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Na pecivo, na dezerty, na mlsání

Novinka
Plná chuś 60% èokolády a pravé vanilky

v lehké smetanové pomazánce.*

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

Z našeho webu

Nenechte si ujít

Výsledky testů mouk, strouhaných sýrů, 
vídeňských párků i ostatních potravin 
testovaných v uplynulých letech naleznete 
v rubrice Testy. Před nákupem se tak můžete 
inspirovat výsledky i radami, jak při vybírání dané 
potraviny postupovat. 

Nejvíc problematické mohou být při nákupu 
čokolády, ovoce a medy, odhalily údaje 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce 
za minulý rok. Na jaké potraviny si dávat 
pozor, zjistíte v rubrice Nebezpečné potraviny. 

Trápí vás nejasnosti ohledně potravin, které se 
na našem trhu objevují? Chce se poradit nebo 
podělit o svou zkušenost s nějakým receptem 
či nákupem nebo nevíte, na co si při nakupování 
dát pozor? 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. 

Na našem webu naleznete i seznam potravin, 
které ubírají energii, zaručené tipy, jak se podle 
čínské medicíny stravovat v jarním období, 
a rozhovor s Romanem Vaňkem o důvodech, proč 
prožíváme potravinový očistec. Dozvíte se také, 
zda pivo opravdu způsobuje kulatá bříška a jak se 
vaří a hoduje v oblasti Česká Kanada.

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) Tanja
Na dárek se mohou těšit:  Čeněk Sedláček, Plzeň 

Václav Maťátko, Příbor 
Helena Lichová, Brno

Penny Market pro své zákazníky připravil další věrnostní akci. Od března se 
můžete těšit na sběratelské album a samolepky v akci „My máme rádi Česko“. 
V albu naleznete informace o zajímavých místech, významných českých 
osobách, produktech a vynálezech z historie naší země. Nakupte v PENNY 
a doplňte si album o samolepku klasického Cibuláku, Dášeňky, Frgálu, Golema, 
města Tábor a dalších. Přejeme Vám mnoho zábavy a poučení při sbírání.

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

Kterou z uvedených značek nenajdete  
v sortimentu PENNY:
a) Řezníkův talíř 
b) Basic 
c) Karlova Koruna

Soutěžte s Penny

www.svetpotravin.cz v březnu

Téma měsíce:  
Velikonoce známé 
i neznámé

Poradna:  
Rajčata v kečupu

Jak neplýtvat  
potravinami

více na www.svetpotravin.cz

duben má většina z nás spojen se začátky – začátky jara, 
teplého počasí a nového života. Na této optimistické vlně 
se také nese naše rubrika Chutě českých regionů, ve které 
vám představíme více i méně známé velikonoční zvyky 
a pokrmy v minulosti i dnes. 

Velikonoční tématice se nevyhnuly ani naše testy. 
Tentokrát jsme se v nich zaměřili na hladké mouky, 
nezbytnou to ingredienci při pečení domácích mazanců. 
Je jedno, jestli si každou neděli uvazujete zástěru, 
abyste se po několika hodinách práce vynořili z kuchyně 
s pravidelnou dávkou domácí pohody v podobě horkých 
buchet, či zda se kynutému těstu zatím vyhýbáte ze strachu, abyste nenakynuli 
sami. Naše testy vás přesvědčí, že o kvalitu české mouky není třeba se obávat. 
Pokud však vaše dosavadní pekařské pokusy neskončily vždy happy endem, 
je možné, že jste prostě nesáhli po té správné – málokdo to tušíme, ale není 
mouka jako mouka a ne každá je univerzálkou zaručující vytvořit stejně krásný 
kulatý mazanec i prvotřídní narozeninový dort. Vybírejte proto obezřetně a vždy 
s ohledem na typ výrobku, který tvoříte.

O poznání méně nadějné a optimistické je naše hlavní téma, ve kterém tentokrát 
nic nezačíná, ale končí. Končí ve velkém a navíc v popelnici. Vadí nám sice 
zdražování potravin, ale zároveň každý z nás vyhodí ročně desítky kilogramů 
potravin, nezřídka z důvodu nesmyslného nakupování či přehnaně velkých porcí. 
Zda se blýská na lepší časy a začínáme lépe chápat, jak velkým ekonomickým, 
sociální i environmentálním nesmyslem je, že třetina všech světově vyrobených 
potravin skoční každoročně v popelnicích nebo je jinak znehodnocena, ukáže 
teprve čas. První vlaštovkou může být skutečnost, že podle průzkumů se více 
než polovina Čechů snaží s jídlem co nejlépe nakládat a omezit jeho plýtvání. Nic 
nebrání tomu, aby takovýchto jarních vlaštovek bylo mnohem víc, pokud každý 
začneme sám u sebe. Že nevíte, jak na to? Inspirujte se našimi tipy ve článku Jak 
zachránit jídlo z popelnice. 

Krásný velikonoční duben vám přeje
Kateřina Bendlová, editorka
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Přečtěte si
Správná kuchařka s fantazií
Když nastane sezona 
chřestu, dýní, cuket… 
Vařte snadno, rychle, 
úsporně a jinak z oby-
čejných surovin! Pavlí-
na Kinclová, kuchařka 
s velkou fantazií, kombi-
novala, zkoušela a při-
pravila více než 100 
jednoduchých receptů. 
Některé jsou na klasická 
jídla v její vlastní úpravě, 
jiné z rodinných archivů 
a velkou inspiraci si při-
vezla z cest po Středomo-
ří. Vše na jejich přípravu 
koupíte bez problémů, ale nejlépe chutnají ze sezonních 
čerstvých produktů. Vydala Euromedia Group k.s.,  
Ikar za cenu 299 Kč.

Vaříme malým dětem
Každý rodič jistě ocení 
pohodlnost koupeného 
dětského jídla, ale čerstvé, 
doma připravené pokr-
my jsou nejlepší cestou, 
jak naučit dítě zdravým 
stravovacím návykům a jak 
zajistit, že jeho chuťové 
buňky budou po celý život 
nakloněny zdravé stravě. 
80 receptů z této knihy je 
praktickým návodem i pro 
velmi zaneprázdněné rodi-
če, neboť tato jídla se dají snadno a rychle připravit. S touto 
knihou si vaše dítě užije širokou škálu čerstvého a zajímavé-
ho jídla hned od začátku svého šťastného a zdravého života 
a díky tipům na přípravu a skladování si tyto recepty oblíbíte 
i vy. Knihu od Computer Press koupíte za cenu 119 Kč.
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Lisa Barnes

Vaříme 
malým 
dětem

pro děti od 6 do 18 měsíců

80 chutných, 
zdravých 
a nápaditých 
receptů!  

Computer Press, a.s.
Holandská 8
639 00 Brno
Objednávejte na:
http://knihy.cpress.cz
distribuce@cpress.cz
Bezplatná linka
800 555 513

ISBN 978-80-251-2550-2
Prodejní kód: KZ0112
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Lisa Barnes

Vaříme 
malým 
dětem

pro děti od 6 do 18 měsíců

80 chutných, 
zdravých 
a nápaditých 
receptů!  

Poskytněte svému dítěti skvělý 
start do života díky plnohodnotné, 
doma připravované stravě! 

Každý rodič jistě ocení pohodlnost kou-
peného dětského jídla, ale čerstvé, doma 
připravené pokrmy jsou nejlepší cestou, 
jak naučit dítě zdravým stravovacím ná-
vykům a jak zajistit, že jeho chuťové buň-
ky budou po celý život nakloněny zdravé 
stravě. 
80 receptů z této knihy jsou praktickým 
návodem i pro velmi zaneprázdněné rodi-
če, neboť tato jídla se dají snadno a rychle 
připravit. 
Recepty jsou rozděleny dle věkových ka-
tegorií. Nejdříve jsou dětem ve věku 6 
měsíců představeny vhodné obiloviny 
a jednoduchá zeleninová či ovocná pyré. 
Pak následují recepty na tužší stravu pro 
děti ve věku osmi nebo devíti měsíců a nakonec naleznete „opravdo-
vá“ jídla pro batolata od dvanácti do osmnácti měsíců. Tyto lahodné 
a napohled lákavé pokrmy už ocení i ostatní členové rodiny. 
S touto knihou si vaše dítě užije širokou škálu čerstvého a zajímavé-
ho jídla hned od začátku svého šťastného a zdravého života, a díky 
tipům na přípravu a skladování si tyto recepty oblíbíte i vy.

O autorech 

Lisa Barnes – pořádá kurzy pro rodiče o zdravé výživě pro 
děti, ve kterých seznamuje rodiče s tím, jak je důležité dětem 
podávat čerstvé a zdravé potraviny a biopotraviny (www.pe-
titapetit.com). Napsala několik dalších knih o zdravé výživě 
pro děti. 

Jeff Tucker a Kevin Hossler – oba se specializují na fotografi e 
potravin a rozmanitých připravených pokrmů. Jejich foto-
grafi e se objevily v USA v mnoha časopisech a kuchařkách. 

Zdravý a šťastný start do života

Miminka a batolata jsou živé a zvědavé osobnosti. Proč by 
tedy jejich jídlo mělo být bez chuti a nezajímavé? Díky čerst-
vým ingrediencím a lehkému koření, pomalému a nenásilné-
mu postupu v podávání nových pokrmů a zaměření na zdra-
vou a plnohodnotnou výživu vám tato kniha bude citlivým 
průvodcem v krmení dětí ve věku 6 až 18 měsíců. 

KZ0112 obak.indd   1 25.6.2009   14:39:49

Pařížská dieta
Pařížská dieta je založena 
na tom, že si jídlo musí-
me především vychutnat. 
V této knize naleznete 
325 snadných rychlých 
receptů, užitečné rady 
a praktické seznamy, 
které vám pomohou do-
sáhnout správnou váhu 
a udržet si ji. Klíčem 
k úspěchu diety je, že si 
sami můžete přizpůsobit 
jídelníček a máte k dis-
pozici rozmanité pokrmy, 
takže vás nic nenutí die-
tu vzdát. Občas můžete 
maličko zhřešit a dopřát 
si i čokoládu, těstoviny 
nebo víno – pod podmínkou, že to napravíte pomocí jedno-
duchého Plánu pro návrat k dietě. Vydává Mladá fronta, Př
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Mezinárodní gastronomický veletrh Víno a deli-
katesy je největším představením vín, destilátů 
a pochoutek vhodných ke konzumaci těchto 
nápojů. Na sedmnáctý ročník se zajděte podívat 
na holešovické Výstaviště a ochutnáte výborná 
moravská vína, seznámíte se s produkty tradičních 
vinařských zemí i s víny zcela neobvyklými.

Víno se představuje 23. až 25. dubna

Sladký hřích do 27. dubna
Pokud patříte mezi milovníky čokoládových 
laskomin, zajeďte se nejpozději poslední 
dubnový víkend podívat do muzea 
v Žatci na výstavu Sladký život čokolády 
aneb hořkosladký příběh této neřesti. 
Na návštěvníky čekají historické obaly 
čokolády, informace o vzniku, pěstování 
a zpracování čokolády a mnoho dalšího.

Jaro pod Pálavou 26. a 27. dubna
Během Festivalu otevřených sklepů navštívíte 
třicítku známých i méně známých vinařů v obcích 
Pavlov, Strachotín, Popice, Horní a Dolní Věstonice. 
Ochutnáte výborná vína loňského ročníku 
i starší, krajové speciality servírované v místních 
restauracích i přímo ve sklepích a čeká na vás 
bohatý doprovodný program.

11. až 13. dubnaVeletrh plný zdraví
Již devátý ročník veletrhů Biostyl a Zdraví bude 
hostit Výstaviště v Praze Holešovicích. Jsou 
určeny všem, kdo se zajímají o zdravou výživu 
a zdravý životní styl. Ochutnáte certifikované 
bioprodukty, kvalitní regionální potraviny, 
seznámíte se s novinkami v oblastech kosmetiky 
a doplňků stravy.

S jídlem si nehrajem do 27. dubna
Hravá výstava v písecké galerii Sladovna před-
staví dětem netradičním a hravým způsobem 
fenomén jídla, včetně konzumace, přípravy jíd-
la, historie, stolování či různých tradic. Výstava 
je interaktivní, takže se děti mohou přímo zapo-
jit a vyzkoušet si vystavené objekty. Připraveny 
jsou i atraktivní workshopy pro celou rodinu.

Barbie i Jágr do 30. dubna
Unikátní výstavu připravilo Muzeum čokolády 
a marcipánu v Táboře. Představuje přes 
40 modelů historických a současných šatů 
vyrobených z marcipánu, které si oblékly 
panenky Barbie. Dámy zaujmou klobouky, 
kabelky, boty a další detaily cukrářského umění. 
Chlapce může nalákat čokoládová socha 
Jaromíra Jágra v životní velikosti.

www.svetpotravin.cz   5
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Med od českých včelařů
Nevíte, kde sehnat kvalitní český med? Zkuste Billa med lesní 
a květový, který je vykupován přímo od našich včelařů a vel-
mi šetrně zpracováván. Květový med má světlejší barvu a je 
snadno stravitelný díky vyššímu obsahu glukózy a fruktózy. 

Lesní med má zpravidla barvu 
tmavší, což způsobuje rost-
linná barva obsažená v míze 
dřevin. V porovnání s medem 
květovým obsahuje nejen větší 
množství fruktózy, ale zejmé-
na vyšší podíl minerálních 
látek a stopových prvků. Čes-

ký lesní med Billa zakoupíte 
za 89,90 Kč, květový za 79,90 Kč.

Pro malé i velké koledníky
Na pomlázku vyrážejí o Velikonocích malí i velcí koledníci. Pro ty 
odrostlé si můžete připravit „dospělou“ výslužku – Orion Pralinky 
Rumové s Kolou. Limitovaná edice je inspirovaná oblíbeným ná-
pojem „rum a kola“ a potěší všechny milovníky této kombinace 
i čokoládových pochoutek. Děti pak nejvíce potěšíte čokoládový-
mi pamlsky. Vyzkoušejte čokoládové figurky se sladkým pře-

kvapením uvnitř. Vyberte si sami, 
zda koledníky obdarujete slepič-

kou s vajíčkem nebo naopak 
vajíčkem ukrývajícím slepičku. 
Pralinky (balení 144 gramů) 
zakoupíte za cenu 29,90 Kč. 

Lentilky slepička (117,5 g) stojí 
45 Kč, Lentilky Kuřátko ve vajíčku 

(100 g) pak 39,90 Kč.
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Ryba pro zdraví
Losos patří mezi ryby, které obsahují 
velké množství prospěšných látek pro 
náš organismus. Jeho konzumace je do-
poručována také při redukčních dietách. 
Je bohatým zdrojem lehce stravitelných 
bílkovin a zdravých omega nenasy-
cených kyselin, které snižují riziko kardio-
vaskulárních chorob. Je tedy pro start 
vašeho zdravějšího životního stylu skvě-
lou volbou! V prodejnách Lidl nyní nově 
najdete 2 druhy uzeného lososa – filety 
uzeného lososa přírodní nebo s pepřem. 
Uzeného lososa pořídíte ve všech 
prodejnách Lidl za cenu 59,90 Kč (125 g).

Neodolatelné spojení
Pro malé i velké mlsaly je tu čokoládová novinka, čokoláda Milka 
se spojila s dalšími oblíbenými značkami a dala vzniknout dvěma 
novým originálním příchutím – Milka Oreo a Milka Daim. Užít 
si můžete kombinaci se sušenkami Oreo, kde je náplň tvořena 
lahodným vanilkovým krémem obohaceným kousky oblíbených 
kakaových sušenek. Fanoušci karamelových dobrot si mohou 
dopřát chuť mléčné čokolády s křupavými kousky karamelu Daim, 
který patří mezi nejoblíbenější laskominy. Doporučená cena obou 
příchutí (100 g) je 26,90 Kč.

Veselé jaro
Existuje mnoho symbolů 
spjatých s jarem a Velikonocemi. 
Připomeňte si je všechny s JOJO 
Mixle Pixle. Speciální velikonoční 
edice s náhodně namíchanými 
želé s ovocnými příchutěmi vás 
překvapí s každým kouskem, 
který z dárkového balení vylovíte. 
Kromě rozmanitých barev a chutí 
se můžete těšit i na nápadité tvary 
s jarní tematikou. Užijte si spoustu 
zábavy při hledání pestrobarevného 
želé ve tvaru kuřátek, oveček, květin a mnoha dalších 
inspirujících tvarů. Doporučená maloobchodní cena 
JOJO Mixle Pixle velikonoční 250 g je 49,90 Kč.

Snídaňová inspirace
Pokud vám dochází snídaňová inspirace, vyzkoušejte novinku 
od Bebe Dobré ráno. Mini sušenky s jablečno-skořicovou 
příchutí si můžete přimíchat do ob-
líbeného bílého jogurtu. Byl u nich 
prokázán účinek postupného uvol-
ňování sacharidů po dobu 4 hodin 
a energii ze snídaně tak budete 
čerpat po celé dopoledne. Balení 
obsahuje celkem šest praktických 
pytlíčků po jednotlivých porcích, 
takže si (s přihlédnutí k fyzické aktivi-
tě, věku a pohlaví), nemusíte dělat 
starosti s vážením a měřením dávky 
cereálií. Doporučená cena balení 
(celkem 300 gramů) je 59,90 Kč.

www.svetpotravin.cz 
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Měřit se dnes dá již prakticky cokoli, na kvalitu potravin se zaměřila studie sestavená 
charitativní organizací Oxfam. Nejvýživnější, nejzdravější a nejlépe dostupné mají potravi-
ny v Nizozemsku, za kterým následuje Francie a Švýcarsko. Na opačném konci žebříčku 
skončily Čad, Etiopie a Angola. Česká republika se umístila na 30. místě ze 125 hodno-
cených zemí, pět příček za Slovenskem. Nejhůře pro nás dopadlo hodnocení zdraví. Studie 
posuzuje, zda lidé v dané zemi mají dostatek jídla, mohou si ho dovolit, jestli je kvalitní, 
včetně čisté vody, a jak jsou zde rozšířené nemoci spojené s výživou, jako jsou cukrovka 
a obezita. V úvahu bere i podíl podvyživených dětí a rozmanitost potravy.

Letošním králem mezi jablky je odrůda Meteor. V degustaci pořádané Výzkumným 
a šlechtitelským ústavem ovocnářským porazila dalších 46 odrůd. Pro Meteor je 
typická jasně červená barva a pravidelný kulovitý tvar. Meteor zopakoval své vítězství 
z roku 2010 a porotce zaujal nejvíce svou šťavnatostí a vzhledem. Kromě těchto para-
metrů degustátoři hodnotili také vůni, slupku, konzistenci dužiny a chuť jablka. Jablko 
je u nás nejoblíbenější ovoce – průměrný Čech sní ročně kolem 20 kilogramů jablek 
nebo výrobků z nich. Následují pomeranče a mandarinky, na třetím místě banány, 
jejichž spotřeba dosahuje asi poloviny spotřeby jablek.

Nový evropský projekt OPEN NEW FOOD z programu LEONARDO DA VINCI zvýší povědomí a kompetence 
vedoucích pracovníků malých a středních podniků potravinářského průmyslu v oblasti inovací a možnostech 
spolupráce při vývoji nových výrobků. Tím dojde k výraznému zvýšení optimalizace celého procesu a k vývoji 
produktů, které budou více vyhovovat požadavkům cílové skupiny. Potravinářská sdružení, která jsou členy 
projektového konsorcia, vytvoří tzv. „národní inovační jednotky“, za ČR je členem Potravinářská komora ČR. 
Více informací naleznete na www.opennewfood.eu.

Kniha Láska prochází kuchyní – uvařte, zabalte a věnujte jedlý dárek autorky Denisy Bartošové se probojova-
la v prestižní celosvětové soutěži Gourmand World Coookbook Awards 2013 mezi sedm nejlepších na světě, 
a to v kategorii Design. V této sekci soupeřila s kuchyňskými knihami ze 115 zemí. Kniha obsahuje nejen 
recepty na jedlé dárky všeho druhu (pro děti, maminky, dcery, kamarádky, partnery i tatínky), ale také origi-
nální nápady na jejich balení. Po velkém úspěchu knihy Škoda nevařit – kuchařka plná hudby Martina Škody 
(3. nejlepší prvotina na světě) má Česká republika opět kuchařku, která se řadí mezi ty nejlepší na světě.

Kde se kvalitně jí?

Vítězný Meteor

Potravinářská komora inovuje

Kapři mají kvalitu

Češi mezi nejlepšími

Stejně jako se zajíci počítají až po honu, i výsledky prodeje kaprů je 
možné posuzovat až s časovým odstupem. V posledních týdnech roku 2013 
provedli inspektoři veterinární správy přes 600 kontrol, závady zjistili 
ve 20 případech, což jsou asi 3 %. Nejvíce pochybení bylo administrativního 
rázu, dále pak špatné nakládání s odpady a neodborné používání nástrojů 
a nevhodné omračování. Zjištěny byly také dva případy neoprávněného 
označení „třeboňský kapr“, čímž byly zákazníci uváděni v omyl – lze zde 
tedy počítat s citelnějšími pokutami.
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Vejce plná mýtů
Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

V průměru se v České republice vyprodukují 
více než dvě miliardy vajec, ale od vstupu 
do EU toto číslo postupně klesalo, zejména 
z důvodu nové směrnice o minimálních stan-

dardech a zákazu chovu v neobohacených 
klecích. Vajec zkonzumujeme více, než je 
průměr EU – česká spotřeba se pohybuje 
kolem 230 kusů vajec na osobu za rok, evrop-

ská průměrná konzumace je asi 212 kusů. 
Velikonoce, samozřejmě spolu s Vánocemi, 
tvoří vrchol v zájmu spotřebitelů o vejce 
– nárůst poptávky je až třetinový. Z este-
tických důvodů je lidmi v tomto období 
upřednostňována bílá skořápka vajec, které 
jsou ale zároveň hůře k sehnání. Ačkoli 
se chovatelé na tuto vlnu zájmu dokážou 
částečně připravit, celou poptávku nejsou 
schopni pokrýt a bílá vejce se musejí dová-
žet, nejčastěji z Polska, Německa a Slo-
venska. Odlišná barva skořápky je dána 
plemenem nosnic. Bílá skořápka je křehčí 
a z toho důvodu se v intenzivních chovech 
upřednostňují nosnice snášející hnědá 
vejce. Chuťový rozdíl mezi nimi není žádný, 
chuť je určena složením směsi, kterou jsou 
slepice krmeny.

Jsou vejce nezdravá?
Mezi hlavní mýty spojené s vejci patří, že čím 
tmavší má vejce žloutek, tím je kvalitnější. 
„Intenzita barvy žloutku je způsobena 
složením krmné směsi. Pokud je v ní vyšší 
podíl kukuřice, je žloutek výrazněji žlutý. 
V ČR stále přetrvává představa, že pokud je 
barva žloutku intenzivnější, je to známka 
větší kvality. To je bohužel velký omyl. 
Barva žloutku nemá na kvalitu vejce vliv, 

Vejce patří k základu našeho jídelníčku a jsou oblíbená zejména 
pro svou univerzálnost. Smažená, míchaná, součást pomazánek, 
nezbytná ingredience při pečení – to všechno a mnohem víc jsou 
vejce. Víte však, jak si vejce nejen o Velikonocích v obchodech vybírat?
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je to pouze vizuální vjem,“ řekla Dagmar 
Tůmová, předsedkyně představenstva 
Českomoravské drůbežářské unie.
Vejce byla také často obávanou položkou 
z důvodu nebezpečí salmonely. Vejce 
produkovaná v intenzivních chovech jsou 
však pod stálou kontrolou Státní veterinární 
správy a lze je považovat za bezpečná. 
Pověst vajec se v uplynulých letech výrazně 
proměňovala, ale poslední vědecké 
poznatky jim zajistily jistou rehabilitaci. 
Jsou výborným zdrojem bílkovin, vitaminu 
a živin. RNDr. Pavel Suchánek z Institutu 
klinické a experimentální medicíny 
se k tomu vyjádřil: „Z nejnovějších 
zkoumání vyplynulo, že cholesterol 

obsažený ve vejcích nemá tak negativní 
dopad na hladinu celkového krevního 
cholesterolu. Výsledkem tedy je, že obava 
z příjmu vysokého množství cholesterolu 
ve vaječném žloutku není důvodem vejce 
vůbec nejíst.“

Je důležité si uvědomit, že pokud se při 
nákupu chcete orientovat podle původu 
vajec a nakupovat například pouze česká, 
vždy musíte krabičku otevřít a podívat 
se na kód umístěný přímo na vejci. 
Značka CZ na obalu nemusí vypovídat 
nic o původu vajec. Jedná se o označení 
balírny či třídírny vajec, která nemusí 
místně odpovídat místu produkce. Vejce 
nesmí překročit hranice mateřské země 
neoznačené, ale je možné tato vejce 
dovážet a třídit a balit je v jiném státě. 
Dále musíte na každém obalu najít datum 
minimální trvanlivosti, doporučení 
na skladování vajec, slovně vyjádřený 

způsob chovu nosnic a vysvětlení významu 
kódu producenta.

Konzumujte jen čerstvá
Při nákupu vždy otevřete obalovou krabičku 
a zkontrolujte stav skořápek – musí být 
pevné a neporušené. Déle skladovaná vejce, 
u kterých si nejsme jisti jejich čerstvostí, 
můžeme podrobit jednoduchému testu. 
Vejce vložíme do sklenice s vodou – to 
čerstvé klesne rovnou ke dnu, kde zůstane 
ležet. Vejce, které neklesne a zůstane plavat 
na povrchu, je staré a je třeba ho vyhodit. 
Většina z nás skladuje vejce v chladničkách, 
v obchodech je často najdeme umístěné 
volně v regálech. Legislativa stanovuje, že 
vejce je nutnéa uchovávat při nekolísavé 
teplotě prostředí v rozmezí 5 až 18 °C. 
Vejce skladovaná za těchto podmínek jsou 
v pořádku nejméně 28 dní, obchodníci by je 
neměli prodávat později než sedm dní před 
uplynutím doby minimální trvanlivosti. ●
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VYZNEJTE SE 
VE VEJCÍCH
Slepičí vejce se v České republice dělí 
do dvou jakostních tříd A a B. Pro 
maloobchodní prodej jsou určena jen 
čerstvá vejce třídy A, třída B je určena 
pro průmyslové zpracování. 

Na každém vejci najdete 
několikamístný kód, řídící se vyhláškou 
264/2003 SB., ze kterého můžete při 
správném dešifrování vyčíst vše, co 
o vejci potřebujete vědět. Takový kód 
může vypadat například 2CZ 14966 L

První číslice značí metodu chovu 
slepic, ze kterého vejce pocházejí. 
0 – vejce nosnic chovaných v souladu 
s požadavky ekologického zemědělství 
(bio)
1 – vejce nosnic ve volném výběhu
2 – vejce nosnic v halách
3 – vejce nosnic v klecích

Následující písmena jsou registračním 
kódem státu, například:
CZ – Česká republika
SK – Slovensko
PL – Polsko
DE – Německo 

Další čtyři číslice jsou registrační číslo 
chovu, které dostanou producenti 
přidělené Státní veterinární správou. 

Poslední značka je symbolem pro 
velikost vejce, který odpovídá 
standardnímu označení, jež známe 
například u oblečení. 
S (small) – do 53 gramů
M (middle) – 53 až 63 gramů
L (large) – 63 až 73 gramů
XL (extra large) – nad 73 gramů

V našem ukázkovém případě se 
tedy jedná o vejce nosnic v halách 
původem z České republiky. Pocházejí 
od producenta Framagro, a.s. a mají 
hmotnost 63 až 73 gramů.
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Více pokut, méně 
prohřešků 
Výrazné zvýšení pokut pomohlo v loňském 
roce na Slovensku omezit nedostatky při 
prodeji potravin. Slovenský parlament 
schválil zákon, který od loňského jara 
umožňuje kontrolorům ukládat vyšší pokuty 
za prohřešky při výrobě, distribuci a prodeji 
potravin. Maximální výše sankce stoupla 
o 2 miliony euro a dosahuje nyní 5 milionů 
eur, v přepočtu asi 137,5 milionů korun. Ten-
to krok přispěl k tomu, že počet zjištěných 
nedostatků klesl ve srovnání s rokem 2012 
přibližně o sedm procent. „Za lepším vý-
sledkem lze nepochybně spatřovat i hrozbu 
vysokých pokut za jedno z nejčastějších po-
chybení, kterým je prodej potravin po datu 
spotřeby nebo minimální trvanlivosti,“ 
uvedlo ministerstvo zemědělství.

Spor  
o trubičky 
Výrobci tradičních hořických trubiček se 
dostali do sporu kvůli dodržování receptu-
ry této oblíbené cukrovinky. Hořické tru-
bičky nesou chráněné zeměpisné označení 
EU, a musí proto dodržovat schválený po-
stup výroby, mimo jiné používat ztužené 
rostlinné tuky do náplní. Ty však obsahu-
jí i zdraví škodlivé transmastné kyseliny. 
Společnost Pravé hořické trubičky se roz-
hodla tyto tuky nepoužívat, a byla proto 
vyloučena ze Sdružení výrobců hořických 
trubiček. „Používáme zdravější rostlinné 
tuky, zdravotní nezávadnost má podle nás 
nadřazenost. Je neuvěřitelné, že důvodem 
pro vyloučení bylo kvalitativní navýšení ja-
kosti našich produktů,“ řekl ČTK obchodní 
ředitel Jaromír Topolský. 

Nad snídani  
není
Máme zde další potvrzení často opa-
kovaného tvrzení, že snídaně je nejdůleži-
tějším jídlem dne. Výzkum švédských věd-
ců z Univerzity v Umeå potvrdil, že lidé, 
kteří se rannímu jídlu vyhýbají, si mohou 
nenávratně poškodit zdraví. Studie začala 
v roce 1981 zkoumáním stravovacích ná-
vyků skupiny mladých lidí. Studenti, kteří 
nesnídali, trpěli po 27 letech o 68 % častěji 
metabolickou poruchou, nejvíce obezitou 
a zvýšenou hladinou cukru. Nejsilnějším 
faktorem byla právě opomíjená snídaně. 
Pokud člověk vydatně snídá, přijme bě-
hem dne méně kalorií a spíše se později 
vyhne obezitě a cukrovce. V opačném pří-
padě zpravidla zkonzumujeme více kalo-
rických potravin.

Klasa bez ztráty 
kytičky
Potraviny nesoucí značku kvality Klasa 
prošly loňskými kontrolami Státní země-
dělské a potravinářské inspekce s čistým 
štítem. Dodržují nejen obecné poža-
davky na bezpečnost a kvalitu potravin, 
ale splňují také nadstandardní nároky 
na kvalitu a způsob výroby, ke kterým se 
zavázaly. „Pro spotřebitele je to dobrá 
zpráva, protože jde o potraviny, na něž se 
mohou spolehnout. Inspekce očekávala 
vysokou kvalitu, i přesto považuje vý-
sledky za velmi pozitivní,“ řekl ČTK mluv-
čí SZPI Pavel Kopřiva. Kontrolou prošlo 
229 potravin od 72 výrobců, nejčastěji 
se inspektoři zaměřili na pečivo, nápoje, 
zpracovanou ze-
leninu a mlýn-
ské obilné vý-
robky. Značku 
Klasa uděluje 
m i n i s t e r s t v o 
z e m ě d ě l s t v í 
od roku 2003, 
nyní je na trhu 
téměř 1200 pro-
duktů.

Šetříme,  
kde se dá
Potraviny a nápoje představují asi čtvrtinu 
veškerých výdajů českých domácností, což 
je ve srovnání se zbytkem Evropy výrazný 
nadprůměr. Spotřebitelé jsou tak na jakou-
koli změnu jejich ceny velmi citliví. Narůsta-
jící ceny nás nutí s jídlem lépe hospodařit, ale 
také nakupovat méně kvalitní a levnější pro-
dukty, jak vyplývá z průzkumu společnosti 
Provident Financial zveřejněného ČTK. 60 % 
respondentů se snaží s jídlem co nejlépe na-
kládat a omezit jeho plýtvání. Skoro polovina 
z téměř 4000 respondentů omezuje výdaje 
nákupem levnějších potravin. Zhruba třetina 
respondentů pak šetří výběrem méně kva-
litních potravin, pětina se rozhodla omezit 
množství nakupovaného jídla.

Narušení 
soukromí? 
Úřad pro ochranu osobních údajů považuje 
z hlediska ochrany soukromí za problematické 
nařízení, podle něhož bude kolkování lahví 
a umístění v daňových skladech sledováno 
kamerami. Tyto záznamy budou k dispozici 
celníkům. „Vzhledem k faktu, že zákon o lihu 
nebyl Úřadu předložen k připomínkám a byl 
přijat, jeho ustanovení se jeví z hlediska ochra-
ny osobních údajů jako problematické,“ uvedla 
pro ČTK mluvčí ÚOOÚ Hana Štěpánková. Kont-
roly zaměřené na ochranu soukromí začnou, 
jakmile budou kamerové systémy v jednot-
livých likérkách v provozu. Proti požadavku se 
postavila také Unie výrobců a dovozců lihovin, 
podle níž by nákup potřebného vybavení zna-
menal pro řadu firem neúnosné náklady.
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Podle údajů OSN skončí každoročně v popelnicích nebo je jinak 
znehodnoceno až 1,3 miliardy tun potravin, což odpovídá třetině všech 
vyrobených potravin. Tato alarmující čísla se samozřejmě týkají i výrobců, 
prodejců a spotřebitelů v České republice. Ke změně této nesmyslné situace 
přitom není potřeba zas tak mnoho, jednoduchými změnami našich návyků 
lze tento stav poměrně jednoduše změnit.

Jak zachránit 
    jídlo 
      z popelnice?
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V rozvojových zemích jde v drtivé 
většině o neúmyslné ztráty způsobené 
hlavně špatnou technologií pro sklizeň, 
nevhodným skladováním nebo obaly. 
V rozvinutých zemích jsou na vině 
přílišné nakupování, velké porce nebo 
nesrozumitelné označování data 
spotřeby. Každý obyvatel z bohatých zemí 
vyhodí průměrně 95 až 115 kilogramů 
potravin, ze zemí rozvojových 6 až 
11 kg. V poslední době se o tento palčivý 

problém začala zajímat také řada 
neziskových organizací i mezinárodních 
institucí. V ČR vzbudila velký zájem 
hlavně akce Hostina pro tisíc konaná 
loňské září na Václavském náměstí, kde 
se vařilo ze surovin, které by obchody 
musely vyhodit, ačkoli jsou zdravotně 
nezávadné. Během potravinové sbírky 
Češi ve prospěch potravinových bank 
a neziskových organizací vybrali  
66 tun potravin. 

Praxe pokulhává 
Nezávadné potraviny, které obchodní 
řetězce z jakéhokoli důvodu neprodají, 
mohou končit v potravinových bankách. 
V České republice je však tato charita 
doprovázena povinností zaplatit daň 
z přidané hodnoty, která v současné 
době činí 15 %. V případě, že však obchod 
své přebytky zlikviduje, nezaplatí nic. 
Obchody navíc musejí uzavřít podrobnou 
darovací smlouvu, což s sebou nese také 
výraznou zátěž administrativní. „Povinnost 
odvádět DPH z darovaných potravin 
znesnadňuje spolupráci řetězců například 
s potravinovou bankou. Není zcela jasné, 
jak stanovit hodnotu darovaných potravin 
a pak z nich počítat DPH. Pokud nastavíme 
cenu pouze symbolickou, jak zatím 

doporučovalo ministerstvo financí, může 
být finančním úřadem zpochybněna jako 
zastřený dar,“ vysvětluje tiskový mluvčí 
společnosti Tesco Stores Jiří Mareček. 
V západních zemích již řešení tohoto 
problému našli, v ČR se na něj zatím čeká. 
Zda se blýská na lepší časy díky Marianu 
Jurečkovi na postu ministra zemědělství, 
se teprve uvidí. „Samozřejmě z pohledu 
plýtvání a možnosti potenciálního využití 
zdravotně nezávadných potravin je nutné 
se zamyslet nad současným systémem 
a pravidly regulující tuto oblast. Jedním 
z těchto kritérií, které jsou z pohledu 
resortu zemědělství možným tématem 
k diskusi, například s ministerstvem 
financí a ministerstvem práce a sociálních 
věcí, je platba DPH v případě, že jsou 
potraviny darovány sociálně slabým. Je 
zcela nesmyslné, aby se draze likvidovalo 
jídlo, které ještě může posloužit 
potřebným. V případě zavedení daňových 
úlev by se zcela určitě mohlo rozdat 
mnohem víc neprodaných potravin, než 
je tomu doposud,“ uvedl ředitel odboru 
komunikace MZe Hynek Jordán.

Zapojit se můžeme všichni
Vyhazování jídla je ekonomickým, 
environmentálním a také etickým 

rubrika podporována

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock
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problémem, k jehož řešení mohou 
přispět všichni v řetězci produkce, 
prodeje a spotřeby potravin. Analytické 
centrum Glopolis vydalo výzvu 
k dodržování Pyramidy potravinového 
odpadu, jež popisuje, jak zbytečnému 
plýtvání zabránit. Prvním krokem 
je vyhnout se likvidaci potravin 
obecně, zejména díky lepšímu 
plánování. V případě, že už k určitým 
přebytkům dojde, měly by směřovat 
na charitativní účely. Pokud není 
darování možné, měly by tyto potraviny 
být využity jako krmivo pro zvířata, 
případně v dalším kroku jako hnojivo 
nebo zdroj obnovitelného paliva. 
Likvidace potravin by měla být vždy až 
tím posledním uvažovaným krokem. 
Relativně snadné a nenákladné kroky 
na straně spotřebitelů, podnikatelů 
v potravinářském průmyslu i na straně 
vlád států mohou vést k výraznému 
snížení plýtvání a ztrát. ●

Plýtvání v číslech
•  V České republice se vyprodukuje odhadem 729 tisíc tun potravinového odpadu ročně, což představuje více než 69 kg na osobu 

(víc než 5300 kg za život)
•  V Evropské unii je ročně vyhozeno asi 89 milionů tun potravin, a to zejména na úrovni domácností (43 %) a v potravinářském průmyslu (39 %)
•  Potravinové ztráty v Evropě a Severní Americe představují 280 až 300 kg a v subsaharské Africe a jižní a jihovýchodní Asii 120 až 170 kg 

na osobu za rok
•  V průmyslově vyspělých zemích se ročně znehodnotí jídlo asi za 680 miliard dolarů, v rozvojových zemích přibližně za 310 miliard dolarů
•  V rozvojových zemích jsou ztráty při zpracování 40 %. V rozvinutých zemích připadá 40 % ztrát na maloobchod a domácnosti
•  V bohatých zemích vyhodí člověk průměrně 95 až 115 kg potravin, zatímco v rozvojových zemích to je 6 až 11 kg
•  Každoročně se v bohatých zemích vyhazuje téměř stejné množství potravin (222 milionů tun), jaké se vyprodukuje v subsaharské 

Africe (230 milionů tun)
•  300 milionů tun potravin ročně je likvidováno ve fázi, kdy je možné je ještě konzumovat. To je víc, než je produkce potravin 

v subsaharské Africe
(Zdroj: Informační centrum OSN v Praze, Glopolis)

co můžete udělat i vy?
1.  Nakupujte chytře – plánujte si, co budete vařit, nakupujte podle připraveného seznamu. Nepodléhejte marketingovým trikům, které 

vás nutí nakoupit více, než potřebujete. Přestože může být cena při nákupu většího množství nižší, ve výsledku vás mohou takové 
potraviny přijít dráž, pokud značnou část vyhodíte. 

2.  Kupujte „legrační“ ovoce – mnoho kusů ovoce a zeleniny se vyhodí kvůli tomu, že nemá požadovanou velikost, tvar nebo barvu. 
3.  Naučte se rozumět údajům o datu použitelnosti a datu doporučené spotřeby. Většinu potravin lze bezpečně konzumovat i dlouho poté. 

Důležitým údajem je datum použitelnosti: jídlo zkonzumujte do tohoto data nebo si zjistěte, zda ho lze zmrazit. 
4.  Nový nákup pořizujte, až když je lednička zcela prázdná. Ušetříte čas i peníze. Dodržujte doporučení ohledně správného skladování, 

aby jídlo zůstalo co nejdéle v bezvadném stavu.
5.  Používejte mrazničku. Zmrazené pokrmy zůstávají zdravotně nezávadné po neomezené dlouhou dobu. Čerstvé produkty a zbylé jídlo zmrazte, 

pokud je nemůžete sníst dříve, než se zkazí. 
6.  Říkejte si o menší porce. Využijte možnosti si v restauracích objednat poloviční porci za sníženou cenu. 
7.  Kompostujte. Kompostováním zbytků jídla lze omezit dopady na klima a zároveň recyklovat živiny. 
8.  Kontrolujte svou spíž. Nově zakoupené konzervy uložte ve spíži dozadu, starší posuňte více dopředu. 
9.  Využijte i to, co jste nedojedli. Zbytek kuřete z dnešní večeře se může zítra hodit na obložený chlebíček. Kostičky staršího chleba si 

můžete opražit do polévky. 
10.  Darujte, co sami nespotřebujete. Trvanlivé potraviny i dosud nezkažené potraviny s krátkou dobou upotřebitelnosti lze darovat charita-

tivním organizacím, vývařovnám nebo bezdomovcům. 
(Tipy sestavily Natural Resources Defense Council (NRDC) a WRAP UK.)
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Jak dlouho potravinové banky v ČR fungují?
První banka v ČR vznikla v roce 1992, 
po několika letech ale ukončila činnost. 
Potravinové banky jsme obnovili v roce 2006 
otevřením první banky v Praze. Dnes jich 
existuje šest a připravujeme sedmou v Brně. 
Doufáme, že v brzké budoucnosti jich bude 
přibližně dvanáct.

Kdo potravinové banky zřizuje?
Většinou se dá dohromady několik cha-
ritativních organizací, které založí regio-
nální potravinovou banku. Často jsou ale 
prvotním hybatelem i osoby, které pociťují 
potřebu řešit problémy plýtvání potravinami 
a chudoby.

S jakými řetězci spolupracujete? Jakým 
organizacím pak darované potraviny 
dodáváte?
Dnes spolupracujeme s řetězci Makro, Tesco, 
Globus a Albert. Připravujeme spolupráci 

s dalšími, např. s Intersparem. Našich šest 
potravinových bank zásobuje více než 130 
organizací, mezi největší patří Naděje, Armá-
da spásy, různá zařízení a místní pobočky 
české Charity, Klokánku, různé azylové 
domy pro bezdomovce či matky s dětmi.

Jaký objem potravin obchodní řetězce 
vyhazují?
Přesná ani přibližná čísla nejsou známá. 
I když se všechny firmy snaží minimalizovat 
ztráty, jsou to tisíce tun potravin ročně. Jedná 
se především o čerstvé potraviny, kterými 
se ale částečně krmí zvířata. Známá není ani 
struktura plýtvání potravinami v ČR. Vychází 
se ze zahraničních průzkumů, které říkají, že 
největší podíl plýtvání je v domácnostech 
a nejmenší u řetězců. Mezi nimi se nacházejí 
prvovýrobci a potravinářské firmy. Prostor 
pro zlepšení je u všech a potravinové banky 
chtějí být partnerem právě pro firmy, aby jim 
pomohly řešit tuto problematiku.

Mohou řetězce potravinové bance věnovat 
jakékoli zboží – netrvanlivé výrobky, ovo-
ce a zeleninu, výrobky s narušenými obaly 
nebo nesprávným označením?

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock, Zachraň jídlo

Potravinové banky patří mezi hlavní aktéry v problematice 
plýtvání potravinami a v České republice. O hlavních úskalích 
potravinové charity, která je komplikována hlavně zkostnatělou 
legislativou, jsme si povídali s Fabricem Martin-Plichtou, 
ředitelem české Federace potravinových bank.

 Potravinové sbírky
budou tradicí

Potravinové banky shromažďují 
zdarma potravinové i zemědělské 
přebytky, přebytky produkce 
potravinářského průmyslu či 
z veřejných jídelen a restaurací, 
skladují a rozdělují je humanitárním 
nebo charitativním organizacím. 
Jejich cílem je předcházet plýtvání 
a zároveň odstranit chudobu a hlad. 
Potřebná zařízení a režijní náklady 
jsou financovány subvencemi 
místních nebo regionálních 
samospráv, firemními dary, příspěvky 
servisních klubů nebo občanů a také 
účastnickými příspěvky distribuujících 
neziskových organizací. Potravinové 
banky rozdělují darované potraviny 
jedině mezi neziskové organizace 
a sociální instituce, jejichž náplní je 
doprovázet osoby v těžkých životních 
situacích, aby mohly znovu najít své 
místo ve společnosti. Nabízejí také 
neziskovým organizacím vzdělávací 
programy věnované potravinové 
bezpečnosti a dietetickým principům.

CO JSOU  
Potravinové 
banKy?

rubrika podporována
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Ano, to je dokonce smysl potravinových 
bank. Všechno jsou to nezávadné potraviny 
a seškrabaný obal nebo nesprávné ozna-
čení neohrožuje příjemce naší potravinové 
pomoci. Jen potřebujeme vědět, proč je 
zboží stáhnuté z trhu, abychom správně 
informovali naše klienty.

Potraviny v jaké hodnotě české potravi-
nové banky od řetězců ročně dostávají? 
Kdo další do nich přispívá?
Do potravinových bank přispívají i potravinář-
ské firmy, dokonce stále větším dílem. V roce 
2013 potravinové banky dostaly skoro 300 
tun potravin v hodnotě 20 milionů korun.

Jak se díváte na zákonnou povinnost 
odvádět z darovaných potravin DPH? Jak 
je nastavena v jiných zemích?
Většina zemí EU už vyřešila tuto otázku různými 
způsoby – novelou zákona o DPH, nařízením 
vlády nebo metodickými pokyny ministerstva 
financí. Věřím, že brzo tato povinnost bude 
i v ČR minulostí. Je to jenom otázka dobré vůle 
a selského rozumu zainteresovaných aktérů, aby 
našli nejlepší způsob řešení ve zdejších podmín-
kách. Ze zkušeností našich zahraničních kolegů 
víme, že v případě zrušení povinnosti platit DPH 
u darovaných potravin by se jejich objem výraz-
ně zvýšil. To nám potvrdili i naši stávající dárci, 
kteří by tuto změnu samozřejmě uvítali.

Jak úspěšná byla první potravinová 
sbírka? Jsou Češi solidární národ?
První národní potravinová sbírka byla velmi 
úspěšná. Ukázala, že Češi jsou solidární a že 
přijali s pochopením tento koncept, který už 
existuje v Evropě mnoho let. Druhá národní 
potravinová sbírka proběhne 22. listopadu. 
Chceme, aby se tato akce stala tradicí těsně 
před nebo na začátku adventu.

V poslední době se téma plýtvání potravi-
nami stalo velmi sledovaným. Co k tomu-
to nárůstu zájmu přispělo?
Je to spojeno s udržitelným rozvojem, 
výroba potravin vyžaduje hodně půdy, 
vody, dobré povětrnostní podmínky, ener-
gie. V situaci, kdy počet obyvatel na zemi 
stále roste, zemědělská půda ubývá nebo 
je degradovaná, kdy klimatické změny 
ohrožují pravidelně úrodu různých důleži-
tých plodin v mnoha zemích, vyvstane otáz-
ka, zda budeme moci vyrábět dost potravin 
pro všechny za rozumnou cenu. Jedno 
z možných řešení je méně produkovat, 
je tedy třeba méně plýtvat, aby vyprodu-
kované potraviny stačily všem a současně 
aby docházelo k menšímu poškozování 
životního prostředí. Pro spoustu lidí je 
nepochopitelné, jak je možné tolik plýtvat 
a zároveň mít tolik chudých, pro které je 
jídlo velice drahá záležitost. ●



www.svetpotravin.cz 

jak poznat kvalitní potraviny

16

Mouky jsou kvalitní, 
ale nehodí se na všechno

S blížícími se Velikonocemi se v ná-
kupním košíku většiny českých spo-
třebitelů ocitne také hladká mouka, 
nezbytná ingredience pro výrobu 
domácího mazance. Pokud patříte 
k pravidelným pekařům a pekařkám, 
možná jste se v poslední době také 
setkali se stížnostmi na kvalitu české 
mouky. Co však na to náš test? Vězte, 
že na českém trhu dostanete mouky 
kvalitní, ovšem může se stát, že ne 
z každé se povede mazanec podle 
vašich představ. 

Testovali jsme celkem 14 vzorků hladkých 
pšeničných mouk zakoupených v českých 
obchodech. Dvě z nich byly označeny 
jako bio mouky. Ukázalo se, že bio mouky 
nejsou kvalitativně srovnatelné s ostatními 
výrobky v podstatě žádném z testovaných 
parametrů a rozhodli jsme se je tedy 
bodově nehodnotit. Cena běžných mouk se 
pohybovala od 9 po 19 Kč za kilogram, bio 
produkty byly samozřejmě výrazně dražší – 
v průměru 36 Kč. 

Vzorky analyzovali odborníci z Ústavu 
sacharidů a cereálií na Vysoké škole chemicko-
technologické v Praze, kde zjišťovali čistou 
hmotnost mouky, vlhkost mouky, obsah pope-
la, obsah mokrého lepku a gluten index. Dále 
byla provedena reologická analýza a stanove-
ny obsahy mykotoxinů a reziduí pesticidů.
 
Váží, kolik mají?
Můžeme se setkat s tím, že hmotnost mouky 
je lehce nižší než deklarovaný jeden kilogram. 
To je způsobeno především ztrátou vody 
odpařením. U všech testovaných vzorků jsou 
hmotnostní odchylky přípustné (v průměru se 
pohybovaly kolem 0,5 %) a hmotnosti mouk 
jsou tedy v pořádku. Vlhkost mouk musí být 
podle legislativy maximálně 15 %, což také 
všechny testované vzorky splnily a byly mezi 
nimi jen nevýznamné rozdíly.

Na mazanec nejsou všechny
Obsah popela značí, jaký obsah mine-
rálních látek mouka má. Čím je toto 
číslo nižší, tím je mouka světlejší. Všechny 
mouky, které jsou označené jako světlé 

nebo jako typ 530, musejí mít obsah popela 
maximálně 0,6 %. Tuto povinnost nesplnil 
pouze vzorek Castello, kde byl obsah 
popela mírně vyšší (o jednu setinu procen-
ta). Vyšší obsah měly také obě bio mouky, 
které ovšem jako světlé deklarovány nejsou 
(podle legislativy není tento údaj povinný) 
a jejich hodnota je tedy v pořádku. Nicmé-
ně na rozdíl od ostatních vzorků spadají 
do kategorie mouk polosvětlých, což má 
vliv i na jejich chování během pečení. 
Obsah popela také souvisí s tím, na co je 
daná mouka vhodná – zda spíše na pekařské 
(kynutá, listová, tažená těsta), nebo na cuk-
rářské hmoty (šlehaná a třená těsta). Problém 
je samozřejmě v tom, že tyto charakteristiky 
spotřebitel z obalu nevyčte a nelze od něj 
tuto znalost ani očekávat. Podle legislativy 
výrobci doporučené použití mouky na obalu 

Připravila Kateřina Bendlová, 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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uvádět nemusejí, ale vzhledem k jejich 
rozdílnosti by to spotřebitelé jistě uvítali. Do-
poručení, k čemu je konkrétní hladká mouka 
nejvhodnější, najdete v našich tabulkách.

Čím vyšší obsah lepku, tím lépe
Pro pekařskou kvalitu mouky jednoznačně 
platí: čím vyšší obsah lepku, tím lépe. 
Nejnižší hodnoty vykazují oba bio vzorky, 
které obvykle mají nižší obsah bílkovin a tím 
i nižší obsah lepku. Všechny ostatní mouky 
jsou v tomto ohledu vyhovující, v některých 
případech je tento obsah dokonce velmi 
vysoký (kolem 33 %), což vypovídá o nad-
standardní pekařské kvalitě. Všechny mouky 
jsou také vyhovující s ohledem na tzv. gluten 
index, který udává, jak kvalitní lepek je a zda 
je vhodný k danému účelu použití. 
Pomocí přístroje zvaného alveograf se zkou-
maly také vlastnosti těsta, jako je pružnost 
a tažnost těsta, připraveného z jednotlivých 
mouk. Z naměřených alveografických hodnot 
lze odvodit objem a tvar pečiva. Všechny mou-
ky, opět s výjimkou bio mouk, byly z tohoto hle-
diska vyhovující-energie těsta byla dostatečná, 
aby kynuté těsto zadrželo kypřicí plyn a udrželo 
dostatečný objem. U mouk z ekologického hos-
podářství se i tímto testem potvrdilo, že nejsou 
k přípravě kynutého těsta příliš vhodné.

Nejsou zcela bez rizika
K limitům pro obsah mykotoxinů se žádný 
z testovaných vzorků ani nepřiblížil, riziko 

z jejich příjmu tedy není významné, ale 
určitě ne nulové. Obecně platí, že čím větší 
množství více kontaminované mouky sníme, 
tím menší prostor nám vzniká pro konzuma-
ci dalších potravin obsahujících mykotoxiny, 
aniž by nám hrozila zdravotní rizika. 
V některých moukách byly stanoveny také ob-
sahy reziduí pesticidů, které se do obilí (a po-
sléze do mouky) dostanou zejména po ošet-
ření obilí ve skladech. Byly nalezeny u celkem 
pěti vzorků (Mouka z Věrovan, Castello, Basic 
mouka, Předměřická mouka, Veselka), ale 
jejich hodnoty jsou z hygienického hlediska 
pod normou a mouky jsou tedy vyhovující. Je 
ovšem faktem, že tři vzorky (Castello, Předmě-
řická mouka, Basic) by s ohledem na namě-
řené hodnoty nemohly být určeny pro dětskou 
výživu, kde jsou limity výrazně nižší.

Jak se z mouk peče?
Abychom vyzkoušeli také praktické pekařské 
schopnosti jednotlivých vzorků, podrobili jsme 
je tzv. standardnímu pekařskému pokusu. 
Podle přesně stanovené receptury se za stan-
dardních podmínek z každé mouky upekly 
bochánky, které dále senzoricky posuzovali 
odborníci z VŠCHT. Pokus se prováděl s jedno-
duchým slaným pečivem, neboť by další 
přidané ingredience jako cukr nebo tuk mohly 
výsledek ovlivnit a zkreslit kvalitu mouky. 
Nicméně i tak můžeme podle výsledků před-
jímat, jak by vypadal také případný mazanec 
upečený z jednotlivých testovaných mouk. 

V průměru obstály testované mouky dobře. 
Pro někoho možná překvapivě se v čele 
pořadí ocitly privátní značky velkých řetězců, 
jejichž cena je navíc většinou nižší. Zcela 
mimo možné hodnocení se ocitly bio mouky, 
neboť svými vlastnostmi nejsou pekařsky 
srovnatelné s moukami ostatními (více viz. 
rámeček). Ačkoli se tedy setkáváme s tvrzení-
mi o pokulhávající kvalitě českých mouk, náš 
test je v žádném případě nepotvrdil. Pravdou 
ovšem zůstává, že ne všechny mouky jsou 
svými vlastnostmi srovnatelné a vhodné pro 
všechny účely. Výrobci nám však většinou 
žádná doporučení neposkytnou, a tak pokud 
se chystáte péct velikonoční mazanec, 
vybírejte mouku podle charakteristiky, kterou 
nalezete v našich tabulkách.    ►

Dva zástupci z oblasti bio se našeho 
testu sice zúčastnili, ale nakonec 
nemohli být pro svou odlišnost 
hodnoceni. Naším cílem jsou testy 
objektivní, ve kterých porovnáváme 
porovnatelné, a bio mouky vykázaly jak 
v testech chemických, tak při praktické 
zkoušce zcela jiné vlastnosti než 
mouky ostatní. Jistě se najde skupina 
spotřebitelů, která upřednostní 
bio výrobek i za cenu jeho horších 
pekařských kvalit. Problémem je ovšem 
to, že se spotřebitel o této odlišnosti 
na obale nic nedočte a netuší tak, že 
mouka není univerzálně vhodná pro 
všechny typy pekařských výrobků.

bio je jiné



Korrekt Hladká mouka 
pšeničná světlá
Výrobce: prodávající Globus

Noe Pšeničná mouka 
hladká světlá
Výrobce: prodávající Kaufland

Babiččina volba  
Mouka hladká pšeničná
Výrobce: Goodmills

Ramill Pšeničná mouka 
hladká světlá
Výrobce: Goodmills

Penny Hladká mouka 
pšeničná
Výrobce:  Penam Brno

Basic Mouka pšeničná 
hladká
Výrobce: Penam Brno

Cena za 1 kg:  
9 Kč (akce)

K čemu je vhodná: 
pekařská těsta – 
kynuté, listové, 
tažené těsto

Cena za 1 kg:  
13 Kč
K čemu je vhodná: 
pekařská těsta – 
kynuté, listové, 
tažené těsto, pizza

Cena za 1 kg:  
19 Kč
K čemu je vhodná: 
cukrářské třené 
a šlehané hmoty – 
dorty, bábovky

Cena za 1 kg:  
15 Kč
K čemu je vhodná: 
pekařská těsta – 
kynuté, listové, 
tažené těsto

Cena za 1 kg:  
13 Kč
K čemu je vhodná: 
cukrářské třené 
a šlehané hmoty – 
dorty, bábovky

Cena za 1 kg:  
11 Kč (akce)

K čemu je vhodná: 
pekařská těsta – 
kynuté, listové, 
tažené těsto, pizza

Z testu: Nejlevnější mouka. Nízký obsah 
mykotoxinů, bez reziduí pesticidů. Přijatelný 
objem i tvar bochánku, ale příliš světlá 
barva kůrky. Jemná pružná střída. Známka 
za senzorické hodnocení 1,6.

Z testu: Nadstandardně vysoký obsah lepku. 
Naměřen vyšší obsah mykotoxinů, bez reziduí 
pesticidů.Uspokojivý tvar i objem bochánku. 
Světlá barva kůrky. Známka za senzorické 
hodnocení 1,9.

Z testu: Nejdražší ze standardních mouk. Velmi 
světlá mouka. Nízký obsah mykotoxinů, bez 
reziduí pesticidů. Dobrý objem i tvar bochánku. 
Nepravidelnosti na povrchu i ve střídě. Známka 
za senzorické hodnocení 2,1.

Z testu: Standardní světlá mouka. Naměřen 
nižší obsah mykotoxinů, bez reziduí pesticidů. 
Poměrně vysoký obsah lepku. Standardní tvar 
i objem bochánku, nepravidelné vybarvení 
kůrky. Známka za senzorické hodnocení 2.

Z testu: Nadstandardně vysoký obsah 
lepku. Vyšší obsah mykotoxinů, bez reziduí 
pesticidů. Velmi dobrý tvar i objem bochánku, 
barva kůrky je rovnoměrná. Známka 
za senzorické hodnocení 1,4.

Z testu: Velmi světlá mouka. Nadstandardně 
vysoký obsah lepku. Naměřen vyšší obsah 
mykotoxinů i reziduí pesticidů. Velmi dobrý 
tvar i objem bochánku. Dobrá barva kůrky 
a výrazná parcelace. Známka za senzorické 
hodnocení 1,2.

Známka testu

Známka testu Známka testu Známka testu

Známka testu Známka testu1,5

1,7 1,9

1,6

VÍTĚZ
TESTU

1,9

1,7
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Mlýn Havl. Brod Pšeničná 
mouka hladká světlá
Výrobce: Mlýn Havlíčkův Brod

Předměřická mouka 
pšeničná světlá hladká
Výrobce: Mlýny J.Voženílek

Mouka z Věrovan 
Pšeničná mouka hl. světlá
Výrobce: Malitas Statinice

Castello Mouka pšeničná 
hladká, typ 530
Výrobce: vyrobeno pro Lidl

Penam Hladká mouka 
pšeničná světlá
Výrobce: Penam

Veselka  
Pšeničná mouka hladká
Výrobce: Vesvo

Cena za 1 kg:  
14 Kč
K čemu je vhodná: 
pekařská těsta – 
kynuté, listové, 
tažené těsto, pizza

Cena za 1 kg:  
16 Kč
K čemu je vhodná: 
pekařská těsta – 
kynuté, listové, 
tažené těsto

Cena za 1 kg:  
15 Kč
K čemu je vhodná: 
cukrářské třené 
a šlehané hmoty – 
dorty, bábovky

Cena za 1 kg:  
13 Kč
K čemu je vhodná: 
pekařská těsta – 
kynuté, listové, 
tažené těsto

Cena za 1 kg:  
14 Kč
K čemu je vhodná: 
cukrářské třené 
a šlehané hmoty – 
dorty, bábovky

Cena za 1 kg:  
13 Kč
K čemu je vhodná: 
cukrářské třené 
a šlehané hmoty – 
dorty, bábovky

Z testu: Standardní světlá mouka, vysoký 
obsah lepku. Nízký obsah mykotoxinů, bez 
reziduí pesticidů. Dobrý objem bochánku, 
ale nižší klenutí. Přijatelná barva kůrky. 
Známka za senzorické hodnocení 2,4.

Z testu: Standardní světlá mouka. Vysoký 
obsah mykotoxinů, nejvyšší obsah reziduí 
pesticidů. Dobrý objem i tvar. Naprosto 
standardní bochánek. Známka za senzorické 
hodnocení 2,3.

Z testu: Nadstandardně vysoký obsah lepku. 
Naměřen vyšší obsah mykotoxinů i reziduí 
pesticidů. Bochánek má rovnoměrný klenutý 
tvar, nižší objem. Známka za senzorické 
hodnocení 3.

Z testu: Mouka nesplňuje nároky na světlou 
mouku. Nejvyšší obsah mykotoxinů, vysoký 
obsah reziduí pesticidů. Přijatelný tvar 
bochánku, ale nižší objem a nepravidelný 
povrch. Známka za senzorické hodnocení 2,9.

Z testu: Velmi světlá mouka. Poměrně vysoký 
obsah lepku. Nízký obsah mykotoxinů, bez 
reziduí pesticidů. Nižší objem bochánku. 
Horší vzhled povrchu. Známka za senzorické 
hodnocení 2,4.

Z testu: Naměřen nižší obsah mykotoxinů 
i reziduí pesticidů. Dobrý objem bochánku 
nepravidelného tvaru, nerovnoměrnosti 
v barvě kůrky. Známka za senzorické 
hodnocení 2,3.

Známka testu

Známka testu Známka testu Známka testu

Známka testu Známka testu1,9

2,3 2,6 3,2

2,0 2,3
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Naše Bio  
Mouka hladká pšeničná
Výrobce: PRO-BIO

Cena za 1 kg:  
35 Kč
K čemu je vhodná: 
cukrářské třené 
a šlehané hmoty – 
dorty, bábovky

Z testu: Kvalitativně odlišná od běžných 
mouk.Vysoký obsah popela – jedná 
se o polosvětlou mouku. Vyšší obsah 
mykotoxinů, bez reziduí pesticidů. Velmi 
nízký objem bochánku neuspokojivého tvaru 
a porušeným povrchem. 

Nehodnoceno  

Albert Bio  
Pšeničná mouka hladká
Výrobce: dodavatel PRO-BIO

Cena za 1 kg:  
37 Kč
K čemu je vhodná: 
cukrářské třené 
a šlehané hmoty – 
dorty, bábovky

Z testu: Kvalitativně odlišná od běžných 
mouk. Vysoký obsah popela – jedná 
se o polosvětlou mouku. Vyšší obsah 
mykotoxinů, bez reziduí pesticidů. Nízký 
objem bochánku a nepravidelný povrch 
s vadami. Hutná a tmavší střída. 

Nehodnoceno  
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Jak číst tabulky?
Cena za 1 kg: uvádíme cenu za 1 kilogram výrobku. Ve dvou případech se jednalo 
o nákup v akci, běžná cena se může lišit.
K čemu je vhodná: uvádíme doporučení, ke kterému účelu je konkrétní mouka 
nejvhodnější. 
Známka testu: známka zahrnuje senzorické hodnocení (50 %), obsah popelu 
v sušině (10 %), obsah mokrého lepku (10 %), reologické posouzení (10 %), přítomnost 
mykotoxinů a reziduí pesticidů (15 %) a deklaraci na obale (5 %).
Z testu: uvádíme krátkou charakteristiku každého vzorku. Senzoricky mouky (resp. 
z nich vyrobené bochánky) hodnotili odborníci Ing. Marcela Sluková, Ph.D. a Ing. Pavel 
Skřivan, Csc. Ti posuzovali vzhled, tvar, vady, barvu kůrky, kvalitu střídy a také měřili 
výšku, průměr a měrný objem bulky.

Jak vypadá pekařský pokus?
Standardní pekařský pokus, kterým se zjišťuje pekařská kvalita mouky, se pořádal 
v Pražském kulinářském institutu pod vedením Ing. Martina Hanuse. Během něj je 
nutné vytvořit standardní prostředí tak, aby byly podmínky pro hnětení, zrání, kynutí 
i pečení těsta připraveného ze všech mouk srovnatelné. Výsledkem byla slaná bulka 
s podobnou recepturou jako rohlík nebo houska. 
Ingredience: 500 g přesně temperované vody, 1 kg mouky, 35 g rostlinného oleje, 
42 g čerstvého droždí, 18 g soli. 
Všechny ingredience se spolu míchaly po dobu 10 minut. Hotové těsto se nechalo 
ve formě bochánku pod potravinářskou fólií čtvrt hodiny zrát. Poté se rozdělilo 
na šedesátigramové kusy, které se ve formě malých bochánků nechaly dalších 
7 minut odpočinout. Následně se na po dvanácti kusech rozložily na plech a vložily se 
do kynárny, což je temperační prostor s přesně danou teplotou a vlhkostí prostředí. 
Po půl hodině se vložily do trouby a pekly se při standardní teplotě a zapaření 
po dobu 13 minut.

rubrika podporována
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Můžete nám projekt FIT KONTO 
představit?
Dětskému stravování se v posledních 
letech věnuje velká pozornost, přesto jsou 
v jídelníčku našich dětí stále rezervy jak 
ve smyslu skladby, tak množství určitých 
skupin potravin a nápojů. Proto se Laktea, 
která se zabývá programy Školní mléko 
a Ovoce do škol, rozhodla připravit webové 
stránky pro děti – netradičním, moderním 
způsobem se tak snaží vzdělávat, přinášet 
inspiraci a zlepšovat vztah dětí ke zdravé 
stravě a pohybovým aktivitám.

Stránky www.fitkonto.cz jsou tedy 
určené pouze pro děti?
Obsah stránek je sestaven tak, aby se co 
nejvíce líbil dětem. Ale na stránkách nechybí 
ani část 18+, která je věnována dospělým ná-
vštěvníkům webu – rodičům, učitelům a všem, 
kterým záleží na životním stylu nastupující 
generace. Součástí je i speciální sekce Kde 
se rodí jídlo, ve které představujeme lokální 
výrobce potravin, kteří podporují formáty 
exkurzí, školních a rodinných výletů často 
spojených s ochutnávkami produktů, aby děti 
pochopily, že jídlo se nerodí v supermarke-
tech, ale na polích, v sadech a na farmách.

Vaše stránky se mohou pochlubit 
i poměrně originálním způsobem, jak 
děti přivést k pohybu.
Stránky jsou zaměřené nejen na zdravou 
výživu, ale právě na pohyb. U dětí má tento 

směr úpravy životního stylu podstatně větší 
potenciál než restrikce na straně přijmu po-
travy. Děti najdou na stránkách nejen spoustu 
informací, řadu tipů a doporučení, které je 
mohou zajímat, ale i speciální tréninkový 
deník Moje FIT KONTO. Průvodci jsou jim naši 
trenéři s přezdívkami Švihule, Činka, Knírač 
a Stopař, kteří dětem zadávají jednoduché 
pohybové úkoly, průběžně je hodnotí a také 
povzbuzují. Na svém kontě pak mohou děti 
pravidelně zaznamenávat své sportovní ak-
tivity, sbírat body/kontíky, sledovat dosažené 
výsledky a v neposlední řadě se účastnit 
soutěží o zajímavé ceny.

S jakým cílem jste na stránky zařadili 
ukázky cvičení?
Pokud se děti na FIT KONTO přihlásí, 
trenér jim každý den zadává jeden malý 
sportovní úkol. Jsou to snadné cviky, které 
zvládnou cvičit samy s pomocí vlastního těla 
nebo jednoduchých pomůcek, jako je tyč 
od smetáku, srolovaný ručník, židle, naplně-
ná PET lahev apod. 
Abychom ukázali, jak cviky správně provádět, 
některé jsme spolu s fyzioterapeutkou nato-
čili jako videa, která jsou na našich stránkách 
k prohlédnutí. Děti mohou cvičit samy, ale 
samozřejmě se k nim mohou přidat i dospělí.

Na stránkách se zaměřujete na jídlo 
a zdravé stravování. Neměla by tato 
část být určena spíš dospělým?
To si nemyslíme. Naopak, domníváme se, že 

právě dětem je třeba vysvětlovat, proč jsou 
pro ně např. snídaně, svačina a ovoce a ze-
lenina důležité. Chceme dětem ukázat, že si 
místo čokolády či chipsů mohou ke svačině 
něco velmi dobrého a zdravého připravit 
samy. Proto jsme na stránky přidali i jedno-
duché recepty, postupně také plánujeme 
společně s dětmi natočit videa a ukázat, že 
přípravu jídel skutečně zvládnou samy.
Pro děti a samo sebou i pro rodiče pak také 
přinášíme praktické informace o složení 
jídelníčku a také o množství jídla. A pro-
tože problematika kilojoulů, kilokalorií 
a odvažování potravin je komplikovaná 
pro dospělé, natož pro děti, množství jídla 
uvádíme v mnohem srozumitelnějších 
jednotkách – v porcích. Velikost porce pak 
přirovnáváme k množství potraviny velké 
jako zaťatá pěst dítěte (odráží věk i fyzickou 
konstituci) nebo sklenice, lžíce či lžička, čímž 
každému poskytujeme rychlou základní 
orientaci bez vážení. Na stránkách je navíc 
ke stažení pracovní tabulka Moje jídlo, která 
slouží k týdennímu záznamu a rychlému vy-
hodnocení jídelníčku dítěte. Stačí zapsat, co 
vše dítě jedlo a pilo, a údaje pak porovnat se 
správným počtem porcí jednotlivých skupin 
potravin a nápojů, které v tabulce uvádíme.

Stránky byly spuštěny začátkem le-
tošního roku. Jaké máte ohlasy? 
FIT KONTO běží od začátku kalendářního 
roku a zájem dětí i rodičů roste. Už jsme 
odměnili i první sportovce. Postupem času 
bychom rádi mnohem více spolupracovali se 
školami. Uvítali bychom, aby naše stránky 
využívali také tělocvikáři, učitelé přírodo-
pisu, výchovy ke zdraví či jiných předmětů 
a chceme také iniciovat a zorganizovat 
výlety a exkurze škol či jednotlivých tříd 
na vybrané farmy.●

Foto shutterstock, archiv firmy

PR článek

Není žádným tajemstvím, že na tom dnešní děti se zdravým život-
ním stylem, pohybem a kondicí nejsou nejlépe. Navíc 5 až 10 % dětí 
se dnes potýká s obezitou. Je tedy nejvyšší čas děti co nejvíce mo-
tivovat, aby se o sport a zdravou výživu začaly samy zajímat. Inspirací 
a velkým pomocníkem by jim v tom mohl být zcela nový projekt FIT 
KONTO, o kterém jsme si povídali s Michalem Němcem, ředitelem 
obecně prospěšné společnosti Laktea.

FIT KONTO 
pro děti, školy i rodiče
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Umírněnost v jídle a pití má velkou kulturní 
tradici. Zpočátku byl půst používán pro 
„užitek díky odříkání“. Lovci, kteří se před 
lovem postili, měli po půstu více energie 
a vytrvalosti, šamani a medicinmani využí-
vali půst pro získání magických schopností 
a mniši více soustředění. Půst hrál v mi-
nulosti velkou roli ve světových nábožen-
stvích, své místo si však našel i v medicíně. 
Pro jeho terapeutické účinky ho používali 
již lékaři v antickém Řecku. Zřeknutí se po-
travy bylo považováno v té době za součást 
správné životosprávy. 
Starověcí lékaři byli názoru, že tělo by se při 
nemoci nemělo zatěžovat vydáváním energie 
na trávení potravy, ale spíše na léčení nemo-
ci. Tento princip se však nedoporučovalo 
využívat při chronických chorobách, při 
kterých tělo potřebuje dostatek sil. Hladově-

ní také nebylo doporučováno mladým lidem 
a dětem, naopak starším lidem bylo výslovně 
doporučováno pro zachování síly a zdraví.

Je možné půstem zhubnout?
Je-li vašim důvodem k půstu například 
dosažení zdraví, detoxikace, duchovní rozvoj 
nebo trvale zdravější životospráva, jste 
na správné cestě. Rozhodně by však pri-
mární motivací neměla být potřeba úbytku 
hmotnosti. Je prokázáno, že větší množství 
krátkodobých půstů z dlouhodobého pohledu 
zvyšuje hmotnost tím, že mohou nastartovat 
v organismu takzvaný jojo efekt. Organismus 
se naučí velmi úsporně zacházet s živina-
mi a vytvoří si rezervy pro horší časy bez 
potravy. Aby efekt půstu na snížení hmotnosti 
nebyl nulový, nesmí se půst zvrhnout pouze 
na nulovou dietu, ale musí zahrnout i vyčištění 

duševního vzorce skrytého za nadváhou.
V počáteční fázi půstu člověk ztrácí 
na hmotnosti denně až 1 kg, jedná se však 
především o vodu, která byla uložená 
ve tkáních. Úbytek tuku půstem je často 
přeceňován, většinou totiž činí maximálně 
půl kilogramu za den. Snadněji se tuku lze 
zbavit pravidelným pohybem.

Co se děje při půstu v těle?
Mezi vynuceným hladověním a půstem je 
rozhodující rozdíl ve vědomí. Hladovění je samo 

Půstem je často označována doba jakéhokoliv odříkání, 
například i různých radovánek, ale skutečný půst znamená 
odříct si veškerou výživu. Během půstu tělo nepřijímá žádné 
jídlo, tedy ani tekutou stravu, ovocné nebo zeleninové šťávy. 
Po dobu půstu se pije pouze čistá voda nebo pro zvýšení 
očistného účinku voda destilovaná.

Hubnutí pomocí 
půstu
Připravila Mgr. Andrea Křížová, foto shutterstock

V souvislosti s půstem se můžeme setkat 
i  s  pojmem částečný půst. Příkladem 
může být Mayrova kúra, také známá 
jako housková dieta, která má být 
šetrná pro střeva a  má naučit správně 
žvýkat a jíst v klidu. Oblíbenou variantou 
půstu je rovněž popíjení šťáv, ovocných 
nebo zeleninových. Za částečný půst lze 
považovat i bramborovou nebo rýžovou 
dietu, ovocné a  zeleninové dny, které 
fungují převážně na  základě absence 
sodíku a  velkého příjmu draslíku, jež 
mají za následek odlehčující odvodnění. 
Takové půsty jsou ale svým způsobem 
výživou, proto je příhodnější nazývat je 
dietou, ne půstem.

PŮST VERSUS DIETA
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o sobě nepříjemné, půst však přináší většině 
lidí radost. Vynucené hladovění vyvolává odpor 
a přivolává na obranu sebezáchovný pud. Proto 
je vědomí při půstu rozhodujícím klíčem k úspě-
chu. Nepříjemné mohou být i redukční kúry, při 
kterých organismus přijímá potravu a přesto 
permanentně hladoví. Takové diety nedovolí 
organismu naladit se na půst a upravit tak 
proces látkové přeměny. Obvyklou „odměnou“ 
je následný rekordní přírůstek hmotnosti.
První jeden až dva dny tělo spotřebovává zá-
soby glykogenu z jater a ze svalů. Poté teprve 
začíná spalovat tuky a bílkoviny. Druhý až 
třetí den je uváděn jako nejnáročnější. Mohou 
se začít objevovat bolesti hlavy a nevolnost, 
je také silněji pociťován hlad. Polevení hladu 
se objevuje třetí až čtvrtý den. Od té doby 
se člověk zpravidla cítí dobře, mohou se ale 
stále objevovat pocity slabosti. Doporučuje 
se dělat jen nejnutnější věci, vše klidně 
a uvědoměle, pohybovat se mírně, avšak 
pravidelně na čerstvém vzduchu.

Začínejte zvolna
Doporučované délky půstů jsou 1, 3, 7, 15, 
21 a 40 dní. Pro první zkušenost je dobré 

zvolit jednodenní půst a opakovat jej každý 
týden do doby, než si na půst tělo zvykne 
a bude pro něj přirozený a pohodový. 
Teprve poté postupně zařazovat půsty 
vícedenní. Z ročních období jsou nejčastěji 
pro půsty doporučovány jaro a podzim, a to 
hlavně pro půsty dlouhodobé. Krátkodobé 
půsty pak mohou probíhat ve kterémkoli 
období po celý rok.

Návrat zpět ke stravě
Během půstu škodí vlivy, které naši pohodu 
narušují i při běžném režimu. Na prvním 
místě jsou to stres a hektičnost. Dalšími 
rušiteli jsou alkohol, nikotin nebo káva, léky, 
špatný vzduch a nekvalitní voda. 
Stejně důležitý jako průběh půstu je návrat 
ke stravování. Tento návrat by měl být po-
zvolný a měl by trvat stejně dlouhou dobu 
(u krátkodobých půstů) nebo polovinu 
doby půstu. K přerušení půstu se doporu-
čuje sníst jablko nebo hrušku v syrovém 
stavu, případně podušené u citlivějších 
jedinců. Důležité je dát si záležet, jíst 
s požitkem a sousta pečlivě žvýkat. Kdo 
bude potravu žvýkat tak dlouho, až se 

rozpustí, může od počátku jíst všechny 
druhy ovoce a zeleniny. Při důkladném 
žvýkání nesníme nikdy příliš velké množ-
ství potravy, navíc si jídlo vychutnáme. Je 
také důležité respektovat pocit nasycení. 
Zmenšený žaludek se rychle při jídle naplní 
a dá to najevo pocitem sytosti. Zde vzniká 
prostor pro ty, kteří bojují s nadváhou. Bu-
dou-li pocit sytosti respektovat, problémy 
s nadváhou se vracet nebudou.

Sacharidy v podobě obilovin a neslané-
ho chleba je možné jíst od druhého dne. 
U bílkovin by měl být postup zařazování 
pozvolný – rostlinné bílkoviny v podobě 
luštěnin je možné jíst od druhého dne, 
živočišné bílkoviny od druhého dne pouze 
ve formě tvarohu nebo jogurtů. Maso 
zařazujeme až po několika dnech. Během 
obnovy a návratu ke stravě je nadále dů-
ležité dostatečně pít, a to minimálně dva 
litry denně.
Obecně by se dalo říci, že kdo bude 
po půstu dodržovat tři nejdůležitější 
zásady výživy – správné složení stravy, 
plnohodnotná strava, strava podle typu 
– bude mít více energie, méně usazenin 
v těle a bude se cítit lépe. Nejlepším rád-
cem v oblasti výživy je vlastní tělo, dobrý 
pocit, intuice a vnitřní lékař. ●

Očistné kúry jsou vhodné pro všechny 
dospělé jedince, kteří chtějí pročistit 
svůj organismus. Předchozí konzultace 
s  lékařem je vhodná v  případě, že jste 
nemocní nebo dlouhodobě užíváte léky. 
Mezi případy, ve kterých by postní kúra 
rozhodně neměla být prováděna, se 
řadí především vysilující onemocnění, 
jako je tuberkulóza, Basedova nemoc, 
hyperfunkce štítné žlázy, karcinomy nebo 
AIDS. Při půstu se tělo zbavuje látek, které 
přecházejí do  krve nebo u  mateřského 
organismu do  mléka, proto se jako 
detoxikační metoda půst nedoporučuje 
ani v těhotenství a při kojení.

PůST NENÍ 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 Kateřina Bendlová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Guláše už jednou naším redakčním 
testováním prošly, ovšem v podobě 
hotových jídel servírovaných s knedlíky. 
A nevedly si ve srovnání s jinými hříšníky 
tak zle. Oceňovali jsme na nich hlavně 
překvapivě chutné maso, takže samotný 
guláš v konzervě je jistým příslibem dobrého 
oběda. Nebo ne?

Guláš je naše jistota
Nechtěli jsme být vybíraví, a proto jsme 
se rozhodli vzít guláše hovězí (4 vzorky) 
i vepřové (2 vzorky). Cenové rozdíly byly 
tentokrát opravdu propastné – kilogram 
nejlevnějšího výrobku by nás stál 72 Kč 
(Spar), za nejdražší bychom zaplatili 181 Kč 
(Švéda). Snad ale ještě výrazněji se produkty 
lišily svou kvalitou. A opět se nám potvrdilo, 
že není možné absolutně spoléhat na rovnici 
čím dražší = tím lepší. První místo nám sice 
shodně obsadily dva nejdražší produkty, ale 
hned za nimi se umístil guláš výrazně levnější. 
Na guláši máme všichni rádi, že víme, co 
se nám po jeho objednání objeví na talíři, 

nemělo by nás čekat žádné nepříjemné 
překvapení. „Hovězí guláš je se svíčkovou 
a knedlem-vepřem-zelem hospodskou 
klasikou, máme jej na jídelníčku každý den 
a pokaždé se prodá,“ říká majitel restaurace 
U vodárny na pražských Vinohradech Josef 
Kočovský. „Je to jídlo, u něhož si hosté umějí 
představit, co dostanou, a pokud kuchaři 
neujede ruka s kořením nebo nepřipálí 
cibulku, tak je chuť guláše pokaždé stejná.“

Přesvědčivý vítěz
V případě konzervovaných gulášů by však 
toto tvrzení nemohlo být od pravdy vzdá-
lenější. Úroveň byla tak rozdílná, že těžko 
věřit, že vůbec jde o stejný typ výrobků. 
Nenarazili jsme ani na dva vzorky, které by 
chutnaly alespoň podobně. Zcela mimo 
kategorii stál vzorek Coquette Schwei-
negulasch – po našich zkušenostech s re-
dakčním testováním působil jako zjevení. 
Smálo se na nás neuvěřitelné množství 
libového masa (podle složení ho bylo 80 % 
obsahu a skutečnost tomu odpovídala), 
radost pohledět. Jediné, co nám radost 
trochu kazilo, byla barva i chuť omáčky – 
mezi rajskými by si vedla slušně, ale guláš to 
prostě není. 
U jiných vzorků to bylo smutnější počtení 
i pochutnání – obsah masa se zde pohyboval 
od poměrně optimistických (deklarovaných) 
40 % až po tristních 18 %. Výrobci sice 
upozorňují, že „část pevné složky přechází 

zpracováním do omáčky“, ale u některých se 
těžko zbavit dojmu, že přešla asi do nějaké 
jiné konzervy. U řady produktů prostě výrob-
ci plně využili maskovací výhody konzervy 
– schová se do ní kdeco a za maso se může 
vydávat prakticky jakýkoli útvar živočišného 
původu.  V některých vzorcích byl výrazně cí-
tit glutamát, v jiných nepříjemně dominova-
la jedna složka (koření – paprika, česnek, 
majoránka nebo kmín), případně neměly 
chuť žádnou a hlavní šlágrem byla rozvařená 
hrouda cibule obklopená tukem.

Vybírejte pečlivě
Pokud se nechcete pouštět do přípravy 
guláše, protože je podle vás náročný na čas, 
suroviny i schopnosti, může být konzerva 
dobrou alternativou. Ovšem vězte, že 
i sami výrobci si kuchtění výrazně ulehčují 
– menším množstvím masa, použitím jedné 
chuťově dominantní suroviny a samozřejmě 
nezbytnými zvýrazňovači chuti. Hlavní 
rada tedy opět zní: čtěte, čtěte, čtěte! 
Pakliže na vás ve složení vykoukne 80 % 
masa jako v případě vzorku Coquette, 
výsledek v podstatě nemůže dopadnout 
špatně, jen se těšte na pořádnou masovou 
nálož. Pokud je ovšem masa 18 % (to vše 
v okamžiku zpracování, samozřejmě), 
případně byste potřebovali na rozluštění 
většiny složení chemické vzdělání, 
od takového guláše ruce pryč a zajděte si 
na něj radši do nejbližší hospody.           ►

Guláš se v našich kuchyních zabydlel v 19. století 
a od té doby naštěstí již nikam neodešel.  
Patří k českým klasikám stejně jako svíčková 
nebo knedlo-vepřo-zelo a těžko byste hledali 
hospodu, kde by na jídelním lístku chyběl. 
A pokud si ho chcete dopřát i na chalupě či 
při pobytu v přírodě, můžete si ho pořídit také 
v praktické konzervě. A právě ty se tentokrát ocitly 
na našem testovacím pranýři.

Koncert 
v konzervě nečekejte

naše testování
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Název  coquette 
schweinegulasch 

Výrobce  Dreistern-Konserven, 
Německo

Cena za balení 75 Kč / 500 g
Cena za kg 150 Kč
Složení: Vepřové maso 80 % hm., pitná voda, 
cibule, mouka (pšeničná, rýžová), rajčatový protlak, 
modifikovaný škrob, jedlá sůl s jódem, kořenící 
přípravek, celer, extrakt ječného sladu, sirup 
z karamelizovaného cukru, maltodextrin, česnek, 
cukr, aroma (obsahuje pšenici), rostlinné a živočišné 
tuky, extrakty zeleniny a koření, bylinky, koření 

Senzorické hodnocení 
Maso – pořadí 1.
Chuť – pořadí 2.

Název  hamé hovězí guláš 
pikantní 

Výrobce  Hamé  

Cena za balení 50 Kč / 415 g
Cena za kg 120 Kč
Složení: Voda, hovězí maso (24 % hm.), cibule, rostlinný olej, 
paprika, zahušťovací přísada (modifikovaný škrob, zahušťovadla: 
xanthan a gaurová guma, stabilizátor: karboxymethylcelulóza), 
rajčatový protlak, koření, sůl, kořenící přípravek (sůl, ztuž. 
rostlinný tuk, sójový hydrolyzát, pšeničný škrob, masový extrakt, 
cukr, suš. hov. maso, zelenina, celer, extrakt koření)

Senzorické hodnocení 
Maso – pořadí 4.
Chuť – pořadí 4.

Název  Švéda hovězí  
guláš 

Výrobce  Švéda - Quality 

Cena za balení 58 Kč / 320 g
Cena za kg 181 Kč
Složení: Hovězí maso 130 g (40 %), hovězí vývar, 
vepřové sádlo, cibule, paprika, rajčatový protlak, 
pšeničná mouka, česnek, kmín, majoránka, směs koření 
Dobrota (obsahuje zvýrazňovač chuti: inosinan disodný, 
guanylan sodný), tekuté ochucovadlo Maggi (obsahuje 
látky zvýrazňující chuť: glutamát sodný, sodné soli 
5-ribonukleotidů), pepř, sůl

Senzorické hodnocení 
Maso – pořadí 2.
Chuť – pořadí 1.

Název  spar  
hovězí guláš 

Výrobce  Pro Spar  
Hamé

Cena za balení 30 Kč / 415 g
Cena za kg 72 Kč
Složení: Voda, brambory, hovězí maso (18 % 
hm.), cibule, rostlinný olej, pšeničná mouka, 
zahušťovadlo: pšeničný modifikovaný škrob, sůl, 
koření 
 
 

Senzorické hodnocení 
Maso – pořadí 5.
Chuť – pořadí 6.

Název  viva carne  
hovězí guláš  

Výrobce PT servis 

Cena za balení 40 Kč / 400 g
Cena za kg 100 Kč
Složení: Pitná voda, hovězí maso 37 % hm., cibule, 
pšeničná mouka, rostlinný olej, sůl jedlá, zahušťovadlo: 
E1422, rajčatový protlak, koření: paprika sladká a pálivá, 
kmín, majoránka, česnek, emulgátor: E472c, extrakty 
koření, konzervanty: kyselina octová, benzoát sodný, 
sorbát draselný, dextróza 

Senzorické hodnocení 
Maso – pořadí 3.
Chuť – pořadí 3.

Název  vepřový guláš  
Quick and easy 

Výrobce  PT servis 

Cena za balení 50 Kč / 400 g
Cena za kg 125 Kč
Složení: Vepřové maso 37 % hm., cibule, pitná 
voda, pšeničná mouka (obsahuje lepek), rajčatový 
protlak, sůl jedlá, dextróza, zvýrazňovač chutě E621, 
extrakt koření, směs koření 
 

Senzorické hodnocení 
Maso – pořadí 6.
Chuť – pořadí 5.

Po otevření působí konzerva jako zjevení – kocháme se 
obrovským množstvím libového masa, pro tento typ 
výrobku nečekané. V chuti i barvě omáčky je hodně 
znát přítomnost protlaku – blíží se spíše rajské omáčce 
než klasickému guláši (tento důvod ji v pořadí chuti 
odsunul až na 2. místo). Chuť je tedy netypická a méně 
výrazná, ale pochutnáme si. Konzerva je v největším 
balení a i díky bohatému obsahu by se z ní najedli 
s přehledem tři osoby. 

V omáčce plave poměrně hodně masa velmi rozdílné 
úrovně. Při pohledu na vybrané kousky je jasné, že 
nad kvalitou tentokrát zvítězila kvantita. Plavající 
želatinu nezachrání ani to, že tvarem připomíná 
roztomilou krevetku. Na hovězí guláš má omáčka 
příliš světlou barvu. Výrobce uvádí, že se jedná 
o guláš pikantní, což se na chuti neprojevuje. Jde 
o vcelku normální guláš, který není potřeba doma 
dále dolaďovat. 

Jedině tento výrobek je balen do praktické umělo-
hmotné mističky, ve které ho lze ohřívat. Nicméně tato 
výhoda se ztrácí v momentě, kdy vylovíme tři velká 
masa, která je stejně nutné z misky vyklopit a nakrájet. 
Omáčka je hodně řídká, konzistencí připomíná spíše 
polévku. V chuti je  cítit přítomný glutamát, který 
bychom od produktu „vyrobeného v české rodinné fir-
mě“ možná úplně nečekali. Jinak ale nejdražší výrobek 
není určitě zklamáním. 

Už samotná konzerva působí velmi odpudivě – nikdo 
nečeká foodstylové zázraky, ale přece jen velmi 
nenápaditá fotka hnědé směsi na hnědém talíři 
na hnědém podkladu působí  opravdu nevábně. 
Obsah překvapivě připomíná spíše buřtguláš. Chuti 
dominují brambory, kmín a cibule, čtyři přítomné 
kousky masa jsou zcela bez chuti. Omáčka je mdlá, 
připomíná vodový guláš z nejhorších vzpomínek 
na školní jídelnu. 

Jediný výrobek ještě v tradičním balení, 
jehož dobytí je možné jen za pomoci otvíráku 
na konzervy – to ho samozřejmě v konkurenci 
praktičtějších zástupců znevýhodňuje. V konzervě 
objevíme masa různých velikostí, nepůsobí příliš 
kvalitně. Dva největší kousky jsou velmi odpudivé 
hlavně díky převažující želatině. Omáčka je 
sklovitá se zřetelným podílem papriky a hojnými 
kousky rozvařené cibule. 

Po otevření konzervy nás přivítá vrstva sádla, 
svou konzistencí pokrm připomíná spíše vepřové 
ve vlastní šťávě. Barva i vůně omáčky jsou ucházející. 
Výrobce nám dopřál hodně masa, to ale zůstává 
za očekáváním – vypreparované libovější části 
jsou chuťově ucházející, ale jako celek působí 
nepoživatelně. Velké množství cibule vytvořilo 
hustou kaši, zbytek omáčky se koupe v oleji. Celkově 
zklamání i s ohledem na poměrně vysokou cenu.

1.

4.

1.

5. 5.

3.

VÍTĚZ
TESTU

VÍTĚZ
TESTU
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Jak jste se do USA dostal?
V Praze jsem se vyučil v oboru kuchař-
číšník a začal jsem pracovat v několika 
hotelích a restauracích. V jedné z nich byl 
nábor na brigádu na pomoc při žňových 
pracích. Shodou okolností se nám tehdy 
podařilo zachránit před požárem obilí 
i právě dokončovaný kravín a odměnou 
pro nás byl zájezd do Vídně. Nic takového 
jako útěk jsem původně neplánoval, ale 
dvě hodiny před odjezdem jsem se rozho-
dl, že se nevrátím. Do Ameriky, která mne 

vždy lákala, jsem pak odjížděl po devíti 
měsících strávených v Rakousku.

Jaké byly Vaše začátky v Americe?
Ještě z Rakouska jsem psal dopis panu 
Vašatovi, majiteli restaurace v New 
Yorku, který mě nakonec přijal. Pracoval 
jsem u něj asi rok a půl a odcházel jsem 
hlavně z osobních důvodů – kuchař, byť 
sebelepší, byl v tomto podniku jakýmsi 
hromosvodem. Nakonec jsem nastoupil 
do nově připravované restaurace Praha, 

kde jsem při zařizování kuchyně dostal 
volnou ruku. Později jsem své působiště 
změnil na Kalifornii, kde jsem byl v hotelu 
Ambassador přítomen i atentátu na Boba 
Kennedyho. Ovšem pracoval jsem také 
jako programátor a vlastnil jsem úspěšnou 
firmu na řemeslné práce.

Za jak dlouho jste si otevřel vlastní podnik?
Svůj první podnik jsem otevřel v roce 1972 
se svým bratrem, dostal jméno „Jednadva-
cíka“. Byla to vlastně hospoda otevřená 
v dvojgaráži v domě jedné paní, který jsem 
se svou firmou opravoval.

Začátky provozu vlastní restaurace asi 
nebyly snadné.
Díky své firmě jsem si mohl všechno dělat 
vlastními silami – od kanalizace přes plyn, 
vodu i elektřinu. Práce při budovaní nového 
podniku, „Zlaté Prahy“, se táhly deset let, 
oficiálně zahájila provoz v roce 1991.

Připravila Kateřina Bendlová, foto Jiří Suchánek

Je majitelem stavební firmy, agentury propagující české umělce 
v USA, ale především populární restaurace Zlatá Praha, kterou 
povýšil na středobod české kultury za oceánem. Jiří Suchánek 
dnes vaří klasická jídla českým krajánkům a turistům, ale také 
třeba Woodymu Allenovi. A vše to vlastně odstartoval jeden (ne)
šťastný požár kravína…

 Stýská se mi 
po chlebu a tatrankách
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Měl jste od začátku český jídelníček?
Máme slogan Tak jak vařila vám mamka, 
najíte se u Suchánka. Od začátku jste u nás 
mohli najít vepřovou s knedlíkem a zelím, 
koprovou, řízek, smažený sýr, guláš, svíč-
kovou a další typická jídla. Hodně populární 
je o víkendech a svátcích také kachna 
a husa. Dělali jsme rovněž jelení hody, serví-
rovali jsme i kance, zajíce, křepelky a někdy 
i medvěda a bizona. 
Kuchaři jsou Češi nebo Slováci a i restau-
raci samotné jsem dal český název, i když 
anglický by byl z obchodního hlediska 
výhodnější. Já ale dělal tento podnik pro 
Čechoslováky a musím říct, že jsem svého 
rozhodnutí nikdy nelitoval.

Jak jste získával návštěvníky v konkuren-
ci okolních podniků?
Začalo to osobní reklamou mezi Američany, 
následovala inzerce v novinách a nyní přes 
internet. Konkurenci jsem ale vlastně neměl, 
po dobu deseti let jsme byli jediná česká nebo 
slovenská restaurace v New Yorku. Přitom 
v roce 1964, kdy jsem do Ameriky přišel, bylo 
v New Yorku 17 českých restaurací a 22 barů, 
které měly české nebo slovenské majitele. 
V současné době jsou zde dvě české restau-
race, ale ty se nespecializují jen na českou 
kuchyni.

Čepujete české pivo? Jaký názor na něj 
mají Američané?
České pivo jsme měli od začátku, a to čepo-
vanou plzeň. Další piva – Staropramen, Kru-
šovice nebo Bernard – u nás byla k dostání 
hlavně po revoluci. České lahvové pivo si 
dnes můžete koupit v mnoha supermarke-
tech. Američané naše pivo milují.

Chodí do Zlaté Prahy jen čeští krajané, 
nebo i Američané a jiné národnosti?
V minulosti chodívali tak půl na půl Čecho-
slováci a Američané. Poslední dobou si nás 
našli Japonci, kterým česká kuchyně velmi 
chutná. Chodí k nám také Chorvaté, Srbové, 
Poláci, Němci, Maďaři nebo Rumuni.

Kdo patří mezi slavné, kteří Vaši restaura-
ci navštívili?
Mezi prvními, kdo do Zlaté Prahy přijeli a vy-
stupovali tady, byla kapela Šlapeto.
Celé kulturní dění ale otevřela a první koncert 
tu měla Eva Pilarová. Vlastně všichni, kdo 
jedou na vystoupení do USA nebo Kanady, 
se u mě zastaví. Mezi nejslavnější patří Wal-
demar Matuška, Karel Gott, Helena Vondráč-
ková, Jaromír Jágr, Dominik Hašek, Jiřina 
Bohdalová, Milan Lasica a mnoho dalších.

Nese se i interiér restaurace v českém 
duchu?
Od začátku jsem věděl, že chci, aby Zlatá 
Praha byla na první pohled českou restaura-
cí a aby se zde všichni Češi cítili jako doma 
a Američané získali představu, jak krásná 
a zajímavá je naše země.

Je nějaká česká specialita, potravina, 
po které se Vám v USA stýská? Necháváte 
si nějaké suroviny speciálně dovážet?
Stýská se nám nejvíce po chlebu a dobrých 
uzeninách, domácím uzeném a tlačence. 
A také po českých cukrovinkách, jako jsou 
tatranky, laskonky nebo větrníky.

Není v USA problém nakoupit suroviny po-
třebné pro výrobu klasických českých jídel?
Knedlíky děláme sami ze speciální polo-

hrubé mouky. Na začátku potřebných su-
rovin moc nebylo, ale po revoluci už to nebyl 
problém. Dodnes však používáme americký 
ocet, který je hodně jiný než český. Totéž 
platí také o hořčici, problém jsme měli třeba 
s brynzou na halušky, ale teď ji sem dováží 
pár židovských obchodníků.

Jak vnímáte americkou gastronomii, kterou 
jste obklopen? Jsou to opravdu jen hranolky 
a hamburgery, jak si mnozí představují?
Americká gastronomie není jen fast food, 
hamburgery a hranolky, ale je velice roz-
manitá. Patří do ní populární BBQ s vepřový-
mi žebírky a steaky, využívá hodně mořské 
plody, například langusty, krevety a mnoho 
druhů mořských ryb. Vše je bez problémů 
k dostání a čerstvé. ●

Se stálicemi českého popu S restauratérem Josefem Kočovským

Se zlatou slavicí 
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Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Během chladného období roku naše aktivi-
ta přirozeně klesá a vzestupnou tendenci 
nabírá teprve až s oteplením, prodloužením 
dne a dostatkem světla a slunečního záření. 
Takže je pouze otázkou času, kdy snížené 
životní tempo zase přirozeným způsobem 
nabude na obrátkách.

Únavy se nebojte
Jarní únavě se klidně poddejte a nechte 
své tělo odpočívat. Dopřejte si pravidelný 
a dostatečně dlouhý spánek. Je to 
nejefektivnější nástroj pro regeneraci 
organismu. Snažte se chodit spát každý 
den v podobný čas a spěte nejlépe 
sedm až devět hodin. Úbytek sil si často 
také přivodíte sami, když po vánočním 
přejídání nasadíte ostrou dietu, zhusta 
podpořenou mediální masáží o nutnosti 
detoxu. Může se pak lehce stát, že vám 

chybí základní živiny, včetně důležitých 
vitaminů, a tělo prostě stávkuje.
Organismu bude pro začátek úplně stačit, 
když nebudete kouřit, pít alkohol a jíst 
oblíbené cholesterolové bomby jako 
brambůrky, sušenky a hranolky, zapíjené 
sladkými limonádami. Tělo se pak samo 
očistí a připraví na jaro naprosto přirozenou 
cestou. Nemusíte striktně dodržovat někým 
sestavený jídelníček, abyste tělu pomohli 
dobře fungovat. Někdy stačí jen tělu 
naslouchat a vyhovět jeho přáním. Samo 
vám dá najevo, že nemá dostatek energie 
a volá po odpočinku. Když je tělo spokojené, 
usnete do dvaceti minut poté, co ulehnete 
do postele a probudíte se sami bez budíku.

Pohyb zaručeně pomůže
Ke stokrát opakovaným radám patří také ta, 
že pohyb hlavně venku na zdravém vzduchu 

pomáhá tělu se s únavou poprat. Proto vy-
měňte tělocvičnu za kolo, bruslení nebo jen 
choďte na procházky do lesa. Zkrátka si uží-
vejte jarního sluníčka a teplejšího ovzduší. 
Pohybem se vám díky vyplavení serotoninu 
zlepší nálada. Chůze je nejpřirozenější člově-
čí pohyb, a proto prospěje v každodenním 
boji proti stresu. 
Nesmíte zapomenout na dostatečný pří-
jem tekutin, denně je třeba vypít alespoň 

Zaženeme jídlem 
jarní únavu?
Slovní spojení jarní únava zní ze všech stran pokaždé, když se 
venku za okny začne hlásit předjaří. Až se může zdát, že je jaro 
za naši únavu přímo zodpovědné. Pravdou ale je, že jarní únavu 
způsobuje zima a nedostatek slunečního svitu. Vlastně jde 
o přirozený biorytmus, zapříčiněný přírodním cyklem, v němž žily 
už desítky generací našich předků. 

Kyselé – povzbuzuje trávicí procesy 
a  činnost jater. Častá chuť na  kyselé 
potraviny může být projevem poruchy 
funkce slinivky břišní. Přemíra kyselých 
jídel ale způsobuje pálení žáhy 
a žaludeční vředy. 
Slané – zvýšená chuť svědčí o narušené 
funkci ledvin. Větší množství soli způsobí 
zadržení tekutin v těle a přetížení ledvin.
Hořké – tělo volá po  očistě. Hořká chuť 
má totiž čistící schopnosti, ředí krev 
a pozitivně ovlivňuje i činnost srdce.
Ostré – mobilizují se játra a žlučník. Ostrá 
chuť reguluje také činnost střev a  plic, 
překrvuje a zvlhčuje sliznice, které jsou 
náchylnější na alergie a zvyšují produkci 
hlenů.

VíTE, CO PROZRAZUJÍ 
CHUTě?
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dva litry vody nebo čaje, a to třeba 
z jarních bylin (kopřiva na čištění krve, 
ostropestřec na játra). Můžete otestovat 
i sílu mladého ječmene či chlorelly.

Restartujte své tělo
Jak na to? Naordinujete si trochu jiný 
stravovací režim. Není to dieta v pravém 
smyslu slova. Je to očistný proces organis-
mu, kterým by se měla znovu nastartovat 
nebo jen pobídnout vaše vnitřní „chemička“. 
Proces restartu trvá sedm dní.
Pokud vydržíte jíst zdravě a odlehčeně mě-
síc a déle, vašemu tělu to určitě prospěje. 
Jídelníček si upravte pocitově na tělo, 
podle svých chutí, dodržujte ale základní 
pravidlo o malých porcích nejméně 
pětkrát denně. ●

1. DEN Je ZeLeNINOVý:
Konzumujte pouze zeleninu, a to nejlépe 
syrovou podle chuti, ať už ve formě salátu 
zakápnutého kvalitním rostlinným olejem 
(olivovým, řepkovým), nebo jen samotnou. Cel-
kové množství by však nemělo překročit 1,5 kg 
rozděleného nejméně do pěti denních dávek. 
Pokud vám dělá syrová zelenina potíže, můžete 
si ji lehce tepelně upravit. 

2. DEN Je OVOCNý:
Jí se pouze a jen ovoce. Denní dávka je 
obdobná jako u zeleniny. Vybírejte ale z více 
druhů ovoce a dbejte, aby mělo nižší obsah 
cukru. Vhodný je např. ananas pro svůj vysoký 
podíl vlákniny, dále grapefruit, jablko či mango. 
Méně vhodný je banán nebo hroznové víno, ale 
i hruška.

3. a 4. DEN PřIdáTe SAChARIdy:
K zelenině a ovoci postupně zařazujte ostatní 
sacharidové potraviny. První mohou být třeba 
brambory. Pak dušená zelenina na rostlinném 
oleji, dobré je i kysané zelí, které tělu dodá 
vitamin C. Nebo přidejte celozrnné pečivo, 
těstoviny, rýži. Mějte ale na paměti, že musíte 
každý den přidat pouze jednu potravinu. A vše 
kombinujte se zeleninou či ovocem.

5. a 6. DEN NáSLedUJí žIVOČIšNé BíLKOVINy:
Od pátého dne je dobré zařadit do jídelníčku 
zdroje živočišných bílkovin ve formě méně 
tučného sýru, jogurtu nebo tvarohu.

7. DEN PřICháZí NA řAdU mASO:
Sedmý den přidejte do svého jídelníčku bílé 
maso. Ať už je rybí, kuřecí, králičí nebo krůtí. 
To je na vás a vašich chutích. Nejlepší úprava je 
dušení, vaření, ale i pečení. Naprosto nevhodné 
je smažení nebo úpravy na větším množství 
tuku. 
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Velikonoce
známé

i neznámé
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Velikonoce jsou podle katolické tradice 
vyvrcholením čtyřicetidenního postní-
ho období. Jejich termín je pohyblivý, 
připadají na první neděli po prvním jarním 
úplňku. Mohou tedy proběhnout kdykoli 
od 22. března do 25. dubna. Vlastním 
svátkům předchází šest postních týdnů, 
během nichž má každá z nedělí své 
jméno podle dříve udržovaných rituá-
lů: Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, 
Smrtná a Květná. Počátky velikonočních 
oslav však sahají již do předkřesťanských 
pohanských dob, kdy lidé slavili příchod 
jara a plodnosti. Z této doby také pochází 
řada zvyků, které se především na vesni-
cích a v regionech se silnými lidovými 
tradicemi stále dodržují. Podle průzkumu 
společnosti Unilever velikonoční tradice 
dodržuje třetina lidí, 35 % uvedlo, že se jim 
velikonoční zvyky líbí a mrzí je, že se dnes 
již příliš nedodržují. Pouhá čtyři procenta 
dotázaných tyto tradice odmítají.

Svátek svátků
Samotnému velikonočnímu týdnu se říká 
také velký, svatý nebo pašijový. V poslední 
týden má své pojmenování každý den. 
Na Květnou neděli, Modré pondělí a Šedivé 
úterý měly hospodyně plné ruce práce s úkli-

dem a přípravami na svátky, připravovaná 
jídla musela tedy být co nejjednodušší. 
Uplatnění našly hlavně různé polévky, které 
se nezřídka konzumovaly ke snídani, obědu 
i večeři. Výběr jídel během velikonočních 
oslav se v minulosti odvíjel především 
od jednotlivých krajových obyčejů a také 
poměrů domácnosti.

Škaredá středa
Ve středu, v den, kdy zaprodal Jidáš Ježíše, za-
číná hlavní část velikonočních svátků. Hospo-
dyně musely potlačit svou touhu po perfektně 
nazdobeném stole a spokojit se s tím, že ten 
den by jídlo mělo vypadat ošklivě a nepo-
vedeně. Klasicky se připravoval bramborák 
nebo bramborové placky, které ale paní domu 
natrhala na kousky. V jiných domácnostech se 
vařila čočka nebo hrách. Na škaredou středu 
by se neměl podle pověry nikdo mračit, aby 
mu to nezůstalo po celý rok.

Zelený čtvrtek
Zelený čtvrtek je spojen s poslední Kris-
tovou večeří, je dnem odpuštění. Rodiny se 
omývaly rosou, aby se jim vyhnuly nemoci, 
a odnášely smetí z domu, aby se v něm 
nedržely blechy. V tento den se naposledy 
v kostelech rozeznívají zvony, které odlétají 

do Říma. Jejich zvuk na vesnicích nahrazují 
řehtačky, při jejichž zvuku se říkají básničky 
o Jidášovi. Tradičně se pojídají jídla zelené 
barvy, která by strávníkům měla zaručit 
zdraví po celý rok. Často se na stolech ob-
jevoval špenát, petržel, kopřivy, zelí a čerstvé 
bylinky. Podle nich však čtvrtek svůj název 
pravděpodobně nezískal. Mělo by se údajně 
jednat o přesmyčku německého názvu 
Greindonnerstag (plačtivý čtvrtek) na Grün-
donnerstag. V minulosti se na tento den jedl 
hlavně med, kterým se polévaly kaše, placky 
a především jidáše. Ty se připravují z kynu-
tého těsta a zaplétají se do tvaru různých 
spletenců, které mají symbolizovat provaz, 
na kterém se Jidáš oběsil.                                 ►

Připravila Kateřina Bendlová, archiv redakce, foto shutterstock

ŠPENáTOVá POléVKa
Doba přípravy: 25 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 2 lžíce másla, 1 cibule, 
2 stroužky česneku, 700 g čerstvého špenátu, 
500 ml vývaru, 250 ml mléka, muškátový oří-
šek, sůl, podle chuti sýr a chlebové kostičky

Postup: V hrnci necháme rozpustit máslo, 
osmahneme na něm nasekanou cibulku 
a česnek. Přidáme propláchnutý špenát. 
Necháme změknout. Přilijeme vývar, 
mléko, přidáme špetku muškátového 
oříšku a sůl. Přivedeme k varu a necháme 
vařit asi 10 minut. Rozmixujeme po-
norným mixérem, podle chuti přidáme sýr 
a opečené chlebové kostičky.

Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již 
dávno zapomenuté a jiné se uchovaly dodnes. Přicházejí 
po čtyřicetidenním půstu a jsou tedy spojeny s oslavami, veselím 
a hodováním. hospodyňky o těchto dnech dodržovaly tradičně 
přísná pravidla týkající se jídelníčku, která se samozřejmě lišila 
v závislosti na krajových zvyklostech i sociální situaci.
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Velký pátek
Na den ukřižování Ježíše se zpravidla držel 
půst, v některých krajích dokonce velmi 
striktně. Maso bylo ten den z jídelníčku zcela 
vyloučeno. Ti, kdo věděli, že celý den bez 
jídla nevydrží a mohli si to finančně dovolit, 
si dopřávali rybu. Ostatní si upekli náhražky 
ve tvaru ryby z bramborového těsta. V ji-
ných krajích bylo zvykem připravit hustou 
polévku z domácích zásob – většinou se v ní 
tedy nacházelo zelí, brambory, fazole, hrách 
a kořenová zelenina. Na Velký pátek se ne-
smělo orat a prát prádlo. Lidé se symbolicky 
omývali vodou a pro zdraví omývali i svá 
zvířata a chlévy.

Bílá sobota
Po půstu přichází Bílá sobota, která se nese 
ve znamení příprav na Boží hod velikonoční. 
Již před svítáním by se měla vysmýčit 
chalupa novým koštětem a vše pečlivě 
uklidit. Chlapci pletou z vrbových proutků 
pomlázky, děvčata zdobí vajíčka. Sobota 
je ve znamení velkého hodování. Na stole 
se objevuje velikonoční nádivka, krajově 
nazývaná jako hlavička, velikonoční buchta 
nebo sekanice. Její příprava se řídí krajový-
mi zvyklostmi, většinou se peče s uzeným 
masem a mladými kopřivami. V minulosti 
byla jejím základem slaná krupičná kaše 
a peklo se jí většinou tolik, aby se mohla 
pojídat celé svátky. 

Snad v každé domácnosti se dodnes peče 
zlatavý mazanec a velikonoční beránek. 
Mazanec je u nás nejstarším doloženým 
velikonočním pečivem. Odkud však 
pochází staročeský název pro mazanec, 
není jasné. Dříve byl pod tímto jménem 
připravovaný koláč z krajíčků sušeného 
chleba, který se namáčel do vína a proklá-
dal se makovou či mandlovou kaší. Teprve 
na přelomu 15. a 16. století získal svou 
dnešní podobu. Připravoval se tehdy bez 
cukru a sladkou chuť mu dodávala pouze 
smetana, dnes se připravuje ze stejného 
kynutého těsta jako vánočka. 
V mnoha krajích se bochník z kynutého těsta 
dodnes nahoře nařezává do tvaru kříže. 
Beránek z třeného nebo piškotového 
těsta nahrazuje skutečného beránka, 
který byl s velikonočním hodováním v zá-
možnějších rodinách nedomyslitelně spo-

jen. Beránek je podle křesťanů symbolem 
Ježíše Krista považovaného za obětního 
beránka, židé ho považují za symbol 
božího stáda. Jehněčí maso se dnes vrací 
zpět na naše velikonoční jídelníčky, řada 
lidí se pro něj vypravuje na populární 
farmářské trhy.

Nedělní Boží hod velikonoční
Velikonoční nedělí svátky v podstatě vrcholily. 
Ze soboty na neděli došlo k zmrtvýchvstání 
Ježíše Krista a tato noc je označována 
za velkou – odtud tedy název Velikonoce. 
Pokrmy (beránek, mazanec, vejce, chléb, víno) 
se tento den nosí do kostela na ranní mši, 
během které se světí. Po návratu domů se 
na nich začíná hodovat. Posvěcené pokrmy se 
v některých krajích nosily také na pole, zahra-
du a ke studni, aby si hospodáři zajistili dobrou 
úrodu obilí, ovoce a dostatek vody po celý 
rok. V některých domácnostech se ještě před 
obědem společně jedlo vejce uvařené na Velký 

VElIKONOČNí NáDIVKa  
S KOPřIVaMI
Ingredience: 200 g libového vepřového 
masa z plecka, 200 g masa z kuřete nebo 
králíka, 200 g uzeného masa, 6 žemlí, 6 vajec, 
asi 125 ml mléka, hrst mladých kopřiv, 
petrželka, muškátový květ, mletý pepř, sádlo 
na vymazání pekáče

Postup: Vepřové a kuřecí nebo králičí maso 
vložíme do vody (každé zvlášť), osolíme 
a uvaříme doměkka. Uzené maso opláchne-
me a ve vodě uvaříme do měkka. Uvařené 
maso necháme vychladnout a pokrájíme 
na kostičky. Žemle nakrájíme na kostičky 
o něco větší než maso a pokropíme několika 
lžícemi vychladlého vývaru z uzeného 
masa. Přidáme kostky masa, vejce rozšle-
haná s mlékem, propláchnuté, spařené 
a pokrájené kopřivy, nadrobno pokrájenou 
petrželku a koření, osolíme. Promícháme 
a necháme asi 15 minut stát. Poté směs 
rozložíme do sádlem vymazaného pekáče 
a v předehřáté troubě upečeme dočervena. 
Nádivku podáváme teplou či studenou.
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pátek pro případ, že by někdo zabloudil. 
V takovém případě si měl vzpomenout, s kým 
vejce jedl a hned nalezl správnou cestu a vyšel 
z každého nebezpečí. 
Hospodyně se snažily, aby na slavnostně 
prostřeném stole nechyběly i další dobro-
ty – jejich složení samozřejmě záleželo 
na krajových zvyklostech a finančních 
možnostech domácnosti. Podávaly se masový 
vývar, klobásy, nádivky, pokrmy z vepřového, 
kůzlečího, králičího či skopového masa.

Velikonoční pondělí
Pondělí je již spojeno hlavně s lidovým 
veselím a zvyky a v Čechách se vžilo jako 
hlavní den velikonočních oslav. Brzy ráno vy-
rážejí chlapci koledovat a pomlázkou (někde 
se jí říká šlahačka nebo šmygrust) šlehat 
děvčata, aby z nich vyhnali nemoci a lenost 
a zajistili jim krásu po celý nastávající rok. 
Děvčata jim pak na oplátku věnují vejce, 

dříve nejčastěji červená. Podle toho se ještě 
někde velikonočnímu pondělí říká červené. 
Darování červeného vejce bylo vlastně 
vyznáním lásky, ale aby si jím mohl být 
koledník opravdu jistý, musel jich od děv-
čete obdržet rovnou dva tucty. Dnes se 
koledníkům dávají do koše také čokoládová 
vejce, těm starším něco ostřejšího na pití. 
Vejce se stalo symbolem Velikonoc a do-
dnes pokrmy z něj převažují na pondělním 
svátečním stole. Vajíčko se považuje 
za symbol nového života a znovuzrození již 
od dob pohanů. Přidává se k masu, do salá-
tů, omáček, pomazánek a pochopitelně 
sladkého pečiva. ●

MazaNEC
Ingredience: 60 dkg hladké mouky, 
2 dl mléka či sladké smetany, 3 vejce, 
1 kostka droždí, 1 prášek do pečiva, 
50 g rozinek, 8 dkg cukru krupice, vanilkový 
cukr, 15 dkg másla či Hery, špetka mušká-
tového květu, trochu soli, mandlové plátky, 
drobenka

Postup: Ve větší míse pečlivě smísíme 
mouku s vanilkovým cukrem, rozinkami, 
muškátovým květem, práškem do pečiva 
a cukrem. Pak si připravíme kvásek – 
v mouce uděláme důlek, vlijeme vlažné 
mléko či smetanu, rozmícháme v něm 
nadrobené droždí, přidáme špetku 
soli a necháme 15 minut kynout. Poté 
přidáme 2 vejce, rozpuštěné máslo a za-
mícháme s veškerou moukou. Dobře vše 
zpracujeme. Těsto posypeme moukou, 
zakryjeme utěrkou a necháme asi hodinu 
kynout.
Z těsta pak vytvoříme bochánky. Teď už 
by se těsto nemělo dlouze zpracovávat. 
Bochánky dáme na plech s pečícím papí-
rem, který potřeme trochou změklého 
másla či Hery a pak je necháme ještě 
čtvrt hodiny kynout. Těsně před pečením 
potřeme bochánky rozšlehaným celým 
vejcem s trochou mléka a poklademe 
mandlemi. Nyní vložíme bochánky do vy-
hřáté trouby na 200 stupňů. Asi po 15 
minutách zmírníme a pečeme dozlatova. 
Pokud na povrchu rychle tmavne, mů-
žeme ho přikrýt pečícím papírem nebo 
alobalem.

BURIzONOVá MOzaIKa
Ingredience: 200 g neochucených rýžových 
burisonů, 1 dcl oleje, 1 šálek ječmenného 
sladu (tekutý sladovit, sladěnka), sušené 
ovoce (meruňky, švestky, hrozinky, ořechy, 
mandle) a semínka – celkem 2 šálky

Postup: Na oleji zpěníme slad a po vytvo-
ření pěny oheň vypneme a zamícháme 
oříšky, semínka a sušené ovoce. Postupně 
přimícháme burisony. Směs dáme na vy-
mazaný plech, vlhkýma rukama rovnoměrně 
rozmístíme a upěchujeme (vše musíme dělat 
rychle). Hmotu zatížíme tak, aby vše dobře 
drželo dohromady. Po půl hodině vyjmeme 
z plechu a ostrým nožem nakrájíme na poža-
dované tvary. Dezert je poměrně trvanlivý.
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Bylo to jako jít si zabruslit s Marti-
nou Sáblíkovou nebo dát si pár setů 
s Petrou Kvitovou. Ani na jedno z toho 
bych si samozřejmě netroufla, ale při 
vaření moje drzost nezná mezí. Takže 
jsem si klidně troufla vnutit se do ku-
chyně a strávit odpoledne přípravou 
jediného menu s mistrem kuchařem, 
členem národního týmu, který má 
medaile z olympiád, z mistrov-
ství světa a dalších mezinárodních 
soutěží, dvakrát byl mistr republiky 
a jednou vicemistr…

Především – Pavel Minář je nesmírně 
trpělivý. Je šéfkuchařem v táborském hotelu 
Palcát, kromě toho má vlastní restauraci 
v nedaleké Želči, kde se ve všední den 
podávají klasická jídla a o víkendech se 
konají kulinární akce – sobotní sushi menu 
či den francouzských delikates. Na takové 
orgie smyslů byste si ale měli rezervovat 
stůl, fandové dobrého jídla už si zvykli 
sjíždět se sem zdaleka. 
Dřív se Pavel Minář účastnil mistrovských 
kuchařských soutěží sám za sebe. Nyní je 

členem Národního týmu kuchařů a cukrářů.  
„Práce v týmu mě posunuje dál. Pro mě jsou 
všichni ostatní velká inspirace a doufám, že 
to platí i naopak,“ říká. 
Dnes ovšem do prostředí špičkového 
vaření vstupuji já. Samouk s láskou k jídlu 
a s několika odkoukanými fígly, nejčastěji 
od babiček. Mistr kuchař pro mě vybral jídlo, 
které má dlouhatánský název, vypadá úplně 
jednoduše, možná i trochu zdravě a je s ním 
neuvěřitelná spousta práce. 
Jídla s dlouhými názvy jsou teď ceněna, 
ačkoli mně připomínají jména šlechticů, 
kteří musejí dostat jméno všech jen trochu 
významných příbuzných. Člověku se ale 
sbíhají sliny už při čtení jídelního lístku a ví 
celkem přesně, co si objednává. Případně co 
bude vařit. Je to lepší než Mls paní sládkové, 
nebo Katovo tajemství.

Takže dnes se připravuje: Vepřová 
panenka v salámu chorizo a šťávou 
demi-glacé, blanšírovaná zeleninka, 
smetanové brambory a fenyklový koší-
ček. Decentním vylepšením pak je plátek 
vynikajícího talijánu.

Vaření nám sice mělo zabrat jedno od-
poledne, ale to lze stihnout jen v profesio-
nální kuchyni. Záhy jsme zjistili, že doma 
to bez několikadenní přípravy nepůjde. 
Mistr kuchař ve své kuchyni prostě sáhne 
a vytáhne tu přepuštěné máslo, tu připra-
vené křehké těsto, tu nakrájený fenykl či 
šalotku, pak dokonce hotovou šťávu demi-
glacé. Nevím, jak vy, ale já tohle obvykle 
v zásobě nemívám. 
Nebo to chorizo – jde o pikantní španělský 
salám. Bylo by hezké napsat do receptu, že 
potřebujete šest plátků. Jenže vy potřebuje-
te těch šest plátků nakrájených podél ze 
špalíku dlouhého asi 25 centimetrů. Což není 
problém ve velké kuchyni. Doma už třetí 
týden dojídáme „zbytek“ salámu, ze kterého 
mi laskavá řeznice po malém přemlouvání 
těch šest dlouhých plátků vykrájela. 
Já vlastně nevím, jestli to bylo menu nebo 
pouze hlavní chod. Klidně by předtím 
mohla přijít polévka a potom dezert. Ale 
rozhodně ne v mojí kuchyni. I k přípravě 
toho mistrovského talíře jsem doma po-
třebovala dvě ochotné trpělivé pomocnice 
a celé volné dopoledne.

Připravila Michaela Matuštíková, foto Jaroslav Jiřička

Delikátní pochoutka  
se šlechtickým jménem
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Šťáva demi-glace

Někteří kuchaři popisují tuto hustou, 
hnědou kapalinu jako silný hovězí, drůbeží 
či telecí font nebo vývar. Já, se svolením 
šéfkuchaře Pavla, nabízím dvě možnosti: 
A) Buď si kupte bujón v kostce, kelímku či 
sáčku, nařeďte vodou a pokračujte receptem 
bez uzardění.
B) Nebo si předem vyčleňte asi 36 hodin 
na přípravu vlastní šťávy. Pak si tu, kterou 
nepoužijete, zamrazte v malých dávkách, 
hodí se kdykoli.

Pokud jste si vybrali B), pak 
potřebujeme:
■  1 kg zeleniny – mrkev, celer, cibuli, petržel 
v poměru 1:1:1:1  ■  15 kuliček celého pepře  
■  5 kuliček nového koření  ■  5 bobkových 
listů  ■  větvičku tymiánu a rozmarýnu, 
nejlépe čerstvé  ■  150 g rajčatového protlaku 
nebo drcených rajčat  ■  0,2l červeného vína  
■  150 g sádla na smažení  ■  150 g syrového 
másla  ■  dále kosti – Pavel Minář doporučuje 
telecí harfičky a morkové kosti, mohou to 
ale být kuřecí kostry a odřezky kuřete nebo 
hovězí žebra a morkové kosti, váha 1,5 kg 
Pozor – nesolí se!

Maso omyjeme, dáme asi na hodinu péct při 
140 °C. Zeleninu očistíme, nakrájíme na plátky, 
opečeme na sádle dozlatova, přidáme 
koření, rajčatový protlak, červené víno a vodu 
a přivedeme k varu. Přidáme opečené kosti 
a dále velmi pomalu vaříme, aby obsah hrnce 
jen lehce probublával, až se tekutina zredukuje 
na 1/5 objemu. Což trvá asi den a půl. Vývar 
scedíme přes jemné síto, podle chuti dosolíme 
a opepříme a všleháme syrové máslo.

Fenyklové košíčky

Buď si připravte křehké těsto podle klasického 
rodinného receptu, ovšem jen s poloviční 
dávkou cukru. Nebo zkuste náš rodinný 
recept, dávka cukru už je snížena. Těsto se dá 
připravit několik hodin předem, třeba už večer.

Na fenyklové košíčky  
potřebujeme:
■  70 g másla  ■  105 g hladké mouky  ■  17 g 
cukru  ■  1 žloutek  ■  kousek citr. kůry  ■  más-
lo na vymazání formiček

Na vále vypracujeme těsto a necháme je 
v lednici zabalené ve fólii alespoň hodinu 
odležet. Dva nebo čtyři košíčky si neupe-
čete, doporučuji upéct z celé dávky těsta 
a prázdné zamrazit. Dají se pak použít 

kdykoli. Nebo upečte z celé dávky těsta 
fenyklový páj v dortové formě. Jednotlivé 
díly páje budou jako příloha k panence, zby-
tek si pak rodina dá k večeři. V tom případě 
znásobte množství surovin na náplň třikrát.

Na náplň pro 4 košíčky  
potřebujeme:
■  100 g fenyklu  ■  80 g šalotky  ■  dvě lžíce 
másla  ■  1,5 dl smetany  ■  1 vejce  ■  lžičku 
sekaného kopru  ■  sůl  ■  pepř

Oloupanou šalotku pokrájíme nadrobno 
a zpěníme na másle. Přidáme nadrobno 
pokrájený fenykl a necháme změknout. Oso-
líme, opepříme, zalijeme smetanou a lehce 
povaříme. Když trochu zchladne, vmícháme 
kopr a rozšlehané vejce. Formičky vyložíme 
těstem a naplníme fenyklovou náplní. Peče-
me při 170 °C asi 10 minut.  Jestliže jste se 
rozhodli pro velký páj, pečeme asi 30 minut.
Poznámka: Mistr kuchař vždy používá 
přepuštěné máslo. Vydrží vyšší teplotu a je 
voňavější. Takže jestli chcete mistrovskou 
kuchyni, přepusťte si máslo – kdykoli 
předem, vydrží v ledničce. Máslo se rozpustí 
a pak se pomalu vaří, až se syrovátka usadí 
u dna a máslo ořechově voní.

Smetanové brambory

Na smetanové brambory 
potřebujeme:
■  500 g brambor  ■  1 cibule  ■  2 dl šlehačky  
■  1 lžíce oleje  ■  sůl  ■  bílý pepř  ■  špetku 
muškátového květu

Syrové brambory oškrábeme a nakrájíme 
nebo nastrouháme na tenké plátky. Cibuli 
oloupeme, nakrájíme najemno a necháme 
na oleji zesklovatět. Do šlehačky vmícháme 
sůl a koření a necháme s cibulkou mírně 
povařit. Přidáme brambory a důkladně 
promícháme.  Vymažeme si zapékací misku, 
nebo více malých misek, bramborovou směs 
do nich přendáme, uhladíme a pečeme asi 
hodinu (v malých miskách, ve velké misce 
asi 1,5 hodiny)  při 140 °C.

Vepřová panenka  
zabalená v chorizu

Na vepřovou panenku v chorizu  
potřebujeme:
■  500 g vepřové panenky  ■  6 plátků salámu 
chorizo (viz popis plátků v textu výše)  ■  sůl  
■  pepř  ■  potravinářskou folii

Na folii naskládáme plátky salámu 
lehce přes sebe. Na ně položíme omytou 
panenku, osolenou a opepřenou ze všech 
stran, a pevně zabalíme. Těsně ovineme 
fólií, konce zatočíme, zahneme a ještě 
přetáhneme fólií, aby neunikala šťáva. 
Položíme na páru a postupně otáčíme, 
asi 8 minut z každé strany. Pokud máme 
potravinářský teploměr, vaříme na páře, 
dokud teplota uvnitř panenky nedosáhne 
60 °C.  Těsně před podáváním rozbalíme 
a nakrájíme.

Blanšírovaná zelenina

Na blanšírovanou zeleninu 
potřebujeme:
■  růžičky květáku a brokolice  ■  kousky 
mrkve nebo baby karotky  ■  na kousky 
nakrájenou cuketu a řapíkatý celer  ■  paksoj 
rozkrojený podél na dvě poloviny  ■  lžičku 
cukru  ■  lžíci másla  ■  sůl

V kastrolu přivedeme k varu asi dva litry 
vody, přidáme sůl, cukr a máslo. Zeleninu 
v drátěném sítu nebo naběračce do vody 
krátce ponoříme a ihned podáváme.  
Nechte si chutnat! ●



zázračný  
mořský plevel
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Zázračné účinky této mořské zeleniny 
jsou známy již po mnoho tisíc let, kdy 
její léčebné vlastnosti využívali indiáni 
a později i lidoví léčitelé. V Peru a Irsku 
lidé prý dokonce žvýkali tyčinky z řas, 
tedy takové mořské žvýkačky. Mořské 
řasy jsou vlastně zeleninou rostoucí 
na mořském dně, v doslovném překladu 
seaweed znamená plevel z moře. Oproti 
běžné zelenině však obsahují až 15 x více 
minerálních látek.
V místech s dostatkem světla naleznete 
především řasy zelené (chlorophyta). 
Červené řasy (rhodophyta) lze vidět 
v mělčinách, ale i ve 200 metrech pod 
hladinou. Existují však také hnědé řasy 
(chromophyta), například chaluhy, které 
vytváří v moři rozsáhlé porosty.

Pročistí organismus
Díky vyváženému obsahu vitaminů (A,B1, 
B12, C) a minerálů (vápník, jód, zinek, 
železo, hořčík, draslík, sodík a chrom) jsou 
mořské řasy při pravidelné konzumaci 
skvělou prevencí proti tzv. civilizačním 
nemocem, jako jsou alergie, vysoký krevní 
tlak, revmatismus. Pro lidský organismus 
jsou nejkvalitnějším, nejčistším a nejlépe 
využitelným zdrojem lehce stravitelných 
bílkovin. Mají také schopnost eliminovat 
vlivy chemických a radioaktivních látek 
a čistí organismus od těžkých kovů. Rovněž 
mají účinky protivirové, antibakteriální 
a pozitivně upravují krevní tlak. Aby 
byl však jejich účinek opravdu zdraví 
prospěšný, doporučuje se je jíst v malém 
množství, ale zato pravidelně.

Druhy mořských řas
Nori: Tato řasa je zřejmě celosvětově 
nejznámější, jelikož se do ní balí sushi. 
Na první pohled vám může připomínat 
černé listy papíru, lze ji však zakoupit 
i ve formě vloček, kterými je možné 
zdobit nebo dochucovat i jiné pokrmy. 

Wakame: Tento druh řasy můžete znát 
také pod názvem mořské kapradí. Je 
vhodná i pro ty, kteří nemají rádi výrazné 
rybí aroma. V japonské kuchyni se z ní 
připravuje polévka miso, o které se tvrdí, 
že má posilující účinky a dokonce prý 
i zpomaluje šedivění vlasů.

Hijiki: Na první pohled vám tato 
řasa může připomínat čajové lístky, 
po ochutnání však budete cítit spíše 
lískové oříšky. Po namočení velice 
nabobtná, proto jedna hrst obvykle 
postačí pro čtyři osoby. 

Arame: Tato řasa vypadá jako hnědý 
stromeček, jelikož její lístky mají tvar 
vějíře. Hnědou barvu však ztrácí sušením, 

U nás jsou mořské řasy považovány stále za exotickou pochoutku, 
přitom se dají bez nadsázky označit za přírodní multivitaminovou 
bombu. moc dobře to vědí například v Japonsku, kde řasy zařazují 
do svých jídelníčků odnepaměti a zřejmě i díky tomu se právě 
tamní obyvatelé dožívají tak vysokého věku.

Připravila Ing. Jana Poděbradská, foto shutterstock



PolévKa miso  
S MOŘSKOU ŘASOU 
Ingredience: řasa wakame (pro osobu kousek cca o ve-
likosti poštovní známky), 2 až 3 druhy sezonní zeleniny 
(mrkev, petržel, řapíkatý celer), 4 lžičky pasty miso, 750 ml 
vody či zeleninového vývaru, čerstvé houby – nejlépe šita-
ke, čerstvý zázvor, jarní cibulka s natí, pórek, bylinky

Postup: Řasu vložíme do studené vody, a jakmile změkne, 
nakrájíme ji na kousky. Vodu, ve které jste řasu namáče-
li, nevyhazujte, jelikož ji ještě využijete při vaření polévky. 
V hlubším hrnci si zatím orestujeme zeleninu nakrájenou 
na nudličky a zalijeme ji vývarem či vodou. Pak přidáme 
houby a asi pět minut vaříme. Mezitím si odebereme lžíci 
polévky a rozmícháme v ní pastu miso. Poté snížíme pla-
men a přidáme směs do polévky. Dál už nevaříme, polévku 
pak necháme jen deset minut velmi pomalu táhnout na vy-
pnuté plotně a pak přihodíme bylinky a přilijeme vodu, 
v níž jsme máčeli 
řasu. Dle 
c h u t i 
můžeme 
přidat 
i čer-
s t v ý 
zázvor.

co byste měli vědět o mořské řase

Marmite: Pomazánka milovaná i nenáviděná
Slyšeli jste už někdy o tradiční britské pomazánce Marmite? Obyvatelé 
Velké Británie ji již více než sto let ochraňují jako národní poklad, který je 
také jedním z typických symbolů ostrovního království. Marmite si už ale 
našla cestu i ke spotřebitelům ve střední Evropě a její obliba stále stoupá. 

Má specifickou slanou až nahořklou chuť, díky které je u lidí buď velmi 
oblíbená, nebo naopak nenáviděná. To si uvědomují i  její producen-
ti, proto ji prodávají pod marketingovým sloganem Budete ji milovat, 
nebo nenávidět. Mnoho konzumentů ji vyhledává především kvůli vy-
sokému obsahu vitaminu B, vyráběná je totiž z  pivovarských kvasnic 
a svou konzistencí připomíná tekutý asfalt. Marmite obsahuje výtažky 
ze zeleniny a  konzumuje se se slanými krekry, popřípadě jako do-
chucovadlo do omáček nebo ozdoba na  jednohubky. Díky vysokému 
podílu vitaminu 
B  je oblíbená pře-
devším u lidí, kteří 
vyznávají zdravý 
životní styl. Její 
specifickou chuť 
nelze s  ničím za-
měnit. Vyzkoušej-
te, zda si tuto ang-
lickou specialitu 
zamilujete také. 
V  České republi-
ce je exkluzivně 
k  dostání v  ob-
chodech Tesco.

 INZERCE

kdy lístky zčernají. Obvykle má jemnou 
nasládlou vůni i chuť. 

Kombu: U nás je tato hlubokomořská 
zelenina známá pod názvem kelp. Je 
tvořena tvrdými lístky, které po usušení 
mají tmavě zelenou barvu. Patří k největším 
zdrojům jódu, proto ji Číňané po staletí 
používají jako lék při problémech se štítnou 
žlázou. Kombu potřebuje vařit delší dobu 
než ostatní řasy, přibližně jednu hodinu. 
Doporučuje se ji rozlámat na kousky 
o velikosti poštovní známky a vařit 
společně např. s luštěninami, protože 
změkčuje vlákna ostatních potravin 
a usnadňuje tak jejich stravitelnost. 

Agar: Agar pochází z mořské řasy tengusa 
a roste v hloubce kolem 80 metrů ve tvaru 
nádherných barevných kapraďových 
vějířů. Pouhý jednoprocentní roztok 
agaru vytváří pevný gel, a proto se 
používá jako velmi výživný želírovací 
prostředek pro zahušťování dezertů, 
marmelád či zmrzlin. Má větší želírovací 
schopnost než tradiční potravinářská 
želatina, jemnější strukturu a neutrální 
chuť. K dostání jsou bílé i červené 
varianty a koupit ji lze ve formě prášků, 
tyčinek, vloček či pruhů.

Kam si pro ně zajít?
Dávno jsou pryč doby, kdy se mořské 
řasy musely složitě shánět. Dnes se 
dají běžně zakoupit nejen v prodejnách 
zdravé výživy, ale už i v některých 
supermarketech. Vybrat si můžete 
z nejrozmanitějších variant – od těch 
aromatických až po ty, které v jídle skoro 

neucítíte. Lze je přidávat do polévek, 
salátů, ale i hlavních chodů. Pro začátek 
je zkuste např. nakrájet na malé kousky 
a použít jen jako koření. Dejte si však 
pozor na množství použité řasy, jelikož 
při vaření řasa dosti nabude. A chcete-li je 
použít bez vaření např. do salátů, i tak je 
alespoň na chvíli namočte. ●
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Většina žen se shoduje, že jim přijde 
přitažlivé, když si muž umí poradit 
v kuchyni. Tvoří vaření součást Vaší 
seznamovací strategie?
Nemůžu říct, že bych holky přímo omračoval 
svými výkony u plotny. Nicméně když jsem 
začal chodit s Míšou (Romanova životní 
partnerka je herečka Michaela Doubravová 
– pozn. red.), první dva týdny jsem se snažil 
jí i něco uvařit, to je pravda. Pak mi ovšem 
došlo, že jde o tak trochu zbytečnou snahu. 
Míša je totiž velice dobrá kuchařka, o několik 
tříd lepší než já, na což jsem z předchozích 
vztahů nebyl až tak zvyklý. Takže jsem svým 
kulinářským pokusům dával čím dál větší 
rozestupy, až se skoro vytratily. 

Vzpomenete si ještě, jakými pochoutkami 
jste se snažil Michaelu ohromit? 

Jasně, tenkrát jsem si nejčastěji vařil jáhly 
na mnoho způsobů, různě upravené sojové 
maso a tak podobně. 

Upřímně řečeno se ani nedivím, že se veli-
ce záhy chopila vařečky raději ona.
Ale Míše u mě moc chutnalo! Alespoň se tak 
tvářila a přesvědčivě to tvrdila. Nakonec ji  
vždycky prozradil koutek úst, který se jí 
během večeře několikrát nekontrolovatelně 
zkřivil. Díky němu jsem pojal podezření, že se 
z ohledů ke mně rozhodla pro milosrdnou lež. 

Nutno dodat, že to v kuchyni nemáte jakož-
to celiak úplně jednoduché. V kolika letech 
jste musel začít s bezlepkovou dietou?
Podle mého názoru jsem alergický 
na lepek už od narození, naplno se u mě 
toto onemocnění projevilo po nástupu 

na Konzervatoř Jaroslava Ježka. Začal nám 
studijní zápřah, potřeboval jsem ze sebe 
vydávat hodně energie a mně přitom bylo 
čím dál tím hůř, byl jsem opravdu hodně 
unavený. Takže jsem ještě v prvním ročníku 
absolvoval všemožná vyšetření, po kterých 
mi diagnostikovali právě celiakii. Jako první 
krok jsem si tedy musel zjistit, co nově jíst 
můžu a co ne.

Byl to pro vás velký šok? 
Změna jídelníčku pro mě byla v prvních 
týdnech skutečně brutální. Byl jsem zvyklý 
ládovat se pečivem, koblihami, koláči, 
štrúdly… to všechno jsem přímo zbožňoval, 
a najednou jsem se ničeho z toho nesměl ani 
dotknout. Pamatuju si, že v tom prvotním 
zmatku jsem zpočátku jedl akorát kaše. 
Střídal jsem pohankovou s jáhlovou nebo rý-
žovou, než jsem se v nabídce bezlepkových 
pokrmů zorientoval. 

Po jak dlouhé době jste začal mít přehled? 
Nejdřív jsem sedl k internetu, abych se o ce-
liakii dozvěděl co nejvíce, potom jsem začal 
vyhledávat specializované obchody. První 
týdny si člověk navíc musí zvykat také na to, 

V seriálu doktoři z Počátků hraje bývalého narkomana, s osudem 
se perou také jeho postavy z divadelního jeviště, na kterém se 
zapsal jako talentovaný muzikálový herec. Roman Tomeš ovšem 
svádí ještě jeden boj: před několika lety mu lékaři objevili celiakii, 
je tedy odkázaný na přísnou dietu.

Bezlepková strava 
není neštěstí
Připravil Jaroslav Panenka, foto TV Nova, Richard Kocourek, shutterstock
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že za jídlo najednou vyndá z peněženky více 
peněz než dříve. Bezlepkové zboží je přeci 
jen dražší.  

Jak se vám s celiakií žije dnes, tedy 
po šesti letech? 
Dneska už je to v pohodě, zvyknete si. 
Potraviny bez lepku seženete kromě bio 
krámků, prodejen se zdravou výživou 
či lékáren taky ve většině obchodních 
řetězců, sortiment supermarketů se 
po této stránce hodně rozrůstá a celková 
informovanost s ním. Navíc jsem si pořídil 
domácí pekárnu, takže si sám připravuju 
to správné pečivo. 

Změnilo se vám nakupování v podrobné 
studování obalů zboží?
Bylo mi lékaři řečeno, že bych doopravdy ne-
měl pozřít ani molekulu lepku, což je kolikrát 
dost těžké splnit. Takže ano, u dosud nevy-
zkoušených potravin se pouštím do luštění 
informací na obalech. 

Přiznejte, skutečně nikdy nezhřešíte?
To víte, že zhřeším. Zrovna nedávno jsem 
neodolal a šel jsem si do pekárny koupit ko-
láček. Ale celkově se stravuju rozumně podle 
dohodnutých pravidel. Vždyť bych podváděl 
sám sebe.

Jak to chodí u celiaků – přejdou na jejich 
stravu časem i ostatní členové rodiny?
Nevím, jak v jiných domácnostech. U nás 
se jídlo nepřipravuje odděleně. Míša chce 
jíst zdravě, není jí jedno, z čeho vaří, čili 
bezlepkovou stravu společně se mnou 
zvládá. Navíc pro mě stále objevuje nové 
a nové recepty na slané i sladké, o nichž 
bych bez ní neměl ani potuchy. Ovšem čas 
od času samozřejmě taky dostane chuť 
na něco „normálního“ a mně pak nezbývá 
než trochu závidět.

Zvažoval jste dlouho, zda se svěříte se 
svou diagnózou médiím?
Upřímně? Ani vteřinu! Přece se není za co 
stydět. A možná mi nebudete věřit, ale já 
bezlepkovou dietu už dlouho neberu jako 
nějaké neštěstí. Z určitého úhlu pohledu 
mě docela těší, že jsem byl donucený ji dr-
žet. Od té doby neznám, co je pocit těžkosti 
po jídle, nafouknuté břicho, zkrátka vede 
mě ke střídmosti. Cítím, jak se od té doby 
přímo vznáším. 

Rozumí si takový stravovací režim s ne-
pravidelným životním stylem umělce?
V tom samozřejmě problém trochu 
je. Zvlášť v období, ve kterém jste mě 
právě zastihl, totiž kdy v divadle od rána 

zkouším, večer hraju a domů se dostanu 
až v noci. S celiakií si nepřipadáte 
dostatečně nasycený, neustále bojujete 
s pocitem hladu. Proto před odchodem 
do divadla nebo na natáčení musím mys-
let dopředu a jídlo si připravit. Naučíte se 
s tím počítat. Takže po kapsách neustále 
nosím nějaké bezlepkové tyčinky jako 
rychlou pomoc. Po takovém dni cítím ve-
čer velkou únavu a mým jediným přáním 
je co nejdříve padnout do postele. Ale 
zase se mi moje nedojedenost hodí, když 
v muzikálu Mauglí hraju věčně vyhládlého 
šakala Tabakí.

Jak se vám s omezeným jídelníčkem ces-
tuje za hranice?
Poslední roky trávím léto zkouškami 
v divadle, takže jsem delší dobu neměl 
na pořádnou cestu do zahraničí čas. Ale 
vzpomínám si třeba na pár dní v Paříži, tam 
jsem byl po této stránce moc spokojený. 
Navštívil jsem restauraci Noglu, kde vaří zá-
sadně bez glutenu, takže jsem ochutnával 
bezlepkové kiše, pizzy, dortíky… všechno 
vynikající. Nebo musím pochválit slovenské 
Košice, kde naše Divadlo Kalich pravidelně 
hostuje. V tamních restauracích běžně 
uvádějí na jídelních lístcích, jaké alergeny 
pokrm obsahuje.       ►

KdO Je ROMAN TOMEŠ
Pochází z Lomnice nad Popelkou. Vystudoval muzikálové herec-
tví na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Hraje zejména v muzikálech 
Divadla Kalich, dále prošel např. tituly Mona Lisa, Lucrezia Borgia 
či Sedm malých závodníků. Na obrazovce se objevil v seriálech 
Ordinace v růžové zahradě 2 a Doktoři z Počátků. Koncertoval  
s Orchestrem Václava Hybše, chystá autorské sólové album.
www.romantomes.cz.
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Co s vámi dělají svátky obžerství, v jaké se 
pro mnohé mění Vánoce či Velikonoce?
Já jsem nikdy těm bezhlavým útokům 
na ledničku nerozuměl, bez ohledu na ce-
liakii. U nás se svátky nenesou ve znamení 
přecpávání. To spíš „trpím“ na rautech 

po premiérách a podobných společenských 
akcích, když vidím všechny ty vyrovnané na-
čančané lahůdky, na které si musím nechat 
zajít chuť.

Prozraďte nám tedy, kdy budete zase 
„trpět“ aneb jaké premiéry jsou  
před Vámi.
Máme těsně po obnovené premiéře 
muzikálu Mirjam Landové s hudbou 
Dana Landy Touha a v půlce března 
jsem se vrátil k roli Rogera v americkém 
rockovém muzikálu Rent. Ten je pro nás 
všechny velkým divadelním svátkem, 
doufám, že se jím stane i pro diváky. 
Zatím mi žádná jiná postava nebyla tak 
blízká jako právě Roger. Vedle toho stále 
hraju v muzikálech Osmý světadíl, Pomá-
da a Mauglí. Aktuálně mě čeká konkurz 
na Horečku sobotní noci, to budu hodně 
nervózní, hlavně kvůli tanečním ná-
rokům. Je v ní nádherné zpívání.

Jak jste daleko s připravovanou só-
lovou deskou?
Společně s producentem Alešem Zenklem 
z ní máme hotové první dva singly, snad 
je brzy uslyšíte z rádia. Celé album by 
mělo vyjít na jaře. Bude obsahovat moje 
vlastní písničky, některé jsou rockové, jiné 
šansonově ztišené. Vypsal jsem se v nich ze 
svých pocitů, nálad a prožitků. Už se těším, 
že až deska bude venku, postavím si kapelu 
a budeme jezdit po klubech.

Jak při těchto všech aktivitách dobí-
jíte energii? Tedy vedle bezlepkových 
tyčinek…
Poslední roky mě moc baví život, přímo 
ho hltám. Jsem zkrátka šťastný po mnoha 
stránkách. Musím zaklepat, že se mi zatím 
daří v profesi, která mě naplňuje, těší mě 

role, které hraju, hudba, kterou skládám, 
vztah, který máme s přítelkyní, naši psi, 
o které se staráme, náš byt, do kterého 
jsme se právě přestěhovali.  
Zní to divně, co? ●

HOUBOVý JaHElNíK
Doba přípravy: 4 porce, 45 minut

Ingredience: 

•	300 g jáhel
•	300 g čerstvých nebo hrst sušených hub
•	4 rohlíky
•	1/4 l mléka
•	2 vejce
•	pepř
•	kmín
•	zázvor
•	majoránka
•	česnek
•	sůl

Postup: 
Jáhly uvaříme do měkka (poměr s vodou 
1:2,5). Nakrájené houby podusíme, sušené 
před tím namočíme do vlažné vody. 
Rohlíky nakrájené na kolečka namočíme 
do mléka. Jáhly, houby i pečivo promí-
cháme, přidáme vejce a koření. Směsí 
vyplníme vymazanou zapékací mísu, 
urovnáme povrch a pečeme dozlatova. 
Hotový pokrm posypeme dle možností 
sýrem a podáváme se zeleným salátem. 
Lze jíst i studené.

SOJOVé MaSO S TěSTOVINaMI
Doba přípravy: 4 porce, 1 hodina

Ingredience: 

•	100 g sojových kostek
•	1 balení těstovin
•	1 cibule
•	2 papriky
•	2 rajská jablíčka
•	kečup
•	rajčatový protlak
•	mletá sladká paprika
•	sůl
•	pepř
•	olej

Postup: 
Uvaříme sojové kostky a těstoviny dle 
návodu na obalech. Na rozpálený olej 
na pánvi dáme nakrájenou cibuli, orestuje-
me, přidáme sojové maso a mírně opeče-
me. Doplníme papriky a rajčata nakrájené 
na proužky, dále protlak a kečup, dochutí-
me pepřem, solí a sladkou paprikou podle 
chuti. Pět minut povaříme na pánvičce. 
Hotovou směs přimícháme do velkého 
hrnce k hotovým těstovinám.
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Přijela jsem do Ghany v rámci dobrovolnické-
ho projektu. První tři týdny jsem učila na zá-
kladní škole, kde jsme se o přestávkách vy-
dávali s učiteli lovit hady. Když už jsem tady, 
chtěla jsem nějakého okusit. Bohužel jsme 
žádného nechytili, jedí se prý jen na severu. 
Posléze jsem se zaměřila na vlastní projekt 
budování knihovny, semináře a mimoškolní 
aktivity. Svůj let domů jsem už dávno pro-
meškala a rozhodla se tady usadit na delší 
dobu. Bydlím v Obo, což je malé městečko 
v horách, poblíž jezera Volta. 

Místní suroviny jsou základ 
Typický den v Ghaně začíná tak, že vstanete 
mezi čtvrtou a pátou hodinou, rozděláte 
oheň a pustíte se do zametání. Já ztrácím 

každé ráno čas přípravou kávy, kterou tady 
nepijí. Když máte zameteno, jdete pro vodu, 
kde posbíráte nejnovější drby, kterým ještě 
moc nerozumím, ale moje twi  (místní jazyk) 
už je dostatečné, abych věděla, že předmě-
tem drbů jsem i já. Celá vesnice ví, co přesně 
jsem předešlý den dělala a že už mám zame-
teno.  Po nanošení vody proberete drby se 
sousedy, kteří nebyli u pramene. Ghaňané 
jsou děsné drbny! Je 6:30 a den může začít. 
Naučit se vařit místní jídla bylo vlastně 
nutností vzhledem k tomu, že nejlevnější va-
riantou je používat místní suroviny. Ve větších 
městech seženete naše brambory, mouku, 
těstoviny. Je to ale drahé. Rychle jsem si tedy 
zvykla zaběhnout do nejbližšího stánku pro 
zázvor, česnek, cibuli a pálivou papriku. A to 

je vlastně všechno. Tyto přísady naleznete 
v 90 % místních jídel. Ze začátku jsem tady 
dost bojovala s nedostatkem energie. Moje 
tělo bylo navyklé na vysoký příjem cukrů, 
protože jsem nejedla téměř nic jiného než 
sladké, což tady není vůbec obvyklé. Naopak 
zdejší obyvatelé získávají energii z jídla, které 
obsahuje hodně sacharidů – rýže, plantain, 
jam, fufu a banku tvoří základ jídelníčku.

Jíme ze sáčku
Fufu či banku jsou v Ghaně nejoblíbenějším 
jídlem. Vypadají jako velká bílá koule a chutí 
trochu připomínají naše noky. Angličané to 
nemohou strávit, mně to chutná. Většinou se 
podávají s paprikovou či burákovou polévkou, 
ve které může plavat kus masa – většinou 
část nohy z krávy či kozy. Jedí se rukama, jako 
většina jídel. Doma místní většinou konzumují 
pokrm z mísy, ale pokud se pohybujete někde 
venku, dostanete jídlo do igelitového sáčku, 
kde v jednom rohu prokousnete díru a pak 
obsah „vsajete“ do sebe. Také pitná voda se 
tady prodává v půllitrových sáčcích, které pak 
vidíte všude se válet po ulici. 
Příprava fufu a banku není vůbec jednoduchá. 
Na fufu v ohromné míse smícháte maniok 
a pak dle nálady jam, plantain či cocoyam. 
Na přípravu jsou potřeba dva lidé. Jeden drží 
mísu a hněte těsto rukama,                              ►  

Připravila Aneta Adámková, foto autorka, shutterstock

Bůh dal Evropanům hodinky,
Ghaňanům čas

Věděli jste, že kokosy nerostou na stromech hnědé? Já 
tedy ne. Až poté, co mi tady byla představena obří zelená 
koule, posléze mačetou osekaná, jsem pochopila, že v ruce 
držím kokos. A jaké bylo překvapení, když uvnitř byla měkká 
dužina a tolik mléka, že bych jím naplnila půllitrovou láhev. 
Pomeranč už také nejím jinak než po místním způsobu. 
Osekáte kůru, odříznete vršek a v podstatě vysajete všechnu 
šťávu do poslední kapičky. Zkuste to!

potraviny ve světě
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zatímco druhý v pravidelném rytmu do těsta 
tluče tyčí délky dospělého člověka. Postupně 
se přidává dostatečné množství vody, aby 
vzniklo hladké těsto husté jako při výrobě 
ovocných knedlíků. Pak už jen vytvarovat 
koule velikosti dlaně a fufu je hotové. Banku 
je na přípravu o dost náročnější. Potřebujete 
sušená kukuřičná zrníčka, která dáte rozmo-
čit do vody na tři dny. Po této době je roze-
melete, přidáte další vodu a necháte opět tři 
dny stát. Hotové těsto se vaří zhruba hodinu, 
přičemž směs musíte neustále míchat.
 
Čas je relativní
Cestovala jsem různě po světě, ale nikdy jsem 
nebyla spokojena s jiným pivem než českým. 
V New Yorku jsem chodila do českých hospod 
na plzeň. V Anglii do baru na staropramen. 
Stejně tak všude jinde. Tady v Ghaně by bylo 
asi dost těžké shánět české pivo. Což dělat 

nemusím, protože místní Club je výborný. 
Ghaňané ale spíše upřednostňují domácí tvr-
dý alkohol. Nejpopulárnější jsou akpeteshy 
a také likéry, jejichž chuť bych přirovnala 
k becherovce. Alkohol je dost levný, cena pa-
náku se pohybuje v rozmezí 3 až 6 korun. Pijí 
hodně a na čase jim nezáleží.  Čas tady stejně 
není důležitý. Někdo mi tady řekl: „Bůh dal 
Evropanům hodinky a Ghaňanům čas.” 
Na všechno je spousta času, což mi jako 
Evropance dává docela zabrat. Protože 
neustále na něco či někoho čekám. Když 
jsem se tady učila kuchtit, ptala jsem se 
například, jak dlouho by se pokrm měl 
vařit. Prý tak okolo pěti minut – no a po půl 
hodině bylo uvařeno. Někdy zase se zeptáte, 
za jak dlouho se někam dostanete. Pokud 
potřebujete podle odhadu místních hodinu, 
je pravděpodobné, že za 15 minut budete 
na místě. Ghaňané prostě nosí hodinky jen 

na ozdobu. Většinou nefungují, jdou špatně 
či jejich majitel ani neví, jak je číst. Takže 
když se s někým domluvíte na srazu v 5, po-
čítejte, že se sejdete okolo 7, pokud vůbec.

Vařte jako Ghaňané
Díky projektu, který tady buduji, jsem se 
dostala do blízkého kontaktu s místním 
králem. Představte si černocha v barevném 
oblečku, který sedí celý den na svém trůnu 
a přijímá místní obyvatele se stížnostmi typu: 
soused snědl moji kozu, pan X mi dluží peníze 
a odmítá je vrátit, atd. Je zvykem mu občas 
něco donést – peníze, alkohol, potraviny. Já 
mu jednou udělala kuskus. Celé městečko 
pak vědělo, ze obruni (běloch) uvařil pro krále 
evropské jídlo. Následující týden, když jste 
se někoho zeptali, jaké je jeho oblíbené jídlo, 
byl to kuskus. Vím, že král dal radě starších 
okusit, ale rozhodně tím nemohl nakrmit 

Typický bar, v Ghaně nazývaný spot

Na trzích nakupují v Ghaně všichni

Příprava fufu je náročná
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všechny. Stejně všichni milovali kuskus, byť 
ho nikdy v životě nezkusili. 
Pokud chcete jídlo připravit po opravdu 
ghanském způsobu, pak to musíte udělat 
následujícím způsobem: prvně se pokuste 
přesunout celý sporák ven či lépe rovnou 
rozdělejte oheň. Posypte celé okolí odpadky, 
abyste přilákali dost myší, a nechte je proběh-
nout se po všech hrncích, pánvích, vařečkách, 
příborech. Vydlabejte dřevěnou mísu a pak 
cosi, co tvarem připomíná přesýpací hodiny – 
to je nyní váš nový kuchyňský mixér. Sežeňte 
potřebné ingredience, usmlouvejte cenu 
tak, aby pokud možno nepřesáhla 10 korun. 
Připravte si kýbl s dešťovou vodou či pokud 
jste nestihli nasbírat, když pršelo, zajděte k nej-
bližšímu prameni. Samozřejmě zvládáte unést 
dva velké kýble na hlavě. Já toto zvládám jen 
s malým nedostatkem, že se celá zmáčím.  
Očistěte zázvor, česnek a cibuli. Nakrájejte 
na menší kousky a dejte do vydlabané mísy. 
Následně za pomocí vlastnoručně vyrobené-
ho mixéru vše rozmixujte. Pokud jste správný 
Ghaňan, máte hotovo do pěti minut. Mně to 
zabere tak osm, začátečník by si měl vyhradit 
zhruba půl hodiny. Správný pohyb zápěstím 
nejde zdokonalit jinak než každodenní praxí. 
Během tohoto času se vám ve vodě vaří pá-
livé papričky a rajčata. Nejbližším hadrem vy-
třete hrnec a postavte na oheň či sporák. Roz-
mixovanou směs dejte do hrnce a povařte. 
Zatímco vaříte tuto směs, vydlabejte z papri-
ček a rajčat semínka a v mixéru rozmixujte. 
Zašťourejte se v nose. Zalijte trochou vody 

a přidejte do hrnce se zázvorem, česnekem 
a cibulí. Pohybem ruky přivolejte nejbližší 
dítě a dejte mu minci se slovy:„Přines mi sůl.“ 
Celá směs by měla mít konzistenci asi jako 
zavařenina. Zašťourejte se v nose. Během 
hodinového čekání na dítě, přestože stánek 
se solí je hned za rohem, dejte vařit rýži. Když 
se dítě vrátí, pořádně mu vynadejte, občas 
je třeba mít i proutek po ruce. Když je rýže 
hotová, hadrem vytřete mísu, rukou naberte 
rýži a omáčku. Svolejte všechny své ratolesti 
a s chutí se pusťte do jídla. Všichni jedí ruka-
ma ze stejné mísy. Toto je sice trochu extrém, 
ale pohybuji se v docela chudé oblasti. Já 
měla jen to štěstí, že jsem našla šikovného 
muže, se kterým jsme si zrekonstruovali dům 
a který mi vyrobil kuchyň.

Běloši jsou hvězdy
Během svého pobytu v Ghaně se neustá-
le snažím nějak porozumět této kultuře. 
Pokaždé přijdu na něco nového. Když jsem 
přijela, jako důvod nízké životní úrovně 
jsem viděla nedostatek vzdělání. Později 
nedostatek dobrých mravů a vzdělaní. Nyní 
už hledám důvody všude. Jako například 
netřídění odpadu, málo spánku, nesprávné 
slavení Vánoc a podobně. Co je ale velký, 
zatím podle mě hlavní problém, je způsob 
myšlení. Lidé žijí ze dne na den. Myslí jen 
na obstarání jídla. Rodiče nezajímá dětí 
zdraví, vzdělaní. Jsou pro ně pracovní síla. 
Ve škole neučí děti samostatně myslet, zato 
můžete vidět prvňáčky s mačetami pilně 

sekající školní pozemek. Řekla bych, že ma-
četa je v podstatě školní pomůcka. Některé 
děti nevlastní ani tužku, zato mačetu má 
každý. Já si svoji koupila asi po měsíci tady. 
Prvně jsem zavítala do obchodu se školními 
potřebami, protože jsem chtěla dětskou 
velikost. Bohužel tam jsem ji nesehnala, 
takže jsem si musela koupit klasickou 
velikosti Artušova meče. Jak jsem posléze 
zjistila, děti ji mají menší díky neustálému 
používání a broušení. 
Doba se však modernizuje, takže dnes 
vidíte lidi se smartphony (tak polovina je 
ale nefunkční a nosí se pouze proto, že jsou 
cool a používají je běloši), způsob myšlení 
se ale nemění. Například na místní klinice, 
přestože mají počítač, všechno neustále 
zapisují do knihy a jsou schopni nechat vás 
v bolestech čekat dvě hodiny, než v knize 
vyhledají vaše číslo, najdou správnou složku 
a vpustí vás do ordinace. 
Jen k dokreslení toho, že řada věcí se zde 
dělá pouze proto, aby se napodobila běloš-
ská praxe: v prosinci se začali na ulicích rojit 
prodavači s čepicemi, rukavicemi, sněhule-
mi. Nabízeli mi je ke koupi, tak se ptám: „Vž-
dyť je horko, proč bych si to měla koupit?“ 
Odpověď mě dostala: „No přece proto, že 
je to cool, běloši to teď nosí.“ Někteří lidé si 
myslí, že běloši jsou jim nadřazení, protože 
Ježíš byl běloch. V neděli jdou do kostela, 
ale pokud po cestě potkají bělocha, otočí 
se a jdou zpět domů. Že toho dne už byli 
požehnáni dost.                                                   ►

Tradiční obydlí jsou z hlíny

Ghaňané často vaří venku

Ženy zvládají i velké náklady

Na trhu je vše čerstvé
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z GhanyRECEPTY

GarGamel lečo
NázeV je můj VlaStNí, oFiciálNě Se Pokrm NazýVá gardeN egg, což mi S ghaNSkým 
PřízVukem zNělo jako garamel.

Ingredience: zázvor, česnek, cibule, rajčatový protlak, vejce, chilly 
papričky, lilek, ryba (sardinka, makrela, tuňák)

Postup
Opět rozmixujeme 3 základní přísady – zázvor, česnek a cibuli. Uvaří-
me chilly papričky, lilek a rajčata. Vaříme tak dlouho, než je možné lilek 
oloupat. Lilek a rajčata oloupeme, zbavíme semínek a nakrájíme. Vše 
smícháme dohromady a povaříme. Přidáme vejce dle chuti a sůl. Ke konci 
přidáme rybu dle vlastního výběru. 

Nejlépe se k pokrmu hodí jam, plantain, rýže, brambory.

Ingredience: zázvor o velikosti palce, 2 stroužky česneku, 1 velká cibule, 
4 chilly papričky, 3 rajčata, rajčatový protlak, mrkev, rýže

Postup
Přibližně 20 minut vaříme chilly papričky a rajčata, rozmixujeme očištěný 
zázvor s cibulí a česnekem. Odstraníme semínka z chilly papriček a rajčat 
a také rozmixujeme. Vše smícháme dohromady a povaříme. Dle chutě 
dosolíme a přidáme protlak. Přidáme dostatečné množství vody, pova-
říme a přidáme rýži. Vaříme stejným způsobem jako samotnou rýži, tedy 
tak, aby byla celá ponořená. Když je rýže uvařena do měkka, přidáme 
nastrouhanou či na kolečka nakrájenou mrkev. Vše smícháme a povaříme. 
Dle chuti dosolíme. 

Podáváme s nějakým masem, nejlépe kuřecím, a většinou salátem 
typu coleslaw.

Jolof rýže 45 minut

Buráková polévka
Ingredience: zázvor o velikosti palce, 1 velký stroužek česneku, 2 cibule, 
1 balení jemné arašídové pomazánky, 4 pálivé papričky, 1 větší balení 
rajčatového protlaku, voda, maso (hovězí, kozí, kuřecí)

Postup
Očistíme zázvor, oloupeme česnek, cibule a vše rozmixujeme. Do hrnce 
umístíme maso dle vlastního výběru a pokryjeme rozmixovanou směsí. 
Přidáme trochu vody a asi 20 minut vaříme. Mezitím smícháme burákové 
máslo s vodou, aby to mělo hustotu přibližně jako těsto na lívance. 
Vaříme 10 minut. K masu a rozmixované směsi přidáme namixované 
papričky s rajčatovým protlakem. Následně to vše smícháme s povařeným 
burákovým máslem. Vaříme na mírném ohni asi hodinu. 
Podávat můžeme s rýží, fufu či banku, v Čechách nejlépe s knedlíkem 
či chlebem.

2 hodiny českého času
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JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

investovat
do vzdělání se vyplatí

pro děti, mládež,
dospělé i profesionály

pro začátečníky
i pokročilé

JAZYKOVÉ POBYTY V ZAHRANIČÍ

www.jazykovepobyty.cz

Výrobek 
Čerstvé české mléko
plnotučné, 3,5 %,
získal ocenění 
ZLATÁ SALIMA 2014.

Naše čerstvé mléko pochází od krav 
z čistých Orlických hor.  Jeho zpracování 
provádíme pomocí nejmodernější 
technologie, která zajišťuje uchování
jeho přirozené podstaty. 
Tento způsob zpracování společně 
se skleněnou lahví, do které je mléko 
plněno, jsou garancí uchování všech 
typických chuťových vlastností a vitamínů.
Věříme, že kdo naše mléko ochutná,
ocení jeho vynikající chuť.

 INZERCE
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Palačinky si můžete usmažit k snídani, jako 
to dělají v Americe, či si je dát jako hlavní jídlo 
k večeři po francouzském a konec konců i čes-
kém způsobu. Jejich obliba se rozšířila z Evropy 
do americké, ale také asijské a africké kultury. 
Patří k základním jídlům v mnoha zemích, 
které si palačinky přizpůsobily vlastním chutím 
a místní nabídce surovin. 
Málokdy zůstane jen u samotné placky. 
Palačinky se plní sladkou nebo slanou náplní, 
zdobí se, zapékají či flambují. Jako sladká 
náplň poslouží nejčastěji marmeláda, povidla, 
tvaroh ovoce, ale i čokoláda, ochucený jogurt 
a zmrzlina. Vylepšit můžeme výše jmenované 
například rozinkami, oříšky, kokosem, citru-
sovou kůrou a na vrchu vše završit šlehačkou, 
ochucenou polevou, sirupem, strouhanou 
čokoládou nebo třeba medem. Kombinací je 

nespočet a všechny jsou zaručeným trhákem. 
Slaná varianta může obsahovat různé druhy 
zeleniny, sýr, uzeniny, ryby, houby či vejce. 
Vylepšit chuť mohou všemožné bylinky, 
koření, zakysaná smetana a nastrouhaný sýr. 
Palačinky lze rolovat, přeložit na polovinu či 
čtvrtinu, případně pouze cípy, nebo zavázat 
do tvaru měšce.

Původ neznámý
Slovo palačinka lze vystopovat až do sta-
rověku. V řečtině se plochý koláč označuje 
jako plakús, latina ho přejala jako placenta. 
Takto odvozený název se používá například 
v Rakousku (Palatschinke), Slovensku (pala-
cinka) či Maďarsku (palacsinta).  
Z jiných zdrojů se však můžeme dočíst 
i o zcela jiných možných původech slova pala-

činka, majících nádech tajemna a špionážní 
zápletky. Maďarský hrabě Esterházy byl v roce 
1687 hostem na banketu v Paříži na dvoře 
Ludvíka XIV. Měl s ním cestovat i osobní ku-
chař Francisco Palaccini, aby pochytil nějaké 
gastronomické vychytávky francouzské ku-
chyně. Kuchaře zaujala chutná placka zvaná 
crêpes. Rozhodl se ale francouzský výtvor dále 
vylepšovat – těsto vyrobil silnější, placku po-
třel vrstvou marmelády, sroloval ji a na vrchu 
ozdobil šlehačkou a ovocem. A tak prý získaly 
palačinky jméno po kuchaři Palaccinim. Ma-
ďaři by dnes rádi považovali palačinky za svůj 
výtvor, ačkoli kuchař pocházel z dnešního Ru-
munska a jednoznačně se nechal inspirovat 
francouzskou kuchyní.

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

Placka tisíce podob
Placka z mouky patřila k základům jídelníčku všech starých ná-
rodů. Archeologické důkazy naznačují, že palačinky jsou prav-
děpodobně nejstarším a nejrozšířenějším obilným pokrmem 
v prehistorických společnostech. Podobu palačinky, jak ji zná-
me dnes, jsme převzali pravděpodobně z Francie, konkrétně 
Bretaně. Ale kdo ví…

CO JE PALAČINKA?
Palačinka je tenká placka z řídkého 
nekynutého těsta, která se na tuku 
smaží v pánvi. Základní suroviny 
na výrobu těsta tvoří mouka, mléko 
a vejce. Variant je však nespočet již při 
výrobě samotného těsta – můžete sáh-
nout po různých druzích cukru, mou-
ky, namísto mléka použít sodovku, 
do těsta nakrájet kousky zeleniny, 
uzeniny, oříšků, přidat koření.
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Palačinkový svátek
V anglicky mluvících zemí se slaví Palačinkový 
den (Pancake Day), a to v úterý před Pope-
leční středou, kdy začíná půst před Velikono-
cemi. Školy a jiné instituce organizují závod, 
během kterého účastníci běží s palačinkou 
v pánvi a musí ji vyhazovat a opět chytat. 
Pověst říká, že tato tradice vznikla v polovině 
v 15. století v anglickém městě Olney. Hospo-
dyně na poslední chvíli potřebovala dosmažit 
palačinky před započetím půstu, neboť 
konzumace mouky, vajec a cukru, pova-
žovaných za luxusní suroviny, byla v postním 
čase zakázaná. V tom zaslechla hospodyňka 
zvony z kostela svolávající na mši. Vyběhla 
narychlo z domu oblečená v zástěře, stále 
ještě palačinkou v pánvi. 
V palačinkovém souboji se nyní utkávají 
dokonce i vážení poslanci britského parla-
mentu, aby podpořili charitativní organizaci.

Palačinky ve světě
U nás známé palačinky se obdobně připravují 
i v Rakousku, Slovensku či v zemích bývalé 
Jugoslávie. Rakušané mají i rozkouskovanou 
verzi – tzv. Kaiserschmarrn (císařský trhanec), 
poprvé připravený pro císaře Františka 
Josefa I. Trhanec bývá podáván s rozinkami, 
mandlemi, jablečnými povidly a posypaný 
moučkovým cukrem. V Německu si nejčastěji 

objednáme Pfannkuchen nebo Eierkuchen, 
které odpovídají našim klasickým pala-
činkám. Německou krajovou specialitou jsou 
tzv. Äpfelküchle – smažené jablečné kroužky 
zalité palačinkovým těstem a posypané 
cukrem a skořicí. 
Francouzské palačinky, crêpes, jsou 
symbolem Francie, ale neméně oblíbené 
jsou i ve Francii, Belgii, Švýcarsku, ale 
také Argentině, Brazílii, Japonsku, Číně 
či Thajsku. Ve speciálních stáncích si je 
můžete objednat se sladkou náplní, zmrz-
linou nebo třeba mořskými plody, mletým 
masem a zeleninou. Regionální francouz-
skou obdobou z pohankové mouky jsou 
tzv. galette. 
Americké, kanadské a mexické palačinky 
jsou většinou podávány ke snídani. Kromě 
mouky, vajec a mléka obsahují také prášek 
do pečiva – jsou menší, silnější a nadý-
chanější. Těsto může obsahovat i přísady 
jako podmáslí, borůvky, jahody, banány, 
jablka, čokoládu nebo sýr. Jsou přelité 
javorovým sirupem, máslem, arašídovým 
máslem, medem, posypané ořechy či 
ovocem. V USA, Mexiku, Kanadě nebo 
Austrálii se palačinky těší takové oblibě, 
že zde můžete zajít do celé řady řetězců 
restaurací specializujících se jen na výrobu 
této pochoutky. ●

příběhy jídla

PALAČINKOVÝ SLOVNÍČEK
Apam balik – malajská palačinka s kukuřicí 
a kondenzovaným mlékem
Bahn xeo/ bahn knot/ bahn Khol/ bahn 
can – vietnamské palačinky
Blini – ruské palačinky s dlouhou tradicí, 
do slané varianty se přidávají strouhané 
brambory a plní se slaninou nebo rybami
Cachapas – kukuřičné palačinky oblíbené 
ve Venezuele a Kolumbii
Crêpes – francouzské tenké palačinky 
Crespelle – italské palačinky
Crumpet – anglické palačinky z kynutého 
těsta, konzumované horké a polité máslem, 
populární například i na jihu Afriky
Fläskpannkaka – švédské placky, do těsta 
se přidává vepřové maso, pečou se v troubě
Frixuelos/ Filloas – španělské palačinky, při 
různých příležitostech se do těsta přidává 
krev ze zabijačky
Galletes - francouzské slané palačinky 
z pohankové mouky
Hotcakes – mexické, ale také filipínské 
palačinky, většinou z kukuřičné mouky. Jsou 
podávány s různými omáčkami, například 
sirupem, kondenzovaným mlékem nebo 
pomazánkou z kozího mléka
Chazaamari – nepálské rýžové palačinky 
podávané s masem či vejci 
Injera – palačinka ve východní Africe, je 
vyráběná z místní obilniny nazvývané teff. 
Podává se pod salátem nebo masem, aby 
nasákla jejich šťávu, a dojídá se poté, co je 
hlavní chod zkonzumován. 
Naleśnik – polská palačinka podávaná s ovo-
cem, marmeládou nebo slanými náplněmi
Okonomiyaki – japonská varianta z mouky, 
vajec, zelí a dalších ingrediencí
Palacsinta – maďarský název pro palačinku. 
Do těsta je někdy přidáváno sladké víno
Palatschinke – rakouská a bavorská pala-
činka, je obdobou té naší
Pancake – americká obdoba palačinky 
z kynutého těsta ochucená zejména javo-
rovým sirupem nebo borůvkami 
Pannekoek – nizozemské palačinky, silnější 
a větší než francouzské crêpes, podávané se 
všemožnými sladkými i slanými náplněmi. 
Na jihu Afriky připravované afrikánskou 
komunitou, nejčastěji se skořicovým cukrem
Panqueques – palačinky z Guatemaly, 
podobné těm americkým
Piklets – malinké palačinky podávané 
v Austrálii či Novém Zélandu, většinou 
k rannímu nebo odpolednímu čaji
Rishiki – palačinka z Pákistánu vyráběná 
z celozrnné mouky, vody a vajec, polévaná 
medem
Serabi – indonéská palačinka z rýžové mou-
ky a kokosového mléka
Æbleskive – tradiční dánské palačinky 
ve tvaru koule, podávány s džemem a po-
sypané cukrem
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Je čas:
Sehnat si recept a ingredience 
na mazanec a beránka.

Připravit si z vykoledovaných 
vajec výbornou jarní 
pomazánku.

Vařit si zeleninové vývary 
a krémy. Osvěží vás a zároveň 
zahřejí. 

Vypěstovat si doma řeřichu.  
Je to úžasně snadné a pokroky 
budou bavit celou rodinu!

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Teprve nedávno jsem 
si všimnul, že u ovoce a zeleniny 
mohu narazit na označení třídy 
jakosti. Je to nějaká novinka?

Od roku 2009 se do jakostních tříd 
(I. a II.) zařazují následující druhy ovoce 
a zeleniny: jablka, hrušky, citrusové 
plody, kiwi, broskve a nektarinky, 
jahody, stolní hrozny révy vinné, 
salát, endivie kadeřavá letní a endivie 
zimní, paprika zeleninová a rajčata.  
U II. Třídy můžeme zaznamenat malá 
poškození, a to jen u 10 % hmotnosti 
nebo počtu. Pro obě třídy však platí, 
že produkty musejí být celé a zdravé, 
nenapadené hnilobou, škůdci či 
poškozené mechanicky či mrazem. 
Stejné hygienické podmínky platí i pro 
okrájené či nařezané produkty.

Duben
Předjarní úklid

Jídelníček by měl být pestrý a barevný. 
Nejdůležitější je pročistit a posílit játra 
– vyhýbat se alkoholu, zařadit dostatek 
ovoce a zeleniny, vyhýbat se výraznému 
koření, česneku a cibuli a odpustit si 
smažená jídla. Místo tabletek si ráno 
zkuste dát čtyři lžíce olivového oleje s 
citronovou šťávou. Vyhněte se sladkým 
limonádám a místo nich si každý den 
připravte jinou zeleninovou nebo 
ovocnou šťávu. Využijte všechno, co nám 
jarní příroda nabízí a čerstvé bylinky 
se pokoušejte zařazovat do pokrmů 
co nejčastěji – do salátů, polévek i při 
přípravě hlavních jídel a příloh.
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PEKAŘSKÝ MED
Vážená redakce,
jsem velkou milovnicí medu – čaj bez něj si 
nedovedu představit, při nachlazení dětí je 
mým hlavním pomocníkem a naučila jsem se 
ho používat také při nedělním pečení místo 
cukru. Med většinou nakupuji na farmářských 
trzích či v prodejnách. Vím, že se i zde mohou 
objevit nepoctiví obchodníci, ale pořád kvalitě 
jejich medu věřím víc tomu supermarketovému. 
Nedávno jsem v obchodě narazila na výrobek 
s názvem pekařský med. Myslela jsem, že se jedná 
o klasický med, který je jen svými vlastnostmi 
vhodnější do pečení. ale po ochutnání mi prostě 
přišel nějaký divný, asi se s ním rychle rozloučím.

alena Krátká, Praha
 
Pekařský nebo také průmyslový med je takový, který 
je určen pro průmyslové použití nebo jako složka 
do dalších potravin. Není tedy určen k přímé spotřebě, 
třeba jako sladidlo do čaje. Do pečení je samozřejmě 
možné ho použít, ale je třeba mít na vědomí, že 
nemusí splňovat přísné nároky kladené na klasický 
med. Pekařský med může například obsahovat vyšší 
množství vody a tedy rychle podléhat zkvašení, mohou 
se v něm také objevovat cizí příchutě a pachy. Je u něj 
také povoleno vyšší zahřátí než u medu standardního. 
I pekařský med samozřejmě musí splňovat podmínky 
zdravotní nezávadnosti, aby mohl být prodáván, ale 
jeho jakostní parametry mohou být zhoršené.

redakce

POCTIVÝ KEČUP
Setkal jsem se na štítku u potravin, třeba u kečupu, že 
na výrobek bylo použito 140 g rajčat na 100 g výrobku, 
některý má 180g/100g. Podle čeho poznám, že je 
v kečupu dost rajčat? Je nějaká spodní a maximální 
hranice? Kolik by muselo být gramů ve výrobku, 
abych věděl, že je tam alespoň 50 % rajčat?

(z webu www.svetpotravin.cz)

Vyhláška 157/2003 Sb. stanovuje minimální podíl 
rajčatové sušiny pro označení výrobku termínem kečup. 
Podíl refraktometrické rajčatové sušiny je měřitelná 
hodnota na rozdíl od množství použitých rajčat, která 
se mohou obsahem sušiny poměrně dost lišit (rozdíly 
odrůd i zralosti). Celková minimální refraktometrická 
sušina je u kečupů stanovena na 12 %, přičemž 
rajčatové sušiny musí být nejméně 7 %. V případě 
kečupů označených Prima, Extra, Speciál musí být 
nejméně 10 % rajčatové refraktometrické sušiny 
(30 % celkové). Rajčata obsahují kolem 7 % sušiny 
(93 % vody), takže ke splnění minimálního požadavku 
se k výrobě 100 g kečupu v přepočtu musí použít více 
než 100 g rajčat (obvykle 135 – 210 g).

redakce

Bylinka měsíce

Pro někoho nevítaný plevel, pro jiného 
nepříjemná „žahavka“. Především ale 
úžasná léčivá bylinka a neodmyslitelná 
součást tradiční velikonoční nádivky. 
Přidat ji však můžete do polévek či 
zkuste uvařit kopřivový špenát. Pro 
léčivé účinky si uvařte čaj, který pomůže 
k celkovému pročištění organismu 
a zmírnění revmatických bolestí, nebo 
si vylisujte čerstvou šťávu, jež vás zbaví 
stresu. Dejte si však pozor, abyste ji 
nasbírali jen do 15. května, po tomto 
datu prý ztrácí své účinné látky.

Kopřiva dvoudomá
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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 

Ce
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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

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 

KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

03/14     29 Kč 
Březen 2014

Jihočeské 
chutě a vůně

Vláknina uleví 
ledvinám

Divočák v kuchyni

Pěkně propečený křápanec

Tajemství nákupního

košíku

Místo sýra
kupujeme škrobbPetra Černocká:

Sádlo před mužem tajím

0314-SP-k3 tisk.indd   1

17.2.14   12:05

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. 

Proč a jak pro vás testujeme 
potraviny?
Éčka nejsou strašákem
TEST ovocných knedlíků:  
Co najdeme v náplni?
Česká gastronomie  
podle Pavla Maurera

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 22. dubna
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křížovka

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
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Tajenka z minulého čísla:
Hippokrates: Výcvik ke zdraví je střídmost v jídle a píle v námahách.



Hotel Mědínek v  Kutné Hoře je to pravé místo 
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•   Pronájem veškeré potřebné prezentační 
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•   Zajištění cateringu pro konání kongresů 

a konferencí

Komfort a služby 
•   Restaurace Mědínek s vyhlášeným šéfk uchařem Jiřím Tégerem
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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
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