeboval. Původně 
herec vážil 84 kilogramů a myslel, že mu 
bude stačit, když bude o 19 kg lehčí. Pak 
ale zhubl až na 61 kg. Dušuje se ovšem, že 
po Hanksovi své váhové výkyvy konzultoval 
ještě s odborníky na výživu. Snad se mu tedy 
následky vyhnou.

Vynechejte půlnoční pizzu!
Originální recept na hubnutí má Jason Segel. 
Herec známý u nás díky seriálu Jak jsem po-
tkal vaši matku musel shodit kvůli připravo-
vané komedii Sex Tape. Společně  
s Cameron Diaz ztvárnili ve filmu, který 
bude mít premiéru v červenci 2014, čerstvé 
novomanžele, kterým se ztratí jejich erotické 
video. Celkem pochopitelně neodehrají oba 

hlavní představitelé všechny scény oblečení 
od hlavy až patě, takže vylepšit postavu byla 
u Jasona prostě nutnost. Novinářům se svěřil, 
že polovinu úspěchu si zajistil, když vynechal 
půlnoční objednávky pizzy. Protože se v sou-
vislosti s natáčením začalo zároveň šuškat, 
že jeho vztah s Cameron dávno není jen ryze 
pracovní, možná máme po ruce vysvětlení i 
pro druhou polovinu úspěchu.

Dvacet kilo za dvacet let
Příklad zajímavého vývoje postavy (rozumějte 
tělesných proporcí) bychom ostatně našli i na 
domácí scéně. Když  
si režisér Jaroslav Soukup vybral do role 
boxera Vildy Jakuba ve filmu Pěsti ve tmě 
vycházející hvězdu Marka Vašuta, čekal 
herce tvrdý trénink s kaskadérem a bývalým 

boxerem Jaroslavem Tomsou. Výsledkem byla 
mimo jiné slušná rohovnická technika, díky 
níž podle znalců působí Vašut na plátně při 
scénách z ringu přesvědčivěji než Sylvester 
Stallone v Rockym. Na premiéře v roce 1986 
si ale mohli diváci a hlavně divačky ověřit, že 
box je také vynikající prostředek na hubnutí. 
Vilda Jakub, kterého Vašut hrál, byl podle 
členění do váhových kategorií welter. Boxeři 
této kategorie se musejí vejít do váhového 
rozpětí 64 až 69 kilo. Marek Vašut to zvládl i 
při své výšce 186 centimetrů. Své mužné torzo 
nabídl kameře například také ve filmu Bestiář. 
Když se jako cynický politik chlubí cizím peřím 
v podobě daru ze státní návštěvy v Amazonii, 
je i na něm patrný nemalý hmotnostní posun. 
Dvacet kilo představuje velmi střízlivý odhad. 
Jenže měl na to dvacet let. •
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Kanada je veliká. Jsou tady veliké hory  
a skály, veliké cedry v rozlehlých lesích  
a veliké vzdálenosti od městečka k městu. 
Lidé jezdí ve velikých autech a mají doma ve-
liké lednice, protože v obchodech se všechno 
prodává ve velikých baleních. Jednoduše se 
vám stane, že si z menšího nákupu odnášíte 
čtyři třičtvrtělitrové jogurty, dvoukilogramové 
balení špaget, pět kilogramů mouky a tři litry 
zmrzliny. Zase jste ale zásobeni na dlouhou  
a tuhou zimu. Ta však tady ve Vancouveru ne-
hrozí, je to jedno z nejteplejších měst Kanady. 
A po Torontu také druhé nejmultikulturnější. 
Přistěhovalci snad ze všech koutů světa jsou 
poměrně vřele vítáni, neb hustota osídlení 
Kanady je stále velmi malá. Díky tomu může-

te klidně i v jedné ulici zavítat do moderních 
křesťanských, muslimských, buddhistických 
i hinduistických svatostánků, stejně jako si 
jednoduše vybrat mezi čínskou, japonskou, 
filipínskou nebo mexickou restaurací. A pro-
tože národní restaurace vaří hlavně pro své 
krajany, ochutnáte tady skutečná tradiční jíd-
la, ne ta upravená pro evropský jazýček, jako 
je tomu většinou u nás. Při jedné procházce 
po městě jsme hladoví usedli do čínské 
restaurace s vidinou dobrého masa s rýží či 
nudlemi, objednali jsme si barbecue kachnu 
(alespoň jsme si to mysleli) a dostali hustou 
rýžovou polévku (tzv. congee), ze které se 
opravdu daly hůlkami vylovit kousky barbe-
cue kachny. Inu, ani menu v angličtině vám 

vždycky nepomůže. Multikulturnost země má 
pro našince, který se zde chce porozhlédnout 
a pracovat, 
 i velkou výhodu. Lidé jsou tu zvyklí na různé 
přízvuky angličtiny i na to, že jsme každý 
trochu jiný.

Ve znamení lososa
Původní obyvatelé místní nádherné krajiny 
jsou Evropany nazýváni indiány. Dnes se jim 
zde říká First nations (První národy)  
a hlásí se k nim asi 3,5 % obyvatel Kanady. 
Původní obyvatelé žili v hlubokém souznění 
s přírodou, s níž je spojená i jejich duchovní 
tradice. Živili se zemědělstvím, sbírali plody 

Připravili Jana Králíková a Pavel Štěch, foto autoři, shutterstock

 
javorový sirup
Kanada je tak obrovská, že popsat ji celou si netroufneme. 
Zatím jsme totiž jen nahlédli pod pokličku třetí největší 
metropole Kanady, Vancouveru. Tisíc občanů České republiky 
mezi osmnácti a třiceti pěti lety má každý rok šanci získat tzv. 
Working Holiday vízum, s nímž můžete 12 měsíců libovolně 
pracovat, cestovat a poznávat tuto nádhernou zemi. A tak tedy 
pracujeme, cestujeme a poznáváme, a to i chuťovými pohárky.

Jak voní 
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lesa a lovili ryby, hlavně lososy. Losos je 
místní fenomén. Každý rok na podzim táhnou 
lososi z oceánu proti proudu řek až do bystři-
ny, kde se oni sami vylíhli, aby se zde vytřeli 
a pak uhynuli. Přinášejí tak potravu lidem, 
medvědům i další zvěři a obohacují půdu 
o potřebné živiny. Původní obyvatelé jsou 
mistři v uzení lososa. Dopřát si ho můžete 
v mnoha restauracích a pokocháte se přitom  
i uměním prvních národů. Současné genera-
ce prvních národů se snaží předávat mladším 
původní lidovou kulturu, jazyk a tradiční 
řemesla, přestože už žijí hlavně ve městech.

Pomalé a výživné
Evropané začali osidlovat Kanadu na začátku 
17. století. Přinesli s sebou anglickou  
a francouzskou kuchyni, která si samozřejmě 
musela vystačit s místními produkty – hovězí 
a jehněčí maso, krůta, brambory, zelenina, 
dýně, borůvky a brusinky místních lesů jsou 
vydatnou krmí i po náročném dřevorubec-
kém dni. Tradice hustých omáček z masa  
a zeleniny, tzv. stew, trvá dodnes. Kanaďané 
si nemohou vynachválit spotřebič zvaný slow 
cooker. Je to elektricky vyhřívaná keramická 
nádoba, do které ráno naskládáte syrové 
maso a zeleninu, zapnete a odpoledne 
přijdete z práce (ať již z lesa, či z kanceláře), 

vypnete slow cooker a teplou, výživnou stew 
můžete podávat.
Abychom nezapomněli, Vancouver je přístav-
ní město s dlouhou rybářskou tradicí. Pro 
nás je to romantika pozorovat lodě všech 
velikostí a potkávat rybáře spravující sítě, pro 
místní je to každodenní chléb. V některých 
přístavech je speciální molo pro loďky, na kte-
rých se prodávají čerstvé nebo přímo na moři 
zamražené ryby. Tomu jsme samozřejmě ne-
mohli odolat a koupili jsme si čerstvé krevety 
přímo od rybářů. Doma jsme je vyloupali  
a dvě minuty osmahli na pánvi s česnekem  
a cherry rajčátky, byla z nich výtečná omáčka 
na špagety. Dokonce jsem musela přehod-
notit své přesvědčení, že plody moře jsou tak 
trochu gumové – nemusejí být.

Kanada není Amerika!
Zeptáte-li se místních, co je typické pro 
kanadskou kuchyni, dozvíte se: „Není jako 
americká!“ Kanaďané dbají na čerstvost 
potravin, velmi populární je cokoli „organic“ 
(bio), čerstvou zeleninu i ovoce stejně jako 
pečivo koupíte i v 7 hodin večer a v neděli. 
Přestože tradiční je pečivo bílé, prodává se 
tu spousta celozrnného chleba, sehnat se dá 
i žitný. Cestou z práce nakoupíte v pekárně a 
těšíte se na stew nebo masové chilli, které na 

vás doma čeká. A pokud jste ráno nezapnu-
li váš slow cooker, snad každá z místních 
restaurací vám za relativně levný peníz nabalí 
do krabiček, co hrdlo ráčí. Ať už je to čína, 
suši nebo pořádný hamburger s opravdovým 
hovězím mletým steakem. Kamarádi z Čech 
se nás nejčastěji ptají, jestli už jsme potkali 
medvěda. Zatím nepotkali a jsme tomu doce-
la rádi. Zato každý den ve městě potkáváme 
několik veverek a dvakrát jsme měli štěstí na 
medvídka mývala. Jsou to roztomilí tvorové 
s pruhovaným ocáskem až do té doby, než 
zjistíte, že v noci převrhli vaši popelnici, 
vytahali z ní celý obsah a všechno poživatelné 
rozkousali a roznesli po dvorku. To se tu děje 
docela často, je tedy šikovné důkladně zavírat 
popelnici protimývalím víkem. Na podzim 
tu přelétají obrovská hejna sněžných hus 
ze severu Aljašky přezimovat na jih, a když 
se zastaví třeba na fotbalovém hřišti a pak 
vzlétnou v šikmých řadách pokračovat na své 
cestě, je to také pěkná podívaná.

Ve stínu javorů
Vydáte-li se do Kanady na podzim, zjistíte, 
proč je javorový list na národní vlajce červe-
ný. Ale chuť javoru si můžete vychutnat kdy-
koli. Kanada je největším vývozcem javorové-
ho sirupu na světě, jen v kanadské provincii 

Příroda jako z pohádky Tradiční masový koláč

Koupíte čerstvé přímo od rybářů Losos je místní fenomén
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Quebec se vyrobí tři čtvrtiny celosvětové pro-
dukce. Javorový sirup používali jako sladidlo 
původní obyvatelé dlouho před příchodem 
Evropanů, kteří se to od nich naučili. Výroba 
spočívá v navrtání kůry cukrového javoru, do 
otvoru se připevní nádoba nebo hadička, do 
které stéká javorová šťáva. Ta se pak vaří  
a tím zahušťuje. V Kanadě se ročně uvaří přes 
30 milionů litrů sirupu. Vychutnáte si ho na 
palačinkách či vaflích, výborné jsou i bonbó-
ny z javorového cukru nebo sladké javorové 
pečivo.
A když si přivezete lahvičku nebo plechovku 
domů, při každém otevření si vzpomenete na 
kanadskou přírodu, jejíž kousek vám voní  
a sládne na jazyku, i na milé lidi, kteří v té 
velké zemi žijí ve stínu javorů.

A jak se tady žije našincům?
Bydlíme v Richmondu, to je čtvrť asi  
20 kilometrů jižně od centra Vancouveru, 

ve velkém rodinném domě Číňanky, která 
pronajímá několik pokojů. Obyvatelé jsou 
hlavně mladí lidé, kteří dorazili do Kanady  
za prací a za poznáním, tak trochu jako my,  
a přitom z celého světa. Kuchyň máme všichni 
společnou, a tak jsme při vaření našich 
večerních kuřecích polévek, špaget s červenou 
omáčkou a pomazánek na chleba ochutnali 
spoustu exotických dobrot. Nejzajímavější 
byly indonéské rýžové lupínky s rybí příchutí, 
které se při ohřívání nafouknou. A také čínské 
knedlíčky plněné masovou směsí. Poznáváme 
tu i kulturní odlišnosti – Číňané si potrpí na 
teplé jídlo k snídani i k večeři, je naservírované 
v různých mističkách, ze kterých si každý 
nabírá. Francouzi kuchtí až kolem desáté 
večer, ale stojí to za to. Když už se vaření 
věnuje čas, tak ať je to dobrota. Indové si 
potrpí na pálivé, ale na závěr si dají lehkou 
jogurtovou omáčku, která neutralizuje pálivé 
chutě. 

Co jsme se naučili od Kanaďanů? 
Kupovat dobré hovězí. Výborné hovězí na 
rib eye steak je tady levnější než kuřecí,  
a navíc k dostání v každém řeznictví. Když 
odhadnete, jak dlouho ho smažit, je to 
lahodná a jednoduchá večeře dostupná  
i pro místní prodavačku v pekárně a tesaře 
na stavbě. 
Jak jsme se k těmto profesím vlastně 
dostali? Odložili jsme tu na pár měsíců své 
vysokoškolské tituly stranou a pracujeme 
bez počítače, hlavně rukama, ale zato s in-
tenzivním kurzem angličtiny a relativní svo-
bodou se kdykoli sbalit a hurá do hor a lesů 
a cizích měst, kde se třeba zase na nějakou 
dobu naučíme jinou profesi. Výhodou je, že 
v podstatě s minimální mzdou, se kterou 
tady asi většina cestovatelů začíná, se dá 
sice skromně, ale dobře žít a našetřit na 
pár týdnů lyžování a cestování i na letenku 
zpátky domů.    ►

Potuine – hranolky s omáčkou a sýrem Javorový sirup patří k symbolům Kanady

Ve Vancouveru jsou přistěhovalci vítáni
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z KanadyRECEPTY
ŠPAGETY S KREVETKAMI

LOSOS NA SLADKO

KANADSKÁ HOVĚZÍ STEW

Ingredience: 300 g špaget, 400 g neloupaných krevet (nebo 250 g 
loupaných), 300 g cherry rajčátek,  2 stroužky česneku, citronová šťáva, 
olivový olej

Ingredience: 2 filety z čerstvého lososa, 2 dcl javorového sirupu,  
1 dcl whiskey, sůl, špetka sušených chilli papriček, pepř, sušená cibule

Ingredience: 1 kg libového hovězího masa, 1 lžíce rostlinného oleje, 
3 lžíce másla, ¾ hrnku nakrájené cibule, ¼ hrnku hladké mouky,  
1 lžička soli, ½ lžičky čerstvě namletého pepře, 1 bobkový list, 1 lžička 
drceného tymiánu, 1 lžička majoránky, 4 hrnky hovězího vývaru nebo 
vody, 6 – 8 menších brambor, 6 – 8 cibulí, 6 – 8 mrkví, 3 petržele, 
3 plechovky rajčat, 1 hrnek hrášku (možno použít mražený),  
½ hrnku čerstvě nasekané petrželky

Postup
Špagety uvaříme dle návodu. Na rozpáleném olivovém oleji osmažíme 
nahrubo nakrájený česnek s celými neloupanými cherry rajčátky.  
Když začínají rajčátka pouštět šťávu, přihodíme vyloupané krevety  
a zakápneme šťávou z půlky citronu. Dále smažíme asi jednu minutu. 
Když se krevety smaží déle, tuhnou. Na závěr přidáme na pánev 
uvařené špagety a promícháme s omáčkou. Servírujeme s bílým vínem.

Postup
Připravíme si nejdříve omáčku svařením javorového sirupu s whiskey.  
Vaříme na mírném ohni tak dlouho, než je hustá tak, že nechává vrstvič-
ku na lžíci. Pak ji odstavíme, vmícháme do ní lžíci másla a špetku chilli 
papriček. Filety osolíme a opepříme, posypeme sušenou cibulí a nechá- 
me asi patnáct minut odležet při pokojové teplotě. Pak pečeme v trou-
bě, asi 6 minut po každé straně. Na talíři přelijeme filety sladkou omáč-
kou a podáváme s bílým pečivem.

Postup
Maso nakrájíme na kostičky. Ve velké pánvi rozpálíme olej se lžící másla  
a osmažíme kostičky masa. Důležité je, aby se maso zatáhlo. Maso osma-
hlé dohněda odložíme stranou a do pánve přidáme další lžíci másla, na 
kterém osmahneme cibulku dozlatova. Pak přidáme hladkou mouku  
a osmažíme jíšku. Když je jíška světle hnědá, přidáme předem připravené 
maso, koření a zalijeme vývarem nebo vodou. Promícháme a vaříme na 
mírném ohni, než maso změkne, asi 1,5 hodiny. Poté přidáme oškrábané 
brambory vcelku nebo nakrájené na poloviny, mrkev a petržel na delší 
proužky a cibule vcelku, jen je lehce nařízneme u kořene do tvaru písme-
ne X. Přidáme také pokrájená sterilovaná rajčata i s omáčkou. Přikryjeme 
pokličkou a dusíme na mírném ohni, než je zelenina měkká, asi 40 minut. 
Přidáme hrášek a vaříme dalších pět minut. Na závěr můžeme dokořenit, 
případně zředit dle chuti. Posypeme čerstvě nasekanou petrželkou.

20 minut, 2 osoby

20 minut, 2 osoby

2,5 hodiny, 8 osob



Jedinečné spojení karamelu, 
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Na jídelním lístku se s názvem vídeňský řízek 
můžeme setkat velmi často. Nezřídka se však 
jedná o omyl či velkorysé zacházení restauraté-
rů s tímto pojmem. Kuřecí či vepřový – hlavně 
že je vídeňský? Chyba lávky, vídeňský řízek 
musí být totiž výhradně z telecího masa, z části 
zvané ořech a připravený na přepuštěném 
másle. V kolébce řízku Rakousku je tzv. Wiener 
Schnitzel chráněný zákonem. V tamějších 
restauracích nesmí být pod tímto názvem na-
bízeno nic jiného, jinak majiteli hrozí pokuta za 
klamání zákazníků. To dobré je třeba si chránit!

Sloní porce
Správný vídeňský řízek tedy musí pocházet 
z nejkvalitnější a nejchutnější části telete 
zvané ořech. Jak je ale možné, že je vídeňský 
řízek tak veliký, že se mu přezdívá sloní ucho, 
když ořech tak obrovský průřez rozhodně 
nemá? Klíčem je trik, který zkušení kuchaři 
výborně ovládají. Při krájení masa první 
plátek tlustý asi dva centimetry nedoříznou 
až do okraje a dokončí až řez druhý. Když tyto 
dva spojené plátky ještě naklepou, dostanou 
ovál dlouhý 40 centimetrů a široký přes 30. 

Typickým znakem je i pokaždé přítomná 
drobná trhlinka v místech, kde má maso z oře-
chu blanku. 

Radeckému díky!
Za řízek v dnešní podobě údajně vděčíme 
maršálu Radeckému, který jinak mezi české 
oblíbence a hrdiny zrovna nepatří. Historie 
naklepaného a obaleného masa však prý 
sahá mnohem dále, až do starověkého Řecka. 
Na stolech císařů se od 9. století se objevo-
valy kousky masa obalované v plátcích zlata. 
Tento zvyk převzali postupně i šlechtici  
a bohatí občané, než byl v roce 1514 zakázán 
a nahrazen postupně zlatem jiným – usmaže-
nou strouhankou. Takto obalované maso se 
postupně šířilo do severní Afriky a jižní Evropy, 
kde zvláště v Miláně získalo velkou oblibu 
a začalo se zde připravovat pod názvem 
cotoletta milanese. Zde ho také někdy v srpnu 

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

Zlato, 
které dobylo svět
Prostší to být asi nemůže, a přesto kombinace mouky, vejce  
a strouhanky dobyla svět. Je smažený, tedy nezdravý, ale přitom 
se řízek těší té největší oblibě. Svou cestu si našel nejen na české 
štědrovečerní stoly, ale také do hovorové mluvy – když o někom 
řeknete, že je řízek, vyjádříte mu tím svůj hluboký obdiv. 
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1848, kdy se město po neúspěšných pokusech 
osvobodit se stalo opět poddaným habsbur-
ské monarchie, objevil vojevůdce Václav 
Radecký. Ten si kotletu obalovou směsí nejen 
strouhanky, ale vylepšenou i o parmazán, 
zamiloval. A rozhodl se o tomto objeveném 
pokladu informovat Vídeň, kde do té doby 
znali maso oblečené jen v dvojobalu sestáva-
jícím z vajec a mouky. Císař Franz Josef I. brzy 
obdržel depeši, aby maso v italském trojobalu 
(mouka, vejce a směs strouhanky a parmazá-
nu) zařadil do dvorního jídelníčku.  
Ovšem ukázalo se, že vídeňská kuchyně tak 
dobře vybavena nebyla – kuchař neměl par-
mazán k dispozici. Nechtěl si však natěšeného 
císaře přiznáním rozhněvat a rozhodl se řízek 
obalit jen v mouce, vejci a samotné strou-
hance. Osmažil jej na přepuštěném másle 
a panovníkovi naservíroval s bramborovým 
salátem. Císař si naštěstí pokrm oblíbil a na 
parmazán s prvním soustem zapomněl. Řízek 
se tak zařadil mezi poklady rakouské kuchyně. 

Citron pro chuť?
Do českých kuchyní se rozšířil také díky čes-
kým kuchařkám hojně působícím v rakous-
kých šlechtických domech. I u nás se řízek 
rychle zabydlel a stal se oblíbeným (nejen) 
svátečním jídlem. 
Tradičně byl vídeňský řízek podáván s hlávko-
vým, bramborovým nebo okurkovým salátem 
či bramborami s petrželí. Dnes není neobvyklé 
si ho objednat s rýží, hranolkami nebo peče-
nými bramborami. V severním Německu může 
na stole přistát řízek obložený dokonce nejen 
kouskem citronu, ale i plátkem okurky, ančo-
vičkami a kapary. Řada z nás má zvyk pokapat 
si křupavý řízek citronem. Dříve však tato pra-
xe nebyla jen otázkou zlepšení chuti. Výrazná 
chuť citronové šťávy měla maskovat pachuť 
žluklého tuku a lehce zkaženého masa. 

Vídeňský je jen jeden
Dnes do trojobalu už balíme mnohem více 
pochoutek, nejen telecí plátek – kuřecí 
maso, vepřové, dokonce i sýr. Francouzi si 
řízek oblíbili až v momentě, kdy mezi dva 
plátky telecího masa vložili šunku a sýr, 

čímž dali vzniknout slavnému Cordon Bleu. 
Jak přesně získal svůj název (v překladu 
 modrá stuha), je také zahaleno tajemstvím. 
Jisté je, že se ve francouzštině jedná  
o metaforu pro vysokou kuchyni a nejstarší 
dochovaná zmínka sahá do roku 1949.  
Od roku 2012 musí dle soudního rozhodnutí 
pravý Cordon Bleu obsahovat pouze 
vepřovou šunku a pravý sýr. Použití drůbeží 
šunky či jakékoli náhražky musí být jasně 

deklarováno. Ke klasice francouzské 
kuchyně patří také tzv. pařížský řízek, jehož 
vznik se datuje ke světové výstavě v roce 
1889. Jedná se o tenký plátek telecího masa 
obalovaný pouze ve vejci a mouce. Smaží 
se na rostlinném oleji nebo másle, případně 
je pečený v troubě a na závěr dodělaný na 
pánvi s trochu másla. 
Variant je tedy nespočet, ale ten pravý 
vídeňský je jen jeden.
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Je čas:
Připravit své tělo na postní 
období před Velikonocemi

U dobrého řezníka si koupit 
zabijačkové pochoutky

Zahřát se domácím 
bylinkovým čajem

Nezapomínat na pravidelné 
doplňování vitaminů. Sníst 
bychom měli 400 gramů ovoce 
a zeleniny denně!

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Chtěl bych se zeptat, 
zda je v pořádku, že v obchodech jsou 
vejce skladována volně v regálech. 
Neměla by být náhodou umístěna 
v chladničkách?

Česká legislativa stanovuje, že vejce 
třídy A (tedy čerstvá vejce určená pro 
maloobchodní prodej) musejí být 
uchovávána při nekolísavé teplotě 
v rozmezí 5 až 18 °C. Nemusejí být 
tedy nutně umístěna v chladicích 
boxech, podstatné je, aby byly 
splněny tyto skladovací podmínky. 
Stáří vejce lze těžko odhadnout, avšak 
obchodníkům se doporučuje, aby 
neprodávali vejce starší než  
21 dní. Jsou-li vajíčka skladována  
za správných podmínek, jsou 
spolehlivě v pořádku 28 dní.

Únor
Masopustní veselí

Masopust, regionálně nazývaný fašank, 
končiny či ostatky, je časem oslav mezi 
dvěma postními obdobími. Zatímco 
počátek má pevné datum připadající 
po svátku Tří králů, konec je závislý 
na datu Velikonoc. Letos připadá 
Popeleční středa na 5. března. Masopust 
představuje dobu hodování plnou 
tanečních zábav, zabijaček, průvodů 
a také svateb. Byl oficiálně považován 
za svátky jídla, na svátečním stole 
nemohly chybět koblihy, boží milosti, 
klobásy, slanina, pálenka a samozřejmě 
zabijačkové pochoutky jako jitrnice, 
jelita, ovar nebo škvarky. 

Měsíčník SVĚT POTRAVIN,  adresa: Granville, s. r. o., Sabinova 7, 130 00 Praha 3 
tel.: 222 781 811, email: redakce@svetpotravin.cz, www.svetpotravin.cz

REDAKCE: Dana Večeřová (šéfredaktorka), dana.vecerova@svetpotravin.cz, Jana Uhlířová (editorka), jana.uhlirova@svetpotravin.cz,  
Kateřina Bendlová (editorka), katerina.bendlova@svetpotravin.cz, OBCHOD: Ivana Mášová, ivana.masova@svetpotravin.cz  
REDAKČNÍ RADA: Ing. Tomáš Kreuzer, doc. MVDr. Milan Malena, Pd. D., Ing. Věra Menšíková, Ing. Jakub Šebesta  
VYDAVATEL: Granville, s. r. o., IČO: 28967653 REGISTRACE: MK ČR E 18477, ISSN 1803-5140 
DISTRIBUCE: MEDIAPRINT KAPPA, s. r. o.,  POSTSERVIS, a. s.
Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.

ZKONZUMUJTE IHNED
Vážená redakce,
před časem jste mi otiskli stížnost na praktiky 
provozované prodavači v supermarketu Spar 
v Letňanech. V reakci na dopis, kterou poskytla 
obchodní inspekce, byla dokonce avizovaná 
kontrola v této prodejně, ale jak se zdá, tak 
k nápravě nedošlo. Reklamace zákazníků na to, že 
cenovky u zboží se výrazně liší od reality při placení, 
zaznamenávám prakticky při každé návštěvě 
a o nezájmu drzých prodavaček nemá ani cenu 
psát. Ale co mě opravdu zarazilo, byl můj nákup  
30. 12. v oddělení lahůdek. Koupil jsem si krájenou 
šunku a zabalenou v papíře jsem ji po zhruba 
půlhodinové cestě dal do ledničky. A ráno jsem 
se nestačil divit, jak během pár hodin parádně 
zezelenala. Na můj dotaz v obchodě, jak je to 
možné, jsem se dozvěděl, že na účtence bylo 
zřetelně uvedeno, že zboží zakoupené 30. 12. je 
nutné ten samý den zkonzumovat. Všimnout jsem si 
toho možná měl, ale hlava mi nebere, jak je možné 
prodávat zboží s tak krátkou dobou trvanlivosti. 
Můžete mi, prosím, na tento dotaz v dohledné 
době odpovědět? A já do té doby v tomto obchodě 
zakoupené zboží raději zkonzumuju hned, jak 
projdu přes pokladnu. Pro jistotu rovnou z papíru.

Ivo Kulička, Praha

Vážený pane Kuličko,
děkujeme za další zajímavý dopis a podnět k za- 
myšlení, jak na tom české obchodní řetězce se 
svou kvalitou ve skutečnosti jsou. Váš dotaz 
samozřejmě předáme Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekci a České obchodní inspekci  
k posouzení a o výsledku Vás budeme informovat.

redakce

ŘIĎME SE PŘÍRODOU
Vážení,
v posledních vydáních vašeho časopisu jsem si 
se zájmem přečetla články, co máme jíst v zimě 
a jaké potraviny jsou nejvhodnější ke konzumaci 
v různých fázích roku. A přestože měly různé 
autory a do jisté místy i úhel pohledu, v jednom 
závěru se shodovaly – jezme nejlépe to, co nám 
příroda v daném období nabízí. Opět se tak 
potvrdila známá pravda, že je zbytečné něco 
stále dokola vymýšlet, když se stačí podívat 
na to, co už bylo dávno vymyšleno a staletími 
prověřeno. Nedá se to samozřejmě brát úplně 
doslova, nejsem žádný staromilec a je mi jasné, 
že se mění nejen doba, ale i výběr, dostupnost 
a kvalita (někdy bohužel) potravin, jen mi jde  
o potvrzení staré pravdy, že méně někdy bývá 
více a že i při tak samozřejmě činnosti, jakou 
je vlastní stravování, je lepší vzít za pomocníka 
vlastní rozum než rady některých výživových 
poradců.

Věra Lázničková, Prostějov

Koření měsíce

V zimě se nemusíte spoléhat jen na 
čaje, ale zahřát vás může i koření chilli 
oblíbené v latinskoamerické či indické 
kuchyni. Obsažená látka kapsaicin 
dokáže stimulovat krevní oběh, snižuje 
hladinu cukru v krvi a zanedbatelný není 
ani obsah vitaminu C. Podporuje chuť 
k jídlu a má vliv na bolesti. Za pomocí 
chilli si tedy připravte pikantní omáčku, 
pesto nebo polévku. Na druhou stranu 
příliš kořeněná jídla mohou vyvolat 
onemocnění žlučníku nebo žaludku.  
I zde platí, všeho s mírou.

Chilli
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Farmářské trio hrubozrnných paštik
Farmářské trio hrubozrnných paštik pochází od francouzské společnosti Arnaud. Balíček obsahuje Farmářskou terinu 
s pálivou paprikou Espelette, Králičí terinu se švestkami a Kachní terinu s Armagnacem. Trio dává možnost ochutnat 
různé druhy tradičních francouzských terin, ať už pikantní, lehce nasládlou nebo s příchutí Armagnacu. 
Všechny teriny jsou bez barviv, konzervantů, emulgátorů.

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

Dárkový certifikát 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. 

TEST: Co naleznete  
ve strouhaném sýru?

Přivolejte jaro bylinkami

Strava při ledvinových kamenech

Diety a antidiety sportovců Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 20. ledna
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Hotel Mědínek v  Kutné Hoře je to pravé místo 
uprostřed České republiky k  pořádání vašich 
fi remních kongresů a konferencí.

Ubytování 
50 plně vybavených pokojů (vysoušeč vlasů, internet, 
televize se satelitním příjmem, televize s japonským 
televizním programem, lednice…)

Celková kapacita hotelu je 120 lůžek

Konferenční prostory 
•   Klimatizovaný kongresový sál s celkovou 

kapacitou 100 osob s možností využití 
rozlehlého předsálí, se zázemím vlastní šatny

•   3 menší sály s kapacitou do 20 osob
•   Pronájem veškeré potřebné prezentační 

techniky
•   Zajištění cateringu pro konání kongresů 

a konferencí

Komfort a služby 
•   Restaurace Mědínek s vyhlášeným šéfk uchařem Jiřím Tégerem
•   Non stop recepce, praní a žehlení, úschova cenností, organizace doprovodných a volnočasových akcí 

a další nadstandardní služby pro zpříjemnění vašeho pobytu
•   Umístění v samém srdci historického královského města Kutná Hora, které je zapsáno na seznamu 

kulturního dědictví UNESCO
•   Strategická poloha uprostřed České republiky

Hotel Mědínek, Palackého náměstí 316, 284 01 Kutná Hora 
tel.: 327 512 741, 327 512 742, fax: 327 512 743, e-mail: hotel@medinek.cz, www.medinek.cz

    

Konference, kongresy a školení v Kutné Hoře
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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


