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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

Z našeho webu

Nenechte si ujít

V únorové anketě jsme se vás ptali, kde 
nejčastěji nakupujete potraviny. Celých 57 % 
z vás nakupuje v supermarketu, 33 % v menším 
obchodě, jako je například specializované 
pekařství nebo řeznictví, a shodně 5 % 
na internetu nebo na farmářských trzích. 

Nebezpečný mák s opiem nebo jód 
v kojeneckém mléce – i takové potraviny 
se na trhu v průběhu uplynulého měsíce 
objevily. Podrobný přehled výrobků, kterým 
je lepší se při nákupu vyhnout, případně je 
nutné je reklamovat, naleznete v rubrice 
Nebezpečné potraviny. 

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

Zaregistrujte se na našich 
stránkách! Každý měsíc 
obdržíte newsletter s odkazy 
na nejzajímavější články, soutěže 

a akce měsíce a obdržíte aviza o nebezpečných 
potravinách na trhu ihned poté, co se 
na našem trhu objeví. Časopis Svět potravin 
naleznete i na facebooku! Staňte se naším 
fanouškem a budete jako první vědět důležité 
informace o škodlivých potravinách, sezónní 
tipy i výsledky testů potravin. 

Tématem měsíce února byly diety. V seriálu 
článků na toto téma se dozvíte nejen, jak se 
správně stravovat podle své krevní skupiny 
či proč je dělená strava spíše životním stylem 
než dietou, ale i jak poznat kvalifikovaného 
výživového poradce, který vám na vaší cestě 
za vysněnou postavou opravdu pomůže.

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla  b) Baby time
Na dárek se mohou těšit:   Edita Dvořáková, Vlašim 

Lucie Chlumecká, Černá za Bory 
Olga Musilová, Žďár nad Sázavou

Značka  Boni,  kterou  vám  exkluzivně  nabízí  Penny  Market,  vám 
přináší  další  novinku  v  sortimentu.  Těšit  se  můžete  na  výborný 
mléčný  nápoj  s  kakaem  Boni  z  plnotučného  mléka.  Lahodná 
chuť nápoje s obsahem tuku 3,5 % v mléčné složce. Nápoj Boni si 
vychutnáte ke snídani, na svačinu nebo jen na chuť. Více informací 
nejen o řadě výrobků Boni najdete na stránkách www.penny.cz.

Poukázku do Penny vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz 
zašlou správnou odpověď na otázku:

Nealkoholické nápoje vlastní značky  
zakoupíte v PENNY pod logem:
a) Týna 
b) Tana 
c) Tanja

Soutěžte s Penny

www.svetpotravin.cz v únoru

Téma měsíce: 
Stravování Čechů

Poradna:  
Značení vajec

Děti svačí  
sladkosti 

více na www.svetpotravin.cz

stejně jako je čím dál krásnější předjarní probouzející se 
příroda, nabírá na půvabu i náš časopis. Změny, které 
započaly s lednovým číslem, se u vás setkaly s velkým, 
a k potěšení celého redakčního týmu, velice příznivým 
ohlasem. Líbí se vám jak nová grafická podoba časopisu, 
tak originální rubriky jako například Dobrodružství 
v kuchyni, Fejeton, Chutě českých regionů nebo zbrusu 
nový seriál o dietách.   

A co vás čeká v tomto čísle? Společně s odborníky jsme 
testovali strouhané sýry, v rámci redakčního testování 
jsme se bez pochutnání podrobně věnovali vakuovaným 
sekaným. V hlavním článku čísla se zamýšlíme nad našimi, tedy českými, 
nakupovacími a stravovacími zvyklostmi. Věděli jste třeba, že každý z nás za rok sní 
sedm kilo těstovin, šest kilo soli a čtyřicet kilo vepřového? Nebo že si z obchodů 
odnášíme stále více čokolády a alkoholu? Poradíme vám, jak se při nakupování 
vyhnout nástrahám obchodů i vlastní slabé vůle, a prozradíme, proč je zdražování 
potravin ve finále vlastně přínosem. Že jsme jako společnost na dobré cestě, jsme 
se přesvědčili i při povídání o „českém potravinovém očistci“ s Romanem Vaňkem. 
Přesvědčí snad i vás, že i mizerné kulinářské pořady jsou nakonec přínosné, odvaha 
a etika nemusejí být ani v tržním prostředí jen prázdnými slovy a že v obchodech 
naleznete rovněž velice kvalitní potraviny. 

V rubrice Dobrodružství v kuchyni se pěkně zblízka podíváme pod kůži divočákovi, 
poradíme vám, jaká strava odlehčí ledvinám a jak zasít a následně zpracovat 
řeřichu. Dozvíte se také, kde se vzal bramborák a v jakých úpravách si jej můžete 
vychutnat, a oblíbená zpěvačka a herečka Petra Černocká prozradí, jak pomocí 
dobrého jídla přemluvit manžela k domácím pracím. 

A pokud už plánujete, kam vyrazíte na jarní výlet nebo letní dovolenou, nechejte se 
nalákat třeba chutěmi romantické České Kanady nebo vůní korsických bylin a moře.  

Krásné předjaří vám přeje
Jana Uhlířová, editorka

www.svetpotravin.cz  
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Přečtěte si
Čtyřhodinový šéfkuchař
Timothy Ferriss a jeho dlouho 
připravovaná  a  napjatě  oče-
kávaná kuchařka pro  ty, kteří 
si  kuchařky  nikdy  nekupují. 
Tahle  kniha  vás  totiž  naučí 
nejen  vařit,  ale  také  umět  si 
jak  proces  vaření,  tak  jídlo 
samotné  vychutnat  do  všech 
jemných  nuancí.  S  výjimkou 
dezertů  podváděcího  dne 
jsou pokrmy, které se naučíte 
připravovat,  nízkosachari-
dové.  Nízkosacharidová  stra- 
va  je  globální  fenomén,  díky 
kterému  zhubnete,  aniž  bys-
te  drželi  dietu.  Během  prvních  24  hodin  vás  Tim  provede 
od vášnivých míchaných vajec k osso buco, jednomu z nej-
dražších pokrmů světa. I kdybyste zůstali jen u těchto dvou 
jídel,  můžete  po  zbytek  života  pořádat  oslňující  večírky.   
Vydává Jan Melvil Publishing za 679 Kč.

Japonky nestárnou ani netloustnou
Japonky  mají  odlišný  vztah 
k  jídlu  než  zbytek  světa. 
Jste-li  unaveni  rozličnými 
pravidly hubnutí, je čas poznat 
jedno  z  nejlépe  střežených 
tajemství  zdraví,  štíhlosti 
a  dlouhověkosti  –  je  čas  po-
znat  japonskou  fontánu  mlá-
dí. Japonky  jsou  totiž  světové 
šampionky  v  dlouhověkosti. 
Autorka  Naomi  Moriyama 
se  vrací  ke  kořenům  a  v  ro-
dinném příběhu nabízí způsob 
japonského  domácího  vaření. 
Odhaluje  sedm  tajemství,  ji-
miž  se  řídí  tradiční  japonská 
domácnost, a sedm pilířů japonské kuchyně, jimiž jsou ryby, 
zelenina, rýže, soja, nudle, čaj a ovoce.  Vydává Ikar za 199 Kč.

OMG dieta
Pokud  vás  zajímají  novinky 
ze světa diet, určitě si přečtě-
te  knihu  OMG  dieta.  Jedná 
se  o  celosvětově  rozšířenou 
a  oblíbenou  dietu,  která  má 
své nadšence  i odpůrce, pou-
kazující na její kontroverznost. 
Nový typ diety je určen všem, 
kteří se chtějí rychle zbavit kil 
navíc  a  jsou  ochotni  někte-
ré  zvyklosti,  jako  například 
snídani,  obětovat.  Unikátní 
OMG dietu sestavil autor Paul 
Khann, osobní trenér, pro své 
VIP klienty. Nyní může pomoci 
i vám. Osvojte si nové zásady 
jako například, že ranní koupel dělá zázraky, některé ovoce 
okamžitě zastavuje spalování tuků a že je důležité cvičit, ale 
vědět, jak na to. S OMG se zbavíte 5 až 10 kilogramů tělesné-
ho tuku za šest týdnů.  Vydává Ikar za 259 Kč. Př
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Pravá chodská zabijačka vás čeká v Chodové 
Plané v Plzeňském kraji. Kromě zabijačkových pro-
duktů, které se budou vyrábět přímo před místní 
restaurací, je připraven i průvod masek za doprovo-
du dechové hudby nebo společná veselice. Zabi-
jačkové hody se ovšem pořádají i na mnoha jiných 
místech země, například na pražském Břevnově, 
v Českém Krumlově nebo v Kadani.

Zabijačkové pochoutky 8. března

Vinná turistika 21. až 23. března
V Pavlově u Mikulova se můžete vydat na Jarní 
vinařskou stezku. Jedná se o komornější 
formu tradiční oblíbené degustační soutěže 
na svazích Pálavy, která je určená pro 
náročnější zájemce s omezeným počtem 
účastníků. Čeká vás 18 degustačních vzorků 
i slavnostní raut a hlavně 5 km pěší trasy.

Voda a energie 22. března
Víte, že byl tento den vyhlášen jako Světový den 
vody? Jeho cílem je zvýraznění významu vody pro 
lidstvo a upozornění na udržitelné řízení zdrojů 
sladké vody. Hlavním tématem roku 2014 bude 
problematika spotřeby vody a energie. Co oslavit 
tento svátek třeba tím, že zkusíme vodou při vaření 
i mytí více šetřit?

Slavnosti mandloní 29. března
Zjistěte, jak kvete největší mandloňový sad 
ve střední Evropě. Součástí slavností mandloní 
a vína v Hustopečích je bohatý kulturní 
program, sladké i slané mandlové speciality 
v místních restauracích a krásný výhled 
z Mandloňové rozhledny. Čtyři krátká zastavení 
na Mandloňové stezce rozšíří vědomostní 
obzory účastníků o mandlích i okolní přírodě.

3. až 29. březnaNejdelší festival
Táborský festival vína je největší přehlídkou 
českých a moravských vín na jihu Čech a také 
nejdelším festivalem vína a gastronomie 
v ČR. Součástí jsou nejen řízené degustace, 
ale také různé přednášky, výstavy, divadla, 
vzdělávací akce a gastronomické večery. Těšit se 
můžete na degustátorský minikurz, netradiční 
gurmánské dezerty nebo kombinování sýrů a vín.

Francouzské dny 20. až 23. března
Francouzský institut letos již podvanácté pořá-
dá Dny Frankofonie plné kultury a kulinárních 
zážitků. Speciality z různých frankofonních zemí 
budete moci ochutnat v hlavním městě i mimo ně 
a přesvědčíte se tak, že francouzská kuchyně ne-
znamená jen šneky a žabí stehýnka. Více informací 
naleznete na www.ifp.cz.
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Pohlazení z Mexika
Sirup z agáve  je  přírodním  sladidlem 
na  bázi  fruktózy,  vhodný  i  pro  lidi  s  nad-
váhou nebo ty, kteří se rozhodli hubnout. 
Nezvyšuje  hladinu  krevního  cukru  tak 
rychle  jako  med  či  bílý  cukr  a  dopřát 
si  ho  po  konzultaci  s  lékařem  mohou 
i  diabetici.  Navíc  je  v  bio  kvalitě,  což 
zaručuje,  že neobsahuje například pes-
ticidy,  konzervanty  či  umělá  barviva. 
Sirup  z  agáve Naše bio můžeme použít 
do  ovocných  salátů,  jogurtů,  ovesných 
vloček,  ale  i  jako  sladidlo  do  čajů. 
K dostání 352 ml za 119,90 Kč.

Chutná detoxikace
Předjaří je tím pravým časem pro vni-
třní očistu těla a dobrým pomocníkem 
nám  může  být  detoxikační  čaj 
Megafyt Pharma Pročištění.  Bylinky 
jako  rooibos,  máta  peprná,  kopřiva, 
pampeliška,  kurkuma  či  vřesový  květ 
pomohou  ke  kompletní  detoxikaci 
organismu  díky  svým  čistícím 
schopnostem. Čajový sáček stačí přelít 
250 ml  vroucí  vody  a  nechat  5  až  10 
minut  vylouhovat  v  přikryté  nádobě. 
Čaj  je  v  balení  po  dvaceti  sáčcích 
k dostání v lékárnách za doporučenou 
cenu 39 Kč.

Zdravá delikatesa
Na trhu  je novinka společnosti Danone – dvouvrstvý prémiový 
jogurt Fantasia Intense. V horní části kelímku nalezneme hus-
tý krémový jogurt, ve spodní části má své místo ovoce: jahoda, 
marakuja nebo hruška. Jogurty  Fantasia Intense jsou vyrobeny 
z  mléka  a  smetany,  dvou  klasických  jogurtových  kultur  a  ob-
sahují  8 %  tuku.  Hodí  se  tak  jako  vynikající  dopolední  či  od-
polední  lehká  svačinka  nebo  zdravý  dezert.  Doporučená  cena 
za 140 gramů je 16,90 Kč.
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Bezlepkové uzeniny
Výběr  kvalitních  bezlepkových uzenin  na  trhu  je  poměrně  široký, 
nově si můžeme zakoupit i ty od Drůbežářského podniku Klatovy. Bez 
lepku je vyráběn celý sortiment kuřecích párků, jako jsou Jemné kuře-
cí  párky,  Debrecínské  kuřecí  párky,  Vídeňské  kuřecí  párky,  klobásy, 
celý sortiment sekaných salámů či šunek. Zejména rodiče ocení Kuře-
cí dětské párky bez E, Kuřecí dětský junior bez E nebo Klatovský kuře-
cí řízeček bez alergenů a bez éček (kuřecí části obalené v bezéčkové 
a bezalergenní panádě).

Víno od Vojty Dyka
Hledáte originální víno pro příjemný večer? Zkuste tekutou révu, 
kterou z dvaceti  špičkových vín vinných sklepů Valtice osobně 
vybral zpěvák Vojta Dyk. Vinnou edici tvoří Chardonnay pozdní 
sběr 2012 s vůní tropického ovoce, Chardonnay výběr z hroznů 
2012 s  tóny broskví a  limetky, Dornfelder výběr z hroznů 2011 
s  vůní  lesního  ovoce, 
Svatovavřinecké  pozdní 
sběr  2008  barrique 
s  vůní  čokolády,  kakaa 
a  skořice.  Jednotlivá 
vína  i  celou  kolekci 
lze  koupit  v  e-shopu 
www.vsvaltice.cz, ceny 
od 199 Kč za 0,75 l.

Rozzařte svou kuchyni
Victorinox,  světově  proslulá  švýcarská  značka,  představuje 
novou  soupravu  kuchyňských  nožů,  odpovídající  současným 
módním  trendům.  Steakové nože  ve  stylových  barvách  jsou 
nabízeny  v  doprovodu  červeného  bloku,  který  se  dobře  hodí 
do  moderní  kuchyně.  Šest  různě  barevných  nožů  je  vybaveno 
dvanácticentimetrovou  vlnitou  čepelí,  jež  ulehčuje  zpracování 
všech možných  surovin  libovolných  pokrmů.  Blok  se  steakovými 
noži zakoupíte za 1279 Kč.
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Pivovarská skupina Heineken si již nemůže nárokovat označení radler pro mix piva 
a limonády, rozhodl Úřad průmyslového vlastnictví. Některé pivovary v nedávné minu-
losti musely z tohoto důvodu od užívání názvu radler ustoupit a nyní se chtějí domáhat 
náhrady škod, které mohou dosáhnout milionových částek. Míchané pivní nápoje jsou 
v Česku v posledních letech velkým hitem a zatímco v německy mluvících zemích jsou 
běžně nazývány radlery, pivovary u nás musely tento název přestat užívat ve chvíli, kdy 
si jej právě Heineken nechal v roce 2001 zaregistrovat. Další informace i výsledky velkého 
testu pivních limonád naleznete na www.svetpotravin.cz.

Výše pokut udělených Státní veterinární správou vzrostla loni nejméně o polovinu. 
Zatímco v roce 2012 dosáhla zhruba 14 milionů korun, od začátku ledna do kon-
ce listopadu 2013 činila bezmála 21 milionů Kč. „Nárůst lze přičíst většímu počtu 
opakovaných kontrol zaměřených mimo jiné na klamání spotřebitele,“ uvedl Josef 
Duben, mluvčí SVS. Do výše pokut se podle něj promítly také pokuty udělené za opa-
kované maření veterinárního dovozu a především pokuty v celkové výši okolo 4 milio-
nů za nedeklarovaný obsah koňského masa v masných výrobcích. Za ně byla nejvyšší, 
více než dvoumilionová, pokuta uložena společnosti Kovář Plus ve Zlínském kraji.

Nejlepším vínem České republiky se stal Ryzlink rýnský 2011, pozdní sběr ze Zámeckého vinařství Bzenec. 
Hrozny pocházejí ze Slovácké vinařské podoblasti, z obce Vracov, viniční tratě Klínky. „Jedná se o typický 
ryzlink s intenzivní vůní sušených meruněk a limetky, které se projevují i v robustní a šťavnaté chuti,“ cha-
rakterizuje víno ředitel Zámeckého vinařství Bzenec Ing. Bořek Svoboda. Nová expozice Salonu vín ČR 2014 
na zámku ve Valticích bude otevřena 1. března. „Jsme rádi, že se obliba expozice stále zvyšuje a za dobu jejího 
trvání ji navštívilo přes 100 000 milovníků vín,“ řekl Ing. Pavel Krška, ředitel Národního vinařského centra. 

Poslanci Evropského parlamentu požadují povinné zveřejňování původu masa, a to 
i u hotových jídel, přísnější kontroly výrobců potravin a mnohem tvrdší tresty za podvo-
dy v potravinářství. Parlament navrhuje, aby tresty za podvody odpovídaly minimálně 
dvojnásobku odhadovaného obohacení nepoctivců. Hrozba tvrdšího postihu má jít ruku 
v ruce s přísnějšími kontrolami. EP rovněž vyzývá Evropskou komisi, aby se s členskými 
zeměmi dohodla na definici toho, co je potravinářský podvod. Každý stát ho totiž defi-
nuje jinak, což znesnadňuje jeho potírání. Europoslankyně Olga Sehnalová upozornila 
i na problém různé kvality stejných výrobků v jednotlivých zemích.

Radler nyní pro každého

Více kontrol, více pokut

Nejlepší víno

Rádi

Boj s potravinovými podvody

…a za dobré jídlo si neváháme připlatit. Polovina Čechů ráda utratí za ná-
vštěvu restaurace 500 Kč na osobu, pokud si opravdu pochutná. Jen 4 % 
nejspořivějších hostů má vyhrazeno maximálně 150 Kč na osobu. Tyto závě-
ry plynou z průzkumu rezervačního systému Restu.cz mezi dvěma stovkami 
hostů. A za co jsou Češi ochotni utratit výše uvedené částky? Jednoznačně 
největším tahákem je pochopitelně výborná kuchyně, která přitáhne 74 % 
oslovených, pro 11 % respondentů je důležitější vstřícný přístup personálu. 
Hosté pochopili, že pokud si například při slavnostní příležitosti chtějí užít 
opravdu dobré jídlo, bude to stát více než oběd ve všední den.
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Časovaná nálož  
ve vaší ledničce
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Pozornost a obezřetnost začíná již při 
samotném nákupu potravin. Důležité je 
přečíst si údaje na obalu výrobku a pečlivě 
zkontrolovat, zda prodávaný výrobek není 
prošlý. Jeho trvanlivost závisí i na dalším 
transportu a uskladnění. Salámy, mléčné 
produkty a jiné potraviny podléhající rych-
lému zkažení bychom měli co nejdříve pře-
místit do chladničky s teplotou od 4 do 6 ˚C, 
stejně tak se snažíme co nejdříve uskladnit 
potraviny zmražené. Tyto potraviny tedy 
nakupujeme jako poslední a v domácnosti 
uskladňujeme jako první.
 
Plísně nevykrajujte
O trvanlivosti potravin nám nejvíce 
napoví probíhající senzorické změny. 
Vyznačuje se potravina netypickou barvou, 
zápachem či snad dokonce už hnilobou 
a plísní? V žádném případě takový produkt 
nekonzumujeme a vyhodíme jej. Nestačí 
povrch postižený plísní pouze odstranit. 
I malá plíseň může představovat velké 
nebezpečí, obzvláště v případě chleba, 
jogurtu, pečiva, kompotu či zavařeniny. 
Stejné pravidlo platí i pro ovoce a zeleninu, 
převážně pro tu s vysokým obsahem vody, 
jako jsou okurky, broskve nebo rajčata. 

Bývají totiž plísní protkána kompletně, 
nejen na povrchu. Vznikající mykotoxiny 
pak mohou vyvolat otravu či nebezpečnou 
reakci. Nejrizikovější skupinou potravin 
z hlediska tvorby mykotoxinů jsou starší 
potraviny z ryb, uzenin, sýrů, kvašené 
potraviny a plísňové sýry, u nich je proto 
třeba být ke změnám ve vzhledu obzvláště 
pozorný. Správný postup při skladování 
některých skupin potravin naleznete 
na vedlejší stránce.
 
Byznys, nebo hazard se zdravím?
Prošlé potraviny ovšem nemusejí končit 
vždycky v odpadkovém koši, skončit někdy 
mohou i v koši nákupním. Hlavně v poslední 
době totiž velký ekonomický úspěch 
vykazují prodejny s levnými a prošlými 
potravinami. Jde o výhodný nákup, nebo 
o hazard se zdravím spotřebitelů? A jak je 
vůbec možné, že se smějí takové potraviny 
prodávat? „Nejprve je třeba vysvětlit 
rozdíl v označení ‚datum použitelnosti‘ 
(DP) a ‚doba minimální trvanlivosti‘ 
(DMT),“ vysvětluje Pavel Kopřiva ze Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce. „DP 
je vyžadováno u zboží rychlé spotřeby, 
například u většiny masných a mléčných 

výrobků, které po uplynutí uvedeného 
data není možné považovat za bezpečné, 
a zákon jednoznačně zakazuje jeho 
uvádění do oběhu po uplynutí DP. DMT je 
naproti tomu uváděno u zboží s dlouhou 
trvanlivostí, jako jsou arašídy nebo 
bramborové chipsy. Tyto potraviny zákon 
povoluje uvádět do oběhu i po uplynutí 
DMT, ale za jasně definovaných podmínek: 
zboží musí být jasně označeno jako prošlé, 
musí být nabízené odděleně od ostatního 
zboží, které prošlé není, a jakkoli může 
vykazovat změny některých jakostních 
parametrů, v žádném případě nesmí 
ohrožovat zdraví spotřebitele.“
Ovšem označení slovy „akce“ nebo „sleva“ je 
nedostačující. Samozřejmě takto prodávané 
potraviny musejí být bezpečné, za což 
ručí prodejce. Při podezření na porušení 
právních předpisů je spotřebitel oprávněn 
podat podnět na SZPI, která se jím bude 
zabývat. Nevyhovující zboží je spotřebitel 
oprávněn reklamovat v místě prodeje, 
SZPI ale nemá pravomoc do vztahů mezi 
prodejcem a spotřebitelem zasahovat.
Jak v takovém obchodě nakoupit 
a přitom zbytečně neriskovat zdravotní 
problémy? „K danému sortimentu je třeba 
přistupovat s maximální obezřetností 
a sledovat, zda nedošlo k nepřirozeným 
smyslovým změnám vzhledu či vůně,“ 
doporučuje Pavel Kopřiva. „Nutností 
je i zkontrolovat hygienický standard 
prodejny.“ Pokud tedy máte jakoukoliv 
pochybnost, zboží raději nekupujte.      ►

I když se zdají na první pohled v pořádku, „staré“ poživatiny nám 
mohou pořádně zavařit. Zkažené jídlo může v lepším případě 
způsobit zažívací potíže, v horším vážně poškodit zdraví. Víte, jak 
potraviny správně uchovávat a kdy už je nejvyšší čas je vyhodit?



Jak potraviny správně

skladovat?
Nejlepší je potraviny zkonzumovat v co nejkratší 
době po otevření obalu. Pokud na produktech zpo-
zorujete významné změny vzhledu a konzistence, 
bez milosti je z jídelníčku vyřaďte.

Vejce
Vajíčka mají minimální 
trvanlivost 28 dní od data 
snůšky, skladovat se mohou 
od 5 do 18 ˚C. Pokud nemají 
porušenou skořápku, vydrží 
v ledničce minimálně měsíc.

Mléko 
Načaté mléko je vhodné 
spotřebovat nejdéle do tří dnů 
po otevření za podmínky, že je 
uchováváno při teplotě  
4 až 8 ˚C. Pokud trvanlivé mléko 
není načaté, lze ho skladovat až 
při teplotě do 24 ˚C až po datum 
jeho použitelnosti. Vyhoďte je, 
pokud pozorujete změny barvy, 
zápach či nafouknutí obalu.

Maso 
Balené maso je nejlepší 
zpracovat co nejdříve 
po otevření obalu, zdravotně 
nezávadné by však mělo 
být i den po otevření. Pokud 
na potravině pozorujete 
senzorické změny (zápach, 
oslizlý či jinak znehodnocený 
povrch apod.), nekonzumujte ji. 
Zmražené maso neuchovávejte 
déle než šest měsíců.

Ovoce 
a zelenina 
Pokud plody vykazují senzorické 
změny nebo změny konzistence, 
jejich konzumace se vyvarujte. 
Není pravda, že stačí postižený 
kousek vykrojit. Celková trvan-
livost závisí na mnoha faktorech, 
především na konkrétním druhu 
a způsobu skladování. 

Ohřívané jídlo 
Hotové jídlo uchovávané 
v chladničce se snažte spotře-
bovat do 2 dnů. Ohřívejte vždy 
jednotlivé porce, ne celý pokrm, 
a dbejte na optimální teplotu 
v ledničce, která by se měla po-
hybovat mezi 4 až 6 ˚C.

Sýry a salámy
Sýry a salámy zakoupené u pul-
tového prodeje je třeba zkonzu-
movat do 24 hodin, balené 
potraviny do data spotřeby 
na obalu.

Máslo 
Uchovávejte vždy v chladu 
a pečlivě zabalené. Pokud po-
zorujete žluknutí či plesnivění, 
nekonzumujte je.

www.svetpotravin.cz   9
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Dostatek  
medu 
Díky příznivému počasí se v  loňském roce 
urodil i tmavý lesní med a celková produk-
ce medu meziročně  vzrostla  na  8063  tun. 
Med sice mírně zdražil, ale již si neváháme 
za  kvalitní  produkt  připlatit.  Kilogram  se 
v  roce 2013 prodával  za  152 korun,  což  je 
o deset korun více než v roce 2012. Mírně se 
zvýšil  i počet včelstev. Pokračuje tak pozi-
tivní trend, který začal před pěti lety poté, 
co  předtím  včelařů  dvacet  let  ubývalo. 
„Sice máme o 150 000 méně včelstev, než 
bychom potřebovali, ale pořád jsme na tře-
tím místě  v  EU,  co  se  týče  počtu  včelstev 
na  kilometr  čtvereční,“  říká  Miloslav  Pe-
routka  z  Českého  svazu  včelařů.  Jedním 
z  důvodů  zájmu  o  včelařství  jsou  dotace 
z EU i krajských rozpočtů. 

Vratné lahve 
Česká  obchodní  inspekce  při  loňských 
kontrolách  prodejců,  výrobců  a  dovozců 
vratných obalů zjistila v 18 % případů ne-
dodržení zákona  o  ochraně  spotřebitele 
a  v  5 %  porušení  zákona  o  obalech.  Nej-
častějším pochybením bylo nedodržování 
informace  o  ceně  za  vykupované  vratné 
lahve, jak ukládá zákon o ochraně spotřebi-
tele. Kontroloři navštívili 802 provozoven, 
u kterých se zaměřili na prodej nápojů v zá-
lohovaných lahvích, a 38 výrobců a dovoz-
ců, kteří obaly uvádějí na trh. Ve 41 přípa-
dech  zjistili  nedostatky,  přičemž  většina 
z  prodejců  porušila  povinnost  nabízet 
v  prodejnách  s  plochou  větší  než  200 m² 
stejné nápoje v nevratných i vratných zálo-
hovaných obalech, pokud takové výrobky 
na trhu existují.

Nákupy  
čaje
Zajímáme  se  o  své  zdraví  a  čím  dál  více 
nakupujeme  klasické  bylinné  čaje  jako 
lipový,  mátový,  heřmánkový  či  meduň-
kový. Rostoucí kategorií jsou také takzvané 
funkční čaje, které pomáhají při detoxikaci, 
nachlazení, hubnutí či boji se stresem nebo 
nespavostí. Naopak klesají prodeje instant-
ních čajů a více čteme údaje na etiketách. 
Pokud čaj má nízký obsah čajového extrak-
tu  a  vysoké  množství  cukru,  dáme  raději 
přednost jinému. Velký zájem je i o sypané 
černé  a  bílé  aromatizované  čaje,  stejně 
jako o směsi s příchutí zahradního či lesní-
ho ovoce. Pro dobrý čaj si neváháme zajít 
do  specializované  prodejny.  Od  prosince 
2012 do listopadu 2013 se v české maloob-
chodní síti prodalo 3662 tun čaje.

Bezpečné 
lihoviny
Majitelé  chytrých  mobilních  telefonů  si 
mohou  přes  internetové  stránky  celní 
správy pomocí QR kódu ověřit údaje o za-
koupených  lihovinách.  Umožňují  to  nové 
kontrolní pásky na  lihovinách používané 
podle vyhlášky platné od loňského prosin-
ce.  Prostřednictvím  aplikace  si  kupující 
může  ověřit  údaje  o  prodejci  konkrétní 
láhve včetně jeho adresy, data objednávky 
kontrolní pásky a obsahu alkoholu v láhvi. 
Pokud  načtená  kontrolní  páska  zobrazí 
hlášení,  že  páska  neexistuje  nebo  ještě 
nebyla  odebrána,  má  zákazník  infor-
movat místně příslušný krajský celní úřad. 
Zpřísnění  legislativy  souvisí  s  takzvanou 
metanolovou  aférou,  která  v  Česku  vy-
pukla v září 2012 a v důsledku níž zemřelo 
téměř pět desítek lidí.

Zdražování 
potravin
Zdražení potravin je na spadnutí. Oslabení 
koruny po intervencích ČNB kritizují pod-
le  mluvčí  Potravinářské  komory  Jarmily 
Štolcové především výrobci, kteří značnou 
část  surovin  pro  svou  produkci  dováže-
jí,  například  menší  výrobci  cukrovinek 
a  někteří  zpracovatelé  masa.  Ti  uvádějí, 
že  v  důsledku  intervencí  omezili  dovozy 
prasat ze zahraničí a zvýšili porážky zvířat 
z českých chovů. Zvýšená cena obilí se prý 
promítne do cen krmiv a následně zdraží 
maso a vejce. Zdražení a s  tím souvisejí-
cí  omezení  dovozů může být  naopak pro 
tuzemské  výrobce  pozitivem.  „Pozitivní 
dopad  lze  zaznamenat  u  zpracovatelů 
mléka a mléčných výrobků, kteří velký díl 
produkce vyvážejí,“ poznamenala mluvčí.

Neznalost Čechů 
Jen  každý  čtvrtý  z  nás  umí bez  nápovědy 
vysvětlit,  co  znamená  pojem  „potravi-
nová banka“, vyplývá z průzkumu agentu-
ry  STEM/MARK.  Dalších  57 %  oslovených 
po  nápovědě  správně  určí,  že  se  jedná 
o  subjekt  shromažďující  potraviny,  které 
lidé  darovali  na  dobročinné  účely.  Banky 
tyto  potraviny  skladují  a  následně  přidě-
lují  humanitárním  nebo  charitativním  or-
ganizacím. Nejčastěji  lidé zaměňují pojem 
potravinová  banka  se  sklady  potravin, 
které  jsou  využívány  v  době  katastrof,  se 
zařízeními,  jež uchovávají vzorky potravin, 
nebo s internetovým portálem, který infor-
muje  o  kvalitě  potravin.  V  současné  době 
sdružuje  Česká  federace  potravinových 
bank  šest  těchto  subjektů,  což  správně 
určila jen 3 % dotázaných.
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Šedivá je teorie, zelený strom praxe. Zatímco teoreticky máme zásady 
zdravé výživy v malíčku, se zaujetím diskutujeme o kvalitě jídla a hltáme 
testy potravin i pekla na talíři, statistiky stroze vypovídají o něčem jiném. 
Do košíku si nejčastěji vkládáme sladké limonády nebo pivo, se solí vůbec 
nešetříme a oddělení zeleniny v obchodě objíždíme obloukem. Může za naše 
nákupní a stravovací nešvary nedostatek financí, znalostí nebo inspirace?

Tajemství
nákupního

košíku
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Jídlo je už delší dobou doslova módní 
záležitostí. Po 25 letech od revoluce jsme se 
už dostatečně nacestovali, trendy oblékli 
a nakoupili si ploché obrazovky i dotykové 
telefony, a tak začínáme dohánět západní 
Evropu také v těch nejobyčejnějších 
záležitostech, jako třeba v tom, co si 
dáváme do pusy. Začínáme dohánět, to je 
možná trochu silný výraz. Spíše bychom je 

rádi doháněli, ale něco tomu pořád brání. 
Na jedné straně už jsme z médií nebo vlastní 
zkušenosti dost poučeni o tom, jak má dobré 
jídlo vypadat a chutnat, na straně druhé 
je v regálech obchodů marně sháníme. 
Přitom kvalitní potraviny u nás k dostání 
jsou, jen to chce dobře vybírat, kde je 
koupit. Vychvalovaným farmářským trhům 
udělali špatné jméno nepoctiví prodejci 
a doporučované malé tradiční prodejny? 
Leda ty pečlivě vybrané. Jinak totiž 
i na trhu můžete koupit nahnilou zeleninu, 
u nepoctivého řezníka šizený masný výrobek 
a v rodinné pekárně rozmraženou housku. 

Jak nakupujeme? 
Rádi se podíváme v televizi a přečteme si 
v časopise, jak to má být správně. A pak si 
do nákupního košíku stejně vložíme to, co 
nám nejvíce chutná bez ohledu na složení 
nebo nutriční hodnotu. Ženy většinou zajímá, 
zda po určité potravině neztloustnou, a častěji 
zkoumají složení na obalu, pro muže je 
podstatné, aby si pochutnali. 
Podle dat Českého statistického úřadu si 
z obchodů odnášíme stále více těstovin, 
ryb a sýrů, což je pozitivní. Stejně však roste 
i konzumace čokolády a alkoholických 
nápojů. Naopak poklesla spotřeba chleba, 
hovězího masa, ovoce, zeleniny, brambor, 

cukru a nealkoholických nápojů. „Spotřeba 
potravin je ve velké míře závislá na ceně. 
Svou roli však hraje i turistický ruch, 
počet cizinců v naší populaci, zdravotní 
osvěta, masivní reklama a dostupnost 
jednotlivých druhů potravin na trhu,“ 
vysvětluje Zdeněk Kobes z odboru statistiky 
zemědělství, lesnictví a životního prostředí 
ČSÚ. Nakupujeme i méně pečiva, v menší 
míře pečeme doma, s čímž souvisí i menší 
spotřeba vajec. Omezili jsme rovněž spotřebu 
masa, až na ryby, jejichž prodeje díky vyšším 
dovozům filé rostou. Více spotřebováváme 
mléko i sýry, z nichž dáváme přednost 
přírodním. Méně jíme i ovoce, například 
jablek, broskví, pomerančů i mandarinek. 
Prodej zeleniny také poklesl, jediné, co 
nám stále chutná, je špenát a česnek. Méně 
sladíme a používáme cukr, zato si dopřáváme 
více čokolády a cukrářských výrobků. Stále 
hodně solíme a pijeme více alkoholu i čaje.  
Za rok stoupla spotřeba alkoholu o 6,4 litrů 
na osobu, nejvíce zkonzumujeme piva, které 
je i neprodávanějším artiklem slevových  
akcí v řetězcích.

Kde nakupujeme?
Pro nákup potravin upřednostňujeme 
diskonty a hypermarkety, v malých 
obchodech nakupuje jen 12 % obyvatel, 

VÍTE, CO SNÍTE ZA ROK?
•  41,3 kg chleba 
•  7,1 kg těstovin 
•  8,1 kg hovězího masa 
•  25,2 kg drůbežího masa 
•  41,3 kg vepřového masa 
•  5,7 kg ryb
•  13,4 kg sýrů 
•  57,3 l mléka 
•  245 vajec 
•  74,6 kg ovoce 
•  77,8 kg zeleniny 
•  68,6 kg brambor 
•  175,2 l alkoholických nápojů (z toho 
148,6 l piva a 19,8 l vína, 6,7 l lihovin) 

•  5,9 kg soli

(průměrná spotřeba 1 osoby podle dat ČSÚ)

rubrika podporována

Připravila Jana Uhlířová, ČTK, Průvodce světem potravin, foto shutterstock
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prozradily výsledky výzkumu společnosti 
Provident Financial. Důvodem je šíře 
sortimentu, slevy a celková cenová 
úroveň hypermarketů. Malé prodejny 
oproti tomu nabízejí ochotnější personál, 
rychlou orientaci i přehlednost, proto 
bodují jako doplňkové prodejny hlavně 
čerstvého zboží. Právě osobní kontakt 
a „známost“ s prodávajícím může být při 
výběru prodejny rozhodující. „Nakupování 
je také o komunikaci mezi lidmi,“ říká 
vyhlášený šéfkuchař Jaroslav Sapík. 
„Pokud budete chodit dvakrát týdně 
k řezníkovi, budete spolu mít po čase 
vztah, kdy si už nedovolí vás okrást. 
Lidé si zvykli vybírat v supermarketech 
z regálů, ale kvalita a skutečný prodej 
je jen v pultovém prodeji, kde jeden 
prodává a jeden nakupuje. Pak není 
problém si třeba u toho řezníka objednat 
na neděli telecí nebo morkové kosti, které 
momentálně nemá. Zákazník se nesmí 
bát zeptat a nejen vybírat z vystaveného 
zboží. Osobní kontakt mezi prodejcem 
a zákazníkem je základ toho, jak se 
ke kvalitním potravinám dostat.“ Čím dál 
více také jezdíme nakupovat do zahraničí, 
Německa či Polska, a zdaleka to neplatí 
jen pro příhraniční oblasti. Vzhledem 
k lednovému zdražení potravin se 
na příhraniční nákupy čím dál častěji 
vypravují i „vnitrozemci“.

Pozitiva zdražování
„Dobré jídlo je výsadou bohatých, 
zatímco my, kteří otáčíme každou korunu, 
na jiný nákup než v supermarketové 
akci nemáme,“ ozývá se pravidelně 
z internetových diskuzí. Tohle zaklínadlo 
už ale také neplatí. I naše testy totiž už 
mnohokrát dokázaly, že nejdražší nemusí 
být nutně nejkvalitnější. Při snaze ušetřit 
nám bohužel nedochází, že za nekvalitní 
jídlo možná zaplatím méně dnes, ale o to 
více zítra – totiž vlastním zdravím. 
Jídlo ovlivňuje zdraví velkou měrou a špatné 
stravování má na svědomí smutné statistiky 
od karcinomů tlustého střeva po nárůst 
obezity a zvětšující se počet alergií. Kvůli 
nekvalitní stravě trpí většina české populace 
i deficitem minerálů a vitaminů. Přitom stačí 
málo – i když potraviny neustále zdražují, je 
výhodnější nakoupit méně kvalitních než 
horu nekvalitních. Navíc má zdražování 
i jeden pozitivní efekt – nutí nás lépe s jídlem 
zacházet a méně ho vyhazovat. 

Průvodce světem potravin
Pro všechny spotřebitele, kteří se zajímají 
o kvalitu potravin a tipy, jak správně 
nakupovat, vydalo ministerstvo zemědělství 
publikaci Průvodce světem potravin. 
Průvodce je možné stáhnout si na  
www.eagri.cz, odkaz naleznete i na našich 
webových stránkách.

V ČR nejsou problémy s bezpečností 
potravin, ale s kvalitou. „U potravin platí, 
že s kvalitou roste i cena, a tak je nižší 
cena často dosahována použitím většího 
množství méně kvalitních složek,“ říká 
doc. Ing. Luboš Babička, CSc. z VŠCHT. 
„Je to legální, pokud to právní předpis 
nezakazuje a je-li o tom 
zákazník informován 
na obale výrobku. 
V opačném případě se 
jedná o klamání.“ ●

ČEMU SE PřI NáKUPU VYHNOUT?
•   Nekupujte potraviny bez patřičného označení.
•   Vyhněte se chlazeným výrobkům umístěným mimo chladicí 

boxy.
•   Nekupujte potraviny, u kterých nebyla dodržena skladovací 

teplota stanovená výrobcem.
•   Vždy zkontrolujte, zda je obal výrobku neporušený.
•   Vyhněte se mraženým potravinám obaleným větším množ-

stvím ledu.
•   Nekupujte potraviny s patrnou změnou barvy.
•   Viditelné vzduchové bubliny pod obalem masných výrobků 

signalizují místo počátečního kažení výrobku způsobeného 
vlivem kyslíku.

•   Vyduté víčko u mléčných výrobků (např. jogurtů či tvarohů) 
signalizuje, že je výrobek starý, nebo kontaminovaný bakteriemi.

JAK JSOU NA TOM JINDE?
Podle studie charitativní organizace Oxfam mají nejvýživnější, 
nejzdravější a nejlépe dostupné potraviny v Nizozemsku, Francii 
a Švýcarsku. Studie vychází ze čtyř základních hledisek – zda 
lidé v dané zemi mají dostatek jídla, mohou si ho dovolit, zda 
je kvalitní, včetně čisté vody, a jak jsou zde rozšířené nemoci 
spojené s výživou, jako cukrovka a obezita. Česká republika 
skončila v hodnocení 125 zemí na 30. místě, společně s Chorvat-
skem a Lotyšskem. Ze čtyř základních měřítek hodnocení nejhůře 
dopadlo hodnocení zdraví.

JAK NAKUPOVAT SPRáVNĚ?
Co by nám řekl odborník, kdyby viděl náš běžný nákup ze super-
marketu? Pochválil by nás, nebo by se zhrozil? Přinášíme pár tipů, 
jak nakupovat co nejlépe: 

1.  Nakupovat choďte sytí. Pokud budete nakupovat hladoví, nakou-
píte potravin mnohem více, než jste měli v plánu a navíc budete 
podvědomě sahat po potravinách sladkých a tučných. 

2.  Slevy, výrobky v akci a ceny za velká balení pečlivě kont-
rolujte. Velké slevy se mohou týkat zboží, které je běžně ne-
prodejné, nebo mu brzy končí doba spotřeby. Buďte obezřetní 
a nakupujte opravdu jenom to, co určitě spotřebujete.

3.  Nakupujte ve známém prostředí. Jen tam totiž přesně víte, kde 
jsou umístěny potraviny, které potřebujete a nenecháte se „na-
chytat“ marketingovými lákadly. 

4.  Podívejte se i nahoru a dolů. Místo v regálu v úrovni očí je vý-
robcem dobře zaplacené, právě proto, že vezmete první výrobek, 
který vám padne do oka. Nahoře a dole však najdete srovnatelné 
výrobky, mnohdy i za lepší cenu. 

5.  Pozor na území pokladen. Právě tam totiž číhají sladkosti, které 
vlastně vůbec nepotřebujete, ale když už tam čekáte…

6.  Plaťte hotově. Je prokázáno, že utratíme až o třetinu více, pokud 
platíme kartou. 

7.  Čtěte etikety. Podívejte se, co přesně je v potravině obsaženo, 
kdy končí doba spotřeby, jaké přídatné látky obsahuje, jaká je 
hmotnost obsahu apod.
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Objevujete se v televizních pořadech 
a máte i oblíbenou show „Peklo na talíři“ 
na internetu. Není pořadů o vaření a po-
travinách už moc?
Nemyslím. Podívejte se na stav gastronomie 
u nás. Stále prožíváme pubertální vývoj, 
který například Británie nebo Německo už 
dávno mají za sebou. Ano, pořadů o vaření je 
hodně a jsou různé úrovně od hodně slabých 
po skutečně špičkové. Každá sociální sku-
pina si najde ten svůj. Ale pozitivní roli hrají 
všechny bez rozdílu. Zaprvé přivedou k zájmu 
o jídlo širokou diváckou obec a pak i ty hodně 
špatné jsou k něčemu dobré. Normálně uva-
žující člověk si u nich řekne, že takhle tedy ne.

Obecně se má za to, že lidé dnes doma 
moc nevaří nebo vaří hodně špatně, 
podobně jako v těch špatných kuchař-
ských pořadech.
Nejsem o tom přesvědčený. V mnoha 
domácnostech vaří mnohem lépe než 

v mnoha hospodách. Na druhou stranu 
my Češi neustále v jídle dáváme přednost 
kvantitě před kvalitou. Člověk nutně 
potřebuje k životu jen dvě věci – spát 
a jíst. Spát se učit nemusíme a nad jídlem 
je třeba se zamyslet. Dobré a kvalitní 
jídlo a stravovací návyky jsou přece pro 
každého investice do budoucnosti. Pokud 
vařím z dobrých surovin dobrá jídla, tak 
přestože do nich musím investovat více 
financí nebo času, o to méně budu mít 
zdravotních problémů a komplikací ve vyš-
ším věku. To je přece velice jednoduché. 
Jde jen o to, aby si tuhle jednoduchou 
rovnici lidé uvědomili a začali se podle 
toho chovat.

Jenže to je těžké, když denně média chrlí 
reklamy o tom, kde se dá jaká šmakuláda 
nakoupit co nejlevněji.
Obchodní řetězce u nás bohužel dostaly 
celý obor do smrtící spirály. Tlakem na co 

nejnižší cenu se pochopitelně musela 
neustále snižovat kvalita. Už dnes zlidovělo 
to, co jsem řekl před lety do rozhovoru pro 
jeden český týdeník, tedy že jsme „odpad-
kovým košem Evropy“. Ano, stále to ještě 
platí. Ale v té spirále jsme už dnes na dně. 
Už není kam klesat s cenami, ani s kvalitou. 
Pokud bych to mohl k něčemu přirovnat, 
tak jsme prošli Dantovým peklem a právě 
prožíváme očistec. Myslím, že teď už není 
jiné cesty než zpět nahoru.

Nemohou si za to ale tak trochu i sami 
spotřebitelé, kteří nízkou cenu vyžadují?
Zcela jistě také, nicméně svůj velký díl 
viny mají politici. Asi by neprošlo, pokud 
by někdo prodával třeba byty v domě 
a z domu by postavil jen základy. Ale 
třeba prodej pizzy s označením „šunková“, 
kde najdete dva gramové kousky šunky 
a ostatní je kuřecí separát, to nikdo nepo-
stihuje. Je to legální, ale neetické. S etikou 

Připravil Pavel Hanuška, foto autor

Jméno Romana Vaňka 
proniklo do podvědomí 
veřejnosti až s televizními 
pořady Ano, šéfe a Na nože, 
ale od té doby jsou jeho 
gastronomické aktivity 
sledovány s velkým zájmem. 
Roman se totiž jako jeden 
z mála nebojí nazvat věci 
pravými jmény a snaží se tak 
otevřít oči i těm, kteří na stav 
české gastronomie a potravin 
vůbec už téměř rezignovali.

Prožíváme 
potravinový očistec

rubrika podporována
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si ale bohužel u nás moc lidí v byznyse 
hlavu neláme. Naši politici prostě zaspali 
jak při jednáních s Bruselem, tak v domá-
cím zákonodárství.

Jak z toho ven?
Podívejte se dnes do supermarketů. Najdete 
v nich i velice kvalitní potraviny a třeba ře-
tězec Globus má v každé své budově vlastní 
výrobu špičkových uzenářských výrobků. 
Z kvality výroby mi tam spadla brada. Tesco 
má svou kvalitativně vyšší a vůbec ne o tolik 
dražší řadu „standard“. Ale na ty se reklama 
nedělá. V některých Billách nakoupíte per-
fektně. A tak bych mohl pokračovat.
Bohužel po těch dvaceti letech, kdy se 
všichni předháněli, kdo je levnější, nejde 
tak jednoduše začít se zcela opačnou 
strategií. Jednoduše udělat kampaň na jen 
o malinko dražší, ale mnohem kvalitnější 
zboží. Ti všichni senior manageři, kteří 
vedou junior managery a ti zase sales 
managery, když už funkce spolu s autem 
a telefonem dostanou, si netroufnou 
přehodit směr prezentace své firmy, 
protože by jim taky mohlo jít o pracovní 
pozice. Nakonec se ale určitě najde někdo 
odvážný, kdo začne a pak se pomalu za-
čneme dostávat zpět na normální úroveň. 
O pár takových napříč spektrem vím a moc 
jim držím palce.

PR a marketing je vůbec asi slabším 
článkem v oboru.
U nás se zaspalo. Vezměte si třeba mo-
ravské vinaře. Když přejedete hranice 
do Rakouska, najdete vinařské obchody, 
kde prodávají vše – od vína přes otvíráky 
lahví až třeba po vlaječky a odznáčky se 
znakem vinařství nebo vinařské cyk-
lostezky s perfektními službami. A u nás? 
O víkendu se na cyklostezku nevydávej-
te, protože vinaři o víkendu odpočívají 
a nemají otevřeno. Mnozí nemají webové 
stránky, nevědí, co je facebook, twitter, 
nemají propagační materiály atd. Proč? 
Protože se jim to zdá zbytečné a drahé. 
Ale diví se, že o ně není takový zájem. Při-
tom jsem přesvědčený, že v bílých vínech 
bychom již dávno mohli do světa křičet, 
že to umíme sakra dobře. Proč nemohu 
číst na otvírácích deníků, že naše vína 
získala zlaté medaile na nejprestižnějších 
soutěžích světa? Tenhle bludný kruh je 
těžké opustit, ale myslím, že i k tomu 
v dohledné době musí dojít. A velkým 
problémem jsou také obaly.

Myslíte jako ekologická zátěž?
Ne, mluvím o kvalitě a provedení. Neumí-
me domácí české kvalitní potraviny zaba-
lit tak, aby byly už od pohledu atraktivní, 
a aby více cílily na konkrétní skupiny lidí. 

Vždyť v obchodě lidé nakupují i očima. 
Copak nemáme dobré designéry, kteří 
by byli schopni pěkné obaly navrhnout? 
Jenže to jsme zase u toho, že výrob-
cům se to zdá jako zbytečná investice. 
Namísto toho se snaží přilákat zákazníky 
tím, že k výrobku přibalí zdarma CD po-
pulární hvězdy šoubyznysu. A jsme zpět 
u spirály slev.

Podobná situace je ale také v profesio-
nální gastronomii, i tam se bojuje často 
cenami.
Staré přísloví praví „bez peněz do hospo-
dy nelez“. Myslím, že tohle vystihuje jasně 
vše. Pokud na to nemám, tak si musím 
koupit housku se salámem nebo si uvařit 
něco doma. Restaurace nejsou charita-
tivní spolky, ale dělají stejný byznys jako 
jiní. Bohužel je smutnou skutečností, že 
si dnes hospodu pořizují i úplní ama-
téři a diletanti. Ti pak snadno podléhají 
slevovým portálům. Jediný, kdo si z toho 
odnese peníze, je pochopitelně slevový 
portál. Hospoda prodělá a řeči o tom, jak 
se jim navýší množství zákazníků a hostů, 
jsou jen řeči. Přijdou jen lidé se slevovým 
poukazem něco sníst a vypít, ale už se 
nikdy nevrátí zpět, protože za normální 
peníze by tam nikdy nepřišli. Asi by 
nikoho nenapadlo pustit se se vzděláním 
kuchaře do podnikání třeba v oblasti zá-
mečnictví. Ale do profesionální gastrono-
mie se snaží pustit takřka kdokoliv.

Čím myslíte, že to je způsobeno?
První skupinou jsou lidé, kteří mají dost 
peněz a berou hospodu jako pouhou 
investici, ze které se snaží co nejdříve co 
nejvíce vydělat. To jsou takové ty podniky, 

kde si místo hranolků k řízku chcete dát 
brambory a obsluha vám sdělí, že to 
nejde, protože to nemají v systému a maji-
tel není přítomen, aby to změnil.  A druhou 
skupinou jsou „znalci“, kteří si přečtou dvě 
kuchařky, podívají se na televizní pořady 
a cítí se jako gastronomičtí odborníci. 
Ti se pak bez znalostí zákonů, předpisů 
a norem snaží podnikat v oboru. Jejich 
podnikání často brzy skončí, protože zjistí, 
že gastronomie nejsou rychlé peníze, ani 
zábava, ale dřina a stereotyp. Entusiasmus 
však následně končí tam, kde začínají 
červená čísla. ●

Celý rozhovor naleznete na  
www.svetpotravin.cz

Začínal jako fotolaborant a  fotograf. 
V  devadesátých letech se zabýval 
dovozem usní z Brazílie a poté i tamních 
vín. Postupně se začal zajímat o  vaření 
a  gastronomii obecně. V  roce 2007 
založil Pražský kulinářský institut, 
kde pořádá kurzy vaření pro širokou 
veřejnost i pro profesionály. V roce 2011 
absolvoval ve  svých 42 letech Střední 
školu gastronomickou a  hotelovou 
v  Praze Braníku. Sbírá jídelní lístky 
a  kuchařky a  jeho sbírka obsahuje 
i  některé světové unikáty. Kuchařky 
začal sám i psát a vydává je nejen knižně, 
ale také v elektronické formě. Objevil se 
v  několika gastronomických televizních 
pořadech a  je autorem a  hlavním 
protagonistou velice úspěšného 
sedmasedmdesátidílného seriálu 
o potravinách a gastronomii v ČR  „Peklo 
na talíři“. Více na www.prakul.cz.

KDO JE  
Roman VaněK



www.svetpotravin.cz 

jak poznat kvalitní potraviny

16

Škrobová pachuť
a lepivé hrudky

Na těstoviny, pizzu, salát, rizoto 
i zapékané brambory – strouhaný sýr 
je potřeba v kuchyni každou chvíli. 
Ne vždy se nám ale chce kupovat sýr 
vcelku, a tak sáhneme po již předpři-
praveném balíčku strouhaného sýra, 
protože je to rychlejší a jednodušší. 
Otestovali jsme, co všechno se v tom-
to produktu dá najít. 

Nakoupili jsme 16 vzorků strouhaných 
sýrů v běžné obchodní síti, jednodruhové 
i směsi sýrů. Analyticky i senzoricky je 
testovali odborníci Státního veterinární-
ho ústavu. Zjišťovali obsah tuku v sušině, 
obsah sušiny, senzorické vlastnosti (vzhled, 
vůni, konzistenci a chuť) a provedli i mik-
robiologický rozbor. Dále jsme hodno-
tili přehlednost značení a informací pro 
spotřebitele a shodu naměřených hodnot 
s údaji uvedenými na obale.  

Neoznačení není chybou
Čeští výrobci byli v testu zastoupeni pouze 
čtyřmi vzorky, zbytek produktů pocházel ze za-
hraniční – konkrétně z Německa, Itálie, Polska 
a Francie. Jednalo se o sýry různého druhu: 
eidam, ementál, goudu, mozzarellu nebo 
sýr typu parmazán. Každý druh sýra se tedy 
hodnotil a posuzoval ve své kategorii výrobku. 
Podle vyhlášky č. 77/2003 Sb. musejí být sýry 
označeny obsahem tuku nebo tuku v sušině 
a obsahem sušiny. Zahraniční sýry prodávané 
na českém trhu však tato označení neob-
sahovaly. „U sýrů vyrobených mimo Českou 
republiku je i při neuvedení hodnoty tuku 
v sušině nutné v rámci vzájemného uznávání 
výrobků takový produkt na našem trhu akcep-
tovat,“ říká Pavel Kopřiva ze Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce. 
U tuku v sušině je tolerována deklarovaná 
hodnota s 5 % odchylkou směrem nahoru 
i dolů. Se započtením této odchylky i nejis-

toty měření byly téměř všechny testované 
vzorky v normě. U tří výrobků neodpovídal 
obsah tuku v sušině, obsah sušiny byl u dvou 
výrobků nižší, než bylo deklarováno. Výrobek 
označený „se sníženým obsahem tuku“ neměl 
o požadovaných 30 % méně tuku než běžný 
sýr stejného typu. Velké rozdíly v deklaraci su-
šiny jsou dány velkou rozdílností jednotlivých 
druhů sýrů. Pokud výrobce uvede hodnoty 
tuku v sušině a sušiny jako minimální, jsou 
tyto údaje brány jako absolutní a významnější 
odchylka kterýmkoliv směrem může být vy-
hodnocena jako neodpovídající označení.

Žádný rej bakterií
Dalším kritériem hodnocení byl mikrobio-
logický rozbor. Analýzy ověřovaly přítom-
nost koliformních bakterií, escherichie coli, 
salmonel, plísní, kvasinek, listerií, enterokoků 
a stafylokoků. Všechny výrobky byly mik-
robiologicky v pořádku, nebo se hodnoty 

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, MF Dnes

rubrika podporována

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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Jak číst tabulky?
Tuk v sušině (t.v.s): Uvádí naměřený obsah tuku v sušině sýra, 
právě tuk je nositelem chuti. Tuk lze vypočítat dle vzorce % t.v.s 
x % sušiny/100. Sýry s nižší hodnotou t.v.s se hodí spíše pro další 
zpracování (do teplé kuchyně), sýry s vyšší t.v.s se hodí k přímé 
konzumaci.
Sušina: Uvádí naměřený obsah sušiny. Čím vyšší má sýr sušinu, tím 
vyšší má i obsah vápníku a jeho konzistence je tvrdší. 
Složení: Uvádíme složení na obalu výrobku. Nemusí být uvedeno 
u jednosložkových výrobků.
Cena za 100 g: Cena za 100 g byla přepočítána z ceny balení. Cenová 
odlišnost sýrů je dána rozdílností jejich druhů – cena parmazánu je 
pochopitelně odlišná od ceny eidamu.
Z degustace: Čtyřčlenný panel odborníků hodnotil vzhled, vůni, 
konzistenci a chuť vzorků. Hodnotili školními známkami od 1 do 5.
Známka testu: Zahrnuje senzorické hodnocení (50 %), mikrobiologii 
(15%), informace pro spotřebitele (10 %), rozdíl mezi naměřenými 
a deklarovanými hodnotami sušiny a tuku v sušině (10 %) 
a přítomnost přídatných látek (15 %).

Co se přidává do strouhaných sýrů?
Konzervační látky: nejčastěji se přidává lysozym (E1105), přírodní 
látka živočišného původu, enzym z vaječných bílků. Má silně 
antibakteriální účinky.
Barvivo annatto (E160b): přírodní barvivo, které může ve velkém 
množství a u citlivých jedinců způsobovat alergie. Dodává sýrům 
sytější barvu.
Barvivo beta-karoten (E160a): přírodní barvivo, které působí i jako 
antioxidant.

zjištěných plísní a bakterií pohybovaly v tak 
nízkých hodnotách, že vyhovovaly poža-
davkům v tržní síti. Vyšší hodnoty kvasinek se 
negativně projevily v kyselé až kvasničné chu-
ti. Výskyt kvasinek ovšem není u strouhaného 
sýra ničím překvapivým, velká plocha po-
traviny vyráběné tímto způsobem poskytuje 
kvasinkám mnohem větší prostor pro jejich 
nežádoucí činnost než plocha sýru vcelku. 
„Jakmile se potravina rozdrobí, rozkrájí, 
rozstrouhá, tak dostanou kvasinky daleko 
větší šanci se uplatnit, než když se potravina 
prodává v uceleném balení,“ říká Stanislava 
Herčíková ze SVÚ. Proto je vždy bezpečnější 
zakoupit si sýr vcelku, u kterého není tak 
vysoké riziko mikrobakteriální kontaminace.

Zatuchlá chuť
Při senzorickém hodnocení byly výrobky 
hodnoceny podle obecného standardu, tedy 
zda má daný sýr charakteristiku výrobku, 
kterým by měl být. „Negativně byla u sýrů 
parmazánového typu hodnocena stará až 
zatuchlá chuť a přídavek škrobu, který se 
při senzorickém testování na chuti jasně 
projeví,“ vysvětluje MVDr. Stanislava Herčí-
ková. „Sýry typu ementál prošly senzorickým 
hodnocením bez větších výhrad, s pozitivně 
hodnoceným vzhledem i chutí.“ Jejich 
plusem bylo, že se nelepily a neobsahovaly 
škrob. U eidamů, mozzarelly i goudy byl u ně-
kterých vzorků opět cítit škrob či kvasničná 
chuť. Výběr jednotlivého druhu sýra potom 

záleží především na tom, k jakému účelu jej 
spotřebitel potřebuje. Na těstoviny je ideální 
sýr parmazánového typu, s výraznou vůní 
a dlouhou, doznívající chutí, na těstoviny se 
hodí směs sýrů, k zelenině zase mozzarella.

Nečitelné údaje
Posuzována byla i čitelnost a srozumi-
telnost údajů na obale. Údaje by měly být 
pravdivé, srozumitelné, viditelné a čitelné. 
Právě čitelnost přitom byla nejčastějším 
kamenem úrazu, společně s chybějí-
cím údajem o tom, do kdy má být sýr 
po otevření spotřebován. Pro úplnost – při 
skladování v ledničce vydrží tento typ vý-
robku po otevření přibližně dva dny a také 
je důležité zbytečně jej nevystavovat světlu.

Alergeny i konzervanty
Složení je výčtem jednotlivých složek, uve-
dených sestupně, podle té, které je nejvíc, 
v případě sýrů tedy mléka. Lépe hodnoceny 
byly jednosložkové potraviny, vyrobené pou-
ze z mléka, sýrařských kultur a syřidla, u nichž 
složení být uvedeno nemusí. Co se pří-
datných látek týče, u sýrů obecně se používají 
jen minimálně, obvykle v případě, kdy je to 
nezbytně nutné. V našem případě se jednalo 
o směs dusíku a oxidu uhličitého, který 
zajišťuje trvanlivost výrobku a zachování jeho 
žádoucích senzorických vlastností, a přírodní 
barviva, která mají za úkol „vylepšit“ vzhled 
sýru. Dále se do sýrů přidává škrob, který má 

zajistit sypkost nastrouhaného sýra. Pozitivně 
tedy ovlivní vzhled výrobku, avšak na chuti 
je jasně znát a u kvalitnějších sýrů není třeba 
sypkost zajišťovat jeho přidáním. Přítomnost 
přídatných látek jsme zohlednili při hodno-
cení. Povinně se na obale uvádějí i alergeny, 
u strouhaných sýrů to může být přírodní 
konzervant lysozym.

Jak sýr nakupovat?
Při nákupu se řiďte údaji na obalu, především 
složení a sýr posuzujte, pokud je to možné, 
i podle jeho vzhledu. Působí směs sypce, nebo 
se slepila v jeden útvar? Je povrch sýru spíše 
sušší, nebo vlhčí? Nejlepší zárukou kvality je si 
sýr zakoupit vcelku a nastrouhat doma, těsně 
před jeho použitím.        ►



EntreMont  
Emmental
Výrobce: vyrobeno ve Francii
Zakoupeno:  Tesco, prodává  

Imco Praha

K Classic  
Gouda strouhaný sýr 48 %
Výrobce: vyrobeno v Německu
Zakoupeno: Kaufland

Albert Quality  
Eidam strouhaný 30 % 
Výrobce: Madeta ČR
Zakoupeno: Albert 

Castelli  
Parmigiano Reggiano 
Výrobce: Nuova Castelli Itálie
Zakoupeno: Interspar

Gran Moravia  
Grattugiato Fresco
Výrobce:  Orrero Litovel, 

baleno v Itálii
Zakoupeno: Interspar

K Classic 
Emmental
Výrobce: vyrobeno v Německu
Zakoupeno: Kaufland

Cena za 100 g:  
56 Kč
Tuk v sušině: 
45,81 g/100 g
Sušina: 
63,59 g/100 g
Složení: 
mléko, mléčné 
kultury, sůl

Cena za 100 g:  
17,30 Kč (25,90 Kč/150 g)

Tuk v sušině: 
47,35 g/100 g
Sušina: 
57,19 g/100 g
Složení: 
přírodní zrající sýr, 
bram. škrob, barvivo 
betakaroten

Cena za 100 g:  
20 Kč
Tuk v sušině: 
35,01 g/100 g
Sušina: 
51,13 g/100 g
Složení: 
mléko, sůl max. 
2,5 %, mlék. kultury, 
balicí plyn: oxid 
uhličitý

Cena za 100 g:  
69,90 Kč
Tuk v sušině: 
43,48 g/100 g
Sušina: 
74,5 g/100 g
Složení: 
mléko, sůl, mléčné 
kultury, syřidlo 
(vyrobeno z nepaster. 
mléka)

Cena za 100 g:  
50 Kč
Tuk v sušině: 
47,68 g/100 g
Sušina: 
67,80 g/100 g
Složení:  
termizované mléko, 
sůl, syřidlo vhodné pro 
vegetariánskou stravu, 
konzervant lysozym 
(vaječná bílkovina)

Cena za 100 g:  
18,50 Kč (36,90 Kč/200 g)

Tuk v sušině: 
45,42 g/100 g
Sušina: 
59,93 g/100 g
Složení: 
zrající plnotučný sýr

Z analýz: Ementál smetanově nažloutlé 
barvy. Chuť a vůně sýrově mléčná, příjemná, 
čistá. Konzistence sypká, s ojedinělými 
rozpadavými hrudkami. Informace pro 
spotřebitele nejsou dobře čitelné. Chybí 
pokyn, do kdy má být sýr spotřebován 
po otevření. Mikrobiologie v pořádku. Obsah 
sušiny i tuku v sušině odpovídá deklaraci.

Z analýz: Nažloutlá barva. Chuť a vůně 
sýrově mléčná, s pachutí škrobu. Konzistence 
sypká, ojedinělý výskyt rozpadavých hrudek. 
Mikrobiologie v pořádku. Sýr přibarven, 
obsahuje škrob. Značení nepřehledné 
a nečitelné. Chybí pokyn, do kdy má být 
sýr spotřebován po otevření. Obsah sušiny 
odpovídá deklaraci, obsah tuku odpovídá se 
započtením nejistoty měření.

Z analýz: Jemně strouhaný sýr smetanově 
bílé barvy. Vůně málo výrazná až nakyslá. 
Chuť nahořklá a kvasničná. Konzistence 
sypká, stejnorodá, na skusu lepivá až 
gumovitá. Přehledné a čitelné údaje, chybí 
pokyn, do kdy má být sýr spotřebován 
po otevření. Mikrobiologie v pořádku. Obsah 
sušiny i tuku v sušině odpovídá deklaraci. 

Z analýz: Jemně strouhaný parmazán 
výrazně bílé barvy. Chuť a vůně ostřejší, 
aromatická. Konzistence sypká, stejnorodá, 
sušší. Sýr vyroben z nepasterovaného mléka. 
Chybí pokyn, do kdy má být po otevření 
spotřebován, není uveden dovozce (není 
povinnost). Obsah sušiny nedeklarován 
(u zahraničních výrobků být nemusí), obsah 
tuku v sušině neodpovídá značení. 

Z analýz: Jemně strouhaný sýr smetanově 
bílé barvy. Chuť a vůně sýrově mléčná, 
příjemná, aromatická. Konzistence sypká, 
stejnorodá, ojediněle rozpadavé hrudky. 
Mikrobiologie v pořádku. Obsahuje 
konzervant lysozym, který může vyvolávat 
alergické reakce. Obsah sušiny i tuku v sušině 
odpovídá deklaraci. 

Z analýz: Strouhaný ementál smetanově 
bílé barvy. Chuť a vůně sýrově mléčná, 
čistá, méně výrazná. Konzistence sypká, 
s ojedinělými rozpadavými hrudkami, vlhký 
vzhled. Značení nepřehledné a špatně 
čitelné. Neuvedeno složení, pokud se jedná 
o jednosložkový výrobek, složení se uvádět 
nemusí. Lehce zvýšené kvasinky. Obsah 
sušiny i tuku v sušině odpovídá deklaraci. 

Známka testu
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Goldsteig  
Mozzarella 45 %  
Výrobce: vyrobeno v Německu
Zakoupeno: Billa

Madeta  
Jihočeský Eidam 30 %
Výrobce: Madeta ČR
Zakoupeno: Billa

Linessa  
Strouhaný sýr light
Výrobce:  neuveden
Zakoupeno: Lidl

Šumavský  
Eidam 45 %
Výrobce:  Mlékárna Klatovy 
Zakoupeno: Interspar

Président  
Emmental
Výrobce: neuveden, prodává Lactalis CZ
Zakoupeno: Billa

Galbani  
Grangusto směs
Výrobce:  vyrobeno v Polsku,  

prodává Lactalis CZ
Zakoupeno: Billa

Cena za 100 g:  
17,50 Kč (34,90 Kč/200 g )

Tuk v sušině: 
45,36 g/100 g
Sušina: 
51,92 g/100 g
Složení: 
paster. kravské 
mléko, mlék. kultury, 
mikrobiální syřidlo, 
sůl, protispékavá látka: 
škrob

Cena za 100 g:  
19,90 Kč
Tuk v sušině: 
29,67 g/100 g
Sušina: 
49,78 g/100 g
Složení: 
mléko, sůl nejvýše 
2,5 %, čisté 
mlékařské kultury

Cena za 100 g:  
17,50 Kč (34,90 Kč/200 g)

Tuk v sušině: 
32,44 g/100 g
Sušina: 
52,28 g/100 g
Složení: 
tvrdý sýr (34 %) 
a plátkový sýr (63 %), 
kukuřičný škrob, 
barvivo annatto

Cena za 100 g:  
24,90 Kč
Tuk v sušině: 
44,93 g/100 g
Sušina: 
55,04 g/100 g
Složení: 
mléko, sůl, mléčné 
kultury

Cena za 100 g:  
25 Kč
Tuk v sušině: 
45,68 g/100 g
Sušina: 
57,07 g/100 g
Složení: 
mléko, sůl, mléčné 
kultury, barvivo 
annato

Cena za 100 g:  
49,80 Kč
Tuk v sušině: 
40,82 g/100 g
Sušina: 
62,84 g/100 g
Složení: 
90 % tvrdý sýr z paster. 
mléka a 10 % extra 
tvrdý sýr ze syr. mléka 
(mléko, sůl, ml. kultury, 
syřidlo, lysozym)

Z analýz: Hrubě strouhaný sýr mléčně bílé 
barvy. Chuť a vůně sýrově mléčná, málo 
výrazná, se zřetelnou škrobovou pachutí. 
Konzistence neodpovídá, sýr slepený 
do jednoho bloku obtížně oddělitelných 
částic. Neuveden distributor v Česku (není 
povinné, stačí výrobce). Mikrobiologie 
v pořádku. Obsah sušiny i tuku v sušině 
odpovídá deklaraci. 

Z analýz: Jemně drcený sýr smetanově 
bílé barvy. Chuť a vůně sýrově mléčná, ale 
slabě nakyslá, kvasničná. Konzistence sypká, 
stejnorodá. Údaje pro spotřebitele úplné 
a čitelné. V jednom vzorku prokázána listerie, 
ale v množství, které vyhovuje požadavkům 
na výrobky v tržní síti. Obsah sušiny odpovídá 
deklaraci, obsah tuku v sušině vyhovuje 
po započtení nejistoty měření. 

Z analýz: Směs sýrů žluté a smetanově bílé 
barvy. Vůně sýrově mléčná. Chuť nevýrazná 
s pachutí škrobu. Konzistence sypká, 
s ojedinělými rozpadavými hrudkami. Sýr 
přibarven, obsahuje škrob. Označen „se 
sníženým obsahem tuku“, přesto nemá min. 
o 30 % tuku méně než běžný sýr stejného 
typu. Neuveden výrobce ani země původu. 
Mikrobiologie v pořádku. Obsah sušiny je 
nižší. Obsah tuku v sušině odpovídá.

Z analýz: Strouhaný sýr smetanově bílé 
barvy. Vůně sýrově mléčná, čistá. Chuť 
nahořklá, kvasničná. Konzistence mírně lepivá, 
rozpadavé hrudky sýra. Velmi dobré značení. 
Lehce zvýšené kvasinky. Obsah sušiny 
odpovídá deklaraci, obsah tuku v sušině 
vyhovuje po započtení nejistoty měření. 

Z analýz: Sýr smetanově nažloutlé barvy. 
Chuť a vůně sýrově mléčná, příjemná, čistá. 
Konzistence sypká, stejnorodá. Sýr přibarven 
přírodním barvivem. Písmo hůře čitelné. 
Neuveden výrobce, podle registračního kódu je 
jím Mlékárna Klatovy. Lehce zvýšené kvasinky. 
Obsah sušiny o víc než tolerované 1 % nižší, 
než deklaruje výrobce. Obsah tuku v sušině 
odpovídá.

Z analýz: Jemně strouhaný sýr smetanově 
bílé barvy. Chuť ostřejší a štiplavá. Vůně méně 
výrazná. Konzistence sypká, sýr se částečně 
lepí do hrudek. Obsahuje konzervant 
lysozym, který může vyvolávat alergické 
reakce. Balení nemá průhledné „okénko“ 
k vizuální kontrole obsahu. Mikrobiologie 
v pořádku. Obsah sušiny odpovídá deklaraci, 
obsah tuku v sušině neodpovídá. 

Známka testu
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Milbona  
směs 45 % 
Výrobce: vyrobeno v Německu

Zakoupeno: Lidl

Leckerrom  
Směs  42 % 
Výrobce: Nürnberg Německo

Zakoupeno: Norma

Holandský  
sýr Gouda
Výrobce: Německo pro Globus

Zakoupeno: Globus

Cena za 100 g:  
17,50 Kč (34,90 Kč/200 g)

Tuk v sušině: 
44,25 g/100 g
Sušina: 
58,35 g/100 g
Složení: 
30 % ementálu, 30 % 
zralého tvrdého sýra, 
37 % sýru mozzarella, 
protihrudkující látka: 
kukuř. škrob

Cena za 100 g:  
18,50 Kč
Tuk v sušině: 
42,44 g/100 g
Sušina: 
56,36 g/100 g
Složení: 
edamer 49 %, Tilsiter 
48 %, barvivo beta-
karoten v sýru, 
oddělovací prostř. škrob, 
vyrobeno z paster. mléka

Cena za 100 g:  
23,30 Kč (34,90 Kč/150 g)

Tuk v sušině: 
47,76 g/100 g
Sušina: 
59,63 g/100 g 
Složení: 
holandský sýr Gouda, 
protispékavá látka 
(škrob), barvivo beta-
karoten, konzervant 
dusičnan sodný

Z analýz: Směs strouhaných sýrů smetanově 
bílé barvy. Vůně sýrově mléčná až nakyslá, 
chuť méně výrazná s pachutí škrobu. 
Konzistence sypká, s ojedinělými rozpadavými 
hrudkami. Sýr je přibarven, obsahuje škrob. 
Dobré přehledné značení. Obsah sušiny 
odpovídá deklaraci. Obsah tuku v sušině 
vyhovuje po započtení nejistoty měření.

Z analýz: Směs strouhaných sýrů smetanově 
nažloutlé barvy. Vůně sýrově mléčná, příjemná, 
čistá. Chuť nakyslá až nahořklá se škrobovou 
pachutí. Konzistence s větším výskytem 
lepivých hrudek. Sýr přibarven, obsahuje 
škrob. Chybí pokyn, do kdy má být sýr 
spotřebován po otevření. Zvýšené kvasinky. 
Obsah sušiny není deklarován (u zahraničních 
výrobků být nemusí). Obsah tuku v sušině 
vyhovuje po započtení nejistoty měření.

Z analýz: Strouhaný sýr typu gouda nažloutlé 
barvy. Chuť a vůně sýrově mléčná, příjemná, 
čistá, ale se zřetelnou škrobovou pachutí. 
Konzistence sypká, stejnorodá. Sýr přibarven, 
obsahuje škrob a dusičnan sodný. Údaje 
v češtině špatně čitelné. Neuveden výrobce 
ani země původu. Lehce zvýšené kvasinky. 
Obsah sušiny odpovídá, obsah tuku v sušině 
vyhovuje po započtení nejistoty měření. 

Známka testu
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Zanetti  
Formaggio per pasta 
Výrobce:  vyrobeno v Itálii,  

prodává IMCO Praha

Zakoupeno: Interspar

Cena za 100 g:  
57,30 Kč (22,90 Kč/40 g)

Tuk v sušině: 
39,06 g/100 g
Sušina: 
90,93 g/100 g
Složení: 
tvrdé sýry, obsahuje 
konzervant lysozym 
(protein získaný 
z vaječného bílku)

Z analýz: Sýr parmazánového typu 
smetanově bílé barvy, částice jiné barvy. 
Chuť a vůně stará a ostrá. Konzistence sypká 
s ojedinělými hrudkami, písčitá, tvrdá a suchá. 
Obsahuje lysozym, který může vyvolávat 
alergické reakce. Údaje v češtině nepřesné, 
špatně čitelné. Mikrobiologie v pořádku. 
Obsah sušiny odpovídá, obsah tuku v sušině 
neodpovídá.

Známka testu 2,1
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Jaké vlastní značky Penny nabízí 
svým zákazníkům?
Privátní značky Penny pokrývají ty 
nejdůležitější oblasti v sortimentu zboží 
od základních potravin, jako jsou mléčné 
výrobky a pečivo, přes uzeniny a masné 
výrobky až po nealkoholické nápoje 
a mnohé další.

Podle čeho Penny vybírá dodavatele 
svých vlastních značek?
Naše dodavatele vybíráme podle přísných 
kritérií, aby jejich výrobky splňovaly tu 
nejšpičkovější kvalitu. V poslední době kla-
deme velký důraz na regionální dodavatele.

Jakým způsobem je kontrolována 
kvalita vlastních značek Penny?
Veškeré výrobky vlastních značek Penny 
podléhají té nejpřísnější kontrole kvality. 
Sledujeme nejnovější technologické trendy, 
díky kterým neustále zlepšujeme kontrolní 
mechanismy. Kontroly probíhají na straně 
dodavatelů i interně prostřednictvím oddě-
lením kvality Penny.

Plánujete rozšiřovat sortiment svých 
značek?
Sortiment privátních značek Penny 
rozšiřujeme stabilně s přihlédnutím 

k regionálním potravinám nebo sezónním 
produktům. V letošním roce se zákazníci 
mohou těšit na rozšíření zástupců hlavně 
vlastní značky PENNY.

Podle čeho lidé poznají vlastní značky 
Penny (grafika, označení apod.)?
Vzhledem k tomu, že každá privátní znač-
ka má své nezaměnitelné a typické logo, 
spojuje je kvalita, která se skrývá pod 
obalem výrobků. Veškerá loga vlastních 
značek si zákazníci mohou prohlédnout 
na stránkách www.penny.cz. Pravidelně 
jsou také vlastní značky prezentovány 
v tištěných letácích.

Jak se vašim značkám daří ve spo-
třebitelských testech a soutěžích, 
například ve spotřebitelské soutěži 
Volba spotřebitele?
V posledních letech se výrobky privátních 
značek Penny pravidelně umisťují mezi ví-
těznými výrobky soutěže Volba spotřebite-
le, za což bychom chtěli poděkovat hlavně 
našim zákazníkům. V roce 2013 bylo 
celkem 18 výrobků, dohromady ve čtyřech 
kategoriích, vlastních značek PENNY v této 
prestižní anketě oceněno.

Jak jsou privátní značky Penny 
hodnoceny z hlediska kvality?
Jsme rádi, že naše značky patří mezi 
oblíbené a z hlediska kvality mezi dobře 
hodnocené značky, což dokazují i stoupající 
prodeje. V posledním testu časopisu dTest 
se na stupních vítězů umístily Jizerky PENNY 
značky a Hořické trubičky Karlova Koruna.

Jaké novinky chystáte v oblasti 
privátních značek?
Pravidelně sortiment vlastních značek 
doplňujeme a rozšiřujeme dle požadavků 
našich zákazníků a vývoje trhu. Na novinky 
se zákazníci mohou určitě těšit u značek 
PENNY, Karlova Koruna a Řezníkův talíř.

Jsou jiné produkty určené pro český 
trh a jiné pro trhy zahraniční?
Penny Market se neztotožňuje s praxí 
nabízet v rámci privátních značek růz-
nou úroveň kvality pro různé trhy. Naše 
výrobky se vyznačují maximální kvalitou 
pro všechny. Navíc je tento sortiment 
doplňován o kvalitní domácí produkty 
regionálního původu. ●

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv Penny Market

PR článek

Jaké privátní značky 
v Penny naleznete?
Penny 
Karlova koruna
Dobré maso 
řezníkův talíř 
Tanja 
Boni

Výběr dodavatelů podle přísných kritérií, úspěch 
ve spotřebitelských soutěžích i pečlivě střežená 
kvalita, to je tajemství úspěchu privátních značek 
společnosti Penny Market. O maximální kvalitě pro 
všechny i čím dál větším zastoupení regionálních 
potravin na českém trhu jsme si povídali s vedoucím 
oddělení marketingu Danielem Novotným.

Nabízíme 
maximální 
kvalitu pro všechny
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Výsledky našeho testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém hodnocení 
členů redakce. V tabulkách naleznete výsledky testování. Nejedná se o body, nýbrž o pořadí jednotlivých vzorků ve dvou parametrech – vzhled a chuť. 

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Výběr sekaných na trhu je poměrně bohatý, 
po bližším ohledání prakticky nečitelných 
údajů na obale jsme ovšem zjistili, že jeden 
výrobce je zastoupen pro privátní značky 
hned opakovaně. Výrobek je až do otevření 
a zakrojení jednou velkou neznámou, 
v obchodě nám tak jediným vodítkem 
může být vzhled kůrčičky. Sekané jsme 
neohřívali ani nedochucovali, aby mohla 
plně vyniknout jejich jedinečnost. Vynikly 
ovšem spíše nedostatky.

Každý podle svého
Výrobky jsme nejprve zvážili a všechny si tak 
mohly připsat první kladný bod – povolenou 
šestiprocentní odchylku dodrželi všichni 
výrobci. Dlužno dodat, že u některých 
produktů to byl kladný bod první a poslední. 
Kvalitativní znaky hotové sekané nejsou 
regulovány žádnou vyhláškou, takže pro ně 
platí jen obecná pravidla pro označování 
masných výrobků a samozřejmě legislativa. 
Jedná se o tepelně opracovaný výrobek 
z mletého masa, který je v naší zemi znám 
již od středověku. Tehdy ovšem nebyl mletý, 
ale nadrobno sekaný, jak již název napovídá, 
ovšem pozor – většinou z kýty nebo svíčkové. 
To by se nám asi testovalo radostněji… 
Popelka, do které se semele všechno, 
co běží kolem, se ze sekané stala až 
po rozvolnění norem pro masný průmysl 
v devadesátých letech. Objevil se téměř 
nekonečný prostor pro využití surovin 

ve výrobě sekané, v němž se každý může 
vyřádit. V podstatě se do sekané dnes 
dá semlít cokoliv, kteréhožto privilegia 
někteří výrobci plně využívají. Očekávali 
byste půl na půl vepřové a hovězí maso, 
tak jako u domácí sekané s křupavou 
kůrčičkou? Ani náhodou. Které maso je 
nejlevnější a v sekané se ztratí? Napovíme 
vám – je to levné, růžové a vyrobené 
semletím. Ano, kuřecí separát. Právě 
po tom naši výrobci sahají nejčastěji. 
Jeho množství ve výrobku se u různých 
produktů liší, ale sekanou bez separátu 
nebo strojně odděleného masa aby 
člověk pohledal. A zatímco u mnoha 
vzorků musíte pátrat po složení na obalu, 
u vzorku Kosteleckých uzenin je vám vše 
jasné už na první pohled. Vy snad nemáte 
rádi sekanou, která vypadá jako gothaj?

Sekaná zelenina
Receptů na sekanou nalezneme nepře-
berně. Může obsahovat cibuli, strouhanku, 
vajíčko, česnek, sůl, kmín, majoránku, 
pepř, oregano, mléko, rohlíky nebo žemle, 
houby, hořčici, tymián nebo třeba pivo. 
Naši výrobci tak třeskutě kreativní nebyli 
a rozhodli se svého spotřebitele potě-
šit něčím zdravým. A opět, překvapivě, 
samozřejmě levným. Tedy hrachem, který 
je na obalu důstojně deklarován jako 
rostlinná bílkovina. Množství  „výplňové“ 
suroviny si výrobci také určují sami a tuhle 

zeleninu v sekané tedy můžete brát jako 
prémii. Asi tím myslí na naše zdraví. 
Hrášek je přece mnohem prospěšnější než 
bůček nebo slanina, které si do domácí 
sekané přidáváte. Opravdovým mistrem 
v plnění sekané zeleninou pak byl výrobek 
na čtvrtém místě, který v nákroji vypadá 
jako zeleninová sekaná. 

Maskování pravdy
Co nám v té sekané ještě chybí, co 
si doma nedopřejeme? Ano, éčka! 
Antioxidanty, stabilizátory, regulátory 
kyselosti, zahušťovadla, konzervanty, 
barviva – sekaná by mohla sloužit jako 
učebnice „éček“, tolik druhů jich tady 
nalézáme. Samozřejmě, že ne všechna 
jsou špatná, některé jen pomáhají udržet 
výrobek v poživatelném stavu – horší je to 
s těmi, která mají za úkol směs separátu 
a vepřových kůží dobarvit, dochutit 
a zvýraznit tak, abychom zapomněli 
na to, co vlastně jíme. V tabulkách 
na vedlejší straně se to těmito malými 
pomocníčky jenom hemží. U některých 
vzorků sice přídatných látek nenalézáme 
tolik, kladně se ovšem nedá hodnotit 
ani přítomnost glutamátu. Bez ztráty 
kytičky to proto tentokrát nezvládl nikdo 
a nezbývá, než si sekanou udělat doma, 
nebo si pečlivě prostudovat složení 
výrobku v obchodě a sáhnout po tom 
relativně nejmenším zlu.                       ►

Co vznikne, když smícháme hrách  
a drůbeží separát? Světe div se   
–  sekaná. Alespoň podle českých 
masokombinátů a vzorků z našeho 
redakčního testování. Žádné zázraky  
jsme sice nečekali, přesto nás  
vakuované výrobky dokázaly,  
mnohdy nepříjemně, pořádně  
překvapit.

Sekané eldorádo 
separátu s hráškem

naše testování
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Název  Baroni Pečená 
sekaná 

Výrobce Ravy CZ, Liberec
Cena za balení 29,90 Kč / 500 g
Cena za kg 60 Kč
Obsah tuku/soli 20 % / neuvedeno
Složení: 42 % vepř. maso, 23 % kuř. maso, 
rostl. bílkovina (hrách), strouhanka, cibule, kuř. 
maso stroj. oddělené, voda, dusitan. solící směs, 
stabilizátor: polyfosforečnany, látka zvýraz. chuť 
a vůni: glutamát sodný, antioxidant: kys. askorbová, 
směs koření 

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

Název  Farmářská masová 
sekaná 

Výrobce Masokombinát Plzeň
Cena za balení 34,90 Kč / 500 g
Cena za kg 70 Kč
Obsah tuku/soli 35 % / 2,8 % 
Složení: 40 % drůb. maso stroj. oddělené, 20 % vepř. maso,  
strouhanka, mouka, voda, rostl. olej, zlepšující pekařský 
přípravek, mouka, cukr, stabilizátory,  E412, E4471, antioxidant 
E300, droždí, sůl, kmín, směs kořen. zeleniny,  mrkev, celer, 
petržel, voda, vepř. kůže, hrášek, regulátory kyselosti  E326, 
E500, rýžové otruby, sůl, česnek, směs koření a extraktů koření, 
stabiliz. E450, E451, E621 látka zvýraz. chuť a vůni, dextróza, olej, 
antioxidant E320, zahušťovadla E412, E250.

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

Název  aQ masová sekaná

Výrobce  Ravy CZ, Liberec  
pro Ahold

Cena za balení 34,90 Kč / 500 g
Cena za kg 70 Kč
Obsah tuku/soli 17 % / neuvedeno
Složení: 33 % vepř. maso, 18 % kuř. maso, voda, 
cibule, rostl. bílkovina (hrách), strouhanka, kuř. stroj. 
oddělené maso 4 %, dusitan. solící smě, stabilizátor 
polyfosforečnany, látka zvýraz. chuť a vůni: glutamát 
sodný, antioxidant: kys. askorbová, barvivo: karamel 
E150d, směs koření

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

Název  masová sekaná 
Dobré jídlo 

Výrobce Masokombinát Plzeň
Cena za balení 39,90 Kč / 500 g
Cena za kg 80 Kč
Obsah tuku/soli 35 % / 2,8 % 
Složení: 30 % drůb. maso stroj. oddělené, 25 % 
vepř. maso, voda, strouhanka,  mouka, antioxidant 
E300, droždí, sůl, kmín, vepř. kůže, reg. kyselosti,  
E326, E500, vláknina, sůl, česnek, vepř. bílkov. 
extrakt, antioxidanty E306, E320, směs koření 
a extraktů, stabil. E450, E451, E621, dextroza, olej, 
zahušťovadlo, konzervant E250 
 

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

Název  Pečená masová 
sekaná 

Výrobce Ravy CZ, Liberec
Cena za balení 34,90 Kč / 500 g
Cena za kg 70 Kč
Obsah tuku/soli  neuvedeno
Složení: 33 % vepř. maso, 18 % kuř. maso, voda, 
cibule, rostl. bílkovina (hrách), strouhanka, kuř. strojně 
odděl. maso, směs koření, česnek, sůl, stabilizátor: 
polyfosferečnany, zahušťovadla: modif. škrob, karagenan, 
látka zvýraz. chuť a vůni: glutamát sodný, antioxidant: 
askorbát sodný, barvivo: karamel E150d

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

Název  Sekaná 

Výrobce Kostelecké uzeniny
Cena za balení 74,90 Kč / 950 g
Cena za kg 79 Kč
Obsah tuku/soli 35 % / 3 % 
Složení: 40 % kuř. maso stroj. oddělené, voda, 
vepř. sádlo, vepř. kůže, 5 % vepř. maso, škrob, 
mouka, sůl, sušená kultura mléč. kvašení, česnek, 
stabiliz. E250, E450,  E451, modifik. kukuř. 
škrob E1422, dextroza, antiox. E300, E301, E330, 
emulgátor E471, E621, regul. kyselosti E500, koření, 
extrakty koření 

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

Na řezu vypadá jako klasická sekaná s malými kousky 
chrupavek. Mazlavější konzistence s dostatkem 
pojiva. Tmavě hnědá barva, výrazná a atraktivní 
vůně po česneku. Maso je hodně rozmělněné, ale 
dohromady tvoří jeho podíl slušných 65 %, obsahuje 
ovšem i separát. Jako rostlinná bílkovina je použit 
hrách a cibule. Celkově hodnocené jako chuťově 
dobrá sekaná díky největšímu podílu masa.

Výrobek s označením Řezníkův talíř voní hezky 
a prezentuje se i pěknou barvou. Po rozkrojení 
zjišťujeme, že jde v podstatě o zeleninovou sekanou, 
tolik velkých kousků hrášku a mrkve nalézáme. 
Hrášek ovšem výrobce prezentuje i na obrázku 
na obalu, takže kdo je připraven, není překvapen. 
Konzistencí se jedná o tuhou a suchou sekanou 
s pojivy, kde nemá co dodat výraznější chuť.  

Stejný výrobce jako u vítězného výrobku, tentokrát 
ovšem pro jinou privátní značku. Ani zde se výrobce 
nevyhnul použití separátu a glutamátu, který má  
chuť zvýraznit. Vůně je výraznější, konzistence 
výrobku mokřejší než u čísla 1. Má podobné složení, 
ovšem menší zastoupení masa. Tuto chuťově 
přijatelnou sekanou od výrobce Ravy nalezneme pod 
různými značkami ve většině  hypermarketů. 

Po složení se pátrá složitě, popisky jsou nevýrazné 
a malé. Obsahuje více drůbežího masa (separátu) než 
vepřového. Povrch je standardní, barva světle hnědá, 
má solidní barvu sekané. Voní jako uzená klobása, 
je méně mazlavá a s menším počtem chrupavek. 
Masová hmota je hodně nadrcená a chutná jako 
běžná levná klobásová směs, tedy směs separátu, 
vepřových kůží, barviv a dochucovadel. 

Deklarována jako Tradiční a kvalitní, obsahuje 51 % 
masa. Na řezu i povrchu je světlejší a méně masitá,  
ale stále standardní. Na první pohled obsahuje víc 
větších kusů tlustého masa, chrupavek a hlavně 
hrachu, mnohdy i celého. Vůně je spíše nevýrazná, 
nezajímavá, lze cítit hrách. Chuť je stejně mdlá 
a navíc mazlavá, padá na jazyk. Je umělejší než 
vítězný vzorek.

Váhali jsme, zda se výrobce nespletl a do obalu 
od sekané nezabalil  salám gothaj. Bohužel to není 
omyl výrobce, proto pro výrobek není žádné omluvy. 
Odrazuje již nepřirozeně růžová barva, po nakrojení 
sekaná vypadá jako měkký salám s kousky 
tuku a želatiny s četnými kusy chrupavek a kůží 
a vzduchovými bublinkami. Také vůně připomíná libě 
vonící gothaj, což u sekané není plus. 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

VÍTĚZ
TESTU
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Ledvinové kameny se mohou nacházet 
kromě samotných ledvin také v dalších 
částech urogenitálního traktu, například 
v močovém měchýři a močovodu. Častě-
ji se vyskytují u mužů a postihují stále 
mladší osoby. Důvodů, proč ledvinové 
kameny vznikají, je více. Kromě nedosta-
tečného pitného režimu je to například 
nadměrná hladina kyseliny močové, 
nadměrný příjem rafinovaných cukrů, 
vysoká konzumace živočišných tuků 
a nadbytek šťavelanů ve stravě, jež se 
nacházejí v zelenině (špenátu, řepě), ovoci 
( jahody, angrešt) nebo pochoutkách, jako 

je čokoláda a kakao. Na vzniku se podílejí 
také časté infekce močových cest, kdy 
dochází ke zvyšování pH moči.

Druhy kamenů 
Existuje několik druhů ledvinových 
kamenů, dělících se podle krystalů, které 
je tvoří. Nejčastěji se jedná o šťavelan 
vápenatý, fosforečnan vápenatý a soli 
kyseliny močové. Kameny ze solí kyseliny 
šťavelové, odborně nazývané oxalátové, se 
nejčastěji nacházejí u osob okolo 40. roku 
života se sedavým zaměstnáním. Kameny 
ze solí kyseliny močové jsou častější u starší 
populace, zejména u těch, jež se věkově 
blíží 50. roku života. Nazývají se urátové 
a trpí jimi často pacienti s obezitou. 

Co mají na svědomí? 
Kameny sedící v ledvinách jsou mnohdy 
bezpříznakové. Problém nastává, jakmile 
se putující kamének, jenž má ostré hrany, 

Připravila Eva Černohorská, foto shutterstock

Vláknina uleví ledvinám

Ovesné sušenky
Doba přípravy: 30 minut

Ingredience:  90 g rostlinného másla, 
90 g třtinového cukru, 
170 g ovesných vloček, 
170 g špaldové mouky, 
3 lžíce polotučného 
mléka, ½ prášku 
do pečiva s vinným 
kamenem, špetka soli

Postup: Do misky nasypeme vločky, 
cukr, prosetou mouku smíchanou 
s práškem do pečiva, sůl a nakrájený 
tuk. Nakonec přidáme mléko. 
Vypracujeme hladké těsto, které 
necháme v lednici odpočinout. 
Odpočaté těsto rozválíme a pomocí 
vykrajovátek vykrajujeme jednotlivé 
sušenky. Místo vykrajování můžeme 
těsto jednoduše rozkrájet na čtverečky 
nebo jiné tvary. Pečeme při 160 °C 
na plechu vystlaném pečicím papírem, 
dokud povrch nezrůžoví. 

Pokud jste na štíru s dodržováním pitného režimu, nebo 
preferujete jenom čaje, možná u vás hrozí vznik nepříjemného 
onemocnění s názvem ureterolithiaza neboli ledvinové kameny. 
Průběh onemocnění je mnohdy bez příznaků. Jednoho dne se 
však může objevit nečekaná bolest, spojená s řadou zažívacích 
obtíží, která je navíc doprovázena řezáním při močení. 
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dostane do močových cest. Drážděním 
výstelky vzniká charakteristická bolest 
zvaná kolika, jež vystřeluje do boku 
a do třísel. Podaří-li se kaménku dopu-
tovat až do měchýře, vystřelující bolest 
odeznívá a dochází k úlevě. Mohou se 
však objevit obtíže při močení spojené 
s řezáním, pálením, častým močením 
a celkovou schváceností, bledostí a ne-
chutenstvím. V nejhorším případě se 
konkrement může zaseknout na někte-
rém ze zúžených míst a zabránit odchodu 
moče. Nevyhledá-li pacient včas lékař-
skou pomoc, může tato situace vést až 
k selhání ledvin.

Správný pitný režim 
Při kvalitním zavodnění, které by mělo 
snížit vznik kamenů, je dobré se zaměřit 
na následující tři body. První zahrnuje 
množství tekutin, které by nemělo být 
nižší než dva litry tekutin za den, aby ne-
docházelo k tvorbě příliš koncentrované 
moče. Toto množství se týká zdravých 
jedinců, v případě dalších onemocnění, 
například kardiovaskulárních, se může 
množství tekutin za den lišit. Druhou 
podmínkou je pravidelnost. Znamená 
to rozvrhnout si příjem na celý den a pít 
několikrát za den menší dávky, nejenom 
na posezení vypít dvoulitrovou láhev. 
Optimální je popíjet po dvou hodinách, 
i ve večerních hodinách před spaním, aby 
se zaručila správná koncentrace moče 
během celého dne. Poslední podmínku 
tvoří složení tekutin. Doporučuje se čistá 
voda. Vhodné je zařadit do pitného reži-
mu širší spektrum nápojů, které se podle 
chuti střídají. Může to být čaj, mléko, 
ovocné šťávy i minerálky, které je ovšem 
nutné střídat. Minerálky je nutné vyloučit 
pouze při fosfátových kamenech. ●

Jak se správně stravovat?
Nutností je pravidelný pitný režim, dostatek pohybu, pestrá strava a dietní režim.

Dieta u urátových kamenů
Nejvhodnější kulinární úpravou je vaření a dušení. Také zde platí vyvarování se 
konzumace smažených jídel. Většina pacientů trpí i obezitou, proto by strava 
měla být lehčí a méně energeticky náročná. Hlavní zásadou je vyloučit potraviny 
bohaté na puriny, které se nacházejí v mozečku, vnitřnostech, tmavém masu 
a zvěřině. V případě velké chuti na maso lze dovolit malé množství drůbežího 
bílého masa. Protože moč bývá velmi kyselá, je třeba dosáhnout zásaditého 
prostředí. Napomoci mohou brambory a zelenina.

Dieta u kamenů ze šťavelanu vápenatého
Doporučuje se snížit příjem živočišných bílkovin. Příjem masných výrobků by 
neměl překročit hranici 200 g za den. Další zásadou je vyloučení nebo omezení 
potravin obsahující šťavelany. Vysoký obsah této látky má špenát, zelí, rebarbora, 
fazole, pomeranče a grepy. Možná vás překvapí vysoký obsah šťavelanů u oby-
čejného čaje nebo cukrovinek s obsahem čokolády. Dále je nutné omezit sůl. 
Neobejdete se bez řádně osoleného jídla? Solte až hotový pokrm, aby byl příjem 
soli co nejnižší. Na druhou stranu příjem ovoce a zeleniny může být neomezený, 
pokud vyloučíte výše uvedené druhy. Nezapomínejte ani na vlákninu a do jídelníč-
ku zařazujte celozrnné potraviny a ovesné vločky. U tohoto druhu kamenů se jako 
hlavní uvádí omezení obsahu vápníku ve stravě. Hranice je 600 mg vápníku za den, 
což odpovídá asi 0,5 l mléka.
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První zmínky o dělené stravě se datují na po-
čátek 20. století. Amerického lékaře Ho-
warda Haye v 41 letech postihlo ledvinové 
onemocnění. V té době se zdálo nevyléči-
telné, ale on se nevzdal. Náhodou četl repor-
táž o hunských kočovnících žijících v oblasti 
Himálají, kteří nenesli známky civilizačních 
onemocnění, a tuto skutečnost si doktor 
Hay vysvětloval způsobem jejich stravování. 
Živili se výhradně potravinami v přírodní 
podobě. Začal s experimentem, při kterém 
kombinoval jejich stravu s poznatky své 
doby. Zkoumal složení lidského těla a došel 
k závěru, že jeho strava musí být převážně 
zásaditá, proto při každém jídle odděloval 
potraviny s vysokým obsahem sacharidů 

od bílkovinných. Nemoc zmizela a nikdy se 
nevrátila. Doktor zhubl 25 kilogramů a cítil 
se velmi dobře.

Rozdělení potravin
Dělená strava spočívá ve skutečnosti, že po-
traviny dělíme do tří skupin. První skupinu 
tvoří převážně bílkoviny, druhou sacharidy 
a třetí skupina neobsahuje ani mnoho 
bílkovin, ani mnoho sacharidů, a proto je 
nazývána jako neutrální. 
Bílkovinné potraviny potřebují pro úspěšné 
trávení velmi nízké pH, tedy hodně kyselé 
prostředí. U potravin obsahujících převahu 
sacharidů je tomu naopak, ty vyžadují zase 
vysoké pH, tedy hodně zásadité prostředí. 

V případě trávení obou látek dohromady 
nedochází k jejich optimálnímu rozkladu 
a během postupu potravin trávicí trubicí 
může docházet k uvolňování látek, které 
nemají příliš pozitivní vliv na fungování 
organismu. Pokud přistoupíme na možnost 
střídat jednotlivé skupiny potravin během 
dne, je nutné mít na paměti, že potraviny 
z obou skupin trávíme různě dlouhou dobu. 
Potraviny z rostlinné říše se tráví všeobecně 
o 2 až 3 hodiny kratší dobu než potraviny 
ze skupiny živočišné. Konzumujeme-li ale 
například luštěniny, doba jejich trávení se po-
hybuje kolem 5 až 6 hodin. V tomto případě 
je dobré využít potravin z neutrální skupiny 
a doplnit den zeleninovými saláty. Stejný 
mechanismus platí také pro zkonzumování 
většího množství masa.

Skryté kalorie v alkoholu
Během psaní tohoto článku jsem narazila 
na spoustu nesrovnalostí. V citovaných kni-
hách i v internetových odkazech se dočtete 
často rozporuplné informace. Například: 
„Jezte, až budete mít hlad!“                   ►►

V druhém díle nového seriálu o různých typech diet, jejich přínosech 
i nevýhodách, jsme se zaměřili na dělenou stravu. Mnoho lidí 
hledá nový způsob výživy, který by byl zdraví prospěšný, snadno 
realizovatelný v každodenním životě a navíc byl i chutný. Dalo by 
se říct, že oddělovat potraviny dle způsobu jejich trávení a střídat je 
v určitých cyklech není dieta, ale životní styl.

Dělená strava  
jako životní styl
Připravila Mgr. Andrea Křížová, foto shutterstock



I. skupina
živočišná

mléko + všechny mléčné výrobky  
(pouze nízkotučné do 30 %), jogurt pouze 
bílý, vejce, maso, uzeniny, drůbež, ryby,  

tuk – pouze rostlinný

ZelenIna
může se kombinovat s oběma skupinami,  
všechny druhy zeleniny, houby, koření, kakao  
(pouze tepelně upravené), kečup, hořčice,  
sojová omáčka

OVOCe
jakéhokoliv druhu  
(kompoty slazené cukrem ne)

oŘECHY
lépe nepražené,  
nesolené

II. skupina
rostlinná

tmavý chléb a celozrnné pečivo, luštěniny, 
soja a všechny sojové výrobky, brambory, 

bezvaječné těstoviny, rýže, vločky, müsli bez 
cukru, krupice, med, dýňová a slunečnicová 

a jiná semínka
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Je možné střídat rostlinnou stravu a živočišnou obden, ale i v průběhu jednoho dne.  
Pokud střídáme obden, lze se řídit dle uvedeného schématu:

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

NE

NE

NE

NE
POUZE  

MINIMÁLNÍ 
MNOŽSTVÍ
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S tímto tvrzením se nemůže spokojit žádný 
odborník. Někdo má hlad pořád a někdo 
zase jídlo považuje za ztrátu času. Jíst se 
má pravidelně. Maximální interval mezi 
jednotlivými porcemi je 4 hodiny (pro 
někoho 2,5, pro jiného 3). Tím se zaručí, 
že tělo dostane svůj pravidelný díl živin 
a nebude mít důvod „dělat si zásoby“. 
Také jsem se dočetla, že každá skupina má 
svého zástupce v alkoholických nápojích. 
„Rostlinky“ doporučují suché bílé a čer-
vené víno nebo šampaňské, živočišná 
skupina pivo a neutrální dokonce přeje 
lihovinám. Trošku se pozapomnělo dodat, 
že zrovna lihoviny jsou velkým zdrojem 
energie a pokud se alkohol konzumuje 
převážně ve večerních hodinách, energie 
uvolněná z něho se již nezužitkuje. V tuto 
chvíli se naše snažení o snížení hmotnosti 
jeví jako nesmyslné.

Tělo jako továrna
Náš organismus je v podstatě pouhopouhou 
chemickou továrnou. Vše řídí mozek a jemu 
je také vše podřízeno. Co si hlídá na prvním 
místě, je hladina glykémie (krevního cukru). 
Pokud je dost glukózy pro mozek a na výživu 
ostatních orgánů těla, je vše tak, jak má být. 
Pokud je jí nadbytek, dostane tělo pokyn, aby 
ukládalo přebytečnou glukózu do zásoby. 
Jednoduchým procesem se nám uloží první 
tukový polštář. Ale pokud je glukózy alias 
stravy nedostatek, může se stát, že organis-
mus dostane povel uložit, co jen bude možné. 
Sníží se takzvaný bazální metabolismus a tělo 
strádá. Samozřejmě i hubne, ale jen po urči-
tou dobu. Pak se hubnutí zastaví. V tuto dobu 
se velice často stává, že vůle zhubnout mizí 
a nastává období, kdy se vracíme k běžnému 
způsobu stravování. Organismus zvýšenému 
příjmu potravin nepřizpůsobí metabolis-

mus, ten je stále nízký, proto jsou potřeby 
na výživu také nižší a přebytky se ukládají 
opět ve formě tukových zásob. Proto by měl 
být každý redukční program promyšleným 
krokem postaveným na pevných základech. 
Základem je zjistit svůj bazální metabolis-
mus. Ten se vyjadřuje v kilokaloriích nebo 
v kilojoulech. V případě vyšší pohybové 
aktivity (alespoň 3x týdně po dobu 1 hodiny) 
je nutné denní příjem navýšit asi 1,4 zx. Pak 
teprve máme jistotu, že redukce hmotnosti 
může být proces dlouhodobý a úspěšný bez 
pocitu hladu a strachu z jojo efektu.

Pozor na vyváženost
I když dělená strava není považována za die-
tu, ale za životní styl, velmi snadno se stane, 
že náš jídelníček bude nevyvážený. V době, 
kdy máme jídelníček sestavený z živočišné 
říše: maso, vejce, mléko a mléčné výrobky, 
je strava finančně náročnější, ale tím, že ob-
sahuje hodně bílkovin, udrží nás potraviny 
déle nasycenými. Tím se velmi lehce stane, 
že tento den je pro organismus energeticky 
podhodnocený. Naopak den složený z oře-
chů, celozrnného pečiva, luštěnin, brambor, 
rýže nebo těstovin se může velice lehce 
stát dnem nadhodnoceným (např. 100 g 
ořechů má 3000 kJ). Takové výkyvy ve stravě 
organismus po čase zase řeší ukládáním 
podkožního i viscerálního tuku a často se 
stává, že se zvyšuje i hladina glykémie. Proto 
je dobré si alespoň z počátku hlídat přijaté 
kcal nebo kJ.
Dělená strava má spoustu pro a proti. Co je 
ale příznivé, není eliminační. To znamená – 
nevylučuje jednu nebo více základních živin 
z jídelníčku. Pokud je člověk dostatečně obe-
známen s úskalími dělené stravy, je možné, 
aby se tato stala celoživotní cestou. ●

Příklad jídelníčku
I. skupina živočišná
Snídaně:   plněná vejce, zeleninový salát
Přesnídávka:  mrkev
Oběd:   chřestová polévka, ryba na česneku, zapečená 

zelenina se sýrem
Svačina:   bílý jogurt s rajčetem a rukolou
Večeře:   šunka s vyšším obsahem masa (nad 80 %), 

mozzarella light, rajčata, paprika, okurka salátová 
s olivovým olejem 

II. skupina rostlinná
Snídaně:   čaj, obilninová kaše s medem a skořicí
Přesnídávka:   ovoce
Oběd:   vločková polévka, zapékané brambory se zeleninou 

a houbami, okurkový salát
Svačina:   celozrnné pečivo, zeleninová pomazánka
Večeře:   zeleninové rizoto

www.svetpotravin.cz 28



chutě českých regionů

www.svetpotravin.cz   29

Krásná, poklidná, malebná a navzdo-
ry nadmořské výšce 600 až 700 metrů 
překvapivě jen lehce zvlněná a úrodná 
krajina, kterou si zamilujete na první 
pohled. Oblast jižních Čech, které se 
říká Česká Kanada. Najdete ji na čes-
komoravském pomezí při státní hrani-
ci s Rakouskem. Stejný název nese 
i zdejší přírodní park, vyhlášený v roce 
1994, který se nachází v nejjižnější 
části Českomoravské vrchoviny mezi 
Slavonicemi, Českým Rudolcem, 
Kunžakem a Novou Bystřicí.

Tato část jihu naší republiky nabízí neoby-
čejně půvabné krajinné partie, ve kterých 
se střídají hluboké lesy s loukami a malými 
políčky a chovné rybníky plné ryb s pastvi-
nami. Na nich se vedle běžného domácího 
skotu pasou i stáda obrovských bizonů ame-
rických, ze kterých na místním ranči můžete 
ochutnat pravý bizoní steak. Kromě toho, 
že zdejší krajina okouzlila mne, láká v létě 
čím dál tím více cyklistů a turistů a v zimě 
běžkařů. Také se o této lokalitě dá říct, že 
je rájem pro houbaře a sběrače borůvek. 
A když si nasbíráte houby, můžete si pak 
třeba v pronajaté chalupě uvařit jihočeskou 
kulajdu, stejně jako my.

Jihočeská kulajda
Kulajdu lze směle považovat za královnu 
houbových polévek. Je voňavá, na jazyku 
hebce pohladí smetanou a chutí čerstvých 
hříbků, jež dotváří geniální kompozici 
prostého, leč výborného jídla. Jihočeská 
kuchyně byla vždy jednoduchá, úsporná 
a plná sezónních dobrot ze zahrady i lesa. 
Za starých časů by se na stole vedle hrnce 
vydatné kulajdy objevila ještě mísa čerstvě 
upečených vdolků. A stolovníci by to pova-
žovali za velmi dobrý oběd. 

Vstup do České Kanady
Turistickou bránou do České Kanady jsou 
Slavonice nebo Nová Bystřice, městečka 
se silničními hraničními přechody do Ra-
kouska. Stejně tak lze zvolit i Kunžak, 
Dačice nebo Český Rudolec. Slavonice 
jsou ale skutečným architektonickým 
skvostem. Původně, ve 12. století, se 
jednalo o osadu, později o trhovou ves, 
která patřila pánům z Hradce. Historické 
jádro Slavonic tvoří dvě propojená ná-
městí, která jsou městskou památkovou 
rezervací. Najdete zde velmi zachovalé 
skvosty renesanční architektury, včetně 
věže místního kostela a přístupného his-
torického podzemí. Ovšem pozor!            ► 

Bosáky  
i bizoní steak 
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock, autorka

KULAJDA
Ingredience: 1 hrst čerstvých hub, 4 vejce, 
6 brambor, hladká mouka, 2 ks bobk. listu, 
2 lžíce octa, 1 hrnek kysané smetany, podle 
chuti kmín, nové koření, sekaný kopr

Postup: Houby očistíme a nakrájíme 
na větší kousky. Syrové oloupané bram-
bory nakrájíme na kostičky a s houbami 
povaříme v osolené vodě, do které jsme 
přidali koření – kmín, nové koření, pepř, 
bobkový list. Když jsou brambory měkké, 
přidáme smetanu s rozkvedlanou mou-
kou, promícháme a krátce povaříme. Pod-
le chuti kulajdu osolíme, okyselíme octem 
a přidáme nasekaný kopr. Rozklepne-
me čerstvá vejce a zlehka je upustíme 
do polévky. Tři minuty mírně povaříme 
a dalších pět minut necháme vejce dojít 
mimo plotnu. Žloutky vajec musí být 
při podávání pravé jihočeské kulajdy 
poloměkké. Kulajdu podáváme s čerstvým 
pečivem, nejlépe však s vdolky.

rubrika podporována
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Před vstupem do podzemí vás průvodce 
napřed „přeměří“ na šabloně lidské po-
stavy, pak vyfasujete pláštěnku a helmu, 
a pokud nejste klaustrofobik, můžete 
v podřepu, místy plazmo směle vyrazit 
do slavonického podzemí. Prý se jím ale 
dokázal protáhnout i návštěvník měřící 
přes dva metry, takže směle do toho. 
Po tomto úctyhodném výkonu je potřeba 
nabrat sílu na další pouť, a proto zajděme 
do nějaké ze zdejších restaurací. Určitě 
nám nabídnou i původní jihočeská jídla.

Dáte si cmundu, nebo bosáky?
Že nevíte, co to je? Cmunda je krajový název 
pro bramborák! I on má původ právě tady, 
na jihu Čech. Cmunda se připravovala jako 
hlavní jídlo se zelím a uzeným masem, nebo 
jako příloha. Dnes je oblíbená ke guláši nebo 
minutkovému masu. Z okolí Prácheňska 
pochází takzvaná litá cmunda, v severních 
Čechách známá pod názvem hluchec. Těsto 
je stejné jako na bramborák, přidají se do něj 
ale kvasnice a peče se nejlépe v troubě kach-
lových kamen ve starém železňáku po praba-
bičce, vymazaném sádlem. Musím říct, že je 
to opravdu velká delikatesa! Dalším pojmem, 
se kterým se můžete v jižních Čechách setkat, 
jsou bosáky. Tato příloha je variace brambo-
rových knedlíků. Bosáky nebo taky drbáky se 
dělají z dvojích brambor – poloviny syrových 
a poloviny vařených. 

Procházkou na guláš
Krásná turistická vycházka vede z Nové 
Bystřice k Lesnímu hotelu Peršlák. Samo-
zřejmě je tam přístup i po silnici. My jsme 
se ale raději prošli lesem, protkaným 
pozůstatky vojenských stezek a lesních 
průseků, kde pěšiny lemují obrovské je-
dovaté, ale krásné digitálisy. Při posezení 
v „lesní zahradě“ si můžete dát jen kávu 
se zákuskem, nebo kančí guláš s domá-
cím knedlíkem. Na straně rakouské najde-
te hotel Perzy, který se pyšní titulem „nej-

severnější“. Tam si zase můžete dopřát 
originální vepřovou pečeni zvanou podle 
celé oblasti waldviertelská. Podobnost 
s tradičním českým „vepřo-knedlo-ze-
lem“ není náhodná. V nejbližším okolí 
najdete jak na české, tak na rakouské 
straně mnoho historických památek – ať 
už je to hrad Landštejn nebo vodní hrad 
Heidenreichstein.

Hrad Landštejn
Při putování Českou Kanadou nelze vyne-
chat hrad Landštejn. Vypíná se vysoko nad 
vrcholky lesa a je poměrně zachovalý. Kdysi 
sloužil k ochraně zemské hranice. A pokud 
zvládnete vystoupat jeho hranolovitou věží 

KAPR PETRA VOKA Z ROžMBERKA
Ingredience: 4 porce kapra s kůží po cca 
120–150 g,  80 g slaniny,  1–2 lžíce oleje,  
2–4 stroužky česneku, sůl, mletý pepř, sladká 
paprika, hladká mouka

Postup: Jednotlivé kousky ryby protkne-
me úzkými proužky slaniny. Potřeme je 
směsí soli, rozetřeného česneku a pepře. 
Mouku smícháme s paprikou a ve vzniklém 
těstíčku obalíme připravené porce kapra. 
Pomalu opékáme na oleji. Na závěr vloží-
me rybu do středně vyhřáté trouby a ještě 
chvíli propékáme. Jako přílohu dáváme 
brambory na různé způsoby a dušenou či 
nakládanou zeleninu.

VDOLKy NEJEN KE KULAJDě
Ingredience: 500 g hladké mouky, 10 g su-
šeného droždí nebo kvásek z kostičky 
kvasnic, 80 g tuku (dnes použijeme Heru, 
dříve to bylo sádlo nebo máslo), 1 vejce, 
250 ml mléka

Postup: Tuk necháme rozpustit, přidáme 
1 vejce, lžičku soli a mléko a připravenou 
směs vmícháme do mouky s droždím a dob-
ře vypracujeme. Těsto necháme vykynout 
(kyne zhruba hodinu). Poté z těsta uděláme 
hada a nakrájíme na kousky, ze kterých 
tvarujeme vdolky (bochánky). Dáváme je 
na plech asi 5 cm od sebe a necháme ještě 
chvíli vykynout. Pak je upečeme v troubě 
dozlatova. Ještě horké potřeme roz-
puštěným máslem a podáváme. Jihočeské 
vdolky můžeme udělat i na sladko jako 
samostatné jídlo. Plníme je jablky se skořicí 
nebo povidly. 
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vzhůru, za odměnu se vám otevře překrásný 
výhled do okolí. V podhradí si pak můžete 
v některé z restaurací dát něco na osvěžení či 
zahnat hlad, abyste mohli vyrazit na další po-
chod. Od Landštejna se rozbíhá síť značených 
cest. Silnice a také modré značení směřuje 
do 12 km vzdálené Nové Bystřice. Cestou 
mineme obec Klášter s honosným barokním 
kostelem Nejsvětější Trojice a pozůstatky 
někdejšího kláštera, krátká odbočka nás 
zavede ke krásnému kempu u rybníka Osika. 
Pokud ale zvolíme zelenou značku, dojdeme 
lesem a kolem rybníků Šatlavy a Velkého 
Troubného, zvaného také Rákosník, k ro-
mantické skalní partii. A když už jsme v kraji 
rybníků, tak by nám nemělo chybět na talíři 
něco z nich. Vyzkoušejme pokrm z kapra, 
který možná jídával Petr Vok z Rožmberka.

Grázlova sluj
Součástí skal je „Grázlova sluj“ – skalní skrýš 
známého lupiče a vraha Grasela z 19. století, 
jemuž vděčíme za nelichotivou nadávku 
„grázl". Nedaleko si můžeme prohlédnout 
i tzv. Schillerův kámen. Než se vydáme dál, 
můžeme se zamyslet nad tím, zda i takový 
lotr, jakým vrah Grasel byl, jídával kdysi v této 
oblasti oblíbené jednoduché jídlo, kterému 
se říkalo kočičí svarba. Pod tímto názvem se 
skrývá starodávný pokrm, který lze vylepšit 
rozškvařenou slaninou. Hrachovou kaši 
s krupkami nebo nerozmixovaný hrách 

s kroupami můžeme dnes podávat jako 
zajímavou přílohu nebo samostatný pokrm. 
Možná znáte podobné jídla – šoulet, který se 
zpravidla doplňuje masem a zvolna se peče 
v troubě. Někde se tento pokrm připravoval 
v kombinaci rýže a hrachu, nebo se vařil tzv. 
kočičí tanec (v minulém čísle SP) z čočky 
a krupek. Stejně dochucená směs fazolí 
a krup se skrývá pod názvem šumajstr. Uvař-
me si ale jihočeskou kočičí svarbu.

Graselovy stezky
Vydáme-li se na stezky, které jsou značeny 
jako turistické trasy, po místech, kde loupil 
a skrýval se loupežník Johann Georg Grasel 
a které vedou po obou stranách rakousko-
české hranice, můžeme si do batohu přibalit 
ryze jihočeské výrobky, jakými jsou salám 
Písečan exclusive, Písecký čardáš, Prácheň-
ská kýta nebo Písecká dušená šunka a mnohé 
další nejen masné výrobky, které nesou 
značku české kvality KLASA.

Cesta úzkokolejkou 
Projet se vláčkem na trati Jindřichův Hradec 
– Nová Bystřice je opravdový zážitek.
Speciální výhybka, tzv. kolejová splítka, nás 
vede mezi kolejemi normálního rozchodu. 
U Kanclova vjíždíme do Městského lesa. 
Vlak jede přes zastávku Jindřiš do Malého 
Ratmírova. Následují Střížovice, kde vystupují 
zejména houbaři. Dále přes Kunžak-Lomy, 
odkud se dá jít pěšky k Vysokému kameni, 
což je nejvyšší vrch České Kanady (738 m), 
a na Kaproun. V sezóně tady parní vlaky 
stojí o něco déle, protože je tu možnost 
občerstvení. Zastávka Kaproun je nejmenší 
a nejklidnější zastávkou na celé trati. Je zde 
umístěna pamětní deska a originální socha 
Járy Cimrmana. Připomíná, jak byl na tomto 
místě fiktivní český velikán „vyloučen z pře-
pravy“. Dál vláček míří na Senotín, nejvýše 
položenou zastávku trati (670 m). Za velmi 
jasného počasí jsou odtud vidět Alpy. Vlak 

staví ještě v Hůrkách a projíždí překrásným 
kempem u rybníka Osika. Za ním se pak 
ocitnete na kamenném viaduktu, na jehož 
konci stojí starý kamenný vodní jeřáb. Před-
poslední zastávkou je Albeř a projížďka končí 
na nádraží v Nové Bystřici.

Jižní Čechy chutnají i po mléku
Je logické, že místo s tak vynikajícími 
přírodními podmínkami se může 
pochlubit i živočišnou produkcí. U tučného 
i plnotučného mléka Madeta s certifikátem 
KLASA si spotřebitel může být jistý, že se mu 
na stůl dostává jihočeská kvalita. To samé 
platí i pro svěží Jihočeský Cottage  sýr nebo 
oblíbenou pochoutku Lipánek. Firma AGRO-
LA z Jindřichova Hradce získala označení 
kvality KLASA na všechny příchutě svých 
Jihočeských jogurtů. Jmenovitě to jsou 
malinový, ananasový, jahodový, borůvkový, 
višňový, meruňkový, čokoládový, oříškový 
a klasický čistý bílý. Sklenice, ve kterých je 
koupíme, vrátí nejednoho turistu do mladých 
let. Sklo však má i ryze praktickou funkci: 
uchová čerstvost a organismu prospěšné 
látky. A tak můžeme směle konstatovat, že 
nejen zelím, bramborami a rybami byl a je 
živ jihočeský člověk. Třeba takové čerstvě 
nasbírané borůvky se šlehačkou nejsou 
vůbec k zahození, že? ●

JIHOČESKá KOČIČí SVARBA
Ingredience: 1/2 kg den předem namočené-
ho hrachu, 1/4 kg ječných krup (velké), 200 g 
cibule, 100 g sádla, sůl, mletý pepř, rozetřený 
česnek, majoránka

Postup: Hrách uvaříme bez soli do měkka. 
V druhé nádobě uvaříme doměkka pro-
pláchnuté kroupy v mírně osolené vodě 
s přídavkem 1/3 množství sádla – pak se 
kroupy tak snadno nepřipalují. Z uvařeného 
ještě horkého hrachu slijeme vodu, přidáme 
rozetřený česnek (množství podle chuti) 
a majoránku. Rozmixujeme přímo v nádobě. 
Měkké kroupy scedíme, promastíme další 
třetinou sádla a přimícháme k hrachové 
kaši. Dochutíme solí a pepřem. Kaši po-
dáváme s cibulkou osmaženou na zbývající 
třetině sádla, s grilovanou klobásou a jako 
doplněk syrové kysané zelí či jednoduchý 
zeleninový salát. 



Řeřicha setá (Lepidium sativum)
pravděpodobně pochází ze severní Afriky 
a západní Asie a již v dobách antiky byla 
známá po celé Evropě a využívala se nejen 
jako lék proti kurdějím. Ve svých spisech se 
o blahodárných účincích řeřichy zmiňuje 
také Hippokrates. Řeřicha je jednoletá 
rostlina, která patří do čeledi brukvovitých. 
Pokud by se neseřezávala, dorostla 
by do výšky až 50 cm. Má zelené lístky 
a vykvétá bílými až červenavými květy. 
K jídlu jsou určeny především její lístky, 
které vyrůstají již několik dní po vysetí. Mají 
štiplavou chuť, která připomíná ředkvičky. 

Posilněte imunitu
V řeřiše je neuvěřitelná síla zdraví. Lze začít 
u vitaminu C a pokračovat beta karotenem, 
vitaminy A, B1, B3, B6, K až k vitaminu E, 

který mimo jiné zvyšuje plodnost a sexuální 
energii. V této lahodné bylince lze však 
nalézt i řadu minerálů jako draslík, sodík, 
železo, fosfor, jód, hořčík a vápník. Výše 
zmíněné doplňuje kyselina askorbová, 
nasycené mastné kyseliny a vláknina. Malé 
lístečky obsahují také hodně chromu, který 
navozuje pocit nasycení, proto je řeřicha 
vhodná i při dietě. 
Příznivě ovlivňuje trávení, jelikož 
podporuje produkci trávicích šťáv 
a povzbuzuje činnost jater a žlučníku. 
Nejen proto je vhodné ji přidávat 
do tučnějších jídel, jelikož ulehčí jejich 
trávení a může pomoci při případných 
pocitech těžkosti po jídle. Pomáhá také 
při chudokrevnosti a odstraňuje pocit 
únavy. Výborně však čistí i krev a zbavuje 
tělo toxinů. Díky obsahu jódu příznivě 

podporuje činnost štítné žlázy. Žvýkání 
syrové řeřichy je doporučováno pro 
posílení dásní a pomáhá bojovat proti 
jejich krvácení. Díky bohatému zastoupení 
draslíku působí močopudně, díky čemuž 
čistí ledviny a krev, proto je doporučována 
jako součást detoxikačních kúr. Lze ji však 
použít i pro vnější použití jako pleťovou 
vodu nebo ústní vodu při bolesti zubů. 
Podle odborníků by denní dávka pro 
dospělého člověka neměla být více než 
jedna polévková lžíce.

Pěstování na vatě
Vypěstovat si doma řeřichu zvládne 
každý a dokonce k tomu není nutná ani 
zemina. Postačí obyčejná vata, která se 
rozprostře na talíř či tácek a navlhčí. Když 
se voda vsákne, rovnoměrně nasypte 
semínka (doporučuje se poměrně hustě, 
jelikož rostlinky jsou velmi drobné).  
Řeřicha pro svůj růst potřebuje hlavně 
dostatek světla, proto zvolte světlé místo 
ve vašem bytě či domě. Klíčky řeřichy by 
vám pak měly růst doslova před očima. 
Za dva dny je již možno vidět na stoncích 

Chcete-li obohatit svůj jídelníček a zároveň ozdobit svůj byt, pak 
jednoznačně sáhněte po řeřiše. Nejenže má výtečnou chuť a je 
doslova nabitá zdravím, ale můžete si ji jednoduše vypěstovat 
sami doma a její poklady lze sklízet za pouhý týden.

Připravila Ing. Jana Poděbradská, foto shutterstock

Vitaminová bomba 
s příchutí ředkvičky
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zárodky lístků. Za pět až šest dnů je 
možno sklízet. Doporučuje se odstřihnout 
lístky i s částí stonku nad kořínkem, 
propláchnout vodou a servírovat. Pokud 
však počkáte, aby rostlinky dosáhly 
alespoň 10 cm, můžete pak odstřihnout 
jen jejich vršky, které opět dorostou. 
Z jednoho zasetí lze pak sklízet dvakrát 
až třikrát. Pokud byste chtěli řeřichu 
pěstovat venku, doporučuje se vysévat 
od března či dubna, je však nutno si 
uvědomit, že bude klíčit nejméně deset 
dní a pomaleji poroste.

Do salátu i brambor
Semínka řeřichy můžete zakoupit 
po celý rok, a to v téměř každém 
zahradnictví, hobbymarketu, v některých 
supermarketech či obchodech se zdravou 
výživou. Rozhodně se neobávejte 
vysokých nákladů, za sáček semínek 
zaplatíte kolem osmi korun. Raději jich ale 
nekupujte velkou zásobu, jelikož řeřicha 
velice rychle ztrácí klíčivost, zvláště při 
nevhodném skladování. Rostlinky řeřichy 
vám mohou připomínat chutí ředkvičky, 
proto se výborně hodí do různých salátů, 
pomazánek nebo jimi můžete dochutit 
vařené brambory či bramborovou kaši. 
Čím jsou rostliny starší, tím jsou palčivější 

a výraznější. Řeřichu používejte raději 
čerstvou, jelikož vařením se ztrácejí nejen 
vitaminy, ale i její jedinečná chuť. Pokud 
jí pak do polévky dáte příliš, celý pokrm 
získá nahořklou chuť, proto řeřichu nikdy 
nevařte, raději polévku řeřichou  
jen ozdobte. 

Zahrádka u vás doma
Podobně si doma lze vypěstovat mnoho 
jiných oblíbených a nenáročných bylinek, 
např. bazalku, pažitku, mátu, petrželku, 
tymián, oregano, majoránku, šalvěj 
a další. Jejich semínka lze sehnat nejen 
v zahrádkářství, ale i v supermarketu. 
Nezapomínejte na to, že čím jsou semena 
čerstvější, tím lépe vyklíčí, proto je raději 
nekupujte do zásoby. Některé bylinky, jako 
je máta, majoránka, tymián či šalvěj, je 
lepší koupit už předpěstované. Další druhy 
bylinek, jako bazalka, pažitka, petržel či 
libeček, si však můžete snadno vypěstovat 
sami. Vždy je třeba pamatovat na dostatek 
světla a pravidelné zalévání. Rostlinky 
by však ve vodě neměly nikdy stát. Je 
vhodnější je zalévat menším množstvím 
vody, ale častěji. Doma pěstované bylinky 
bývají často menší než ty, které vyrostly 
venku. Rozhodně se ale neobávejte, že by 
měly méně tělu prospěšných látek. ●

Ingredience:  100 g másla 
2 lžičky usušené či čerstvé řeřichy 
1 lžička strouhaného křenu

Postup: Změklé máslo  dle  chuti  osolíme  a  přidáme  řeři-
chu. Gurmáni pak přidávají i trochu křenu.

ŘEŘiCHoVé máSlo 

co byste měli vědět o řeřiše

Poradna: Růžičková kapusta
Odpovídá:
Miloslav Macháček,  
technický manažer  
společnosti Tesco

Růžičková kapusta je často označována za  zapomenutou zeleninu. 
Jak je oblíbená u vašich zákazníků?

Mnozí spotřebitelé mají na  růžičkovou kapustu neblahé vzpomínky 
z dětství, především ze školních jídelen, které jim vydržely až do dospě-
losti. Přitom se jedná o velmi bohatý zdroj draslíku, manganu a dalších 
minerálních látek, vitaminu B1 a  především vlákniny. Nespornou vý-
hodou této zeleniny je také její dostupnost během podzimu a  zimy, 
tedy v období, kdy je třeba posilovat přirozenou obranyschopnost lid-
ského organismu. Navíc je možné ji podávat již dětem od osmi měsí-
ců. Dospělí ji ocení jako zajímavou přílohu k rybám a hovězímu nebo 
vepřovému masu. 

Sezona této plodiny trvá v obchodech Tesco od září až do března. A jak 
je u  našich zákazníků oblíbená? Čerstvé růžičkové kapusty aktuálně 
prodáváme týdně až sedm tun a  podle našich odhadů budou tyto 
prodeje ještě dále růst. Češi si k růžičkové kapustě opět najdou cestu.

Na co si dát při nákupu čerstvé růžičkové kapusty pozor? 

Při nákupu by zákazníci měli sledovat barvu a tvrdost kapustových rů-
žiček. Za syrova mají příjemně sladkou, přitom lehce nahořklou chuť. 
Barva je jasně zelená, bez žlutých teček. Růžičky by měly být spíše 
tvrdší a pevné. Při vaření růžičky lehce povolí, při nákupu tedy vybírej-
me takové plody, které jsou méně rozvinuté.

 INZERCE
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Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Hvězda fotbalové Viktorie Plzeň, 178 centi-
metrů vysoký Pavel Horváth, sice dokáže 
táhnout tým i se svými 90 kily, nedávno 
si ale spočítal, že ho pokuty za nadváhu 
během celé kariéry stály už 400 000 korun! 
Vyučený řezník Horváth má ovšem podle 
fotbalových odborníků paradoxně stejný 
index tělesné hmotnosti (BMI) jako pod-
statně slavnější, o 10 centimetrů menší 

a o deset let mladší Lionel Messi. Jen jeho 
rychlost mu schází. Výsledky plzeňského 
týmu ovšem naznačují, že se bez ní dokáže 
docela dobře obejít.

Předsevzetí: přibrat tři kila
Liberecký kulturista Pavel Bretšnajdr 
nosí velikost 5XL, váží 110 kilo a těší se, 
že se mu letos podaří přibrat další tři 
kilogramy. Zatím se mu to povedlo pokaždé 
z dvaceti let, co se tomuto sportu věnuje. 
Ve fitstudiu trénuje sebe i návštěvníky 
každý den, včetně sobot a nedělí. Má to 
jeden nepříjemný důsledek – těžko se mu 
nakupuje v běžné konfekci. Sehnat kalhoty, 
které mají téměř stejný obvod pasu i stehen, 
je prakticky nemožné. Pavel Bretšnajdr tedy 
stejně jako další kulturisté nosí většinou 
tepláky. S Pavlem Horváthem má jedno 
společné. Začínal kdysi dávno s fotbalem. 
Chlapec s propadlým hrudníkem si dlouho 
držel váhu 47 kg a dobře se mu tak běhalo 
po hřišti. Když s fotbalem skončil, zkusil 

gymnastiku a lehkou atletiku. Pak se ale 
nepohodl s trenérem, skončil i s těmito 
sporty a začal posilovat. Ve fotbalové 
rodině se na něj kvůli tomu dívali skrz 
prsty a kulturistiku vzali na milost, až když 
se v roce 2010 stal absolutním mistrem 
republiky. Jídelníček Pavla Bretšnajdra 
musí obsahovat spoustu proteinů 
a aminokyselin, aby svaly rostly. Pomáhají 
k tomu i potravinové doplňky. V přípravě 
ale zároveň přibývá i podkožní tuk, a toho 
je před závody potřeba se zbavit. Poslední 
dva měsíce před mítinkem proto nastupuje 
bílkovinová dieta, tedy strava založená 
na masu a vaječných bílcích. To vše bez 
příloh, povolena je jen zelenina. Jen jednou 
týdně nebo těsně po závodech si kulturista 
smí dát něco smaženého či moučník.

Špek a slivovice
Když v roce 1950 přecházel tehdy patnácti-
letý Zdeněk Srstka od boxu ke vzpírání, aby 
se později stal zápasníkem, ještě později 

Dieta sportovců:  
špek a slivovice
Někteří sportovci platí za nadváhu pokuty, jiní slaví každé 
nabrané kilo. Vrcholoví sportovci to nemají se stravováním vůbec 
jednoduché. Aby dosáhli špičkové formy, správně ji načasovali 
a udrželi si ji, musí být jejich jídelníček ještě propracovanější než 
menu filmových hvězd. A běda, když se od něj odchýlí. Nejen, že 
výkony jdou dolů: může je to přijít draho i jinak.
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kaskadérem a nakonec ochráncem zvířat, 
také potřeboval nabírat svalovou hmotu. 
Než si naložil na činku další kilo navíc, musel 
tělu dopřát živiny. Jenže sportovní výživa 
v dnešním slova smyslu byla naprostým 
sci-fi. Srstka si občas zavzpomíná na svou 
tehdejší typickou snídani, která vypadala asi 
takhle: 10 sladkých loupáků a litr kakaa… 
Nicméně, i takto živený už za dva roky vyhrál 
dělnické hry ve Vídni a v roce 1955 jel na mi-
strovství světa do Mnichova. Československo 
reprezentoval až do roku 1962. Pak podle 
Srstky začala éra dopingu. Maďaři, Poláci, 
Bulhaři a další sportovci, které do té doby 
porážel o třicet kilo, najednou začali sbírat 
medaile. A vzpěrač Srstka začal raději zápa-

sit, což ho posunulo blíž ke dvěma stovkám 
filmů, kde se objevil jako kaskadér nebo 
herec. Kakao a loupáky odnesl čas. Kdyko-
li Zdeněk Srstka později hovořil o svém 
jídelníčku, neopomenul zdůraznit klíčovou 
úlohu špeku a slivovice.

Jídelníček podle Schwarzeneggera
Když v 70. letech minulého století začal 
chodit do posilovny legendární Arnold 
Schwarzenegger, musel si vytvořit 
jídelníček sám, jen na základě obecných 
poznatků, které získal ve škole. Ani 
specializovaní trenéři si nevěděli rady 
a každý doporučoval něco jiného. Pozdější 
Barbar Conan, Terminátor a guvernér státu 
Kalifornie si tedy stanovil několik hlavních 
zásad stravování. 
První bylo dávkování množství bílkovin. 
Vypočítal, že kulturistický trénink vyžaduje 
zhruba dva gramy bílkovin na kilo tělesné 
hmotnosti. Podle druhé Arnoldovy zásady 
dokáže příroda vyrobit lépe stravitelné jídlo 
než vědci v laboratořích. Proto konzumoval 
spousty červeného masa v podobě 
hovězích steaků. Dbal také na dostatek 
sacharidů. Ambiciózní Rakušan si spočítal, 
že pro náležitý růst svalové hmoty do sebe 
potřebuje denně dostat 21 000 kJ. Spořádat 
takové množství natřikrát by ale znamenalo 
mít neustále přecpaný žaludek, se kterým 
se těžko trénuje. Svůj denní příděl tedy 
rozdělil a jedl často po malých dávkách. 
Ve Schwarzeneggerově jídelníčku měl stálé 
místo i vlastnoručně míchaný předchůdce 
dnešních proteinových nápojů. Míchal si jej 
z mléka, vajec, cukru a tvarohu. Nevyhýbal 
se ani tukům. Do jídelníčku zařazoval 
zejména ořechy, avokádo a rostlinné oleje. 
Doporučoval však i živočišné tuky z mléka, 
smetany a červeného masa.

Jágrova bábovka s colou
Dalším legendárním sportovcem je Jaromír 
Jágr. Oblíbeným předzápasovým receptem 
olympijského vítěze, dvojnásobného mistra 
světa a dvojnásobného držitele Stanley 
Cupu bývala bábovka zapíjená colou. Rychle 
tělu dodala energii a góly se jen sypaly. 
Když ale ve finále play off 2013 v dresu 
Boston Bruins nedal proti týmu Chicago 
Blackhawks ani branku, musel nejen hledat 
nové angažmá, ale také snášet stále ostřejší 
kritiku za své stravovací návyky. Nejdřív se 
rozhodl shodit a na svém facebookovém 
profilu se chlubil, že pět šest kilo bude dole 
během chvíle, stačí jíst víc salátů, rýže a ryb 
a naopak málo masa a sladkého. Jenže brzy 
po podpisu nové smlouvy s New Jersey 
Devils své předsevzetí změnil. Okomentoval 
to takto: „Přeci jenom jsem kluk ze statku, 
který vyrůstal na masu, prejtu a jitrnicích.“ 
Nic to ale nemění na tom, že je i ve svém 
věku stále výborným hokejistou.

Muší váhy
Žokejové neboli rajťáci patří mezi sportovce, 
kteří si přibírat nemohou dovolit. Povolání 
dostihového jezdce je podle webových 
stránek www.dostihy.cz vhodné „pro 
chlapce i dívky, kteří jsou menší postavy 
a dokáží svoji hmotnost udržet pod 55 kg 
pro rovinové dostihy a pod 65 kg pro dostihy 
překážkové“. Dieta některých žokejů vypadá 
prý takto: první dva dny po dvou litrech čaje 
bez cukru, třetí den kilo mrkve, čtvrtý den 
bychom už mohli čekat jen kilo ovsa, ale 
není to tak – je to kilo hovězího. Pátý a šestý 
den po dvou litrech mléka, sedmý a osmý 
po osmi vejcích a jedenáctý den dva litry 
červeného vína.

Přes tyč k veganství
Lucie Šimková je mistryní republiky v pole 
dance, což je akrobatický tanec na tyči. 
K této sportovně-taneční disciplíně neod-
myslitelně patří štíhlé a ohebné tělo. Proto, 
jak sama říká, musela od základu změnit 
svůj životní styl, a to nejen v tom, že přestala 
navštěvovat různé večírky. Vzala to opravdu 
zodpovědně, a tak dnes kromě tréninků 
u tyče i hodně sportuje, a úplně změni-
la svůj jídelníček – stala se z ní veganka. 
„Naučila jsem se sebekázni, zodpovědnosti, 
dodržování řádu. Teď, radši než bych šla 
v pátek večer někam pařit, budu doma tré-
novat,“ říká a my dodáváme, že díky stravě, 
kterou se živí, určitě jen tak neztloustne. ●
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Měla byste radu pro ženy, které se s při-
cházejícím jarem snaží zhubnout?
Tak hlavně žádné drastické a jednostranné 
diety! Tělo je pak v panice a při nejbližší pří-
ležitosti, kdy zase dostane normální porci jíd-
la, pro jistotu všechno ukládá v podobě tuku 
rovnou na horší časy. Ke všemu do míst, kde 
se nám to opravdu nehodí. Takže doporučuji 
jíst málo, třeba každé dvě hodiny, žádný 
cukr, šetřit tučnými potravinami a pravidelně 
se pohybovat. Jinak je dobře, když dotyčná 
dáma, která není spokojená se svou váhou, 
opravdu poctivě zváží, jestli „nevyvádí“ kvůli 
hloupým dvěma kilům. 

Kdo Vás naučil vařit? 
Samozřejmě maminka. A pak mám dvě 
skvělé kamarádky, které excelentně vaří, 

takže je občas žádám o radu. Často s nimi 
vařím po telefonu. Když máte dobrý, 
prověřený recept, dodržíte ho a zpychle 
se nesnažíte jej nějak vylepšit, jídlo do-
padne výborně. 

Jaké jídlo jste se naučila uvařit jako první?
To už si nevzpomínám, ale nejspíš jsem jako 
první odkoukala bramborák. Ten já miluju. 

Máte raději klasickou českou kuchyni, 
nebo exotickou? 
Klasiku mojí maminky už dnes skoro ne-
vařím. Občas si rodina objedná svíčkovou, 
ale jinak vařím spíš rýži a thajskou kuchyni. 
V Thajsku jsem byla třikrát a tak už vím, 
jaké ingredience potřebuji, a hlavně jsou už 
u nás k dostání.

Kdo Vás při vaření inspiruje – knihy, te-
levizní pořady nebo internet? 
Asi kamarádky. Když probereme naše chlapy, 
děti a vnoučata, dojde i na vaření. Hodně re-
ceptů mám právě od nich. Jedna je expertka 
na maďarskou kuchyni, druhá na zdravá 
jídla, jen já mám stále stejný repertoár.  

Zajímají Vás časopisy o jídle a vaření? 
Čtete některé pravidelně? 
Víte, já návody čtu moc nerada, i v mojí 
pračce a jejích funkcích se nevyznám a peru 
na číslo 8 skoro všechno. I můj sporák 
a trouba leccos umí, co všechno, už asi nikdy 
nezjistím. Stejné je to s mobilem a dalšími 
vymoženostmi. Recepty mám nejraději 
v ústním podání, lépe si je zapamatuji, a když 
něčemu nerozumím, tak se zeptám. Někdy 
ale i v časopise objevím něco, co mě zláká, 
a já si to musím vyzkoušet.  

Čím obvykle pohostíte své přátele či jiné 
návštěvy? Jste známá přípravou nějaké 
speciality? 
Vypozorovala jsem, že jak jde čas, moji ka-
marádi na večírku konzumují méně a méně. 

Oblíbená herečka a zpěvačka, navíc půvabná dáma s postavou, 
kterou by jí o generaci mladší ženy mohly tiše závidět. Asi se právě 
na té postavě podepsala lehkost, se kterou k jídlu samotnému, 
vaření i povídání o něm přistupuje. Jaká vlastně je, ta stále 
usměvavá a pohodově naladěná Petra Černocká?

Sádlo před 
manželem tajím
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, archiv Petry Černocké
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Jeden dává pozor na žlučník, druhý na cho-
lesterol a ti zbývající večer nejedí, protože 
si hlídají linii. Ovšem indická kari polévka 
s mandlemi, kterou vařím už od student-
ských let, nesmí chybět. 

Jíte maso jenom jednou v týdnu, to je 
v Česku docela rarita. Proč?
Bílkoviny doplňujeme často i luštěninami, 
které jsou u nás v Čechách stále trochu 
opomíjeny. Maso je na trávení trochu 
náročné a mě osobně, třeba v podobě 
řízku, tak trochu uzemní. Po lehké stravě 
se prostě cítím lépe. 

Stravujete se třeba před vystoupením 
nějak jinak než obvykle?
Víte, já tu svoji profesi neberu zas tak 

vážně. Je ale pravda, že před koncer-
tem pár hodin nejím. Tak leda si někde 
u pumpy koupím menší čokoládu, nebo 
i větší. Nebudu vám lhát.

S příchodem vnučky se jistě změnil i Váš 
životní režim. Už se těšíte, až pro ni bude-
te vařit?
Já už pro ni ale často vařím! Když mám hlída-
cí den, protože dcera má vystoupení, tak se 
jí večer prostě zeptám, co chce k večeři. Tím 
prvním nápadem je čokoláda, ale na to já 
neslyším, takže často skončíme u houbovky, 
kterou má moc ráda.

Jaký je Váš manžel strávník? A perete se 
o místo u plotny?
Jiří je strávník snů, protože všechno, co 

uvařím, mu chutná, opravdu! Nemá nic 
ani proti tofu a sojovému masu. Naopak 
maso jí jen někdy a většinou vyžaduje 
něco zdraví prospěšného. Šetří máslem 
a sádlo pro něj neexistuje. Ovšem dobrá 
bramborová polévka, kterou má rád, se 
bez sádlového základu neobejde. To jsem 
mu ale zatajila. 

Jak moc na dobrém jídle záleží  
v manželství?
Myslím, že muži v prvním roce manželství 
na dokonalých pokrmech ani moc netrvají. 
Pokud je ale partnerka dobrá kuchařka, tak se 
na dobrém jídle stávají stále víc závislí. Chytrá 
žena s tímto faktem umí dobře zacházet. 
Dobře nakrmený manžel se dá třeba občas 
přemluvit i k nějakým domácím pracem.     ► 

KDO Je PETRA ČERNOCKá
Česká herečka a zpěvačka vystudovala operní zpěv a hru na klavír, poté 
získala angažmá v divadle Semafor. Proslavila se především rolí mladé ča-
rodějnice Saxany ve filmu Dívka na koštěti, coby zpěvačka vystupovala se 
skupinou Kardinálové. K jejím nejznámějším písničkám patří Ovečka, Dám 
všechno co mám, Jedou vozy, Koukej se mnou si píseň broukej, Náklaďák, 
Setkání aj. V roce 2003 vydala knihu Co mě maminky nenaučily, v roce 2006 
natočila volné pokračování Dívky na koštěti s názvem Saxana a lexikon 
kouzel. Jejím manželem je kytarista Jiří Pracný, jsou rodiči dcery Báry 
a prarodiči Livie Coco. Více informací naleznete na www.petracernocka.cz.
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Hodně času trávíte i na chalupě mimo 
Prahu. Mění se Váš jídelníček nějak v zá-
vislosti na tom, zda jste na venkově, nebo 
ve městě?

Od té doby, kdy můj muž začal experi-
mentovat se skleníkem a různými zá-
honky, v létě jíme obzvláště zdravě. Co se 
urodí, je přece třeba zpracovat. Je prav-
da, že těch cuket je opravdu hodně, tak 
jsem se musela naučit je využívat v pokr-
mech, které nejsou nudné. Mám taky moc 
ráda i dýně hokkaido, které přidávám 
skoro do všeho, kam to jde. Ale abychom 
nevypadali jako fanatici zdravovědy, tak 
to samozřejmě prostřídávám i nějakými 
„hříšnými jídly“. Mám na mysli třeba 
kachničku se zelím a kynutým knedlíkem.

Kde ráda nakupujete potraviny? A dáváte 
při nákupech přednost potravinám čes-
kým, nebo zahraničním?
Docela si už dávám pozor, jaké surovi-
ny a odkud kupuji. Těm českým dávám 
přednost, ale protože mám chalupu 
na severu u německých hranic, občas si 
k sousedům zajedu třeba pro maso, pečivo 
a hlavně pro delikátní matesy, které Němci 
opravdu umějí. V Německu mají některé 
potraviny kvalitnější, to je prostě fakt. 
U nás musím víc vybírat, ale základ je, aby 
byly především opravdu čerstvé. Nic moc 
v chladničce neskladuji. O konzervách už 
vůbec nemluvím! Když jsem v Praze, ráda 
si ale zajdu na nějaké farmářské trhy, tam 
se najdou skvělé věci. ●

CIZRNOVá KAŠE
Doba přípravy: 20 minut

Ingredience: 

•	600 g sterilované nebo uvařené cizrny
•	250 ml kuřecího vývaru
•	1 lžička nastrouhané citronové kůry
•	1 cibule
•	řepkový olej

Postup: 
Cibuli nasekáme a necháme ji zesklova-
tět na řepkovém oleji. Přidáme cizrnu, 
vývar, osolíme a povaříme 5 minut. Cizrnu 
rozmixujeme, během mixování doleje-
me ještě trochu oleje. Kaši dochutíme 
nastrouhanou citronovou kůrou. Můžeme 
podávat například s párkem.

KRůTí STEHNA  
S KOKOSOVOU OMáČKOU
Doba přípravy: 40 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 

•	dvě krůtí stehna (vykoštěná)
•	30 ml řepkového oleje
•	400 ml kokosového mléka
•	1 lžička kari pasty
•	šťáva z půlky limetky
•	1 kapie (nakrájená na nudličky)
•	malá cuketa (nakrájená na kousky)
•	hrst čerstvého koriandru

Postup: 
Na pánev s olejem nejprve dáme kari 
pastu a přidáme kousky krůtího masa, 
promícháme. Když maso zezlátne, přidáme 
kokosové mléko, zeleninu a nakonec šťávu 
z limetky. Podusíme asi 5 minut a po-
sypeme natrhanými koriandrovými lístky. 
Dosolíme, případně doplníme pro sladkost 
trochou rybí omáčky. Podáváme s rýží.

 15

  INZERCE

NejlepšíNejlepší
eurovíkendy

a další...

infolinka 800 600 600
www.dovolena.cz

PAŘÍŽ od 8 500 Kč
letenka, 2 noci v ***hotelu,
   ubytování, snídaně, 
      komplexní pojištění

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



www.svetpotravin.cz   39

křížovka

Tajenka z minulého čísla:
Kovbojské rčení: Jen blázen se hádá s tchořem, oslem nebo kuchařem.
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Tohle prosté jídlo patří mezi nejoblíbenější. 
Každý kout naší země pro něj má své vlastní 
pojmenování a recept nebo přísadu, která 
z něj činí ten nejlepší v širém okolí. Historie 
bramboráku začíná hned poté, co u nás došlo 
ke zdomácnění brambor a tedy k vzniku velké-
ho množství bramborových pokrmů. Brambo-
rák se připravuje smažením tenké vrstvy těsta 
z jemně nastrouhaných syrových brambor, 
mouky, vajec, česneku, soli a majoránky, 
případně mléka a dalších dochucovadel jako 
kmín, pepř či nakrájená cibule. Výběr mouky 

záleží na tom, máte-li rádi bramborák křupavý, 
který se vyrábí z hrubé mouky, nebo měkčí 
a ohebnější, jenž se připravuje z mouky hladké.

Chanuková pochoutka
Bramboráky nemáme rádi jenom my, ale 
i ostatní slovanské a germánské národy. 
Původní bramborák se dělal úplně bez vajec, 
jen s trochou mouky a cibulkou opečenou 
na slanině. Pekl se v troubě, zapíjel se 
mlékem. V Německu si ho připravují bez 
výrazného koření a dochucují sladkým 

jablečným protlakem, v Polsku si jej polévají 
hustou smetanou a cukrují. Na sladko si 
bramborák dopřávají i na Valašsku. Zvlášt-
ní oblibě se těší u Židů, kteří tyto placky 
smažené na olivovém oleji nazývají laktas 
a podávají s jogurtem a jablečnou omáčkou 
během chanuky. Olivový olej, na kterém je 
smaží, je připomínkou oleje z chanukového 
příběhu, který po vysvěcení jeruzalémského 
druhého Chrámu vydržel zázrakem v chanu-
kovém svícnu hořet po osm dní.

Bramborák jako svědek
Bramborák ovšem může hrát i roli přímo 
v detektivním příběhu – před pár lety v Plzni 
pomohl dokonce nakousnutý brambo-
rák usvědčit pachatele loupeže! Hladový 
zločinec si totiž během „bílení“ provozovny 
v nemocničním kiosku neváhal kousnout 
bramboráku v lednici. Policistům tak stačilo 

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Pěkně propečený 
křápanec
V jednoduchosti je krása. Trocha brambor, vejce, mouka, 
česnek, majoránka a špetka soli a jakou parádu nadělá. Bram-
borák je evergreenem českých domácností, rychlým jídlem, 
kterým se zavděčíte skoro každému, a přitom vůbec nevadí, že 
mu tuk kape na bradu a dech „voní“ po česneku.
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odebrat vzorek DNA a recidivistu, který již 
pár záznamů měl, usvědčit. Jak je vidět, chuť 
na bramborák může přijít i během páchání 
kriminálního činu. 
Nebyl to ovšem jediný případ, kdy při-
šel bramborák do styku s úřady. Kdysi se 
v Domažlicích mohl tento pokrm dělat jen 
na povolení městské rady. Byl to totiž tzv. 
„lepší“ bramborák neboli bacán, plněný 
slaninou a ovocem. Byl jídlem pouze „lepších 
lidí“, kteří si jím ovšem nacpávali břicha tak 
často, až to u nemajetných budilo pohoršení. 
Konšelé proto nařídili, že bez povolení se ba-
cány péct nesmějí a dokonce i stanovili jeho 
míru – bacán nesměl být nikdy širší ani delší 
než pekáč a vyšší než trouba.

Hlavně čerstvé suroviny
Slaninou a ovocem si dnes bramborák 
můžeme plnit podle libosti a bez usnesení 
konšelů, fantazii se meze nekladou. Najít 
tak můžeme recepty na bramborák z dýně 
hokkaidó, s játrovou nádivkou, švestkami 
v rumu nebo s ovesnými vločkami. Péct 
se dá nejen na pánvi, ale i v troubě nebo 
na grilu. Podávat se může samostatně, 
nebo se zelím a uzeným jako kaplická 
cmunda, jako obal vepřového masa (havíř-
ský nebo slezský řízek), příloha ke guláši 
nebo masovým směsím, omáčkám 
a k masu. Zeleninomilové si mohou 
vychutnat placky z cukety, mrkve, celeru, 
baklažánu nebo červené řepy. Kalorická 
hodnota tohoto pokrmu je sice sporná, 
gurmánská však neoddiskutovatelná. 
Pro co nejlepší výsledek, pěkně křupavý 
a s plnou bramborovou chutí, doporučují 
šéfkuchaři brambory vymačkat a zaprášit 

jen malým množstvím mouky. Pro zvláčně-
ní není na škodu přilít trošku smetany 
nebo vmíchat nastrouhaná jablka. Do těsta 
se dá přidat uzenina podle chuti, cibule, 
houby nebo škvarky. Všechny ingredience 
by pochopitelně měly být co nejčerstvější 
– čerstvá majoránka a právě utřený česnek 
zajistí tu nejvýraznější chuť. Místo mouky 
se dá použít i strouhanka. S tukem při sma-
žení šetříme, už naše babičky bramboráky 
pekly na plotně kamen a placky tak nebyly 
těžko stravitelné. Po usmažení je vhodné 
odsát přebytečnou mastnotu ubrouskem.

Sedlácká snídaně
Obdobou bramboráku podávanou 
ve Švýcarsku nebo Německu jsou tzv. rösti. 
Připravují se z uvařených nebo syrových 
brambor smíchaných s cibulí, solí a olejem. 
Dříve se běžně podávaly jako snídaně 
sedláků, dnes, doplněné nejrůznějšími 
přílohami, platí za plnohodnotné jídlo 
a jeden z národních pokrmů Švýcarska. 
Podávají se se sýrem, těstovinami, 
slaninou, šunkou, rajčaty či slaninou, 
gulášem nebo uzenou rolkou, vynikající 
jsou i jako chuťovka k pivu nebo vínu. ●

příběhy jídla

JAK SE řÍKá BRAMBORáKU 
V RŮZNÝCH KRAJÍCH?
Vošouch (Šumavsko, Plzeňsko), 
sejkory (severočeské hory, bramborák 
smažený na plotně), báč (Prostě-
jovsko), křápanec (Choceňsko), bram-
borka (Náchodsko), toč (Domažlicko), 
prskanec (Benešovsko), kramflek 
(Orlicko), cmonda (Haná), pampuch 
(Frenštátsko), placek (Opavsko), 
smrazek (Chrudimsko a Hlinsko), 
škramplata (Pardubicko).

BRAMBORáK
Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 

•	1 kilo brambor
•	2 vejce
•	4 lžíce hladké mouky
•	4 stroužky česneku
•	majoránka, sůl, pepř, olej

Postup: 
Brambory oloupeme a nastrouháme. 
Necháme chvíli odstát a přebytečnou vodu 
slijeme. Přidáme mouku, vejce, oloupaný 
a prolisovaný česnek, majoránku, sůl a pepř. 
Důkladně promícháme. Na pánvi rozehřejeme 
olej a klademe do něj po lžících těsto, tvaruje-
me tenké placky, které smažíme dozlatova.
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Po svazích se táhnou viniční tratě, u pobřeží 
je možno schovat se do stínu palem. Bystřiny 
obklopené divokými skalisky konkurují 
pobřežní krajině s pískem jemným jako 
mouka. Žádný ostrov v celém Středozemí 
není tak zelený, i když z dálky se tváří jako 
skála vystupující hrdě z mořské pěny. Krajina 
je tu tak nádherná, že je škoda proležet celý 
čas na plážích. Duše Korsiky totiž leží dál 
od pobřeží. Stačí se vydat směrem k  horským 
vrcholkům a nezaleknout se houštin divoce 
kvetoucích keřů a bylin. Jejich vůně se táhne 
korsickými dějinami jako červená stužka. 
Kvetoucí keře a byliny, zvané macchie, 
pokrývají téměř pětinu ostrova a zvolna se 
plíží i do ulic měst. Pro kuchaře tenhle ráj 
rostlin představuje štědrou spižírnu bylin. 
Z pohledu turisty je to neproniknutelný 
porost, ale praví Korsičané ho považují 
za poklad. Bylinky pro ně představovaly 

jednak přírodní lékárnu, ale macchie měla 
i významnou roli ochránkyně. Jelikož roz-
sáhlé trsy rostlin místy dosahují výšky šesti 
metrů, snadno dokázaly místním banditům 
poskytnout úkryt i na několik let. 

Parfém ostrova 
Když se síla přírody smísí s nektarem 
posbíraným z tisícovky rostlinných druhů, 
vmáčkne se korsické kouzlo pod víčko 
do skleničky medu. Korsický med nese 
chráněné označení původu od roku 1998. 
Produkce zdejšího medu se rozděluje do šesti 
druhů podle ročního období: jarní med je 
tvořen nektarem z květin asfodel či klementi-
nek, „jarní macchie“ tvořená bílým vřesem se 
sklízí během jara. Má jemnou chuť karamelu 
a voní po kokosu a lékořici. „Letní macchie“ 
se sklízí od srpna a dává ovocný med, v němž 
se mísí vůně slaměnek, mateřídoušky a bylin. 

Kaštanový med se stáčí od července a vy-
značuje se lehce nahořklou chutí. „Podzimní 
macchie“, základ planikového medu, se sklízí 
od října do února. Nahořklou a silnou chuť 
medu dává stálezelená rostlina planika.

Gastronomické poklady
Gastronomie v podobě tradičních místních 
specialit je na Korsice na prvním místě. 
Chuť krajiny je cítit nejen z medu, ovoce, 
ale i z uzenin, sýrů, likérů i vína. Rodinné 
recepty se předávaly z generace na generaci, 
do dnešních dnů zůstaly beze změn a odolaly 
i evropským vlivům. Takové jsou například 
slané placky migliacci. Kynuté placky se zadě-
lávají syrovátkou a pečou se na kaštanových 
listech. Ještě horké se podávají s kousky čer-
stvého sýra. Nejslavnější Korsičan Napoleon 
Bonaparte tvrdil, že může mít klidně po celou 
dobu plavby zavázané oči, ale jakmile se bude 
blížit ke břehům rodné vlasti, pozná ji neo-
mylně po čichu. Ne nadarmo se Korsice přezdí-
vá „Ostrov tisíce krás a vůní“. Přesto, že Na-
poleon byl na moři jako doma, žijí tu korsičtí 
patrioté, kteří na vlastní oči barvu moře nikdy 
nespatřili – nemají ho totiž v lásce. V minulých 
dobách se po bojích o pobřeží stáhli hluboko 
do vnitrozemí a pobřeží je přestalo zajímat.

Připravila Šárka Škachová, foto autorka, shutterstock

 
tisíce krás a vůní
Korsika je po Sicílii, Sardinii a Kypru čtvrtým největším 
ostrovem ve Středozemním moři, na němž však žije pouhých 
250 000 obyvatel. Ač jsme ve Francii, blízkost Itálie je patrná 
na každém kroku. Borové lesy střídají kaštanové porosty, 
pomerančovníkové a olivové háje.

Ostrov 
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Jestliže v korsičtině pošlete někoho do pekla, 
nebude mít problém se tam dostat. Je to 
totiž to samé, jako když mu řeknete: „Jdi 
do moře!“ K moři tu někteří zaujali tak 
negativní postoj, že by nemělo smysl ptát se 
na množství ryb v jejich stravě. I přes zdánlivý 
odpor se v korsické kuchyni ryby objevují 
a patří k delikatesám.
 
Pilobřich i ropušnice
V korsických vodách má domov na pa-
desát druhů ryb a plodů moře. Na pobřeží 
ochutnejte parmici nachovou, pilobřicha, 
mořského úhoře, ropušnici, olihně, chobotni-
ce, ježovky, kraby, langusty, ústřice či slávky. 
Zajímavá úprava ryb po korsicku je aziminu. 
Trochu se podobá bouillabaisse, ale odlišuje 
se chutí a vůní. Krom bylinek z macchie se 
přidává olivový olej, česnek, fenykl, šafrán 
a pomerančová kůra. A do hrnce patří nejmé-
ně pět druhů ryb. Za stříbrný poklad z moře 
se považují hejna drobných rybiček bianchet-
ti. Nejčastěji se obalené v těstíčku usmaží 
a přidávají do polévek, salátů a jedí se i jen 
tak. Vynikající jsou sardines facies brocciu – 
sardinky nadívané sýrem brocciu, smíchaným 
s mátou a vejcem, a zapečené pod grilem.
Když se lidé naučili žít v lesích a hornatých 
částech ostrova, musel se jejich způsob života 
odrazit ve stravě. Chov koz a ovcí se stal 
důležitou součástí života. Z mléka se vyrábějí 
čerstvé sýry, maso polodivokých vepřů se 
peče a dusí s bylinami a konzumuje se i maso 
divoce žijící zvěře. Sýr a bylinky nesmějí 
chybět v žádném poctivém jídle. To bývá 
prosté, bez kuchařských složitostí, ale surovi-
ny musejí být v nejlepší kondici. Příkladem 
toho je výroba tradičních uzenin.

Uzeniny z vepříka
Vynikající korsické uzeniny – charcuteries – se 

jedí ke všemu. Za nejvyhlášenější se počítá 
coppa připravená z kýty, lonzu z panenky, 
šunka prisuttu, proslulá klobáska figatellu 
s kousky jater. Vyrobit uzeniny v takové kvalitě 
je uměním zemědělců, kteří ctí přirozený chov 
zvířat ve volném výběhu. Korsické vepřové 
má život plný pohybu a hojnost kvalitní stravy 
z kaštanů, žaludů a nepřeberných druhů rost-
lin z macchie. Uzeniny se zpracovávají „stu-
denou cestou“ a nechávají se vyzrát v horách. 
Za jedinečnou chutí stojí korsický vepř. Krom 
uzenin se z něj připravuje dušené kančí maso 
na víně – civet de sanglier.

Chlebem jsou kaštany
Oblast Castagniccia v srdci ostrova zásobuje 
zem úrodou jedlých kaštanů. Větší část 
po zpracování poslouží pro výrobu mouky 
a polentové kaše. Z kaštanové mouky se ne-
peče jen vynikající chléb, ale i sladké pečivo. 
Kaštany mají vysokou energetickou hodnotu, 
spoustu vitaminů i minerálních látek. Na Kor-
sice se z nich dělá i sladký kaštanový krém 
a pod značkou Pietra se vaří i kaštanové pivo. 
Výjimkou nejsou kaštanové likéry, se kterými 
se v horách dá přečkat sebedelší zima.
Vděčným dezertem je nektarinka nebo zralý fík, 
ale i přes hojnost ovoce se tu přípravě dezertů 
věnuje speciální péče. Do těsta se přidává 
kaštanová mouka, kandované plody cedrátu, 
kaštanové pyré, koření i likéry, často i nepostra-
datelné brocciu a bylinky z macchie. Ze sladkos-
tí utkví v paměti koláče fiadone, ambrucciata, 
fritelle au brocciu, canistrelli s citronovou 
kůrou a anýzem nebo torta castagniccia, což 
je koláček plněný ořechy, mandlemi, piniemi 
a rozinkami v likéru. Ke všem dezertům se hodí 
malý šálek kávy s kapkou „živé vody – eau de 
vie“ v podobě brandy.
Brocciu, jedinečná specialita, se vyrábí již 
od nepaměti z čerstvé zahřáté syrovátky smí-

cháním s  ovčím nebo kozím mlékem. Brocciu 
má jen jednu vadu na kráse. Z ostrova se 
nevyváží! Konzumuje se výhradně v čerstvém 
stavu. Na Korsice se přidává téměř do všech 
tradičních jídel. Vynikající je s omeletou 
a mátou, jako náplň slaných koblih nebo 
v zapékaných lilcích á la Bonifaccio. Nabídka 
místních sýrů je veliká a není snadné si 
vybrat, ale mějte na paměti, že pokud jste ne-
ochutnali místní sýr, Korsiku jste nepoznali. 

Nektar s chutí věčnosti
Legendární korsická vína jsou vyrobena za do-
držení tradičních metod. Korsičané věří v blaho-
dárné účinky vinné révy, posvátného daru slun-
ce, se kterým se mnozí předci dožívali i sta let. 
Působivé jsou vinice osázené na úbočí svahů, 
odkud strmě padají dolů k moři. Pěstujete se 
tu 20 odrůd vinné révy, z toho 50 % tvoří vína 
červená, 10 % vína bílá a zbylých 40 % připadá 
na vína růžová. 80 % z celé produkce se přímo 
na ostrově zkonzumuje. Celá řada vín se pyšní 
označením AOC – certifikací původu. Určitě ne-
váhejte s ochutnáním korsického muškátu Mus-
cat-du-cap-Corse, který je považován za perlu 
mezi místními víny, a fiadone, což je víc než jen 
obyčejný koláč. „Není to žádná načančanost 
pro turisty, proto ho ani neuvidíte prodávat 
na každém kroku, ale pro nás je to přesně ten 
typ koláče, který se nedá trumfnout,“ říkají sami 
Korsičané. „Fiadone odráží naši duši a odpovídá 
korsickému pojetí života. Jeho hlavní přísady 
jsou spravedlivě vyvážené: ani bohatství, ani 
chudoba, ani moc sladký, ani příliš kyselý. 
Prostě tak akorát, jako celá naše Korsika.“ 
Omamná vůně macchie a koření v malé dřevě-
né krabičce nebo plátěném pytlíčku, to je ta 
pravá a nepolapitelná duše Korsiky! Na Korsice 
vše voní po macchii. Sýry, maso, bylinné likéry, 
ať si domů přivezete, co chcete, kus této země 
tam vždycky bude.                                                 ►

Bylinky a koření můžete zakoupit na místním trhu Vyhlášené korsické uzeniny
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z KorsikyRECEPTY

Kaštanový Koláč s ořechy  
– Gâteau de châtaiGne avec des noix

Ingredience: 300 g kaštanové mouky, špetka soli, 500 ml vody, 2 lžíce 
kaštanového likéru, 2 lžíce medu, 2 lžíce kakaa nebo strouhané hořké 
čokolády, 3 lžíce drcených lískových oříšků, máslo a trochu mouky 
na vymazání pečicí koláčové formy

Postup
Kaštanovou mouku smícháme se špetkou soli, vodou, kaštanovým liké-
rem a medem. Těsto dobře rozmícháme a vlijeme do máslem vymazané 
a moukou vysypané formy. Povrch koláče posypeme kakaem nebo 
nastrouhanou čokoládou a přidáme ořechy. Pečeme v předehřáté troubě 
na 180 °C asi 40-45 minut.

60 minut, pro 6 osob

Ingredience: 5 vajec, 50 g másla, 100 g sýru brocciu, 2 lžičky planikového 
medu, hrst mátových lístků, 2 plátky slaniny, 6 plátků z mladé cuketky, 
sůl, pepř, černé olivy, olivový olej

Postup
Máslo rozpustíme v pánvi a krátce opečeme slaninové plátky s cuketou. 
Do pánve vyklepneme čerstvá vejce a ochutíme solí a čerstvě mletým 
pepřem. Na vejce přidáme rozdrobený čerstvý sýr brocciu, posypeme 
lístky máty, popřípadě jinými bylinkami a pokapeme medem. Omeletu 
pečeme tak dlouho, dokud žloutky vajec nezatuhnou a sýr se nezačne 
rozpouštět. Na talíři vaječnou omeletu obložíme několika černými olivami 
a pokapeme olivovým olejem. Podáváme s pečivem, např. s kaštanovým 
korsickým chlebem.

omeleta s brocciu – omelette au brocciu 10 minut, pro 2 osoby

DivočáK po KorsicKu – civet de sanGlier
Ingredience: 1 kg kančího masa (plec nebo kýta), 750 ml červeného vína, 
3 cibule, 5 stroužků česneku, 3 mrkve, 3 bobkové listy, 3 snítky tymiánu, 
2 kuličky jalovce, 3 lžíce vepřového sádla, 3 lžíce koňaku nebo brandy, 
100 g slaniny, 1 lžíce medu, ½ lžičky strouhané citronové kůry, sůl, pepř, 
2 lžíce kaštanové mouky (koupíte v prodejnách zdravé výživy) nebo 2 lžíce 
strouhaného chleba, 1 lžíce strouhané hořké čokolády

Postup
Maso očistíme, odblaníme a nakrájíme na menší kousky. Ty naskládáme 
do kameninové misky, přidáme nakrájenou cibuli, plátky česneku, kostičky 
mrkve a bylinky. Zalijeme vínem a necháme do druhého dne marinovat. 
Maso vyjmeme z marinády, dobře osušíme a na rozehřátém sádle orestujeme 
ze všech stran. Zalijeme koňakem a maso krátce flambujeme. Osolíme, 
opepříme, přidáme kostky slaniny a lžičku medu. Po krátkém orestování 
přelijeme marinádou i s kořením a ochutíme citronovou kůrou. Maso dusíme 
v troubě pod poklicí 2 hodiny (i déle). Omáčku zahustíme strouhaným 
pečivem nebo opraženou moukou a omáčku provaříme. V omáčce 
rozpustíme strouhanou čokoládu. Jako příloha je vhodná polentová kaše, 
opečené brambory, noky nebo těstoviny.

 
24 hodin naložení  
+ 120 minut tepelná úprava

pro 5 osob 
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Moc jsem si přála kance. Jedla jsem 
ho jen jednou v životě a tušila jsem, 
že existuje mnoho variant, jak si vy-
chutnat právě tuhle divočinu. Protože 
mi myslivci nechtěli prodat jen kou-
sek zvířete, shromáždila jsem slušnou 
skupinu přátel, kteří taky chtěli jen 
kousek, a odvážně řekla kamarádovi, 
který chodí na hony, že si klidně vez-
mu i metrákové zvíře. Celé.

Takže jednu předvánoční sobotu ležel 
kanec na jídelním stole v obývacím 
pokoji a měl 86 kilo. U vás se všechny 
důležité věci, jako je oprava jízdních kol 
a kočárků, hraní her, šití karnevalových 
masek a bourání kance neodehrávají 
v obýváku? Každopádně nemám ani 
stodolu, ani garáž, ani dílnu a do kuchyně 
by se nevešel. Celá rodina se ozbrojila noži, 
pejsek stál na opěradle gauče a chránil nás 
zuřivým štěkotem, dokud nebyl kožich (čili 
po myslivecku deka) odstraněn a na stole 

nezůstala hromada masa. Ve tři ráno byly 
lednice i mrazák nacpané masem a také 
lavorem sádla, které můj muž v průběhu 
několika dalších dnů proměnil dlouhým 
trpělivým škvařením v řadu sklenic sádla 
a mísu křupavých škvarků.

To nejlepší od babiček
Nastal čas přípravy lahůdek. Pro začátek 
jsem hodlala najít odpověď na Hrabalovu 
otázku ze slavného filmu Slavnosti sně-
ženek – je lepší kančí se zelím, nebo se šíp-
kovou? Ani jedno jsem nikdy neochutnala. 
Zatímco recept na kančí kýtu se šípkovou 
omáčkou nabízely všechny kuchařky, 
které mám, pečené kančí se zelím jsem 
nikde nenašla. Rozhodla jsem se přistoupit 
k experimentu podle tradic vaření našich 
babiček. Šípkovou jsem si tedy vyhledala 
v Knize rozpočtů a kuchařských předpisů 
Marie Janků–Sandtnerové. Mám ji totiž 
po babičce. Mimochodem – víte, že žádná 
jiná kniha u nás se zatím nedočkala více 

vydání? Je to bestseller, ale dnes trochu 
pozapomenutý. Sandtnerka byla velká 
profesionálka, já amatér mám s jejími 
recepty občas trochu potíž. Například 
u kančí kýty píše, že do mořidla (marinády) 
dáme naklepané maso. Tak jsem maso 
nakrájela a klouby trochu naklepala. Až 
potom jsem si na konci receptu přečetla, 
že udušené maso nakrájíme. Takže se asi 
dá naklepávat maso vcelku. No, člověk se 
pořád učí. Každopádně marinování v plát-
kové podobě masu nijak neuškodilo.

dobrodružství v kuchyni

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Se zelím,  
nebo se šípkovou?

V novém seriálu 

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

DOBRODRUŽSTVÍ 
V KUCHYNI 
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dobrodružství v kuchyni

Recept na knedlíky a zelí mám od manže-
lovy babičky, péct vepřové mě učila moje 
druhá babička. Suroviny? To nejdůležitější 
mám! Už před dlouhým časem mi přece při-
vezla neteř Anička z Chorvatska šípkovou 
zavařeninu. Konečně přišla její chvíle. 
Všechny ostatní ingredience nabízela moje 
spižírna i lednička, dokoupila jsem červené 
a portské víno, drahé a kvalitní, protože 
bylo jasné, že ho budu muset dopíjet.

Skoro nerozhodně
Příprava dvouchodového oběda byla skoro 
stejně náročná jako stahování a rozebírání 
kance. Strávníci – rodina i kolegové z práce 
– byli nadšeni, ale jednoznačnou odpověď 
jsme na naši otázku nedostali. Nepoprali 
bychom se jako myslivci ze sousedních 
sdružení, ale všichni by si příště zase rádi 
dali obojí. Výsledek byl nerozhodný ještě 
dlouho potom, co jsme po obědě tiše 
dopíjeli digestiv. Nakonec jazýček pomy-
slných vah vychýlil kolega, když pravil, že 
pokud by mělo jít o jeho poslední jídlo, dal 
by si šípkovou. Mohu-li vám poradit, dejte 
si obojí. Ale rozhodně ne najednou. Pokud 
byste se však mermomocí někdy chtěli do-
pustit stejného šílenství jako já, počítejte 

s tím, že našpiníte většinu nádobí, které 
máte. Celý proces se dá zvládnout v běžné 
kuchyni, protože maso k zelí se peče 
v troubě a maso do šípkové se dusí. Pokud 
byste si vybrali jiný recept, v němž se peče 
i maso do omáčky, potřebujete dvě trouby. 
Na podlévání doporučuji hodně dobré čer-
vené víno, které v průběhu akce dopíjejte. 
V některých chvílích budete hlídat celou 
kuchyň najednou, což je trochu šílené.

Časový harmonogram: 
-   dáme péct maso, které budeme 
podávat k zelí

-   dáme dusit maso do šípkové
-   dáme dusit zelí 
-   uděláme knedlíky
-   dokončíme šípkovou omáčku
-   jdeme si lehnout



Pro začátek potřebujete dva kusy kančího 
masa. Do omáčky kus kýty, k zelí se nejlépe 
hodí krkovice nebo bůček. Každý kus měl 
v našem případě asi 750 g bez kosti, pro 
takové množství uvádím potřebné suroviny. 

Máte-li mladého kance, do dvou let, stačí 
maso pro omáčku naložit jen na pár 
hodin, třeba večer před přípravou. Maso 
z kýty staršího kance musíte naložit 
do mořidla nejlépe na dva až tři dny 
a pravidelně obracet.

Na mořidlo, čili marinádu 
potřebujeme:
■  1 a 1/2 mrkve  ■  1 a 1/2 petrže-
le  ■  1/4 většího celeru  ■  1 cibule  ■  sůl  
■  5 kuliček pepře  ■  3 kuličky nového 
koření  ■  1 bobkový list  ■  větvička tymiánu  
■  3 bobule jalovce  ■  kousek citronové kůry  
■  1/4 l vody  ■  1/8 l octa

Zeleninu nakrájíme na kostky, cibuli 
na měsíčky, smícháme s kořením 
a tekutinami, vše necháme přejít varem 
a vystydnout.

Už víme, že omyté maso vcelku lehce 
naklepeme. Najdeme nádobu, která 
nebude masu velká, podle Sandtnerky 
to má být kamenný (kameninový) hrnec, 
a zalijeme vystydlým mořidlem. Obracíme 
dvakrát denně.

Počítejte s tím, že celá příprava vám zabere 
minimálně čtyři hodiny. Nejprve se budeme 
věnovat bůčku či krkovici.

Na přípravu masa  
potřebujeme:
■  asi 750 g masa bez kosti  ■  2 lžíce sádla, 
ideálně kančího  ■  1 cibule  ■  sůl  ■  kmín

Máme-li pěkný „kompaktní“ kousek, osolí-
me, okmínujeme a opečeme ze všech stran 

na rozpuštěném sádle.  Zasypeme cibulí 
rozkrájenou na dílky, podlijeme a zakryté 
zvolna pečeme v elektrické troubě na 170 °C 
asi 3 hodiny. Pravidelně poléváme výpekem, 
případně doplníme masu tekutiny – lze 
podlít třeba pivem. Pokud jde o plochý kus 
bůčku jako v našem případě, osolíme jej, 
upravíme do tvaru rolády, ovážeme nití, 
okmínujeme a ze všech stran opečeme 
na sádle. Dále je postup stejný. Na řadu při-
chází kančí kýta se šípkovou omáčkou.

Na kančí kýtu  
potřebujeme:
■  70 g slaniny  ■  1/4 l kvalitního červeného 
vína  ■  5 lžic strouhaného perníku  ■  4-5 lžic 
šípkové zavařeniny  ■  2 lžíce portského vína  
■  sůl, čerstvé koření jako do mořidla a 1 hře-
bíček, případně cukr a citronová šťáva

Pokud chceme opravdu dobré jídlo, po-
třebujeme také asi 1/2 l hovězího vývaru, ale 
lze ho nahradit vodou. Slijeme mořidlo, vy-
bereme z něj koření. Tekutinu už potřebovat 
nebudeme. Pokrájíme slaninu na kostky, 
vyškvaříme a osmažíme na ní zeleninu z mo-
řidla. Přidáme čerstvé koření, maso, které 
napřed osolíme (nebo i rovnou nakrájíme). 
Vše podlijeme vývarem nebo vodou a dusí-
me. Postupně podléváme červeným vínem, 
aby se maso stále dusilo. 

Dusíme pomalu 3 až 4 hodiny, až je maso 
měkké. Pak je vyjmeme, přecedíme šťávu 
a propasírujeme do ní zeleninu, která 
se v ní dusila. Doplníme vývarem nebo 
vodou na požadované množství omáčky, 
vsypeme perník a necháme při mírné 
teplotě houstnout. Jestli se omáčka zdá 
řídká, přidáme perník, můžeme také 
dohustit světlou jíškou z másla a hladké 
mouky. Pak přimícháme zavařeninu 
a teprve když odstavíme ze sporáku, při-
lijeme do omáčky portské. Poté vložíme 
nakrájené maso.

Ale podle časového harmonogramu jsme 
teprve ve fázi, kdy se jedno maso peče 
a druhé dusí. Je čas přistoupit k zelí.

Na zelí 
potřebujeme:
■  1 menší hlávku bílého zelí  ■  1 cibuli  ■  3 lží-
ce sádla (může být kančí)  ■  2 lžíce cukru, 
2 lžíce octa (možná budete potřebovat více, 
podle chuti)  ■  sůl  ■  kmín

Zelí nakrouháme na jemno, cibuli pokrá-
jíme na drobno. Rozpustíme v kastrolu 
sádlo, na něm osmahneme cibuli. Zasype-
me cukrem a mícháme, až zkaramelizuje. 
Přilijeme ocet a přihodíme zelí, kmín a sůl. 
Zamícháme, podlijeme vodou a dusíme 
pod pokličkou. 
Toto zelí se, na rozdíl od moravského, neza-
hušťuje. Je tedy důležité, aby vody nebylo 
moc, spíš přiléváme častěji malé množství, 
aby ve chvíli, kdy je zelí měkké, ale ještě 
křupavé, byla voda odpařena. 
Pokud se nepovedlo a voda v kastrolu 
zbyla, zaprášíme zelí hladkou moukou, 
důkladně promícháme, dodusíme a do-
chutíme. Zatímco se zelí dusí, vrhněme se 
na knedlíky.

Na knedlíky  
potřebujeme:
■  4 včerejší housky  ■  2 hrnky hrubé mouky  
■  2 hrnky mléka  ■  3 žloutky  ■  sníh ze 3 bílků  
■  sůl  ■  máslo na vymazání hrnečků nebo 
mikrotenové sáčky  ■  6 čtvrtlitrových hrneč-
ků válcovitého tvaru

Nejprve si vymažeme hrnečky máslem, 
protože knedlíky, které se vařily v mastných 
hrncích, jsou o něco chutnější. 
Housky nakrájíme na kostičky, zasypeme 
moukou. Žloutky rozkvrdláme v mléce 
a nalijeme na housky. Promícháme, po-
čkáme chvíli, až housky vsáknou tekutinu. 
Zatím ušleháme sníh a hned jej zlehka 
vmícháme do hmoty. 
Hrnečky plníme do 2/3, těsto při vaření 
vyběhne. Postavíme hrnečky do hrnce, 
nalijeme vodu asi do třetiny výšky hrneč-
ků, přiklopíme poklicí a přivedeme k varu. 
Vaříme zakryté 30 minut. Pak knedlíky 
vyklepneme a nakrájíme. ●

3 dny předem: nakládání masa

Den D – velké kuchtění

Kanec se zelím a šípkovou omáčkou
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Je čas:
Odlehčit svému tělu menším 
půstem nebo detoxikací.

Vyhlížet a sbírat jarní bylinky.

Zamluvit si na Velikonoce 
kůzlečí a jehněčí maso.

Vařit z uskladněné  
kořenové zeleniny  
a brambor.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Na jaký úřad mohu 
podat stížnost na provozovnu 
rychlého občerstvení?

Veřejné stravování, tedy 
i provozovny rychlého občerstvení, 
je v kompetenci orgánů ochrany 
veřejného zdraví. Krajské hygienické 
stanice (KHS) vykonávají dozor 
nad bezpečností a dodržováním 
hygienických požadavků v rámci 
provozované hostinské živnosti 
v restauračních zařízeních všech 
typů, tj. v restauracích, hotelích, 
barech, penzionech, pivnicích, 
bistrech, bufetech, stáncích 
rychlého občerstvení, apod. 
Kontakty na příslušné KHS naleznete 
na internetu.

Březen
Předjarní úklid

Podle čínské medicíny je třeba si tento 
měsíc dávat pozor na žlučník. Snažíme 
se tedy co nejvíce omezit živočišné tuky, 
vybíráme potraviny s co nejmenším 
počtem chemických konzervantů 
a z jídelníčků úplně vyloučíme těžce 
stravitelná jídla. Vyzkoušíme například 
celozrnné těstoviny, pohanku nebo 
tmavou rýži. Své tělo dostatečně 
zavlažujeme čistou vodou, fresh džusy 
nebo zázvorovým čajem. Kromě pestré 
stravy je důležitý také dostatek pohybu, 
ať už ve formě procházek probouzející se 
přírodou nebo cvičení.
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JídlO v PrOdeJně
Vážená redakce,
nedávno jsem byla svědkem, jak na pokladně 
supermarketu lustrovali paní, jejíž dítě žvýkalo 
koblihu a jeho matka zřejmě zapomněla tento 
nákup zahlásit. Bylo mi jí líto, protože si nemyslím, 
že by se chtěla obohatit o nějakých pět korun, a kdo 
někdy podstoupil víkendový nákup s malým dítětem 
a zdolával přitom překážky zaplněného obchodu, 
tak se mnou asi bude souhlasit. Na druhou stranu 
uznávám, že i obchod se musí bránit a v podstatě 
měla paní pokladní pravdu. Zajímalo by mě, 
jak je to s předpisy, kdy nakupující může zboží 
začít konzumovat už v prodejně, samozřejmě 
za předpokladu, že nákup řádně nahlásí, nebo 
zda je to vyloučené a všechny potraviny a nápoje 
můžeme požívat až poté, co zaplatíme. Kdo mi může 
u pokladny kontrolovat tašku, zda po mně může 
například pokladní nebo ostraha, abych dokázala, 
že mám prázdné kapsy a podobně? A také, jak je to 
s krádežemi zboží v obchodech s potravinami, jakou 
škodu to asi tak pro majitele obnáší?

Lydie Kočovská, Blatná
 
děkujeme za zajímavý příspěvek a slibujeme, že se 
k této problematice, o níž se naši čtenáři v dopisech 
stále častěji zmiňují, budeme podrobně věnovat 
v jednom z příštích čísel.

redakce

JíT PříKladeM
Dobrý den,
příjemně mě překvapila nová podoba vašeho 
časopisu, kterou jste představili v lednovém čísle. 
Často ve svých článcích píšete o tom, jak se mají 
Češi starat o moderní trendy v potravinářství, mají 
se zodpovědně stravovat, jak začátek 21. století 
v Evropě vyžaduje, prostě kladete na běžné české 
strávníky náročnější požadavky (zcela správně) 
a nyní jste udělali to, co je vždycky nejúčinnější – šli 
jste příkladem v té oblasti, které se věnujete.

Martin Píša, Humpolec

vysOKá cena
Vážení,
větší vypovídající hodnotu by měl test volně 
balených párků s cenou do 150 Kč / kg.

(reakce z webu na Test vídeňských párků)

děkujeme za váš námět. Prioritou testu bylo 
zjištění, zda se liší výrobky zakoupené v Čr, 
rakousku, německu a na slovensku. do testů 
zařazujeme výrobky různých cenových skupin 
a výsledky naleznete na www.svetpotravin.cz.

redakce

Bylinka měsíce

Vypadá jako divoce kvetoucí bodlák, 
ale jeho zdravotní účinky jsou 
nepřekonatelné. Tahle bylina původem 
ze Středomoří ve formě čaje pomáhá 
skvěle regenerovat játra i žlučník, který 
je také nazýván „tiskovým mluvčím 
jater“. Má-li totiž člověk problém se 
žlučníkem, nebudou úplně v pořádku 
ani játra. Ostropestřecový čaj pomáhá 
i při migrénách, závratích, depresích 
nebo nízkém tlaku. Kromě čaje je 
účinný i ve formě oleje, který lze běžně 
zakoupit v prodejnách zdravé výživy.

Ostropestřec mariánský
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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 zvolit 
jeden ze skvělých dárků z naší nabídky!

Ce
na

 2
9 

Kč

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 

KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

02/14     29 Kč 
Únor 2014

Jak hubnou 
a přibírají slavní?

Co prozradí obaly?

Jezme podle 
krevních skupin

Řízek nad zlato

Kanada není Amerika,

ani na talíři

Nejúčinnější
diety

Karta zdarma, 

bez závazků 
a pro všechny

s PENNY KARTOU 

                          levněji...

České párky se
utkaly s cizinou

sp-02-14-1.indd   1

13.1.2014   10:23:22

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. 

Kolik jídla zbytečně vyhazujeme?

Probuďme po zimě náš organismus

TEST mouky: Z které mazanec 
raději nepéct?

Velikonoce v českých regionech Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 24. března
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fejeton

Diety, hubnutí, půst, detox… tyto termíny mi 
nejsou cizí. Mnohokrát jsem o nich slyšela 
a často o nich diskutovala s kamarádkami. 
A hlavně jsem jimi žila! S menším či větším 
úspěchem jsem v dobách vysokoškolských 
studií zkoušela všechno možné. Abych zhubla, 
dostala tělo do kondice anebo proto, že jsem 
se ze dne na den rozhodla pro zdravější život. 
Výsledek závisel na míře mé trpělivosti a vůle, 
tudíž byl veškerý žádný. Inu, posuďte sami.
Jako puberťačka jsem byla hubená jako 
lunt, ale jakmile jsem přehoupla dvacítku, 
něco se stalo. Boky se zakulatily, stehna 
zesílila a pod pupíkem se vytvaroval tukový 
polštářek. Nebylo to nic strašného, jen jsem 
získala ženské tvary, se kterými jsem však 
nebyla spokojena. A tím začal můj hon 
za původními proporcemi. 
Začala jsem jednou z největších podivností 
– „tukožroutskou“ polévkou. Dočetla jsem 
se, jak zeleninová polévka zasytí, pročistí 
a umožní příjemné hubnutí. Údajně stačí 
týden nejíst nic jiného a zhubnete pět kilo, 
což byl můj cíl. Nakoupila jsem zeleninu 
a uvařila obrovský hrnec plný husté polévky. 
První talíř se mi nezdál špatný a příjemně 
zasytil. A když jsem dostala hlad, mohla jsem 
si kdykoli nandat další porci. Ze zeleniny se 
moc přibrat nedá, a proto dieta umožňovala 
zkonzumovat polévky, co hrdlo ráčí. Hrdlo 
však už druhý den neráčilo. Polévka mi zača-
la připadat hnusná, takže třetí den putovala 

do záchodu a já do lednice, abych si spravila 
chuť. Výsledek diety? Nula.
Potom přišlo na řadu počítání kalorií. Proč 
bych se měla cpát smetanovými jogurty, když 
stačí nízkotučný? K čemu kupovat vepřovou 
šunku, když kuřecí je dobrá? Proč mlsat 
čokoládu, když si pochutnám na diatyčince? 
Tímto stylem jsem začala nahrazovat vše, až 
byl kalorický příjem minimální a chutě neu-
spokojené. Výsledek? Vlčí hlad, útok na cuk-
rárnu a ztracená kila během chvíle zpět.
Pak jsem se rozhodla pro vyřazení pe-
čiva a moučných výrobků. Snídala jsem 
jogurty s vločkami a medem, svačila jablka, 
obědvala maso se zeleninou, odpoledne 
chroupala mrkev a večeřela saláty. Po chvíli 
mi cukr začal chybět, a tak jsem super- 
zdravý jídelníček prokládala čokoládou. 
To pozbývalo smyslu, takže jsem se po čase 
vrátila k obvyklým návykům. To, co jsem 
zhubla, jsem nabrala zpět. 
Další výzvou bylo vyřazení mléčných výrobků. 
Dočetla jsem se, že mléko zahleňuje, zatěžuje 
trávení a není tak zdravé, jak se říkalo. Ledni-
ci jsem zaplnila sójovými produkty a pustila 
se do dalšího nového způsobu stravování. 
Tentokrát jsem vydržela dlouho, protože 
šlo o nejméně náročnou změnu. Navíc jsem 
nahradila pečivo knäckebroty a pár kilo šlo 
dolů. Kdo ví, zda to bylo díky úpravě jídelníč-
ku, anebo kvůli stresu ze státnic. Zhruba 
po půl roce jsem si občas dala zmrzlinu, dort 

nebo smetanovou omáčku, což mi způso-
bovalo nafukování břicha a křeče. Tělo si od-
vyklo a začalo špatně snášet laktózu. Trvalo 
rok, než se trávení dalo do pořádku. 
Už jsem byla z diet unavená. Výsledky se 
nedostavovaly a já po každém neúspěchu 
byla nešťastná. K čemu tolik trápení, když 
ve finále je váha stejná nebo vyšší? Nakonec 
jsem byla vystresovaná z každé sladkosti, 
kterou jsem si dala. Měla jsem všeho dost. 
Uvědomila jsem si, že kontrola každého 
sousta a dennodenní vážení mě nedělá 
šťastnou. Hodila jsem vše za hlavu a začala 
jíst podle chuti bez ohledu na kalorie. Když 
jsem dostala chuť na čokoládu, tak jsem si 
ji dala. Bez výčitek jsem si užívala každou 
dobrotu a přestala se vážit. Co se stalo? Když 
jsem po měsíci u rodičů stoupla na váhu, zjis-
tila jsem, že jsou dvě kila dole! Následovala 
další dvě a pak ještě jedno.
Už jsou to tři roky a já mám váhu skoro 
jako na střední škole. Ve výsledku jsem totiž 
začala jíst méně. Když se v těle nakonec vše 
srovnalo, nebyl důvod k náletům na lednič-
ku a tloustnutí. A hlavně jsem se přestala 
stresovat a myslet na jídlo jako na nejdů-
ležitější věc v  životě. Díky tomu, že chodím 
hodně pěšky, sportuji, necpu se kalorickými 
bombami a jsem v pohodě, je v pohodě i má 
váha. Takže, jak by asi řekla teta Kateřina: 
„Čeho je moc, toho je příliš!“ A já dodávám: 
„Všeho s mírou.“

Čeho je moc, toho je příliš
Připravila Zuzana Klimešová (www.loveckydenik.cz), foto shutterstock

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
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