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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

Nenechte si ujít

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) My máme rádi Česko
Na dárek se mohou těšit:   Radka Chlubnová, Pobezovice 

Věra Chmelařová, Velké Meziříčí 
Libor Janda, Chlumec nad Cidlinou

Chystáte se na výlet a nevíte si rady se svačinou? PENNY pro Vás 
má další novinku v sortimentu! Ochutnejte sýr žervé Boni. Ukrojte 
si zasloužený krajíc chleba, namažte vrstvu žervé Boni, posypte 
čerstvou pažitkou a žádný kopec už Vás nezastaví. Vychutnejte si 
nezaměnitelnou chuť aktuální novinky v nabídce PENNY.

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

Která z vlastních značek PENNY vyhrála  
ocenění v anketě Volba spotřebitelů 2014:
a) Řezníkův talíř
b) Bio Style
c) Tanja

Soutěžte s Penny
Z našeho webu

www.svetpotravin.cz v květnu

Téma měsíce:  
Co nevíte o kávě

Poradna: Zeptejte se 
odborníků

Sezónní recepty pro vás

více na www.svetpotravin.cz

editorial

většině z nás se při vyslovení slov „domácí strava“ či 
„poctivá kuchyně“ asi vybaví vůně a chuť nedělního 
oběda u babičky, kde se surovinami nešetřilo, náhražka 
byla sprosté slovo a názvy ingrediencí nezněly jako 
pomůcky v chemické laboratoři. Není divu, že i výrobci 
potravin rádi hrají na tuto sentimentální notu a snaží se 
nás přesvědčit, že i průmyslový výrobek může splňovat 
nejvyšší nároky na kvalitu a poctivost. Komplikací pro 
ně je, že řadě těchto citově zabarvených slov se musejí 
vyhýbat. Žádná marmeláda nesmí být „domácí“, i kdyby 
byla z těch nejvybranějších meruněk, výrobce ji dělal 
podle receptury své babičky a ušetřil ji všech vylepšováků 
chuti i trvanlivosti. Žádný producent by ani neměl uvádět, že jeho majonéza 
je vyrobena z „dobrých vajec“ či jeho párky z „poctivých surovin“, neboť tyto 
podmínky musejí a priori splňovat všechny výrobky uváděné na trh a nelze se takto 
nad konkurenci povyšovat. 
A jak tuto komplikaci čeští výrobci řeší? Prodávají nám výrobky „od babičky“, 
„tradiční“ a „selské“. Co na tom, že sjely ze stejného výrobního pásu jako bezejmenné 
produkty konkurence a nezřídka jsou šizené až běda. V testech toho čísla se tak 
potkáte s Babiččinými tvarohovými knedlíky, Dobrotami Babičky Kláry a dokonce 
Dobrotami od Jiřinky (myšleno Bohdalové). Jak si vedly v soutěži s produkty, kde 
se výrobce na žádné příbuzné a slavné neodvolává, si přečtěte v našich článcích.
A co vás v červnovém čísle čeká dál? Podíváme se do historie i současnosti 
konzumace kávy, vyzkoušíme velmi moderní pravěkou dietu, zjistíme, komu 
vděčíme za existenci knedlíků, a uvaříme si pochoutky z plevelů rostoucích na 
louce i v lese. A pokud je to pro vás pořád málo dobrodružné, seznamte se s (nejen) 
gastronomickými kouzly exotického Senegalu. 
Nezapomeňte se také zaregistrovat na našich stránkách www.svetpotravin.cz a stát 
se členy Klubu Světa potravin. Čeká na vás řada lákavých výhod, které se budeme 
snažit pro vás neustále rozšiřovat.

Krásný začátek léta vám přeje
Kateřina Bendlová, editorka

Staňte se členy  
Klubu Světa potravin!
Zaregistrujte se na www.svetpotravin.cz 
a získáte následující výhody:

  každý měsíc newsletter s nejnovějšími 
informacemi 
  avíza o nebezpečných potravinách 
  zvýhodněné předplatné s dárkem
  účast na slevových akcích s partnery klubu
  bezplatné shrnutí testů potravin 
za uplynulý rok

Zaregistrujte se na našich stránkách! 
Každý měsíc obdržíte newsletter s odkazy 
na nejzajímavější články, soutěže a akce 
měsíce. Obdržíte také aviza o škodlivých 
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 nebezpečných 
potravinách, sezónní tipy i výsledky 
odborných testů.

Proč dávat přednost českému masu? A proč 
se vyhýbat tomu předem naloženému? 
Na našem webovém portálu se právě 
teď dočtete vše, co potřebujete vědět 
o letním grilování včetně osvědčených 
receptů. V seriálu Chutě českých regionů 
se potom můžete inspirovat tipy na výlety 
za kulinárními skvosty po celé zemi.

Jak dopadly v našich odborných testech 
vídeňské párky, hladké mouky nebo strouhané 
sýry? Všechny výsledky redakčních testů 
naleznete přehledně na jednom místě 
v rubrice Testy.
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Přečtěte si
Vaříme expres
Královna současné gastro-
nomie Nigella Lawsonová 
vaří lahodné, snadno dosa-
žitelné, málo pracné a zá-
roveň elegantní pokrmy. 
Vynalézavě zkrácené pra-
covní postupy, úžasné ná-
měty šetřící čas a námahu 
i jednoduchá jídla nabízejí 
řešení, jak jíst dobře, když 
nemáte času nazbyt. Ku-
chařka obsahuje více než 
500 receptů od předkrmů 
po dezerty. Nigellino vaře-
ní: minimum stresu a maxi-
mum potěšení. Vydala Euromedia Group k.s., Ikar za 399 Kč.

Saláty
Saláty se staly oblíbenou 
součástí našich jídelníčků, 
a to nejen pro ty, kteří chtě-
jí hubnout. Jsou stále více 
oblíbeným lehkým obědem 
či večeří. Saláty uvedené 
v této knize autorky Aleny 
Winnerové jsou velmi rych-
lé na přípravu a zvládnou 
je i začínající kuchařky. Bo-
hatě fotograficky vybavená 
kniha obsahuje 405 nových, 
vyzkoušených a chutných 
receptů a přináší jak jed-
noduché tradiční recepty, 
tak i recepty nové, moderní. 
Všechny obsahují ingredience snadno dostupné na našem 
trhu. Vydalo nakladatelství Dona, cena 299 Kč.

Doušek vína
Víno je slunce lapené do la-
hve. Než se to však podaří, 
je třeba vynaložit mnoho 
umu, citu a trpělivosti. 
A k tomu ještě musí přispět 
svou náklonností i příroda. 
Slunce je nutné lapit pře-
devším ve vinici. Právě tam 
se odehrává ta rozhodující 
kapitola. Ale i když uzrají 
krásné hrozny, není ještě 
vyhráno. Vinařství je soubo-
rem znalostí mnoha profesí. 
Když se vše ideálně propojí, 
vznikne nápoj, který vám 
dá radost a utvrdí přátel-
ství. Tyto pocity však ještě 
umocní vaše znalosti o tomto jedinečném nápoji. Autor v této 
knize předkládá několik základních rad, jak může být víno 
dobrým přítelem, a zároveň se čtenáři nahlíží do svébytného 
života vinařů. Vydává Fortuna Libri, cena 349 Kč. Př
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emFestival delikates 20. až 21. června

Přehlídka Sýry, ryby a víno se i letos koná 
v prostorách prachatické renesanční 
radnice. Zúčastní se jí šestnáct mlékáren 
se vzorky vynikající kvality z kravského, 
kozího a ovčího mléka. Prezentovány 
budou pokrmy z čerstvých ryb a především 
na 150 vzorků vín z moravské i české 
vinařské oblasti a Rakouska.

6. až 8. červnaŠpilberk Food Festival
Na nádvořích a terasách královského hradu 
Špilberk se přímo z rukou mistrů kuchařů 
budou podávat delikatesy české i světové 
kuchyně, kombinované s degustacemi 
těch nejlepších, převážně moravských vín. 
Samozřejmostí je i doprovodný program 
lákající na degustace kávy, kurz otevírání 
šampaňského či školu vaření pro malé i velké.

Je libo nakládačku? 17. června
Jste milovníky nakládaného sýra? Máte svou rodin-
nou recepturu, se kterou sklízíte úspěchy? Zúčast-
něte se dalšího ročníku Velké sýrové nakládačky 
na pražské Kampě a zapojte svůj kousek do hry. 
Odborná porota bude hodnotit nejen nejchutnější 
hermelín, ale i ten vizuálně nejvydařenější.

Včely zblízka 22. června
Medový program na vás čeká tradičně v červnu 
ve městě Ořech. Těšit se můžete na stánky 
s medem, medovinou i rozličnými medovými 
pochoutkami. Hitem je unikátní prosklený 
včelín, kde můžete sledovat včely i včelaře 
doslova z několika centimetrů a přitom se 
nemusíte bát žihadel.

kalendárium

Středomoří na Veveří 7. června
Hrad Veveří opět během akce Řecká sobota 
přivítá všechny milovníky řecké kultury, historie 
a gastronomie. Cílem akce je přiblížit návštěvníkům 
hradu jeho historické vazby na Řecko a umožnit 
netradiční mezikulturní setkání. Při opravdové 
řecké zábavě si budete moci vyzkoušet tradiční 
tance i zakoupit vybrané gastronomické speciality.

Pátý ročník Mikulovského gurmet festivalu bude 
čtyřdenní oslavou moravské kuchyně a vyhlá-
šených místních vín. Vybraní mistři kuchaři, 
členové národního týmu Asociace kuchařů 
a cukrářů, se soutěžními menu přinesou 
skutečnou jižní Moravu. Tématem letošního 
ročníku je letní lov a kratochvíle Maxmiliá-
na I. z Dietrichsteina.

Moravské hodování 6. až 8. června

www.svetpotravin.cz 5



Lahůdka ke kávě
Populární značka Milka zabrousila do kategorie měkkého pečiva 
a představila dvě chutné novinky. Připravila si dvojici lahodných 
Softíků Milka Cake&Choc a Milka ChocoTwist. V balení Ca-
ke&Choc najdete pět kousků jemného měkkého pečiva s kousky 
čokolády a čokoládovou náplní. Cena (175 gramů) je 39,90 Kč. 
ChocoTwist je spojení jemného pečiva a kousků jemné čokolády 
Milka – ideální k odpolední kávě. Cena za balení (140 gramů) s pěti 
kousky je 39,90 Kč. Oba produkty najdete v regálech s baleným 
pečivem.

Ovocné osvěžení
Oblíbená značka ovocných džusů Relax nabízí na jaro a léto dal-
ší osvěžující novinku. Tentokrát si můžete vychutnat mix oblíbe-
ných ovocných příchutí v nových produktech Relax Fruit drink. 
Ten najdete v praktickém, aseptickém balení, které se hodí nejen 
na běžné domácí popíjení, ale také na cesty. Vychutnat si můžete 
tři příchutě, které nabízejí zajímavé chuťové kombinace různých 
druhů ovoce – jablko&višeň, lemon&lime, jahoda&malina. Díky 
sníženému obsahu cukru jsou nové ovocné nápoje osvěžují-
cí a lehké. Doporučená cena je 24,90 Kč. Více informací hledejte 
na www.vimcovybrat.cz.
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Kokosová vášeň
Přivítejte léto a otevřete dveře zmrzlinovému pokušení už nyní! 
Trio nejoblíbenějších příchutí zmrzlin bude od letošního roku 
kompletní. Vanilkovou a čokoládovou zmrzlinu Carte d́ Or totiž 
doplní neodolatelná Carte d́ Or Kokos. Vychutnejte si lahodnou 

chuť zmrzliny s kousky kokosu, 
jejíž první sousto přivede 

vaše myšlenky na 
sluncem prohřátou 
pláž pod vysokými 
palmami. Doporučená 
maloobchodní cena 

je 129,90 Kč za litrové 
balení.

Zdravé mlsání pro děti
Všechny malé mlsouny od tří let i jejich maminky potěší nová značka 
Danonino od společnosti Danone. Tvarohy a jogurtové nápoje ob-
sahují vápník a vitamin D, které v rámci vyvážené stravy a zdravého 
životního stylu podporují zdravý růst a vývoj kostí. Jsou skvělou sní-
daní či svačinkou a díky svému kvalitnímu složení jsou doporučovány 
Českou pediatrickou společností. Dětem udělá radost hlavní hrdina 
– malý dinosaurus Dino. Tvarohy jsou k dostání ve vanilkové a jahodo-
vé příchuti. Balení (100 g) lze zakoupit za 13,90 Kč. Jogurtové nápoje 
potěší jahodovou a banánovou příchutí. K dostání jsou v multipacku 
4x100 gramů za cenu 39,30 Kč.

Tradice v novém
Tradiční lázeňské oplatky Kolonáda, které se vyrábějí již od roku 1856, 
rozšířily své řady o novou příchuť. Tentokrát si na své přijdou zejména 
milovníci vanilky, která patří mezi jednu z nejoblíbenějších příchutí nejen 
v České republice, ale i v okolních evropských státech. Do bezstarostné 
atmosféry mariánskolázeňských 
promenád vás tentokrát přenesou 
kulaté křehké kakaové oplatky 
spojené jemnou krémovou 
vanilkovou náplní. Balení 
obsahuje pět kousků 
vanilkové pochoutky, 
jeho doporučená 
cena (195 gramů) 
je 49,90 Kč.

Chutné a rychlé
Značka Rio Mare přináší nový chuťový zážitek, na pultech obchodů 
je nyní k dostání novinka Rio Mare Paté Rustico. Se třemi příchu-
těmi zažijete jedinečné spojení rustikální paštiky a typických stře-
domořských ingrediencí. V praktické konzervě najdete tuňákovou 
paštiku se sušenými rajčaty, tuňákovou paštiku s olivami nebo 
tuňákovou paštiku s červenou paprikou. V každé konzervě je mini-
málně 40 % masa z tuňáka pruhovaného. Doporučená cena každé 
varianty Rio Mare Paté Rustico (115 gramů) je 89,90 Kč.

novinky na trhu

www.svetpotravin.cz6
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Nejúspěšnějším účastníkem soutěže minipivovarů Jarní cena českých sládků se stal Podkláštěrní 
pivovar Urban z Třebíče. V konkurenci více než devadesáti pivovarů získal celkem dvě zlaté a jednu 
bronzovou medaili. „Jarní cena českých sládků je největší a nejprofesionálnější soutěží jen pro 
minipivovary, které jsou nejdynamičtější částí pivovarského průmyslu,“ uvedl pro ČTK prezident 
Českomoravského svazu minipivovarů Jan Šuráň. Minipivovarů v Česku v posledních letech velmi 
rychle přibývá. V polovině března jich bylo 215, za poslední tři roky se jejich počet více než zdvoj-
násobil. Jejich podíl na celkové domácí výrobě piva se odhaduje na jedno procento.

Vinař Josef Valihrach z Krumvíře vyhrál se svým Chardonnay výběr z hroznů 2005 prestižní 
přehlídku světových výrobců této odrůdy ve Francii. Soutěže Chardonnay du Monde se 
zúčastnilo 794 vzorků ze 40 zemí. Francie, vinařská Mekka, musela spolknout v podobě cizího 
vítězství hořkou pilulku – Chardonnay patří mezi typické odrůdy, francouzská vína však obsa-
dila až další tři místa. Josef Valihrach se se svými produkty umisťuje mezi elitou pravidelně, 
v posledních letech obsadil v soutěži, která se letos konala pojedenadvacáté a je tak nejstar-
ším kláním jedné odrůdy, třetí, čtvrtou a pátou příčku. Navázal také na tuzemský úspěch, 
neboť se stal Vinařem roku 2013.

Každý Čech sní ročně přibližně 3 litry zmrzliny, tedy 20 kusů. Tato čísla nás řadí k evropskému 
průměru. Loni prodaný objem zmrzliny klesl o 7 %, což bylo dáno zejména špatným startem letní 
sezóny. Spotřeba se mění hlavně v kvalitativních ukazatelích – zájem zákazníků se přesouvá od lev-
ných polárkových dortů ke kvalitnějším výrobkům. Vyplývá to z průzkumu společnosti AC Nielsen, 
který zveřejnila potravinářská firma Bidvest. Nejprodávanějším druhem zmrzliny je tvarohový Míša, 
na druhém místě skončil jahodový Mrož a třetí Twister Green. Čeští zákazníci dlouhodobě preferují 
méně sladké zmrzliny, především vanilkovou. Hned za nimi v oblíbenosti následují zmrzliny čistě 
ovocné, především jahodová.

Českým včelařům se v poslední době daří, mírně jich přibývá a zvyšují se také počty včelstev, kterých 
je přes půl milionu. Spotřebitelé se naučili kupovat med přímo od včelařů, kde mají tu nejlepší záruku. 
Včelaři pak svou produkci bez problémů prodají. „Je to nejlepší řešení navázat se přímo na včelaře 
a podívat se, jak med dělá. Tak má zákazník nejlepší garanci, že kupuje kvalitní med,“ řekl ČTK Marek 
Linger z Českého svazu včelařů. Hrozbou, která by mohla tento příznivý trend zvrátit, je případné celní 
zvýhodnění Ukrajiny. To by mělo za následek příliv levných medů, řádově v ceně 50 korun za kilogram. 
Cena kvalitních českých medů se pohybuje kolem 120 Kč za kilogram.

Souboj minipivovarů

Zapomeňte na Francii

„Polárkáče“ jsou na ústupu

Původ neznámý?

Český med vzkvétá

Česká republika se staví opatrně k plánovanému návrhu povinného ozna-
čování původu masa. „Pro spotřebitele je to důležitá věc, aby měli na obalu 
označeno místo narození či původu zvířete. Ale přepravou po EU se to kom-
plikuje a mohlo by se zdát, že na etiketě nakonec bude nepřehledná změť 
údajů,“ poznamenala pro ČTK náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava 
Beneš-Špaková. Také ostatní země unie se podle ní shodují spíše na posilová-
ní kontrol než na zavádění dalších byrokratických opatření. ČR by proto pre-
ferovala povinný údaj o adrese posledního zpracovatele či výrobce masného 
výrobku. Pro asi 90 % zákazníků je původ masa při rozhodování o nákupu 
důležitý, hned po ceně a kvalitě.
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Co si v obchodě 
nenechat líbit?
Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

Zejména velké obchody jsou ideálním 
místem pro nepoctivce, na což nezřídka 
doplácejí i poctiví zákazníci, kteří bývají 
podrobováni kontrolám tašek a někdy 
i osočováni z krádeže. Přinášíme vám proto 
odpovědi na nejčastější otázky spojené 
s právy spotřebitelů v obchodě.

Může ochranka zákazníka šacovat?
Někteří zákazníci vnímají ochranku 
v obchodě jako příslušníky organizace, která 

má větší pravomoci, než tomu ve skutečnosti 
je. Proto uposlechnou například výzvy 
o předložení občanského průkazu nebo 
nákupní tašky, k čemuž ovšem ochranka 
v obchodě nemá právo zákazníka nabádat. 
„Požadovat prokázání totožnosti mají jen 
osoby nadané nějakou formou státní moci, 
respektive osoby, kterým takové právo 
stanoví zákon. Členové ochranky takovou 
pravomoc nemají,“ říká předsedkyně 
Sdružení ochrany spotřebitelů Gerta 
Mazalová. Pokladní nebo bezpečnostní 
agentura vás může o předložení tašky 
požádat, ale v případě, že odmítnete, 
nemůže se toho domáhat. Neměli by 
zákazníka v žádném případě zastrašovat 
a naopak jej upozornit, že předložení 
nákupní tašky není jeho povinností a může 
se dobrovolně rozhodnout, zda pracovníkovi 
ochranky tašku předloží.

Má ochranka právo zákazníka zadržet?
Podle trestního řádu smí osobní 
svobodu osoby přistižené při trestném 
činu nebo bezprostředně po něm 
omezit kdokoli, pokud je to nutné 
ke zjištění totožnosti, zamezení 
útěku nebo zajištění důkazů. Je však 
povinen tuto osobu předat ihned 

policii. „Ochranka obchodu nemá 
speciální zákonnou úpravu, může 
tedy postupovat pouze v rovině výše 
uvedeného občanského zadržení. 
Při pouhém podezření z krádeže či 
jiného trestného činu tedy takovou 

Ochranka patří k obchodům 
dnes již stejně jako nákupní 
vozíky nebo fronta u pokladny. 
Slušní zákazníci samozřejmě 
nemají důvod s ochrankou 
obchodu bojovat nebo jí 
komplikovat práci. Na druhou 
stranu jsou její pravomoci 
omezenější, než se nám někdy 
snaží vnutit, a je dobré si být 
vědomi svých práv.

potravinová policie
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pravomoc ochranka nemá, jedná-li se 
však o zadržení v době bezprostředně 
následující po spáchání trestného činu, 
pak je zadržení možné,“ upřesňuje 
Gerta Mazalová. 
Například pípání bezpečnostního rámu není 
určitě možné vykládat jako trestný čin a člen 
ochranky by zákazníka neměl prohledávat 
ani zadržet, neboť nejde o situaci, kdy je 
osoba přistižena při páchání trestného činu 
či bezprostředně poté. 
Pokud je ale například krádež zboží 
zaznamenána na kameře, může hříšníka 
ochranka či jakýkoli jiný zákazník zadržet 
a neprodleně zavolat Policii České republiky. 
Stále však platí, že ani v tomto případě 
nemá nikdo jiný než příslušník policie právo 
zadrženého prohledávat. Až do příjezdu 
policie také nemusí zadržený nikomu 
sdělovat své jméno.

Může neprávem osočený zákazník 
požadovat odškodnění?
V případě neoprávněného zadržení, tedy 
pokud zákazník nic neodcizil, nemá 
u sebe žádné ukradené zboží a členové 
ochranky se ho bezdůvodně pokusí zadržet, 
se může poškozený bránit. Mohlo dojít 
k zásahu do osobnostních práv zákazníka 

a omezení jeho osobní svobody, takže 
má právo se domáhat omluvy, případně 
i peněžité satisfakce jako náhrady ušlého 
zisku způsobeného zadržením v prodejně. 
Rozhodující je samozřejmě způsob, jakým 
byla prohlídka provedena.

Zavazují se zákazníci vstupem 
do prodejny k prohlídce?
V některých obchodech se můžeme setkat 
u vchodu s nápisem, že se zákazníci 
vstupem do prodejny zavazují k případné 
prohlídce. Taková tvrzení však nejsou 
v žádném případě v pořádku. Spotřebitel 
s takovými podmínkami nevyslovuje 
informovaný souhlas, který vyžaduje každý 
zásah do tělesné integrity člověka. Takový 
informovaný souhlas zákazník dává až 
v případě, kdy je o prohlídku požádán 
pokladní či členem ochranky a on tuto žádost 
akceptuje. Určitě ne tím, že projde pod 
nějakým nápisem.

Může zákazník vstoupit do obchodu 
i s nákupem odjinud?
Co když si již neseme nákup z jiného 
obchodu – znamená to, že ostatní obchody 
jsou nám zapovězeny a nejdřív si musíme 
zboží odnést domů? Podle názoru Sdružení 
ochrany spotřebitelů nemají v obchodě 
právo nás odmítnout vpustit, pokud si 
neseme jiný nákup, ke kterému navíc máme 
účtenku: „Pokud by takové opatření bylo 
nutné s ohledem například na velikost 
nákupu, aby se tím zabránilo případným 
škodám, pak by se o takovém omezení dalo 
uvažovat jako o přiměřeném opatření, ale je 
třeba tyto případy posuzovat individuálně 
a určitě to nelze stanovit jako pravidlo. 
Pokud má zákazník účtenku, má doklad, 
že zboží koupil i zaplatil v jiném obchodě, 

není tedy žádný důvod jej z důvodu ochrany 
vlastního majetku prodejny v jeho nákupu 
nějak omezovat.“

Může být zákazník nucen odložit 
si nákup z jiného obchodu 
do určených skříněk?
Podle názoru Sdružení ochrany spotřebitelů 
nemůže být k tomuto kroku zákazník nucen. 
Faktem ovšem zůstává, že v případě, že 
účtenku od daného zboží spotřebitel nemá, 
tak je asi lépe do prostor prodejny s takovým 
zbožím nevstupovat, neboť by se spotřebitel 
nemusel ubránit podezření z jeho krádeže. 
Případně na tuto skutečnost upozornit 
ochranku nebo zaměstnance informací, 
kteří nám na zboží mohou přilepit k tomu 
určenou nálepku. ●

potravinová policie
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Mlsání nám 
prospívá 
Hořká čokoláda není jen oblíbenou po-
choutkou, ale také účinným lékem. Lékaři 
zjistili, že pravidelná konzumace kvalitní 
hořké čokolády snižuje krevní tlak a chrá-
ní cévy. Střevní mikrobi umožňují snadné 
zpracování hůře stravitelných látek obsaže-
ných v kakau, čímž vznikají molekuly, kte-
ré působí protizánětlivě, chrání cévy před 
poškozením a snižují riziko cévní mozkové 
příhody. Čím více hořké čokolády sníme, 
tím více se těmto mikrobům daří a produ-
kují prospěšné látky. Blahodárné účinky 
čokolády mohou ještě zvyšovat prebiotika, 
která stimulují růst bakterií. Ta se nacházejí 
například v česneku či otrubách. Prospěš-
ná je také kombinace s ovocem, jako je tře-
ba granátové jablko.

Šetří už všichni 
Při nákupu potravin se více řídí cenou už 
i lidé s vyššími příjmy, vyplývá s průzkumu 
společnosti KPMG. Ve srovnání s loňským 
rokem se tak situace výrazně změnila, 
u respondentů s platem nad 25 000 Kč prů-
zkum uvádí téměř 75 % nárůst těch, kteří 
uvádějí cenu jako hlavní kritérium při vý-
běru potravin. Podle Českého statistické-
ho úřadu vzrostly ceny potravin a nealko-
holických nápojů v loňském roce o 4,9 %, 
reálná mzda naopak poklesla. I přes tento 
trend se však Češi nadále řídí především 
kvalitou potravin – za nejdůležitější ji po-
važuje téměř polovina dotázaných. Prů-
měrné měsíční výdaje za potraviny se příliš 
nemění, u tří čtvrtin Čechů dosahují maxi-
málně 2500 korun za osobu.

Obrana  
školních jídelen
Jedenáct institucí zabývajících se výži-
vou a zdravým životním stylem, například 
Společnost pro výživu, Fórum zdravé vý-
živy nebo Vím, co jím a piju, se postavilo 
na obranu školních jídelen. V otevřeném 
dopise adresovaném ministrům školství, 
zdravotnictví a zemědělství protestovaly 
proti iniciativě Skutečně zdravá škola, kte-
rá odmítá nynější výživové normy, které 
jsou údajně zodpovědné za nezdravou pří-
pravu školní stravy. Odborníci stojí za ná-
zorem, že školní jídelny vaří zdravě a jejich 
kritika není na místě – alternativní způsoby 
stravování by podle nich neměly nahradit 
vybudovaný systém spotřebního koše. Ten 
udává množství jednotlivých složek, které 
má dostat dítě příslušného věku.

Budeme 
zdravější?
Češi by se měli podle Národní strategie ochra-
ny a podpory prevence nemocí naučit zdravě 
stravovat. Ze statistik vyplývá například to, že 
zatímco se od roku 1962 zvýšil průměrný věk 
dožití, věk dožití ve zdraví se nezměnil, což je 
podle hlavního hygienika Vladimíra Valenty 
důsledkem lepšího zdravotnictví a mizerné-
ho stravování. Češi konzumují příliš mnoho 
cukrů, tuků i soli. Mezi hlavní pozitivní trendy 
patří projekty Ovoce do škol a Mléko do škol, 
vzrůstající zájem o složení a kvalitu potravin či 
rostoucí spotřeba ovoce a zeleniny. Horizon-
tem strategie je rok 2020. „Chceme přijmout 
a zavést národní akční plán na ozdravení výži-
vy a prevenci nadváhy,“ uvedl Valenta. 

Starší kvůli 
chipsům
Některá jídla mohou sice patřit k našim favori-
tům, ale podle vědců může jejich konzumace 
přispět k rychlejšímu stárnutí a dalším problé-
mům. Týká se to například smažených bram-
bůrků, rozpečeného chleba nebo sušenek, 
cereálií a kávy, jestliže se připravují příliš rychle 
nebo za vysokých teplot. Vyplynulo to z výzku-
mu vědců na univerzitě v Lille, kteří se zabývají 
produkty pokročilé glykace. Abychom zabrá-
nili jejich vzniku, je vhodné vařit jídla za nízkých 
teplot a volit spíše vaření ve vodě či páře před 
smažením či grilováním a vynechat ty části, kte-
ré jsou nejvíce připečené. Tyto produkty mají 
totiž na organismus zhoubný vliv zejména při 
cukrovce, ledvinové nedostatečnosti a stárnutí.

Nepoctivé víno
Černý trh s vínem v České republice v po-
sledních letech jenom kvete. Podle Stát-
ní zemědělské a potravinářské inspekce 
až třetina vín kontrolami loni neprošla 
– z 1090 kontrolovaných vzorků jich nevy-
hovělo 396. Nejčastějšími prohřešky bylo 
chybné značení (například geografického 
nebo botanického původu), senzorické 
vady nebo jiný obsah alkoholu, než výrob-
ce deklaroval na obale. Vína také obsaho-
vala barviva či jiné přídatné látky jako gly-
cerol nebo vodu. Převážnou většinu těchto 
prohřešků přitom nemá spotřebitel šanci 
sám poznat. Svaz vinařů tak chce přimět 
stát, aby se v boji proti černému trhu více 
zapojil. Zpřísnit by se měly kontroly u pro-
dejců, distributorů i výrobců.

palec nahoru, palec dolů
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Od začátku 90. let se Češi snaží přibližovat Západu ve všech oblastech 
životního stylu, pití kávy nevyjímaje. Na každodenní světové spotřebě 
kávy, která činí více než 2 miliardy šálků, se sice podílíme jen minimálně, 
přesto si dáváme na množství i kvalitě záležet rok od roku více. I když 
klasický turek zůstává nadále nepřekonanou českou stálicí…

Umíme pít 
   kávu?

zaostřeno
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Káva je věda 
i umění

Arabica vs. robusta 
Káva může mít nepřeberné množství chutí 
i vůní, které závisejí na původu, kvalitě 
a konkrétní sklizni. Velmi zásadní podíl 
má také způsob a kvalita pražení. V našich 
zeměpisných šířkách se většinou dostaneme 
jen ke dvěma základním typům kávy. 
Arabica pokrývá asi 70 % světové produkce 
a pěstuje se ve větších nadmořských výškách. 
Obsahuje méně kofeinu a je velmi citlivá 
na teplotu. Robusta je méně náročnou 
odrůdou, její podíl na světové produkci 
dosahuje asi jedné čtvrtiny. Chuť kávy je 
silnější a obsahuje zhruba dvakrát více 
kofeinu než arabica. Špičkové odrůdy robusty 
mohou překonat horší druhy arabiky, ale 
obecně je arabica vždy výrazně kvalitnější. 

Káva pro zdraví 
Káva obsahuje přes 200 zdraví prospěšných 
látek s antioxidačními účinky. „Až 70 % 

denně přijatých antioxidantů mohou 
tvořit právě antioxidanty zkonzumované 
v kávě,“ řekl ČTK lékař Pavel Kohout. 
Pravidelná konzumace kávy tak dokáže 
přispívat k prevenci proti vzniku některých 
civilizačních onemocnění jako cukrovka 
nebo Parkinsonova choroba a napomáhá 
v případě mírných záchvatů astmatu. Její 
spotřeba by ale vždy měla být umírněná 
a regulovaná s ohledem na věk a zdravotní 
stav konzumenta. „Doporučená denní dávka 
kofeinu je 200 až 300 miligramů na den, 
což představuje čtyři až šest šálků denně,“ 
upřesnil Pavel Kohout.

Káva u nás
Rok 2013 byl ve světě kávy rekordní. Každý 
dospělý Čech si v loňském roce vychutnal 
v průměru 400 šálků tohoto moku, což 
odpovídá třem kilogramům zrnek. Stále 
ale výrazně zaostáváme za evropskými 

kávovými velikány, jako je například Finsko, 
kde se vypije 12 kilogramů na hlavu ročně. 
Kaváren všech druhů je v České republice 
přes dva a půl tisíce (osm procent všech 
gastronomických zařízení), nejvíce je podle 
průzkumů navštěvujeme ráno a dopoledne. 
Asi ne překvapivě se nejvíce kávy vypije 
v Praze – kolem sedminy celkové spotřeby 
v ČR. Zde se také zákazníci o kvalitu nejvíce 
zajímají a vyžadují ji.

rubrika podporována

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

zaostřeno

Káva je nápoj vyrobený z plodů kávovníku,  
stromu pěstovaného na 
plantážích po celém 
světě. Jeho domovem 
je Afrika, konkrétně 
Etiopie, ačkoli za 
kolébku kávy je obecně 
považována Arábie. 
Káva je po ropě druhou 
nejvíce obchodovanou 
komoditou na světě, 
obchod s ní dnes živí přes 
sto milionů lidí.
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Podle průzkumů tvoří pražená káva, 
zrnková i mletá, 65 % prodané kávy 
v Česku. Druhá nejoblíbenější je káva 
rozpustná s přibližně pětinovým podílem, 
který se stále zvyšuje. Velmi rychle 
roste také trh s různými mixy typu 2v1 
či 3v1. Ačkoli informace o kvalitní kávě 
pronikají k řadě českých spotřebitelů, 
stále nejpopulárnějším typem zůstává 
tzv. turek. Hlavní motivací k pití kávy 
zůstávají její povzbuzující účinky, takže 

bezkofeinové nápoje dosahují velmi 
zanedbatelných hodnot. Češi preferují 
kávu aromatickou, středně silnou, lehce 
nasládlou nebo hořkou, kyselejší tóny 
nám nic neříkají. 
V posledních letech k nám přicházejí 
ve velkém kávové trendy ze zahraničí – 
především ve velkých městech spěchají 
lidé hlavně po ránu s kelímky kávy v ruce 
a stále více hostitelů nabídne své návštěvě 
něco lepšího než instantní zalévanou 
kávu – kávovary (na zrnkovou kávu nebo 
kapsle) se stávají nezbytnou výbavou 
stále většího množství domácností. 
Ještě rychleji ale roste obliba posezení 
v kavárně s příjemnou atmosférou 
a kvalitním mokem. ●

zaostřeno

Česká stálice a  noční můra znalců kávy. 
Turek si dlouhodobě drží své neotřesitelné 
prvenství v oblibě u českých spotřebitelů, 
i dnes je devět z deseti šálků kávy připrave-
ných doma právě v této podobě. Připravu-
je se z jemně umletých kávových zrn, která 
se zalijí horkou vodou. Z odborného hle-
diska je právě dlouhý kontakt kávy a horké 
vody hlavním problémem. Do  nápoje se 
z lógru neustále uvolňují rezidua z pražení 
a další kofein, což není pro kvalitu kávy ani 
pro zdraví konzumenta žádoucí. Vhodnou 
alternativou je proto tzv. french press, kde 
se nechá mletá káva zhruba tři minuty lou-
hovat ve skleněném válci, poté se pístem 
stlačí na dno a nápoj se servíruje.

Turek – ČESKé 
SPECIFIKUM

Jak na kvalitní kávu?
1)  Nákup. Pokud si neplánujete otevřít 

rodinnou kavárnu, vyhněte se lákavým 
nabídkám na nákup obřího balení 
za výhodnou cenu. Pokud budete mít 
doma balení otevřené několik měsíců, 
vyprchá vám z něho veškeré aroma 
a na kávě si příliš nepochutnáte. „Je 
lepší ji nechat v původním balení, 
aby k ní nemohl vzduch. Nedoporu-
čuji kávu dávat do lednice, dostane 
po vyndání teplotní šok,“ říká mistryně 
republiky ve vaření kávy Petra Veselá. 

2)  Mletí. Nejchutnější kávu samozřejmě 
připravíte z čerstvě namletých zrn, tedy 
namletých bezprostředně před přípra-
vou a na kvalitním mlýnku. Na jeden 
šálek je vhodné množství 8 až 10 gramů. 

3)  Příprava. Ideální teplota pro zalévá-
ní kávy je 92 °C. Vařící voda je zcela 
nevhodná – káva se přepálí a má nepří-
jemně trpkou chuť. Kávovar si teplotu 
ohlídá sám, pro klasickou přípravu 
platí jednoduchá rada: vodu uvařte 
a počkejte minutu, než kávu zalijete. 
Pokud chcete jít opravdu do detailů, 
používejte jen pramenitou vodu, lépe 
tvrdší než příliš měkkou. 

4)  Podávání. Káva by se měla servírovat 
v předem vyhřátém šálku a hlavně 
vždy horká. Říká se, že je lépe čekat 
na kávu, než nechat čekat kávu.
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Život, který  
voní kávou

Tento citát není z žádného pojednání o kávě, 
ale z jedné detektivky, jejíž zápletka je 
svázána s malou kavárnou a vlastně přímo 
s kávou. V té detektivce jsem se například 
také dozvěděl, že existuje asi čtyřicet 
faktorů, které ovlivní kvalitu espressa. Mezi 
ty nejdůležitější patří čistota přístroje, 
dávkování kávy, jak jemně je pomletá, 
jak silně je zatlačená do nádobky, kterou 

protéká vařící voda, kvalita a teplota této 
vody, doba extrahování atd. atd. Na době 
a teplotě pražení kávových zrn zbavených 
slupky závisí barva a chuť kávy. Chuť pak 
určuje světlý, řídký kávový olej, který je 
rozpustný ve vodě a při pražení se dostává 
z vnitřku kávového zrna na povrch. A také že 
opravdu kvalitní espresso by mělo vypadat 
jako hustá, hnědá tekutina s pěnovou 
špičkou. Kávová pěna je to nejdůležitější, co 
charakterizuje správně připravené espresso: 
je to důkaz, že se extrahovaly i oleje, což činí 
espresso espressem. A pak že v detektivkách 
jde jen o dopadení vraha a potrestání zla. 
Svým způsobem ale zlo působí i ti, kteří 
myslí zle a dělají věci špatně. Třeba špatnou 
kávu, což se lehce rovná páchání hříchu.

Symbol krásných rán 
O koketování se špatnou přípravou kávy 
svědčí český zvyk nabízet espresso piccolo, 
lungho, malé či velké. Je třeba jasně říct, že 
espresso je jen jedno jediné na celém světě, 
a že ho tvoří 30 ml kávy s doporučenou 
dobou extrakce 20 až 30 vteřin pod tlakem 
9 barů. Kdybyste požádali o piccolo v Itálii, 

zírali by na vás s nepochopitelným údivem. 
Možné varianty espressa jsou pouze ristretto 
(ve Francii lidově serré = stisknutý, úzký, 
těsný), což je malinkaté presso, doppio – 
dvojitá porce kávy a dvojitá porce vody, 
a americano, při jehož přípravě se základní 
porce kávy zalije větším množstvím vody.
Káva. Možná, že už při vyslovení toho slova 
ucítíte tu zvláštní nádherně pronikavou vůni 
a vybaví se vám rána, ve kterých dobrá káva 
pomůže k lepšímu vykročení do dne, i kdyby 

Připravil Otakar Kosek, foto autor, shutterstock

Káva dokáže rozveselit 
smutného člověka, 
apatického vybudí k aktivitě, 
chladného změní v srdečného 
a srdečného ve vřelého. 
Probouzí v člověku energii, 
o níž si myslel, že už z něj 
vyprchala, a když postavíte 
kávu do pokoje nemocného, 
naplní ho svou vůní, která 
vyhání smrt.

rubrika podporována

VÍTE, ŽE…
…espresso má pouhé 2 kilokalorie?

…káva byla součástí islámského práva, 
neboť muž musel ženě zajistit denní 
dávku kávy?

…káva při pražení ztratí až 20 % hmot-
nosti a až o 60 % zvětší svůj objem?

…oblíbené piccolo je českým výmyslem? 
Ve skutečnosti takový typ kávy neexistu-
je. Vznikl proto, že při objednání espressa 
většinou na stole přistál velký šálek 
o objemu 100 ml, ačkoli pravé espresso 
má jen 30 ml.
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vás v něm čekalo leccos nepříjemného, 
nebo poklidné odpoledne, kdy šálek kávy 
je přítelem chvíle zastavení a odpočinku, 
anebo okamžik, kdy téměř s lačností 
drogově závislých srkáme nervózně tmavou 
tekutinu a doufáme, že nám na chvíli uleví 
od bolavých starostí. 
Káva. Český etymologický slovník uvádí, že 
slovo je odvozeno snad podle habešského 
kraje Kaffa, kde kávovník divoce rostl. 
V době národního obrození se pak tato 
podoba u nás prosadila víc než odvozenina 
s -f- z německého Kaffe či francouzského 
café, protože působila „slovanštěji“.

Střízlivé opojení
Káva. Musíme se ohlédnout až do 6. století 
n.l., kdy byly kávovníky objeveny v Etiopii, 
a putovat po stopách její historie přes Arábii 
až do Turecka, do Istanbulu, kde vznikla 
první kavárna v roce 1475. A pak už je to 
vítězné tažení: v Benátkách byla otevřena 
kavárna 1645, v Anglii v Oxfordu 1650, 
v roce 1669 naučil Soliman Aga (turecký 
vyslanec v Paříži) pít kávu Ludvíka XIV., 
v Hamburgu vznikla první kavárna 1679, 
ve Vídni 1686 a v témže roce otevřel první 
pařížskou kavárnu obchodník ze Sicílie 
jménem Procopio (restaurace Procope 

existuje na stejném místě dodnes). Pokud 
jde o vídeňskou kavárnu, připravovala se v ní 
káva ze zásob ukořistěných v ležení Turků, 
kteří byli od Vídně odehnáni. I Praha se 
dočkala, v roce 1714 otevřel Jiří Deodat nebo 
také Gorgos Hatalah il Demški či Georgius 
Deodatus Damascenus první kavárnu v domě 
U Zlatého hada na rohu Karlové a Liliové 
ulice. Ten již tenkrát věděl, že na vše nové je 
třeba lidi nalákat, a tak chodil po pražských 
ulicích s dřevěným tácem na hlavě, na něm 
stála konvice vřelé kávy, v pravé ruce pak 
měl pánev se žhavým uhlím, v levé truhličku 
s hrníčky a cukrem. 

V roce 1720 měla Paříž už na tři stovky 
kaváren. A už tenkrát se ve zvláštních 
místnostech hrál kulečník, zatímco 
kouřit se smělo jen v horších lokálech. 
Kavárny nazývané „cafés chantants“ 
nebo „café concerts“ sloužily také jako 
varieté. Káva byla chápána jako jakési 
tonikum, protože vyvolávala „střízlivé 
opojení“. Ale jako každé opojení, 
přežene-li se, ukáže nám svou 
poněkud rozšklebenou tvář. Balzaca 
množství silné kávy a přepracování 
sklátily v jednapadesáti do hrobu. 
Lze se domnívat, že na Voltairově 
předrážděném, nervózním stylu se 
podepsalo ohromné množství kávy, 
které vypil – prý až padesát šálků denně. 
A přímo smrtícím nápojem se stává v rukou 
Maryši ve stejnojmenném dramatu bratří 
Mrštíkových: jed v kávě zabíjí Maryšina 
manžela Vávru, což v českém lidovém 
povědomí získalo mnoho humorných 
variant. V této souvislosti je zajímavé 
všimnout si, že neexistují v literatuře 
či vůbec umění doklady toho, že by se 
káva stala nápojem lásky. Je ale spojena 
s tajemstvími našich životů prostřednictvím 
víry ve věštění z kávové sedliny neboli 
lógru. Ten se po vypití kávy má vyklopit 

na podšálek, nechat uležet až odteče zbytek 
tekutiny a poté z tvaru a obrazu, který 
sedlina vytvoří, lze proniknout do skrytých 
zákrut naší budoucnosti.

Jen z nejkvalitnějších zrn
O roli kávy v české společnosti píše Blanka 
Hemelíková ve své stati Kávový svět Popelky 
Biliánové. Česká spisovatelka, která vlastně 
stála u počátku „dívčího skautingu“, staví 
proti adoraci hospodského života život 
privátní, salonní, intimní, a v něm hraje káva 
velmi významnou roli. Ve svém románu 
Do panského stavu „událostmi nijak zvlášť 

bohatý 
děj je 
nitkou, kolem níž 
spřádá Popelka Biliánová domácí historii 
vaření a pití kávy. Autorka popisuje kávu 
s láskou, cítíme, že měla před očima skutečné 
hrnky kafe, které sama vypila“. A tak si 
dovolme několik důkazů: „A mordyjanské 
dílo, zrovna neumřu, ne a ne! A teď půjdu 
vařit kafe, abys věděl... Starému do černa 
zavařenému hrnci od kávy mluvila do černé 
duše a domlouvala se s ním, kolik že té kávy 
už v něm navařila – to že by byl celý rybník... 
Kráčmerka vařila snídani a ve svém starém 
lógráku uvařila s kávou i trochu slziček... 
Stalo se – rodina se najedla, ale bylo nějak 
nedobře jejich žaludkům. Chyběla jim všem 
podstata jejich dosavadního života – káva.“
Možná, že si poté rodina kávu uvařila 
a klid se všem vrátil nejen do žaludků, ale 
i do srdcí. A třeba se tak stane i nám, když 
si teď u pomyslného číšníka objednáme 
třeba...třeba moccacino: Nalijeme na dno 
šálku čokoládový sirup, přidáme espresso, 
doplníme horkým mlékem ohřátým v páře, 
promícháme a ozdobíme šlehačkou, kterou 
posypeme slazeným kakaovým práškem 
a čokoládovými lupínky.
A budeme se snažit mít na paměti to, co 
napsal anglický básník amerického původu 
T. S. Eliot: „Někteří z nás odměřují svůj život 
lžičkami kávy. O další důvod víc, abychom 
svou kávu připravovali jen z nejkvalitnějších 
kávových zrn.“ ●
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Knedlíky zklamaly: 
Kam se podělo ovoce?

Test jsme zaměřili na hotové ovocné kned-
líky, zahrnuli jsme do něj osm vzorků mra-
žených knedlíků a čtyři chlazené produkty. 
Analýzy provedli odborníci Ústavu konzer-
vace potravin Vysoké školy chemicko-tech-
nologické v Praze. Zjišťovali podíl náplně 
na celkové hmotnosti knedlíku, obsah ovoce 
v náplních, přítomnost jablek a přidání 
syntetických barviv. Během senzorického 
hodnocení porotci posuzovali vzhled, těsto, 
náplň a celkovou chuť testovaných výrobků. 

Knedlíky jsme vařili podle návodů na oba-
lech a servírovali je bez jakýchkoli dalších 
ingrediencí, které si k ovocným knedlíkům 
většinou dopřáváme. 

Některé prakticky bez náplně 
Jedním z nejdůležitějších ukazatelů 
kvality ovocného knedlíku je samozřejmě 
jeho náplň. Dobrou zprávou je, že nejsou 
vylepšovány syntetickými barvivy, ale 
jinak moc důvodů k chvále není. Náplně je 
v knedlících většinou velmi málo. Zatímco 
u tradičních receptur platí, že podíl náplně 
k těstu by měl být zhruba 1:2-3, u testova-
ných výrobků se pohyboval kolem 1:3-5. 
Nejlépe na tom byl Knedlík kynutý s náplní 
jahodovou (Pekosa Chodov) s 28 % nápl-
ně, naprostým propadákem byl pak vzorek 

Kynutý knedlík s meruňkou společnosti 
Pol Milovice, kde náplň tvořila pouhých 
5,5 % z hmotnosti výrobku.

Ovoce není samozřejmost
To však samozřejmě neznamená, že celá 
náplň je tvořena pouze ovocem, takové 
průmyslové knedlíky jsou na našem trhu 
spíše výjimkou. Ze zmrazených vzorků 
obsahoval celé ovoce jediný – Albert Excel- 
lent. Všechny ostatní byly naplněny směsí 
ovoce, cukru a zahušťovadel. A samozřejmě 
dalších přídatných látek – aromat, barviv 
či konzervantů. Nejvíce ovoce obsahují 
Babiččiny tvarohové knedlíky s povidly, 
což je dáno tím, že povidla jsou vařena 
z velkého množství švestek. Slavně v tomto 
ohledu nedopadly ani knedlíky chlazené. 
Kusové ovoce bylo obsaženo ve dvou vzor-
cích (Faho, Pol Milovice), ovšem ani v nich 
se nenacházelo pouze ovoce, ačkoli by to 
zákazník z obalů jasně očekával. Do ovoce 
byla pravděpodobně přidána ještě voda.

Jablka pomůžou
Jedním z nejobvyklejších způsobů, jak 
ušetřit, je nahradit dražší surovinu nějakou 
levnější. V případě marmelád, povidel či 
džusů výrobci nejčastěji sahají po jablkách, 

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock, MF Dnes

Nepovedené těsto, málo náplně, přeslazené protlaky místo 
ovoce. To je výsledek testu průmyslových ovocných knedlíků, 
které za chloubu české kuchyně určitě považovat nemůžeme. 
Knedlíky neuspěly v senzorickém hodnocení ani chemických 
analýzách. Průměrný výsledek je velmi slabý, některé výrobky 
pak vyloženě propadly. Paradoxně hůře si vedly chlazené 
knedlíky, které většinou pocházejí od menších výrobců. 

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR

rubrika podporována
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ke kterým přidávají výrazně menší množství 
dražšího ovoce. Jablečná surovina byla 
prokázána ve třech vzorcích, ve dvou z nich 
byla jasně uvedena na obale, takže nejde 
o klamání spotřebitele. K jejímu přidání se 
ale nepřiznávají borůvkové knedlíky Don 
Peppe, místo nich na obale uvádějí neurčitě 
jen ovocnou směs.

Mražené vs. chlazené
Ačkoli celkové hodnocení nedopadlo 
výborně pro žádný ze vzorků, chlazené 
knedlíky vyloženě propadly. Přitom je 
pravidlem, že čerstvé zboží je zpravi-
dla lepší než mražené a navíc většinou 
pochází od menších výrobců, od kterých 
si řada spotřebitelů slibuje vyšší kvalitu. 
Jejich senzorické vlastnosti však porota 
hodnotila velmi negativně – náplň byla 
buď přeslazená, nebo jí v případě celého 
ovoce bylo málo, těsto bylo lepkavé, 
nebo naopak příliš tuhé. Negativní dojem 
pak podtrhlo i hodnocení obalů. Je to 
škoda, neboť se tyto vzorky svým slože-
ním s minimem přídatných látek domá-
cím knedlíkům nejvíce přiblížily.

Obaly plné nesmyslů
Obaly ohodnotila odborná poradkyně pro 
potraviny Irena Michalová ze Sdružení 
českých spotřebitelů. Opět se potvrdilo, že 
výrobci mají velké problémy se správným 
uváděním informací na obalech svých 
produktů. Většinou se řídí pouze legislati-
vou a opomíjejí zájmy spotřebitele. Zcela 
bez výhrad z hodnocení obalů vyšel jen 
jediný vzorek z dvanácti – Albert Excellent. 
Ke všem ostatním lze vznést větší či menší 
námitky, neboť komplikují spotřebiteli 
jeho výběr, případně ho rovnou klamou. 
Třeba jako v případě obou produktů znač-
ky Dobroty babičky Kláry. „Tvrzení plus 
25 % zdarma je podle zákona na ochranu 

spotřebitele považováno za klamavou 
obchodní praktiku a je zakázané, protože 
spotřebitel nic zdarma nedostává,“ vysvět-
luje Irena Michalová. 
Podstatné informace z většiny obalů 
vyčteme jen velmi obtížně, zvlášť pokud 
výrobci uvádějí jen výčet všech použitých 
složek bez rozdělení na náplň a těsto. 
Legislativně je to sice v pořádku, ale spo-
třebitel trpí – údaj „15 % jahod“ nemusí 
vůbec znamenat, že na vás uvnitř čekají 
celé jahody, ale může se jednat o rozvaře-
ný a zahuštěný jahodový protlak. Stejně 
jako málokdo pochopí, co se skrývá pod 
pojmem borůvkové kombo v Tvarohových 
knedlících Don Peppe. Michal Hrubeš ze 
společnosti FrostFood vysvětluje: „Jde 
o směs jablečné dřeně a jednoho procenta 
borůvek. K němu se pak ještě přidávají 
celé borůvky, takže v celém produktu je 
7,2 % borůvek.“ Z obalu tohle ale nevy-
čtete ani při nejlepší vůli, nehledě na to, 

že přítomnost jablek zůstane spotřebiteli 
zatajena zcela. 
Běžnému spotřebiteli je také pravděpodob-
ně záhadou, co znamená tajemný „protec 
con g“ z obalu výrobku Kynutý knedlík 
s meruňkou (Pol Milovice) – až díky vysvět-
lení zástupce firmy jsme zjistili, že se jedná 
o sušená vejce…

Knedlíky se nepovedly
Obecně byl test ovocných knedlíků velkým 
zklamáním, průměrná známka byla tento-
krát 3,1. Porotci k nim byli v senzorickém 
hodnocení velmi kritičtí: v tvarohových 
byly více než tvaroh cítit brambory, v ky-
nutých zase dominovalo droždí. Náplň 
byla problematická prakticky všude – buď 
jí bylo málo, nebo to byla s ovocem jen 
vzdáleně příbuzná přeslazená kaše. Tato 
neslavná hodnocení potvrdily i analýzy 
z VSČHT – na náplních výrobci velmi šetřili 
a na ovoci v nich ještě více. ●



Babiččiny tvarohové 
knedlíky s povidly
Výrobce: Bidvest Opava

Cena za 1 kg:  
103 Kč
Podíl náplně: 
23 %
Na 100 g náplně 
použito: 
198 g ovoce

Z testu: Vysoký obsah ovoce je dán tím, že 
je náplň tvořena povidly, a ta jsou vyráběna 
z velkého množství švestek. Obsahuje 
deklarovaná jablka, ztužený rostlinný tuk 
a velké množství přídatných látek.

Z degustace: Příjemný vzhled, kulaté 
strojové knedlíky nažloutlé barvy. Těsto 
má velmi příjemnou, tvarohovou chuť. 
Chuť povidel je dobrá, přiměřeně sladká. 
Některým porotcům vadila neobvyklá 
kombinace tvarohového těsta a povidel, která 
se používají spíše do kynutého. Senzoricky 
nejlépe hodnocený vzorek. Známka 
za senzorické hodnocení 1,6.

Známka testu 1,9

Dobroty Babičky Kláry 
Tvarohové knedlíky borůvkové
Výrobce: Bidvest Opava

Cena za 1 kg:  
200 Kč
Podíl náplně: 
21 %
Na 100 g náplně 
použito: 
92 g ovoce

Z testu: Těsto obsahuje mnoho přídatných 
látek i ztužený tuk. Informace na obale jsou 
úplné, ale hůře čitelné. Údaj „+ 25 % zdarma“ 
je podle zákona na ochranu spotřebitele 
považován za klamání spotřebitele.

Z degustace: Velmi dobrý vzhled. Těsto 
je žluté, znatelně dobarvené. Jeho chuť je 
nevýrazná, nepříjemně nakyslá, jsou v ní 
výrazně cítit sušené brambory. Náplň se 
skládá z celých borůvek a zahuštěné šťávy. 
Chutná velmi dobře, výrazně po ovoci, je jí 
dostatečné množství. Celkovou chuť knedlíku 
kazí nepovedené mazlavé těsto. Známka za 
senzorické hodnocení 2,4. 

Známka testu 2,4

Albert Excellent Tvaroho-
vé knedlíky s celými jahodami
Výrobce: Svoboda, vyrobeno pro Ahold

Cena za 1 kg:  
211 Kč
Podíl náplně: 
15 %
Na 100 g náplně 
použito: 
83 g ovoce

Z testu: Nejlepší složení z mražených 
knedlíků – velký podíl tvarohu, celé jahody, 
minimum přídatných látek. Součástí balení je 
posypka ze strouhanky. Značení na obale je 
velmi dobré a úplné.

Z degustace: Nepravidelný tvar, připomíná 
ručně dělaný výrobek. Těsto je měkké, 
tvarohové. Nepříliš výrazná, ale celkem 
příjemná sladká chuť. Knedlíky jako jediné 
z mražených obsahují celé kusové jahody, 
i když se v každém nachází pouze jedna. 
Celkově pozitivní dojem, s posypkou by mohly 
chutnat prakticky jako domácí. Známka za 
senzorické hodnocení 2,3.

Známka testu 2,5

Frozen dream Knedlíky se 
švestkovou náplní
Výrobce: vyrobeno v Maďarsku pro Lidl 

Cena za 1 kg:  
37 Kč
Podíl náplně: 
25 %
Na 100 g náplně 
použito: 
109 g ovoce

Z testu: Vysoký obsah ovoce je dán tím, že 
náplň tvoří švestkový protlak vyrobený ze 
zahuštěných švestek. V češtině chybí v názvu 
„s příchutí skořice“. Ve výčtu alergenů chybí 
pšeničná mouka (lepek).

Z degustace: Tmavé knedlíky klasického 
tvaru. Při přípravě podle návodu je těsto 
uvnitř měkké, lepí se na jazyk. Kdyby těsto 
bylo dovařené, patřilo by k nejlepším. 
Náplň je složena z rozvařených švestek s 
celými kousky ovoce. Ochucená je velkým 
množstvím skořice, která dominuje a chuť 
ovoce zcela přebíjí. Známka za senzorické 
hodnocení 3,8.

Známka testu 2,6

Dobroty od Jiřinky  
Tvarohové knedlíky jahodové
Výrobce: Dobroty od Jiřinky Horní Moštěnice

Cena za 1 kg:  
125 Kč
Podíl náplně: 
17 %
Na 100 g náplně 
použito: 
88 g ovoce

Z testu: Těsto obsahuje mnoho přídatných 
látek. Údaje na obale jsou dobře čitelné, 
alergeny zřetelně vyjmenovány. Ze složení 
není jasné, zda náplň tvoří celé jahody, nebo 
upravená směs.

Z degustace: Hezký strojový knedlík 
standardního tvaru, nepřirozeně žlutá 
barva. Bramborové těsto s rozpoznatelným 
tvarohem je mazlavé, bez chuti. Náplň 
tvoří kašovitá a lepkavá jahodová dřeň 
s viditelnými jahodovými semínky, ale bez 
kousků celých jahod. Pro většinu porotců je 
příliš sladká a nepříjemně syntetická. Známka 
za senzorické hodnocení 3,2.

Známka testu 3,0

Dobroty Babičky Kláry 
Tvarohové knedlíky jahodové
Výrobce: Bidvest Opava

Cena za 1 kg:  
100 Kč
Podíl náplně: 
17 %
Na 100 g náplně 
použito: 
93 g ovoce

Z testu: Těsto obsahuje mnoho přídatných 
látek i ztužený tuk. Není jasné, zda náplň 
tvoří celé jahody, nebo upravená směs. 
Údaj „+ 25 % zdarma“ je považován 
za klamání. 

Z degustace: Knedlík standardního 
hezkého tvaru, barva je nažloutlá, působí 
přibarveně a nepřirozeně. Těsto je příjemně 
tvarohové, ale nedostatečně ochucené 
a mírně mazlavé. Náplní je kašovitá dřeň, 
neobsahuje kousky ovoce. Chutná příjemně 
po jahodách, ale pro většinu porotců je 
poměrně sladká. Známka za senzorické 
hodnocení 3,2.

Známka testu 3,0

VÍTĚZ
TESTU
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Don Peppe 
Jahodové knedlíky
Výrobce: Frost Food

Cena za 1 kg:  
118 Kč
Podíl náplně: 
16 %
Na 100 g náplně 
použito: 
88 g ovoce

Z testu: Ve srovnání s ostatními obsahuje 
méně přídatných látek. Ze složení není jasné, 
jestli jsou knedlíky plněny jahodami, nebo 
upravenou směsí.

Z degustace: Hezky kulatý, na pohled 
lákavý knedlík standardního vzhledu. Těsto 
je velmi mazlavé, připomíná lepidlo, tvaroh 
je v chuti patrný. Náplň není chuťově příliš 
povedená – napěněná dřeň plná bublinek, 
bez typické vůně i semínek. Po kouscích 
ovoce není ani památky, jahody připomíná 
pouze barvou. Známka za senzorické 
hodnocení 3,7.

Známka testu 3,1

Don Peppe Tvarohové 
knedlíky borůvkové
Výrobce: Frost Food

Cena za 1 kg:  
95 Kč
Podíl náplně: 
17 %
Na 100 g náplně 
použito: 
92 g ovoce

Z testu: Náplň obsahuje jablka, která 
nejsou ve složení uvedena. Těsto obsahuje 
mnoho přídatných látek. Obsahuje 
neidentifikovatelné „borůvkové kombo“. Není 
jasné, jaký je podíl ovocné složky.

Z degustace: Standardní tvar, velmi dobrý 
vzhled. Knedlíky jsou deklarovány jako 
tvarohové, ale v těstě jsou výrazně cítit 
pouze brambory. Těsto je mazlavé, lepí se. 
Poměr náplně k těstu je vyhovující. Náplň 
je bez celistvých kousků borůvek, jedná se 
o rozvařenou a zahuštěnou směs. Chuť je 
nevýrazná, nechutná ani nevoní po borůvkách. 
Známka za senzorické hodnocení 2,8.

Známka testu 3,2

Knedlík kynutý, s náplní 
jahodovou
Výrobce: Pekosa Chodov

Cena za 1 kg:  
92 Kč
Podíl náplně: 
28 %
Na 100 g náplně 
použito: 
60 g ovoce

Z testu: Podíl náplně je nejvyšší ze všech, 
přesto je jí méně, než uvádí výrobce na obale, 
a je v ní velmi málo ovoce. Údaje jsou hůře 
čitelné, chybí návod k přípravě a způsob 
zpracování pokrmu. 

Z degustace: Knedlík vypadá pěkně, působí 
jako domácí. Těsto je ale tuhé a suché, má 
oschlý povrch, je odolné vůči noži. Je příliš 
cítit po droždí, jinak je chuť nevýrazná. 
Náplň je chuťově nepříjemná, lepkavý 
zahuštěný jahodový protlak připomíná svou 
chutí jahody jen vzdáleně. Je velmi sladká a 
silně cítit po škrobu. Známka za senzorické 
hodnocení 3,8.

Známka testu 3,5

Ovocné knedlíky  
meruňkové, ruční výroba
Výrobce: FAHO Krhanice

Cena za 1 kg:  
114 Kč
Podíl náplně: 
14 %
Na 100 g náplně 
použito: 
69 g ovoce

Z testu: Náplně je méně, než uvádí výrobce, 
a netvoří ji jen ovoce, jak vyplývá z obalu, ale 
zřejmě i přidaná voda. Tradiční receptura bez 
aditiv. Ve značení není uvedeno mléko jako 
alergen.

Z degustace: Hezky tvarovaný kynutý 
knedlík. Těsto je příliš silné a tuhé. Při 
přípravě podle návodu zůstává nedovařené 
a náplň studená. Uvnitř se nachází celé ovoce 
– kousek meruňky. Ta je bohužel nedozrálá 
a dost kyselá, náplni chybí trocha cukru. 
Knedlík celkově svým vzhledem i chutí působí 
velmi přirozeně. Známka za senzorické 
hodnocení 3.

Známka testu 3,7

Kynuté knedlíky  
s jahodovou náplní
Výrobce: Svoboda, vyr. pro Tesco Stores ČR

Cena za 1 kg:  
106 Kč
Podíl náplně: 
22 %
Na 100 g náplně 
použito: 
69 g ovoce

Z testu: Náplně je méně, než uvádí výrobce 
na obale, a je v ní málo ovoce. Přídavek 
jablek, uvedený ve složení. Ovocná složka 
obsahuje přídatné látky, včetně barviv 
a aromat. 

Z degustace: Pěkný kynutý knedlík, kulatý 
a nadýchaný. Vzhled a příjemná vůně jsou 
největší předností tohoto knedlíku. Těsto je 
tužší a drolivé na povrchu, uvnitř mazlavé. 
Chutná výrazně po droždí. Náplně je málo, 
je příliš světlá a tekutá. Po jahodách a jiném 
ovoci není ani památky, náplň připomíná 
přeslazený sirup či naředěný džem. Známka 
za senzorické hodnocení 4,1.

Známka testu 3,9

Kynutý knedlík  
s meruňkou
Výrobce: POL, Boží dar Milovice

Cena za 1 kg:  
93 Kč
Podíl náplně: 
6 %
Na 100 g náplně 
použito: 
76 g ovoce

Z testu: Doslova stopové množství náplně, 
která navíc neobsahuje 100 % ovoce. Na 
obale chybí informace o podílu meruněk, 
není uvedena doba přípravy. Obsahuje 
záhadnou složku „protec con g“.

Z degustace: Vzhledově hezký standardní 
kynutý knedlík značné velikosti. Těsto je 
trochu tužší, ale nechutná úplně špatně. 
Náplň zde není prakticky žádná, respektive 
uvnitř se krčí miniaturní kousek meruňky, 
který je navíc tuhý a kyselý. S náplní by 
celkový dojem nebyl špatný, ale díky absenci 
náplně by šel použít i jako příloha k omáčce. 
Známka za senzorické hodnocení 4,4.

Známka testu 4,3
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testovali jsme pro vás – ovocné knedlíky

Jak číst tabulky
Cena: Ceny balení jsme pro názornost 
přepočítali na 1 kilogram výrobku.

Podíl náplně: Uvádíme podíl náplně 
v knedlíku tak, jak ho naměřili v labo-
ratořích VŠCHT. 

Podíl ovoce v náplni: Uvádíme, kolik 
ovoce bylo použito ve 100 gramech 
náplně. Zbytek náplně může být tvo-
řen vodou, cukrem, zahušťovadly atd. 

Známka testu: Zahrnuje smyslové 
hodnocení (40 %), podíl náplně a těsta 
(20 %), podíl ovoce v náplni (15 %), 
přídavek jablek (5 %), dodržení dekla-
rovaných údajů (10 %), značení (10 %). 
Složení podle údajů na obale jsme 
do testu nezahrnuli, protože nemá-
me jistotu, že všichni výrobci uvádějí 
správně všechny údaje. Jak jsme se 
přesvědčili, chyb ve značení je mnoho. 

Z testu: Uvádíme komentáře k jednot-
livým vzorkům, jejich složení, dodržení 
deklarace a značení na obalech. 

Z degustace: Desetičlenná porota 
složená z odborníků hodnotila vzhled, 
těsto, náplň a celkovou chuť testova-
ných výrobků.

Jak chutnalo porotě?

Rudolf Ševčík, VŠCHT: Myslím, že výrobky odpovídaly ceně. Byly mezi 
nimi rozdíly hlavně ve struktuře náplně. U průmyslově vyráběných knedlíků 
nemůžeme očekávat, že v nich bude kusové ovoce. Naopak u těch ručně 
dělaných bych očekával, že tam kousek ovoce bude. Mezi tvarohovými byly 
dobré ty z Bidvestu (výrobce jsme porotcům prozradili až po degustaci – 
pozn. redakce), mezi kynutými jeden vzorek s celými meruňkami.

Jaroslav Sapík, šéfkuchař a majitel restaurace: Jsem spokojený tak z jed-
né čtvrtiny, protože každý čtvrtý výrobek ode mě dostal jedničku. Ostatní 
měly vady – špatná náplň, špatné těsto a někdy také nesprávný čas vaření. 
Když jsme postupovali podle návodu, nestačila se náplň prohřát.

Jitka Rákosníková, gastronomická publicistka: Pro mě byl test obrovsky 
zajímavý a leckdy to překvapení nebylo zrovna příjemné. V „tvarohových“ 
knedlících jsem moc tvarohového těsta nerozeznala, spíš jsem v nich cítila 
bramborový prášek. Ovocné knedlíky se sice dělají z bramborového těsta, 
ale proč dávat ty dvě věci dohromady.

Daniel Průša, šéfkuchař restaurace Hajnovka: Čekal jsem to horší, pár 
vzorků mě ale příjemně překvapilo, hlavně ty tvarohové, i když u některých 
byly cítit brambory. Katastrofa byly kynuté knedlíky. Jeden s celou meruň-
kou byl v pohodě, ale jinak to bylo špatné. V těstě bylo cítit dost droždí.

Jiří Napravil, Asociace kuchařů a cukrářů ČR: Jeden vzorek měl náplň, kte-
rá připomínala všechno možné, jen ne jahody. Dobré byly knedlíky s povidly. 
Jinak ostatní byly průměrné. Všechny vypadaly docela hezky, když na ně dáte 
tvaroh, máslo, cukr… dá se to jíst, ale dobré to moc nebude.

  Irena Michalová, Sdružení českých spotřebitelů: Chlazené knedlíky, 
které jsme posuzovali, byly většinou dělané klasickými recepturami a ze 
surovin, jaké používáme doma, takže neobsahují tolik aditiv. Zatímco 
u většiny mražených knedlíků byla receptura upravována dalšími látkami, 
aby vypadaly pěkně.

 Pavel Maurer, gastronomický publicista: Ze dvanácti vzorků jsem udělil 
dvě jedničky a tři pětky. Některé byly tragické. Hrozně mě rozčiluje jedna 
věc. Každá země je hrdá na něco ze své kuchyně, Italové dělají nejlepší 
pastu, Mexičané mají zase své tortilly… a my jsme knedlíková velmoc. Takže 
bychom knedlíky – ať už houskové, nebo ovocné – měli skutečně umět, i ty 
v supermarketu. A to se tady nepotvrdilo.

Jiří Faltys, šéfkuchař a gastronomický poradce: Překvapilo mě, že 
hodnocené knedlíky měly rozptyl od hodně špatných až po dva velice dobré 
vzorky. U mě lépe obstály knedlíky, které obsahovaly tvaroh. Byl v nich sice 
i přídavek bramborového těsta, ale ten byl na obale uveden, jak jsme se 
po hodnocení dozvěděli, takže v tom nevidím problém.

  Jiří Eichner, Asociace kuchařů a cukrářů ČR: Tvarohové knedlíky byly lepší, 
kynuté horší, hlavně těsto bylo dost katastrofální. Ale je to průmyslově při-
pravené, výrobci by měli vychytat ještě nějaké nuance, aby těsto bylo lepší.

 Jana Dostálová, VŠCHT: Byla jsem hodně zklamaná. Většina knedlíků měla 
velice lepivé těsto, náplň byla buď příliš sladká, nebo zahuštěná různými 
složkami, což signalizuje nižší podíl ovoce. Pokud je v knedlíku džem, chutná 
jinak, než když jsou v něm kousky ovoce. Ty nejsou nikdy tak sladké jako 
právě třeba meruňkový džem.
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radíme se s šéfkuchařem

Ten tady sloužil místním i pocestným 
od nepaměti, manželé Kopovi jej koupili 
v roce 1936, o šest let později se jim narodil 
syn Václav, který vaří v restauraci U Kopů 
už pěkných pár desítek let ke spokojenosti 
místních, celé řady chalupářů, vracejících 
se náhodných návštěvníků i hojného počtu 
známých osobností. Když jsme se s ním 
párkrát domlouvali na rozhovoru, skromně, 
i když celkem rezolutně to odmítal. „Jak já, 
obyčejný člověk z Pošumaví, který vaří jen 
obyčejná jídla, se můžu objevit v časopise 
vedle takových kuchařských kapacit s nabíd-
kou delikates z celého světa?“ 

Ukrutná kapacita
Pojem kapacita představuje v jeho nezamě-
nitelném slovníku uznání profesních doved-
ností, na jejichž vrcholu se tyčí kategorie 
„ukrutná kapacita“, charakterizující některé 

mistry cechu kuchařského i jiných profesí... 
Náš rozhovor probíhal ve třech etapách, 
vzhledem k častým věcným odbočkám 
zpovídaného ani nemohl být klasickým 
interview, nicméně k jeho představení by 
výběr toho nejzajímavějšího mohl posloužit.
„Rodiče měli v Nezamyslicích menší hospo-
dářství, táta byl řezníkem, k tomu navíc hos-
poda, měli se co ohánět. K práci vedli odmala 
i nás, mamince jsme jako ficky pomáhali už 
jako předškoláci, mě už tenkrát přitahovala ta 
zvláštní vůně v kuchyni smíšená s atmosférou 
hospodského lokálu. Své první jídlo, míchaná 
vajíčka, jsem samostatně zvládl ještě před 
prvními písmenky. Během školní docházky 
jsem vařil už celkem pravidelně, takže Kopa 
a kopa let s vařečkou je pravdivý slogan. Je 
proto pochopitelné, že jsem se vyučil kucha-
řem a postupně se seznamoval s provozem 
restaurací Jednota v Kašperských Horách, 

Lidový dům v Sušici, Beránek v Klatovech 
nebo v železnorudské Jezerní stěně. K tomu 
jsem navíc pomáhal v jiných restauračních 
zařízeních uspokojovat všemožné gurmetské 
požadavky na různých akcích, při výročních 
schůzích společenských organizací, při rodin-
ných oslavách. Tady v Nezamyslicích jsem za-
čal nastálo v roce 1961, kdy se v naší hospodě 
začalo vyvářet rovněž pro místní JZD. To byla 
tehdy pořádná porce obědů, ale s maminkou 
jsme to zvládali celkem v pohodě. Od ní a ně-
kterých starších kolegů jsem čerpal všemož-
né kulinářské poznatky, postupně přebíral 
kuchyňské otěže a měl radost, že později už 
v obráceném gardu mi pomáhala při vaření 
prakticky až do osmdesátky. Vždy jsme se 
snažili vařit typicky česko-rakouskou kuchyni 
z čerstvých přírodních produktů, s minimál-
ním množstvím zmrazených potravin.“
 
Hospodský starostou
V této části našeho rozhovoru přišel 
do hospody v odpoledních hodinách na kus 
řeči farář Petr Koutský z místní římskokato-
lické farnosti, nějaký čas jsme to zkoušeli 
ve třech, ale pak převážila jejich debata 
nad projektem Lamberské stezky na trase 
Rabí – Žichovice – Strašín – Žihobce. A tak 
jsem se alespoň dozvěděl, že Václav Kopa je 
v Nezamyslicích už čtvrté volební období ► 

Kopa a kopa let  
s vařečkou
Připravil Pavel Vokurka, foto autor

V malebném koutku naší republiky, na rozhraní Plzeňského 
a Jihočeského kraje leží Nezamyslice, obec s tisíciletou tradicí 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie, s dnešním počtem asi 
240 obyvatel, agilní tělovýchovnou jednotou, se sborem 
dobrovolných hasičů, početným mysliveckým sdružením, 
prodejnou a také s vyhlášeným hostincem U Kopů.
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starostou, že je v obci za ním vidět spousta 
vykonané práce a že je také předsedou 
zdejší tělovýchovné jednoty.
Za 14 dní pokračujeme opět v debatě, 
tentokrát ale na přání zpovídaného u stolu 
v hostinci pod sparťanskou stěnou slávy, 
u které si přeje být i zvěčněn a na kterou se 
během vyprávění občas otáčí. Jestli je totiž 
v jeho srdci něco nadřazeno kuchařině, pak 
jedině pražská Sparta, zejména ta fotbalová, 
které fandí rovněž od dětství. Kopa a kopa 
let v rudém stejně jako s vařečkou.
„Do sportu jsem zapálen od dětství. Teď tady 
navíc bafuňařím, mám radost z nově vybu-
dovaných tenisových kurtů, z volejbalového, 
sauny s bazénkem, z venkovního koupaliště 
i z fotbalistů ve druhé třídě okresního přebo-
ru a dorostu v přeboru okresu Klatovy. Ale 
Sparta je Sparta. Jsem jejím členem, mám 
tam dokonce jednu akcii, jezdím na valné 
hromady a jako majitel permanentky také 
na všechna domácí utkání, dle možností 
i venkovní. Samozřejmě na otočku, v kuchyni 
si vše připravím předem anebo v noci po ná-
vratu, složitější je to při cestách do zahraničí, 
ale být se Spartou třeba na Stamford Bridge 
při zápase s Chelsea, to jsou nepopsatelné 
pocity. Měl jsem a mám na Letné řadu přátel, 
někteří z bývalých fotbalistů se zastavili 
i v naší hospodě a nešetřili chválou, stejně 
jako řada známých osobností, třeba mo-
mentálně nejstarší Rudolf Hrušínský, Václav 
Hudeček, Karel Heřmánek, Jaroslav Svěcený, 
Jiří Brabec, Petra Buzková nebo Dominik Ha-
šek, který se sem pravidelně vrací. František 
Nedvěd tu hrál na z půdy snesené zaprášené 
housle, Josef Klíma na pianino. Všichni měli 
na talíři klasická jídla, měl jsem trošičku 
obavy z mlsných jazýčků těchto ukrutných 
kapacit, ale za ta léta jsem nezaznamenal 
nějakou prominentskou reklamaci. A to jsem 

určitě ještě na některá jména zapomněl, i tak 
je to ale na zapadlou obec stranou od hlav-
ních silnic docela slušná sestava...“

Poctivě a s láskou
Když jsme se setkali v Nezamyslicích potřetí, 
byla volba prostředí na mně, a tak jsem 
vybral stolek v koutku kuchyně, abych moc 
nepřekážel a přitom mohl sledovat mistra 
v akci. Ten den vařil drůbeží vývar s játro-
vými knedlíčky a dršťkovou polévku, obé 
za 25 Kč, k tomu pak 15 hotových jídel od se-
kané s domácím bramborovým salátem 
za 56 Kč, přes bramborové knedlíky plněné 
uzeným masem a zelím, až po jehněčí kýtu 
na česneku a pečenou kachnu. Vše měl pod 
kontrolou a osobně i na talíře servíroval.
„Denně děláme 10 až 15 hotovek, v zimě tak 

50 až 60 porcí, v létě asi 120 až 150, máme 
stálou klientelu i řadu hostů, kteří sem přijíž-
dějí na doporučení známých. Dodavatele si 
vybírám zásadně podle kvality jejich potravin, 
většinou jsou z kraje, bohatý sortiment 
doplňují některé místní potraviny, což platí 
zejména o masu. Prasata, jehněčí i kůzlečí 
maso, kachny i husy, vše musí být z domácího 
chovu, přírodní, bez umělotin a chemie. Ne-
smírně důležitá je samozřejmě příprava pokr-
mů, nic se nesmí odbýt. Víte, tady na venkově 
to máme o to složitější, že tu chybí anonymita 
velkých měst. O každé chybě, ať v hostinské 
kuchyni, při posypu silnice, kácení stromů 
nebo třeba při fotbalovém mači, se hned 
mluví, hned je toho plná obec. To je bezpro-
střední kontrola pro každého. U mě v kuchyni 
třeba platí, že všechno je dobré, když je to 
dobře a poctivě připravené. Samozřejmě, 
že všechna jídla ochutnávám, takže sám už 
potom nejím, ale když bych si měl U Kopů já 
něco dát, tak by to byla domácí bramborová 
polévka a vepřo-knedlo-zelo nebo španělský 
ptáček. Ovšem chutná mi rovněž koprovka 
nebo třeba brambory na loupačku.“
Když se člověk rozhlédne po kuchyni hostin-
ce, dýchne na něj domácí atmosféra stará ně-
kolik desítek let. Moderní zahraniční spotře-
biče byste tu hledali marně, vévodí tady letitý 
elektrický sporák, klasické hrnce, osvědčené 
kuchyňské pomůcky, poctivě a s nebývalou 
láskou připravovaná tradiční jídla. 
Děkujeme šéfkuchaři za několikahodinový 
trojrozhovor, loučíme se a už víme, že se 
sem zase někdy vrátíme. A kam spěchal 
Václav Kopa tentokrát? Do Prahy, konkrétně 
Ústřední vojenské nemocnice a do IKEMu 
na pozvání zdejších lékařských kapacit. Par-
dón, ať je ta interpretace správná, na pozvá-
ní ukrutných kapacit!     ►

radíme se s šéfkuchařem
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radíme se s šéfkuchařem

od KopaRECEPTY

Ingredience: 1 kg vykostěné jehněčí kýty, 10 dkg slaniny, olej, 4 stroužky 
česneku, 3 lžíce másla, sůl, 2 lžíce citronové šťávy; špenát: balení 
mraženého špenátu, 2 lžíce másla, 1 lžíce hladké mouky, 1 malá cibule, 
1 stroužek česneku, 1 žloutek, případně mléko, sůl

Postup
Maso prošpikujeme slaninou, osolíme, přidáme rozetřený česnek 
a máslo. Pečeme asi 2,5 hodiny při 180 – 200 °C. Upečené maso před 
podáváním pokapeme citronovou šťávou. Mražený špenát dusíme 
v cibulové jíšce, kterou vytvoříme z másla, hladké mouky, cibule 
a česneku. Špenát dusíme jen asi 5 minut, poté jej zjemníme žloutkem, 
případně i mlékem a dosolíme. Jako přílohu podáváme brambory, 
nejlépe žlutomasé.

Pečená jehněčí kýta se šPenátem a brambory 3 hodiny, pro 6 osob

Ingredience: 1 kg uzeného masa; bramboráky: 1 l mléka, 1 kg hrubé 
mouky, 1 kg brambor, 2 vejce, sádlo, 5 dkg droždí, sůl, majoránka, palička 
česneku, kmín; zelí: 1 balení sterilizovaného zelí, sůl, kmín, cukr

Postup
Uzené maso vložíme do vařící vody, aby se zbytečně nevylouhovalo, 
a vaříme ho doměkka. Nastrouháme brambory, přidáme téměř horké 
mléko, vejce, majoránku, rozetřený česnek, tlučený kmín, mouku, tro-
chu sádla a droždí, které necháme předem nakynout s trochou mléka 
a cukru. Dosolíme a pečeme na pánvi po obou stranách. Do bramborá-
kové kapsy vložíme zelí, které v případě kaplické cmundy připravujeme 
stejně jako u pečené kachny s knedlíkem a zelím. Ke kapse přidáme asi 
centimetr silný plátek uzeného masa.

kaPlická cmunda 40 minut, pro 5 osob

Pečená kachna s houskovým knedlíkem a zelím
Ingredience: 1 kachna, 1 lžíce soli, 1 lžička chilli papričky, 1 lžíce sádla; 
knedlíky: 0,5 kg hrubé mouky, 1/4 l mléka, 20 dkg rohlíků nebo housek, 
1 žloutek, droždí, sůl; zelí: 1 balení sterilizovaného zelí, sůl, kmín, cukr, 
jíška, cibulka

Postup
Pečlivě očištěnou kachnu opláchneme, osolíme na povrchu i uvnitř. Po celém 
povrchu ji lehounce posypeme chilli papričkou, podlijeme přiměřeným 
množstvím vody, přidáme sádlo a vložíme do studené trouby hřbetem 
vzhůru. Pečeme pozvolna při 180 °C asi tři hodiny do pěkné zlatavé barvy, 
v průběhu pečení kachnu obrátíme. Podáváme s doma uvařenými knedlíky. 
Droždí rozdrobíme jemně do mouky, v mléce rozkvedláme žloutek se solí 
a zaděláme vláčné těsto, které poprášíme moukou a přikryjeme utěrkou. 
Necháme odpočinout asi hodinu, pak přidáme na kostičky nakrájené pečivo 
a vytvoříme šišky cca 20 x 5 cm, které položíme do vroucí vody a vaříme 
25 minut. Ihned po vyjmutí je propíchneme dvěma vidličkami a krájíme 
na plátky ostrým nožem, kráječem nebo nití. Sterilizované zelí osolíme, 
okmínujeme, ocukrujeme a mírně podlijeme vodou. Necháme dusit, můžeme 
trochu zahustit jíškou a dochutit na sádle dozlatova usmaženou cibulkou.

3,5 hodiny, pro 4 osoby
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Co program BANBIN ActiveKids obnáší?
Program klade hlavní důraz na pohyb 
a radost z něj. Měl by být protipólem 
současnému sedavému způsobu života 
a také prevencí proti civilizačním chorobám, 
jako je nesprávné držení těla a obezita. 

Program Banbin ActiveKids je založen 
na třech pilířích. Jeden zahrnuje základní 
činnost každé školky, tedy školní vzdělávací 
program založený na individuálním přístupu 

k dítěti, který pokrývá vzdělávací a výchovné 
potřeby. Druhým pilířem je anglický jazyk, 
neboť jsme česko-anglická školka, ve které 
se děti díky rodilým mluvčím začínají s cizím 
jazykem seznamovat přirozenou formou. 
A třetím pilířem jsou pohybové dovednosti 
a zdravý životní styl vůbec.

Jak na zapojení programu do režimu 
školky reagují rodiče?
Školka BANBIN dlouhodobě zařazuje 
pohybové aktivity do svého programu 
a rodiče to oceňují. Nyní jsme se rozhodli 
všechny dosavadní zkušenosti promítnout 
do uceleného programu ActiveKids.
S programem BANBIN ActiveKids pod novým 
logem jsme tak začali na konci dubna. 

Pohybové kroužky jsou ve školkách 
běžné. V čem se program ActiveKids liší?
My tyto pohybové aktivity zařazujeme 
jako běžnou každodenní součást pobytu 
ve školce, ne jako nadstandardní činnost. 
Pohyb je podle vypracované metodiky 
zařazen do každého dne tak, aby navazoval 
na další aktivity. Je důležité, abychom děti 
nepřetěžovali, ale zároveň využili jejich 
elánu ve vhodnou dobu. 
V předškolním věku se jedná spíše 
o pohyb než přímo o sport. U nás jde 
skutečně spíše o obecné aktivity, které 
ale rozdělujeme do různých oblastí – 
zařazujeme gymnastický blok, atletický 
blok, míčové hry, relaxaci a také 
činnosti ve volné přírodě. Při aktivitách 

Dnešní děti mají čím dál větší 
problémy nejen s nadváhou 
a obezitou, ale také s úplně 
přirozenými jednoduchými 
pohybovými aktivitami, 
jako jsou běh či skok. Proti 
tomuto trendu se rozhodla 
bojovat soukromá mateřská 
škola BANBIN zavedením 
programu ActiveKids, 
o kterém jsme si povídali 
s jeho manažerkou 
Martinou Šaškovou.

Připravila Kateřina Bendlová, foto BANBIN

co  je vhodné pro vaše dítě

Školka, kde se děti 
pohybu nebojí
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samozřejmě zohledňujeme věk dětí, 
všechno konzultujeme s fyzioterapeutem 
a dětským lékařem.

Mají dnešní děti s pohybem 
a koordinací problémy? Jsou na tom 
hůře než dřívější generace?
Jak dokazuje řada studií, na jejichž základě 
jsme program BANBIN ActiveKids budovali, 
dnešní děti mají v důsledku současného 
životního stylu opravdu s obecným pohybem 
potíže. Později zvládají skákat, běhat, získávat 
určité specifické dovednosti. Dříve si děti 
tyto schopnosti osvojovaly ne tím, že by se 
něco vědomě učily, ale měly mnohem více 
samozřejmého pohybu v přirozeném prostředí. 
Musíme brát v potaz, že většina dětí ve věku 
od tří do šesti let tráví osm i více hodin 
ve školce. Prostoru pro akci s rodinou je tedy 
velice málo – rodiče mají v podstatě hodinu 
až dvě na to, aby s dětmi něco podnikli. Je 
samozřejmě výborné, když je vezmou běhat 
ven, ale ne každý na to má prostor, čas 
a podmínky. My se snažíme v tomto ohledu 
rodinu zastoupit. 

Další překážkou jsou samozřejmě i dnešní 
technické možnosti, které kolem sebe 
děti mají a které je od pohybu odvádějí 
– telefony, počítače, tablety. Jsou sice 
přirozenou součástí moderního života, ale 
neměly by nahradit ostatní aktivity důležité 
pro rozvoj dítěte. Ve školce Banbin proto 
tyto pomůcky až na výjimky nevyužíváme 
a sázíme na reálný prožitek. 

Naší hlavní filozofií je nabídnout dětem 
program, díky kterému se pohyb a radost 
z objevování vlastních možností stanou 
přirozenou součástí jejich života. Nejen mysl, 
ale i naše tělo má svou paměť. U nás si hravou 
formou děti osvojí správné držení těla a získají 
sebevědomí pro další své kroky životem.

Když už děti tu možnost mají, hýbou se 
s chutí?
Je to pro ně úplně přirozená věc. Hodně 
samozřejmě záleží na vychovatelích – děti 
z nich musejí to nadšení vycítit. Ale pro 
jakékoli dítě, i když nebude mít žádný 
pozitivní vzor, je pohyb přirozená záležitost. 
A jen postupem času, pokud se nepodporuje, 
tato schopnost upadá. Jde nám hlavně o to, 
abychom v dětech lásku k pohybu a sportu 
vzbudili a ony byly schopné si ji uchovat. 
Na základní škole, kdy musejí sedět v lavicích, 
se samozřejmě tato přirozená potřeba ztrácí, 
ale pokud ji budou mít zakořeněnou v sobě, 
tak si ji přesto ponesou dál. 
Je samozřejmě možné, že se dítě z jakéhokoli 
důvodu určité aktivity účastnit nechce nebo 
nemůže, a v takovém případě je do ničeho 
nenutíme. Snažíme se děti maximálně 
motivovat, ale vždy je pro ně v případě 
potřeby připraven náhradní program.

Pohyb je jen jedna část správné fyzické 
výbavy dětí. Neméně důležitá je také 
jejich strava.
My se samozřejmě musíme řídit pravidly, 
která jsou daná pro mateřské školky. 

Bohužel musím říct, že z mého pohledu 
je spotřební koš pro školky trochu 
zastaralý a nevychází z moderních 
poznatků zdravého stravování. Obědy 
nám dováží certifikovaná firma, která vaří 
speciálně pro mateřské školy a všechny 
náležitosti spotřebního koše si pečlivě 
hlídá. Kvalita je tam tedy samozřejmě 
zajištěná, nicméně snažíme se stravu 
dětí trochu vylepšovat tím, že svačiny 
si děláme sami. Děti u nich mají vždy 
na výběr, pokaždé mají k dispozici mísu 
s ovocem a zeleninou, ze které si berou 
podle potřeby. Pochopitelně je potřeba 
zdůraznit také vliv rodiny – je důležité, aby 
děti byly na zdravé potraviny zvyklé již 
z domova a znaly je.

Program je spojený se školkou BANBIN? 
Chtěli byste ho v budoucnu rozšiřovat dál?
Program ActiveKids je určen všem školkám 
a organizacím, které pracují s dětmi 
od dvou let věku. Pro taková zařízení 
připravujeme systém školení a certifikace 
pro jejich zaměstnance. Jsme přesvědčeni, 
že tato činnost je zejména v oblasti 
prevence zdraví dětí nejen přínosná, ale 
zejména vysoce akutní. ●

banbin
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Tvůrce tohoto programu, gastroenterolog 
Walter L. Voegtlin tvrdí, že lidské tělo je 
geneticky nastaveno na takovou potravu, 
kterou konzumovali naši předkové. Ti se 
živili především lovem a sběrem plodů. Až 
s nástupem cíleného zemědělství a chovu 
a následným zaváděním nových potravin 
do stravování člověka došlo k nárůstu civili-
začních chorob.

Princip paleo výživy
Není nutné počítat kalorie ani odměřovat 
porce. Základem paleolitické diety jsou 
kvalitní bílkoviny, čerstvé ovoce a zelenina. 

Vyznavači palea se řídí tzv. pyramidami, 
které se v detailech mohou lišit podle 
toho, zda jde o radikální, nebo volněj-
ší vyznavače tohoto stylu. 
Zařadit živočišnou stravu do té-
měř každého jídla je jedna ze 
základních zásad. Velmi důle-
žitá je její kvalita a čerstvost 
– čerstvé produkty jsou 
nejlepší, hned po nich 
následují mražené.
Základní otázka zní, 
kolik rostlinné 
a živočišné stravy 
se má vlastně 
u paleolitické 
diety kon-
zumovat. 
Výzkumy 
nazna-
čují, 
že i když v době kamenné neexistovala jednot-
ná strava, převažovala vždy živočišná potrava 
nad rostlinnou. Živočišná potrava tvořila asi 
60 % celkového denního kalorického příjmu. 
Zbytek by měl pocházet z potravy rostlinné. 
Praktickou pomůckou je položit si na talíř kus 
masa o velikosti pěsti a zbytek talíře doplnit 
ovocem nebo zeleninou. Více než polovina 
pokrmů by měla být konzumována v syrovém 
stavu. Ideálním nápojem je voda.

Pravidlo 85:15
V 21. století může být těžké kopírovat 

stravu lovců a sběračů, protože mno-
hé z potravin už v původní podobě 

dávno neexistují a adekvátní ná-
hrada neexistuje. Dieta je proto 

natolik flexibilní, že umožňuje 
občas zhřešit, aniž by to 

mělo negativní dopad na 
zdraví. 

Přechod k dietě může 
být pozvolný, rozdě-

lený do tří stupňů. 
Klíčem k němu je 

pravidlo 85:15. 
Týdně zkon-

zumujeme 
v průměru 

dvacet 
jídel 
plus 

drobné svačinky. Tři jídla tedy představují 15 % 
všech jídel za týden. V prvním stupni paleolitic-
ké diety je povoleno zařadit mimo paleo zásady 
tři libovolná oblíbená jídla. Ve druhém stupni 
je dovoleno nedodržet 10 % doporučeného 
jídelníčku, což dopovídá dvěma jídlům za týden 
a ve třetím stupni pouze jedno „neschválené“ 
jídlo za týden. Začátečníkům se doporučuje do-
držovat první stupeň několik týdnů, než dojde 
k návyku na nový způsob stravování. 

Moderní verze pravěké stravy 
je dnes velmi populární. 
Odkazuje nás do časů 
paleolitu, tedy starší doby 
kamenné. Ve skutečnosti jde 
spíše o výživový trend a životní 
styl než o dietu. Cílem není 
jen redukce váhy, ale celkové 
ozdravení jídelníčku a návrat 
ke stravě člověka lovce 
a sběrače.

Zkusíte jídelníček  
z pravěku?
Připravila: Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

diety
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Co mluví pro?
Paleo „mánie“ dnes letí světem. Má mnoho 
vyznavačů, kteří popisují příznivé účinky 
na svůj organismus. Údajně jim například 
zmizely otoky kloubů, ustoupily kožní 
problémy, zmírnily se alergie, zlepšil se 
stav pokožky, zhubli, mají více energie 
a podobně.
Paleo stravování může být pro něko-
ho přínosné i v tom, že vylučuje lepek 
a kasein, na které jsou mnozí lidé 
přecitlivělí, aniž by o tom třeba věděli. 
Můžeme jíst, kdykoli máme hlad. Strava 
je „přirozená“, bez přídatných látek, bo-
hatá na ovoce, zeleninu a obsahuje tedy 
i dostatek vlákniny.

Co mluví proti?
Paleo dieta má však i dost odpůrců. Mezi hlav-
ní argumenty patří fakt, že se člověk v době ka-
menné dožíval 20 až 25 let. Civilizační onemoc-
nění jsou typická zejména pro starší věk a je 
tedy možné, že jimi pravěcí lidé netrpěli nikoli 
díky zdravému stravování, ale prostě proto, že 
se jich nedožili. Také pohybu a fyzické aktivity 
měli tehdy lidé mnohem více než my dnes 
a jejich strava tomu byla přizpůsobena. 
Vyřazení mléka a mléčných výrobků s sebou 
nese riziko nedostatku vápníku a vitaminu D. 
Další problematickou otázkou je vyřazení obi-
lovin a luštěnin a celkově nízký objem sachari-
dových potravin ve stravě. Glukóza poskytuje 
palivo pro mozek a energii pro svaly.
Zásadní je také poměr tuků ve stravě, vysoký 
obsah nasycených mastných kyselin před-
stavuje riziko pro kardiovaskulární systém.

Chybí vyváženost
Z pohledu nutričního terapeuta je problé-
mem zejména skladba živin. Paleo klade 
důraz na proteiny a tuky, zdrojem sacharidů 
je pouze ovoce. Bílkovin tak bývá při tomto 

stravování až 35 %, tuků asi 40 % denního 
energetického příjmu, poměr živočišných 
tuků až dvojnásobně překračuje rostlin-
né. Vyloučení luštěnin, mléka, mléčných 
výrobků, brambor a dalších potravin 
má za následek nevyváženost z pohledu 
základních živin, strava není pestrá. Jsou 
vylučovány potraviny, které pro dnešního 
zdravého jedince nepředstavují nebezpečí. 
Také propagování konzumace syrového či 
nedostatečně tepelně upraveného masa 
nese rizika onemocnění např. salmonelózou, 
alimentárním onemocněním apod. ●

Snídaně: krevetová smaženice, směs 
čerstvých borůvek a malin, bylinný čaj
Přesnídávka: okurka, mrkev a jablko, 
nadrobno nakrájené, se zálivkou z olivo-
vého oleje, citronové šťávy a listů máty
Oběd: kaktusový salát, mango 
nakrájené na plátky, bylinný čaj
Svačina: dvě tropická ďábelská vejce
Večeře: karamelizovaná brokolice 
s pomerančovou kůrou, papriky plněné 
bizoním masem, salát, 1/2 šálku jahod 
nakrájených na plátky, 1 sklenice 
červeného vína nebo minerální vody

PŘíKLAD JíDELNíHO LíSTKU 
RADIKáLNÍHO VYZNAVAČE 
TOHOTO STYLU

Snídaně: míchaná vajíčka se slaninou, 
zelenina
Přesnídávka: salát s ovocem, semínky 
a olejem
Oběd: hovězí steak, zelenina
Svačina: carpaccio
Večeře: grilovaný losos, zeleninový 
salát s olivovým olejem

PŘíKLAD JíDELNíHO LíSTKU 
VOLNĚJšÍHO VYZNAVAČE 
TOHOTO STYLU

diety

V jídelníčku by se mělo 
denně objevit:
•  libové maso, drůbež, vejce – nejlepší je 

maso z volného chovu, kde mají zvířata 
přístup k přirozené potravě 

•  ryby, mořské plody patří k nejvhodněj-
ší živočišné stravě. Jsou základním ka-
menem paleolitické diety, protože jsou 
bohatým zdrojem zdravých omega-3 
mastných kyselin s dlouhým řetězcem

•  ovoce – mimo ovoce zpracovaného 
do marmelád a džemů 

•  zelenina – s výjimkou brambor a kuku-
řice. Nejvhodnější jsou druhy typické 
pro danou zeměpisnou lokalitu, ide-
álně v bio kvalitě a s ne příliš vysokým 
obsahem sacharidů. Brambory jsou 
vyřazeny kvůli vysoké glykemické zá-
těži, která by mohla nepříznivě ovlivnit 
krevní cukr a hladinu inzulinu. Kukuřici 
mnoho z nás považuje za zeleninu, ale 
jedná se o obilovinu, která nepatřila 
k hlavním složkám pravěké stravy 

•  ořechy, semínka, povolené tuky 
a dochucovadla (mořská sůl, sladidlo 
agáve, jablečný ocet)

Potraviny, které je třeba jíst střídmě:
•  oleje – lněný, olivový, avokádový a olej 

z vlašských ořechů
•  nápoje – dietní limonády, kávu, čaj
•  alkohol – víno (max. 2 dcl), pivo 

(max. 0,3 l), tvrdý alkohol (1 dcl)
•  sušené ovoce – max. 50 g denně, je omezo-

váno kvůli vyššímu obsahu koncentrovaného 
cukru

Co z jídelníčku postupně vyřadit:
•  potraviny obsahující rafinovaný cukr,  

nápoje s cukrem, džusy
•  obiloviny
•  luštěniny
•  rostlinné tuky, margaríny
•  škroby – brambory
•  mléko a mléčné výrobky
•  výrobky obsahující sůl
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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 Kateřina Bendlová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Zejména výrobky ve sklenicích vypadají 
nadějně. To, že se v průhledných obalech 
nic neschová, je tentokrát spíš výhodou. 
Barva i viditelný obsah dávají tušit slibný 
zážitek. Výrobci nám navíc svými obaly hrají 
na nostalgickou notu – rádoby tradiční vzhled, 
kreslené obrázky, žádné módní výstřelky. 
Ovšem zkušenosti předešlých testování nás 
naučily nechválit den před večeří.

Nepovedená Jiřinka
Na úvod nás čeká zmrzlá Jiřinka Bohdalová. 
Těžko věřit, že by nám opravdu tato 
vyhlášená kuchařka s čistým svědomím 
výrobek doporučovala. Pokud si ovšem 
nelibuje v glutamátových hodech 
a detektivním pátrání po nějakém seriózním 
kousku masa. V gastronomickém pekle by 
se hned vedle Dobrot od Jiřinky měl smažit 
výrobek Albert Quality. Za kilogram výrobku 
vysolíte 107 Kč (vítěz stojí 77 Kč) a dostanete 

jen hodně nepovedenou chuť podivné 
směsi plné přídatných látek – nebo vy snad 
stojíte o polévku obarvenou karamelem, 
zahuštěnou xanthanem a guarovou gumou, 
vylepšenou o aroma a tři zvýrazňovače chuti?

Sláva vítězi!
Všechny ostatní výrobky uspěly výrazně lépe, 
ačkoli bez ztráty kytičky to také nebylo. Brick 
nám slibuje 22 % pevného podílu, což při 
konfrontaci s realitou působí velmi nadneseně. 
Spolu s bramborami se v polévce vznáší jen 
několik masových plaváčků, navíc většinou 
ve formě vepřových kůží. U výrobku S-budget 
překvapí rajčatový protlak a vyděsí obrovský kus 
kůže, na který pokud narazíte, asi jste dojedli. 
Což by na druhou stranu byla poměrně škoda, 
ale ne každý má na takovou plavající zrůdičku 
žaludek. Polévka Náhlík, potravinářský výrobek 
Jihomoravského kraje pro rok 2007, vám pak 
poskytne poměrně povedený chuťový zážitek – 
pokud k němu nezbytně nepotřebujete maso. 
Na tom výrobce bohužel výrazně šetřil. Ale hle-
dat chyby na vítězném výrobku, to už bychom 
byli vyloženě malicherní. Poštorenská polévka 
je dochucená, přirozená, masa i brambor nabízí 
dostatek – prostě vysloveně povedená.

Kde se éčky nešetřilo
Zatímco někteří výrobci si vystačili s pár 
ingrediencemi, jiná složení jsou delší než 
telefonní seznam středně velké vesnice. 
A určitě není náhodou, že výrobky vylepšené 
všemi myslitelnými éčky skončily v našem 
hodnocení na posledních místech – především 
glutamáty se z nich linou hned po otevření 

obalu. U výrobku Albert Quality jen díky 
přidanému aroma přibudou hned tři alergeny, 
až se jejich konečný výčet vyšplhá na šest 
(oxid siřičitý, lepek, celer, mléko, soja, hořčice). 
No a kromě toho si musejí zároveň dát pozor 
prakticky všichni ostatní alergici, neboť výrobek 
může obsahovat také: stopy korýšů, vajec, 
ryb, arašídů, sezamu a měkkýšů. Na jednu 
gulášovou polévku poměrně slušný výkon…

Pozor na skladování
Narazili jsme na nešvar, ve kterém jsou výrobci 
tentokrát zcela nevinně. Pořád slyšíme o tom, 
jak je důležité respektovat předepsané 
skladovací podmínky. Většina z testovaných 
výrobků se měla uchovávat při teplotách 0 až 
4 stupně. Obchodníci si však pravděpodobně 
šetří místo v chladicích regálech na jinačí 
sortiment, neboť chudáky gulášovky vystrnadili 
mezi běžné nechlazené zboží. Při troše smůly 
se vám tak může stát, že váš obličej zkysne 
stejně jako zakoupená polévka, neboť budete 
bez oběda a chudší o padesát korun. Vždy tak 
vybírejte jen polévky, které budou skladovány 
podle předepsaných podmínek.

Hospodská klasika
Opět se nepřekvapivě dostáváme k výsledku, 
že doma si uděláte polévku chuťově lepší, 
než dostaneme v obchodě. Takřka ideálního 
výsledku lze dosáhnout smícháním tří 
medailových testovaných vzorků. Nicméně 
o vítězné Poštorecké polévce firmy Švéda 
lze říci, že by ji mohli bez uzardění podávat 
i ve vyhlášených českých hospodách. A to, 
uznejte, není zrovna málo!       ►

Gulášovou polévku jíme, když 
jsme v zimě na horách, i v létě 
na chalupě, kdy nám s poctivě 
zakrojeným krajícem chleba 
stačí jako hlavní jídlo. Když se 
řekne gulášovka, automaticky 
nám na mysli vytanou přídavná 
jména jako domácí, poctivá, 
babiččina. Tak snad se, výrobci 
naši milí, tentokrát dočkáme…

Gulášovky  
poctivé  
i plné éček 

naše testování
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Název  Poštorenská gulášová 
polévka 

Výrobce  Švéda - Quality s.r.o.
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 50 Kč/650 g
Cena za 1 kg 77 Kč
Složení: brambory 100 g (16 %), hovězí maso 65 g 
(10 %), paprika, cibule, pšeničná mouka, škvařené vepř. 
sádlo, jedlá sůl, Maggi (obsahuje chuťové látky: glutamát 
sodný, sodné soli 5-ribonukleotidů), směs koření Dobrota 
(obsahuje látky zvýrazňující chuť: inosinan disodný, 
quanylan disodný), vývar z vepřového masa

Název  Brick Gulášová 
polévka 

Výrobce  prodejce: Comperio s.r.o.
Zakoupeno Žabka
Cena za balení 47 Kč/650 g
Cena za 1 kg 72 Kč
Složení: voda, vepřové maso 6 %, vepřové kůže 
6 %, brambory 5%, pšeničná mouka, vepřové sádlo, 
kečup, jedlá sůl, směs koření, modifikovaný škrob, 
zvýrazňovač chuti: glutamát sodný, barvivo: karamel

Název  Gulášová polévka 
 

Výrobce  Náhlík a Náhlík, s.r.o.
Zakoupeno Penny
Cena za balení 45 Kč/650 g
Cena za 1 kg 69 Kč
Složení: voda, vepř. maso 6 %, vepř. kůže 6 %, 
brambory 5%, pšen. mouka, vepř. sádlo, kečup, jedlá 
sůl, směs koření, mod. škrob, sorbát dras., glutamát 
sodný, karamel, vitamín C, B2

Název  Dobroty od Jiřinky 
Polévka gulášová 

Výrobce  Dobroty od Jiřinky
Zakoupeno Globus
Cena za balení 40 Kč/450 g
Cena za 1 kg 89 Kč
Složení: voda, brambory, maso mix, pšen. mouka, vepř. 
sádlo, jedlá sůl, paprika, majoránka, česnek. pasta, cibule, 
pepř, kmín, barvivo oleoresin, hovězí vývar, směs polév. 
koření (rost. tuk, kukuř. škrob, cibule, bílk. hydrolyzát, suš. 
laktóza, cukr, česnek, paprika, sůl, suš. sojový hydrolyzát, 
vepř. aroma, barvivo /beta karoten, karamel/, regulátor 
kyselosti: kys. citronová, látky zvýrazňující chuť /glutamát 
sodný, quanylát sodný, inosinát sodný/, kvasnicový výražek)

Název  S-budget 
Gulaschsuppe 

Výrobce  v Rakousku pro Spar
Zakoupeno Spar
Cena za balení 27 Kč/400 g
Cena za 1 kg 68 Kč
Složení: pitná voda, brambory, hovězí maso (17 %), 
koření, výtažky z koření, jedlá sůl, rajčatový protlak, 
modifikovaný kukuřičný škrob, slunečnicový olej, 
barvivo: kapsanthin

Název  Albert Quality 
Gulášová polévka 

Výrobce  Heli Food Fresh a.s.
Zakoupeno Albert
Cena za balení 32 Kč/300 g
Cena za 1 kg 107 Kč
Složení: voda, brambory, raj. protlak, hovězí maso 7 %, 
rostlinný olej, cibule, modifikovaný škrob, zahušťovadla: E412, 
E415, pšen. mouka, jedlá sůl, maltodextrin, aroma, mrkev, 
česnek, rost. bílk. hydrolyzát, kvasničný extrakt, cukr, rost. tuk, 
mrkvový a cibul. koncentrát, petrželový list, koření, barviva: 
karamel, amoniak-sulfitový karamel, karoteny: celer. semeno, 
extrakt z červené řepy, paprika, hořčice, látky zvýrazňující chuť 
a vůni: E621, E631, E627, pastinák, libeček, extrakt koření

Již ve sklenici vypadá ze všech vzorků nejlépe, barvou 
se nejvíce blíží představě gulášové polévky. Na velké 
kousky nakrájené brambory, dobře uvařené. Maso 
chuťově dobré, je ho ucházející množství. Polévka má 
dobrou konzistenci a je výborně dochucená – znatelná 
je hlavně chuť česneku a kmínu, majoránky je méně, 
než bychom čekali. Dobrá poctivá polévka, chutná jako 
domácí, nemáme pocit umělé chuti. 

Velmi řídká konzistence představě poctivé gulášovky 
úplně nenahrává. Také barva nepřesvědčuje, ačkoli 
si k ní výrobce pomohl přidáním karamelu. Pevného 
podílu nám na obale slibují 22 %, což při srovnání s re-
alitou působí jako nemístný žert – velmi malé kousky 
brambor doprovázejí miniaturní zástupci masného 
průmyslu. Škoda, že se ve většině případů nejedná 
o libové maso, ale vepřové kůže. 

Po otevření je výrazně cítit česnek. Alespoň nejsou 
cítit glutamáty jako u ostatních vzorků. Polévka je 
hodně hustá, má sklovitý povrch. Libového masa je 
minimum, nacházíme prakticky jen kůže. Chutná spíš 
jako dršťková polévka, ale je celkem dobře dochuce-
ná. Dá se docela s chutí zkonzumovat, pokud někdo 
k chuťovému zážitku nepotřebuje maso. Na obale 
chybí podrobnější návod k přípravě. 

U jediného zástupce mraženého sortimentu nastává 
problém již při dolování z obalu – igelitový sáček asi není 
nejšťastnější způsob balení polévky. Je zřetelně cítit 
po česneku a místností zavane nepříjemná vůně glutamá-
tů. Brambory jsou rozvařené, gumového masa jsme vylovi-
li jeden větší kousek, zbytek jsou miniaturní komparzisté. 
Samotná polévka připomíná spíše dršťkovou, je zoufale 
nedochucená a padá na jazyk.

Jediný vzorek v konzervě s praktickým uzavíráním. Po ote-
vření je překvapivě cítit rajčatový protlak, který se usadil 
i na víčku konzervy. Přivítá nás obrovský kus vepřové 
kůže, po kterém chuť k jídlu trochu ochabuje. Nicméně 
nacházíme i libovější, chuťově dobré kousky, které spo-
lečně s velkou dávkou brambor tvoří dobrý „materiálový“ 
základ. Je dobře, že si výrobce nepomáhal glutamáty, ale 
gulášovka pláče po výraznějším dochucení.

Oceňujeme praktické balení v misce, ze které lze polévku 
rovnou pojídat. Po rozbalení zavane vůně česneku a pří-
tomného glutamátu. Místo kousků masa na strávníka čeká 
jen nevábná drť. Brambor je velké množství, ale samy chu-
ťový zážitek neobstarají. Po koření není ani památky, chuť 
je naprosto mdlá, umělá pachuť zůstává na jazyku. Cena 
působí příznivě, ale pozor – při přepočítání na kilogram 
váhy se jedná o nejdražší výrobek!

1.

4.

2.

5. 6.

3.

naše testování

VÍTĚZ
TESTU
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Jako v mnohých jiných i v tomto kraji byl 
v dobách minulých jídelníček obyčejných 
lidí velmi skromný. Zdejšímu kraji se 
v zemědělství totiž díky poloze a podnebí 
nikdy moc nedařilo. Proto se zde jídávaly 
hodně polévky (k snídani i obědu), do nichž 
se přidávaly bylinky jako kopřiva, libeček, 
majoránka a divoký kmín. Dělaly se tzv. 
vodové, ale i chlebové – do vody se namočil 
chléb, přidala se majoránka, kmín, vše 
se přivedlo k varu, přidal se kousek sádla 
a vejce. Polévky byly ale i tzv. hladké, más-
lové – to, když se rozmíchala máslová jíška 
ve sladkém mléce a povařila. Podávala se 
s vařenými bramborami. 
Když se později na jídelníčku objevily 
brambory a mleté obilí, byl o mnoho 
bohatší. Pečivo se běžně peklo ze žitné 
mouky, po čase však i nemajetní lidé přešli 
na mouku bílou.

Ráj pro rybáře i turisty
Výchozím bodem naší procházky je hráz seč-
ské přehrady. Při pohledu z hráze na vodu 
můžeme v létě těsně u hladiny spatřit 
ohromné množství nádherných ryb. 
Stavba tohoto monumentálního vodního 
díla trvala od roku 1924 do 1935. Její oblouk 
je vestavěn mezi skalnaté vrchy se zřícenina-
mi hradů Oheb a Vildštejn. Vzniklé jezero je 
dlouhé 6,5 km a hluboké místy 30 m. Nádrž 
pojme 22 milionů krychlových vody. Prvot-
ním cílem bylo zamezit ničivým povodním 
na řece Chrudimce, o dvanáct let později 
byla ještě přistavěna vodní elektrárna.
 
V batohu české potraviny
Na cestu bychom se ale rozhodně neměli 
vydávat hladoví, a tak se napřed posil-
něme třeba Královským chlebem, který 
vyrábí AGRO VYSOČINA BYSTRé a k němu si 

Po stopách 
rybářů
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

ŠVESTKOVKA
Ingredience: 35 zralých švestek, 1/2 l vody, 
60 g bílé housky, kousek celé skořice, 3-6 ks 
hřebíčků (podle chuti), 1 l bílého stolního 
vína, cukr, máslo, houska na osmažení

Postup: Švestky podusíme na mírném ohni 
v hrnci v půl litru vody s kouskem celé skořice, 
několika hřebíčky a tvrdou, jemnou žemlí. Hmotu 
pak zalijeme dobrým bílým stolním vínem – může 
být 1 l vína nebo 0,5 l vína a 0,5 l vody – a procedí-
me. Polévku pocukrujeme podle chuti práškovým 
cukrem. Podáváme s na másle osmaženou, 
na kostičky nakrájenou houskou.

rubrika podporována

Pardubický kraj je známý především díky hřebčínu v Kladrubech 
nad Labem, nejtěžšímu a nejstaršímu koňskému dostihu Velká 
pardubická, ale i voňavému pardubickému perníku. Tento region 
tvoří okresy Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Svitavy. Zveme 
vás tentokrát na Chrudimsko, kde se projdeme okolo největší 
vodní nádrže v Železných horách – Seče.

chutě českých regionů
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můžeme dát Choceňské tradiční pomazán-
kové. Do batůžku můžeme zabalit Perštýn-
skou klobásu z produkce firmy UZENINY 
KOŘíNEK z Nabočan u Chrudimi. Pokud 
byste snad měli chuť i na sladké, můžete si 
přibalit např. i ořechový závin ze SMéKALO-
VA PEKAŘSTVí, jehož výrobky mají značku 
kvality KLASA.

Jahelník z Vildštejna
Vydejme se ale na trasu procházky, jejíž 
začátek jsme naplánovali na hráz přehrady 
Seče, kam se dostaneme tunelem pod zříce-
ninou hradu Vildštejn. Tento hrad byl vybu-
dován ve 13. st., ale sloužil svému účelu jen 
krátce. Už v roce 1450 byl opuštěn. Zachova-
la se z něj už jen část bašty a věže s malým 
gotickým okénkem. A kdo ví, možná právě 
tady jídávali obyvatelé hradu kaši podobnou 
našemu staročeskému receptu na jahelník.

Medovina na chuť i odvahu
Nebo že by si zbrojnoši z hradu dali raději 
nějakou medovinu? Popravdě řečeno, 
možná jeden kalíšek na posilněnou, od-
vahu a kuráž při slézání z hradu by zřejmě 
neuškodil, větší množství bych ale ani 
dnes rozhodně nedoporučovala, pokud 
budete chtít šplhat po zdejších skalnatých 
kopcích. Hlinecká medovina patří do kate-
gorie nejkvalitnějších medovin produkova-
ných v celé České republice. Je vyráběna 
studenou cestou, bez dolihování, barvení, 
konzervačních látek a cukru. Na její výrobu 
bylo použito cca 450 kg medu na 1000 l me-
dového roztoku. Medovinka Hlinsko vyrábí 
nejvíce druhů medovin v ČR, a to medovin 
čistých, nebo s různými příchutěmi, s by-
linkami i ovocem. Výrobky se pyšní titulem 
Regionální potravina.

Po hrázi na hrad Oheb
Zelená turistická značka stoupá za hrází 
ještě čtyři sta metrů po silnici a vede nás 
k rozcestníku Pod Ohebem. Vpravo z ní 
můžeme odbočit na příkrou lesní cestu 
značenou modrou značkou, která vede 
strmě do kopce přímo ke zřícenině hradu 
Oheb. Jediný pohled shora a pochopíme, 
jak a proč ke svému názvu hrad přišel. Řeka, 
stejně jako dnešní přehrada, se zde prudce 
stáčí téměř o 180° kolem skalního rulového 
výběžku. Přilehlé okolí hradu je přírodní 
rezervací, protože se tady nachází unikátní 
ekosystém suťového lesa s výskytem velké-
ho počtu mlžů a plžů. 

Klokočovská památná lípa
Z Ohebu jdeme lesem přes osadu Ústupky 
až k řece Chrudimce, která se zde vlévá 
do sečské přehrady. Cesta vede nad řekou 
až k lávce, jež spojuje Klokočov a chatu 
Na Pilce na levém břehu s tzv. Oblastí klidu 
kolem Přemilova a Horního bradla na břehu 
pravém. Po žluté dojdeme do Klokočova. 
V této malebné vesničce kromě zámečku 
z 18. století stojí i památná Klokočovská lípa. 
Tento rozložitý starý strom se stal roce 2008 
vítězem ankety Strom roku. Pamatuje toho 
ale mnohem a mnohem víc – stáří této lípy 
velkolisté je znalci odhadováno na tisíc let, 
obvod kmene se blíží devíti metrům a výška 
dosahuje 19 metrů.     ►

JAHELNíK
Ingredience: 500 g žlutých jáhel, 750 ml mlé-
ka, 1 lžíce soli, 2 žloutky, 80 g másla, 150 ml 
smetany na šlehání, cukr, skořice, muškáto-
vý oříšek, 2 lžíce oleje, 200 g sušeného ovoce 
(rozinky, švestky, meruňky)

Postup: Jáhly propláchneme vařící vodou 
a dáme je uvařit do směsi: 1 díl vody, 1 díl 
mléka, 1 lžíce soli, 1 lžíce cukru, trochu 
skořice, muškátového oříšku a 2 lžíce oleje. 
Pomalu tuto směs uvaříme do měkka. Do já-
hel dále vmícháme dle chutí ještě cukr, kus 
másla, smetanu, žloutky, rozinky, sušené 
švestky a dobře vyprané sušené meruňky. 
Do máslem vymazané formy přendáme 
směs a zapečeme jako nákyp.

chutě českých regionů

Dominantou chrudimského náměstí je morový sloup
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Když už se pohybujeme kolem vodní nádrže, 
nejde neochutnat polévku z čerstvých ryb. 
Přesně takovou, jakou si hned na místě 
u vody vaří rybáři z právě nalovených ryb.

Třešnička na dortu
Po červené turistické značce pohodlně 
dojdeme zpět k přehradě. Za Horní vsí ne-
daleko Hoješína se po pravé straně téměř 
na břehu nacházejí zbytky židovského 
hřbitova z 19. století. Rozsáhlý hřbitov 
s modlitebnou byl zničen v roce 1980. 

Od zdi hřbitova je velmi pěkný výhled 
na přehradu. Netrvá dlouho a přicházíme 
do městečka Seč, hlavního centra této 
rozsáhlé rekreační oblasti. Ještě musíme 
obejít severní část přehrady pod kempem 
Pláž a pak už nedaleko nad hrází přichá-
zíme na silnici. Zde se náš vycházkový 
okruh uzavírá. 
Po příjemné procházce nám jistě vyhlád-
ne nebo přinejmenším dostaneme chuť 
na nějaké dobré jídlo. A jedno takové, 
inspirované zdejšími lesy a loukami a také 

pozůstatky hradů, můžeme nabídnout. 
Představte si, že jste lovec, který právě 
skolil daňka a neví, co všechno z něj může 
uvařit. Tady je jeden z mnoha ověřených 
receptů, který by se mohl stát onou „třeš-
ničkou na dortu“. ●

chutě českých regionů

 INZERCE

S povinným ručením Komplet PLUS navíc získáte vysoké limity pojistného plnění, 
pojištění střetu se zvířetem a nadstandardní asistenční služby.
Přesvědčte se sami na nejbližší pobočce Generali.

generali.cz

Zařaďte povinné ručení 
Komplet PLUS 

s garancí ceny na 3 roky!
Platnost nabídky od 1. 5. 2014 do 31. 8. 2014

356004-Generali-Inzerce-RadiciPaka[210x99]-SvetPotravin.indd   1 29.4.14   10:18

RyBáŘOVA POLéVKA
Ingredience: 500 g drobných ryb, 
300 g kapra, 300 g sumce nebo štiky, 
500 g candáta, rybí krev, 2 velké cibule, 
10 g pálivé papriky a 10 g sladké papriky, sůl

Postup: Polévku připravujeme v kotlíku, 
do kterého zpočátku necháme odkapat rybí 
krev. Ryby vykucháme a nakrájíme na kusy 
asi 5 cm široké. Na dno kotle nejdříve 
vložíme drobné ryby, na ně rozložíme 
vrstvu z kapra, pak ze sumce nebo ze štiky 
a nakonec vložíme kousky candáta. Jed-
notlivé vrstvy ryb proložíme kolečky cibule. 
Na takto připravené ryby nalijeme jen tolik 
vody, aby byly ponořeny. Vodu přivedeme 
k varu, vše osolíme, opepříme a přidáme 
papriku. Vaříme asi hodinu na mírném ohni, 
až se na povrchu vytvoří škraloup. Polévku 
nemícháme, jen potřepáváme kotlíkem. 
Na talíř dáme porce ryby pouze z horních, 
nejchutnějších vrstev a zalijeme je vývarem.

DAňČí GULáŠ SE ŠVESTKAMI 
V PERNíKOVé OMáČCE
Ingredience: 100 g sušených švestek, 
100 g jablečné šťávy, špetka skořice, 
100 g oleje, 1 kg dančího masa (kýty), sůl, 
pepř, 100 g mrkve, 100 g celeru, 150 g cibule, 
50 g přepasírovaných vařených rajčat, 
bobkový list, jalovec, 0,5 l červeného vína, 
100 g strouhaného perníku

Postup: Sušené švestky namočíme 
do jablečné šťávy a přidáme skořici. Maso 
nakrájené na kousky osolíme, opepříme 
a opečeme na oleji. Zeleninu nakrájí-
me na malé kostičky a přidáme k masu 
a orestujeme. Pak přidáme spařená 
oloupaná rajčata nebo protlak, bobkový 
list a jalovec. Podlijeme červeným vínem 
a vodou. Vaříme asi hodinu a půl, až je 
maso měkké. Potom maso se zeleninou 
vyjmeme a zeleninu propasírujeme do šťá-
vy. Nakonec do šťávy vmícháme nastrou-
haný perník a necháme ho rozpustit. Maso 
vrátíme do omáčky a přidáme švestky. 
Jako přílohu podáváme například máslem 
promaštěné špecle.
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dobrodružství v kuchyni

Odpusťte drsné slovo hned 
na začátku, ale celý život se lesem 
i loukou prožírám. A neznamená to 
jen, že bych sem tam sbírala maliny 
a borůvky, tu uzobla jahůdku… Beru 
lupení, pupence, kořínky i lodyhy. 
A najednou se dozvím, že teď je 
to největší hit kuchyně – vrátit se 
k plevelům.

A to doslova i k plevelům. Takže zatímco jste 
ptačinec žabinec dosud ze svých záhonů 
brutálně vyhazovali, nyní ho vytrhejte opa-
trně, omluvte se mu za příkoří minulých let, 
láskyplně ho omyjte a nasekejte do salátu. 
Divoké byliny totiž opravdu dodají jídlu nové, 
nečekané chutě. A to nemluvím o vitaminech 
a léčivých látkách.
Vyrostla jsem mezi lesy a od babiček u nás 
na vesnici jsme se brzy dozvěděli, co všechno 
se dá sníst. Že některé byliny jsou jedlé jen 
v malém množství, jsme si ověřili vlastním vý-
zkumem, někdy s dost nepříjemnými násled-
ky. A někdy jsme zase usvědčili stařenky ze lži, 
když jsme hrdinsky vyzkoušeli kytky označe-
né za jedovaté a nic to s námi neprovedlo. 
Vyzbrojena touto zkušeností jsem se do-
stavila na seminář své kamarádky. Na po-
zvánku sama sebe uvedla: Jana Vlková, 
expertka jedlého kvítí a býlí. Myslela jsem, že 
mě nemůže ničím překvapit. Ale má pýcha 

měla být rozmetána. Jana sice vyrostla 
ve městě, a tudíž si nemohla v dětství 
přivodit nevolnost z přežrání šťovíkem nebo 
lahodné chvilky při loupání kořenů zvo-
nečníku klasnatého, ale ve svém dospělém 
věku věnovala jedlým květinám polí a luk 
důkladný výzkum. Fotila, zaznamenávala, 
experimentovala v kuchyni. Její poznatky 
byly neobyčejně inspirativní. 
Tak se nyní chovám poučeně. Proto od le-
tošních prvních výhonků nespasu hned vše 
na místě. Opatrně vytrhávám jednotlivé 
rostliny, abych nezničila naleziště. Doma je 
řádně opláchnu. A pak je zkouším kombino-
vat s klasickými potravinami. Je to úžasné.

Je libo netřesk?
Například pampelišku jistě všichni znáte. 
Ve škole nás učili, že se jmenuje smetanka 
lékařská, ale dnes všude čtu jen pampe-
liška. Tak nevím. Možná jste také museli 
v dětství trhat mamince 300 květů na pam- 
peliškový med, což vlastně žádný med 
není, ale je to dobré. Dnes zkuste natrhat 
několik hrstí pampeliškových poupat, 
ještě malých a kulatých. Pak je, důklad-
ně omyté, zalijte ve skleničkách dobrým 
octem a vodou v poměru 1:3, zavíčkujte 
a nechte projít myčkou na „hrncový“ pro-
gram. Máte naložené „kapary“ po česku, 
vynikající do salátů. Pampeliškové listy 

jsou do salátů také vynikající. Mají jemně 
nahořklou chuť, což je dobré vykompen-
zovat jiným lupením, třeba římským nebo 
hlávkovým salátem, syrovým zelím, může-
te přidat mladý hrášek, případně pálivou 
papričku. Pokud se rostlin nebojíte, do ta-
kového salátu je velmi lahodný netřesk, 
u nás se vyskytuje netřesk střešní. Růžice 
listů rozeberte na lístky, důkladně omyjte 
a přidejte k zelenině. 

Už zmíněný šťovík, druhým jménem 
kyselý, na toulkách přírodou zahání žízeň. 
Dáte-li si práci a donesete jej domů, 
doporučuji omýt, hrubě nasekat, smíchat 
s ledovým salátem a ředkvičkami. Jemně 
zakapu olejem a přidávám vajíčko natvr-
do. Nekyselím, šťovík se o vyvážení chutí 
postará sám.      ►

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka, shutterstock

Zapomenuté chuti 
z lesů a luk
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Kopřivová nádivka

Potřebujeme:
■  4 housky  ■  1 cibuli  ■  2 vejce  ■  150 ml mlé-
ka  ■  150 g libové slaniny  ■  sůl  ■  4 vrchovaté 
hrsti mladých kopřiv

Kopřivy důkladně propereme, pak spaříme 
vařící vodou a nasekáme. Po spaření 
zmenší objem, asi tak jako listový špenát.
Housky nakrájíme na kostky a nasypeme 
do mísy. Vejce rozkvrdláme v mléce, 

 
tekutinou přelijeme housky a necháme 
vsáknout. Slaninu nakrájenou na kostičky 
osmahneme na pánvi, ve vypečeném 
tuku tak osmažíme nadrobno nakrájenou 
cibulku. Vše smícháme dohromady, včetně 
kopřiv, osolíme. Formu si vymažeme 
kouskem másla nebo vyložíme pečícím 
papírem, navrstvíme nádivku a pečeme při 
170 °C asi 40 minut. ●

dobrodružství v kuchyni

Místo řízku jitrocel
Zajímavou bylinou do salátu je také jitrocel 
kopinatý a to jeho štíhlé listy. Nejspíš znáte lé-
čivé a hojivé účinky, i chuť ze sirupů proti kašli. 
Syrový v salátu je delikátní. Další možností je 
smažení listů v těstíčku. Stačí vajíčko, trochu 
mléka a hladké mouky, ukvedláme těsto jako 
na palačinky. Je na vás, jestli do něj přidáte 
sůl a špetku muškátového květu, nebo cukr 
a trošinku skořice. Listy namočené v těstíčku 
a osmažené chutnají skvěle na oba způsoby. 
Možná máte někdy pocit, jako byste při 
procházce lesem cítili česnekový odér. Tak 
to máte štěstí, ve vašem lese roste česnek 
medvědí. Pokud byste jej viděli bez kvě-
tů, bylo by v některých případech možné 
zaměnit jeho listy za listy konvalinky, která 
je jedovatá. Ale právě nezaměnitelná vůně 
česneku vám dá jednoznačnou odpověď, 
zda jíst, či nejíst. Květy má medvědí česnek 
však úplně jiné, vytváří řídké koule bílých 
kvítků, i tvarem květu vám připomene 
domácí česnek. Přiznávám, že na vandrech 
si listy medvědího česneku vrstvím na chle-
ba se sádlem nebo sýrem. Jsem ochotná 
nakrájet je do kotlíku ke všem polévkám 

i všem ohřívaným konzervám. Česneková 
chuť a vůně téhle bylinky je jemná, něžnější 
než u klasického česneku a je absolutně 
čerstvá. Pokud listy donesete domů, oživí ja-
kýkoli pokrm, kam dáváte česnek, ozvláštní 
všechny zeleninové saláty. A k tomu všemu 
je zdravý. Jak praví encyklopedie: „Účinné 
látky v česneku medvědím regulují činnost 
žaludku, podporují trávení, urychlují hojení 
ran a vředů, uklidňují křeče hladkého sval-
stva a ničí střevní parazity.“
 
Rozkvetlé ozdoby
Jana Vlková tvrdí, že pokud budete své 
pokrmy vylepšovat květy, nemusíte se bát 
otravy. Rostliny prý většinou jed schovávají 
v jiných částech. Jenže mně slovo jed větši-
nou nahání respekt. Proto vybírejte stejně 
jako u hub jen rostliny, které opravdu zná-
te. Květy jsou krásné, ale pokrmy spíš zdobí 
než dochucují. Výjimkou je sedmikráska 
chudobka, jejíž květy mají specifickou chuť, 
nebo třeba plamenka latnatá, u nás známá 
spíš jako floxa, její květní kalichy jsou slad-
ké jako květy jetele lučního. 
Pokud chcete květy užít jako ozdobu dortů 

nebo jiných sladkostí, můžete je opatrně 
štětečkem natřít dohladka rozmíchaným 
bílkem, posypat cukrem a na chvilku uložit 
do lednice. Nejlépe se pracuje s růžemi, 
velmi krásné jsou všechny druhy violek. Ale 
přiznám se, že ve mně vůně fialky stejně 
jako levandule vyvolává asociace s kosme-
tikou, nikoli jídlem. Můžete použít i květy 
ovocných stromů, ale musíte s nimi praco-
vat ihned po utržení, jinak opadají.
 
Mráz kopřivu nespálí
Bezinky se většinou snažíme ze zahrad vy-
strnadit. Jsou urputné, vyrážejí zas a znova. 
Alespoň jeden keř si hýčkejte, nebo se čas 
od času vypravte za bezem černým na louky 
a meze. Z květů se dá připravit vynikající 
limonáda i sirup. Naše babičky celá květen-
ství obalovaly v těstíčku a smažily. Platí to, co 
u jitrocele – může být na slano i na sladko. 
Mým největším miláčkem je plevel, rostou-
cí kdekoli, v těch nejhorších podmínkách. 
Na zahrádce nenáviděná, ale jinak zázračná 
– kopřiva. Kromě čaje ze sušených rostlin 
a nejrůznějších léčivých nálevů je vynikající 
k jídlu. Sbírám mladé kopřivy, asi deseticen-
timetrové. Na výlety s sebou nosím nejen 
plátěný sáček, ale také pracovní rukavice 
(jednu pro manžela), skrz ně kopřivy nepálí. 
Ačkoli v dětství mi babička tvrdila, že po-
žahání kopřivou zahání revma. Protože jak 
známo, kopřivu mráz nespálí, několik dávek 
rostlinek, důkladně propraných, si odkládám 
do mrazáku. Mražené kopřivy je možné nase-
kat rovnou do jídla, když používám čerstvé, 
spařím je. Kopřivy vylepší polévky zeleninové 
i vývary, nelekejte se zelené barvy. Ryba nebo 
kuře pečené s bříškem nacpaným kopřivami 
je příjemný zážitek. Rodina i všichni přátelé si 
ale nejvíc zamilovali kopřivovou nádivku. 
Dnes tedy recept vlastně jednoduchý. Do ná-
divky nepřidávám jiné koření, ani česnek nebo 
další bylinky. Vlastní speciální chuť dodávají 
jen kopřivy. A zase připomínám – nelekejte 
se zelené barvy. Uvádím dávku pro dortovou 
formu, pro velký plech násobte dvěma. U nás 
obvykle ani velký plech není dost. Nádivka je 
totiž považována za samostatné jídlo.         ►
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Ledové květy

Jistě sami přijdete na to, co si ozdobit 
sladkými, ojíněnými violkami, růžičkami nebo 
sedmikráskami. Zajímavé je sledovat, kolik 
strávníků se odhodlá květ sníst. Většinou je 
pak najdete odložené na straně talířku. Já 
jsem jimi dekorovala jogurtové muffiny. Jsou 
pak krásné a zvláštní. Uvádím dávku na jeden 
muffinový plech, tedy 12 kousků.

Potřebujeme:
1 skleničku o obsahu 150 ml. Tou budeme 
dávkovat většinu surovin
■  1 sklenička bílého jogurtu  ■  2 vej-
ce  ■  1 sklenička krupicového cukru  ■  3 skle-
ničky polohrubé mouky  ■  1/2 prášku do 
pečiva  ■  1 sklenička oleje napůl s mlékem  ■   
čokoládové vločky 
Případně na krém 100 g másla a podle chuti 
moučkový cukr.

V míse smícháme mouku s kypřícím práš-
kem a cukrem, přidáme vejce, jogurt, olej, 
mléko a vločky. Plech vyložíme papírovými 
pohárky a naplníme těstem. Pečeme při 
170 °C asi 25 minut.
Vychladlé muffiny můžeme polít citrono-
vou polevou, dobarvenou potravinářskými 
barvami do odstínu květů. A protože jsem 

tak docela nepochopila rozdíl mezi ozdo-
benými muffiny a cupcakes, klidně zdobím 
muffiny máslovým krémem. Změklé máslo 
vyšleháme, zašleháme do něj moučkový 
cukr a podle nálady třeba kapku barviva 
ladícího s květy. Na závěr ozdobíme kytič-
kami, které se chladily v lednici. ●

dobrodružství v kuchyni

České pivo opatřené značkou evropského systému ochrany 
názvu produktu je pro Vás zárukou jedinečnosti receptury 

a použitých surovin, přísně kontrolovaných výrobních 
postupů a neměnné chuti a kvality.

Kvalitní evropský výrobek

České pivo CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ

• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo
 • Březnický ležák • Budějovické pivo 

• Budějovický měšt’anský var • Černá hora 
• České pivo • Českobudějovické pivo • Hořické 
trubičky • Chelčicko-lhenické ovoce • Chodské 

pivo • Jihočeská niva • Jihočeská Zlatá niva 
• Karlovarské oplatky • Karlovarské trojhránky 

• Karlovarský suchar • Lomnické suchary 
• Mariánskolázeňské oplatky • Olomoucké 

tvarůžky • Pardubický perník • Štramberské uši 
• Třeboňský kapr • Znojemské pivo • Valašský frgál

CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PUº VODU

• Český kmín • Chamomila Bohemica 
• Nošovické kysané zelí • Pohořelický kapr 

• Všestarská cibule • Žatecký chmel

ZARUČENÁ TRADIČNÍ 
SPECIALITA

• Liptovská saláma/
Liptovský salám • Lovecký salám/

Lovecká saláma 
• Špekáčky/Špekačky 

• Spišské párky
• Špekáčky/Špekačky 

S iš ké á k• Spišské párky

Kampaň  nancována 
z prostředků 
Evropské unie 
a České republiky

PKCR-Chranena_oznaceni-inz[210x146]L.indd   2 17.4.14   15:55
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Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

Reveň vlnitá (Rheum rhabarbarum), 
známá také pod jménem reveň rebarbora 
nebo pouze rebarbora, se botanicky řadí 
mezi zeleninu, ačkoli ji většina z nás po-
važuje za ovoce a tímto způsobem ji také 
využívá. Však také například v USA bylo 
soudně rozhodnuto, že díky nejčastějšímu 
způsobu konzumace bude oficiálně pova-
žována za ovoce.

Lék z Himalájí
První záznamy o rebarboře pocházejí 
z roku 2700 před naším letopočtem. 
Pochází z oblasti Himalájí, kde rostla 
divoce na svazích, ovšem velmi brzy 
začala být cíleně pěstována, neboť ji 
Tibeťané považovali za léčivou. Dovoz 
rebarbory byl velmi nákladný – její cena 
se blížila drahým kořením jako skořice či 
šafrán. V 16. století se rozšířila do povodí 
Volhy, které se tehdy říkalo Rha, a odtud 
ji poutníci zvaní barbaros převezli dále 
do Evropy. Takto tedy pravděpodobně 
získala své jméno. Další variantou je 

původ slova v latinských slovech rheum 
(kořen) a barbarus (cizí, zahraniční). 
Její popularita rychle narůstala nejen 
v Evropě, ale i v USA. Američané ji začali 
používat do koláčů, Italové vyrábět 
likér rebarboro, Němci si zamilovali 
marmeládu. 
Podle tradiční čínské medicíny je zdrojem 
vitality a prostředkem pro zdravý zažívací 
systém, objevovala se také v arabské 
a evropské medicíně jako lék na zácpu, 
problémy s játry nebo žlučníkem a dokonce 
i špatnou pleť. Předpokládalo se, že 
v malých dávkách posiluje chuť k jídlu, 
podporuje krevní oběh a ulevuje od bolestí 
při zranění a zánětech. V poslední době se 
objevily názory, že má blahodárný vliv také 
při léčbě žloutenky typu B.

Jen do slunovratu
Rebarbora patří mezi první jarní zeleninu – 
dozrává v době, kdy se začíná půda ohřívat. 
Její klimatické nároky jsou skromné, potře-
buje jen dostatek vody. Vizuálně připomíná 

lopuch, ale mnohem důležitější než velké 
listy jsou zdužnatělé řapíky zelené či červené 
barvy, které se sklízejí opatrným vylomením 
v době, kdy jsou dlouhé 30 až 50 centimet-
rů. V našich podmínkách se sklízí od konce 
května do poloviny června. Podle lidového 
moudra je mezníkem letní slunovrat – 
po tomto datu má již reveň příliš mnoho 
kyseliny šťavelové a není chutná. V případě, 
že je pěstována urychlovací metodou, kdy se 
přikrývá bílou textilií nebo velkým hliněným 
zvonem, dozrává rebarbora již na konci 
dubna. Tyto výpěstky jsou lehce růžové 
a jejich chuť je jemnější a delikátnější. Barva 
přírodně vypěstované rebarbory je intenziv-
něji červená a chuť výraznější.

Zelenina  
do koláčů 
i marmelád
Starší generace si ji pamatuje jako 
plevel rostoucí všude. Dnes je rebarbora 
mnohem vzácnější, mnoho lidí 
ji nezná a do svého jídelníčku 
nezařazuje, což je velká škoda, 
neboť nabízí širokou škálu využití 
ve slané i sladké kuchyni. Stojí 
na pomezí mezi ovocem 
a zeleninou, její části jsou 
jedovaté, ale přesto patří mezi 
nejchutnější jarní plodiny.

co byste měli vědět o rebarboře



REBARBOROVý 
krambl
Doba přípravy: 45 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 4 řapíky rebarbory, 4 lžíce krystalového 
cukru, 80 g másla, 100 g moučkového cukru, 100 g hladké 
mouky

Postup: Rebarboru oloupeme, pokud je to nutné. Pokud 
se jedná o mladší stonky, bude stačit jejich omytí. Řapíky 
nakrájíme na asi dvoucentimetrové kousky, které nasy-
peme do zapékací mísy. Zasypeme krystalovým cukrem 
a promícháme, aby byla ze všech stran obalená. Z másla, 
cukru a mouky vytvoříme drobenku a nasypeme na rebar-
boru. Pečeme 30 minut v troubě předehřáté na 200 ºC, do-
kud drobenka nezezlátne.
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Pozor na listy
Řapíky rebarbory jsou cenným zdrojem 
vitaminů, zejména skupiny B, překvapivě 
nízký je obsah vitaminu C. Obsahuje vysoké 
množství jablečné a citronové kyseliny, nia-
cinu důležitého pro krevní oběh. Významný 
je také obsah kyseliny listové nezbytné pro 
krvetvorbu a posílení nervové soustavy, 
vápníku, manganu i draslíku. 
U rebarbory konzumujeme pouze řapíky, a to 
výhradně tepelně opracované, nikdy ne syrové. 
Listové čepele rebarbory obsahují jedovaté 
sloučeniny, včetně kyseliny šťavelové. Během 
1. světové války byly ve Velké Británii rebar-
borové listy doporučovány jako vhodný zdroj 
vitaminů při nedostatku jiné zeleniny. Došlo tak 
k mnoha případům otravy i smrti zvířat i lidí. 
Nemusíte mít však obavy, pokud sníte jeden 
list, nic se vám nestane – smrtelná dávka se 
pohybuje kolem pěti kilogramů extrémně ky-
selých listů. Kvůli vysokému množství kyseliny 
šťavelové lékaři nedoporučují konzumovat 
ve velkém rebarboru lidem trpícím ledvinovými 
problémy nebo majícím potíže s močovým mě-
chýřem či revmatismem. Opatrně by měli reveň 
konzumovat lidé s žaludečními problémy.

Do koláče i omáčky
Rebarbora je oblíbená hlavně díky své osvě-
žující nakyslé chuti a nízké kalorické hodnotě. 

Obsahuje asi 95 % vody a ve 100 gramech 
pouze 84 kJ/ 20 kcal. Při přípravě musíme 
většinou nejdříve z řapíku stáhnout slupku, 
kterou nejlépe oloupeme malým nožem. V ně-
kterých případech stačí pouhé omytí, oloupání 
slupky není nutné. Nejčastěji pokrájené dílky 
povaříme s cukrem, čímž se specifická nakyslá 
chuť trochu potlačí. Na koláče nemusíme 
rebarboru vařit, můžeme ji jen pokrájet a za-
sypat cukrem. V každém případě se při vaření 
musíme vyhnout hliníkovému nádobí, neboť 
hliník reaguje na rebarborovou šťávou. 
Rebarboru můžeme využít k přípravě mouč-
níků, jako náplň do knedlíků, kompotů, salá-
tů či k masu a do omáček. Dá se z ní dokonce 
vyrábět i víno. Často se kombinuje s ovocem, 
které obsahuje vyšší množství fruktózy. 
Vyrábí se z ní i příjemně nakyslá marmeláda. 
V minulosti byla rebarbora obalená v cukru 
oblíbenou a dostupnou sladkostí v částech 
Velké Británie nebo Švédska. Dosud se 
takto konzumuje v západním Finsku, Norsku 
a na Islandu. V Chile se rebarbora prodává 
na ulici se solí nebo sušeným chilli. 
Vzhledem k tomu, že si čerstvou rebarboru 
můžeme užívat jen velmi omezenou dobu, 
šest až deset týdnů, je dobré se připravit 
také na zimní období – povařené kousky je 
možné zavařit jako marmeládu, kompoto-
vat, usušit či zamrazit. ●

co byste měli vědět o rebarboře
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Slané varianty hříšného mlSání
Ruku na  srdce – koho z  nás občas nepřepadne chuť na  něco dobré-
ho? Mnozí sáhnou po čokoládě nebo sladkém zákusku, ostatní naopak 
upřednostňují pamlsky slané. A  přímo pro ně je v  obchodech Tesco 
připravena rozšířená privátní řada slaných pochutin ve zbrusu novém 
balení. V  této řadě Tesco najdete nejrůznější slané krekry, brambůrky 
nebo tyčinky, které se skvěle hodí pro každou příležitost. Večírky, grilo-
vání, posezení s přáteli    
nebo jen obyčejné 
sledování televize si 
nyní můžete zpestřit 
například slanými, pa-
prikovými nebo sýro-
vo-cibulovými chipsy, 
rolovanými minitortilla-
mi s  lákavými příchutě-
mi, jako jsou například 
barbecue a chilli, anebo 
se můžete zakousnout 
do  sýrových, slaných 
či olivových tyčinek. 
V  regálech Tesco jsou 
k  dostání také vynika-
jící propečené minisucha-
ry s  variacemi příchutí cibule 
a česneku, které dobře poslouží 
jako malá svačina. 

Privátní řadu slaných výrobků a mnoho dalších pochutin lze zakoupit 
přímo v  obchodech Tesco nebo jednoduše přidat do „on-line košíku“ 
na webu http://nakup.itesco.cz/cs-CZ/.
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Co vám udělá na talíři radost?
Mě potěšíte kdečím, nejsem v jídle vybíravý. 
Když se teď zamyslím, jestli něco vylože-
ně nemusím, zjišťuji, že sním v podstatě 
všechno. Asi mě vycvičila studentská léta, 
kdy člověk žil o vlašských salátech nebo 
gothaji s rohlíkem, na víc nebyl čas a pře-
devším peníze. Jako študáci jsme získávali 
první zkušenosti v malých rolích v dnešním 
Národním divadle Brno, naproti němuž byl 
obyčejný bufáč. V něm jsme byli štamgasti.
Dneska kolikrát taky marně hledám na jídlo 

chvilku, po zkoušce nebývá prostor a před 
představením nikdy nejím. Pokud jde o moje 
nejoblíbenější pokrmy, většinu z nich si moc 
často dopřávat nemůžu, protože mezi ně 
patří takové kalorické bomby jako moravští 
vrabci s knedlíkem a zelím, vepřové výpečky 
a podobně. Naštěstí si vedle nich pochutnám 
třeba také na kuřecím nebo bramborách.

Určitě si občas zahřešíte.
To víte, že moje vůle dostává na frak, zvlášť 
když jdu kolem – jak se hezky česky říká – vý-

vařoven, ze kterých to pěkně zavoní. Nicméně 
používám jednu fintu: dám si klidně vepřo-
vou, ale k ní jen dva knedlíky a třeba dvojitou 
porci zelí. I tak pak mívám výčitky svědomí. 

Berete omezování se v jídle jako celoživot-
ní daň své profesi?
Takhle tragicky to nevnímám. Hlídat jsem se 
začal kdysi dávno, takže se z toho postupně 
stal jakýsi zákon. Taky už jsem ve vyšších 
středních letech, a protože ještě pořád chci 
hrát divadlo, musím se snažit čím dál víc, 
abych nepřibíral. Tuk mozku neprospívá.

Myslíte, že byste si povolil víc, kdybyste 
se nevěnoval tak náročnému žánru, jako 
je muzikál?
Nevím, v posledních letech jsem se navíc 
vrátil k činohře, s níž jsem u divadla začínal. 
Nicméně prozradím vám na sebe jinou věc, 
totiž že ulítávám na tatarské omáčce. Moje 
žena říká, že tatarku bych si byl schopný dát 
i na krupicovou kaši. Přiznávám, je to nešvar.

Třebaže herec Ladislav Županič už oslavil sedmdesátku, 
kromě toho, že mu čas nadělil něco šedin, se vlastně 
nezměnil. Pořád vypadá stejně jako například v půlce 
80. let, kdy natočil slavnou Vesničku střediskovou. Při 
našem setkání prozradil tajemství své dokonalé formy 
i fígl, jejž si vymyslel, když na něj přijdou chutě.

Ochutnal jsem 
omáčku, kterou 
v nebi jedí 
andělé

Připravil Jaroslav Panenka, foto Roman Černý, archiv Divadla Kalich, shutterstock

chutě slavných
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Pocházíte z Prostějova. Vybaví se Vám 
v souvislosti s Vaším rodným krajem kon-
krétní chutě?
Pamatuji si například na nedělní 
dopoledne, kdy jsem jako malý cho-
dil s tatínkem do kostela. V něm jsme 
pobyli zhruba tři čtvrtě hodinky, pak 
následovala promenáda na náměstí, 
pánové šli na malé pivo před obědem 
a celý tenhle rituál pravidelně provázela 
vůně vepřové. Byla cítit po celém městě. 
Nebo každou první zářijovou neděli byly 
v Prostějově hody, to zas v žádné rodině 
nesměla na stole chybět husa. Bavíme se 
o době, kdy maso bylo spíše vzácností, 
dneska nechápu, kde ho tenkrát hospo-
dyňky sháněly, ale vždy se jim podařilo 
tradici zachránit. Ovšem nemyslete si, 
že se na Hané jinak jedlo střídmě, to 

rozhodně ne. Jenom když si vzpomenu 
na maminčiny úžasné koláče! Máma mě 
vždycky vybavila plnou krabicí, ať se 
rozdělím i se spolužáky, a než jsem si 
zpátky v Brně na koleji stačil svléknout 
kabát, nezbyl v ní ani drobek.

Na Hané se člověk také velmi dobře 
napojí…
Tož, u nás na Hané se pálí a pije slivovice, 
k té mám velmi kladný vztah. Speciál-
ně moji známí vytvářejí ve své pálenici 
za Prostějovem něco naprosto úžasného. 
A jako správný Moravák samozřejmě 
nemůžu opomenout víno. Na stráních 
u Unčic se pěstuje už od sedmnáctého 
století, odtud mi chutná nejvíc. Víte, já 
bych se nemohl stát notorikem. Protože 
vyléčený alkoholik se po zbytek života 
nesmí alkoholu ani dotknout, a na to ho 
mám moc rád. Pokud mě čeká nějaká prá-
ce, držím se zkrátka, ale když mám volno, 
s chutí si naliju skleničku.  

S divadlem jste se často dostal za hranice. 
Na jaké cizokrajné gastronomické zážitky 
nemůžete zapomenout?
Třeba na těstoviny, které nám každý den 
vždy v jiné úpravě připravovali na festi-
valu uměleckých škol v Parmě, kterého 
jsme se tenkrát zúčastnili s JAMU. Jejich 
chuť v kombinaci s lahodným červeným 
vínem byla skutečně nezapomenutel-
ná. Nebo na zajímavosti, jež jsme měli 
možnost ochutnat během opakovaného 
hostování Hudebního divadla Karlín 
v Japonsku. Například nám naservírovali 
špalíčky syrového tuňáka polité jakousi 
omáčkou, kterou snad jedí andělé v nebi, 
protože s něčím tak božským jsem se 
do té doby na talíři nesetkal, a to na ryby 
moc nejsem. 

Kdesi jste zmínil, že rád jezdíte do Dalmá-
cie. Užíváte si i tamní jídlo?
Musím přiznat, že mi tam velmi chutná. Na čufty 
a další speciality z mletého masa se těším už 
několik týdnů předem. A pochopitelně také 
na jejich víno. Mletého masa se u nich nebojím, 
protože používají kvalitní suroviny. Vyhovuje 
mi jejich lehká kuchyně, která vás nevyřadí 
na hodinu z provozu jako těžká česká jídla. Tam 
se naobědváte a od stolu můžete jít plavat. 

chutě slavných

DALMáTSKé ČUFTy
Doba přípravy: 60 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 

•	500 g mletého masa
•	2 žemle
•	4 lžíce hladké mouky
•	1 vejce
•	1 cibule
•	mletá paprika
•	rajčatový protlak
•	2 kolečka citronu
•	bobkový list
•	nové koření
•	celý pepř
•	tymián
•	1/4 l kysané smetany
•	3 rajská jablíčka
•	sladkokyselá okurka
•	2 zelené papriky
•	100 g sterilovaného hrášku
•	tuk na smažení
•	cukr
•	mletý pepř
•	sůl
•	drcený kmín

Postup: 
Do směsi mletého masa se žemlí rozměl-
něnou ve vodě přimícháme mouku, vejce, 
pepř, kmín, sůl. Po důkladném promí-
sení vytvarujeme kratší šišky a po obou 
stranách je propečeme na rozpáleném 
oleji. Vyjmeme a do tuku vhodíme jemně 
nakrájenou cibuli, po jejím mírném osma-
hnutí přidáme mouku a opět po mírném 
osmahnutí přimícháme mletou papriku, 
protlak. Podlijeme vodou a rozšlehané 
krátce povaříme. Do omáčky přidáme plát-
ky citronu, nové koření, celý pepř, tymián 
i bobkový list a po 20 minutách vaření 
přidáme rozšlehanou kysanou smetanu, 
podle chuti přisladíme, přisolíme a po 
krátkém provaření procedíme na hotové 
masové šišky. Na závěr přidáme rajčata 
nakrájená na menší kostky a podušená na 
tuku, plus na nudličky nakrájené okurky, 
zelené papriky, hrášek.

Jakmile se kolem něj mihne ženská, zkouší, jestli ještě zabere. Ovšem pouze na jevišti Divadla na Fidlovačce

V péči Dalibora Gondíka v komedii Splašené nůžky
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Své vlastní kulinářské umění jste kdysi 
představil v pořadu Prostřeno. Jak 
na něj vzpomínáte?
Ten mi radši ani nepřipomínejte, tam tenkrát 
došlo k maléru, i když dneska už se tomu 
směju. Spolustolovníky z pořadu jsem 
pozval ke svému výbornému příteli, který je 
majitelem hotelu U kapličky v Písku. Nabídl 
mi k dispozici hotelovou kuchyň, k ruce 
mi byl dokonce přímo pan šéfkuchař. Jako 
soutěžní jídla jsem vařil například hovězí 
polévku s knedlíčky, brambory v papiňáku, 
což je velká zajímavost, protože se dělají 
bez vody jen s trochou másla, a také hovězí 
řízky obalené v česneku, které jsou skutečně 
vynikající pochoutka. Jenže vedle mě si pan 
šéfkuchař souběžně připravoval řízky vep-
řové, takže možná začínáte tušit, k jakému 
průšvihu došlo. Ano, na stůl před kamery 
se dostaly ty jeho. Já ještě před tím básnil 
o svých hovězích, ale po čtvrtém pátém sou-
stu se osmělila Saskia Burešová: „Ty, Láďo, 
tohle je přece vepřové!“. Takže vychvalované 
hovězí řízky na česneku si nakonec kolegové 
odvezli jako výslužku. Mimochodem, moje 
veškeré „kulinářské umění“, jak jste to na-
zval, zahrnuje pouze tento repertoár.

Dobrá, tak raději než k plotně nás, pro-
sím, na závěr pozvěte do divadla.
Už pátým rokem hrajeme v Divadle Kalich 
detektivní komedii Splašené nůžky, kterou 
mám moc rád. Jde totiž o naprosto atypic-
kou záležitost. V běžném divadle dělí herce 
a diváky hranice mezi jevištěm a hledištěm, 
kdežto v tomto případě se obě strany promí-
chávají. Publikum vstupuje v první půlce hry 
velmi razantně do děje, na závěr dokonce 
hlasuje, kdo je vrah, a podle toho my před-
stavení dohráváme.

Koho diváci nejčastěji označují jako 
vraha?
Ptáte se správně, v drtivé většině mě! Koli-
krát jsem přemýšlel, čím jsem si to zasloužil. 
Je pravda, že moje postava je jednoznačný 
záporák, snažím se, aby byl od začátku ne-
sympatický. Někdy se děsíme, co by se stalo, 
kdyby diváci hlasovali pro někoho jiného 
– jestli bychom si ještě vůbec vzpomněli 
na jiné varianty konce hry. 

Jaké další divadelní tipy byste pro nás měl?
Nedávno jsem v Divadle na Fidlovačce 
oslavil premiéru dokonalé konverzačky 

Až naprší a uschne. Společně s Eliškou 
Balzerovou v ní hrajeme manželský pár, 
já představuji úspěšného spisovatele 
přibližně mého věku, který má strach, 
jestli mu něco neutíká, takže jakmile se 
kolem něj mihne ženská, zkouší, jestli 
ještě zabere. A aktuálně jsem dostal 
nabídku od Karla Heřmánka, jestli bych 
naskočil do komedie Ano, pane premi-
ére v jeho Divadle Bez zábradlí. Budu 
hrát kumranistánského velvyslance! 
Moc se těším. ●

chutě slavných

KDO JE LADISLAV ŽUPANIČ
Rozhodoval se mezi letectvím a herectvím, múzy nakonec zvítězily. Vystudoval 
brněnskou JAMU. Prošel Divadlem Paravan a v roce 1969 získal angažmá v Hu-
debním divadle Karlín, které v letech 1993 až 2003 vedl. Za výkon v muzikálu Klec 
bláznů získal hereckou Cenu Thálie. Natáčí pro televizi (100 dukátů pro Juana, 
Arabela, Vůně vanilky, Pojišťovna štěstí, Ošklivka Katka, Okresní přebor, Kriminálka 
Anděl…) i kina (Kam doskáče ranní ptáče, Vesničko má středisková, Princezna ze 
mlejna I a II, Kameňák I – IV, 10 pravidel jak sbalit holku…). Významná je také jeho 
práce v dabingu, propůjčuje hlas často např. Clintu Eastwoodovi.

HOVěZí ŘíZKy S ČESNEKEM
Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 

•	50 dkg hovězího roštěnce
•	6 stroužků česneku
•	2 vejce
•	mléko
•	hladká mouka
•	strouhanka
•	15 dkg tvrdého sýra
•	olej na smažení
•	sůl
•	pepř

Postup: 
Opláchnuté maso očištěné od blan či 
loje osušíme a nakrájíme na opravdu 
tenké plátky, jejichž okraje na několika 
místech nařízneme. Osolíme, opepříme 
a potřeme po obou stranách lisovaným 
česnekem. Plátky pak obalíme v těstíčku 
z mouky, vajec (bílků i žloutků), mléka, 
sýra a strouhanky. Smažíme v rozpáleném 
oleji po obou stranách. Jako příloha jsou 
nejvhodnější brambory, doporučit lze také 
tatarskou omáčku.

„Má strach, jestli mu v jeho věku něco neutíká,“ prozrazuje o své roli v komedii Až naprší a uschne
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A symbolem, který si toto označení plně 
zaslouží. Mimochodem, na rozdíl od dru-
hého symbolu, jímž je západoafrický lev, 
který však ze zdejší volné přírody prakticky 
vymizel. Zato na baobab narazíte téměř 
na každém kroku a pokaždé vás donutí se 
zastavit a prohlédnout si jej.

Využitelný do mrtě 
Baobab je díky své podobě i monumentál-
nosti strom nepřehlédnutelný a pro domo-
rodce nezastupitelný. Z jeho plodů se vyrá-
bí nápoj, který je označován za osvěžující, 
pokud vám tedy vyhovuje nakyslá vinná 
chuť. Dále ze semen jedlý olej a náhraž-
ka kávy, z dužiny lék na střevní potíže 
a náhražka mléka, jádra jsou vydatný zdroj 
bílkoviny a mladé listy se konzumují jako 
zelenina. Tolik tedy, co se může jíst a pít, 
ale s využitelností baobabu nejsme zdale-
ka u konce. Rozemleté zbytky plodů a listí 

se kouří, větvičky slouží jako nástroj ústní 
hygieny, kůrou se zpracovávají kůže a vy-
rábějí provazy, rohože či rybářské sítě, vy-
kotlané stromy jsou rezervoárem na vodu 
v době sucha. Dřevo poslouží samozřejmě 
na vaření (topit není třeba, protože teplota 
v Senegalu neklesne pod 20 stupňů), 
a když už se zdá, že byl strom zpracovaný 
do mrtě, z popela se vyrobí mýdlo. A zřej-
mě nejkurióznějším využitím, které dává 
baobabu až spiritualistický význam, je 
pohřbívání do kmenů těchto stromů. Svůj 
poslední odpočinek tady nacházeli potulní 
zpěváci a básníci grioti, kteří nemohli být 
pohřbíváni do země, protože nepracovali 
s půdou, současně však byli všeobecně 
vážení a jejich hrob ve stromech starých 
až tisíciletí, jimž místní říkají paměť Afriky, 
byl poctou. Tento obrovitý strom, s ob-
vodem kmenu přes 10 metrů a nejméně 
třicetimetrovou výškou, se prý zasloužil 

také o ryze evropskou vymoženost – před 
jednou vesnicí stál přímo uprostřed cesty, 
a tak vznikl první kruhový objezd. Ale to už 
bude patrně jen drb.

Západní výspa kontinentu
Zeměpisná poloha Senegalu na západní 
výspě afrického kontinentů se významně po-
depsala na historii této země, alespoň v po-
sledních 500 letech. Negativně i pozitivně. 
Tu nejtemnější stránku připomíná památník 
na ostrově Gorée (dnes součást hlavního 
města Dakar), odkud bylo v průběhu staletí 
odesláno na 12 miliónů otroků na americký 
kontinent, z nichž však jen polovina přežila 
samotnou plavbu přes Atlantik.
Dalším pohledem je dědictví portugalského 
a francouzského kolonialismu, který oficiálně 
skončil v roce 1960 vyhlášením samostatnosti 
Senegalu. Zanechal po sobě na africké poměry 
velmi kvalitní dopravní infrastrukturu,           ► 

Připravila Kateřina Bendlová, foto autorka

Ve stínu  
senegalských  
baobabů

potraviny ve světě

Baobab prstnatý je legrační strom. Tedy 
především v období sucha, kdy se zbaví listí 
a vypadá, jako by rostl vzhůru nohama. Či spíše 
vzhůru kořeny. A jisté bizarnosti mu dodává 
i skutečnost, že po většinu roku sice nemá listí, 
zato kvete a z jeho holých korun se snášejí 
na předlouhých stoncích zelená vejce dužnatých 
plodů. Legrační však může připadat jen hloupým 
turistům, protože pro Senegalce je naopak tento 
strom symbolem jejich země.
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elektrifikaci (dnes jsou ale energie dost drahé), 
systém školství (využívá jej ale necelých 20 % 
dětí, zbytek živí rodinu) a jako oficiální jazyk, 
jimž se většina obyvatel skutečně domluví, 
francouzštinu, což působí coby jedno z lákadel 
pro turisty. Ale Senegal je také zemí s padesá-
tiprocentní nezaměstnaností, prakticky bez 
průmyslu a dosažitelnost základní hygieny 
(toaleta/sprcha) je zde nejnižší v celé Africe.
A ještě jeden vliv zde zůstal, a ten musíme 
hodnotit veskrze pozitivně. Alespoň jako tu-
risté, kteří se zde potkají s vlivem francouzské 
i portugalské kuchyně namixované s africký-
mi surovinami a představivostí. A vše ještě 
umocněné skutečností, že služby spojené 
s turistikou do značné míry živí Senegal, takže 
co nenabídnou místní zdroje, není problém 
dovézt a sehnat v cenových relacích dokonce 
i pro nás velice příznivých. Dovoz několika-
násobně převyšující vývoz sice dělá vrásky 
zdejším ekonomům, pro návštěvníka to však 
znamená užívat si potěšení francouzské ku-
chyně a domácích ryb i mořských plodů.
 
Ryby, kuře, buráky
Hlavním zdrojem obživy místních lidí, 
alespoň těch, kteří ještě neemigrovali nebo 
se dosud nepřestěhovali do dvoumiliono-
vého Dakaru, a zůstávají na pobřeží nebo 
ve vnitrozemí, je zemědělství a rybolov. Díky 
intenzivnímu pastevectví, ovce tady pobíhají 
skutečně na každém rohu a zdaleka nejen 
ve vesnicích, se však nezdá, že by Senegal 
byl zrovna kvetoucí zahradou. Spíše připo-
míná vyprahlý a zaprášený dvorek.
Hlavními plodinami jsou proso, rýže, koření, 
kukuřice, maniok, ovoce, zelenina a podzem-
nice olejná čili burské oříšky či arašídy, které 
si můžete nakoupit kdekoli ve skleněných 
nádobách, a jsou spolu s bavlnou hlavním 
vývozním artiklem. Pro našince je atraktivní 
zpracování ibišku, z něhož se vyrábí nejen 

tmavočervený džus, ale i džem bissap. Ten je 
(podobně jako zdejší džemy z ananasu nebo 
citrusů) poněkud řidší a méně sladký, než 
jsme zvyklí. Ovoce je tady tolik, že je levnější 
než cukr, jímž se naopak při výrobě šetří. 
Rozšířenou plodinou je rovněž čirok, o němž 
se říká, že živil už sběrače v prvobytně po-
spolné společnosti a uvedl do pohybu celé 
národy. Tato rostlina podobná kukuřici je 
díky systému zemních a podzemních kořenů 
odolná i proti devět měsíců trvajícímu období 
sucha a připravuje se z ní mouka, ale díky 
vysokému obsahu škrobu i základ pro kvasná 
piva. Mimochodem, zdejší světlé a nízkoalko-
holické ležáky nejsou právě to, za čímž by se 
našinec táhl jako nomád. A zdá se, že i zdejší 
dávají přednost tvrdšímu alkoholu, a to 
přesto, že 94 % z nich vyznává islám v některé 
z jeho podob. Ale především mladí ve měs-
tech nejsou v tomto směru nijak ortodoxní.
Pokud pomineme polévky (především 
rozmixované zeleninové a rybí), pak základní 
senegalskou pochoutkou, jíž je třeba ochut-
nat, je tiebou diene, tedy kusy ryb v tmavé 
omáčce, v níž najdete nahrubo nasekané 
kusy rozličné zeleniny a podává se obvykle 
s rýží (druh drobné rýže lamana) nebo kusku-
sem. Někdy také v podobě jakéhosi rizota 
(tiebou yapp) s masem, zeleninou, olivami 
a slaninou. Jaká ryba a jaká zelenina či další 
ingredience, to záleží v první řadě na mož-
nostech paní domu a skutečnosti, zda dnes 
ráno ryby „braly“. Fantazii a variantám, jako 
u klasického eintopfu, se meze nekladou, ale 
prakticky nikdy neprohloupíte, zvláště když 
máte rádi jídlo víc kořeněné.
Dalším typickým pokrmem je kuře yassa, jehož 
základem jsou kusy drůbeže a velké množství 
světlé cibule, citronová šťáva a dále koření 
a zelenina, to už opět variantně. Často využíva-
nou surovinou jsou arašídy, které tvoří základ 
omáček mafé, dalšího ze základů senegalské 

kuchyně, které jsou však populární po celé 
západní Africe a setkáte se s ní pod mnoha 
názvy (mj. také groundnut stew, maffé, mafe, 
souce d'arachide, souce z'ara, tigadéguéna, 
tigadene) také v Gambii, Mali nebo Pobřeží 
slonoviny. V případě mafé bambara se jedná 
v podstatě o náš guláš z hovězí klišky s hustou 
tmavě hnědou, lehce nasládlou omáčkou 
(přidáváme rajský protlak, cibuli, česnek, zá-
zvor), která je zpestřena velkými kusy kapusty. 
V další variantě je hovězí nahrazeno kousky 
kuřete (zelenina se používá v prakticky jakékoli 
dostupné kombinaci), pokaždé ale platí, že 
v omáčce mafé nesmí chybět nejméně šálek 

Pirogy bývají pestře pomalovanéKoše na ústřice

potraviny ve světě

Jídelní lísTek  
Z MíSTNí RESTAURACE
Předkrm: 
Carpaccio z tuňáka marinované 
v citronové šťávě a olivovém oleji
Uzený mečoun se smetanou,  
marinovaný v čerstvých bylinkách
Hovězí carpaccio s olivovým olejem  
a bazalkou

Hlavní chod: 
Mušle v pórkové omáčce  
s bramborovými chipsy
Farfalle s houbami a opečenou pancetou
Čerstvé krevety se zeleninou  
v olivovém oleji
Mořský jazyk s restovanými bramborami

Dezert: 
Ananasové carpaccio s pepřem  
a čerstvým mátovým sirupem
Restované exotické ovoce  
s vanilkovou zmrzlinou
Ostrý banán připravený ve slupce 
s rozinkami
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buráků a jako příloha se podává rýže nebo 
kuskus. Časté jsou i pokrmy z mletého masa 
v podobě bochánků či buřtíků na špejlích, 
které jsou k mání i v pouličních stáncích, nebo 
jehněčí klobásky merguez.
Zboží najdete samozřejmě i v supermarke-
tech nebo alespoň krámcích připomínajících 
garáž na motorku, ale většina obchodů se 
odehrává na chodnících. Stánky s ovocem 
a zeleninou by se mohly fotit do katalogů 
evropských řetězců, naopak uříznout si 
kousek ze stažené ovce visící na háku hned 
vedle křižovatky, kde byste kvůli prachu 
normálně ani nevylezli z auta, zase tak moc 
neláká. Na ulicích se vyrábí, prodává, povídá, 
vysedává, nabízí zboží a nahánějí se turisté, 
kteří po stopáté odmítají citron, velkou mušli 
i svezení v taxíku. Češi, kteří v lepším případě 
umějí pár slov anglicky, toto odmítnutí signa-
lizují vrtěním hlavy a zrychleným krokem, 
čímž však celá situace získává jen na komič-
nosti, protože zdejší mladíci jsou bez výjimky 
štíhlí a pružní a pokud nechtějí, neutečete. 
Ženy, když prodávají, tak většinou vsedě, 
obvykle je však vidíte s několikakilogramo-

vým nákladem na hlavě zajišťovat, aby bylo 
co prodávat.

Pořád se loví a obchoduje
Senegal lemuje na 500 km pobřeží Atlantiku, 
což láká turisty (ročně kolem půl milionu), 
přistěhovalce toužící zde trávit většinu roku 
a zabírající atraktivní půdu na stavbu haciend, 
investory i obchodníky (Libanonců se během 
několika desetiletí přistěhovalo na 100 000), 
ale především dává obživu rodinám místních 
rybářů. Vydávají se na moře v pomalovaných 
protáhlých člunech připomínajících domo-
rodé pirogy, které mají kapacitu od jednoho 
muže po dvacetičlennou posádku. Jsou už 
poháněny častěji motorem než pádlem, ale 
na dřině rybolovu trvajícího v případě velkých 
lodí často celou noc, to mnoho neubralo. Co 
nespotřebuje rodina, míří okamžitě na místní 
trhy, které jsou denně pořádány v Dakaru 
stejně jako v malé vesničce. Všude se okamžitě 
objeví domácí mířící pro jednu rybu i obchod-
níci plnící všudypřítomné igelitové tašky a roz-
vážející úlovky do dalších hotelů či restaurací. 
Výběr je nepřeberný a suchozemec si vystačí 

s jednoduchým komentářem – vůbec jsem 
netušila, že takhle může chutnat rybí maso. 
Pokud se úlovek neprodá, ryby se suší nebo 
udí a zbavené hlavy a ocasu skladují, případně 
se využijí jako návnada.
Rybolov je rozšířený také na řekách (veletok 
Senegal) a jezerech ve vnitrozemí, voda však 
nedává jen ryby, ale i jiné lahůdky hodné pro-
deje a konzumace. Například škeble sbírané při 
odlivu, tedy pro našince něco jako houbaření, 
jen s tím rozdílem, že úlovek je objevován 
naučeným rozkrytím bahna palcem u nohy. 
A samozřejmě ústřice, které se chovají, i když 
v tomto případě spíše pěstují, v drátěných va-
cích zavěšených na plovácích v mnoha řadách. 
Přijedou turisté, zasednou ke stolku a „hostin-
ský“ už sype ústřice z koše právě vytaženého 
z vody. Zaručeně čerstvé a po nabízeném 
zakápnutí citronem okamžitě zkonzumované. 
Ve vesničce La Somone je za jedním z ústřico-
vých fast foodů, což jsou dva stolky a pár židlí, 
dvoumetrová hromada prázdných schránek 
nejméně dvacet metrů dlouhá. 
Senegal je jednou z nábožensky nejtolerant-
nějších zemí v Africe. V muslimské zemi není 
výjimkou vidět mešitu a přes silnici katolický 
kostel, do něhož nosí školáci plastové židle 
na bohoslužbu. A není problém, když náčelník 
má mezi svými ženami i křesťanku. V Dakaru 
můžete navštívit katedrálu se svatými černé 
pleti a ani v záplavě muslimů to nikoho nemoti-
vuje k protestům. Senegal je zemí terangy, tedy 
pohostinnosti a vstřícnosti. „Ale také si za ni 
musíte zaplatit,“ říká slečna Lucie o své více než 
půlroční zkušenosti v této zemi. „A to mi vadí, že 
to s touhle praktičností až přehánějí. Když při-
jedete do vesnice, jako nejčastější slovo od dětí 
slyšíte – cadeau, tedy dárek. Ale třeba jsme je 
to tak naučili my sami a pak se divíme, že když 
chceme jít k někomu domů, tak za to musíme 
zaplatit. Je to však také asi jediné, nad čím se 
člověk v této krásné zemi pozastaví.“     ►

Skot má přednost i na silniciPověs mušli a splní se ti přání

potraviny ve světě

Moře dává obživu většině obyvatel
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potraviny ve světě

ze SenegaluRECEPTY

Ingredience: 1,5 kg kuře, 1 kg rýže, 1 kg cibule, 4 citrony, 2 lžičky chilli, 
5 lžic oleje, 5 lžic (dijonské) hořčice, 1 stroužek česneku, 1 zelená paprika, 
2 mrkve, 2 lžíce olivového oleje, sůl, pepř

Postup
Kuře naporcujeme (včetně kostí), obalíme v hořčici a marinujeme 
v opepřené citronové šťávě (min. 20 minut, ale není chybou nechat 
maso v marinádě i přes noc). Poté dáme maso na plech a pečeme asi 
30 minut na 200 °C. Mezitím nakrájíme papriku, cibuli a mrkev a vloží-
me do zbytku marinády, aby dostala patřičnou nakyslou chuť. Na ro-
zehřátém oleji podusíme zeleninu asi 30 minut, do této směsi poté 
přidáme kousky kuřete i s výpekem. Vše lehce povaříme asi 20 minut, 
aby se chutě promísily. Jako příloha je vhodná rýže. Pokud chceme 
dodržet recept v co nejvěrnější podobě, uvařenou rýži vmícháme přímo 
do kuřecí směsi, ale je samozřejmě možné ji podávat i zvlášť.

kuŘe yassa 60 minut + marinování, pro 4 osoby

Ingredience: 1,250 kg tresky nebo cejna nakrájené na kousky, 
125 g sušené ryby, 125 g tomatového protlaku, 400 g arašídového oleje, 
1 zelená paprika, 3 červené papriky, 1,250 kg rýže, 250 g mrkve, 1 malá 
hlávka zelí, 300 g sladkých brambor, 3 cibule, 200 g vodnice, petržel

Postup
Nejprve si připravíme směs z nakrájené cibule, petržele a malé červené 
papriky. Osolíme. Do každého kousku ryby uděláme malý otvor a napl-
níme připravenou směsí. V kastrolu necháme rozehřát olej, na kterém 
opečeme připravené kousky ryby. Poté ryby vyjmeme a ve výpeku 
osmažíme zbytek krájené cibule s tomatovým protlakem naředěným 
jednou sklenicí vody a necháme dojít k varu. Zmírníme oheň, necháme 
5 minut vřít. Potom přidáme lilek, vodnici, sladké brambory, mrkev, 
zelí nakrájené na čtvrtky, papriku na malé kousky, sušenou rybu (také 
na kousky). Zalijeme vodou, osolíme, opepříme. Opět přivedeme 
k varu a na mírném ohni necháme vařit 35 min. Nakonec do směsi 
vrátíme opečené kousky ryby.

 tiebou diene 90 minut, pro 6 osob

seneGalská PolÉvka s jablky a brusinkami
Ingredience: 2 lžíce másla, 1 velká cibule, 200 g mrkve, 3 zelená jablka, 
3 lžíce rajského protlaku, ½ šálku sušených brusinek, 1 stroužek česneku, 
2 lžičky kari, 1 l zeleninového vývaru, petrželka

Postup
V hrnci na rozehřátém másle orestujeme nakrájenou cibuli, mrkev 
a jablka. Pak přidáme brusinky, jemně nakrájený česnek, kari, rajský 
protlak, zalijeme vývarem a vaříme 30 minut. Pokud chceme dodržet zdání 
pravé africké polévky, před podáváním rozmixujeme, jak je na tomto 
kontinentu obvyklé. Na závěr ještě ozdobíme petrželkou.

45 minut, pro 4 osoby



www.svetpotravin.cz 45

příběhy jídla
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příběhy jídla

Knedlík může mít stovky různých podob, tvarů 
a chutí, ale obecně se jedná o pokrm vyrobený 
z těsta. Jeho základem u knedlíku houskového 
je zpravidla hrubá mouka, mléko, kvasnice, 
vejce, sůl a houska. Další ingredience, jako 
cukr, smetana, bylinky, se přidávají v závislosti 
na konkrétní receptuře. Bramborový knedlík má 
pak samozřejmě v základu vařené brambory. 
Postupně vznikaly další varianty, jako například 
knedlíky ovocné, plněné masem a podobně. 
Fantazii se meze v podstatě nekladou.

Na počátku byla buchta
Zatímco slovo knedlík má původ prokazatelně 
ve středověku, v podobě, jak jej známe dnes, 
knedlík zas tak dlouho v naší kuchyni nefigu-

ruje. Ve starověku a středověku se pod názvem 
knedlík skrývaly smažené kuličky nebo šišky 
z masa a máčené housky, případně prosa 
nebo fazolí. Mouka se začala v receptu využívat 
až v 17. století. Na počátku vzniku knedlíku 
v dnešní podobě byla buchta připravovaná 
z mouky, kvasnic, vajec a soli. Podávala se 
politá máslem, případně se v másle máčela. 
První vařené knedlíky spatřily světlo světa, jak 
už to tak bývá, díky náhodě. Na svědomí je 
údajně má vojenský kuchař, kterému během 
bojů třicetileté války rozbořili pec. Měl zaděla-
né těsto na chleba a napadlo ho jediné možné 
řešení – těsto uvařit. V té době knedlíky nebý-
valy přílohou, ale hlavním jídlem. Jejich název 
je odvozený z německého výrazu „Knödel“. 

Průlom v knedlíkové historii nastal v 19. sto-
letí, kdy se knedlík stává fenoménem. Česká 
kuchyně se obohatila o nové recepty, které 
si přinášely dívky ze svých služeb ve Víd-
ni, a knedíky se začínají dělit na kynuté 
a nekynuté. Unikátním českým pokrmem se 
v té době stává vepřo-knedlo-zelo, které má 
na svědomí jeden nejmenovaný pražský re-
stauratér. Další vrchol zažívá knedlík za 1. re-
publiky s rozšířením specialit jako svíčková, 
koprová, šípková či rajská omáčka.

Bramborové vysvobození
Také bramborové knedlíky jsou dílem váleč-
ného strádání a nešťastné náhody. Ta svou roli 
sehrála během napoleonských válek, během 

Historie knedlíků je dlouhá, i když ne tak, jak by se 
mohlo díky jejich neotřesitelné pozici v českých 
kuchyních zdát. O jejich objev se přou Češi, Rakušané 
i Němci, ale hlavní je, že k němu vůbec došlo. Svíčková, 
koprovka, vepřo zelo – ty všechny by bez knedlíku 
ztratily svého věrného souputníka a také velkou část 
identity. A to nemluvíme o knedlících plněných uzeným, 
jahodami, borůvkami nebo povidly.

Nejdřív knedlík, 
potom svatba
Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

„Je to prosté. Knedlíky se vaří ve vroucí 
vodě v podobě podlouhlých válečků a 
teprve po vyjmutí z vodní lázně se krájí 
na tenké plátky, a po obrubě těchto 
plátků může být takový knedlík poně-
kud oslizlý. Naproti tomu typický nok se 
ve formě kuliček nebo šišek vaří každý 
kousek oddělený zvlášť, a tudíž je slizký 
po celém svém povrchu.“ 

(Jindřiška Krausová, Pelíšky)

KNEDLÍKY VS. NOKY
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dobrodružství v kuchynipříběhy jídla
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nichž se vařilo ze všeho, co bylo v této nelehké 
době k dispozici. Podle legendy chtěl vojenský 
kuchař Franz Trawniček připravovat vdolky 
s povidly, ale zjistil, že nemá dostatek mouky. 
Během přemýšlení, jak se z této šlamastyky 
dostat, si všimnul, jak se jako strava pro prasata 
připravuje kaše ze strouhaných vařených 
brambor, otrub a vody. Uvědomil si, že i on by 
mohl nedostatek mouky nahradit nastrouha-
nými vařenými brambory a získat tím potřebné 
množství těsta alespoň na výrobu knedlíků. 
Brambory smíchal s hrubou moukou, solí a do-
statečným množstvím vajec, aby hmota držela 
pohromadě. Po uvaření ve vodě byl na světě 
nový pokrm, který si rychle získal srdce českých 
strávníků. Postupně vznikly také další varianty – 
sypané strouhankou, s osmaženou cibulkou či 
škvarky a samozřejmě plněné uzeným masem.

Dietní chyba?
Knedlíky jsou považovány za typický znak 
češství, součást českého kulturního dědictví. 
Jejich popularitu v minulosti i dnes umoc-
ňuje fakt, že nejsou pokrmem náročným 
ani finančně. Že jsou základem celé české 
kuchyně, dokládá i dlouho dodržované 
pravidlo, podle nějž se dívka neměla vdávat 
dřív, než umí uvařit dobré knedlíky. 
Knedlíky jsou často považovány za nezdravé 
jídlo. Nicméně vždy záleží hlavně na tom, 
s čím je servírujeme. S pečeným masem 
bude energetická hodnota pokrmu jistě nižší 
než se smetanovou omáčkou. To samé platí 
pro knedlíky ovocné – tvarohové knedlíky 
s ovocem budou pro dietáře jistě vhodnější 
než kynuté s povidly, které si ještě posype-
me cukrem a štědře zalijeme máslem.

Knedlíky ve světě
Knedlíky nejsou doménou jen českých jídel-
níčků, ale důležitou součástí také rakouské, 
bavorské a tyrolské kuchyně, i když zde 
vítězí spíše kulaté knedlíky či noky. Cizinci ze 
vzdálenějších končin nad našimi houskový-
mi klenoty nezřídka ohrnují nos, případně je 
považují za neobvyklý typ chleba, a odmí-
tají je konzumovat jinak než rukou. Bližší 
či vzdálenější příbuzné našich knedlíků 
bychom ale našli po celém světě. 

Jejich královstvím je možná překvapivě také 
Čína. Pod řadou názvů (dim sum, wonton, jiao-
zi) se skrývají malé knedlíčky, které mají stovky 
různých tvarů i náplní – najdeme v nich všechny 
druhy masa, zeleninu, vajíčka, mořské plody. 
Knedlíčky se většinou servírují ve speciálních 
krabičkách, které je udržují teplé a v co nejlepší 
kondici. Například dim sum původně vznikly 
jako odpolední jídlo k čaji, ale dnes je zcela 
běžné si je objednat k obědu i snídani. Podle 
nich tak pravděpodobně vznikla slavná tradice 
brunchů, kdy se spojují pozdní snídaně a oběd. 
V Anglii se tzv. dumplings podávají v maso-
vých vývarech nebo k dušeným masům se 
zeleninou. Vylepšit se dají například bylinka-
mi nebo sýrem. Lze je připravit i jako mouč-
ník oslazený medem nebo sirupem, ochuce-
ný sušeným ovocem a kořením. Knedlíky ale 
najdeme třeba i na Kavkaze, kde se měšce 
plněné masem zapíjejí vodkou. Arméni 
k nim zase podávají jogurt a hovězí vývar. 
Svou verzi mají i v Rusku, USA, Jižní Americe, 
Karibiku, Ghaně nebo třeba Indii. ●

DRUHY KNEDLÍKŮ
Houskové: Jsou nejpopulárnějším druhem v České republice. 
Mohou být kynuté i nekynuté, díky přidání bylinek vykouzlíme 
karlovarské, pochoutkou jsou špekové i houbové. 

Bramborové: Základem jsou strouhané vařené brambory (ideálně 
den staré), do kterých se přidá vejce, mouka, krupice a sůl. Do této 
kategorie patří i tzv. šulánky, drbáky, jihočeské bosáky nebo tzv. 
chlupaté knedlíky. 

Ovocné: První ovocné knedlíky se objevují v 17. století, náplň měly 
švestkovou a překvapivě se smažily. Později se začaly dělat z těsta 
páleného, žemlového, krupicového, tvarohového, kynutého či 
bramborového a balily se do nich všechny myslitelné druhy ovoce. 
Na Moravě je sypali mákem, v Čechách tvarohem, jinde se polévaly 
smetanou nebo zdobily perníkem. 

Bez mouky: Existuje i řada variant knedlíků, které se obejdou bez 
mouky – třeba tradiční polévkové játrové knedlíčky. Ale zkuste 
třeba strouhankový, sýrový nebo maďarský. 

•  plněné knedlíky v trojobalu
•  knedlíky s vajíčkem
•  jablečné knedlíky se skořicí a tvarohem

CO JINDE NEMAJÍ?
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Je čas:
Těšit se na sklizeň třešní 
i rybízu a připravit z nich 
marmeládu, kompot, 
drobenkový koláč nebo 
zmrzlinu.

Rozšířit svou bylinkovou 
zahrádku. Stačí k tomu okenní 
parapet a pár květináčů.

Osvěžit se domácí limonádou. 
Okurkovou, zázvorovou, 
citronovou, grapefruitovou 
– fantazii se meze nekladou!

Vychutnat si na zahrádce 
skleničku růžového vína od 
českého vinaře.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Patřím k těm, kdo si 
léto bez pořádně opečeného buřtu 
neumějí představit. Jak ale poznat, že 
se mi nad ohněm celý nerozteče?

První rada zní – vyhněte se všem výrobkům 
nesoucím názvy jako buřt, buřtík, 
opékáček či táboráček. Vždy kupujte pouze 
výrobky s visačkou špekáček, jen ty jsou 
legislativně upraveny. Špekáček musí 
obsahovat nejméně 40 % masa a obsah 
tuku nesmí být vyšší než 45 %. Narazit 
byste v něm neměli ani na separáty, 
zbytky kůže, barviva či soju. Ještě více 
byste si měli pochutnat na špekáčcích 
označených evropským logem Zaručená 
tradiční specialita, kde jsou normy 
dokonce přísnější (38,5 % hovězího masa, 
17,5 % vepřového). Jejich cena bude sice 
zpravidla vyšší, ale máte jistotu, že se vám 
nad ohněm nenávratně nerozplynou.

Červen
Využijte darů přírody

V červnu je dobré posilovat tenké střevo, 
zahrnout do jídelníčku nápoje a pokrmy 
z mladého ječmene, podporovat peris-
taltiku střeva dietou zahrnující strouhaná 
jablka či japonské gomasio (sezamová 
nebo lněná semínka třená se solí). Co 
nejvíce využijeme darů přírody – jahod, 
angreštu, třešní, cuket, fazolí, lusků, 
květáku, salátů či hub. Prospějí nám 
i pokrmy z červené řepy, ryb, celeru, 
saláty s olivovým olejem a citronem. 
Vyzkoušet můžeme i netradiční obiloviny 
– pohanku, bulgur nebo kuskus. Vhodný 
je čaj z podbělu, sléze a divizny, tinktura 
z kopretiny řimbaby. 
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Soubor TeSTů
Dobrý den,
zaujal mě článek o testování potravin v květno-
vém čísle vašeho časopisu. Myslím, že je třeba, 
aby se média věnovala odborným testům, které 
pomohou zlepšit kvalitu výrobků v našich ob-
chodech. Ve zmiňovaném článku jste také psali, 
že v červnu mají čtenáři možnost získat přehled-
ný elektronický soubor všech testů. Co je tedy 
třeba udělat pro to, abych tohoto pomocníka 
pro nakupování získala?

Marta Dvořáková, Praha
 
elektronický soubor Svět potravin Speciál Testy 
si budou moci v červnu zcela zdarma stáhnout 
na našich webových stránkách všichni zaregistro-
vaní uživatelé, kteří vyplní dotazník, který budeme 
rozesílat v průběhu května. Stačí se tedy pouze za-
registrovat na našem portálu, zodpovědět několik 
otázek, jež nám pomohou vylepšit kvalitu našeho 
časopisu i portálu, a soubor Speciál Testy si stáh-
nout na příslušném odkazu.

redakce

Co je KValITa?
Vážená redakce,
v tisku jsem se dočetl, že hlavním tématem nej-
větších politických stran před volbami do Ev-
ropského parlamentu je kvalita potravin. Zní 
to sice atraktivně, protože kdo by se chtěl živit 
nekvalitními potravinami, ale musím se přiznat, 
že jinak si vůbec neumím představit, za co kon-
krétně budou naši europoslanci bojovat. Za to, 
aby se šunka mohla jmenovat pražská a špeká-
ček buřt? Mám podezření, že to budou přede-
vším podobné pitomosti, jaké už před 50 lety 
popsali autoři nesmrtelné sondy do politického 
života Jistě, pane ministře. 
Tak jsem chtěl požádat vaši redakci, aby jasně 
a srozumitelně v blízké budoucnosti vysvětlila, 
co si mám představit pod tématem kvalita po-
travin, které jak se zdá, hýbe domácí politickou 
scénou a brzy zřejmě i Evropou. Vím, že pravi-
delně otiskujete testy potravin, což je věc, která 
s kvalitou potravin souvisí nade vší pochybnost. 
Ale tuším, že tato oblast bude mnohem rozsáh-
lejší a bezpochyby komplikovanější, takže bych 
se o ní zřejmě nejen já dozvěděl něco víc.

Josef Kubík, Znojmo
 
Dobrý den, 
na kvalitu potravin se zaměříme v některém z dal-
ších čísel Světa potravin, neboť jde o téma, které-
mu spotřebitelé věnují čím dál větší pozornost. Za-
měříme se také na (ne)splněné předvolební sliby 
politických činitelů.

redakce

Bylinka měsíce

Koriandr je v lidové medicíně využíván ve 
formě nálevů například při bolestech břicha 
a k inhalacím při rýmě a chorobách horních 
cest dýchacích. V kuchyni koriandr skvěle 
doplní dušené maso, polévky a zeleninová 
jídla. Semena s výraznou vůní použijete při 
pečení chleba a dalšího pečiva, nasládlá 
chuť doplní omáčky a dezerty. Stranou 
nezůstávají ani při nakládání hub, červené 
řepy a zelí, výborně doplní čatní z rajčat. 
V indické kuchyni tvoří součást mnoha 
kořenících směsí, například kari.

Koriandr setý

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.

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

03/14     29 Kč 
Březen 2014

Jihočeské chutě a vůně
Vláknina uleví ledvinám

Divočák v kuchyniPěkně propečený křápanec

Tajemství nákupníhokošíku

Místo sýrakupujeme škrobb

Petra Černocká:Sádlo před mužem tajím

0314-SP-k3 tisk.indd   1

17.2.14   12:05

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

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

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 

KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

05/14     29 Kč 
Květen 2014

Jak pro vás 
testujeme 
potraviny?

Jídlo jako lék

Éčka nejsou strašák

Originální koláč Mraky

Rádce na nákup 
Velký přehled vítězných 

výrobků našich testů
Pavel Maurer:
Vybírejme jídlo 

jako oblečení

Voňavé grilování

0514-SP-K3 tisk.indd   1

14.4.14   12:24

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. 

Vyvracíme mýty o pečivu

TEST ochucených vod:  
Co všechno pijeme?

Jak jíst v létě?

Skotská kuchyně u vás doma
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 23. června

DárEk
předplatitelům
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křížovka

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

Jedinečné spojení karamelu, 
jahod, hořké čokolády a lahodného mléka.

13541_inz_ochucena_mleka_A4.indd   1 19.12.13   15:11
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Jedinečné spojení karamelu, 
jahod, hořké čokolády a lahodného mléka.

13541_inz_ochucena_mleka_A4.indd   1 19.12.13   15:11
MUUU_Pisek_A4.indd   1 12.5.2014   14:25:36
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Nakupujte
hezky česky

DĚKUJEME ZA VAŠE OCENĚNÍ 
V TÉTO PRESTIŽNÍ ANKETĚ!

VYSOKÁ KVALITA ZA VÝHODNOU CENU 
V PENNY OPĚT POTVRZENA!

PENNY_Volba_spotrebitelu_210x297_2014_04_28_RT.indd   1 30.04.14   14:53


