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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

Z našeho webu

Nenechte si ujít

Proč je dobré snídat ovesné vločky? A jsou nazelenalé 
brambory zdraví nebezpečné? To vše a mnohem více 
se dozvíte v naší webové Poradně. Podělte se o svou 
zkušenost z nákupu a poraďte i ostatním, na co 
si při nakupování dávat pozor. Zeptejte se 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 avíza o nebezpečných potravinách 
na trhu ihned poté, co se v obchodech 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 odborných testů.

Rozpékaný chléb urychluje naše stárnutí 
a hladovění škodí intelektu. Tato a další 
zajímavá fakta se dočtete každý den 
v rubrice Aktuality. Buďte o krok napřed 
a poučte se jako první, které potraviny přidat 
do nákupního košíku! 

V rubrice Testy naleznete výsledky testů všech 
potravin, které jsme v uplynulých letech testovali, 
od mléčných produktů přes masné výrobky až 
po těstoviny a knedlíky.

Víte, jak správně skladovat zakoupené 
potraviny a kdy je nejvyšší čas je vyhodit? 
Všechny potřebné informace se dozvíte 
na našem webu v rubrice Nebezpečné 
potraviny. Vydáme se také inspirovat se 
chutnými recepty z Vysočiny nebo zaručenými 
tipy čínské medicíny, jak se stravovat v jarních 
měsících. Mrzí vás, že často vyhazujete 
potraviny? V našem webovém desateru 
poradíme, jak plýtvání jídlem zabránit. 

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) Basic
Na dárek se mohou těšit:   Karel Řezníček, Postřekov 

Monika Černochová, Mořkov 
Petra Žáková, Valašská Polanka 

Blíží se grilovací sezona, a pokud si chcete dopřát lahodný 
gurmánský zážitek, PENNY má pro Vás v nabídce kvalitní maso 
pod značkou Dobré maso. Hovězí, vepřové a kuřecí maso 
značky Dobré maso garantuje původ masa od certifikovaných 

dodavatelů, má atraktivní obal s přehlednou etiketou, která nebrání pohledu na zboží. 
Pochutnejte si na pořádném steaku z PENNY.

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

Nová věrnostní akce  
pro zákazníky PENNY se jmenuje:
a) Naše Země
b) Věnuj se sportu
c) My máme rádi Česko

Soutěžte s Penny

www.svetpotravin.cz v dubnu

Téma měsíce:  
Vítězné výrobky  
našich testů

Poradna:  Může sýr 
způsobit bolest hlavy?

Recepty pro vás

více na www.svetpotravin.cz

naše květnové číslo se nese ve znamení testování. 
Praktickým průvodcem pro výpravy do obchodů vám 
bude náš seznam vítězných potravin z uplynulých 
testů, díky kterému se dozvíte, které špekáčky, pivní 
limonády či párky určitě přidat při jarním nakupování 
do košíku. O tom, jak se potraviny pro testování vybírají, 
jaké chytáky se mohou skrývat ve složení výrobků 
a jak na zjištění mediálních testů reagují výrobci, jsme 
si povídali s Miroslavem Kobernou z Potravinářské 
komory. V rubrice Zaostřeno se navíc dočtete, jak a proč 
zohledňovat cenu výrobků, jejich český či zahraniční 
původ a proč výrobky privátních značek mohou 
překvapit. Stejně jako éčka, která jsou v mnoha potravinách obhajitelná. Proč 
se jich nebát a nepřikládat jim větší hrůzostrašnost, než si zasluhují, se dočtete 
v Potravinové policii. 
V rozhovoru s organizátorem gastronomických festivalů Pavlem Maurerem 
se dozvíte, proč francouzské michelinské restaurace mívají vlastní bylinkovou 
zahrádku, svůj vytříbený jídelníček staví na surovinách místních sedláků 
a v čem může být toto poznání inspirativní i pro českou kuchyni. Přišel už totiž 
čas, abychom začali být hrdí na poctivé české produkty. Místo nakupování 
nesmyslů si přece můžeme pořizovat místní kvalitní a výživnými látkami nabité 
potraviny, které už znaly naše babičky, a my jsme jen trochu pozapomněli, co je 
pro nás opravdu dobré. Zkuste se sami zamyslet nad tím, jak dlouho v obchodě 
vybíráte nové oblečení nebo elektrospotřebič, a kolik pozornosti věnujete 
výběru tak základní položky, jako jsou potraviny… Někdy nás k celkové změně 
životního stylu musí dovést až extrémní situace. Stalo se to v případě studentky 
Julie, která se i za pomoci správné stravy dokázala statečně poprat se závažnou 
nemocí. Nejenže se díky svému pozitivnímu přístupu, zdravé superstravě 
a vynikající péči lékařů uzdravila, navíc se rozhodla pomáhat ostatním ženám 
a založila nadaci Brave Hope. Inspirace je prostě všude kolem a záleží jen 
na nás, zda dokážeme mít oči otevřené.

Krásný květen vám přeje
Jana Uhlířová, editorka

editorial
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Přečtěte si
Zahrádka v květináči
Vytvořte si vlastní oázu klidu 
z rostlin, kterými se budete 
nejen kochat, ale následně 
je využijete třeba při vaření 
nebo jako zábavu pro děti. 
Že bydlíte v bytě a nemáte 
zahradu? K vytvoření miniza-
hrádky vám postačí balkon 
nebo okenní parapet! Kniha 
Anity Blahušové vám poradí, 
na co si dát pozor, než za-
čnete s pěstováním, pomůže 
vám vybrat správné nádoby, 
nářadí a také rostliny vhodné 
právě pro váš domov. Všech-
ny popisované a vyobrazené rostliny a jejich kombinace patří 
mezi nejsnadnější k pěstování a jsou vybrané tak, aby za-
ložení minizahrádky zvládl začátečník. Kniha obsahuje i prak-
tické a tvůrčí tipy a triky, které jistě ocení i letití zahrádkáři.  
Vydává Smart Press za 399 Kč.

Jídlo na prvním místě
Obnova sil, lepší trávení, zba-
vení se zdravotních problé-
mů a jen tak mimochodem 
optimalizace hmotnosti 
– o tom všem se dočtete 
v knize Melissy a Dallase Har-
twigových. Představí vám str-
hující příběh biochemických 
reakcí organismu na složení 
potravy, dopřejí vhled do vzá-
jemných vztahů hladin hor-
monů, vysvětlí závislost 
mozku na cukru a hlavně 
ukáží cestu z bludného lesa 
nezdravých návyků. Jídlo 
na prvním místě nabízí sku-
tečnou životní změnu a neduhy, o kterých jste si rezignovaně 
mysleli, že jimi budete trpět už navždy, vás přestanou trápit. 
Inspirují vás nákupní průvodce, recepty na lahodná jídla i pří-
běhy těch, kteří změnu stravování s úspěchem absolvovali.  
Vydává Jan Melvil Publishing za 329 Kč.

Laskončina kuchařka
Pohádkové prasátko Pigy se 
svou kamarádkou a skvě-
lou kuchařkou Laskonkou 
připravili výběr těch nejbá-
ječnějších receptů pro malé 
kuchtíky. Laskončina ku-
chařka je plná jednoduchých 
receptů a kreslených návo-
dů, jak si mohou děti samy 
připravit zdravou snídani 
a svačinky do školy, osvěžují-
cí limonády a spousty jiných 
dobrot. Kuchařka je celá 
kreslená a tím návodná i pro 
děti, které zatím neumějí číst. Recepty pro děti od pomazá-
nek přes zdravé svačinky až po jahodové muffiny naleznete 
i na www.pigy.cz. Kuchařku vydává Fragment za 179 Kč. Př
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Na sváteční čtvrtek jsou na pardubickém zámku 
připraveny tradiční již třinácté Slavnosti perníku. 
Na dospělé i děti čeká pestrý jarmark perníku, 
medu a občerstvení a dále výstava perníků, 
malování obrázků do perníkové galerie, pohád-
ková představení, soutěž o nejrychlejšího jedlíka 
perníku a loupání perníku z perníkové chaloupky.

Perníkové hody 8. května

Poctivá kuchyně 12. až 25. května
V Litomyšli se konají slavnosti ve jménu 
Magdaleny Dobromily Rettigové. Restaurace 
ve městě a okolí budou nabízet speciální 
menu podle jejích kuchařek, chystají se 
gastronomické soutěže, zážitkové večeře, 
soutěž o nejlepší domácí bábovku a kotlíkový 
guláš či burza osvědčených rodinných receptů. 
Akce vrcholí gastrofestivalem pod širým nebem 
na Smetanově náměstí.

1. květnaRůžové pokušení
Podlehněte růžovému pokušení a poznejte jeho 
vášnivou vůni, lahodnou chuť a lechtivé aroma. 
Šestý ročník Svátku růžových vín se uskuteční 
od 10 do 18 hodin v příjemném prostředí 
Svatováclavské vinice na Pražském hradě s krásným 
výhledem. Za vstupné 100 Kč získáte katalog 
a 5 degustačních mincí. Více na www.ruzove.cz.

Férová snídaně 10. května
Férová snídaně ve vašem městě je piknikový 
happening na podporu fair trade a odpovědné spo-
třeby. Koná se při příležitosti Světového dne pro fair 
trade, což je svátek, který slaví druhou květnovou 
sobotu tisíce lidí na celém světě. Přidejte se k nim 
a posnídejte taky, seznam zúčastněných měst 
naleznete na www.ferovasnidane.cz.

Prague Food Festival 23. až 25. května
Třídenní svátek jídla s dlouholetou tradicí 
se uskuteční v Královské zahradě Pražského 
hradu na místě původních středověkých vinic. 
Osmý ročník festivalu nabídne skvělé pokrmy, 
nejlepší šéfkuchaře, představí špičkové podniky, 
producenty alkoholických i nealkoholických 
nápojů a delikates. Předprodej odstartoval 
1. dubna na www.praguefoodfestival.cz.

kalendárium

Chřestová sezona 10. května 
Tradiční chřestové slavnosti odstartují v Hostíně, 
následovat by měly slavnosti v Praze. Přijeďte 
ochutnat chřestové pochoutky připravené odborníky, 
nakoupit si nejčerstvější chřest za zvýhodněné 
ceny a zúčastnit se soutěže o „Chřestožrouta roku“. 
Návody jak poznat čerstvý chřest a řadu receptů 
naleznete na webu www.ceskychrest.cz.
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Jednoduchý úklid
Express systém je novým, dokonalým pomocníkem pro rych-
lý a efektivní úklid podlahy, se kterým jde vytírání samo 
od ruky. Ždímání je založeno na rotačním systému, který 
účinně vyždímá mop a ruce tak zůstanou suché a čisté. 
Podlaha dostane šetrnou, ale účinnou péči, ať už se 
jedná o podlahu dřevěnou, plovoucí nebo z linolea. 
Skvělé je i velmi snadné ovládání a úklid účinný 
i bez čisticích prostředků. Snadnou manipulaci 
umožňuje otočná hlava o 360°, úklid je 
tak snadný kolem nábytku, v rozích 
a pod nábytkem. Zakoupíte v ob-
chodních řetězcích za 1399 Kč, více 
informací na www.spontex.cz.

Jako praví Angličané
Když Angličan řekne čaj, myslí tím Earl Grey, tedy velmi aroma-
tický černý čaj s bergamotovým olejem, což je receptura již ze staré 
Číny, kterou do Anglie přivezl státník Charles Grey. Sypaný Lipton 
Finest Earl Grey je lahodnou jakostní směsí čajovníků z 35 exo-
tických rovníkových zemí a oleje z kůry bergamotu. Zkuste ho do-
plnit mlékem podle vzoru milovníků čaje o páté. Designovou dózu 
s 200 g sypané čajové směsi zakoupíte ve vybraných obchodech 
za maloobchodní doporučenou cenu 199 Kč.
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Medvídek s lesním ovocem
Nadýchaný piškot s ovocným pyré 
z borůvek a ostružin, to je nová příchuť 
nejen dětmi oblíbeného médi Brumíka. 
BeBe Brumík Lesní ovoce obsahuje  
45 % ovoce v náplni stejně jako předchozí 
dvě ovocné příchutě a maminky jistě 
potěší, že neobsahuje žádná barviva 
nebo konzervanty. Aby však byla 
svačinka dětí dokonale vyvážená, je 
vhodné k Brumíkovi naservírovat ještě 
třeba kousek čerstvého ovoce a sklenici 
mléka. Doporučená cena za balení 30 g je 
8,90 Kč.

Pikantní francouzské pokušení
Víte, že ementál zraje dva až osmnáct měsíců a jeho typicky velké díry 
byly v minulosti považovány za nedokonalost? Jeho vyzrálost můžete 
posoudit třeba ochutnáním Emmentalu Président pikantní naslád-
lé chuti podtržené vůní oříšků. Nakrájený na kostičky nebo plátky 
podávaný se suchým bílým vínem poslouží i jako rychlé občerstvení 
pro návštěvu. Président Emmental plátky 100 g je v prodeji v běžné 
prodejní síti za 32,90 Kč, balení 200 g zakoupíte za 54,90 Kč a bloček 
250 g za 89,90 Kč.

Inspirace čtyřmi elementy
Nové čaje a koření inspirované čtyřmi elementy představila 
společnost Sonnentor. Jedná se o směsi koření: Svěží, Vydatné, 
Farmářské, Líbezné (40  g za 105 Kč) a čtyři nové směsi čajů: Klidná 
duše, Pevná vůle, Kořeny života, Svobodná mysl (27 g za 70 Kč). 
Další novinkou je Raráškova poznávací sada 20 čajových sáčků, 
čaj Štístko a Raráškův čaj Nebojsa, med s malinami Šťastná 
včelka, čokoláda Mlsounek, Raráškovo sladké kouzelné koření aj. 
Zakoupíte v e-shopu Sonnentor a v prodejnách zdravé výživy.

Všestranný pomocník
Americká značka KitchenAid představuje nejúspěšnější 
model kuchyňského robotu ARTISAN 5 KSM 150 i v ČR. Vše-
stranný robot s mísou o objemu 4,8 l s celokovovou konstruk-
cí, hmotností 11,3 kg a protiskluzovou gumovou podložkou je 
odolným partnerem pro kuchyňské 
radovánky. Do multifunkčního 
místa lze upevnit volitelné 
příslušenství, díky kte-
rému můžete strouhat, 
krouhat, krájet, lisovat, 
mlít a mnohem více. 
Vyrábí se ve více než 27 
barvách. Zakoupit lze 
u vybraných prodejců 
a na www.kitchenaid.cz 
za 17 290 Kč.

novinky na trhu
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Unikátní expozice českého vinařství Cesta za vínem v horním ochozu Hradu Litoměřice interak-
tivní formou přibližuje taje historie a výroby vína a představuje jednotlivá vinařství Čech. Od února 
si výstavu můžete nejen prohlédnout, ale přímo na místě také degustovat produkty prezen-
tovaných vinařských oblastí. „Návštěvník může ochutnat šest vzorků vín pocházejících z českých 
vinařských oblastí,“ upřesňuje vedoucí hradu Lenka Gottwaldová. O víně přitom vyprávějí průvod-
ci s certifikátem Sommeliér junior. „Jde o novinku, kterou chceme zintenzivnit propagaci českých 
vinařů. Inspirovali jsme se loni při návštěvě Salonu vín ve Valticích,“ uvedla Lenka Gottwaldová.

V Česku nadále přibývá minipivovarů, nyní jich je 215, za poslední tři roky se jejich počet 
více než zdvojnásobil. Minipivovarům se daří i přesto, že jejich produkty jsou v průměru 
o 10 až 50 % dražší než pivo od velkých výrobců. Malí výrobci se snaží zákazníky lákat 
na jiné pivo, než je v Česku i celosvětově nejrozšířenější ležák. Díky malým vyráběným 
objemům mohou více experimentovat a vařit různé pivní speciály. Velký zájem je o sil-
ná piva typu India Pale či pšeničná piva. Začíná móda piv Wood and Barrel Aged,  
to znamená piv v sudech po destilátech, whisky, bourbonu či dobrých vínech.

Na český trh vstupuje nová pražírna kávy Fair&Bio. Jde o pražírnu, která je zároveň sociálním 
podnikem, jenž zaměstnává pět lidí s postižením, a přitom je zapojena do Fairtrade, spravedlivé-
ho obchodu. Rozšiřuje se tak nabídka původních českých výrobků pocházejících od fairtradových 
farmářů. Jejich produkty poznáte podle označení FAIRTRADE®. Tato ochranná známka je důkazem 
toho, že při pěstování plodin a jejich zpracování nebyla zneužita dětská práce, pracovníci dostali 
ochranné pomůcky a nebylo ničeno životní prostředí. Pražírnu provozuje družstvo založené ne-
ziskovou organizací Ekumenická akademie, která se věnuje fairtrade již od roku 2004.

Spotřeba sýrů v České republice pozvolna roste a přibližuje se průměrné spotřebě v Evropské unii, 
která dosahuje 17 kg na osobu ročně. Český zákazník nakupuje především polotvrdé sýry holandského 
typu – eidamy a goudy. Specifikem českého trhu je i vysoká obliba tavených sýrů a sýrů s oky. Novou 
rostoucí kategorií jsou tzv. konvenientní sýrové speciality k dalšímu kulinářskému použití, kam patří 
například předsmažené sýry. Ty však nekupujeme jen jako základní potravinu, ale dopřáváme si je i při 
oslavách či posezení s přáteli, kdy vyhledáváme dozrálé archivní sýry, dovážené výrobky s chráněným 
označením původu nebo druhy, které nám chutnaly při návštěvách v zahraničí.

Cesta vína v Litoměřicích

Roste počet malých pivovarů

Káva pomáhá

Novinky až do domu

Milujeme sýry s oky

Rádi zkoušíte novinky na trhu s potravinami? Pak vás zaujme Brandnooz box 
– prémiová služba pro všechny gurmety. Testovat produkty vždy mezi první-
mi umožňuje každoměsíční zásilka boxu s nejméně šesti novými produkty 
s doručením až domů zdarma. Služba funguje od poloviny prosince 2013 a je 
součástí mezinárodního portálu pro testování nových potravin s více než 
100 000 uživateli. Předplatitelům tato služba poskytuje možnost spolurčovat 
food-trendy a výhodně nakoupit, výrobcům produktů účinně pomáhá uvádět 
nové produkty na trh a oslovovat danou cílovou skupinu: pomocí osobních 
doporučení a jejich trvalého šíření prostřednictvím sociálních médií. Více 
na www.brandnooz.cz.
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Proč se nebát éček?
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Proč se vlastně přídatné látky při výrobě 
potravin používají? Zajišťují hygienickou 
nezávadnost, zlepšují kvalitu, zvyšují jejich 
dostupnost ve všech obdobích roku, zlepšují 
nutriční hodnotu i přijatelnost pro spotře-
bitele a zlepšují nebo usnadňují přípravu 
potravin. Každé „éčko“ prochází ověřova-
cím postupem, na jehož konci je uděleno 
povolení k jeho používání, samozřejmě 
maximálně do hodnoty nejvyššího povo-

leného množství. Musí se ovšem prokázat 
technologická potřeba jejich použití, kdy 
požadovaného účelu nelze dosáhnout jiný-
mi prostředky. Éčka se nesmějí používat při 
výrobě medu, másla, cukru, neemulgované-
ho tuku a oleje, mléka a smetany, neochu-
cených kysaných mléčných výrobků s živou 
kulturou, přírodních minerálních a balených 
minerálních vod, kávy (s výjimkou ochu-
cené instantní kávy a kávových extraktů), 
nearomatizovaného čaje, sušených těstovin 
(kromě bezlepkových) a neochuceného pod-
máslí (s výjimkou sterilovaného podmáslí).

Rozdělení éček
Číselný kód E je kód, pod kterým je 
přídatná látka mezinárodně označována. 
Éčka rozdělujeme na barviva, konzervační 
látky, antioxidanty, sladidla, okyselující 
látky, emulgátory, zahušťovadla, želírující 
látky, stabilizátory, modifikované škroby, 

látky zvýrazňující chuť a vůni, kyseliny, 
zásady, soli a estery, tavící soli, nosiče 
a rozpouštědla, protispékavé látky, leštící 
látky, balící plyny a propelanty, odpěňovače 
a pěnotvorné látky, zvlhčující látky, plnidla, 
zpevňující látky, sekvestranty. Některé 
přídatné látky spadají podle účelu použití 
do několika kategorií, ale uvádí se pouze 
název kategorie, která odpovídá účelu, pro 
který je látka v potravině použita. Seznam 
použitých přídatných látek musí být uveden 
na obalu výrobku, každá z látek musí 
být v tomto seznamu uvedena kategorií, 
názvem, nebo mezinárodním kódem E + 
číslo, v sestupném pořadí dle množství, 
v jakém jsou v potravině obsaženy.
Všechna éčka není samozřejmě možné 
hned odsoudit jako nebezpečná a výrobky 
v panice odhazovat zpět do regálu 
v obchodě, když v jejich složení nějaké 
„éčko“ najdeme. Své „E“ mají totiž 
například vitamin C (E 300) a E (E 306-
309), kyselina citronová (E 330), jablečná 
(E 296), pektin (E 440) nebo mastné 
kyseliny (E 304). „Nejsou škodlivá 
a neškodlivá éčka, pouze povolená 
a nepovolená. Testy, které se s nimi 
provádějí, jsou opravdu přísné a v případě 
pochybností tato éčka nejsou povolena 

Kolem problematiky éček v potravinách se šíří řady nejasností 
i mýtů a mnohokrát zbytečné paniky. Posvítili jsme si na ně 
a vysvětlíme vám, na jaké přídatné látky je třeba dávat si 
pozor, na co se zaměřit při čtení obalů a jak vybírat produkty 
co nejprospěšnější našemu zdraví.

potravinová policie
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pro používání. Navíc, testy již schválených 
éček probíhají podle vývoje laboratorních 
metod stále znovu a znovu a používání 
éček se neustále přehodnocuje. 
Samozřejmě, čím méně má výrobek 
éček, tím je v zásadě kvalitnější, ale bez 
některých éček prostě daný produkt 
nevytvoříte,“ říká Dana Večeřová, mluvčí 
Potravinářské komory. 

Potraviny, které se ještě dále 
zpracovávají, smějí obsahovat přídatné 
látky pouze v případě, že ty jsou 
povolené i v potravinách, které se z nich 
vyrábějí. Pro některé přídatné látky není 
stanoveno nejvyšší povolené množství 
konkrétní číselnou hodnotou. Při výrobě 
potravin se v takovém případě použije 
pouze nezbytně nutné množství. Platné 
právní předpisy rovněž výrazně omezují 
použití přídatných látek ve výživě pro 
kojence a malé děti, kde je povoleno 
použití pouze několika z nich (např. 
lecitin, L-askorbát sodný, arabská guma, 
oxid křemičitý).

Povinná upozornění
V případě, že existuje riziko možnosti 
nepříznivého ovlivnění zdraví z důvodu 
nadměrné konzumace nebo možnost 
zdravotního rizika pro určitou cílovou 
skupinu spotřebitelů, stanovují předpisy 
zvláštní požadavky na označování, jejichž 
účelem je spotřebitele na tato rizika 
upozornit, uvádí web Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce.
Jedná se o tyto případy:
•  potraviny obsahující více než 10 % 

sladidel polyalkoholických cukrů musejí 
být na obalu určeném pro spotřebitele 
označeny textem „Nadměrná konzumace 
může vyvolat projímavé účinky“

•  potraviny obsahující aspartam musejí 
být na obalu určeném pro spotřebitele 
označeny textem „Obsahuje zdroj 
fenylalaninu“

•  na obale potravin obsahujících jedno 
nebo více těchto potravinářských barviv: 
žluť SY (E 110), chinolinová žluť SY (E 104), 
azorubin (E 122), červeň allura (E 129), 
tartrazin (E 102), ponceau 4R (E 124), musí 
být uvedena doplňující informace „Název 
nebo číslo E barviva/barviv: mohou 
nepříznivě ovlivňovat činnost a pozornost 
dětí“. Jedná se především o výrobky 
typu bonbony, želé, žvýkačky, snacky 
či lupínky. Lze je najít i v cukrářských 
výrobcích, instantních nápojích, 
nealkoholických nápojích a přibarvují se 
jimi i alkoholické likéry. 

Povinnost se však nevztahuje na nápoje 
s obsahem alkoholu vyšším než 1,2 % 
objemových. Upozornění o nepříznivých 
vlivech na děti se také nemusejí uvádět 
v případech, kdy uvedená barviva byla 
použita pouze k dekoraci či orazítkování 
skořápek vajec.

Opravdu „bez“?
SZPI ověřuje i to, zda výrobci neklamou 
spotřebitele, když na potravinách uvádějí 
tvrzení typu „bez konzervantů“, „bez 
éček“, „bez umělých sladidel a barviv“ atd. 
Informace o nepřítomnosti přídatných 
látek lze na obale určeném pro spotřebitele 
uvádět jako dobrovolnou informaci nad 
rámec požadavků, totiž pouze za určitých 
podmínek. Tato označení nesmějí uvádět 
spotřebitele v omyl, pokud se jedná 
o charakteristiku potraviny, a nesmějí rovněž 
navozovat dojem, že 
výrobek má 
jiné vlastnosti, 
když všechny 
ostatní 
produkty mají 
tytéž. Tvrzení 
o nepřítomnosti 
přídatné látky 
by nemělo být 
uváděno u těch skupin 
potravin, u kterých předpisy použití určitých 
přídatných látek zakazují. Označení potraviny 
by rovněž nemělo navozovat dojem, že 
potraviny neobsahující určitá aditiva jsou 
bezpečnější než výrobky bez těchto aditiv či 
vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo 
výživové přiměřenosti jiných potravin. Pozor 
bychom měli dát na potraviny dovážené 
ze zahraničí, protože mohou obsahovat 
přídatné látky, které u nás není povoleno při 
výrobě potravin používat. ●

potravinová policie
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Značení masa 
Od dubna příštího roku by se mělo výraz-
ně rozšířit značení původu u baleného 
masa. Podobným způsobem, jako se nyní 
značí hovězí, by se podle nového nařízení 
EU mělo označovat vepřové, drůbeží, sko-
pové a kozí maso. Ze značení se tak do-
zvíme, odkud zvíře pocházelo a kde bylo 
poraženo. Nynější legislativa například 
umožňuje, aby byl kód pro Českou repub-
liku CZ uváděn u kuřat, která byla do země 
dovezena z Polska a v ČR pouze naporcová-
na a zabalena. Údaj o tom, kde se kuře vy-
líhlo, bylo vykrmeno a poraženo, tak chybí. 
Čeští spotřebitelé se po sérii afér v před-
chozích letech začali více zajímat o původ 
potravin, které kupují. Výrobci potravin 
proto začali zdůrazňovat tuzemský původ 
výrobků a surovin.

Řádění myší 
Loni prudce vzrostl počet případů, kdy 
Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce nařídila zavřít provozovnu kvůli 
výskytu myší. Zatímco dosud šlo o jednot-
livé případy ročně, loni se jich objevilo 
20. Podle ředitele inspekce SZPI Martina 
Klanici jde o podcenění situace ze stra-
ny provozovatelů. V uvedených přípa-
dech nebylo výjimkou, že inspektoři našli 
v prodejně či v zázemí myší trus, ale něko-
likrát si běhající myši i natočili na video. 
A situace se dále zhoršuje. „Zejména 
velké řetězce ve snaze mít co nejvyšší zisk 
podceňují vyčlenění jak peněz, tak lidí 
na prevenci proti výskytu hlodavců, kte-
rá je zárukou bezpečnosti potravin. V ně-
kterých obchodech se tak myši prohánějí 
opakovaně,“ uvedl Klanica.

Kvalitní potraviny
Další výrobky získaly certifikáty značky 
Český výrobek – garantováno Potravi-
nářskou komorou ČR. Oprávnění užívat 
značku získala společnost Bohemilk na vý-
robky polotučné mléko ve skle a plnotučné 
mléko ve skle, společnost Boneco pro vý-
robek Majolka exklusive, kavárna Chotě-
boř pro exklusivní dorty Paříž a Paříž Extra 
a výrobek Český česnek z Podkrkonoší. 
Značka zaručuje zpracování na území ČR 
i příslušný podíl české suroviny ve výrobku. 
Je udělována na dobu tří let. Výrobky, 
které značku získaly, jsou v průběhu této 
doby namátkově kontrolovány a v případě 
zjištění závažného nedostatku může být 
značka výrobku odebrána. Značka byla 
zatím udělena 53 společnostem, což před-
stavuje více než 1 200 výrobků.

Více pekařů 
a řezníků
„Zájem o učení na pekaře a řezníka se v po-
sledních letech mírně zvýšil, počet zájemců 
o cukrářský učební obor je stabilní,“ říká ře-
ditel SOŠ a SOU Znojmo Josef Brouček. „Řez-
ník je dost specifické povolání, proto je o něj 
menší zájem. Kraj cítí, že tyto obory jsou po-
třeba, proto poskytuje studentům po splnění 
určitých kritérií stipendium. Díky tomu máme 
stabilní počet uchazečů i přesto, že populační 
křivka klesá," řekl Brouček. Většině vyučených 
řemeslníků v potravinářské výrobě se daří 
najít i dobré uplatnění. „Pekaři a řezníci ne-
mají problém, cukráři se uplatní také slušně,“ 
poznamenal Brouček. Schopnosti českých 
řemeslníků dokládá řada účastí na meziná-
rodních soutěžích a ocenění.

Nebezpečí plastů
Chemikálie obsažené v plastových obalech 
mohou pronikat do balených potravin 
a škodit zdraví, pokud jsme jim vystaveni 
dlouhodobě. Autoři článku, který vyšel v ča-
sopise Journal of Epidemiology and Commu-
nity Health, tvrdí, že určité množství synte-
tických škodlivých látek z obalů do potravin 
proniká. Jde o tak malé množství, že samo 
o sobě zdraví uškodit nemůže, avšak jestli-
že někdo jí potraviny balené a skladované 
v plastech pravidelně, je jeho organismus 
chronicky vystaven nízkým dávkám prokaza-
telně škodlivých látek. Autoři článku upozor-
ňují také na obtíže výzkumu dlouhodobého 
vlivu, protože balené potraviny konzumuje 
většina lidí a není možné vytvořit kontrolní 
skupinu, která jejich vlivu vystavena nebyla.

Utajené nebezpečí
Anorexie se v ČR týká přibližně 0,5 % dospí-
vajících, úmrtnost je u této diagnózy ko-
lem 5 %. Včasné odhalení nemoci přitom 
razantně zvyšuje šanci na uzdravení. Proto 
Poradenské centrum Výživa dětí zvolilo ano-
rexii za jedno z hlavních edukačních témat. 
„Největší rizika vzniku anorexie nastupují 
kolem 13. až 18. roku věku, věková hranice 
se ale snižuje. Výjimkou nejsou ani desetileté 
pacientky,“ uvedl MUDr. Pavel Kabíček, CSc. 
z Thomayerovy nemocnice v Praze. „Rizi-
kové jsou děti, které se cítí obézní, přestože 
jejich váha je v normě nebo dokonce pod 
její spodní hranicí,“ dodává MUDr. Kabíček. 
„Rodiče by měli zbystřit v momentě, kdy dítě 
začne s jídlem neobvykle manipulovat nebo 
mění dosavadní stravovací návyky.“

palec nahoru, palec dolů
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Měsíčník Svět potravin testuje potravinářské výrobky od začátku 
svého působení na trhu, tedy šestým rokem. Za tuto dobu se povedlo 
nashromáždit řadu cenných poznatků a zmapovat úroveň i kvalitu 
různých druhů potravin na trhu. Mají výsledky vliv na chování 
spotřebitelů a výrobců? Jak si vedou české výrobky v porovnání s těmi 
zahraničními? A co vypovídá cena o kvalitě výrobku? Přinášíme vám 
přehled zjištění vyplývajících z testování potravin i hitparádu úspěšných 
výrobků, které byste měli ochutnat. 

Jak pro vás  
      testujeme  
  potraviny?

zaostřeno
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Odhalení v testování

Cílem objektivních a nezávislých testů by 
vždy měla být snaha usnadnit spo- 
třebitelům orientaci na někdy ne-
přehledném trhu s potravinami, nikoliv 
snaha uměle vyvolávat skandály. 
Neseriozní testy totiž v důsledku poškozují 
jak zájmy spotřebitele, tak výrobce, 
a ve finále i samotné médium. Snahou naší 
rubriky „Testovali jsme pro vás“ je přesně 
definovat, jaké parametry by měl kvalitní 
výrobek v daném segmentu splňovat, 
jaké by měl mít složení, jaké finty někteří 
výrobci při výrobě používají, co je třeba 
sledovat při nákupu ve složení výrobku 
– tedy tipy, jak konkrétní druh potraviny 
správně nakupovat i skladovat. Povedený 
test by vždy měl být spotřebitelsky 
přínosný a pro zákazníka praktický. I proto 
přinášíme na stranách 16 až 20 přehledný 

seznam nejlepších dvou výrobků za každou 
kategorii v posledních patnácti měsících. 
Snad vám budou při nákupu dobrým 
a užitečným pomocníkem. 

Metodika testů 
Co se bezpečnosti týče, jsou na tom 
české produkty velmi dobře. Pokud se 
v ojedinělých případech výjimečně prokázala 
přítomnost škodlivých mikroorganismů 
(listerie, kvasinky apod.), jako například 
ve strouhaném sýru, naměřené hodnoty 
rizikových ukazatelů byly vždy v tak malém 
množství, že s přehledem vyhovovaly 
příslušné legislativě. 
Jak jsme na tom s obaly a značením? Při 
testování kontrolujeme, zda obaly produktů 
dodržují požadavky příslušných vyhlášek 
i vlastní deklarace. Udávané údaje by 

měly být pravdivé, srozumitelné, viditelné 
a čitelné. Nalezené chyby se týkaly spíše 
nepřehlednosti a čitelnosti, žádné závažné 
prohřešky ve značení, snad kromě testu 
uzeného, kde chyběly údaje o obsahu 
masa, jsme nezaznamenali. Vhodným 
doporučením pro výrobce pak může být 
například požadavek zřetelnějšího uvedení 
obsahu alkoholu u pivních limonád nebo 

rubrika podporována

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

zaostřeno

Naše testy vždy probíhají ve spolupráci s odbornými 
a důvěryhodnými institucemi, jakými jsou například Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze či Státní veterinární ústav 
v Praze, co se analytických testů týče. Zárukou vysoké kvality 
a odbornosti senzorického testování je pak složení odborné 
poroty, do níž jsou vybíráni profesionálové z řad šéfkuchařů, 
kulinárních publicistů, zástupců spotřebitelů i výrobců. 
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jasné označení typu pekařských výrobků, 
pro které se konkrétní hladká mouka hodí. 
Důležité je i uvedení potenciálních alergenů. 
Objevili jsme ovšem i uvádění spotřebitele 
v omyl, například tvrzeními typu „z dobrých 
vajec“ na obale majonéz.  „Údaje jako 
,dobrá vejce‘ či ,poctivé uzeniny‘ jsou 
porušením vyhlášky,“ říká Pavel Kopřiva 
ze Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce. „Všechny výrobky musejí a priori 
splňovat podmínky předpisů, tudíž jsou 
dobré a poctivé. V opačném případě by byly 
výrobky konkurence, byť vyhovující právním 
předpisům, nedobré či nepoctivé, a to ztrácí 
logiku.“ Důležitá je i povinnost (od prosince 
2014) uvádět složení většími písmeny, 
problémy s čitelností nemusejí mít nyní ani 
zástupci starší generace. 
Parametry analytických testů konzultujeme 
vždy s odborníky dané instituce a společně 
s nimi vypracováváme i kritéria hodnocení. 
Důležitost jednotlivých složek je pak 
zastoupena v celkové známce poměrně 
dle procent – laicky řečeno má například 
v případě špekáčků obsah masa celkovou 
váhu ve výsledné známce 50 %, zatímco 
ostatní parametry jako značení, obsah soli 
a tuku či senzorika si rozdělí zbývajících 50 %. 
Hodnotíme i přítomnost přídatných látek, 
vysvětlujeme, jaké konkrétní látky a za jakým 
účelem jsou do potraviny obvykle přidávány, 
a zda je tento postup při technologii výroby 
opravdu nutný. Tento fakt potom vždy 
bereme v úvahu i při hodnocení.

Koukejte na cenovky
Cena nejde vždy ruku v ruce s kvalitou, 
a není proto spolehlivým ukazatelem, 
kterým bychom se při nakupování měli řídit. 
Tato skutečnost se konkrétně potvrdila 
jak u testu mouky, kde zvítězily levnější 
produkty privátních značek, tak u testu 
párků, kde nejlevnější výrobek skončil 
na druhém místě a nejdražší třetí od konce. 

Podobné výsledky přineslo i testování 
margarínů – na předních pozicích se umístily 
i produkty z levnější kategorie, přičemž 
cenové rozpětí vzorků bylo velmi široké, 
od 25 až po 112 Kč. Dražší tedy automaticky 
neznamená kvalitnější.

Nejsme popelnicí
Zatímco neustále slýcháme, že Česko je 
popelnicí Evropy a pro kvalitní potraviny 
je třeba vyjet za hranice, někdy by se nám 
tento přístup nemusel úplně vyplatit. 
Prokázal to například test strouhaných sýrů, 
do nějž byly zařazeny i produkty z Německa, 
Itálie, Polska a Francie. Vítězem testu se 
stal jak sýr francouzský, tak i výrobek český. 
Některé z italských a německých produktů 
se přitom umístily až na posledních místech. 
Podobně bodovaly české uzeniny v testu 
vídeňských párků, kde se neztratily ani 
v silné konkurenci vzorků z Německa, 
Rakouska a Slovenska a kde navíc výrazně 
předčily zahraniční párky v obsahu masa: 
průměr dosahoval u českých výrobků 82 %, 

u německých a rakouských 80 % 
a u rakouských pouze 69 %. České produkty 
tedy obecně horší než zahraniční nejsou.

Překvapení v privátu
Privátní značky nás svou kvalitou i cenou 
příjemně překvapily. Prokázalo se to 
například u testu hladké mouky, kde 
hned čtyři první místa obsadily privátní 
značky, navíc za nižší cenu než konkurenční 
výrobky (dlužno podotknout, že některé 
byly v době našeho nákupu v akci).  
Podobným překvapením bylo i třetí místo 
privátní značky vyrobené v Polsku v testu 
margarínů či rostlinný tuk privátní značky, 
který se ve stejném testu umístil na velice 
slušném čtvrtém místě. Skvěle se umístila 
i pomazánková másla privátních značek. 
Vysvětlení je prosté: i když výrobce na obale 
řady privátních značek řetězců chybí, 
v mnoha případech tyto produkty vyrábějí 
známé a zavedené značky jako například 
Choceňská mlékárna. Privátní značky řetězců 
mohou mít vysokou úroveň kvality.             ►

zaostřeno

Jak se orientovat v množství testů v médiích 
radí i  Úřad pro potraviny: Je důležité, 
aby výstupy testů a  analýz potravin 
pocházely ze seriozních zdrojů. Otázka 
odbornosti a  objektivity výsledků testů 
je z  pohledu informování spotřebitelů 
a  případného ekonomického dopadu 
na  hodnocené subjekty velmi zásadní 
a  důležitá. Lze považovat za  objektivní 
ty testy, u  kterých jsou kromě daných 
výsledků k dispozici i ostatní velmi důležité 
údaje jako složení a odbornost hodnotící 
komise, způsob a  metodika hodnocení, 
odborné zdůvodnění přijatých závěrů, 
druhy používaných analytických a  jiných 
metod, včetně nejistoty měření, informace 
o akreditované laboratoři apod.

POZNáTE dobré 
testy?
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rubrika podporována
zaostřeno

Babičky by se divily
Na potraviny označené jako „domácí“, 
„farmářské“, „staročeské“, „bio“ či 
„babiččina“ se už při testování většinou 
těšíme. Bývají totiž opravdu jiné, i když 
asi ne v tom smyslu, jaký byl výrobcův 
původní záměr. Například u bio produktů 
je lehké šlápnout vedle – tyto výrobky se 
obtížně hodnotí při objektivním testu, 
kdy srovnáváme srovnatelné, a to bývá 
kamenem úrazu například u bioproduktů, 
které vykazují jiné vlastnosti jak 
v chemických, tak v praktických testech. 
Bioprodukty jsou mnohdy hodnoceny 
v senzorice spíše negativně, jako v případě 
pomazánkového másla, kdy především 
kvůli tmavší barvě a netypické vůni 
i chuti bio máslo u poroty propadlo. 
Podobně dopadly i vzorky slunečnicových 

nerafinovaných olejů lisovaných za studena 
s typickou chutí i vůní po surovině 
s tóny oříšků, což nemusejí konzumenti 
vždy přijmout kladně. Většinou tedy 
biopotraviny nezahrnujeme do celkového 
hodnocení a komentujeme jejich vlastnosti 
i specifika zvlášť. 
Ne vždy se také prokázalo, že by vzorky 
zakoupené u malých producentů (řezníků, 
pekařů apod.) obstály výrazně lépe, než 
produkty zakoupené ve velkých obchodních 
řetězcích. Konkrétní případ: špekáček jednoho 
ze soukromých řezníků měl nejen nižší obsah 
masa, ale i prokázanou přítomnost drůbeží 
bílkoviny, a i u dalších produktů malých 
řezníků překvapivě chyběla jedna důležitá 
vlastnost – čerstvost. I proto se řeznické 
výrobky malých řezníků umístily na posledních 
místech loňského letního testu. 
Podobně tristně dopadlo hodnocení povidel. 
Staročeská švestková povidla se nejenže 
výrazně odchýlila od deklarovaného obsahu 
ovoce a neuváděla ve složení konzervanty, 
navíc obsahovala i jablka, která ve složení 
výrobce nejednoznačně deklaroval jako 
ovocné protlaky, a dopustil se tak klamání 
spotřebitele. Podobným propadákem testu 

se stala povidla Ježkův statek, u nichž byl 
obsah švestek pod úrovní legislativního 
požadavku a navíc v senzorickém hodnocení 
získala od všech členů poroty nejhorší 
možnou známku.
„Používání označení ‚domácí‘ navíc 
na potravinách není přípustné,“ vysvětluje 
Ing. Jan Katina, výkonný ředitel Českého 
svazu zpracovatelů masa. „Základním 
předpokladem pro to, aby potraviny mohly 
být uváděny do oběhu, je jejich výroba 
ve schválených potravinářských provozech 
a nikoliv u výrobce doma. Označení 
například ‚domácí uzené maso‘ lze proto 
považovat za klamavé.“

Polepšení výrobci
Výsledky testů mohou být někdy pro výrobce 
cennou zpětnou vazbou a občas přinesou 
své ovoce v podobě „polepšených“ výrobků. 

Polepšili se 
například výrobci 
majonéz, kteří 
již nyní dodržují 
legislativní požadavky i obsah vajec uvedený 
na etiketách. Ve výsledcích testu v roce 2013 
byly prokázány vyšší hodnoty žloutků, než 
ve stejném testu realizovaném v roce 2012. 
Výrobci pravděpodobně ověřili nastavení 
receptur a výrobky o vejce obohatili. 
Polepšili se i výrobci margarínů, kdy se 
v testu prokázalo, že žádný z testovaných 
výrobků neměl vysokou hodnotu obsahu 
transmastných kyselin, na rozdíl od dob 
minulých, kdy se právě transkyseliny 
margarínům vyčítaly. „Doba, kdy se používaly 
staré technologie ztužování, jsou dávno pryč. 
Z testu jasně vyplývá, že tuky jsou ztužovány 
správnou a kvalitní technologií,“ řekl k testu 
Ing. Jan Pivoňka z VŠCHT. Podobně testy 
pomazánkových másel před lety poukazovaly 
na ojedinělé „falšování“ rostlinnými tuky, 
v testu před rokem jsme žádný podobný 
vzorek nezachytili. 
Ke zlepšení dochází i v oblasti značení. 
Při testování pivních limonád jsme 
například objevili rozpor s nařízením SZPI, 
kdy společnost Staropramen na svých 
etiketách uvádí „slazeno přírodně“ 
u vzorků obsahujících sladidla z rostliny 
stévie. Při označování potravin ovšem, 
není možno používat pojmy „se stévií“, 
„s extrakty ze stévie“, „s přírodními sladidly“ 
nebo „slazeno přírodně“, neboť stévie je 
považována za neschválenou potravinu 
nového typu na rozdíl od stévioglykosidů 
extrahovaných z rostliny a dále upravených.  

Testování svůj význam určitě má, a to jak 
pro spotřebitele, tak pro výrobce. Vede 
totiž ke zlepšování kvality potravinářských 
produktů i k lepší informovanosti 
spotřebitelů o dané problematice, což je 
i cílem našeho časopisu. A na závěr – již 
v červnu budete mít možnost zdarma 
získat přehledný elektronický soubor 
všech testů, které jsme v uplynulých 
12 měsících realizovali! ●
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Proč se Potravinářská komora rozhodla  
být partnerem testování?
V minulosti jsme výsledky testů zpochyb-
ňovali kvůli používaným metodám a vý-
sledkům, a proto, že se v zájmu nádechu 
senzace srovnávala jablka s hruškami a ná-
sledně s melouny a ananasem, protože to 
je přece vše ovoce. Při zařazení prémiových 
zahraničních výrobků do testů, patřících 
často do jiné kategorie, ovšem bez zdů-
raznění mnohonásobků cenového rozdílu, 
vycházely české výrobky jako nekvalitní. 
Pokud vezmu kategorii šunky, mohu dát 
do testu šunku standard, k tomu šunku nej-
vyšší jakosti „od kosti“, doplnit o ardenskou 
šunku a španělskou sušenou šunku a stále 
porovnávám šunky. Pro kultivaci testů 
jsme se rozhodli spolupracovat s MF Dnes, 
kterou považujeme za lídra v této oblasti, 
a Světem potravin. Na rozdíl od dTestu 
zde nenacházíme tendenční testy s cílem 
poškodit české výrobce.

Podle čeho se vybírají druhy potravin 
pro testování?
Podle toho, co by mohlo zákazníka aktuálně 
zajímat, tedy zmrzliny, špekáčky a nápoje 
v létě, ryby a majonézy na Vánoce, nebo 
podle toho, kde se objevil problém. Ostatní 
podle situace na trhu.

Mají testy moc ovlivnit postupy výrobců 
a chování spotřebitelů?
Testování postupy výrobců ovlivňuje, protože 
nikdo nechce být na konci. Tady se mu 
dostane objektivního porovnání s konku-
rencí. Většina výrobců si interní porovnávání 
dělá, ale mám obavy, že hodnotitelé-zamě- 
stnanci jsou neobjektivní. Důležité je, nakolik 
je objektivní vedení firmy a nakolik bere 
výsledek testu jako podnět k zamyšlení a ne 
jako poškození jména. Chování spotřebitelů 
tak ovlivněno není, spíše chování obchodní-

ků, kteří nechtějí mít v nabídce problematické 
zboží, a tady může mít dodavatel problém.

Testy prokázaly, že české výrobky 
nejsou horší než zahraniční. Domnívá-
te se, že taková zjištění mají vliv 
na chování spotřebitelů?
Naopak se prokázalo, že české výrobky jsou 
lepší než zahraniční a na chování spotřebite-
lů toto vliv má. Podstatné je, zda srovnává-
me srovnatelné výrobky. Na druhé straně 
je nutno si uvědomit, že se u nás prodávají 
výrobky, které by se na trh ve starých zemích 
ani nemohly uvést, ať již z důvodu složení 
nebo různého přepracování, které jsou často 
původem z těchto zemí a jsou vyráběny 
na míru požadavkům obchodních řetězců. 
Zde je původ řečí o odpadkovém koši Evropy. 
Takže „na každém šprochu pravdy trochu“.

V testech se prokázala kvalita i pod-
ceňovaných privátních značek, které 
se umisťují na někdy i vítězných pozi-
cích. Znamená to, že lidé mohou těmto 
značkám důvěřovat?
Problém privátních značek je širší. Jsou ne-
kalou konkurencí normálních značek a jejich 
cílem je zastřít původ výrobků. Často jeden 
výrobce vyrábí několik privátních značek pro 
různé řetězce do různých zemí, které jsou 
všechny stejné kromě obalu, takže se pro 
spotřebitele snižuje možnost výběru. Výroba 
těchto značek nepřináší výrobci přidanou 
hodnotu a pro řetězec tutéž značku často 
vyrábí více výrobců v různých zemích, což 
umožňuje je vydírat možností kdykoliv ukon-
čit spolupráci. Co se týče kvality, je důležité, 
zda jde o souběh výroby privátní značky pro 
řetězec ve staré zemi, kdy je kvalita vysoká, 
nebo pro nové země a pak je většinou nízká. 
Jak to má spotřebitel poznat? Nejen z výše 
uvedených důvodů je privátní značka jev 
nežádoucí a její postavení na trhu je třeba 

omezovat bez ohledu na to, zda na ní z krát-
kodobé perspektivy spotřebitel profituje, 
protože společnost a stát prodělávají.

Informují výrobci dostatečně o kvalitě 
potravin a jejich složení?
Co se týče složení a kvality značení, množ-
ství stížností u českých výrobců klesá, což 
dokazuje kvalitu dozoru, bohužel u dovo-
zových výrobků to neplatí. I to je dobrý 
důvod pro nákup českých produktů, zvláště 
pokud mají označení KLASA, Regionální po-
travina nebo Český výrobek – garantováno 
Potravinářskou komorou ČR. Spotřebitel by 
měl být opatrný u výrobků, kde je složení 
nečitelné, chybí či není v češtině, nebo se 
v něm objevují zkratky, kterým nerozumí, či 
složky, které nezná. Setkáváme se s tím, že 
namísto masa je použito strojně oddělené 
maso, a aby se to nepoznalo, je v označení 
SOM nebo s. o. m., při vylepšení rostlinnou 
bílkovinou se uvede r. b. nebo s. b. apod., 
namísto přídatných látek označených 
kódem E se látka vypíše názvem a doplní se 
„Bez éček“ do názvu.

V testech se ukázalo, že ne vždy musejí 
být dražší potraviny zákonitě kvalitnější. 
Překvapuje Vás toto zjištění?
Ne, protože cenu určuje obchodník, ne 
výrobce, to je jen mýtus, který obchodníci 
vypouštějí. Je-li součástí ceny obchodní při-
rážka 50 až 200 %, je možné, že při aplikování 
nejnižší marže na kvalitní dovážený výrobek, 
který chce řetězec podpořit, bude jeho cena 
srovnatelná nebo nižší, než standardní nebo 
méně jakostní výrobek český. Výsledkem je 
tvrzení, že čeští výrobci jsou drazí a neumějí 
kvalitu vyrábět. Takže nevěřte ničemu, co 
v obchodě vidíte, a hlavně ne ceně. ●

Testy probíhají v českých médiích řadu let a mají silnou odezvu 
mezi čtenáři i výrobci. O způsobu výběru vzorků, problematice 
privátních značek a skrytých chytácích ve složení výrobků jsme 
si povídali s Ing. Miroslavem Kobernou, CSc., ředitelem pro 
programování a strategii Potravinářské komory ČR.

 Srovnávejme
srovnatelné

zaostřeno



Korrekt Hladká mouka 
pšeničná světlá
Výrobce: prodávající Globus

Penny Hladká mouka 
pšeničná
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: 
cukrářské třené 
a šlehané hmoty – 
dorty, bábovky

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

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.

Hladké mouky

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

Strouhané sýry

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

Imco Praha

Gran Moravia  
Grattugiato Fresco
Výrobce:  Orrero Litovel, 

baleno v Itálii
Zakoupeno: Interspar

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

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

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

Z testu: Výrobek odpovídá stadardu. Má 
slanější chuť a tužší střívko. Nejlevnější 
vzorek (2,4 krát levnější než nejdražší párky). 
Naměřen velmi vysoký obsah masa – výrazně 
vyšší, než je deklarováno na obale. Známka 
za senzorické hodnocení 1,3.

Vídeňské párky

Dulano delikatesní 
vídeňské párky
Výrobce: Wolf Schwandorf
Zakoupeno:  ČR 

Globus 
Vídeňský párek
Výrobce:  Globus
Zakoupeno: ČR

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

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

Z testu:  Senzoricky vyrovnaný výrobek, 
v porovnání s nejlepšími ale slabší vůně 
a méně výrazná chuť. Velmi vysoký obsah 
masa, odpovídá deklaraci na obale. Cenově 
patří k levnějším výrobkům. Známka 
za senzorické hodnocení 1,3.
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Varmuža  
majonéza
Výrobce: Delimax Hodonín

Tesco  
majonéza
Výrobce:  Záruba M&K, České Budějovice

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

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

Z testu: Velmi příjemná chuť, nejlepší 
ze všech vzorků. Bez jakýchkoliv pachutí, 
příjemná kyselost. Známka za senzorické 
hodnocení 1,9.

Z testu: Nejvyšší počet žloutků ze všech 
vzorků, díky vysokému obsahu tuku je 
bezpečná a poctivá. Neobsahuje konzervanty 
a zahušťovadla. Známka za senzorické 
hodnocení 3,3. 

Majonézy

Z testu: Vzhled odpovídající, brambory 
hodně rozmělněné, vůně a chuť nevýrazná, 
konzistence mazlavá. Chuť lehce 
po bramborách, průměrná, málo krupice, 
hodně mouky. Největší podíl vajec. Chybí 
návod k přípravě a množství brambor. 
Známka za senzoriku 3,3.

Bramborové knedlíky

Faho  
knedlík bramborový
Výrobce: Faho ruční výroba Krhanice
Zakoupeno:  Makro

Láznička  
Bramborový knedlík
Výrobce: Láznička ruční výroba knedlíků
Zakoupeno:  výrobna

Cena za 500 g:  
29 Kč
Složení: 
brambory, mouka, 
vejce, sůl, ocet, 
olej, kypřicí prášek

Mikrobiologie: 
vyšší kvasinky
Gumovitost: 
12,68

Obsah vajec (ks 
vajec na knedlík): 
0,15

Cena za 500 g:  
29 Kč
Složení: 
brambory, mouka, 
krupice, voda, vejce, 
sůl

Mikrobiologie: 
v pořádku
Gumovitost: 
11,74

Obsah vajec (ks vajec 
na knedlík): 
0,6

Z testu:  Výborný vzhled, vůně 
po bramborách, příjemná, lehce mazlavá 
konzistence a výborná chuť. Chybí množství 
použitých brambor. Údaje hůře čitelné. 
Známka za senzoriku 1,6.

Z testu: Menší knedlík, hodně světlý 
a zřejmě vařený v páře, hodně měkký 
a nadýchaný. Vůně po droždí, chuť celkem 
dobrá. Údaje na obalu špatně čitelné. 
Housky je dostatek. Klasický lehký nadýchaný 
knedlík. Známka za senzoriku 2,3.

Houskové knedlíky

Láznička  
houskový knedlík
Výrobce: Láznička ruční výroba knedlíků
Zakoupeno:  výrobna

Svoboda 
Houskový knedlík
Výrobce:  Svoboda výroba domácích knedlíků
Zakoupeno: Tesco

Cena za 500 g:  
23 Kč
Složení: 
houska, hrubá 
mouka, voda, 
vejce, droždí, sůl

Mikrobiologie: 
v pořádku
Gumovitost: 
5,61

Obsah vajec (ks 
vajec na knedlík): 
0,43

Cena za 500 g:  
22,50 Kč
Složení: 
mouka, voda, vaječná 
melanž, houska, sůl, 
droždí

Mikrobiologie: 
v pořádku
Gumovitost: 
1,54

Obsah vajec (ks vajec 
na knedlík): 
0,02

Z testu:  Na první pohled lákavý, drží tvar, 
správně kynutý a chuťově dobrý, nejlepší 
z houskových. Housky by mohlo být víc. 
Souměrná šiška, příjemná vůně po kvásku, 
konzistence dobrá, kedlík se nelepí, ani není 
gumový. Chybí návod k přípravě. Známka 2,3. 

www.svetpotravin.cz 17

vítězové testů



Flora
Výrobce: Unilever ČR

Rama Classic
Výrobce:  Unilever ČR

Cena za 1 kg:  
112 Kč
Složení: 
voda, rostlinné oleje 
a tuky, sůl, mono- a 
diglyceridy MK, sorbát draselný, aromata, 
beta-karoten, vitamin A, D

Deklarovaný obsah tuku: 
45 %
Nasycené mastné kyseliny: 
22,1 g/100 g
Omega 3 MK: 
11,8 g/100 g
Omega 6 MK: 
35,3 g/100 g

Cena za 1 kg:  
86 Kč
Složení: 
rostlinné oleje a tuky, 
voda, sůl, mono- a 
diglyceridy MK, sorbát draselný, aromata, 
beta-karoten, vitamin A, D

Deklarovaný obsah tuku: 
60 %
Nasycené mastné kyseliny: 
29,5 g/100 g
Omega 3 MK: 
5,2 g/100 g
Omega 6 MK: 
35,3 g/100 g

Z testu: Celkem dobrý vzhled, vzorek 
tužší konzistence s poměrně dobrou 
roztíratelností. Chutný margarín, lehce 
máslové chuti s příjemnou dochutí. Mírně 
slané chuť, což někomu nevyhovuje. Barva 
se blíží máslu, trochu nevyrovnaná s 
výraznějšími okraji. Známka za senzoriku 1,6.

Z testu: Dobrý celkový vzhled, tužší 
konzistence, neutrální vůně. Chuť výraznější, 
máslová a lehce slaná, což někomu 
nevyhovuje. Roztíratelnost akorát. Barva 
dobrá, jemně nažloutlá, i když trochu 
nevyrovnaná s tmavším povrchem. Známka 
za senzoriku 1,5.

Margaríny

Z testu: Lehce zakalená sytě žlutá barva, 
řídká nestabilní pěna. Říz přiměřený. 
Příjemně ovocná vůně. Sympaticky lehce 
nevtíravá chuť s osvěžující hořkostí. Vyvážené 
chutě, s trochu vyšší sladkostí. Dobře pitelný 
vzorek působící přírodně. Značení v pořádku.

Pivní limonády

Gambrinus  
Šťavnatý grep
Výrobce: Plzeňský Prazdroj

Samson  
Grapefruit mix
Výrobce: v Rakousku pro Samson

Cena za 0,5 l:  
14,90 Kč
Složení: 
výčepní pivo, voda, fruktózový 
sirup, ovocná složka (šťáva 
z koncentrátu, aroma, kyselina 
citronová, pomerančový extrakt, 
barviva, stabilizátory)

Deklarovaný/zjištěný obsah 
alkoholu: 
2 %/2,08 %
Energetická hodnota: 
145 kJ/100 ml
Obsah cukru: 
3,3 g/100 ml (3,7 kostek cukru 
v 0,5 l)

Cena za 0,5 l:  
17,90 Kč
Složení: 
grapefruitová limo 52 % (voda, 
cukr, šťáva z koncentrátu, 
kyselina uhličitá, regulátory 
kyselosti, aroma, stabilizátory, 
antioxidanty), pivo 48 %

Deklarovaný/zjištěný obsah 
alkoholu: 
2,5 %/2,33 %
Energetická hodnota: 
163 kJ/100 ml
Obsah cukru: 
4,9 g/100 ml (5,6 kostek cukru 
v 0,5 l)

Z testu:  Barva růžovo-oranžová s lehkým 
zákalem. Pěna minimální, rychle opadává. 
Velmi příjemná neagresivní ovocná vůně. 
Dobře sladěná hořkokyselá chuť s vyrovnanou 
sladkostí. Poměrně plné pivo s příjemnou 
dochutí, velmi osvěžující. Značení: ve složení 
chybí množství piva v procentech. Grafika 
vyvolává dojem, že se jedná o ovocnou šťávu 
a nikoliv o nápoj z piva.

Z testu: Nadprůměrně dobrý výrobek 
masové chuti a dobré konzistence. Známka 
za senzoriku 2,2. Zlatohnědý povrch, 
v nákroji středně růžový, ojedinělé vzduchové 
bublinky. Konzistence pružná, soudržná. 
Vůně čerstvé uzeniny, chuť přiměřeně slaná 
a kořeněná, po ohřátí na skusu šťavnatý, 
tužší střívko. Obsah soli (1,67 g/100g) i masa 
odpovídá. Obsah vápníku 244 mg/kg.

Špekáčky

Kostelecké uzeniny 
Špekáčky
Výrobce: Kostelecké uzeniny
Zakoupeno:  Albert

Farmářské 
špekáčky
Výrobce:  ZŘUD Písek
Zakoupeno: řeznictví Dědouch

Cena:  
115 Kč
Složení: 
vepřové maso 40 %, 
vepřové sádlo, hovězí 
maso 10 %, voda, kůže, 
bramborový škrob, sůl, 
E450, E451, E250

Obsah tuku: 
27,7 g/100 g
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa: 
50/71,4 %

Cena:  
99 Kč
Složení: 
vepřové maso 41 %, 
hovězí maso 13 %, 
sádlo 33 %, voda, 
solicí směs, koření, 
difosforečnany

Obsah tuku: 
35,4 g/100 g
Deklarovaný/skutečný 
obsah masa: 
54/71,1 %

Z testu:  Příjemná dobrá chuť, křupavý povrch 
po ohřátí. Známka za senzoriku 1,9. Povrch 
tmavě zlatohnědý, v nákroji středně růžový, 
pružná konzistence. Četnější vzduchové 
dutinky. Vůně čerstvé uzeniny, méně výrazná. 
Chuť přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí 
špekáček na skusu měkčí a mazlavý, střívko 
tužší. Obsah soli (2,2 g/100 g) i masa odpovídá. 
Obsah vápníku 142 mg/kg.
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Fine food   
Švestková povidla
Výrobce: Hamé Kunovice
Zakoupeno:  Makro

Spar Premium   
Švestková povidla
Výrobce: pro Spar Hamé
Zakoupeno:  Interspar

Cena za 1 kg:  
76 Kč
Složení: 
švestkový polotovar 
(lektvar, sušené 
švestky), cukr, 
kyselina citronová, 
žel. látka: pektin, 
barvivo: karamel

Deklarovaný podíl 
ovoce: 
170 g/100 g výrobku
Zjištěný podíl ovoce: 
188 g/100 g výrobku

Cena za 1 kg:  
163 Kč
Složení: 
fruktóza, švestky, 
sušené švestky, 
švestková pasata, žel. 
látka: pektin, kyselina 
citronová, barvivo: 
E150a

Deklarovaný podíl 
ovoce: 
170 g/100 g výrobku
Zjištěný podíl ovoce: 
162 g/100 g výrobku

Z testu: Povidlová barva, příjemná 
vůně, dobrá konzistence. Harmonická, 
méně výrazná chuť – přiměřeně sladká 
i příjemně kyselá. Známka za senzoriku 2,2. 
Nadprůměrný ovocný podíl. Dobrá a cenově 
výhodná povidla vhodná na pečení i roztírání. 

Z testu: Příjemná vůně i barva, chuť 
s vyrovnanou kyselostí i sladkostí. Až příliš 
velké kusy švestek. Známka za senzoriku 
2. Ovocný podíl je ve srovnání s ostatními 
nižší, s odchylkou měření vyhlášku splňuje. 
Poměrně drahá povidla, chuťově velmi 
dobrá, vhodná hlavně na palačinky nebo 
lívance.

Povidla

Z testu: Příjemný, přiměřeně slaný sýr 
rovnoměrné nažloutlé barvy s hladkou 
sýrovou konzistencí s drobnými dutinkami 
na řezu, typickou, přiměřeně slanou chutí. 
Známka za senzoriku 2,4. Obsah sušiny 
i tuku v sušině odpovídá deklaraci. Ve 100 
gramech sýra je 15,8 g tuku.

Eidamy

Moravia  
Eidamský sýr 30 %
Výrobce: Moravia Lacto Jihlava
Zakoupeno:  Makro

Madeta  
Jihočeský Eidam 30 %
Výrobce: Madeta
Zakoupeno:  Interspar

Cena za 1 kg:  
169 Kč
Složení: 
mléko, jedlá sůl, 
mlékárenské kultury

Sušina: 
52 %
Tuk v sušině: 
32,10 %

Sůl: 
1 g/100 g

Cena za 1 kg:  
159 Kč
Složení: 
mléko, jedlá sůl 
max. 2,5 %, syřidlo, 
mlékařské kultury

Sušina: 
52,20 %
Tuk v sušině: 
30,30 %

Sůl: 
1,5 g/100 g

Z testu:  Kvalitní sýr rovnoměrné nažloutlé 
barvy s hladkou, matnou a pružnou sýrovou 
konzistencí. Chuť je typická a přiměřeně 
slaná. Známka za senzoriku 1,8. Obsah 
sušiny i tuku v sušině odpovídá deklaraci. 
Ve 100 g sýra je 16,7 gramů tuku.

Z testu: Po rozbalení povrch mokrý, v obalu 
zůstává tekutina. Konzistence soudržná, 
pevná, ojediněle pórovitost. Libová svalovina, 
na povrchu ojedinělá ložiska tuku. Chuť 
výrazněji slaná, příjemně uzená, výrobek 
na skusu tužší a méně šťavnatý. Chuťově 
solidní standard, příjemná chuť. Známka 
za senzoriku 1,7.

Uzená masa

Dulano Delikatesní uzená 
krkovička
Výrobce: Sutter Německo pro Lidl

  
Farmářské maso
Výrobce:  LE & CO

Cena za 1 kg:  
169 Kč
Složení: 
vepřová krkovice 96 %, 
dusitanová solicí směs (jedlá 
sůl, konzervant dusitan 
sodný), koření, dextróza, 
stabilizátor difosforečnany, 
antioxidant askorbát sodný, 
kouř z bukového dřeva

Obsah masa: 
95,41 g/100 g

Cena za 1 kg:  
139 Kč
Složení: 
vepřová kýta 73 %, voda 
21 %, sůl, konzervant 
E250, zahušťovadla 
cukry, živočišná 
bílkovina, stabilizátory 
E451, E450, antioxidant 
E301, želírující látky E407 
a E508, přírodní koření

Obsah masa: 
91 g/100 g (s přídavkem 
živočišné bílkoviny)

Z testu:  Po rozbalení mírně vlhká, v obalu 
nezůstává uvolněná tekutina. V nákroji 
typická struktura vepřové krkovice. 
Konzistence soudržná, na skusu přiměřeně 
měkká, neuvolňuje vodu. Chuť přiměřeně 
slaná, na skusu šťavnatá, křehká. Chuťově 
lepší průměr, chuť příjemně masová, méně 
výrazná. Známka za senzoriku 1,9.
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Z testu: Olej cenově dostupný, neutrální 
chuti, hodnoty odpovídají deklaraci. Důležité 
je sledovat složení mastných kyselin, 
uvedené na obalu výrobku. 

Slunečnicové oleje

Slunečnicový olej  
100 % přírodní
Výrobce: distributor KFD Prešov
Země původu:  EU

S-budget  
Slunečnicový olej
Výrobce: prodávající Spar
Země původu:  EU

Cena za 1 l:  
39,90 Kč
Vitamin E: 
631 mg/kg

Obsah nasycených mastných 
kyselin: 
10,8 %

Cena za 1 l:  
29,90 Kč
Vitamin E: 
645 mg/kg

Obsah nasycených mastných 
kyselin: 
11 %

Z testu: Použití v kuchyni (rafinovaného 
oleje) především jako salátový olej, případně 
na krátkodobou tepelnou úpravu pokrmů 
smažením, dušením či pečením. Olej 
cenově dostupný, neutrální chuti, hodnoty 
odpovídají deklaraci.

Z testu: Dobrý celkový vzhled, textura, 
vzhled v nákroji i chuť, hůře hodnocená vůně. 
Použito libové maso, výrobek dostatečně 
vysušen.

Vysočiny

Kostelecká  
Vysočina
Výrobce: Kostelecké uzeniny

Hodice  
Vysočina
Výrobce: Masozávod Krahulčí

Cena za 1 kg:  
131 Kč
Obsah čistých svalových bílkovin (max. 13 %): 
12,8 %
Obsah tuku (max. 50 %): 
39,4 %
Obsah masa: 
107
Obsah soli: 
2,7
100 g vyrobeno ze: 
vepřové maso 38 %, hovězí maso 24 %

Cena za 1 kg:  
216 Kč
Obsah čistých svalových bílkovin: 
15,1 %
Obsah tuku: 
36,6 %
Obsah masa: 
125,2
Obsah soli: 
3,1
100 g vyrobeno ze: 
133 g masa

Z testu: Dobrý celkový vzhled, textura, 
vzhled v nákroji, vůně i chuť. Výrobek 
nebyl dostatečně dosušený, obsah ČSB se 
pohybuje na hraně legislativních požadavků.

Cena za 200 g:  
17,90 Kč
Složení: 
pasterovaná smetana, sušené 
odstředěné mléko, bramborový 
škrob, jedlá sůl 0,7 %, smetanová kultura

Obsah sušiny: 
42,9 %
Obsah tuku: 
31,1 %
Obsah bílkovin: 
3 %
Obsah soli: 
0,68 %

Cena za 200 g:  
16,90 Kč
Složení: 
kysaná smetana, sušené 
mléko, sušená syrovátka, 
bramborový škrob, jedlá sůl maximálně 1 %

Obsah sušiny: 
44,1 %
Obsah tuku: 
31,3 %
Obsah bílkovin: 
3,3 %
Obsah soli: 
0,62 %

Z testu: Složení i předepsané hodnoty 
mléčného tuku a sušiny odpovídají 
požadavkům na pomazánkové máslo. 
Neobsahuje žádné konzervační látky, ani 
rostlinné tuky. Odpovídající je i barva, vzhled, 
vůně a chuť.

Z testu: Složení i předepsané hodnoty 
mléčného tuku a sušiny odpovídají 
požadavkům na pomazánkové máslo. 
Neobsahuje žádné konzervační látky, ani 
rostlinné tuky. Odpovídající je i barva, vzhled, 
vůně a chuť.

Pomazánková másla

Pilos Pomazánkové máslo 
Klasik
Výrobce: Agro Tami Slovensko 
Zakoupeno:  Lidl

Spar Pomazánkové máslo 
neochucené
Výrobce:  Choceňská mlékárna
Zakoupeno: Interspar
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křížovka

Tajenka z minulého čísla:
Marcel Boulestin: Vaření není chemie, je to umění. Vyžaduje instinkt a chuť, ne přesné dávkování.
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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 v parametru chuť.

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Internetové kuchařinky si při výrobě směsi 
na špagety obyčejně vystačí s gothajem, 
kečupem, grilovacím kořením, taveným sýrem, 
česnekem a cibulí. Pokud se nám při čtení 
seznamu jejich ingrediencí obrací (nejen) oči 
v sloup a vařit se nám moc nechce, můžeme 
sáhnout v obchodě po již předpřipravené 
směsi na špagety, třeba i s těstovinami 
samotnými. Jde o lákavý způsob, jak ušetřit 
čas a věnovat jarní večer příjemnějším 
aktivitám. Jestli ale jde i o způsob chutný, jsme 
zjišťovali v květnovém redakčním testu.

Hurá do mokřadu
Testovali jsme senzoricky jak samotné směsi 
na špagety, tak směsi s těstovinami. A hned 
na začátku můžeme prozradit a poradit, že 
lepší je koupit si samotnou směs a čerstvé 
těstoviny si uvařit doma. Po mnoha 
měsících, ne-li letech, pobytu v konzervách 
totiž předkládané špagety nejsou zrovna 
v nejlepší formě. Poživatelné jsou, to ano, 
ale jde to i lépe a poživatelnost by neměla 
být jediným kritériem našich chutí. Rozjímat 
nad konzistencí mokřadu je totiž zábavné 
na výletě, ne nad těstovinami v omáčce 
na jídelním stole. 

Masa ve směsích se výrobci samozřejmě 
nepředali, mnohem větší podíl v konzervách 
vesměs zastupují levnější kategorie potravin 
typu rajčatový protlak, mrkev či soja, kterou 
si v prvním okamžiku můžeme splést 
s fazolemi. Ilustrační obrázky na obalech nám 
ale opět slibují hory i s horákem, tu se skvěje 
strouhaný sýr, tamhle se směje bazalka či 
mleté maso. Pokud se přičiníte vlastní aktivitou 
a dokoupením zmiňovaných ingrediencí, 
můžete si samozřejmě vyčarovat na talíři stejný 
zázrak. Zbystřete, pokud se vám konzistence 
masa zdá příliš mazlavá a krémová jako 
v jednom z hodnocených vzorků, může to 
znamenat, že se výrobce snažil zakrýt nepříliš 
populární ingredienci typu vepřová kůže. 
Překvapivě dobré maso jsme nalezli v konzervě 
tuzemské potravinářské firmy a s klidným 
svědomím můžeme prohlásit, že tentokrát se 
jim konzerva opravdu povedla.

Příliš drahý protlak
Špagety ve směsi s omáčkou jsou spíše makaro-
nového typu, které jsou pro výrobu samozřejmě 
praktičtější, neboť jsou silnější a v omáčce se 
tolik nerozmočí. Pozitivněji hodnocené byly 
„špagety“ kratší, které se lépe konzumují. 

Překvapivě nejvíce nás zklamaly těstoviny vyhlá-
šené značky, která nelepí, do nichž jsme marně 
vkládali velké naděje. Nejenže směs obsahovala 
skandálně malé množství masa, obsah výrobce 
nahání zbytečně velkým množstvím špaget 
a kusy mrkve. Nešetří ale na extra panenském 
olivovém oleji. Přitom by možná jen stačilo 
investovat peníze ušetřené nákupem levnějšího 
oleje do pořádné porce masa… To u vítězného 
vzorku v této kategorii je maso vidět na první 
pohled, navíc má výrobek i praktický návod, jak 
pokrm ohřívat. Poslední vzorek jsou v podstatě 
příliš drahé špagety v oslazeném protlaku, re-
cept, který si za pár minut připravíte sami doma, 
i když není jasné, proč by to někdo dělal.

Nešetřete na sobě
Jak by tedy kvalitní a správné suroviny 
na boloňskou omáčku měly vypadat? Hovězí 
i mleté maso je nejlepší vybrat a nechat si 
umlít přímo u řezníka, pro lepší chuť můžeme 
přidat i játra, klobásu či pancettu. Červené 
víno použijeme také kvalitní, hodit se totiž 
bude i při podávání. Při výběru rajského 
protlaku i olivového oleje také nestačí 
„šmejdit“ po nejlevnějších variantách, na chuti 
výsledného pokrmu se nám vynaložené 
prostředky stonásobně vrátí. 
Pokud jste z časových či praktických důvodů 
po konzervované směsi přece jen nuceni 
sáhnout, vybírejte spíše z řady směsí bez 
těstovin, které si za pár minut můžete 
připravit sami, sledujte složení výrobku 
a vybírejte směs s vyšším obsahem masa, 
bez přídavku barviv a konzervantů.      ►

Pravá boloňská omáčka je perlou italské kuchyně. Voní oreganem, 
šalvějí a tymiánem, připravuje se z kvalitního mletého masa a 
červeného vína, vaří se pozvolna až čtyři hodiny, dochucuje se 
strouhaným parmazánem. A chutná tak, že si musíte minimálně 
jednou přidat. Představu máte? Vrátíme se tedy zpátky na zem.

Itálie po česku

naše testování
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Název  Špagetka 

Výrobce  Hamé
Cena za balení 46,90 Kč
Hmotnost 415 g
Složení: voda, hovězí maso (17 % hm.), rajčatový 
protlak, cibule, rostlinný olej, paprika, mrkev, 
pšeničná mouka, cukr, zahušťovadlo: pšeničný 
modifikovaný škrob, celer, sůl, uzená slanina (vepřová 
slanina, solící směs), ocet, aroma 

Senzorické hodnocení 
Chuť – pořadí 1.

Název  spaghetti bolognese 
 

Výrobce vyrobeno v Belgii
Cena za balení 31,90 Kč
Hmotnost 410 g
Složení: vařené těstoviny 30 %, rajčatové pyré 22 %, 
hovězí maso 17 %, pitná voda, rajčata 8 %, cibule, cukr, 
modifikovaný kukuřičný škrob, pšeničná mouka, jedlá 
sůl, rostlinný olej, extrakt z oregána, aroma, extrakt 
z tymiánu, extrakt z pelyňku, bazalka, majoránka, petržel, 
paprikový extrakt

Senzorické hodnocení 
Chuť – pořadí 1.

Název  Viva Směs na špagety 

Výrobce PT servis konzervárna
Cena za balení 36,90 Kč
Hmotnost 300 g
Složení: pitná voda, hovězí maso, rajčatový protlak, 
vepřové kůže, cibule, mrkev, celer, cukr, paprika, 
bramborový škrob, bramborové vločky, sůl jedlá, 
rostlinný olej, stabilizátory: xanthan, E471, aroma, 
zvýrazňovač chutě: glutamát sodný, směs koření

Senzorické hodnocení 
Chuť – pořadí 2.

Název  Le spaghetti 
bolognaise 

Výrobce Panzani, Francie
Cena za balení 64,90 Kč
Hmotnost 400 g
Složení: omáčka: voda, rajčatový koncentrát, hovězí 
maso 5 %, zelenina (cibule, mrkev), sůl, extra panenský 
olivový olej, cukr, aroma (obsahuje mléko), kouřové 
aroma, česnek, kukuřičný škrob, špagety 15 % 
 

Senzorické hodnocení 
Chuť – pořadí 2.

Název  Morca-della 

Výrobce Tatrakon, Slovensko
Cena za balení 39,90 Kč
Hmotnost 400 g
Složení: voda, rajčatový protlak, sója 9 %, vepřové 
maso 7 %, cibule, kukuřično-rýžová mouka, cukr, 
rostlinný olej, jedlá sůl, směs koření v různém poměru 
bez chemické konzervace 

Senzorické hodnocení 
Chuť – pořadí 3.

Název  AQ Špagety boloňské 
 

Výrobce Hamé
Cena za balení 26,90 Kč
Hmotnost 415 g
Složení: voda, těstoviny pšeničné mouky (10 % hm.), 
rajčatový protlak, cukr, rostlinný olej, zahušťovadlo: 
modifikovaný škrob, ocet, jedlá sůl, koření 
 
 

Senzorické hodnocení 
Chuť – pořadí 3.

Nejdříve vykouknou kusy zeleniny, po naklonění 
konzervy vypadne karbanátek. Chuťově docela dobré, 
obsahuje celých 17 % hovězího masa v jedné masové 
kouli, poměrně chutného. V porovnání s ostatními 
vzorky získává kladné body i v estetickém hodnocení. 
Nejlepší je kus masa ohřát v hrnci společně s omáčkou, 
maso rozdrolit či nakrájet na špagety a jeden strávník se 
spokojeně nají, omáčka ovšem s klidem zasytí strávníky 
dva. Na pokrm v konzervě velmi slušný výsledek. 

Výrobek obsahuje podrobný návod, jak ohřívat. 
Těstoviny jsou nadrobno nasekané, 17 % masa a velké 
kusy zeleniny jsou rozmístěny v rámci omáčky tak, 
jak by u boloňské omáčky měly být. Maso nedává 
znát únavu po velkém cestování – pochází z Velké 
Británie, ale směs byla vyrobena v Belgii. Omáčka 
je dochucena, špagety jsou dost silné na to, aby 
se nerozmáčely,  a kromě chuti, která lehce padá 
na jazyk, a nepraktického balení nemáme co vytknout. 

Kladně hodnotíme praktický obal s očky na otevření. 
Na první pohled má podobu základu na boloňskou 
omáčku s hodně našlehaným, krémovým rozemle-
tým masem. Výrazně sladká protlaková chuť,  která 
je hodně cítit po zelenině. Maso je pravděpodobně 
rozemleto najemno, aby se zakryly vepřové kůže 
deklarované ve složení. Ilustrace na obalu výrobku 
neodpovídá, neboť zobrazuje mleté maso. Neurazí, 
nenadchne. 

Směs s dlouhými makarony, velkými kusy mrkve 
a s pouhými 5 % masa. Maso je třeba dlouze hledat, neboť 
při tak zanedbatelném množství a mikroskopických 
kouscích může snadno propadnout. Chutná jako rajčatová 
omáčka s mrkví dochucená zeleninou. Nechápeme 
nesmyslné použití extra panenského olivového oleje. 
Neočekávejme boloňskou omáčku, ušetříme si tak 
zklamání – jak název deklaruje, jedná se o boloňské 
špagety. Neobsahuje barviva a konzervanty. 

Baleno neprakticky v klasické konzervě. 
Drobné kousky, které se zdají být fazolemi, jsou 
ve skutečnosti sojou, kterou doplňuje hodně 
zahuštěný rajčatový nálev. Natrhaných kousků 
masa se ve směsi krčí poskrovnu. Se špagetami 
vytváří omáčka dosti podivný pár, mnohem více 
jí to sluší s chlebem. Obrázek na obalu je hodně 
optimistický, skutečnosti se neblíží ani po přidání 
sýru a bazalky. 

Konzerva bez masa, hodnotíme tedy chuť omáčky 
a špaget, či spíše makaronů, které by byly mnohem 
praktičtější kratší. Omáčka chutná jako oslazený 
protlak, což je problém, pokud očekáváme chuť 
boloňské omáčky. Makarony jsou měkké, rozkydlé, 
ale poživatelné, v omáčce přímo plavou. Nezdá se, že 
by byl dodržen podíl špaget, více obsahu tvoří právě 
ony, ne omáčka, což se poměrně prodraží vzhledem 
k cenovému rozdílu samotných směsí. 

1.

1.

2.

2. 3.

3.
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Tuhle prostou skutečnost si uvědomila 
i Julie. Julie byla ztělesněním amerického 
snu. Krásná, chytrá a úspěšná studentka 
a modelka, která cestovala po světě a její 
kariéra se úspěšně rozbíhala. Až do dne, 
kdy se jednoho dne od svého lékaře 
dozvěděla, že má rakovinu. Vygooglovala 
si vše, co jí pomůže s rakovinou děložní-
ho čípku bojovat, a pustila se do toho. 
Změnila životní styl i stravu a s heslem: 

„Když ti život dá citron, udělej si marga-
ritu“ se dala do boje. Samozřejmě je 
důležité nejen jídlo, ale i psychika, lehké 
cvičení a chemoterapie. „Chemoterapii 
jsem začala týden po tom, co mi řekli, že 
mám rakovinu,“ říká Julie. „Znamenalo to, 
že jsem měla přesně týden na to, abych 
se připravila na závod života. Úplně jsem 
vynechala sůl, tuky, zpracované jídlo, 
kofein, bílý cukr a mouku, jednoduché 

sacharidy jako chleba, rohlíky, těstoviny 
a maso. Začala jsem s detoxikací těla s po-
moci odšťavňovače a mojí mámy, která 
do mě lila cokoliv zeleninového. Celý den 
jsem pila zelený nebo zázvorový čaj, tedy 
dva až tři litry denně.“ V jejím jídelníčku 
nechyběla ani vajíčka, kozí a kravské 
produkty jako mléko a sýry, ale všechno 
muselo být nezpracované, bez přídatných 
látek a nejlépe čerstvé přímo z farmy. 
Konzumovala i hodně tzv. superpotravin, 
jako je zázvorový čaj, černý čaj, kurkuma, 
lněná semínka, červené hrozny, červené 
víno, olej z vínných semínek, brokolice, 
květák, tuňák, propolis, jahody a mnoho 
jiných. „Myslím, že změna výživy pomá-
há v boji s nemocí,“ říká Julie. „Z USA, 
odkud pocházím, jsem poučena o poj-
mech jako superpotraviny, antioxidanty, 
flavonoidy a další pojmy pro složky, které 
pomáhají s bojem s nemocnými buň-
kami. Ta jídla opravdu pomáhají. Všimla 
jsem si na sobě, že od té doby, co je jím, 
tak mi děkuje má pokožka a tělo. Cítím 
se zdravěji, což je ironické, jelikož jsem 
každých deset dnů po chemoterapii byla 
vyřízená.“ Juliin příběh dopadl dobře, 
po chemoterapii i operaci je zdravá. 
A i když jsou v této otázce někteří lé-
kaři skeptičtí, možná její příběh dopadl 
šťastně i díky změně jídelníčku.

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Jídlo jako lék
Už Hippokrates řekl: „Nechť je tvé jídlo 
tvým lékem a tvůj lék nechť je tvým 
jídlem.“ Je vždy užitečné vědět, 
jaké jídlo nám může pomoci i při 
závažných chorobách, či dokonce 
jak i drobnou úpravou našeho 
jídelníčku můžeme preventivně 
nemocem předcházet. Svou stravu 
totiž, na rozdíl od genetických 
dispozic, máme doslova  
ve svých rukou. 

nemoci a potraviny
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Prevence především
Opravdu existují potraviny, které mohou 
zmenšit riziko, že rakovinu vůbec dostane-
te, případně potraviny, které vám v boji 
s touto nemocí, která se podle statistik týká 
každého třetího občana ČR, mohou pomoci? 
Pravda je, že sloučeniny ve stravě mohou 
nastartovat detoxikaci a zabránit genetické-
mu poškození buněk, tedy jakémusi začátku 
rakovinového bujení. V pokročilejších stádi-
ích je strava méně důležitá, nicméně stále 
pomáhá tělu v jeho boji s nemocí a může 
ovlivnit, jak a zda se bujení šíří. Samozřejmě 
to neznamená, že by se strava měla používat 
místo lékařských metod, může však být 
vhodným doplňkem léčby. 
Důležité je hledat potraviny bohaté na anti-
oxidanty, polyfenoly a vitaminy. Na prvním 
místě v jídelníčku by proto mělo být ovoce 
a zelenina co nejčastěji, tedy nejlépe pět 
porcí denně, syrové nebo mírně a rychle 
vařené. Obzvláště vhodnými druhy jsou 
česnek, zelí, avokádo, brokolice, hrozny, 

soja, lékořice, zázvor, kořenová zelenina, čaj, 
kurkuma, citrusy, len či lilkovitá zelenina. 
Vynikající je zelená zelenina a platí, že čím 
tmavší je, tím více karotenoidů, bojujících 
proti rakovině, obsahuje. Koktejlem protira-
kovinných látek jsou i zmiňované citrusy, 
ovšem jako džusy část svých účinných 
látek ztrácejí. Do nápojového programu 
neopomeňte zařadit nízkotučné mléko 
a čaj, a to jak černý, tak zelený. U obou byl 
prokázán pozitivní vliv katechinů na nemoc. 
Do jídelníčku zařaďte i rybí tuk, především 
olejnaté ryby jako makrela, pšeničné otruby, 
jogurt s acidofilní kulturou, mořské plody 
a olivový, řepkový nebo lněný olej. 
Doporučení Národního institutu pro boj 
s rakovinou jsou následující: shodit přeby-
tečná kila a udržovat si normální tělesnou 
váhu, cvičit každý den, vypustit z jídelníč-
ku vysoce kalorická i tučná jídla a snížit 
příjem soli, alkoholu a červeného masa. 
Dejte přednost kuchyňským úpravám, jako 
je dušení, vaření, omezte jídla smažená, 

grilovaná nebo opékaná i solené a uzené 
pokrmy. Obecně je totiž v jídelníčku národů, 
které konzumují velká množství masa, i větší 
výskyt rakovinných onemocnění. ●

nemoci a potraviny

RAKOVINA PRSU
Prevencí je osvojit si stravovací zvyky 
Asiatek, jíst hodně zelí a křížaté zeleni-
ny, pšeničné otruby, sojové produkty, 
fazole, mořské plody a ovoce a zeleninu 
bohaté na vitamin C. Vyhněte se alkoholu 
a nadměrnému příjmu živočišných tuků.

RAKOVINA TLUSTÉHO 
STŘEVA
Důležité je přijímat dostatečné množství 
vlákniny z obilnin, ovoce (hlavně jablka, 
datle, bobule) a zeleniny (nejlépe zelí), 
luštěnin a ořechů. Růstu polypů ve střevech 
zabraňují mořské plody, především tučné 
ryby, dále drůbeží maso bez kůže a potravi-
ny bohaté na vápník.

RAKOVINA PLIC
Nejlepší stravou je zelenina bohatá na beta-
karoten jako mrkev, špenát, brokolice, 
dýně nebo sladké brambory. Vynikající jsou 
i luštěniny, nejlepším nápojem je zelený čaj.

RAKOVINA SLINIVKY
Důležité je množství ovoce (především rajča-
ta či meloun), a to i sušeného jako například 
fazole. Je nutné omezit množství vepřového 
a hovězího masa.

RAKOVINA ŽALUDKU
Pokud nejíte syrovou zeleninu, budete až 
třikrát náchylnější k tomuto typu rakoviny. 
Vynikající je syrové zelí, špenát, čínské zelí, 
tykev, baklažán, cibule a zelené fazole. 
Vyhýbejte se nadměrnému solení, omezte 
grilované pokrmy a potraviny s vysokým 
množstvím sodíku jako slanina a šunka.

RAKOVINA KŮŽE
Ochranu proti melanomům zajistí česnek, 
lněné semínko, cibule, vlašské ořechy i ryby.

Jídelníček
Snídaně:  lžíce bio extra panenského oleje, mrkvový džus se 

zázvorem a jablkem, ovesná kaše s lesním medem, 
rozinkami a mletým lněným semínkem

Svačina:  čerstvý jablkový džus se zázvorem, pomerančový 
džus nebo banán

Oběd:  bílá fazolová polévka, cibule, česnek a mořská 
řasa nebo čerstvý salát s červenou řepou, lněnými 
semínky, rajčaty, hrášková/mrkvová/dýňová polévka 
s jedním malým bramborem místo mouky

Svačina:  nezpracované ořechy (mandle, vlašské ořechy, 
brazilské ořechy)

Večeře:  vařená růžičková kapusta nebo brokolice
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Existují firmy, které respektují věk a upo-
zorňují na možná rizika s tímto věkem 
spjatá. Například mladé, dvacetileté, 
přesvědčují o nutnosti uvědomit si, že 
se v tomto období ustaluje hmotnost 
i tvar postavy, kterou si budou udržovat 

s malými změnami až do konce života. 
Tvrdí, že mladý člověk nemá čas myslet 
na pravidelný denní stravovací režim, 
že prosedí většinu času v posluchárně, 
buduje kariéru a žije intenzivním spole-
čenským životem s dostatkem energeticky 
bohatých nápojů. Je pravdou, že v tomto 
věku nejsou stravovací návyky ideální. Ale 
stále platí – pokud rodiče svému potom-
ku vštípili správné zásady stravování, 
potom se není čeho obávat. Hrozba fast 
foodu se smrskne na výjimky a prosezené 
hodiny v posluchárně se vyváží sportovní 
aktivitou v ranních nebo odpoledních 
hodinách. Když zvážíme cenu za nabízený 
typ stravování, je to pro mladého člověka 
nedosažitelná záležitost.

Riziko výběru
Od chvíle, kdy jsme ale výdělečně činní, lze 
brát nabídky firem vážně. Jak si však vybrat 
tu správnou? Jak poznat, zda nabízená 
strava je pro mě dostačující? Někomu 
stačí řídit se podle ceny, jiný nahlédne 
do fotogalerie hotových pokrmů a někomu 
pomůže rada odborníka. V České republice 
je na sedmdesát firem, které se zabývají 
výrobou a dovážkou krabičkových diet. 
Jako doplňkový sortiment mají i stravu 
pro školáky, studenty, do kanceláří, pro 
těhotné ženy i kojící maminky a nezapo-
mínají ani na seniory. Hlavní činností 
je ale u většiny firem krabičková dieta 
určená k redukci hmotnosti. Sestavené 
jídelníčky jsou rozděleny do kategorií dle 
celkového energetického příjmu a na-
bídka redukčních programů je bohatá. Od 
jídelníčků s nejnižším energetickým příjmem 
4000 kJ nabízené jako Basic, přes Stan-
dard s hodnotou 7000 kJ až po sportující, 
kterým je doporučován program s 15 000 kJ.  
A v tom je základní problém. Pokud chcete 
redukovat hmotnost a vyberete si základní 
(nejlevnější) program na 4000 kJ, nenajde 
se nikdo, pro koho by byl tento program 
vhodný. Dívka s výškou 165 cm ve věku 20 let 

V dnešní uspěchané době nemáme mnozí čas připravit si jídlo 
tak, abychom vyhověli požadavkům na energetický přísun 
živin a současně si udržovali, případně i redukovali, tělesnou 
hmotnost. Lidé, kteří potřebují ulehčit s přípravou stravy a není 
jim lhostejné, co jedí, mají možnost využívat nabídky firem, které 
se specializují na přípravu stravy. Jedná se o tzv. krabičkové diety 
nebo diety do domu.

Vyplatí se dieta 
až do domu?
Připravila Mgr. Andrea Křížová, foto shutterstock

diety
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by musela vážit 10 kg a čtyřicetiletá žena si 
může dovolit hmotnost 20 kg. Je zřejmé, že 
redukce hmotnosti není na místě. Pokud 
si vyberete program na 5000 kJ, vězte, že 
pokud jste vyšší postavy, pohybově aktivní, 
budete hladovět a vaše tělo místo tuků bude 
„spalovat“ bílkoviny, tudíž přijdete o svoji 
svalovou hmotu. Ta se velmi rychle nahradí 
hmotou tukovou a po ukončení dietní kúry 
je jojo efekt stoprocentně zaručen. Program 
na 5000 kJ je vhodný pro lidi menších postav 
s minimální pohybovou aktivitou z důvodu 
např. onemocnění pohybového aparátu.

Bez odborníka ztloustnete
Každá firma nabízející vyváženou stravu by 
měla spolupracovat s odborníkem na výživu. 
Jeho úkolem je od klienta získat základní 
informace, jako je věk, výška, hmotnost, 
zaměstnání (sedavé, aktivní), sportovní 
aktivity (jaké a kolik hodin denně/týdně). 
Na základě těchto údajů vypočítá váš bazální 
metabolismus, který je odrazovým můstkem 
pro zvolení správné energetické potřeby 
klienta. Pokud klient nemá výraznou fyzickou 

aktivitu, není nutné navyšovat příjem ener-
gie. Například pokud má klient zdravotní 
handicap, který jej omezuje v pohybu, lze při 
snižování hmotnosti konzumovat potraviny, 
jejichž energetická hodnota odpovídá jeho 
bazálnímu metabolismu. Pokud ale klient 
cvičí, sportuje více než třikrát týdně alespoň 
hodinu, lze příjem energie zvýšit. Tento 
výpočet by ale měl s klientem prokonzultovat 
odborník. Pokud bude klient přijímat energii 
pod svůj bazální metabolismus, budou 
v organismu probíhat katabolické reakce 
a procento tukových zásob v těle vzroste. 
Zajímá-li nás, jakým způsobem se strava 
připravuje, dobrým ukazatelem je informa-
ce, zda jsou pokrmy připravovány v souladu 
s osvědčením systému HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Points) pro 
zajištění zdravotní nezávadnosti potravin 
a pokrmů během všech postupů od výroby 
po prodej konečnému spotřebiteli, tj. při 
výrobě, zpracování, skladování, manipula-
ci, přepravě a maloobchodní distribuci. 
Tento systém zavazuje výrobce k přípravě 
zdravotně nezávadné stravy.

Pozor na poměr živin
Neméně důležité je i složení připravované 
stravy. Poměry jednotlivých živin jsou 
občas nevyvážené. Bílkoviny se pohybují 
okolo 30 %, sacharidy dosahují 30 – 40 % 
a komu by se líbilo stravovat se dle jídelníč-
ku, který stojí 6 až 12 tisíc měsíčně a jehož 
obsah tuků je 41 %? V knize Referenční 
hodnoty pro příjem živin se uvádí: „Důkazy 
o škodlivém účinku vyššího příjmu bílkovin 
nebyly zatím experimentálně prokázány. 
Na druhou stranu nebyly ani u nadměrného 
příjmu bílkovin zjištěny žádné pozitivní 
fyziologické účinky.“
Fyziologický poměr živin je pro člověka 
10 až 15 % bílkovin, 30 % tuků a 55 až 60 % 
sacharidů. Při zvýšené sportovní aktivitě 
se mohou poměry živin upravit na 20 % 
bílkovin, 30 % tuků a 50 % sacharidů. 
Bílkoviny jsou jak rostlinné, tak živočišné. 
Ideální poměr je 1:1. Tuky i sacharidy 
jsou součástí mnohých potravin. Pro 
náš organismus je profitující, když jsou 
v jídelníčku zastoupeny tuky rostlinné 
v podobě jednodruhových olejů a sacha-
ridy v podobě polysacharidů. Nelze se ale 
zcela vyhnout i nasyceným tukům a jedno-
duchým sacharidům.

Jak si dobře vybrat?
Než se rozhodnete zvolit si jednu firmu, kte-
rá vám bude zajišťovat stravu po celý den, je 
dobré si nejprve zjistit několik informací:
•  zda se strava připravuje z čerstvých su-

rovin, nebo se používají polotovary,
•  zda je strava připravovaná dle hygie-

nických kritérií,
•  jak často firma rozváží stravu,
•  zda spolupracuje s odborníkem, který 

vám doporučí program s dostatečným 
příjmem živin pro růst a obnovu tkání 
a zajistí tím pravidelnou, energeticky 
i biologicky vyváženou stravu po celou 
dobu redukční kúry. ●

Snídaně: pórková pomazánka z tvarohu 
(50 g), chléb (100 g)
Přesnídávka: jablko (150 g)
Oběd: polévka zeleninová (250 ml), 
pečené kuře na pomerančích (150 g), 
vařené brambory (150 g), zeleninový 
salát (150 g)
Svačina: bílý jogurt s ovocem (200 g), 
grahamový rohlík (40 g)
Večeře: rizoto se zeleninou 
a šmakounem (270 g)
Celková energetická hodnota: 7067 kJ 
(62,1 g bílkovin; 53,2 g tuků; 234,7 g 
sacharidů)

PŘíKLAD JÍDELNÍČKU 
NA 7000 KJ

diety
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Kraj Vysočina leží na pomezí Čech a Mo-
ravy a je atraktivní svým poměrně nízkým 
znečištěním ovzduší, zdravými lesy, čistými 
a významnými vodními plochami a zdroji 
pitné vody. Po mnoho desetiletí se zdejší 
lidé živili zemědělstvím. Jeho základem bylo 
a je pěstování brambor. Co je to ale ta pravá 
Vysočina, o tom by s vámi nejspíš lidé z růz-
ných regionů kraje vedli vášnivou debatu. 
Zcela oprávněně si toto označení nárokují 
třeba na Pelhřimovsku. 

Na vrchol kolem krematoria
Při výjezdu z Pelhřimova směrem na Kře-
mešník nelze přehlédnout zdejší zají-
mavou a svým způsobem slavnou stavbu, 
kterou nečekaně zpopularizoval Rudolf 
Hrušínský ve filmu Vesničko má středis-
ková. Slavná hláška „Víš co, Bedřichu, jeď 
do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, 
ať víš, do čeho jdeš,“ je ovšem poněkud 
zavádějící. Ve skutečnosti jde pouze 
o smuteční obřadní síň, kterou včetně 

interiéru, výtvarných děl a urnového 
háje navrhli členové volného rodinné-
ho sdružení architektů-výtvarníků AB 
- Atelier Beneš. Ale teď už vzhůru na Kře-
mešník. Je to pověstmi opředené poutní 
místo s turisticky velmi atraktivními 
pamětihodnostmi, které jsou zasazeny 
do malebného prostředí hlubokých lesů. 
Zároveň ale stejné jméno nese i vynikající 
uzenina – salám uherského typu, který 
stojí za to ochutnat. 

Cestou starých poutníků
Než se vydáme po stopách starých 
poutníků, pojďme si říci něco o historii 
pokrmů ze zdejší nejvíce pěstované plo-
diny – brambor, které byly základem jí-
delníčku našich předků. Od dob Kolum-
ba trvalo hodně dlouho, než brambory 
(chcete-li erteple, kobzole, zemčata, 
zemáky či jak se jim ještě říkalo) do-
sáhly významu, jaký mají dnes. Děkovat 
za ně můžeme Marii Terezii, která 
nařídila tuto plodinu pěstovat, aby 
zastavila hladomor. A hospodyňky si 
se zemskými jablky, jak se bramborám 
na Vysočině také říkalo, poradily více 
než dobře. Dokládají to mnohé způsoby 
jejich úpravy. Jednoduchou přípravou 
brambor je vaření ve slupce (dříve se 
říkalo v mundůru). Na stole se pak 
loupaly a jedly jen posolené, v lepším 
případě s kouskem másla. Zapíjely se 
mlékem nebo podmáslím. Dejme teď 
pomyslný hrnec brambor vařit a než 

Dáte si Křemešník 
z Vysočiny?
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

rubrika podporována

Když se řekne Vysočina, mnoho z nás si kromě názvu jednoho 
kraje nejspíš představí i šišku dobrého salámu. Jenže takové 
uzenářské dobroty, které se tu dnes vyrábějí, si zdejší obyvatelé 
v minulosti moc často dopřát nemohli.

chutě českých regionů
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budou měkké, dokončeme obhlídku 
Křemešníku. Po ní pak můžeme některý 
zajímavý bramborový pokrm ochutnat.

Stříbrná a Zázračná studánka
Cesta starých poutníků nás dovede 
ke Stříbrné studánce, kam se dodnes chodí 
pro vodu. Pramen vyvěrá ze zatopeného 
stříbrného dolu a voda je ledová, chutná 
a skoro se chce říct i voňavá. Dál nás cesta 
vede k myslivně Korce a ke kapličce, která je 
zasvěcena Nejsvětější Trojici. Za ní najdeme 
tzv. Zázračnou studánku, jejíž pramen vy-
věrá periodicky, zpravidla jen po vydatných 
deštích. Voda v ní je mírně radioaktivní, což 
zřejmě díky jejím léčivým účinkům zapříči-
nilo, že se její věhlas za třicetileté války tolik 
rozšířil mezi lidmi, až se k ní začaly konat 
poutě. Za kaplí u studánky je poustevna 
ve staré opuštěné hornické štole. V 18. 
století zde přebývalo několik poustevníků. 
Odtud je to ke kostelu po Křížové cestě už 
jen kousek. Při výstupu napočítáme celkem 
třináct kapliček, střídavě po obou stranách 
stezky. Na konci je Boží hrob, vytesaný 
ve skalní dutině. Spočívá zde ze dřeva vy-
řezané tělo Krista v životní velikosti. 

Nejstarší a nejcennější stavba
Na vrcholu Křemešníku stojí poutní barokní 
kostel Nejsvětější trojice. Postaven byl 
v letech 1710 až 1720. Původně zde stála 
dřevěná kaple jako díkůvzdání za ukončení 
třicetileté války. 
Kousek od kostela je malebný Větrný zámek, 
pseudogotický hrádeček, který navrhl 
poslední stavitel pražské katedrály svatého 
Víta Kamil Gilbert. A samozřejmě rozhledna 
Pípalka a vyhledávaný hotel s restaurací.

Rozhledna Pípalka
K prohlídce okolí nám poslouží rozhledna. 
Šestibokou věž, vysokou 52 metrů, navrhl 
Ing. Vladimír Žák a byla otevřena 3. června 
1993. Nahradila dřevěnou věž ze třicátých 
let. Ve výšce 44 metrů je kruhový rozhled. 
Po zdolání 205 schodů je za příznivého 
počasí vidět hrad Lipnice nad Sázavou, 
Roštejn, Čeřínek (mimochodem i Čeřínek je 
salám z produkce Kosteleckých uzenin a má 
označení KLASA), Špičák a Javořici, Žďárské 
vrchy a dokonce i Krkonoše nebo Šumavu. 
Orientaci v okolní krajině usnadňují popisy 
vrcholů na podlaze plošiny. Poslouží i silný 
dalekohled. Teď, když jsme se pokochali 
výhledem z rozhledny a prošli se po okolí, 
můžeme si s klidným svědomím dát něco 
dobrého k jídlu. A abychom zůstali v tomto 
kraji styloví, mělo by to být něco z brambor.

šlejšky a čičánky
Řada pokrmů z brambor získala název podle 
toho, jak se po uvaření dále upravovaly – 
např. šťouchané, mačkané (klofánky). Velmi 
oblíbená byla lepenice. Záhy naši předkové 
zjistili, že se z brambor dá za pomoci mouky 
a vajec udělat i dobré těsto a z něj pak dál 

tvořit – např. šišky, noky, knedlíky (dobově 
šlejšky, šulance, slíže nebo čičánky). Jedly se 
na sladko třeba s pracharandou (rozemleté 
sušené hrušky), s perníkem, polévaly se 
horkými povidly nebo se pokapaly medem. 
Ke knedlíkům se jedly také různé omáčky 
(křenová, česneková). Také se polévaly 
škvařeným sádlem se zelím a cibulkou. 
Těmto pokrmům se říkalo např. frncoucha-
té, spěšníky, chlupaté buchty či knedlíky. 
Podávaly se jako samostatné jídlo třeba 
s houbovou omáčkou. 

Kundibálky, trpáky i matloch
K bramborovým těstům lze zařadit i šku-
bánky (trpáky, šustery, šustky, trhánky, 
kundibálky, matloch, fouckmouk, šterc či 
netyja). Mastily se sádlem nebo                    ► 

PECIVáLKy
Ingredience: 700 g brambor uvařených 
ve slupce, 1 vejce, sůl, polohrubá mouka 
podle potřeby (cca 250 g), 1 hrnek mléka, 
na posyp mletý mák nebo strouhaný perník 
a moučkový cukr

Postup: Studené brambory oloupeme 
a nastrouháme na jemném struhadle. Vál 
posypeme částí mouky, přidáme brambory, 
osolíme, vyhloubíme důlek a rozklepne-
me do něj celé vejce. Posypeme moukou 
a zpracujeme měkké těsto, mouku přidává-
me podle potřeby. 
Těsto rozdělíme na čtvrtiny. Z každé uválíme 
váleček na délku plechu. Naskládáme je 
na plech vyložený papírem na pečení a vá-
lečkem na těsto trochu zploštíme. Nožem 
nakrájíme na kousky, ale nedokrojíme úplně, 
jenom asi do poloviny. Vložíme do trouby 
vyhřáté na 200 °C a pečeme dozlatova (cca 
půl hodiny). Upečené nakrájíme podle 
naznačených zářezů na kousky, dáme do hrn-
ce a zalijeme vařícím mlékem. Přikryjeme 
pokličkou a důkladně protřepeme. Mléko, 
které se nevsáklo, slijeme. Na talíři pak po-
sypeme mákem nebo perníkem, který jsme 
promíchali s cukrem podle chuti. Můžeme 
ještě pokropit rozpuštěným máslem.

chutě českých regionů
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máslem a sypaly tvarohem, pracharandou, 
nebo mákem. Když zbyly, druhý den z nich 
byly moc dobré opečené placičky.
Nesmíme však zapomenout na bramborové 
placky, které se pékávaly na sucho na tá-
lech kamen. Moje babička je vršila na talíři 
na okraji plotny, mašlovačkou je vždycky 
pomazala rozpuštěným máslem nebo 
sádlem a posolila. Samozřejmě se také jedl 
bramborák (cmunda, bandorník, kecínek, 
frncábník, kramflek).

Sedm šťouchů do kucmochu
Nemůžeme nezmínit brambory pe-
čené v troubě nebo venku v popelu 
(pečáky, pečenky, pukance, pečáry) 
a bramborovou kaši. Kaše, které se 
kdysi říkalo kucmoch, je dodnes velmi 

oblíbená. Tradovalo se, že žena, která 
se chce vdát, musí umět udělat kaši 
lehce a rychle – za oněch sedm šťouchů 
do kucmochu. Musela být velmi zručná, 
uvážíme-li, že kaši vymíchávala obrá-
cenou vařečkou… Kaše byla buď hed-
vábná – s mlékem, nebo se dělala tzv. 
nastavovaná s krupkami nebo jáhlami, 
která se zapékala v troubě. Mastila se 
sádlem s cibulkou nebo se polévala 
rozvařenými povidly.

Kdo by neznal Kostelecké uzeniny
Přesuňme se nyní zhruba o pětatřicet kilo-
metrů dál, do Kostelce u Jihlavy. Počátkem 
13. století tu vedla Humpolecká stezka, 
která se vinula od Humpolce přes Kostelec 
do Třeště a dál na jih. V Kostelci byl prav-
děpodobně říční brod přes řeku Jihlavu. 
V hraničním lese tu postupně vzniklo malé 
strážné sídlo s určitými privilegii. Později se 

utvořila vesnice. O důležitosti tohoto místa 
svědčí i fortifikační znaky kostela sv. Kunhu-
ty, jenž je umístěn na návrší nad řekou. 
Do roku 1945 byl Kostelec součástí tzv. Jih-
lavského jazykového ostrova s převažujícím 
německým obyvatelstvem. V současnosti je 
jedním z 24 Kostelců na území ČR.
Nás ale zajímá, že se zde nachází zná-
mý masokombinát Kostelecké uzeniny. 
Založen byl v roce 1917 na místě bývalé 
brusírny skla. V současnosti je největším 
výrobcem uzenin v tuzemsku. Už před lety 
se o kosteleckých párcích zmiňuje ve svém 
románu Bambini di Praga spisovatel  
Bohumil Hrabal. Mluví se o nich i ve filmové 
adaptaci tohoto románu Andělské oči reži-
séra Dušana Kleina. Řada výrobků ze zdejší 
produkce nese označení KLASA – ať už to 
jsou zmíněné párky, farmářská slanina ane-
bo různé druhy výborných salámů. Na zá-
věr našeho výletu na Vysočinu bychom si 
mohli ještě uvařit něco v kotlíku, jako staří 
zálesáci, na otevřeném ohni. Jednoduché 
a rychlé jídlo, kde jsou spolu s bramborami 
v hlavní roli i uzeniny.  ●

chutě českých regionů

STAROČESKá LEPENICE 
Ingredience pro 2 osoby: sádlo, kmín, balí-
ček kysaného zelí, 4-5 ks brambor, škvarky

Postup: Brambory oškrábeme, nakrájíme 
na menší kousky a dáme vařit do osolené 
vody. Přidáme kmín. Zelí dáme vařit do ji-
ného hrnce. Oboje vaříme do změknutí asi 
15 až 20 minut. Brambory slijeme tak, aby 
v hrnci zbylo trochu vody. Z povařeného 
zelí slijeme všechnu vodu a zelí smícháme 
s bramborami. Brambory se zelím pro-
mačkáme šťouchadlem, omastíme sádlem 
a podáváme posypané škvarky, případně 
s uzeninou.

BRAMBOROVý GULáš S UZENINOU   
Toto jídlo je bezesporu českou tradiční spe-
cialitou. Kdy přesně vzniklo, se už asi nikdy 
nikdo nedozví. Je chutné a především dobře 
zasytí hladový žaludek.
Ingredience pro 4 osoby: 1 kg brambor, 
1 velká cibule, 2 ks špekáčku nebo jiné uzeni-
ny, 1 gulášová svačinová polévka, 2 ks bob-
kového listu, 2 ks nového koření, 6 ks pepře, 
sladká paprika, majoránka

Postup: V kotlíku nejprve zpěníme na trošce 
oleje nakrájenou cibuli, přihodíme sladkou 
papriku a oloupané, na kostičky nakrájené 
buřty. Osmahneme a přidáme oškrábané, 
nakrájené brambory na malé kostičky, 
přihodíme bobkový list, pepř a nové koření, 
zalijeme horkou vodou a necháme vařit. 
Když jsou brambory dostatečně měkké, při-
dáme do kotlíku gulášovou polévku a podle 
potřeby dolijeme horkou vodou. Vaříme 
dalších 10 minut. Pak ještě přidáme majo-
ránku a odstavíme, aby se chutě prolnuly. 
Podáváme s chlebem.
Když se ocitnete v tomto kraji v době, kdy 
rostou houby, můžete uzeninu nahradit 
houbami nebo je přidat jako další ingredien-
ci. Když zrovna rostou masáci (muchomůrka 
růžová), nic se jim v kotlíku nevyrovná. 
A na Vysočině, když houby rostou, tak tedy 
opravdu rostou!

Půvabné Masarykovo náměstí v Pelhřimově
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Dnes již ke grilování většinou nepotřebujeme 
barel a tímto způsobem zřejmě ani vydělávat 
peníze na zvelebení obcí, přesto je úprava 
masa nad ohněm oblíbenou přípravou jídla 
nejen Čechů. Vůně grilovaného masa se tak 
v teplých měsících line z balkonů, zahrad, 
kempů i teras a žádný správný kuchař nedá 
dopustit právě na ten svůj způsob grilování 
a rodinný recept na marinádu. Přesto nalezne-
me několik obecných pravidel, která nám naše 
oblíbené grilování vylepší a třeba i zkvalitní. 

Nákup masa
Grilovat můžeme maso, uzeniny, ryby, 
zeleninu, ovoce, mořské plody nebo sýr. 
Nejčastěji saháme po masu a masných 
výrobcích, ale jak si je správně vybrat? 
Nejprve si přečteme složení výrobku a zjiš-
ťujeme: obsahuje masný výrobek strojně 
oddělené maso, mouku, soju či jiné alterna-
tivní suroviny? Kolik procent opravdového 
masa výrobek obsahuje? Zkontrolujeme 
i podmínky skladování, neporušenost 
obalu, datum spotřeby a raději se vyhneme 
předpřipraveným marinovaným masům. 
Masné výrobky obecně by neměly 
mít příliš svraštělý povrch – tato vada 
signalizuje, že se pravděpodobně jedná 
o starší výrobek. Povrch by také neměl 
působit matně, vlhce a slizce. Pozor dává-
me na viditelné vzduchové dutiny pod 
obalem, které mohou být místem počína-
jícího kažení vlivem zvýšeného přístupu 
vzdušného kyslíku. Hrbolatý povrch nebo 

přes obal viditelné části chrupavek či kůží 
zase napovídají o nesprávném zpracování 
masného výrobku. Zkontrolujeme i obsah 
soli, který musí být uveden na obalu, 
jestliže překračuje 2,5 %. 
Pokud vybíráme hovězí maso, mělo by 
být pěkně vyzrálé (minimum je deset dní 
od poražení skotu) a prorostlé tukem. 
Z vepřového masa je ke grilování vhodná 
krkovice. Co se kuřecího masa týče, 
stehýnka bývají šťavnatější než prsíčka. 
Pokud se neobejdeme bez uzenin, sáhne-
me po těch s vyšším obsahem masa. Když 
je výrobek v umělém střívku, je třeba je 
před opékáním odstranit.
Ke klasickému grilování vybíráme maso 
spíše z části zvířete, která se tak často 
nenapíná a je křehčí, například „baby 
ribs“, tedy krátká žebírka z pečeně 
bez páteře. Ke grilování nepoužíváme 
mražené maso ani maso z čerstvě po-
raženého dobytka.

Marinování
Maso vyndáme z obalu, případně z ledni-
ce, hodinu před grilováním, aby mělo čas 
se vydýchat. Nekrájíme je na šikmo, ale 
rovně přes vlákna a na tenčí plátky, aby se 
na ohni dostatečně propeklo. Maso není 
nutné omývat či naklepávat,                       ► 

Voňavá letní klasika
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

První barbecue se prý odehrálo v černošské baptistické obci na 
Floridě. Tamního reverenda napadlo, že prodejem grilovaného 
masa by mohl získat prostředky na zvelebení obce. Zhotovil 
primitivní gril z rozpůleného barelu, který opatřil mřížkou, pod ni 
nasypal dřevěné uhlí a fenomén grilování byl na světě.

rubrika podporována



VEPřOVá JáTRA NA GRILU
Doba přípravy: 20 minut + 2 hodiny marinování, pro 4 osoby

Ingredience: 0,5 kg vepřových jater, 100 ml červeného vína, 2 lžíce 
olivového oleje, 1 lžíce worcesterové omáčky, grilovací koření podle chuti

Postup: Smícháme olej, víno, worcesterovou omáčku a grilovací 
koření. Do této marinády naložíme játra nakrájená na plátky. Ne-
cháme uležet minimálně 2 hodiny. Poté játra napíchneme na jehly 
jako špíz a grilujeme. Podáváme s bramborami nebo pečivem.
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postačí je otřít a osušit. Nevýrazné kuřecí 
či starší maso je vhodné marinovat, kvalit-
ní maso si vystačí pouze se solí a pepřem.
„Maso má mít chuť masa,“ rezolutně tvrdí 
Václav Frič z Pražského kulinářského in-
stitutu. „Různé recepty jak nakládat maso 
jsou od věci. Nejlepší je koupit kvalitní 
kousek a ten rovnou ugrilovat. Žádné 
marinování, solení a pepření,“ hájí kvalitní 
maso bez úprav Václav Frič, který dopo-

ručuje nakládat jen kuře: „Tím, že je spíše 
nevýrazné chuti, snese lehkou marinádu. 
Ale jen na pár hodin.“ Obecně kvalitní čer-
stvé maso před tepelnou úpravou naložení 
v kořeněném láku nepotřebuje. 
Nejlepší marinádu si připravíme doma 
sami – stačí smíchat kvalitní olivový 
olej, oblíbené bylinky a čerstvě namletý 
pepř. Podle vlastní chuti můžeme přidat 
i česnek, sojovou omáčku, hořčici apod. 
Maso je nejlepší naložit 24 hodin předem. 
Do marinády nepřidáváme sůl, neboť vy-
tahuje z masa vodu a to potom může být 
příliš tuhé. Maso solíme těsně před jeho 
položením na gril.

Grilování
Nejvyššího žáru dosahuje uhlí, když je 
řeřavě rudé, ale nesmějí z něj šlehat 
plameny. Je vhodné pro prudké opékání 
tenkých plátků masa nebo rybích filet. 
Pro většinu jídel je však lepší příprava 
na mírném žáru, kdy jsou uhlíky pokryty 
vrstvou popela. Teplota uvnitř masa by 
měla být minimálně 72 °C (což může-
me zjistit zcela jednoduše vpichovacím 
teploměrem) a tepelný ohřev musí trvat 
alespoň 10 minut. Z masa po naříznutí ne-
smí vytékat růžová tekutina a střed musí 
být dostatečně propečený.  

Maso na grilu nikdy neobracíme vidličkou 
a zbytečně je nepropichujeme. K obracení je 
nejvhodnější použít kleštičky nebo grilovací 
pinzetu, maso tak nenarušíme a nevyteče 
z něj šťáva. Ogrilované kousky po grilování 
dosolíme a necháme před konzumací ještě 
chvíli odležet. Obezřetní jsme při manipulaci 
se syrovými kusy masa, vysoké letní teploty 
totiž zaručují ideální podmínky pro množení 
bakterií. Dodržujeme osobní hygienu, 
pravidelně čistíme gril a nemícháme ope-
čené kusy masa s těmi syrovými. 
Nejlepší ke grilování je tvrdé dřevo, které hoří 
pomalu a tolik nekouří, tedy z dubu, buku nebo 
jabloně. Nejméně vhodné je dřevo bohaté 
na pryskyřici. Vyzkoušet můžeme také syrové 
dřevo z třešně, namočenou borovou kůru, 
rozmarýn nebo bobule z jalovce. Maso  
tak dostane vynikající chuťové nuance. ●

 INZERCE

Co je třeba kontrolovat při nákupu masa a masných výrobků? 

•  vzhled masa (barva, povrch nesmí být oschlý, nebo naopak slizký)
•  datum použitelnosti
•  uvedení živočišného druhu nebo orgánu živočicha (např. 

hovězí přední s kostí nebo bez kosti,  svíčková, játra apod.)
•  zda se jedná o maso „čerstvé“ nebo „mražené“
•  kategorie masa (např. mladý býk, jalovice apod.)
•  registrační čísla (např. zvířete, jatek, země apod.)

TIPY NA NáKUP

Ovoce: banán, hrušku, ananas, broskve, 
jablka, mango aj.
Zeleninu: brambory, lilek, cuketu, 
papriku, rajčata, žampiony, chřest, kukuři-
ci, fenykl, čekankové puky, česnek, mladé 
cibulky, fazolové lusky. Zeleninu stačí 
nakrájet a potřít bylinkovým olejem.

CO JEŠTě MůŽEME 
GRILOVAT?

Poradna: Chřest
Odpovídá:
Stanislava Mele,  
manažerka nákupu  
kategorie ovoce a zelenina 
společnosti Tesco

Je u  českých zákazníků chřest 
oblíbený?

Poslední roky pozorujeme, že 
prodeje chřestu se rok od roku zvy-
šují. Jakmile se objeví první jarní paprsky, chřestová sezona pomalu 
začíná a s ní i příprava oblíbených receptů. V obchodech Tesco trvá se-
zona českého chřestu zpravidla od dubna do poloviny května. 

Co by měli zákazníci při výběru chřestu v obchodě sledovat? 

Při nákupu chřestu by měli zákazníci věnovat pozornost především 
jeho čerstvosti. Chřest, který byl sklizen v relativně krátké době, pozná-
te jednoduše: po zatlačení nehtem na řeznou plochu vytéká z řezu te-
kutina. Čerstvý chřest zároveň nelze ohnout. Pečlivě si také prohlédně-
te stonky, které by měly vypadat svěže, a špičky výhonků. Ty by měly 
být uzavřené, nikde ne rozvinuté. Při nákupu si ke chřestu přivoňte. Měl 
by mít jemnou charakteristickou chuť.

Jaké je doporučené skladování chřestu? 

Obecně platí, že dobrý chřest je jen zcela čerstvý chřest. Pokud chřest 
nespotřebujete hned po zakoupení, mějte na paměti, že byste jej měli 
skladovat v chladnu, vlhku a tmě. 



GRILOVANá ZELENINA S KOZíM SýREM
Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 4 baklažány podélně nakrájené na centimetrové plát-
ky, 8 rajčat nakrájených na třícentimetrové plátky, 2 svazky jarní 
cibulky bez natě, 200 ml panenského olivového oleje, 2 lžíce octa 
(nejlépe bílého vinného), 3 rozdrcené stroužky česneku, sůl a pepř, 
200 g kozího sýra (lze nahradit brynzou), olivový olej na pokapání, 
hrst čerstvých listů bazalky, 8 chlebových placek

Postup: Zeleninu ve velké mělké míse zakapeme směsí z poloviny 
oleje, octa, česneku, soli a pepře. Baklažány na rozpáleném 
grilu opékáme z každé strany 4-5 minut. Poté je přesuneme do 
další velké mělké mísy. Rajčata a cibulku grilujeme 3-4 minuty, 
jednou otočíme. Přidáme k baklažánu. Na horkou zeleninu v míse 
rozdrobíme kozí sýr a všechno ještě důkladně pokapeme zbylým 
kořeněným olejem. Směs jemně, nejlépe vidličkou, promícháme. 
Placky opečeme 1-2 minuty na grilu, jednou otočíme. Do placky si 
každý nabere zeleninu se sýrem, posype bazalkou a zabalí.

KUKUřICE NA GRILU
Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 4 zralé kukuřičné klasy, sůl, česnek, pepř, chilli paprič-
ka, petrželová nať, máslo

Postup: Klasy zbavíme listí a povaříme téměř doměkka v osolené 
vodě. Zchladíme. Necháme změknout máslo a smícháme je s ostat-
ními přísadami. Klasy potřeme ochuceným máslem a ogrilujeme ze 
všech stran. Můžeme potírat průběžně po celou dobu grilování.

KUřECí PRSA NA GRILU
Doba přípravy: 25 minut + 12 hodin marinování, pro 4 osoby

Ingredience: 0,5 kg kuřecích prsou, marináda: 4 lžíce oleje, 1 lžička 
soli, 2 lžičky grilovacího koření, 1 lžička worcesterové omáčky, 
1 lžička sladké mleté papriky, 1/2 lžičky pálivé papriky, 1/2 lžičky 
mletého černého koření, 2 lžíce plnotučné hořčice, 2 celá vajíčka

Postup: Kuřecí prsa nakrájíme na plátky a vložíme do marinády 
připravené z ostatních ingrediencí. Necháme v ledničce odležet 
alespoň 12 hodin, poté grilujeme. Hotové maso podáváme s gri-
lovanou zeleninou a bramborami.
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Již v Bibli se lze dočíst o zázračných 
účincích mléčných výrobků. Samotné slovo 
„probiotika“ je pak odvozeno z řečtiny 
(pro = příznivý a bios = život), z čehož jasně 
vyplývá, že je to látka příznivá pro lidský 
život. Naopak antibiotika lze definovat 
jako látky usmrcující mikroorganismy 
nebo bránící jejich růstu. První záznamy 
o produktech s obsahem bakterií mléčného 
kvašení jsou připisovány ruskému vědci Iljiči 
Mečnikovovi, který byl v roce 1908 oceněn 
Nobelovou cenou „za výzkum imunity“. 
Jako první totiž poukázal na fakt, že lidé 
v Bulharsku, především pak ti, kteří pracují 
v zemědělství, se dožívají mnohem delšího 
věku než lidé kdekoliv jinde na světě. Došel 
k závěrům, že je to díky specifickému 

způsobu stravování. Každý den tam totiž lidé 
pojídali fermentované (kysané) mléko, které 
bylo předchůdcem dnešního jogurtu.

Dobrota z kozího vaku
Samotný jogurt pravděpodobně vznikl 
kdesi na Blízkém východě ve vaku z kozí 
kůže, ve kterém se mléko přepravovalo. 
Díky vhodným bakteriím a teplu ve vaku 
mléko zkvasilo. Po ochutnání lidé usoudili, 
že výsledný produkt je chutnější než čerstvé 
mléko. Další osobností, která se zasloužila 
o prohloubení informací o probioticích, byl 
Alfred Nissle. Ten roku 1916 zveřejnil studii 
o probiotickém kmeni escherichia coli. O rok 
později se pak začaly vyrábět první tablety 
s jejím obsahem.

Zdraví prospěšná bakterie
Probiotikum lze definovat jako živý 
mikrobiální doplněk stravy, který 
pozitivně ovlivňuje zdraví svého hostitele, 
je-li podáváno v dostatečném množství. 
Náš trávicí trakt je osídlen obrovským 
počtem různých druhů mikroorganismů 
a u zdravého člověka by měly převažovat 
především tzv. „hodné“, což jsou právě 
probiotické. Do našeho zažívacího 
traktu se dostanou spolu s mateřským 
mlékem již v raném dětství. Nejznámější 
probiotické bakterie jsou mléčné bakterie 
rodu lactobacillus, bifidobacterium, 
streptococcus a enterococcus.
V běžném jídelníčku jsou obsaženy 
především v zakysaných mléčných 
výrobcích ( jogurt, kefír), v sýrech 
typu ementál, v zelenině, která byla 
konzervovaná mléčným kvašením 
(kysané zelí), a překvapivě také 
ve fermentovaných salámech (uherák). 
Samotná probiotika se dají zakoupit 
také jako doplněk stravy (tablety, 
rozpustné směsi) běžně v lékárnách. 

Nejen díky reklamám 
na jogurty už víme, 
že 70 % imunitního 
systému máme 
v břiše a že ne každá 
bakterie je pro nás 
nebezpečná.  Řeč je 
o probioticích, která 
jsou doporučována 
zařazovat 
do jídelníčků 
nejen po léčbě 
antibiotiky.  Pátrali 
jsme po tom, zda 
probiotika opravdu 
potřebujeme, 
nebo jde jen o trik 
obchodníků.

Připravila Jana Poděbradská, foto shutterstock

co byste měli vědět o probioticích

Dopřáváte  
svým bakteriím 
vhodnou stravu?
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Hlavním rozdílem mezi probiotiky, která 
dostáváme do těla běžně s jídlem a těmi 
sušenými v tabletách, je především to, že 
choulostivější bakterie v jogurtu nevydrží 
tak dlouho jako v tabletách.

Reklamní tah, či pravda?
Prospěšnost probiotik na lidské 
zdraví je dnes diskutované téma nejen 
v reklamách, ale též v odborných 
kruzích. Jejich příznivé účinky na zdraví 
jsou vědecky prokázány. Největší síla 
spočívá ve stabilizaci a obnově střevní 
mikroflóry nejen po užívání antibiotik, 
ale také po chemoterapii. Taktéž jsou 

skvělou prevencí pro zmírnění alergií či 
atopického ekzému. Nezastupitelnou 
roli mají rovněž při tvorbě našeho 
ochranného štítu (imunity), díky čemuž 
celkově zlepšují odolnost organismu. 
Dokážou zmírnit i projevy laktózové 
intolerance (nesnášenlivosti vůči 
mléčnému cukru) a snižují riziko 
výskytu rakoviny střev. Podporují tvorbu 
a vstřebávání některých vitaminů 
a minerálů, díky čemuž je vhodné zařadit 
je do jídelníčku při léčbě osteoporózy, 
jelikož usnadňují vstřebávání vápníku. 
Probiotika lze podávat dětem již 
od jednoho měsíce.

Bez prebiotik by nebylo probiotik
Nepleťme si probiotika s prebiotiky. Aby 
totiž mohly naše spřátelené střevní bakterie 
fungovat správným způsobem, potřebují 
kvalitní stravu, což jsou právě prebiotika, 
tedy látky, které podpoří jejich množení 
a správné fungování. Prebiotika představují 
nestravitelnou složku našeho jídelníčku. Je to 
především vláknina a další látky, které naše 
tělo nedokáže strávit. Bakterie je však dokážou 

zužitkovat tím správným způsobem. Přijímat je 
lze běžně v potravě (obiloviny, ovoce, zelenina) 
nebo jako potravinové doplňky (psyllium). Také  
prebiotika mají příznivý vliv na naše zažívání, 
jelikož jsou skvělou prevencí zácpy a pomáhají 
snižovat hladinu cholesterolu.
Můžeme zakoupit i tzv. synbiotika, což 
je výrobek, který spojuje jak vlastnosti 
probiotik, tak i prebiotik, což je např. jogurt 
s probiotiky a vlákninou. ●

co byste měli vědět o probioticích

Z obalů výrobků musela do 14. 12. 2013 
zmizet nutriční a zdravotní tvrzení, která 
nebyla vědecky doložena. Základním 
cílem opatření, které je společné pro 
celou EU, bylo umožnit spotřebiteli 
snazší orientaci v nekonečném množství 
tvrzení na obalech potravin, z nichž 
většina je především marketingovým 
nástrojem, jak zvýšit prodejnost 
výrobků. Mnohá tvrzení u spotřebitele 
vyvolávala dojem, že nákupem výrobku 
vydává finanční prostředky na podporu 
svého zdraví, a od výrobku očekával 
určité vlastnosti. Ty ale výrobek mít 
nemusí, nebo je nemá v takové míře, jak 
z nápisů na obalech potravin vyplývá. 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin 
proto vytvořil pro výrobce, ale také pro 
spotřebitele, základní vodítko – seznam 
zatím 222 schválených tvrzení, která se 
na obalech uvádět smějí. Seznam by 
měl být aktualizován tak, jak se budou 
vyvíjet poznatky o účincích látek. Přitom 
skýtá pro mnohé spotřebitele velká 
překvapení, zejména pak pro zastánce 
různých diet a obecně takzvané zdravé 
stravy. EFSA nepotvrdil například 
příznivé účinky probiotik, čajů ani často 
zmiňovaný příznivý účinek antioxidantů, 
které mají zpomalovat stárnutí.  
(Petr Havel, redakčně kráceno)

PRAVDA, NEBO TRIK 
OBCHODNíKů?

doMácí 
JOGURT 
Ingredience: 1 l plnotučného mléka, 
8 lžic sušeného mléka, 1 kelímek bílého 
jogurtu (např. Hollandia) anebo 1 sáček 
jogurtové kultury (nejlépe laktoflora 
od Milcomu)

Postup: Jeden litr mléka svaříme nejlépe 
v hrnci na mléko (hrnec s dvojitým dnem 
a stěnami). Nemáme-li jej, vezmeme 
větší kovovou misku a vložíme ji na širší 
hrnec s vodou, aby těsně doléhal. Mléko 
vaříme v páře asi 20 minut, dokud se ne-
zredukuje asi o třetinu. Poté mléko sun-
dáme z ohně a vmícháme sušené mléko. 
Budoucí jogurt necháme zchladnout 
na teplotu mezi 35 až 48 °C. Při této 
teplotě se totiž jogurtové kultury za-
čnou množit. Jakmile mléko dostatečně 
vychladne, vmícháme jogurt nebo su-
šenou jogurtovou kulturu. Přikryjeme 
pokličkou nebo alobalem a necháme 
zakysat na teplém místě nejlépe přes 
noc. Takto připravený jogurt by nám měl 
v lednici vydržet čerstvý asi týden. 
Jediným problémem domácích jogurtů 
by pro nás mohla být trochu jiná konzis-
tence v porovnání s těmi „profi“ z obcho-
du. Ty domácí mohou být více slizovité.
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Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Velmi důležité je respektovat fyziologické 
pochody v těle. Každý z nás má denní rytmus 
trochu jiný, a proto si nejprve musíte uvědo-
mit, kdy ráno vstáváte, na kolikátou musíte 
být v práci, jaké máte možnosti stravování 
přes den, jak trávíte volný čas, kdy řešíte 
rodinné záležitosti, domácnost, kdy chodíte 
spát. Teprve pak si vytvoříte systém, který 
vám bude nejen vyhovovat, ale který budete 
schopni dlouhodobě praktikovat.

Paměť těla neošidíte
Optimální režim příjmu potravy je ten, že 
během dne sníte čtyři až pět jídel. Při tomto 

rozložení stravy nedochází k poklesu energie 
a tělo nemá potřebu šetřit, protože ví, že 
každé dvě až čtyři hodiny dostane nový 
přísun kalorií. Nemáte-li dlouhé pauzy mezi 
jídly, nemáte příliš velký hlad a pro zahnání 
hladu toho pak nemusíte sníst příliš mnoho. 
Do těla tak nepřijde nadbytek kalorií. 
Přijaté množství energie vaše tělo dokáže 
optimálně zužitkovat pro aktuální provoz 
a nehrozí riziko ukládání zásob. 
Když se stravujete chaoticky, nepravidelně 
a nárazově, začne váš organismus 
snižovat rychlost metabolismu, protože 
se připravuje na nouzi. Omezí spotřebu 
energie zabezpečující chod základních 
vitálních funkcí. Při delší době bez jídla 
si pak začne vytvářet energii z vlastních 
svalových bílkovin, a to je špatně. Vaše tělo 
si pamatuje dlouho, jak s ním zacházíte, 
a když mu v první polovině dne nedodáte 
dost energie, donutí vás v odpoledních 
a večerních hodinách deficit vyrovnat. Je to 
přesně ten stav, kdy sníte, na co přijdete… 
Tělo si totiž chce uložit i něco navíc, kdyby 
muselo znovu řešit nedostatek paliva. 
Měli byste jíst v momentě, kdy energii 
nejvíce potřebujete. Což je zpravidla přes 
den. A hned první jídlo dne je velmi důležité. 
Po nočním půstu, kdy tělo spotřebovalo 
jaterní zásoby, je nutné zásobárnu energie 

co nejdříve doplnit. Neznamená to však, 
že byste museli jíst hned, jak otevřete oči. 
Úplně stačí, když první porci živin sníte 
do hodiny od probuzení.

Hladověním k obezitě
Snídaně by měla tvořit asi 20 až 25 % denního 
energetického příjmu. Měla by obsahovat 
složené sacharidy, bílkoviny (mléčné výrobky) 
i ovoce nebo zeleninu a vhodné tekutiny. 
Dostatečná snídaně zajistí energii pro tělesnou 
i duševní aktivitu během dopoledne. Posní-
dáte-li vydatně a časový interval mezi snídaní 
a obědem není dlouhý, můžete vypustit 
dopolední svačinu. Je-li doba delší než čtyři 
až pět hodin, měli byste si dát něco malého – 
stačí ovoce. Nesnídat ani dopoledne nesvačit 
je chyba, která vede k únavě a zhoršenému 
soustředění. Hladovění paradoxně přispívá 
také k nadváze a obezitě. Pokud vám ale 
snídání dělá problémy, zkuste si dát ráno 
alespoň mléčný nebo ředěný ovocný nápoj. 
Chybějící energii a živiny pak doplňte zdravou 
dopolední svačinou, která bude bohatší (např. 
celozrnné pečivo s kvalitním sýrem nebo 
libovou šunkou). Sladké svačinky by měly být 
výjimečné. Každá svačina má představovat asi 
10 až 15 % denního příjmu energie. Dopolední 
hladovění přispívá k obezitě a horším intelek-
tuálním výkonům.

Jak poskládat stravu 
v průběhu dne?
Chcete-li se cítit dobře a být 
výkonní, měli byste dodržovat 
pravidelný stravovací režim. 
Ideální je vytvořit si svůj 
individuální plán a přesně 
si v něm nalinkovat co, kdy 
a v jakém množství budete jíst. 
Důležitou zásadou je rozložení 
příjmu energie a jednotlivých 
živin do více menších dávek jídla.

téma měsíce



OPTIMáLNí SLOŽENí 
potravy
Jídelníček na jeden den
Snídaně:  plátek žitného chleba, vejce na hniličko, 

100 g červené papriky

Svačina:  125 g bílého jogurtu, 100 g ovoce  
(broskve, kiwi, jahody, maliny)

Oběd:  rajská polévka a 100 g kuřecí steak s brambo-
rem, salát

Svačina:  100 g sýra cottage, 100 g rajského jablka

Večeře:  pečený lilek (300 g) s česnekem, krajíček 
tmavého chleba
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Co obědvat?
Oběd by měl být nejbohatším jídlem dne, 
a proto pauza mezi ním a dalším chodem 
by měla být nejdelší. Správně by měl být 
zdrojem 30 až 35 % denní dávky energie 
a měl by obsahovat všechny druhy živin. 
Proto si klidně dejte například kuřecí maso 
s přílohou z brambor, k tomu salát nebo 
ovoce a třeba i malý sladký dezert. To vše 
tělu dodá cukry, bílkoviny, vlákninu, ale 
i kvalitní tuky. Ani při obědě neopomíjejte 
dostatek tekutin (polévka nebo nápoj, nejlé-
pe obojí). Pak ale zažívacímu traktu dopřejte 
dostatek času, aby dokonale natrávil vše, co 
jste si k obědu dopřáli. 
Mnoho z vás ale nemá možnost stravovat 
se kvalitní domácí stravou, a tak musíte vzít 
za vděk buď závodní jídelnou, nebo restaura-
cí, kde vždy jídlo nemusí vypadat zrovna lá-
kavě nebo nevyhovuje vašim chutím. Přesto 
je to lepší než hladovět, a tak neopovrhujte 
například školním stravováním pro děti. 
Speciálně ve školách je totiž složení, pestrost 
a kvalita jídla pečlivě kontrolována a musí 
se řídit hodně přísnými normami a vyhláš-
kami. Jeho kvalita je rozhodně vyšší než jídlo 
v rychlém občerstvení. Odpolední svačina 
by měla přijít až za tři a půl až čtyři hodiny. 
Pokud ale večeříte brzy, pak odpolední svači-
nu klidně vypusťte, stačí jen pít.

Večeře bez extrémů
A je tu poslední jídlo dne – večeře. 
Je velmi důležitá z pohledu zásobení 
organismu energií a živinami v nočních 
hodinách. Špatná skladba večerního jídla 
může zhatit regeneraci organismu, nebo 
znemožnit noční spalování tukových zá-
sob. Je dobré zkonzumovat poslední jídlo 
asi dvě až tři hodiny před spaním. Večeře 
by měla poskytnout asi 15 až 20 % energie, 
nemusí být teplá, důležité je, aby ob-
sahovala kvalitní bílkoviny (libové maso, 
ryby, luštěniny, vejce, mléčné výrobky), 
vhodné je i pečivo (nejlépe celozrnné) 
nebo jiná příloha, neměla by chybět 
zelenina. Budete-li často večeřet nedosta-
tečně, mohou se například pomaleji hojit 
rány a podobně.
Naopak dohánění celodenního malého příj-
mu potravy večer vede k obezitě, špatnému 
usínání a horší kvalitě spánku. Oba extrémní 
modely večeří se podle průzkumů přitom 
u českých dětí a dospívajících vyskytují 
poměrně často. Pokud jste přes den hodně 
aktivní nebo právě ve vývinu, můžete si 
klidně dopřát ještě šestý chod – buď druhou 
odpolední svačinu, nebo druhou večeři (ne 
těsně před spaním). Měla by být ale už jen 
velmi lehká, ideálně tvořená méně sladkým 
ovocem nebo zeleninou, případně mléčným 

výrobkem. 
To samé 
praktikují 
diabetici. Jíst 
tolikrát 
denně se 
může zdát 
hodně, 
zvláště 
když 
větši-
na 
z nás 
je 
zvyklá 
jíst prů-
měrně jen třikrát za den. 
Neznamená to ovšem, že bychom měli jíst 
dvakrát tolik, ale že je potřeba si celodenní 
dávku energie a živin lépe rozdělit. ●

téma měsíce
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Proč jste zvolil prostředí vitariánské re-
staurace pro náš rozhovor? Jste přízniv-
cem tohoto směru výživy?
Nejsem ani vegetariánem ani vitariánem, ale 
právě probíhá náš Grand Restaurant Festival 
a tato restaurace projevila zájem se zúčastnit. 
Dost mě to překvapilo, ale pak jsem si řekl, že 
není na škodu zpestřit naši nabídku i v tomto 
směru. Dnes jsem si tu objednal festivalové 
menu a jsme tu spolu vlastně na „inspekci“. 

Jak se díváte na tyto víceméně extrémní 
směry v gastronomii?
Trh si sám řekne, co má smysl a co niko-
liv. V současnosti znám v Praze několik 
vegetariánských podniků a pár jsem jich 

i navštívil. Musím konstatovat, že hostů tam 
bylo vždy dost. 

Nemyslíte, že bychom měli u nás spíše roz-
víjet domácí tradice, než stále otevírat nové 
restaurace s cizokrajnými kuchyněmi?
Pokud si najdou zákazníky, pak v tom nevi-
dím nic špatného. Praha je metropole, a tak 
je logické, že je tu nabídka široká. Dnes je 
zde větší pestrost kuchyní než ve velikostně 
srovnatelném Mnichově.

Česká republika ale není jen Praha, co 
říkáte na nabídku v regionech?
Samozřejmě, že mi vadí, když v regionech 
nabízejí špatně udělané místní speciality nebo 

když je prostě nenabízejí vůbec. To je škoda. 
Ale opět je to otázka nabídky a poptávky. 
Smutné je, že si často v regionech snaží hrát 
na exotickou kuchyni, aby si vylepšili jídelní 
lístek místo toho, aby připravili čtyři nebo pět 
dobrých českých jídel ze surovin z okolí.

Nicméně média a propagátoři gastronomie, 
jako jste třeba Vy, mohou situaci ovlivnit.
Stále se o to snažím. Vždyť jsme třeba naše 
letní a zimní festivaly, které probíhají přímo 
v restauracích, začínali s pouze několika 
podniky v Praze. Letošní zimní festival 
proběhl v 83 restauracích na 30 místech 
po celé republice a ty pražské z toho tvořily 
jen necelou třetinu. 

„Nejezte blbě!“ je heslo 
Pavla Maurera, který 
jako první významně 
rozpohyboval stojaté 
a čtyřiceti lety socialismu 
poznamenané vody 
české gastronomie. Když 
v roce 1997 začínal, bylo 
mnoho lidí k projektu 
skeptických. Dnes je 
Pavel Maurer 
vydavatelem 
uznávaného průvodce 
restauracemi „Maurerův 
výběr Grand Restaurant“ 
a jeho gastronomické 
festivaly se staly 
legendou, kterou se 
snaží mnozí kopírovat. 
K rozhovoru jsme se 
sešli ve vitariánské 
restauraci Secret of Raw 
na pražském Žižkově.

Vybírejme jídlo  
jako auto  
nebo oblečení

Připravil Pavel Hanuška, foto Pavel Hanuška, archiv Pavla Maurera

chutě slavných
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Festivaly v restauracích jsou dnes po-
pulárním artiklem, který nabízí na našem 
trhu několik firem. Nemáte strach, že 
sklouznete do systému slevového portálu?
Musím neskromně konstatovat, že my 
jsme byli první a jsme dnes největší. Strach 
z přesměrování našich festivalů na slevové 
akce nemám. Chceme, aby restaurace jen 
pootevřely dveře hostům, kteří by se do nich 
běžně ostýchali vstoupit, a ochutnali jídla, 
která by si normálně nemohli dovolit ob-
jednat nebo která se bojí ochutnat. Samo-
zřejmě, že festivalová menu jsou cenově 
zvýhodněná, ale na druhou stranu platí 
výrazná omezení.  

Omezení pro hosty nebo pro restaurace?
Pro obě strany. Na slevovém portálu si koupíte 
za pár korun menu, v restauraci vás pak posadí 
k malému stolku u záchodů a jídlo připraví 
z nejlevnějších surovin, které seženou. Slevové 
portály pouze přeprodávají a nejsou už schop-
ny kvalitu služeb kontrolovat. U nás restaurace 
procházejí výběrem, takže ne každá se může 
zúčastnit. Pro festival nabízejí jen určité dny 
nebo hodiny, takže využijí naši akci k vytížení 
restaurace v době, kdy je běžně skoro prázdná. 
Proto jsme tady třeba dnes v 15 hodin. Nápor 
hostů z obědů už je pryč a na večeře je ještě 
brzy. Personál tu ale musí být stále, tak proč 
toho nevyužít? Navíc restaurace nic neriskuje, 
protože hosté musí zaplatit menu předem už 
při rezervaci. A třeba termín zimního festivalu 
si vybraly restaurace, protože na celém světě 
je začátek roku mrtvou sezónou, a tak festival 
i v tomhle čase přiláká do restaurací hosty. 

Takže základem úspěchu gastronomické-
ho festivalu je chytrá koncepce?
Nejen to. Jsem rád, že se objevuje stále více 
různých festivalů jídla, protože to, že lidé 
jsou ochotni utrácet za kvalitní jídlo, pomáhá 
nám všem. Ale je důležité, aby organizátoři 
festivaly pečlivě připravili a zrealizovali. 
Špatná akce lidi jen otráví. Je mi smutno, 
když konkurenční festival má po celé Praze 
reklamy a billboardy, týden před konáním 
navštívím jeho webové stránky a u restaurací 
najdu jen suché konstatování, že menu zatím 
není k dispozici a bude zveřejněno v nejbližší 
době. My festivaly připravujeme půl roku 
dopředu, a i tak vždy po skončení zjišťujeme, 
kolik věcí musíme vylepšit a vypilovat. Je 
bláhové si myslet, že takovou akci je možné 
připravit za jeden měsíc. A vím, že se někteří 
dobrodruzi pokoušejí to takhle dělat. 

Vraťme se k problému nedostatku restau-
rací s tradiční českou kuchyní. Kde Vy 
vidíte důvod, proč jich je tak málo?
Důvodů je více. Jedním z nich je, že naše 
tradiční kuchyně je pracná a náročná 
na kvalitní suroviny. Je to stejné jako třeba 

v kuchyni francouzské. Proto si myslím, že 
čínské a italské restaurace najdete po celém 
světě. Jídlo v italském nebo čínském stylu 
uděláte rychle a z levných surovin. Takže se 
na něm dá rychle a bez velké námahy začít 
vydělávat. Tím nechci říci, že by autentická 
čínská a italská kuchyně byla špatná. Česká 
jídla vyžadují čas a námahu a lidem se ne-
chce moc pracovat.

Ale přesto se snad blýská na lepší časy.
Ano, existuje už několik restaurací, které 
nabízejí dobrou českou kuchyni. Ale je jich 
málo. Když mi přijedou zahraniční hosté 
a zeptají se mě, kam si mají zajít na dob-
ré české jídlo, zatím stále musím chvíli 
přemýšlet. A hosté už začínají být nároční. 
Příkladem toho jsou restaurace, které se 
snažily v Praze prezentovat tradiční kuchyní 
rakousko-uherské monarchie. Člověk by si 
řekl, že by mělo jít o úspěšný projekt, pro-
tože to je i kuchyně našich babiček. Ovšem 
opak je pravdou. Špatně připravená jídla, 
snaha podbízet se cenou a tím používat 
nekvalitní suroviny tyhle projekty zatím 
spolehlivě zabily.

Gastronomie však nejsou jen restaurace, 
ale také třeba školní kuchyně, kde se 
výrazně formují u dětí jejich návyky.
To je pravda a je smutné, že se stále ještě 
v mnoha školách vaří podle norem z dob 
dávno minulých. Hlavně levně. Pak z toho 
ovšem vznikají předsudky, které trvají až 
do dospělosti. Klasickým příkladem jsou plíčky 
na smetaně nebo rajská omáčka, které špatně 
připravené ve školní jídelně  tyhle dobroty zne-
chutí na celý život. Na našem letošním Prague 
Food Festivalu představíme společnost, která 
se zabývá gastronomií ve školních jídelnách 
a vaří už v několika soukromých školách. 
Samozřejmě, že jídla jsou o něco dražší, ale 
na druhou stranu dětem chutnají, a tak už 

nevyhledávají po obědě další jídlo, jako třeba 
čokoládové tyčinky z automatu a podobně. 

Lokální suroviny, to je také velké téma 
současnosti.
Myslím, že lidé se k nim pomalu vracejí a je 
to znát třeba i v restauracích, kde z nich vaří 
nebo je sami produkují. V takové Francii je 
běžné, že michelinská restaurace má třeba 
jen bylinkovou zahrádku, ale téměř vždy 
vaří hlavně ze surovin od místních sedláků. 
Především jsou kuchaři pyšní na to, že se 
mohou pochlubit, že jejich jídla vycházejí 
z toho, co roste u nich na poli, na zahrádce 
nebo na sousedním statku.

U nás to asi tak růžové zatím není.
U nás už se objevují první vlaštovky. Me-
diálně je v tomto směru asi nejznámější 
Hospůdka u Štěpána ve Vojeticích, ale třeba 
také Angusfarm u Nepomuku, kde mají svůj 
chov hovězího. Musím říci, že tak výtečné 
steaky jsem nikde jinde nejedl. Lidé se po-
malu učí vyhledávat jídlo s curriculum vitae, 
jak já říkám. Tedy restaurace, kde napíšou 
na jídelní lístek, že řízek je z prasátka ze 
statku tam a tam. Pokud něco takového 
zahlédnu v jídelním lístku, dál už nečtu a jdu 
do toho. Ale obecně řečeno, dostatečná 
hrdost na naše poctivé selské produkty nám 
stále ještě chybí.

A co výrobci, nezaspali u nás trochu?
Myslím, že i tady se už situace lepší. Pro mě 
je třeba krásným příkladem Třeboňsko a tra-
diční česká ryba – kapr. Je spousta lidí, kteří 
by kapří maso nepozřeli, protože jsou v něm 
kosti, cítí bahno apod. Geniálním nápadem, 
pocházejícím z místní restaurace Šupina, 
jsou kapří hranolky. Ty chutnají i lidem, kteří 
běžně kapra nejedí, a především je to jedno-
duchá a levná příprava, dá se říci zdravý 
fastfood z místních surovin.                           ►

chutě slavných
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Myslíte, že lidé stojí o kvalitní místní 
potraviny? V supermarketech to zatím 
vypadá trochu opačně.
Píše mi hodně lidí a velice často se objevuje 
povzdech, že by chtěli jíst zdravě a vařit 
z kvalitních surovin, ale že je to pro ně 
moc drahé. Když se ale potom podívám 
do nákupních košíků, vidím, že i lidé, 
kteří asi mají hlouběji do kapsy, si kupu-
jí spousty nesmyslů. Na trhu už je dost 
kvalitních místních potravin v rozumné 
cenové hladině. Ale kromě ceny jsou také 
chutné a mají obsah živin, který potřebuje-
me. Jen jsme na ně pozapomněli. My už 

jsme zapomněli, jak se dělají třeba jáhly, 
pohanková kaše, červená řepa, a místo 
toho si kupujeme věci, které jsou jen hezky 
zabalené a doslova na nás svítí z regálů 
obchodů. Ale naše babičky vařily právě 
jáhly, pohanku nebo červenou řepu, které 
mají vysoké nutriční hodnoty, jsou chutné 
a nejsou drahé.

Důvodem je nedostatek malých obchodů 
s osobním přístupem, nebo že lidé moc 
nevybírají, co kupují?
To, že skoro nejsou malé obchody, to je prů-
švih. Ale na druhou stranu i ve velkých super-

marketech přes hromadu reklam a lákavě za-
balených průmyslově vyráběných potravin se 
dají najít kvalitní suroviny. Supermarkety jsou 
trendem dnešní doby, tomu se asi neubrání-
me. Já bych také raději měl svého řezníka 
nebo pekaře. Nicméně pečlivý výběr je pod-
statou. Když si jdou lidé koupit televizor, lyže 
nebo auto, tak porovnávají jeho spotřebu, 
velikost, hmotnost a další technické para-
metry. Když jdou koupit oblečení, tak vybírají 
a zkoušejí. A přitom bez auta, televizoru nebo 
svetříku nezemřeme, bez jídla ano. Pojďme 
nákupu svetříku a nákupu toho, co si dáváme 
do břicha, věnovat stejnou péči. ●

 INZERCE

K ZÁJEZDU 
PRO VÁS ZDARMA

parkování u letiště
             nebo
doprava žlutým busem
na mezinárodní letiště

Léto
2014

infolinka 800 600 600
www.dovolena.cz
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KDO Je PAVEL MAURER
Narodil se v roce 1959, vystudoval novinařinu a tou se také zpočátku živil. Poté 
přesedlal na marketing a reklamu u renomovaných mezinárodních společností 
jako Young & Rubicam a Ogilvy. V devadesátých letech se začal hlouběji věnovat 
své velké zálibě – dobrému jídlu. Založil největší český průvodce po restauracích 
a postupně i největší gastronomické festivaly. Od roku 1997 přednáší obor marke-
tingová komunikace na pražské FAMU. Napsal knihu Tajemství nejlepších šéfku-
chařů, loni vydal historicky nejdelší rozhovor, jaký byl kdy napsán s Jaroslavem 
Foglarem (Ježek v kleci), který natočil před třiceti lety. Od začátku roku 2013 má 
každý víkend v poledne na Radiožurnálu vlastní gastronomické glosy, jejichž první 
stovka vychází v dubnu též knižně. Žije s rodinou v Praze.
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Unaveně mžourám z okna ven. Na ulici se 
procházejí lidé v krátkém tričku, šortkách 
a sandálech. Mladík obsluhující v kavárně má 
na sobě santovskou čepici a sluneční brýle. 
Je polovina prosince a venku třicet stupňů. 
Můj mozek si na to po dvaadvaceti hodinách 
strávených v letadle stále nedokáže zvyknout. 
Utahaně pozoruju kamarádku Lenku, jak roz-
věšuje na stromeček ozdoby, které jí po mně 
z Prahy poslali příbuzní. „Počkej, něco ti dám, 
to tě určitě postaví na nohy. Je to místní spe-
cialita,“ prohlásí Lenka a začne prohledávat 
lednici. Čekám, že z ní vytáhne klokaní ocá-
sek nebo žraločí hlavu, k mému překvapení 
se však vrací s toustovým chlebem a sklenicí 
tmavě hnědého džemu. Nebo motorového 
oleje, těžko podle konzistence a zápachu říct. 
Na sklenici stojí, že se ta podivnost jmenuje 
Vegemite, takže se mi okamžitě vybaví britský 
Marmite, který mi na rozdíl od mnoha mých 

přátel vždycky chutnal. S pocitem, že se 
jedná o australskou obdobu mé oblíbené 
pochoutky, natírám na chleba velkou vrstvu. 
Hned po prvním soustu je však jasné, že Mar-
mite to skutečně pouze připomíná.

Vegemite do každé rodiny 
Vegemite poprvé uvedl na australský trh 
v roce 1922 Cyril P. Callister a postupem času 
se z něj stal australský národní pokrm. Jeho 
chuť se těžce popisuje. Je zkrátka tak slaný, 
že se další chutě rozeznat nedají. Někdo tvrdí, 
že podobně musí chutnat tekutina do baterií 
nebo již zmíněný motorový olej. Vegemite se 
však vyrábí z extraktu pivovarských kvasnic 
a obsahuje zeleninu a koření. Jedná se sku-
tečně o australskou náhradu za Marmite, kte-
rý do Austrálie přestal být dovážen po první 
světové válce. V každé australské spíži nalez-
nete aspoň jednu sklenici, nejčastěji se hnědá 

tekutina maže na opečený toust, ale slouží 
například i jako základ do sendvičů, slaných 
závinů nebo koláčů. Cizinci obvykle tvrdí, že 
Australanům Vegemite chutná jen proto, že 
jím byli krmeni už od kolébky. Jak to ale se 
všemi zvláštními národními pokrmy bývá, čím 
víc Vegemitu sníte, tím více vám chutná. A kdo 
opustil Austrálii bez aspoň jedné sklenice 
Vegemitu v kufru, ten jako by zde nebyl.   ►

Připravila Petra Hanušková, foto shutterstock

Austrálie chutná po kávě
i motorovém oleji
Austrálie je oblíbenou destinací všech, kdo si chtějí na delší 
dobu odpočinout od svého dosavadního života, naučit se 
jazyk a trochu si přivydělat. Kromě možnosti hodit všechny 
své starosti za hlavu nabízí tento kontinent divokou přírodu, 
města s moderní architekturou a spoustu výborného jídla ze 
všech koutů světa.

potraviny ve světě
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Pokrmů, které tak trochu připomínají něco 
britského, tu najdete celou řadu. Když 
na konci osmnáctého století Britové Austrálii 
kolonizovali, snažili se najít způsoby, jak 
své oblíbené pochoutky vytvářet i v míst-
ních podmínkách. Mezi typické australské 
pokrmy tak patří masové koláče nebo párky 
v těstíčku, po americkém vzoru jsou zde také 
velmi oblíbené hamburgery. Místní speci-
alitou jsou hamburgery s červenou řepou 
a ananasem, a pokud vám tato varianta 
nechutná, je nutné na to upozornit obsluhu. 
Červenou řepu na hamburger vám v ně-
kterých podnicích totiž připlácnou stejně 
automaticky, jako vám v Británii zakapou 
smaženou rybu octem.

Plážové grilování i foodfestivaly
Britské národní jídlo fish and chips, tedy 
smaženou rybu s hranolky, dostanete 
kdekoliv také v Austrálii. Nejčastěji jako 
občerstvení u plážových stánků, což je pří-
jemné, protože den strávený u oceánu velmi 
vyčerpá, plavat se v něm kvůli velkým vlnám 
totiž příliš nedá. Pokud nevlastníte surf 
a pobytu ve vodě se nehodláte vzdát, musíte 
si při pobytu v moři celou dobu držet plavky, 
aby je z vás divoké moře neservalo, a skákat 
a skákat. Pokud vás po tak náročném výko-
nu smažená ryba neuspokojí, u většiny pláží 
se nacházejí grily, kam může každý přijít 
a uspořádat vlastní barbecue, čehož hojně 
využívají mladí lidé i rodiny s dětmi. 
Kromě klasických druhů masa se zde 
připravují všechny druhy mořských plodů, 
na které si vzpomenete, a v sezóně ústřic je 
v přímořských oblastech dostanete téměř 
v každé restauraci připravené na několik 
způsobů – čerstvé, smažené, grilované, 
s omáčkou i bez. 
Oblíbené jsou v Austrálii i festivaly jídla, kde 
se místní chlubí regionálními specialitami. 

Ochutnáte všechny možné druhy ryb, sýrů, 
masa i sladkých pokrmů. Na tyto food-
festivaly se chodí pochlubit místní vinaři se 
svou nabídkou. Austrálii totiž patří čtvrté 
místo v celosvětovém žebříčku vývozu vína 
a australské vinice návštěvníkům nabízejí 
nejen ochutnávky, ale i celá obědová menu. 
Každý chod doprovází jiný druh vína, pečlivě 
vybrán, aby co nejlépe podpořil chutě 
daného pokrmu. Mezi současné trendy patří 
v Austrálii návrat ke kuchyni původních 
obyvatel, kteří se živili lovem v buši. V jídelníč-
ku některých restaurací se tak kromě klokana 
objevuje i maso z emu nebo krokodýla.
 
Moučník pro lady i balerínu
Jedním z národních pokladů je dezert 
nazývaný lamington. Jedná se o malé 
čtverečky z piškotového těsta s čokoládovou 
polevou obalené v kokosu. Lamington 
údajně vznikl za horkých večerů v roce 1900 
na venkovském sídle guvernéra Queenslan-
du lorda Lamingtona. Guvernérův šéfkuchař 
francouzského původu Armand Galland 
zajišťoval pohoštění pro guvernéra a jeho 
hosty a jednoho dne se místo klasických 
zákusků rozhodl vytvořit něco netradičního. 
Vzal tedy piškotový dort z minulého dne, 
namočil ho do čokolády a obalil kokosem. 
Přidávat kokos do evropských pokrmů ne-
bylo na konci 19. století zvykem, Galland se 
však s touto surovinou naučil zacházet díky 
své manželce z Tahiti. Guvernérovi hosté 
byli směsí známé a cizokrajné chuti nadšeni 
a okamžitě žádali lady Lamingtonovou o re-
cept. Ten nakonec vyšel v místním časopise 
pro dámy pod názvem „Čokoládovo-koko-
sový dort lady Lamingtonové“. V Queenslan-
du lamington servírují v původní podobě, 
v jiných částích Austrálie ho dostanete 
i s jahodovým džemem nebo šlehačkou.  
Austrálie dala světu i další světoznámý 

sladký pokrm. V roce 1920 uspořádala 
po Austrálii a Novém Zélandu turné baletka 
Anna Pavlova. Na její počest byl vymyšlen 
speciální dort pečený ze šlehaných bílků se 
šlehačkou a ovocem. Dnes je známý jedině 
pod jménem slavné baleríny, tedy dort Pav-
lova. O tom, jestli tuto pochoutku vymysleli 
Australané nebo Novozélanďané, se však 
dodnes vedou spory.

Smyslem života je káva
Australská kuchyně je ovlivněna i při-
stěhovaleckou kulturou, nachází se zde 
všechny možné druhy asijských a jihoame-
rických podniků, silně zastoupena je však 
také balkánská komunita a v Sydney existuje 
i několik českých hospod. Od imigrantů se 
Australané naučili milovat kávu. Řekové 
a Italové totiž na začátku minulého století 
začali otevírat kavárny, kde podávali kávu 
připravenou z čerstvě pražených zrnek. V pa-
desátých letech se pak objevil první stroj 
na espresso a v kavárnách začalo trávit čas 
stále více lidí ve velkých i menších městech. 
V Austrálii najdete spoustu řetězců s rychlým 
občerstvením i kávou a pokud jim to čas 
dovolí, Australané si stále raději posedí 
v tradičních podnicích. Dobrou kavárnu tak 
najdete i v zapadlejších oblastech. 
Nejlepší je si kávu vychutnat u tzv. brunche, 
tedy pozdní snídaně a brzkého oběda. Serví-
rují se k němu především vejce a uzeniny 
na všechny způsoby, sladké tousty, koláče, 
někdy i ústřice nebo steak. Pokud budete 
mít někdy hodně problémů, zkuste si zajet 
do Melbourne, najít hezkou kavárnu u pláže, 
usadit se do ní pokud možno při západu 
slunce, dát si dvojité espresso s mlékem – 
v Austrálii nazývané flat white – k tomu ztra-
cené vejce se slaninou, holandskou omáčkou 
a servírované na opečené houstičce. A věřte 
mi, všechny starosti rázem zmizí.                   ►

Cesta Great Ocean road kopíruje pobřeží stovky kilometrůAustralský humr

potraviny ve světě
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z AustrálieRECEPTY

Ingredience: 1 piškotový dort, 3 hrnky moučkového cukru, 250 ml vody, 
1/2  hrnku kakaa, 1 lžička vanilkového extraktu, 3 hrnky sušeného kokosu

Postup
Upečeme piškotový dort podle klasického receptu a necháme ho den 
uležet. Nakrájíme dort na kostky o velikosti přibližně 5 až 6 cm. Na-
sypeme kokos na velký talíř a odložíme stranou. V pánvi smícháme 
cukr s kakaem, pomalu přidáváme vodu, dokud se směs důkladně 
nepromíchá. Vaříme na mírném ohni asi 12 minut bez míchání. Sejme-
me z plotny, přidáme extrakt, promícháme a necháme vychladnout. 
Pomocí vidličky rychle ponoříme kostky dortu do čokoládové směsi. 
Obalíme čokoládové kostky v kokosu a necháme vychladnout na talíři 
tak, aby se vzájemně nedotýkaly.

Lamington 30 minut (bez pečení dortu)

Ingredience: 450 g hladké mouky smíchané s 2 lžičkami kypřícího 
prášku, 1/4 lžičky soli, 180 ml mléka, 1 lžička moučkového cukru, 
80 g másla

Postup
V míse smícháme mouku, sůl a cukr. Přidáme máslo a hněteme tak 
dlouho, až se vytvoří malinké hrudky. Přidáme mléko a mícháme, až 
vznikne tuhé těsto. Chvíli těsto hněteme rukou, vytvarujeme bochník 
a na vrchu uděláme kříž. Pečeme v troubě předehřáté na 190 ° C při-
bližně 30 až 40 minut.

Damper (australský chléb) 60 minut

AustrAlský mAsový koláč
Ingredience: 500 g mletého hovězího masa, 1 cibule, 1 šálek vody, 
2 kostky hovězího bujónu, 1/4 šálku rajčatového protlaku, 2 lžičky 
worcesterové omáčky, pepř, 1/2 lžičky oregana, 1 špetka muškátového 
oříšku, 3 lžíce hladké mouky, listové těsto

Postup
Rozehřejeme troubu na 220 °C. Osmahneme maso a cibuli. Přidáme 
3/4 šálku vody, kostky bujónu, rajčatový protlak, worcestrovou omáčku, 
pepř, oregano a muškátový oříšek. Vaříme pod pokličkou 15 minut. 
Smícháme zbývající vodu a mouku a přidáme do masové směsi. Necháme 
vychladnout. Vymažeme formu na koláč a vložíme do ní vyválené listové 
těsto. Přidáme masovou směs, vršek přikryjeme zbytkem listového těsta. 
Pečeme v troubě předehřáté na 220 °C po dobu 15 minut. Snížíme teplotu 
na 180 °C a pečeme 25 minut.

60 minut
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„Každý den, každý den, k svačině jedině, 
jedině pramen zdraví z Posázaví!“ Kdo 
by neznal slavnou hlášku z kultovního 
filmu Ať žijí duchové z roku 1976. Řečeno 
slovy dnešní marketingové termino-

logie, jednalo se tehdy o první a rovnou 
nadmíru úspěšný product placement. 
Dlužno podotknout, že naprosto neú-
myslný. Tvůrci filmu plného dětských 
herců totiž oslovili mlékárnu v Přibyslavi, 
zda by nemohla natáčení podpořit právě 
darováním Pribináčka jako svačiny pro 
děti. A protože jim mlékárna vyšla ochotně 
vstříc, rozhodli se jí poděkovat. A nemohli 
to učinit lépe než vymyšlením snadno 
zapamatovatelného, chytlavého refrénu, 
který vám správně a asi navždy uvízne 
v hlavě, přitom poukazuje na zdravot-
ní benefity produktu a navíc odkazuje 
i na místo jako vzniku. Geniální.

Cherchez la femme
Právě letos slaví tento dezert z tvarohu 
a smetany šedesát let. Jeho původní 
recepturu vymyslela Jindřiška Hessová 
z Přibyslavi a na základě toho se krém začal 
v mlékárně, kterou založila v nedalekém 
Hesově, v roce 1954 vyrábět. Pribináček se 
stal hrdým a úspěšným nástupcem krémů 
s názvy Eva, Bivoj, Perla a Mocca, které byly 
v mlékárenském družstvu (ze kterého se 
později stala Pribina) vyráběny dva roky 
po válce, a ani v jeho případě zákazníci 
nepřišli o možnost zvolit si z více příchutí. 
Bylo jich vyráběno dokonce až šestnáct, 

mezi jinými třeba příchuť zeleninová, 
kterou si asi dnes už neumíme představit. 
Přesná technologie výroby byla samozřej-
mě přísně střeženým tajemstvím, které znal 
jen ředitel mlékárny a jeho manželka, která 
sama na výrobu dohlížela. Vysoká obliba 
krému vedla k do té doby nevídaným 
vylepšením mlékárny: podnik měl samo-
statné oddělení pro objednávky i odbyt, 

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv firmy, shutterstock

Legenda z Posázaví
Za zrodem Pribináčka – po-
choutky, kterou zbožňují 
nejen děti mnoha generací, 
stál původně ryze praktický 
záměr doplnit vápník a jiné 
cenné látky ve stravě genera-
ce poválečných dětí. A tento 
záměr byl nakonec naplněn 
více než stoprocentně.

příběhy jídla
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vlastní vozový park, přímé zásobování pěti 
krajů a dokonce i klouzavou pracovní dobu. 
Chytlavý slogan „Pramen zdraví z Posázaví“ 
pak vymysleli sami zaměstnanci.

Tajemství vyzrazeno
Větší rozšíření výrobku i mimo posázavský 
region však komplikovala příliš krátká doba 
trvanlivosti, kdy bylo krém nutné zkonzu-
movat do 24 hodin. Aby Pribináček mohly 
ochutnat všechny české děti, bylo přibyslav-
ské mlékárně nařízeno, aby utajovanou 
recepturu prozradila i ostatním mlékárnám 
v republice. Vznikly tak krémy podobného 
typu s rozličnými názvy jako Lipánek, Bobík, 
Smetánek, Pacholík aj. 
Původní a téměř nezměněná receptura 
z tvarohu a smetany přežila do dalšího 
tisíciletí a je vyhledávána především pro 
nezaměnitelnou a důvěrně známou chuť 
a hustou konzistenci.  

Je ale dodnes pořád Pribináček zdravou 
svačinkou, kterou můžete dětem bez obav 
nabídnout? Odhlédněme od líbezné historie 
a zapátrejme, kolik vlastně tahle dětská sva-
činka obsahuje tuku a cukru, a jak je na tom 
s barvivy a konzervanty. 

Každý den asi ne
V současnosti je totiž možné vyrobit 
tvarohovo-smetanový krém bez umělých 
barviv a konzervantů, touto technologií však 
nejsou vyráběny všechny produkty. Pribiná-
ček dnes obsahuje aroma, jedlou želatinu, 
škrob a E415 xanthan, který zde funguje 
jako zahušťovadlo a stabilizátor a vyrábí 
se z kukuřice nebo soji. Má tedy přírodní 
původ a tím možné nežádoucí účinky pouze 
ve formě ojedinělé alergie. Vhodnější je tedy 
považovat Pribináček za občasně podávaný 
dezert než zdravou každodenní svačinku.
„Pribináček může být pro děti vhodnou 
složkou jídelníčku, pokud není dítě přímo 
obézní. Vždy je třeba přihlížet k celkovému 
jídelníčku dítěte a ne pouze k jednotlivé 
složce stravy. Nezanedbatelný je také ohled 
na pohybovou aktivitu dítěte. Pribináček je 
pro děti vhodnou potravinou, která se dá 
využít na snídani, dopolední nebo odpolední 
svačinu. Velký přínos vidím v obsahu 
tvarohu ve výrobku, který je velmi kvalit-
ním zdrojem bílkovin a vápníku,“ říká Lucie 
Růžičková, nutriční terapeutka Fakultní 
nemocnice v Motole. ●

KDO PŘEŽIL SAMETOVOU 
REVOLUCI?
Přinášíme výběr značek potravin a nápojů, 
které vznikly mezi lety 1948 až 1989, a do-
dnes se úspěšně prodávají: 
Bon Pari – drops s ovocnými příchutěmi 
začal v roce 1978 produkovat podnik Čoko-
ládovny v Praze – Modřanech. Dnes patří 
Nestlé.
Granko – instantní kakaový nápoj vyrobil 
poprvé v roce 1979 národní podnik Čoko-
ládovny v závodě Soja Kolín. Pojmenování 
vzešlo ze zaměstnanecké soutěže a je akro-
nymem vytvořeným ze slov „granulované 
kakao“. Dnes patří Nestlé.
Horalky – obvodově máčené oplatky jsou 
ve výrobě od roku 1956. Jsou tedy o něco 
mladší než podobné Tatranky, jejichž histo-
rie sahá do roku 1945. Od rozpadu Českoslo-
venska jsou Horalky mezinárodní značkou. 
Dnes patří Mondelez International. 
Jesenka – zahuštěnou ochucenou smetanu 
vyrábí Mlékárna Hlinsko od roku 1958. Pri-
márně jde o přísadu do kávy nebo čaje. Dětem 
ale chutná i samotná, nejlépe přímo z tuby. 
Kofola – základ kolové limonády, sirup Kofo, 
vyvinul v roce 1960 Zdeněk Blažek z far-
maceutické společnosti Galena. Nápoj se 
měl jmenovat Kofocola, ale kvůli možným 
problémům s ochrannou známkou dostal 
název Kofola. Sirup limonádovnám dodával 
národní podnik Zátka v Praze. Dnes vlastní 
značku Kofola stejnojmenná firma z Krnova.
Majolka – produkci první průmyslově vy-
ráběné majonézy v Československu spustil 
národní podnik Pražské drůbežářské závody 
v roce 1957. Dnes patří firmě Boneco.
Májka – vepřový krém se na pultech objevil 
v roce 1965. Jeho producentem byl podnik 
Biochema z Babic na Uherskohradišťsku. 
Značku dnes vlastní Hamé.
Míša – tvarohový nanuk začala vyrábět mlé-
kárna Laktos v Praze – Vysočanech v roce 
1962. Dnes patří Unileveru. 
Pito – nealkoholické pivo pro řidiče začal 
v roce 1975 vařit národní podnik Jihočeské 
pivovary v budějovickém závodě Samson. 
Název výrobku vzešel ze soutěže a je složen 
z počáteční slabiky slova pivo a koncové 
slabiky slova auto.
Sunar – mléčná výživa pro kojence se vyrábí 
od roku 1950. Název vznikl spojením počá-
tečních slabik slov „sušené národní“. Značka 
patří švýcarské společnosti Hero.
Termix – tvarohový dezert vyrábí mlékárna 
v Poděbradech nepřetržitě od roku 1976. 
Vinea – nealkoholický sycený nápoj z bílých 
hroznů se zrodil v roce 1974 ve vinařském 
závodě ve slovenském Pezinku. Patří Kofole.
Vitacit – rozpustný nápoj s příchutí citrusů 
vyráběly od přelomu 60. a 70. let Zemědělské 
závody Kaznějov u Plzně. Zejména děti Vitacit 
rády konzumovaly v podobě jazyk zbarvující-
ho prášku. Dnes značku využívá firma Wissa. 

Zdroj: ČTK

DOMáCí SMETANOVý KRéM
Ingredience: 

•	250 g měkkého tvarohu
•	1 vanilkový cukr
•	3 lžíce moučkového cukru
•	250 ml smetany ke šlehání
•	ovoce dle chuti

Postup: 
V misce smícháme tvaroh, smetany a oba 
druhy cukrů. Šleháme, dokud směs nezíská 
krémovou konzistenci. Dochutíme a ozdobí-
me ovocem. Domácí krém můžeme připravit 
i s kakaem, grankem nebo nutellou.

příběhy jídla
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Znáte dezert zvaný Mraky? 
Možná je pro vás odpalované 
těsto samozřejmostí. Pro mě bylo 
pětadvacet let výzvou, asi jako 
vzdálené vrcholky, na které se 
jednou chystám vystoupat. Nikdy 
jsem těsto neviděla připravovat, 
ani jsem neviděla, jak vypadá 
koláč Mraky. Jen recept, který mi 
po svatbě nadiktovala manželova 
babička, mi připomínal, že je tu něco 
krásného, nejspíš moc dobrého, 
a čeká to, až se odhodlám.

Moji kamarádi se dělí na dvě skupiny. Jedna 
o Mracích nikdy neslyšela, ta druhá Mraky 
považuje za samozřejmost a říká, že je často 
pečou. Nicméně mi je nikdy ani neukázali, 
natož abych dostala ochutnat. Poslední pří-
ležitost jsem promeškala, když mi kamarádka 
Věra poslala nedávno v devět večer rychlého 
posla – dceru Veroniku, že jdou péct Mraky, 
ať se jdu učit. Poděkovala jsem, ale už jsem 
mžourala únavou. Tak zase nic. A přitom mi 
Věra o Mracích tolik vyprávěla. Prý nejlepší 
je, když se dá těsto do trouby a všichni vydrží 
čtvrt hodiny zírat skrz okénko, jak se těsto 
zdvihá a vrásní a vytváří hory a údolí.

Cucky vyhodíme
Před pár dny ve mně rozhodnutí uzrálo. 
Zahájila jsem akci tím, že jsem prohledala 

internet. A vida – receptů celá řada, návo-
dy podrobné, s fotkami… Ale jednoduše 
nevypadaly. Do horké vody zamíchám 
mouku? Pak do toho vrazím vejce? Jak to 
může dopadnout? Kuchařinky na webu 
obzvlášť zdůrazňovaly míchání – míchat 
rychle, důkladně a dlouho, aby se nenadě-
laly cucky. Když jsem porovnávala jejich 
recepty s tím svým, padla mi do oka babič-
čina věta: „Mícháme, až vychladne. Cucky 
vyhodíme.“ Bylo rozhodnuto. To je správný 
přístup. Dala jsem vařit vodu se sádlem, 
vsypala do ní mouku a míchala – světe, div 
se, šlo to celkem snadno. Dva cucky jsem 
vyhodila a měla jsem hezkou lesklou kaši. 
Jedno po druhém jsem vmíchala vajíčka 
a zase to dopadlo dobře. V duchu jsem 
se babičce omluvila, místo vymazávání 
a vyplachování plechu jsem použila pečicí 
papír a těšila se na podívanou.
 
Vlnité mrakoplacky
Vše se dálo tak, jak popisovala Věra. 
Těsto se začalo vlnit a vzdouvat, nádhera. 
Z trouby jsem vyndala dvě překrásné mra-
koplacky. Problém nastal tam, kde jsem ho 
nečekala – u krému. Babička připravovala 
krém z másla a moučné kaše. Když jsem, 
rozparáděná úspěchem u těsta, vsypala 
mouku do horkého mléka, získala jsem hro-
madu žmolků, z níž mě ani mixér nevysekal. 
Za stálého míchání vylijeme do záchodu, 

praví přísloví. Jak řekli, tak udělali a šla 
jsem na krém uvařit pudink. V té chvíli se 
ke mně totiž připojila dcera, a ta pudinkový 
krém zvládá na jedničku. 
Stály jsme s dcerou před hromadou kré-
mu, dvěma zvrásněnými plackami a před 
otázkou, jak se krém natírá. Na ty vlnky? 
Nebo máme placky obrátit? Vlnkami 
k sobě, nebo od sebe? Můj muž tvrdil, že 
si na podobný koláč nepamatuje, tak jsme 
zavolaly jeho mamince. Také nevěděla, 
ale dala nám číslo na tetu. Ta nebrala 
telefon a její dcera nás sice poučila, že 
oni tomu moučníku doma říkají Obláč-
ky, ale nikdy ho nedělala a neví, jak ho 
maminka maže. Naštěstí zvedla telefon 
kamarádka Věra, aby nám, když se dost 
nasmála, řekla, že krém napatláme mezi 
hrbolky jedné placky a druhou položíme 
na krém, vlnkami nahoru. Buchta se tím 
zvlnila ještě víc, ale byla krásná. Bohužel 
jsme neposlechly Věřinu závěrečnou radu. 
Pravila totiž, že čokoláda na Mracích není 
nic moc, abychom je jen pocukrovaly. My 
jsme postupovaly podle babičky a stříkaly 
čokoládu. Moučník byl vynikající a není 
moc pracný. Podruhé mi to půjde jako 
na drátkách, ale s čokoládou se zatěžovat 
nebudu. Druhý den mi ještě kolegyně 
Eliška prozradila, že se těsto dá udělat 
i kakaové, pak jsou mraky chuťově i na po-
hled zajímavější. Tak příště.

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Jak jsme byly na Mraky

dobrodružství v kuchyni
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Těsto

Na těsto potřebujeme:
■  1/4 litru vody  ■  150 g sádla  ■  150 g hladké 
mouky  ■  6 vajec

Vodu se sádlem přivedeme k varu, vsypeme 
do ní mouku, stáhneme z ohně a mícháme. 
Mícháme, až vychladne, pak vyhodíme cucky. 
Dáme rozehřát troubu na 220 °C. Do zchladlé 
hmoty vmícháme vejce, jedno po druhém. 
Podle babičky bychom měli dva stejně 
velké plechy vymazat sádlem a vypláchnout 
ledovou vodou, podle mě plechy vyložíme 
pečicím papírem. Na každý plech rozetřeme 
polovinu těsta. Vložíme do rozpálené trouby, 
podle dispozic trouby můžeme najednou, 

nebo jeden po druhém. Prudce pečeme asi 
5 minut. Pak zmírníme teplotu na 170 °C 
a dopékáme asi 15 minut. Babička v receptu 
uvádí – na těstě se dělají vlnky. To je velmi 
mírné vyjádření. Těstem zmítá vlnobití.

Krém podle babičky

Na krém podle babičky  
potřebujeme:
■  1/2 l mléka  ■  120 g hladké mouky  
■  60 g cukru  ■  1 vanilkový cukr  ■  250 g más-
la  ■  dalších 150 g cukru

Mléko s moukou a prvními dvěma cukry sva-
říme na kaši. Máslo utřeme se třetím cukrem 
a postupně třeme s vychladlou kaší.

Pudinkový krém

Na pudinkový krém potřebujeme:
■  1/2 l mléka  ■  pudinkový prášek  
■  150 g cukru  ■  250 g másla  ■  trochu rumu

Uvaříme pudink podle návodu, vsypeme 
do něj cukr a po dobu chladnutí občas za-
mícháme. Pak utřeme s máslem a s rumem. 
Krém natřeme mezi vlnky jedné placky, 
přiklopíme druhou plackou, opět hrbola-
tou stranou nahoru. Můžeme pocukrovat, 
nebo postříkat hořkou čokoládou. Babič-
čino závěrečné upozornění zní: Moučník 
uchováváme v chladu. Nevím, jak to bylo 
u babičky, ale u nás už za dvě hodiny ne-
bylo co uchovávat. ●

dobrodružství v kuchyni
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Je čas:
Sklízet rebarboru a připravit 
z ní zavařeninu, koláč nebo 
polévku.

Pochutnat si na první rané 
mrkvi, špenátu a kopru.

Grilovat nejen maso, ale 
vyzkoušet i zeleninu nebo sýry.

Vyrobit si smrkový sirup, který 
skvěle pomáhá při kašli.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Jak poznat celozrnné 
pečivo? Lze se řídit podle barvy?

Nenechte se oklamat barvou. Velmi 
tmavá barva může budit dojem 
celozrnnosti, je ale docílena pražením 
ječmene, žita nebo přidáním 
karamelové složky či kávoviny. 
Syntetická barviva nesmějí být v případě 
chleba a pečiva podle vyhlášky použita. 
Celozrnné pečivo musí obsahovat 
minimálně 80 % celozrnných mouk 
z celkové hmotnosti pečiva. Pokud 
je ve složení uvedena na prvním 
místě hladká mouka a celozrnná až 
na druhém nebo třetím, nejedná se 
o celozrnný výrobek. Vícezrnné pečivo 
musí obsahovat minimálně 5 % mouky 
z jiných obilovin než pšenice nebo žito. 
Pečivo tedy může být vícezrnné, ale 
přitom vůbec nemusí být celozrnné.

Květen
Srdce v hlavní roli

Podle čínské medicíny je třeba si tento 
měsíc dávat pozor na srdce. Vynikající 
je jídelníček bohatý na raw (syrovou) 
stravu. Využijme všeho, co nám příroda 
nabízí – chřest, ředkvičky, rebarboru, 
mangold, kedlubny… Doporučuje se 
omezit kofein, thein i alkohol, naopak 
zařadit čaje z buřiny srdeční, kozlíku 
lékařského nebo karbince evropského, 
které prospějí srdci. Pozor je třeba dát si 
na přejídání a mlsání sladkého jako léku 
na zahnání špatné nálady nebo vzteku.
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DOPISY
Dobrý den,
obracím se na vás s dotazem, jak je to nyní 
s Olomouckými tvarůžky. Obdržela jsem dnes 
zase plesnivé! V srpnu jste psali o nápravě ve firmě 
A.W. Loštice, o kontrole hygieniků i veterinářů. 
Posílám Vám fotku, plíseň je jasně vidět. Balení 
mělo č. L 118 131, koupila jsem je v prodejně 
Albert, trvanlivost do 27. 11. 13. Protože jsem už 
nakoupila několikrát tvarůžky s plísní, tak jsem 
je v létě přestala kupovat. Po přečtení článku 
o provedených opatřeních ve firmě A.W. a také 
proto, že už byla zima, jsem je koupila zase. Sice 
jsem si balíček důkladně prohlédla, to je povrch 
pod celofánem, ale plíseň byla mezi posledními 
tvarůžky. Určitě to není chyba prodejny. Také si 
nemyslím, že by tvarůžky byly podřadným zbožím, 
podle ceny určitě ne. Co s takovou firmou? Jedla 
jsem tvarůžky od dětství a jsem důchodce, nikdy 
v minulosti se to nestalo, až poslední rok. Zavinil 
to snad status Chráněného zeměpisného označení 
od EU? Kdybyste mi mohli poradit, kde si stěžovat. 
Firma zřejmě pravidelné kontroly nedělá, takže 
v A.W. to nemá smysl. Děkuji vám.

Sedláková, Brno
 
O vyjádření jsme požádali Ing. Miroslava Zemánka, 
vedoucího výroby A. W., spol. s r.o.:   
Viditelná plíseň na tvarůžcích je vada, výrobek 
nelze konzumovat a zákazník může oprávněně 
reklamovat kvalitu výrobku u prodejce. Ve firmě 
jsme o všech nahlášených reklamacích informováni, 
víme o tom, že tvarůžky s plísní jsou objevovány 
v regálech napříč všemi obchodními řetězci a že 
tento – pro nás výrobce – nepříjemný stav se 
opakuje již od začátku roku 2013. Vada výskytu 
plísní je mj. problémová v tom, že ani při výrobě, ani 
při uvolnění k expedici po 3 až 7 dnech skladování 
v našem skladu nejsou plísně viditelné. Výrobek je 
uvolněný k expedici jako prostý viditelných plísní 
– ke zvýšení kontrol před expedicí byla zavedena 
mimořádná opatření. K nárůstu plísní dochází až 
v souvislosti s procesem zrání tvarůžků v obale 
ve skladech zákazníků a v regálech prodejen. 
V průběhu roku 2013 byly provedeny opakovaně 
kontroly ze strany Státní veterinární správy – 
záznamy kontrol potvrzují standardní čistotu 
ve výrobě, výsledky naší kontroly vstupních surovin 
a obalů zpochybňují jejich označení jako původce 
plísní na tvarůžcích. Byly provedeny zkoušky 
s úpravou technologie a technologického procesu, 
jsou prováděny zkoušky s mléčnými kulturami 
ve tvarozích, s aplikací vyšších koncentrací zracích 
kultur, s aplikacemi nových zracích kultur. Bohužel 
– i přes dosud provedené a prováděné aktivity – 
jsme zatím nebyli úspěšní, příčinu vzniku plísní jsme 
neobjevili. Pokračujeme v hledání cesty odstranění 
vady nahodile se vyskytujícího zaplísnění výrobků.

Bylinka měsíce

Heřmánek pravý má podle pověr 
dvojnásobnou léčivou sílu, pokud 
ho sbíráme za pravého poledne. Má 
hojivý a regenerační účinek, ve formě 
čaje pomáhá při trávicích problémech, 
nespavosti, menstruačních problémech, 
zánětech močových cest, horečce či 
bolesti zubů. Připravit si z něj můžeme 
i koupel – stačí spařit čtyři hrsti heřmánku 
litrem vody, počkat pět minut a nálev přilít 
do koupele. Máte unavené a bolavé oči? 
Stačí uvařit v mléce jednu lžičku heřmánku 
a teplý obklad přiložit na oči.

Heřmánek pravý

čtenářská dvoustrana
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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.

Spontex úklidový balíček
K ročnímu předplatnému můžete nyní získat Spontex 
úklidový balíček v hodnotě 500 Kč. Získejte řadu utěrek 
z mikrovlákna a přesvědčte se o jejich efektivnosti při 
úklidu. Mikrovlákno pohlcuje nečistoty do své struktury 
a nehrne je před sebou. Speciálně navržená Spontex DUST 
utěrka má extra dlouhá vlákna pro stírání prachu, vhodná 
je pro všechny povrchy.

Ce
na

 2
9 

Kč

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

02/14     29 Kč 
Únor 2014

Jak hubnou a přibírají slavní?

Co prozradí obaly?
Jezme podle krevních skupin
Řízek nad zlato
Kanada není Amerika,ani na talíři

Nejúčinnějšídiety

Karta zdarma, bez závazků a pro všechny

s PENNY KARTOU                           levněji...

České párky seutkaly s cizinou
sp-02-14-1.indd   1

13.1.2014   10:23:22

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

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 škrobb

Petra Černocká:
Sádlo před mužem tajím

0314-SP-k3 tisk.indd   1 17.2.14   12:05

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 

KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

04/14     29 Kč 
Duben 2014

Zažeňme jídlem 
jarní únavu

Kolik potravin   
vyhazujeme?

Vejce plná mýtů

Palačinka na tisíc způsobů

Velký test mouky:
Ze které mazanec 

neupečete?
Roman Tomeš:

Bezlepková strava 

není neštěstí

ouky:
c 

Velikonoce známé 
i neznámé

0414-SP-k3 tisk.indd   1

17.3.14   10:18

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. 

Umíme pít kávu?

Naše práva v obchodě

TEST ovocných knedlíků:  
Co najdeme v náplni?

Výprava za nevšední  
gastronomií Senegalu

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 26. května

DárEk
předplatitelům
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Každý rok je to stejné. Jakmile se po dlouhé 
zimě, kdy propadám depresi z nedostatku 
slunce, jen trošičku ohřeje vzduch, začnu 
pomýšlet na grilování. Bohatě stačí, aby se rtuť 
v teploměru vyšplhala na takových osm, deset 
stupňů, a já už přeměňuji myšlenky v činy. 
Listí na stromech se ještě ani zdaleka neza-
zelená, když už potírám maso marinádou 
a rozpaluji gril. S úsměvem na rtu shlížím 
z terasy na sousedy, kteří brázdí ulici ještě 
v zimních kabátech, i na ty od vedle, kteří 
zvědavě vykukují z oken poté, co ucítí vůni 
kouře. Díkybohu bydlíme v posledním patře, 
a tak nikomu z nich naše grilování nevadí. 
Naopak, většinou se nechají inspirovat 
a ještě týž den vystrčí židle i nosy na své 
terasy ke svým grilům. Co na tom, že je 
teprve konec března a jakmile slunce klesne 
k obzoru, začne zase mrznout?
Duben uteče jako voda a teplota vzduchu 
se už bez problému udrží na deseti a více 
stupních. To je čas, kdy se grilovací se-
zóna začne otáčet na plné obrátky. Jedu 
na víkend k rodičům a minimálně týden 
předtím už si vyměňuji esemesky s mámou 
na téma „co si ugrilujeme“. Rok co rok při-
jdeme s něčím novým. Byla sezóna, kdy celá 
naše rodina ujížděla na hermelínu v alobalu. 
Tu pak vystřídal čas banánů obalených 

ve slanině posypané směsí kari koření. 
Samozřejmě jsme prošli fází cuket a bakla-
žánů, aby se rok na to dostala do vedení 
grilovaná játra servírovaná s brusinkovou 
omáčkou. Vloni jsem si pravidelně poroučela 
mleté hovězí, abych mohla grilovat burgery 
a vkládat je do rozpečených bulek. 
Jak je zvykem, grilování není jen o jídle. Jde 
také o společné chvíle s přáteli a rodinou, 
které tato gurmánská událost umožňuje. 
U rodičů se vždy posadíme do zahradního 
altánu, zapálíme svíčky, otevřeme láhev 
vína a probíráme všechno možné. U toho 
se lačně vrháme na voňavé steaky, které 
si v prvním kole skoro krademe z talířů. 
Já většinou držím v jedné ruce obracečku 
masa a dohlížím na gril. Když servíruji 
druhou, třetí porci jídla, už nikdo nikomu 
nezávidí jeho kus žvance a spokojeně 
přežvykuje ten svůj. Jakmile přijde na řadu 
poslední chod, všichni funí a talíře si 
zakrývají rukama, protože se do nich už nic 
nevejde. Tak jako každý rok, a od této chvíle 
i každý měsíc, to s množstvím jídla přehání-
me. Protože se na grilovací večery tak moc 
těšíme, máme velké oči a nejsme schopni se 
při nákupu ukočírovat. 
Podobné je to i doma, v Praze, kde na terase 
pravidelně grilujeme s přáteli. S těmi se větši-

nou pokoušíme o tematicky laděné večery, 
takže rožníme po americku, po anglicku 
nebo po australsku. K tomu vybíráme nejen 
patřičný alkohol, ale také hudbu. Vloni byly 
dokonce snahy o kraťoučké referáty na téma 
„grilování v dané zemi“. Ať už to všechno zní 
jakkoli zajímavě a lákavě, i tyto chvíle končí 
přecpanými bachory a zvířecím funěním. Ale 
ne že by nás to odradilo od dalšího grilování, 
které se koná pár týdnů poté…
Je za námi květen, červen i červenec. Opět 
jedu na víkend k našim, a když se mě máma 
v telefonu unaveně ptá, co že si tentokrát 
ugrilujeme, nic mne nenapadá. Už prostě ne-
mám na grilování chuť. Tak jako každoročně 
jsme to i letos přehnali. A nejen s rodinou, ale 
i s přáteli. Teď už posedáváme na terase jen 
s menším občerstvením a pivem, nebo si udě-
láme večeři, která je grilu na hony vzdálená. 
Už dost bylo ožehnutých paprik, zakouřených 
steaků a opečených housek! Všichni máme 
stejný názor a domluvíme se, že příští rok 
musíme grilovat méně.
Jenže uteče sedm měsíců a po zimě, kdy 
mám depresi z nedostatku slunce, podpaluji 
koncem března na terase pod dřevěným 
uhlím. Usmívám se na sousedy, obracím 
maso na rozžhavené mřížce a píši rodičům, ať 
na příští víkend koupí… letos třeba pstruhy!

Konečně je tu grilování.  
Anebo raději ne?

Připravila Zuzana Klimešová (www.loveckydenik.cz), foto shutterstock

fejeton
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