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testovali jsme pro vás – hladké mouky

2

lahodná sýrová zrnka ve smetaně

s vysokým obsahem vápníku

a nízkým obsahem tuku, jen 4 - 5%

rychle zažene hlad a zároveň

zasytí na dlouhou dobu

Ochutnejte také v příchutích
pažitka, maďarská zelenina,
letní zelenina, jahoda,
borůvka a bez příchuti.
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znáte pořekadlo o kovářově kobyle? Tak tentokrát jsem 
si na toho lichokopytníka zahrála já. Nic zlého o přeruše-
ní chladírenského řetězce netuše, pojedla jsem za hor-
kého letního dne ne úplně čerstvé kuřecí maso. Co se 
v následujících nočních hodinách a nepěkných dnech 
dělo, vám popisovat nebudu, protože jsme ve slušné 
společnosti gastronomického časopisu, ale řeknu vám, 
že po týdnu jsem se zaradovala, když jsem si mohla dát 
jeden piškot s colou. A ta slast, když jsem poprvé zase 
pojedla normální jídlo! 
A proč vám to tady celé vyprávím? Abych vás těch ne-
příjemných zkušeností a útrpně zbavených kil ušetřila. 
V tomhle čísle se proto dočtete, jak si neotrávit léto, ale naopak si ho pěkně užít i se 
všemi těmi pikniky, grilovačkami, zájezdními hostinci, převážením jídla v chladi-
cích taškách a exotickými dovolenými. A především nákupy – když už jsem se totiž 
jednou na téma nákaz a onemocnění zaměřila, prozkoumala jsem rovnou i hygienu 
v obchodech. Nejednou jsem sama v prodejně byla svědkem toho, jak je plastová 
cedulka s výkřikem „V akci“ hrdě připíchnutá přímo na hromadu plesnivých man-
darinek, vybírala si pečivo vedle ne zrovna voňavého a čistotného zákazníka, který 
se košem s pečivem probíral holýma rukama, nebo viděla pokladní, jak mokrým 
hadrem očividně používaným na utírání všeho kolem setřela nákupní pás, na který 
klidně vykládáme jídlo. Proto vám poradíme, jak si čistotu v obchodě nenápadně 
zkontrolovat, nebo naopak na nedostatky nápadně upozornit.
Z vlastní, tentokrát však nesrovnatelně příjemnější zkušenosti jsem vycházela i při 
psaní článku o oplatkách. Ověřený recept na slanou i sladkou variantu naleznete 
na našem webu, tak se nezapomeňte inspirovat a proložit masové radovánky nad 
ohněm i něčím příjemně sladším, jiným a tradičním. 
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.

Krásné léto vám přeje
Jana Uhlířová, editorka

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

Nenechte si ujít

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla a) Řezníkův talíř
Na dárek se mohou těšit:   Pavla Novotná, Praha 9 

Simona Volejníková, Veselí 
Zdeňka Vilišová, Bory

Připravte si osvěžující pití se sirupy Tanja! Aktuálně jsme pro Vás 
připravili nové obaly a rozšířili nabídku o novinku. Ochutnejte 
příchuť Tanja sirup kiwi. Nezaměnitelná chuť, atraktivní obaly, 
pohoda a osvěžení nejen během letních dnů. To jsou sirupy vlastní 
značky Tanja z PENNY.

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

Značka Řezníkův talíř patří v PENNY:
a)  nealkoholickým nápojům
b)  zmrzlinám
c)  uzeninám

Soutěžte s Penny
Z našeho webu

www.svetpotravin.cz v červnu

Téma měsíce:  
Jak nakupovat pečivo

Poradna: Odpovědi na 
všechny vaše otázky

Jak nepřibrat 
na dovolené?

více na www.svetpotravin.cz

editorial

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. Zašleme vám také avíza 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.

Znáte svá práva v obchodě? Umíte 
vybrat nejlepší maso na letní grilování? 
A přemýšlíte, kam se vydat na prázdninový 
výlet, abyste se i dobře najedli? Inspiraci 
načerpáte na našem portálu!

Na našich stránkách naleznete i BMI kalkulačku, 
díky níž si snadno spočítáte, jak hodně se brzdit, 
nebo si dopřávat při letním hodování.

Máte dotaz, přání, výtku? Napište nám 
na redakce@svetpotravin.cz.
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Přečtěte si
Velký dietní plán III.
Kniha Petry Lamschové a Kris-
týny Kalinové poslouží jako 
inspirace i jednoduchý návod 
na to, jak se začít stravovat 
zdravě. Neobsahuje pouze 
deset jídelníčků na různá té-
mata, ale i deset zajímavých 
článků a velký nákupní se-
znam s konkrétními tipy, aby 
nakupování bylo co nejjedno-
dušší. Jídelníček je sestaven 
vždy na celý týden, takže není 
nutné složitě vymýšlet, co si 
dát k svačině nebo k snídani. 
Velikost porcí je individuální 
a možná si je čtenáři budou muset upravit. Jídelníčky jsou 
však sestaveny tak, aby všem ukázaly, že hubnutí nerovná se 
hladovění. Naopak naučí jíst v pravidelných dávkách. Všechny 
recepty jsou sestaveny tak, aby odpovídaly zásadám zdravé 
výživy a chutnaly celé rodině. Vydává Mladá fronta za 299 Kč.

Guláš pro Masaryka
Guláš pro Masaryka je zčás-
ti fiktivní rodinnou kronikou 
vyhlášené hostinské z jiho-
moravských Židlochovic, 
která skutečně vařila guláš 
pro prezidenta T. G. Masary-
ka. Kuchařka Poldinka je ale 
jen jednou z těch obyčejných 
ženských, které dokážou své 
blízké pokaždé chránit tím 
nejprostším způsobem – 
i uprostřed nejhorší válečné 
bídy, za epidemií a požárů 
postaví na stůl mísu s gulá-
šem. A na pozadí této kroniky 
„bouří“ velké dějiny a autorka 
se také kriticky dívá na národní mýty a idoly naší novodobé 
historie. Ptá se například, jak jinak by se dějiny vyvíjely, kdyby  
si věc národního obrození nevzala za svou jakási kávová spo-
lečnost básníků, kteří si národ vysnili jako literární postavu? 
Vydává Mladá fronta za 299 Kč.

Kuchařka pro mého muže
Kniha Veroniky Zemanové je 
první českou knihou pro nor-
málního chlapa, kterému ku-
chyně doposud sloužila jako 
kulisa k lednici, v níž dřímalo 
vychlazené pivo a jiné lahůd-
ky. Kniha je rozdělena do ka-
pitol podle toho, k jaké příle-
žitosti muž právě vaří, bude 
mu rádcem, ať už chystá jídlo 
pro sebe, rodinu či kamarády, 
ale najde v ní oporu i tehdy, 
pokud bude vařit polévku 
nebo se rozhodne zhubnout. Poslední kapitola je věnována 
základním postupům, užitečným radám a rozmanitým úska-
lím, na které chlap dříve či později narazí. Kuchařka obsahuje 
podrobné pracovní postupy včetně fotografií a obrázky vý-
sledných pokrmů. Vydává Smart Press za 499 Kč.
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Slavíme bio 12. července

Jde to i bez lepku, to je hlavní motto již 
9. ročníku Bioslavností ve Starém Městě 
pod Sněžníkem. Zájemci se mohou těšit 
na prohlídku nového bezlepkového mlýna, 
balírny i skladů, na tradiční bio jarmark 
i širokou nabídku pestrých masitých, 
vegetariánských i bezlepkových pokrmů.

Za vůní guláše 10. až 12. července
Máte rádi guláš? Pak nesmíte chybět na Gulášfestu 
ve Valašském Meziříčí. Na jídelním lístku bude 
nejméně 30 druhů guláše: kromě hovězího 
a vepřového zavoní i guláše jelení, kančí, klokaní  
či pštrosí, ale též husarský, rančerský a kotlíkový. 
Ani vegetariáni nepřijdou zkrátka, budou moci 
okusit bramborový, chalupářský či hlívový.

Hurá na borůvky 12. července
Tradiční gastronomicko-kulturní akce Borůvkobraní 
zaměřená na borůvky a dobroty z nich vás čeká 
v Borovanech. Na borůvkovém jarmarku zakoupíte 
džemy, lívance, koláče, kremrole i borůvkové 
portské víno a program zpestří soutěže 
v pojídání borůvkových knedlíků či 
mistrovství světa v chytání borůvek do pusy.

kalendárium

Na kole za vínem 5. července
Rádi se účastníte cyklistických vyjížděk 
krásnou přírodou a chcete poznat nová místa? 
Vyražte na akci Velkomoravské stezky 2014 
– projedete okruh malebnou krajinou lužních 
lesů a zažijete neopakovatelnou podlužáckou 
atmosféru u výborného vína a domácích 
specialit.  Více na www.infomikulcice.cz.

Pokud hledáte inspiraci pro své letní saláty, ne-
nechejte si ujít Ochutnávku studených salátů 
v jihočeských Dačicích. První červencový 
víkend si zde můžete pochutnat na studených 
salátech, ochutnávky se budou konat vždy 
od šesti hodin večer hodin a za jednu porci 
zaplatíte příjemných 35 Kč.

Salátová inspirace 4. a 6. července

průběžněPlný košík dobrot
Kde nakoupit nejčerstvější sezónní produkty? 
Přece na farmářských trzích. Jejich kompletní 
přehled naleznete na www.nalok.cz, kde 
zároveň můžete diskutovat s ostatními 
zákazníky a přečíst si doporučení, jak 
na trhu nakoupit kvalitně, za rozumnou cenu 
a od ověřených dodavatelů.

www.svetpotravin.cz 5



Grilování bez kouře
Přenosný bezkouřový gril LotusGrill spojuje tradiční grilování 
na dřevěném uhlí a nejnovější technologie, díky kterým můžete 
grilované speciality připravit kdekoliv a kdykoliv. Průměr grilo-
vacího roštu 32 cm je dostačující až pro pět osob. Grilovací rošt 
a vnitřní mísa jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitní nerezové 
oceli. Zásobník s kapacitou 
až 150 g dřevěného uhlí je 
uvnitř grilu a chráněn před 
odkapávajícím tukem, čímž 
nedochází k tvorbě škodlivých 
látek. LotusGrill je možné koupit 
např. v obchodech Hornbach či 
Tesco za 4 399 Kč a za 6 699 Kč 
u modelu LotusGrill XL.

Za tajemstvím  
rajčat se sladidly
Značka Hellmann‚s přichází na trh s novou variantou kečupu, 
který splňuje kritéria pro udělení loga Vím, co jím a jehož obsah 
přidaného cukru je snížen použitím sladidla ze stévie. Kečup tak 

obsahuje o 50 % méně cukru než 
další varianty značky Hellmann‚s, 

což snižuje energetickou hodno-
tu kečupu, aniž bylo třeba dělat 
kompromisy v chuti výrobku. 
Lahev má navíc nový uzávěr, 
s nímž je dávkování hračkou 
i pro děti. Kečup se sladi-
dly z rostliny stévie  koupíte 
v 450 g balení za 43,90 Kč.
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Plody země
Ručně vyráběné džemy Fructusterrae neboli „plody země“ 
pocházejí z malé manufaktury v Jeseníkách, kde jsou zhotovovány 
podle starých receptur a z opravdového ovoce. Na 1 kilogram 
výrobku je ho použito asi 1,5 kg. Převážná část produkce nese 

označení Jeseníky originální produkt®, což 
garantuje regionální původ surovin i výroby. 
V nabídce najdete marmelády z borůvek, 

červeného a černého rybízu, brusinek, 
meruněk, jeřabin, divokých třešní, 

lesních jahod, ostružin či rakytníku. 
Džemy jsou nabízeny v balení 

od 30 g do 580 g za 27 až 490 Kč. 
Aktuální nabídku naleznete na  

www.fructusterrae.cz.

Ďábelské párečky  
na gril i ohřev
Chuťovku, která rozhodně stojí za vyzkoušení, přináší společnost Drů-
bežářský závod Klatovy v podobě Ďábelských párečků s příchutí 
Chorizo. Jde o výrobek s 90 % kuřecího masa z prsních a stehenních 
řízků, který je vhodný nejen na gril, ale i ohřev. Je to právě paprika 
– španělský pimentón, která dává chorizu typickou červenou barvu 
a pikantní kouřovou chuť. Párečky 
si můžete připravit vcelku s chle-
bem, hořčicí a dipy, nebo naře-
zané kousky masa prokládat 
na špízu se surovinami podle 
fantazie. Za balení 240 g zapla-
títe 29,90 Kč.

Pravé osvěžení
Jak se nejlépe osvěžit v horkých letních 

dnech? Nápojem plným ovocné chuti, 
která vznikla kombinací netradičních 

ingrediencí. Spojení šťavnaté bezinky, 
svěží máty a kapky citronu v syceném 
nápoji Original River Spritzer tento 
neotřelý chuťový zážitek zaručuje. 
Jeho chuť si nejlépe užijete s kostkami 
ledu, ale i jako součást míchaných 
alkoholických či nealkoholických 
koktejlů při nejrůznějších příležitostech. 
Novinku zakoupíte za doporučenou 
cenu 24,90 Kč za 1,5 l.

I mléko má říz
Nová brčka MilkiMix s motivy Krtečka 
ochutí každou sklenici mléka a děti si 
díky nim jeho pití zamilují. Brčka bez 
umělých barviv, umělých sladidel i kon-
zervantů totiž mléko nejen ochutí, ale 
pití brčkem je mnohem zábavnější – brč-
ka obsahují drobné granulky, které se při 
průtoku mléka pomalu rozpouštějí a do-
dávají mu přirozenou chuť čokolády, 
vanilky či jahod. Děti si tak užijí každý 
doušek a z neoblíbeného nápoje se sta-
ne každodenní pochoutka. Díky absen-
ci lepku jsou vhodná i pro bezlepkovou 
dietu. Brčka se prodávají v řetězci Glo-
bus, DM drogeriích a v hračkářstvích 
za 29,90 Kč za balení s 6 kusy.

novinky na trhu
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Skupina Atoz Retail vyhlásila výsledky 14. ročníku marketingového programu Volba spotřebitelů 
– Nejlepší novinka, který oceňuje inovace na trhu rychloobrátkového zboží. Spotřebitelé letos 
vybírali ze 133 výrobků ve 43 kategoriích. Dotazování proběhlo na vzorku čtyř tisíc respondentů 
a výsledný index byl kalkulován na základě celkového dojmu, líbivosti obalu a zkušeností s výrob-
kem. V rámci průzkumu bylo zjišťováno i nákupní chování spotřebitelů, z něhož vyplývá, že Češi 
jsou stále velmi vnímaví k výši ceny, slevám a akcím, ale je pro ně důležitá i kvalita výrobku, jeho 
původ, značka a tradice. Přehled vítězných výrobků naleznete na našem webu.

Biopotraviny v obchodech zůstávají o desítky až stovky procent dražší než srovnatelné 
běžné produkty. Výjimku tvoří jogurty, kde se ceny takřka neliší, naopak u vajec či 
kuřecího masa dosahuje rozdíl mezi klasickými a bioprodukty i více než 200 %. Klasické 
potraviny jsou navíc častěji nabízeny ve slevových akcích, na něž český zákazník hodně 
slyší, a cenové rozdíly mezi oběma kategoriemi se tím prohlubují. V roce 2012 v ČR 
meziročně prodej vzrostl o 6,7 % a lidé utratili 1,78 miliardy korun. Každý obyvatel země 
za biopotraviny utratil v průměru necelých 200 korun za rok. Podíl bioproduktů na celkové 
spotřebě ovšem zůstává nízký, mezi 0,6 a 0,7 %.

Potravinářská komora ČR pořádá pravidelně cyklus informačních akcí pro zemědělce, 
potravináře a pracovníky výzkumných a vzdělávacích institucí. Letos na jaře se semináře týkají 
kvality a autenticity potravin. Atributů, které kvalitu charakterizují, je celá řada a ve svém 
důsledku se odrážejí ve vnímání spotřebitele. Jedním z nich, podle něhož se spotřebitel dokáže 
orientovat sám, jsou senzorické vlastnosti, dalším hlediskem může být bezpečnost potravin. 
U řady dalších atributů však garance ze strany regulátora nepřichází – legislativa zajistí pouze 
to, že při výběru potravin není spotřebitel klamán. Skutečným problémem v ČR tak jsou právě 
jakost a falšování potravin. Více informací na www.foodnet.cz.

Nenechte si ujít prvorepublikovou atmosféru závodu startujícího v srdci Kutné Hory. Ve dnech 
16. a 17. srpna odstartuje z Lorecké ulice již šestý ročník mezinárodního závodu Veteran Rallye 
Kutná Hora. Očekává se velká účast závodních vozů z České republiky i okolních zemí. Druhým 
rokem současně se závody probíhá na Palackého náměstí Srpnové hodování. Přehlídku předvá-
lečných vozů a závody doplní bohatý kulinářský a kulturní program. Nebudou chybět soutěže pro 
děti i dospělé a největší jedlík borůvkových knedlíků bude vyhlášen za krále hodování. Uvidíme, 
s čím letos pořadatelé návštěvníky překvapí, na své si jistě přijdou příznivci veteránů, módy, dob-
rého jídla i zábavy. Více na veterani-kh.cz.

Volba spotřebitelů

Za bio si stále připlácíme

Semináře o kvalitě potravin

Šance pro děti

Srpnové hodování se blíží

Ministr školství Marcel Chládek chce ve spolupráci s lékaři a sportovci prosa-
zovat zdravý životní styl. Zároveň chce omezit školní automaty se sladko-
stmi či kávou. Systém školního stravování je ovšem potřeba otevřít i dětem, 
která mají nějaká omezení. Pokud nyní potřebuje žák speciální stravu, nosí 
si buď vlastní jídlo z domova a v jídelně mu ho ohřejí, případně mu rodiče 
z jídelníčku vyberou, co může jíst. Některé jídelny už ale vycházejí dětem se 
speciální výživou vstříc a porci upraví. Ministerstvo zvažuje možnost, že by 
jídelny, které nemohou vařit speciální jídlo, mohly jídlo objednat od odborně 
způsobilého dodavatele, například z nemocnic.
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Co na 
vás číhá 
na madle 
košíku?

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Nedostatečně zabalené pečivo, pes volně 
pobíhající mezi regály a pokuřující proda-
vači? Tak s takovými nešvary bychom se 
v obchodě setkávat neměli. Výroba a uvá-
dění potravin do oběhu patří totiž mezi 
činnosti epidemiologicky závažné, proto 
jsou pro ně stanoveny obecné i zvláštní 
zákonné požadavky. Dříve platila vyhláška 
(347/2002) o hygieně při prodeji potravin, 
ta byla nahrazena nařízením Evropské 
unie o hygieně v celém potravinářském 
sektoru (nařízení 852/2004/ES).

Zmatek v legislativě
Toto nařízení sice stanovuje, jak by 
hygiena měla vypadat, ale již podrobně 
nestanovuje postupy, jak cíle dosáhnout. 
Každý podnik si tak vypracovává 
svůj systém, jak rizika podchytit, 
a za zavedení potřebných opatření 

pak zodpovídá prodejce. Je tedy plně 
v jeho odpovědnosti, jak zabraňuje 
průniku škůdců či křížové kontaminaci, 
či jakým způsobem je udržována osobní 
i provozní hygiena prodejny. „Ve všech 
zemích EU platí stejná nařízení, nicméně 
ta jsou formulována poměrně vágně a je 
na každém obchodníkovi, jak se k otázce 
hygieny postaví,“ vysvětluje Milan 
Horyl, jednatel společnosti Clean4you, 
která se profesionálním úklidem 
prodejen zabývá. „EU de facto pouze 
říká ‚prodejny mají být čisté a uklizené‘, 
a to samozřejmě nahrává těm, kterým 
na kultuře prodeje tolik nesejde,“ 
doplňuje. Provozovatelé obchodů 
tak mají poměrně velkou pravomoc 
a vzhledem k faktu, že personální 
kapacita kontrolních orgánů nedovoluje 
časté kontroly na prodejnách, odváží 

se mnozí z provozovatelů brát hygienu 
na lehkou váhu. Nařízení je navíc nejasné 
a umožňuje více výkladů, a tak mnohdy 
stačí zajistit pouze základní sanitaci.

Viry, koky, salmonely
V mnoha ohledech je dozorový orgán téměř 
bezmocný, přitom hygiena provozoven 
by měla být jednou z priorit veřejného 
dozoru. A nejde jen o skladování potravin 
nebo špinavé regály – třeba i madla vozíků 
jsou jedním z nejvíce kontaminovaných 
veřejných povrchů. Mikroorganismy 
na nich dokážou přežít nejen hodiny, ale 
celé týdny. „Právě na madlech vozíků 
byla v řadě výzkumů zaznamenána 
přítomnost slin, krve, fekálií, hlenů a dále 
bakterie, jako jsou pseudomonády, listerie, 
salmonely, koliformní bakterie, enterokoky, 
Escherichia coli či Staphylococcus aureus. 

Špína na podlaze 
i regálech, nelibý 
zápach a prodavačka 
v ušmudlaném tričku? Skrytá 
rizika hygieny při prodeji potravin 
mohou být mnohem závažnější, 
než to, co je vidět na první 
pohled. Napadlo vás třeba 
někdy, kdo asi držel madlo 
nákupního košíku před vámi? 
A co všechno už se dotklo pásu, 
na který vykládáte svůj nákup?

potravinová policie
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Dotekem s takovými předměty se navíc 
mohou šířit také virová onemocnění,“ 
říká Petr Havel. Ohroženi nákazou 
jsou především starší lidé, děti a lidé 
s oslabenou imunitou.

Ve větru, dešti a prachu
Hodně také záleží na uskladnění 
nákupních vozíků. „Vozíky skladované 
venku jsou vystaveny kromě případných 
útoků vandalů i povětrnostním vlivům 
a daleko vyšší prašnosti. K jejich znečištění 
dochází podstatně rychleji než u vozíků 
skladovaných uvnitř prodejny. Zdravotní 
rizika ovšem nelze jednoznačně posoudit, 

vždy záleží na konkrétním případu,“ říká 
zástupce firmy Clean4you. Má zákazník 
šanci poznat, že obchod pravidelně 
dezinfikuje košíky a vozíky? „Každá 
prodejna si eviduje údaje o úklidu, 
dezinfekci apod. To ale zákazník během 
běžného nákupu nepozná,“ říká Milan 
Horyl. „U nákupních vozíků a košíků by měl 
být po straně umístěn štítek s informací 
o posledním čištění, pokud ovšem vůbec 
proběhlo. Naopak špatné příklady jsou 
většinou patrné na první pohled. Pokud 
vidíte, že vozík pokrývá nános nečistot, ať 
už na rukojeti nebo v úložné části, tak asi 
není něco v pořádku.“  V opačném případě 
ovšem, tedy když všechno v pořádku je, 
neumí řetězec tento fakt dobře „prodat“. 
„Přitom zdůrazňovat přednosti prodejny, 
mezi které čisté prostředí bezpochyby 
patří, je v zahraničí zcela běžnou součástí 
marketingu,“ vysvětluje Milan Horyl. 
„Obdobné je to i s využíváním ekologicky 
šetrných způsobů čištění, kterými by se 
mohlo mnoho českých obchodů pochlubit. 
Nakupování je o pocitech a asi jen málokdo 
bude chtít opakovaně nakupovat potraviny 
v zanedbané prodejně.“

Hadr a hotovo
Kromě vozíků a košíků by si měl zákazník 
všímat také čistoty pokladních boxů. 
„V nejedné prodejně obstarává hygienu boxu 
pouze prodavačka, jež pokladní pás, na který 
si každý zákazník pokládá svůj nákup, 
otírá mokrým hadrem,“ popisuje zástupce 
úklidové společnosti. „To by se samozřejmě 
stávat nemělo. Přestože jsou boxy jedním 
z nejexponovanějších míst, jejich odborný 
servis a čištění zajišťuje málokterá prodejna. 

Někdy je to opravdu k nevíře, co vše lze 
v rozmontovaném boxu najít.“

Nebojte se ozvat
Máte s nákupem podobné zkušenosti, 
nejste spokojeni s hygienou prodejny, 
nebo se vám něco nezdá na způsobu 
uchovávání potravin? Nedostatky můžete 
oznámit orgánu dozoru, tedy Státní 
veterinární správě nebo Státní zemědělské 
a potravinářské inspekci. „Dozorové orgány 
nicméně mohou kontrolovat jen takové 
provozovny, které jsou jako prodejny 
potravin evidovány. To ale zdaleka nejsou 
všechna prodejní místa,“ upozorňuje agrární 
analytik Petr Havel. ●

potravinová policie

Asi se nebudete ptát prodavače, kdy 
si naposledy myl ruce mýdlem v  teplé 
vodě, při nakupování se ale dá vypozoro-
vat pár signálů, jak to s hygienou prodeje 
vlastně vypadá. Sledujte, zda pracovníci: 
-   používají ochranné pomůcky
-  věnují se péči o ruce, tedy mají nakrát-

ko ostříhané nehty na rukou, čisté neh-
ty bez lakování a ozdobných předmětů 
(prsteny, hodinky, náramky)

-  používají podávací náčiní nebo rukavice 
na jedno použití při manipulaci s nebale-
nou potravinou určenou k přímě spotřebě 

-  nesmrkají a nekýchají během kontaktu 
s potravinou 

-  nesliní si prsty a nefoukají do obalové-
ho materiálu

-  jsou čistě oblečeni, obuti do  vhodné 
pracovní obuvi

-  při manipulaci s  potravinami nejedí, 
nepijí, nekouří a nežvýkají

-  v zázemí prodejny se volně nepotulují 
cizí osoby a zvířata

KOUKEJTE JIM  
POD RUCE
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Konec  
pančování 
Situace na tuzemském trhu s vínem by 
se mohla zlepšit. Novela zákona o Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci má 
totiž nově státu umožnit likvidovat pan-
čovaná vína odhalená při kontrolách. To 
dosud nebylo možné, přestože přibývá 
podvodníků, kteří víno pančují. Víno, kte-
ré výrobce nelegálně zředí vodou, přidá 
do něj alkohol, syntetická barviva nebo 
hrozny a hroznový mošt ze zemí mimo 
Evropskou unii, už neskončí v lihovaru, 
octárně nebo na využití pro průmyslové 
účely, jak tomu bylo doposud. „Nepoctiví 
výrobci už nebudou moci spoléhat na to, 
že zpracováním vína na ocet nebo líh zís-
kají aspoň částečný zisk,“ říká ministr ze-
mědělství Marian Jurečka.

Konzumace  
vína 
Pití červeného vína možná není natolik 
zdraví prospěšné, jak jsme si mysleli. Bla-
hodárné účinky resveratrolu, látky ob-
sažené v modré vinné révě, totiž nebyly 
potvrzeny, uvedl server BBC s odvoláním 
na výsledek výzkumu z toskánského ven-
kova. Tým vědců zde analyzoval zdravotní 
stav 800 obyvatel z regionu Chianti. Nena-
šel však důkaz, že by resveratrol obsažený 
v místním víně měl znatelný vliv na pro-
dloužení života a snížení výskytu srdeč-
ních onemocnění. „Mysleli jsme, že určité 
potraviny jsou zdravé, protože obsahují 
resveratrol. To se však neprokázalo,“ řekl 
profesor Semba. Pokud má konzumace 
vína kladný účinek na zdraví, tak jej přináší 
jiná složka než resveratrol.

Nejlepší  
inovace
Tuzemští výrobci potravin se letos poprvé 
utkají v soutěži o nejlepší inovativní vý-
robek. Soutěž vyhlášená Potravinářskou 
komorou ČR má upozornit ministerstvo 
zemědělství na potřebu vyšších investic 
do českého potravinářství. „Potravinářská 
komora usiluje o zvýšení kvality českých 
potravin a posílení konkurenceschopnosti 
tradičních potravinářských výrobců,“ říká 
Miroslav Toman. Do soutěže mohou být 
přihlášeny nové nebo významně zdoko-
nalené výrobky, které byly uvedeny na trh 
v posledních třech letech. Do soutěže mo-
hou do konce června nominovat výrobky 
všichni v ČR sídlící výrobci potravin. Vý-
sledky budou vyhlášeny na výstavě Země 
živitelka v Českých Budějovicích.

Přehlednější 
značení
Údaje na obalech mají být čitelnější, na-
příklad u masa přibude informace o zemi 
původu. Hosté v restauracích by se nově 
měli dozvědět, jaké alergeny jídlo obsahuje. 
V účinnost totiž vstoupí 13. prosince letošního 
roku unijní nařízení, které stanoví nová pra-
vidla pro označování potravinářských výrob-
ků. Uvádění výživových údajů bude povinné 
od 13. prosince 2016. Nová pravidla stanoví 
minimální velikost písma na obalu, jeho výš-
ku a šířku a světelný a barevný kontrast mezi 
tiskem a pozadím. Na obalech balených po-
travin bude povinně jejich název, seznam slo-
žek, alergeny, množství určitých složek, čisté 
množství potraviny, datum minimální trvanli-
vosti nebo datum použitelnosti. 

Slováci proti 
šunce
Návrh českých uzenářů, kteří chtějí získat 
ochrannou známku Evropské unie pro praž-
skou šunku, stále odmítá Slovensko. S dalšími 
třemi státy, které se záměrem tuzemských vý-
robců nesouhlasily, se Česko dohodlo na kom-
promisech. „Slovenské námitky se týkaly napří-
klad produkce šunky v nižší jakostní kategorii 
na Slovensku. Zápis pražské šunky by také pro 
slovenské výrobce představoval významné 
hospodářské ztráty,“ říka mluvčí MZe Hynek 
Jordán. Česká strana podle něj naopak trvala 
na zachování přísnější receptury, tak jak ji na-
vrhla. „I přes značné úsilí o dohodu k ní kvůli 
odmítavému postoji Slovenského svazu zpra-
covatelů masa nedošlo,“ podotkl. Spor tak nyní 
bude muset rozhodnout Brusel.

Pravé  
trubičky
Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce zakázala firmě Pravé hořické trubičky 
z Miletína na Jičínsku používat na obalech 
trubiček logo „Pravé“. Klamala by tím prý 
zákazníky. Firma, která je lídrem ve výrobě 
hořických trubiček, tvrdí, že takové rozhod-
nutí je pro ni likvidační. Firma také na vý-
robcích nesmí používat označení „dia-
betické“ a „TFA Free“ (bez použití zdraví 
škodlivých transmastných kyselin). Použití 
slova Pravé v hlavním zorném poli obalu 
podle inspekce navozuje u spotřebitele 
mylnou domněnku, že charakter potravin 
uváděných na trh je pravý. Firma dá nově 
na obaly logo „Dobré z Miletína“, které 
bude graficky podobné dosavadnímu logu.

palec nahoru, palec dolů
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„Dneska už se nedá koupit dobrý chleba.“ „Bílé pečivo je nevhodné 
a nezdravé.“ „Chléb je dnes nesmyslně vylepšován chemickými 
přípravky.“ Pravda, nebo mýty? Téma pečivo zajímá každého z nás 
a chléb je v Čechách stejný fenomén jako pivo. Není tak divu, že koluje 
i spousta polopravd a mýtů, které spotřebitele ovlivňují. Je proto 
na čase je potvrdit, nebo vyvrátit.

10 největších 
        mýtů 
     o pečivu

zaostřeno
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1. Chleba nevydrží dlouho čerstvý, ale 
rychle zplesniví nebo ztvrdne. 
O kvalitě pekárenského výrobku rozhoduje 
zejména doba kynutí a dále doba pečení. 
Právě proto mnohé dnešní chleby dlouho 
nevydrží – kromě toho, že se v řadě z nich 
nepoužívá žitný kvásek, je příčinou i krátká 
doba pečení při vyšších teplotách. Uspoří se 
tím totiž energie a náklady. 
Trvanlivost chlebů si dnes stanoví výrobce 
sám podle provedené skladovací zkoušky. 
Jsou-li výrobky uchovávány podle 
požadavků příslušné normy, ručí výrobce 
za jakost vyrobených chlebů většinou 
24 hodin od splnění dodávky. Za dvacet 

let se radikálně zvýšila četnost nákupů 
chleba, avšak podstatně menší hmotnosti 
– zákazníci více preferují čerstvost. Dnes 
pekaři vyrábí chléb sedm dní v týdnu, 
takže není problém s čerstvostí jako kdysi 
a chléb se nemusí kupovat „do zásoby“ 
na několik dnů dopředu.

2. Tmavé pečivo je celozrnné. 
Přes 40 % nakupujících se při výběru pečiva 
orientuje podle barvy, přitom ta není 
hlavním ukazatelem jeho složení. Tmavá 
barva pečiva tedy nemusí automaticky 
znamenat, že se jedná o pečivo celozrnné. 
Nenechte se proto oklamat. Velmi tmavá 

barva je docílena pražením ječmene, 
žita nebo přidáním karamelové složky či 
kávoviny. Syntetická barviva nesmějí být 
v případě chleba a pečiva podle vyhlášky 
použita. Celozrnné pečivo musí obsahovat 
minimálně 80 % celozrnných mouk z celkové 
hmotnosti pečiva.  
Pokud je ve složení uvedena na prvním 
místě hladká mouka a celozrnná až 
na druhém nebo třetím, nejedná se 
o celozrnný výrobek (výrobce všech druhů 
potravin musí uvádět suroviny ve složení 
podle množství tak, že na prvním místě 
je vždy ta, které bylo použito nejvíce). 
Vícezrnné pečivo musí obsahovat 
minimálně 5 % mouky z jiných obilovin než 
pšenice nebo žito.

3. Není rozdíl mezi rozpékaným 
a dopékaným pečivem.  
Rozpékané pečivo je již hotové pečivo, 
které se po vychladnutí znovu zahřeje, 
aby působilo čerstvěji. Dopékané pečivo 
je oproti tomu to, které bylo dovezeno 
do prodejny ne zcela dopečené a do finální 
podoby se přivádí přímo v prodejním 
místě. „Obyčejný rohlík kyne při teplotách 
mezi 35 až 40 °C po dobu 30 až 40 minut. 
Naproti tomu kaiserky nebo jiné dopékané 
pečivo před hlubokým zamražením kynou 

rubrika podporována

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, archiv redakce

zaostřeno
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při pokojových teplotách po dobu až dvou 
hodin,“ vysvětluje přednosti dopékaného 
pečiva oproti rozpékaným agrární analytik 
Petr Havel. „Při dlouhém kynutí probíhají 
v takovém pečivu kvasné procesy obdobné 
třeba zrání masa, což vede k lepší výsledné 
nutriční hodnotě příslušných výrobků. 
Navíc díky nedokončenému pečení 
zůstává v nedopékaném a následně 
hluboce zamraženém pečivu vyšší podíl 
vody, takže výrobek po finálním dopečení 
na prodejnách zůstává dlouho vláčný“.

4. Chléb by měl být levný. 
I v případě chleba platí – za kvalitu 
je třeba si připlatit. Cena za chléb 
totiž zahrnuje jak náklady na jeho 
výrobu, tak přiměřený zisk pro pekaře. 
„Spotřebitelská cena 1 kg konzumního 
chleba v České republice je velmi 
nízká (dle ČSÚ 23,14 Kč) a zdaleka 
neodráží hodnotu tohoto produktu,“ 
vysvětluje Ing. Jaromír Dřízal, předseda 
Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů 
v ČR. „Je to dáno zejména cenovou 
politikou obchodních řetězců, kde se 
často prodává chléb v akčních cenách 
za ‚Super cenu‘.“ 

Přitom situace ve vyspělých státech EU je 
naprosto odlišná – chléb je výrazně dražší. 
Jako dobré srovnání může sloužit porovnání 
ceny benzínu a chleba. Například v Německu 
1 kg chleba stojí v pekařství od 2,40 €, ale 
1 litr benzínu se pohybuje okolo 1,60 €. 
To znamená, že chléb je o polovinu dražší 
než benzín. V Čechách je systém hodnot 
a cen deformovaný – o více než polovinu 
je dražší benzín než chléb. „Mýtus levného 
chleba vznikl za socialismu, kdy byla cena 
prakticky ze 100 % dotována,“ vzpomíná 
Jaromír Dřízal. „V roce 1989 stál 1 kg chleba 
4,40 Kč a za dvacet let se tedy cena zvýšila 
pětinásobně.“ Náklady na jeho výrobu 
a průměrná mzda v ČR se však za toto 
období zvýšila více než desetinásobně.

5. Bílé pečivo je nezdravé a nevhodné. 
Bílé pečivo je vhodné především pro děti 
a sportovce, kteří potřebují nabrat svalovou 
hmotu. Vynikající je také pro děti do tří let, 
u kterých bychom na příjem vlákniny a tedy 
i celozrnného pečiva měli být raději opatrní. 
Příliš velké množství bílého pečiva v jídelníčku 
běžného spotřebitele může vést k nadváze. 
Výživově mnohem horší než bílé pečivo je 
ale sladké trvanlivé pečivo, jako například 
croissanty nebo koblihy, které v mnoha 
případech obsahuje i nekvalitní rostlinné tuky.

6. Dobrý chléb se dá vyrobit jen 
klasickým způsobem.  
Výroba chleba klasickým způsobem, tj. 
postupným pomnožováním žitného kvasu, 
není jediným správným technologickým 

postupem. „Pekařský obor se vyvíjí stejně 
jako celá společnost,“ porovnává Jaromír 
Dřízal. „Dynamický rozvoj techniky, nových 
technologií, surovin a přísad umožňují dnes 
pekařům vyrábět kvalitní chléb v kratším 
čase, a to operativněji a ekonomičtěji než 
v minulosti.“ Ústup od tradiční technologie 
je reakcí na změny na trhu v poslední 
době i na značně kolísající objednávky 
obchodníků narušující technologický 
proces a jejich tlak na co nejnižší cenu. 
Stejným způsobem se vyrábí chléb 
i ve vyspělých „chlebových“ zemích, jako je 
Německo nebo Rakousko. 
Také dnes již neplatí, že všichni zákazníci 
upřednostňují kvasový chléb – situace 
se mění, řada signálů z trhu ukazuje, že 
zákazníci si oblíbili i jiné druhy chleba, 
spotřebitelské preference jsou dnes velmi 
rozmanité a v poslední době se prosazují 
pekárny se zkráceným vedením kvasů. 
„Stejně jako polévka může být instantní 
nebo domácí knedlíčková, lze vyrobit chléb 
standardní i vysoké kvality,“ říká Jaromír 
Dřízal. Zákazník má vždy možnost si vybrat 
a za kvalitu připlatit.

7. Správný chleba by měl být měkký. 
Správný chléb by měl naopak po zmáčknutí 
zapraskat a spodní kůrka by měla 
po poklepání „zazvonit“. Není na škodu, 
když je na povrchu trochu rozpraskaný. 
Čerstvý chléb není vždy ten nejměkčí, který 
se dá zmáčknout. Takové chleby jsou jako 
buchta – měkkost ovlivňuje větší množství 
vody. Chléb má být dobře propečen,        ► 

zaostřeno

Čím se chléb dnes vylepšuje?
Zlepšující přípravky používané při výrobě 
chleba vycházejí převážně z přírodních 
materiálů a jejich cílem je zlepšovat 
výslednou kvalitu chleba. Pro výrobce 
znamenají často zjednodušení, popř. 
zkrácení výrobního postupu a zefektivně-
ní výroby (méně zmetků). Pro spotře-
bitele přináší standardní kvalitu, větší 
pestrost sortimentu a často také delší 
trvanlivost výrobku a zaručené výživové 
a zdravotní vlastnosti. Tyto prostředky 
se běžně používají při výrobě chleba 
ve všech státech Evropské unie.
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jen tak si zachová aromatické látky a má pak 
menší sklon k plesnivění. Zejména při nákupu 
chleba v supermarketech se do povědomí 
spotřebitelské veřejnosti vloudila mylná 
představa, že měkký chléb rovná se čerstvý 

chléb. Obchodníci, aby vyhověli poptávce, 
nutí pekaře, aby takovýto méně propečený 
chléb dodávali zákazníkům. Pekaři 
samozřejmě respektují nákupní preference 
a „měkký“ chléb vyrobí a dodají.

8. Extrudované pečivo je dietní. 
Extrudované (pufované) pečivo sice zdravě 
vypadá a působí, ale být to tak vždy nemusí. 
Často má totiž vysoký glykemický index, 
takže nejenže nebudete hubnout, ale navíc 
budete mít často hlad. Pokud jste si oblíbili 
chlebíčky s polevou, pozorně si pročtěte její 
složení a vyhněte se výrobkům s přidanými 
ztuženými tuky. Obecně se extrudované 
pečivo hodí spíše po sportovní nebo jiné 
fyzické námaze.

9. Pečivo není zdravé a navíc 
se po něm tloustne.  
Pečivo je zdrojem kvalitních složených 
sacharidů, které jsou důležitým 
zdrojem energie především pro náš 
mozek a nervový systém. Chléb sám je 

významným zdrojem bílkovin, vitaminů 
řady B, železa, vápníku a vlákniny. 
Vyšší podíl žita v chlebu blahodárně 
působí na peristaltiku střev, proti zácpě 
a nádorům. Pečivo z celozrnné mouky 
příznivě vyrovnává hladinu cukru v krvi, 
dodává našemu tělu vitaminy, minerální 
látky a esenciální mastné kyseliny. 
Ani při dietě se pečivu vyhýbat nemusíme, 
konzumujeme jej ovšem raději v ranních 
a dopoledních hodinách jako snídani nebo 
svačinu. Vybíráme si ovšem celozrnné nebo 
tmavé druhy. Ženy si mohou dopřát 60 g 
pečiva denně, muži dvakrát tolik.

10. Celozrnné = cereální. 
Chcete zdravé pečivo s kousky slupek 
a pšeničnými klíčky? Hledejte označené 
celozrnné. To musí podle legislativy 
obsahovat nejméně 80 % celozrnné mouky 
a bývá také dražší. Pojmy jako vícezrnné, 
multizrnné nebo cereální jsou zavádějící. 
Pečivo tedy může být vícezrnné, ale přitom 
vůbec nemusí být celozrnné. ●

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

Titul „Chléb roku 2014“ získaly v  le-
tošním, již dvacátém ročníku ná-
rodní soutěže o  nejlepší chléb roku 
pekárny v  Herinku a  ve  Žďáru nad Sá-
zavou. Vítězem kategorie „Konzum-
ní chléb roku“ se  stal chléb z  pekár-
ny Zelená louka společnosti Penam.  

V  kategorii „Řemeslný chléb roku“ zví-
tězil chléb z  pekárny Enpeka Žďár nad 
Sázavou. V  konkurenci 45  soutěžních 

vzorků pekáren z  celé České republiky 
je vybrala odborná porota v  rámci pe-
kařských slavností Dny chleba, které se 
uskutečnily 5. června ve městě potravi-
nářů Pardubicích.

KTERÝ CHLÉB  
JE NEJLEPŠÍ?
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rubrika podporována
zaostřeno

  chléb je vyhláškou MZe č.333/1997 Sb. 
definován jako pekařský výrobek kypřený 
kvasem, popřípadě droždím, ve tvaru 
veky, bochníku nebo formový, s výjimkou 
netradičních druhů chleba, o hmotnosti 
nejméně 400 gramů (s výjimkou krájeného 
chleba a netradičních druhů chleba)

  název „staročeský chléb“ nebo „tradiční 
chléb“ lze použít pouze pro chléb, který 
je kypřen vitálním žitným kvasem, 
s minimálním obsahem 70 % vymleté 
žitné mouky z celkového množství 
mlýnských výrobků

  název „selský chléb“ lze použít pro chléb 
s charakteristickými velkými 
i nepravidelnými póry, tvarovaný 
do kulatého bochníku o hmotnosti 
nejméně 2 kg a s obsahem nejméně 60 % 
žitné mouky z celkového množství 
mlýnských obilných výrobků

  konzumací 100 g tmavého chleba kryjeme 
následující podíl doporučené denní 
dávky: 8 % hořčíku, 3,5 % železa, 38 % 
thiaminu (vitamin B1), 32 % riboflavinu 
(vitamin B2) a 19 % niacinu (vitamin B3)

  v České republice existuje více než 150 
druhů chleba. Podle receptury, případně 
technologie, je můžeme rozdělit na čtyři 

základní typy: 1. konzumní pšeničnožitný 
nebo žitnopšeničný chléb, 2. pšeničný 
chléb (zejména toastový), 3. žitný chléb, 
4. vícezrnný a speciální chléb

  konzumní chléb s kmínem nebo bez kmínu 
patří mezi základní potraviny. Ve svém 
recepturním složení obsahuje většinou 
30 až 60 % žitné mouky chlebové doplněné 
40 až 70 % pšeničné mouky chlebové

  hmotnostní rozpětí vyráběných 
konzumních chlebů je nejčastěji 700 až 
1200 g/ks. Menší gramáže se vyskytují 
častěji u kulatých nebo tvarově se 
odlišujících či krájených chlebů. Dříve 
běžná hmotnost 1500 g/ks je dnes spíše 
výjimkou

  základní povrchová úprava konzumního 
chleba se rozlišuje na český nebo moravský 
typ s lesklým, vlaženým povrchem 
a šumavský typ s povrchem moučeným

  kmínový chléb se vyrábí stejným 
způsobem jako konzumní typ, pouze 
recepturní dávka kmínu do těsta činí 0,5 
až 0,8 %. Další množství kmínu může být 
použito na posyp povrchu

  pšeničné nebo pšeničnožitné chleby 
s vyšším obsahem pšeničné mouky se 
lépe propékají a mají zpravidla větší 

pórovitost střídy. Žitné nebo 
žitnopšeničné chleby s vyšším obsahem 
žitné mouky vážou větší množství vody 
v těstě, hůře se propékají a mají většinou 
menší pórovitost střídy (jsou hutnější)

  v malých provozech se chléb krájí a balí 
v oddělených místnostech nebo 
ve speciálních k tomu určených boxech

   průmyslové pekárny používají ke krájení 
(řezání) a následnému balení chleba 
různá zařízení od poloautomatických 
po plně automatická

  vady chleba jsou způsobeny následujícími 
faktory nebo jejich kombinacemi: 
nevhodnými surovinami, nedodržením 
technologického postupu v některé fázi 
výroby nebo nesprávnou funkcí 
technologického zařízení (tvarování těsta, 
sázení, pečení) ●

Nejvyšší hodnocení mají chleby s pravi-
delným a neporušeným tvarem, optimál-
ně kynuté bez ostrých hran a  s  velkým 
objemem, s  kůrkou jiskrně kaštanovou 
s možností parcelace, která je přiměře-
ně silná, čistá, stejnoměrně zabarvená 
a neporušená. Střída má být stejnorodá, 
s barvou odpovídající receptuře bez stí-
nů a vlhkých míst, velmi pružná, po celé 
ploše čistá a vláčná, s pravidelnými póry 
bez dutin. Vůně by měla být lahodná, 
typicky chlebová, po  použitých surovi-
nách. Chuť je nejlépe ceněná typicky 
chlebová, lahodná, mírně navinulá, při-
rozeně aromatická po  použitých suro-
vinách. Podobně lze hodnotit i  ostatní 
pekařské výrobky z  oblasti běžného, 
jemného či speciálního pečiva. Naše po-
zornost by se měla zaměřit na měkkost 
po určité době od upečení, nízký obsah 
smažicího tuku ve  výrobku, konzistenci 
nebo chuť a vůni náplně.

IDEÁLNÍ CHLÉB

Jaké jsou přípustné záporné 
hmotnostní odchylky 
u pekařských výrobků?
Chléb nebalený – 6 %
Chléb balený – 5 %

Jak je to s vlákninou?
Výživové tvrzení, že se jedná o potravinu, 
která je zdrojem vlákniny, a jakékoliv 
tvrzení, které má pro spotřebitele prav-
děpodobně stejný význam, lze použít 
pouze tehdy, obsahuje-li produkt ales-
poň 3 g vlákniny na 100 g nebo alespoň 
1,5 g na 100 kcal. 
Výživové tvrzení, že se jedná o potravinu 
s vysokým obsahem vlákniny, a jakékoli 
tvrzení, které má pro spotřebitele prav-
děpodobně stejný význam, lze použít 
pouze tehdy, obsahuje-li produkt ales-
poň 6 g vlákniny na 100 g nebo alespoň 
3 g na 100 kcal.

Když se řekne  
chleba, víte, že...?
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Sladké léto

Nakoupili jsme 24 vzorků balených ochuce-
ných vod v běžné tržní síti, vody minerální, 
pramenité i pitné. Analyticky i senzoricky je 
testovali odborníci Ústavu analýzy potravin 
a výživy Vysoké školy chemicko-techno-
logické v Praze. Zjišťovali obsah cukru, 
dusičnanů, konzervačních látek, kyseliny 
askorbové (vitaminu C) a stanovili i profil 
použitého aroma. V senzorické porotě 
zasedlo 32 členů, u každého vzorku hodno-
tilo chuť, vůni, intenzitu ovocného aroma 
a sladké chuti 16 lidí. 

Bez cukru to nejde 
Kromě vody je samozřejmě základní 
složkou ochucených nápojů aroma a cukr. 
Slazené cukrem, v množství průměrně 
37 gramů na litr, byly všechny testované 
vzorky, kromě výrobku Toma Natura Po-
meranč. Nejsladší vůbec byl vzorek Sagu-
aro Jahoda s 22 kostkami cukru v 1,5litro-
vém balení. Všechny nápoje určené dětem 
obsahovaly kolem 40 gramů cukru na litr 
a po vypití lahvičky tak dítě má v podstatě 
vybránu polovinu své denní dávky cukru. 
Navíc si vytvoří návyk na sladkou chuť, 
který ho již neopustí. Je proto možné, 
že i v dospělosti bude dávat přednost 
aromatizovaným potravinám, protože mu 
přirozená chuť potravin a nápojů bude 
připadat příliš mdlá.

Hledejte slovo „přírodní“
Chuť ovoce dodávají vodám aromata, tedy 
látky jak přírodní, tak uměle vyrobené. 
Zajímá vás, jaký druh byl použit při výrobě 
vody, kterou pijete? Z obalu se to bohužel 
nedozvíte, výrobce druh aromatu uvádět 
nemusí. Ta přírodní jsou ovšem velmi dra-
há, a proto se obecně používají mnohem 
méně, a na obalu je poznáte podle formu-
lace například „přírodní malinové aroma“ 
v případě malin.

Malina vítězí
A jak vzorky vod hodnotila senzorická porota? 
Nejoblíbenější příchutí se na plné čáře stala 
malina – nejvíce porotě chutnala Korunní Mali-
novka. „Při degustaci jsme hodnotili chuť, vůni 
a kvalitu chuti, tedy jestli je výrazná ovocná, 
dále samostatně kvalitu a intenzitu sladké 
chuti,“ vysvětluje Prof. Ing. Jana Dostálová, 
CSc. z VŠCHT v Praze. „Na žádný vyloženě 
špatný výrobek s chuťovými vadami nebo 
jinými závadami jsme nenarazili. U řady výrob-
ků ovšem bylo cítit, že se jedná o syntetické 
příchutě, protože nechutnaly po typickém 
čerstvém ovoci. Chuť umělých sladidel se v po-
slední době již hodně přiblížila chuti cukru, 
ale cítit přece jen je. Potěšila mě nepřítomnost 
intenzivní sladké chuti u většiny nápojů, což 
je pozitivní – když tyto nápoje konzumují děti, 
zvyknou si na příliš sladkou chuť.“

Nebojte se sladidel
Na obsahu cukru záleží i energetická hodnota 
nápoje. Pokud je cukru velké množství, z vý-

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, MF Dnes

Samotná voda vám nechutná, 
a tak občas sáhnete po té 
s ovocnou příchutí? Rozhodli 
jsme se ochucené vody 
otestovat a zhodnotit 
jejich složení, chuť i kvalitu 
značení. Navíc jsme zjišťovali, 
jak je to s jejich zdravotní 
nezávadností, a hlavně – zda 
jsou vhodné jako nápoje pro 
děti. Právě ty je totiž většinou 
mají ve velké oblibě.

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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živového hlediska se nejedná o ideální nápoj. 
I z tohoto důvodu dává mnoho zákazníků 
přednost nápojům s náhradními sladidly, 
které snižují energetickou hodnotu a samo-
zřejmě i příjem cukru. Všechna sladidla po-
užívaná v tuzemském potravinářství musejí 

být bezpečná a povolená do potravinářských 
výrobků, ovšem v případě konzumace těchto 
nápojů malými dětmi, které mají nízkou 
hmotnost, by mohlo dojít k překročení přija-
telného množství. Závažné ohrožení zdraví 
ovšem nehrozí ani v tomto případě.
Některé z testovaných vzorků obsahovaly 
i konzervanty. Pokud tedy děti 
v horkých letních dnech vypijí 
nadměrné množství těchto 
nápojů, přijmou nejen větší 
množství sladidel, ale také 
konzervačních látek. Například 
kyseliny askorbové (vitaminu C), 
která se do vod přidává kvůli svým an-
tioxidačním vlastnostem, jež chrání aro-
ma nápoje před působením kyslíku. Nejde 
tedy o obohacení vody vitaminem, ale 
o aditivum důležité pro technologii 
výroby. Mnoho vzorků obsahovalo 
i chemické konzervační látky.

Bez barviv i dusičnanů
Pozitivním zjištěním testu pak určitě 
je, že ochucené vody neobsahují 
umělá barviva a že obsah dusičnanů 
se podle výsledků analýz pohyboval 
hluboko pod limitem. Navíc mohou být 
ochucené vody rychlým zdrojem energie. ●

Jak číst tabulky?
Obsah cukru: součet sacharózy, glukózy a fruktózy. Cukr je navíc 
přepočítán na kostky cukru v půl litru vody.
Cena: Uvádíme cenu přepočítanou na jeden litr.
Složení: Uvádíme druh vody (pramenitá, minerální nebo pitná), druh 
sladidla a ochucující složky.
Porota: 32členný panel porotců hodnotil chuť, vůni, intenzitu ovocné-
ho aroma a sladké chuti školními známkami od 1 do 5.
Známka testu: Zahrnuje senzorické hodnocení (50 %), obsah cukru 
(20 %), dusičnany (10 %), konzervační látky (10 %) a informace na oba-
lech (10 %).

Co hledat na obalu?
Na obalu ochucené vody musí být uvedena:
• energetická hodnota
• lokalita a název zdroje (u vody minerální a pramenité)
•  údaj „sycený nápoj“, pokud byla voda dosycena oxidem uhličitým 

(u vody minerální a pramenité)
• aroma, pokud bylo použito při výrobě

Co se přidává do ochucených vod?
Přírodní aroma: Pochází z přírodních surovin, například fermentací 
mikroorganismů z glukózy.
Nemusí pocházet přímo z ovoce, chuťově se mu však podobá a musí 
obsahovat pouze přírodní aromatické látky nebo aromatické přípravky.
Aroma: Je vždy uměle vyrobené a vždy by takto mělo být označováno, 
aby nedocházelo ke klamání spotřebitele. Může obsahovat jak přírod-
ní, tak syntetické látky s aromatickými vlastnostmi. Aromata obecně 
dodávají pokrmům vůni a chuť, zesilují chuť nebo ji nahrazují. 
Přírodní jahodové aroma: Alespoň 95 % aromatické složky bylo 
získáno z jahod.



Korunní  
Malinovka
Výrobce: Karlovarská Korunní
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
9,90 Kč
Ochucení: 
aroma
Obsah cukru: 
11,5 g/0,5 l  
(2,9 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr, sladidlo (cyklamát 
sodný, sacharin, 
acesulfam K, aspartam)
Energetická hodnota 100 ml: 
53 kJ

Z analýz: Voda je slazena cukrem i sladidly, 
obsah cukru není tak vysoký jako u ostatních. 
Středně aromatizovaná. 

Z degustace: Vůně příjemná, ovocná příchuť 
střední, sladkost průměrná, chuť dobrá. 
Známka za senzorické hodnocení 2,2.

Známka testu 2,0

Aquila  
Aquabeauty Jahodová
Výrobce: Karlovarské min. vody
Voda: pramenitá

Cena za 1 l:  
12,60 Kč
Ochucení: 
jah. šťáva 1 %, výtažek 
z anan. stvolu 0,1 %, šťáva 
z aloe 0,05 %, aroma
Obsah cukru: 
12 g/0,5 l  
(3 kostky cukru)
Sladidlo: 
fruktóza
Energetická hodnota 100 ml: 
50 kJ

Z analýz: Silně aromatizovaná, obsah cukru 
pod průměrem. Údaje na obalu téměř 
nečitelné. 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť dobrá, 
sladkost velmi slabá, chuť dobrá, bez pachutí. 
Známka za senzorické hodnocení 2,7.

Známka testu 2,2

Mattoni perlivá  
s příchutí pomeranč
Výrobce: Karlovarské min. vody
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
11,30 Kč
Ochucení: 
pom. aroma
Obsah cukru: 
23 g/0,5 l  
(5,8 kostek cukru)
Sladidlo: 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
86 kJ

Z analýz: Středně aromatizovaná. Vysoký 
obsah cukru. Údaje na obale špatně čitelné 
kvůli malému písmu.  

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
výrazná, sladkost příjemná, chuť dobrá. 
Známka za senzorické hodnocení 2,3.

Známka testu 2,3

Hanácká kyselka  
Pomeranč
Výrobce: Hanácká kyselka
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
10,60 Kč
Ochucení: 
pom. aroma
Obsah cukru: 
11,5 g/0,5 l  
(2,9 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr,  
sladidlo (sacharin)
Energetická hodnota 100 ml: 
54 kJ

Z analýz: Voda je slazena cukrem i umělým 
sladidlem, obsah cukru není tak vysoký jako 
u ostatních. Slabě aromatizovaná.  

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť málo 
výrazná, sladkost střední, příjemná, bez 
pachutí, chuť dobrá. Známka za senzorické 
hodnocení 2,6.

Známka testu 2,1

Saguaro Jablko  
neperlivá
Výrobce: neuveden
Voda: pitná

Cena za 1 l:  
7,90 Kč
Ochucení: 
jableč., hrozn. a citr. šťáva 
z konc. 1 %, př. aroma, 
jabl. aroma
Obsah cukru: 
23 g/0,5 l  
(5,8 kostek cukru)
Sladidlo: 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
89 kJ

Z analýz: Silně aromatizovaná, vysoký  
obsah cukru. 
 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
výrazná, hodně sladká, bez pachutí, chuť 
dobrá. Známka za senzorické hodnocení 2,2.

Známka testu 2,4

Rio H2O s pomerančovou 
dužninou
Výrobce: McCarter Slovensko
Voda: pramenitá

Cena za 1 l:  
18,60 Kč
Ochucení: 
pom. šťáva z koncentrátu 
5 %, pom. dužnina 1,5 %, 
aroma
Obsah cukru: 
13 g/0,5 l  
(3,2 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr, fruktóza, sladidlo 
(stéviol-glykosidy)
Energetická hodnota 100 ml: 
42 kJ

Z analýz: Nápoj se liší ve větším množství 
ovocné šťávy. Není čirý. Slazen sladidlem ze 
stévie a řepným cukrem, nižší celkový obsah 
cukru. Silně aromatizovaný. 

Z degustace: Vůně i sladkost příjemná, 
ovocná příchuť výrazná. Známka za 
senzorické hodnocení 2,4.

Známka testu 2,2

VÍTĚZ
TESTU
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Jupík Aqua  
Jablko
Výrobce: Kofola
Voda: pramenitá

Cena za 1 l:  
35,80 Kč
Ochucení: 
aromata, jab. šťáva 
z konc. 0,1 %
Obsah cukru: 
20 g/0,5 l  
(4,9 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr, glukozo-fruktózový 
sirup
Energetická hodnota 100 ml: 
75 kJ

Z analýz: Silně aromatizovaná, vysoký  
obsah cukru. 

Z degustace: Vůně nepříjemná, příchuť 
výrazná, sladkost silná, lehce umělá pachuť, 
celkově chuť dobrá. Známka za senzorické 
hodnocení 2.

Známka testu 2,5

Bon Aqua  
Červený pomeranč
Výrobce: Coca-cola HBC ČR
Voda: pramenitá

Cena za 1 l:  
7,30 Kč
Ochucení: 
aroma
Obsah cukru: 
18 g/0,5 l  
(4,5 kostek cukr)
Sladidlo: 
fruktózo-glukózový sirup
Energetická hodnota 100 ml: 
73 kJ

Z analýz: Středně aromatizovaná, 
průměrný obsah cukru. Konzervována 
kyselinou sorbovou. 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
průměrná, sladkost slabá, příjemná, chuť 
dobrá, bez pachutí. Známka za senzorické 
hodnocení 2,4.

Známka testu 2,6

Magnesia  
Red Malina
Výrobce: Karlovarské min. vody
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
13,30 Kč
Ochucení: 
mal. šťáva 0,2 %, aroma
Obsah cukru: 
17,5 g/0,5 l  
(4,4 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
79 kJ

Z analýz: Slabě aromatizovaná, obsah cukru 
průměrný.  

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
intenzivní, málo malinová, sladkost střední, 
příjemná, chuť podprůměrná, je cítit umělá 
pachuť. Známka za senzorické hodnocení 3,3. 

Známka testu 2,6

Toma Natura  
Svěží neslazená Pomeranč
Výrobce: Pepsico CZ
Voda: pramenitá

Cena za 1 l:  
6,80 Kč
Ochucení: 
aroma
Obsah cukru: 
0
Sladidlo: 
0
Energetická hodnota 100 ml: 
15 kJ

Z analýz: Silně aromatizovaná, nulový obsah 
cukru a sladidel. Nejvhodnější na pravidelné pití. 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť velmi 
slabá, sladkost žádná, chuť podprůměrná. 
Známka za senzorické hodnocení 3,3.

Známka testu 2,5

Hanácká kyselka  
Malina jemně perlivá
Výrobce: Hanácká kyselka
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
9,90 Kč
Ochucení: 
mal. aroma
Obsah cukru: 
16,5 g/0,5 l  
(4,1 kostky cukru) 
Sladidlo: 
cukr, sladidlo (sacharin)
Energetická hodnota 100 ml: 
54 kJ

Z analýz: Slabě aromatizovaná, obsah cukru 
pod průměrem.  

Z degustace: Vůně slabá, příchuť střední, 
sladkost střední, příjemná, pachuť po 
sladidlech, chuť horší. Známka za senzorické 
hodnocení 3,1.

Známka testu 2,6

Aquila  
Aquabeauty Jablečná
Výrobce: Karlovarské min. vody
Voda: pramenitá

Cena za 1 l:  
12,60 Kč
Ochucení: 
jabl. šťáva 0,8 %, výtažek 
z anan. stvolu 0,1 %, šťáva 
z aloe 0,05 %, aroma
Obsah cukru: 
10,5 g/0,5 l  
(2,7 kostky cukru)
Sladidlo: 
fruktóza
Energetická hodnota 100 ml: 
50 kJ

Z analýz: Středně aromatizovaná, obsah 
cukru nižší. Údaje na obalu nečitelné. 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
nevýrazná, sladkost slabá, příjemná, chuť 
podprůměrná, s umělou pachutí. Známka za 
senzorické hodnocení 3,3.

Známka testu 2,5
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Mattoni perlivá  
s příchutí zeleného jablka
Výrobce: Karlovarské min. vody
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
7,90 Kč
Ochucení: 
aroma
Obsah cukru: 
22 g/0,5 l  
(5,5 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
87 kJ

Z analýz: Slabě aromatizovaná, vysoký obsah 
cukru. Špatně čitelné údaje.  

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
nevýrazná, sladkost střední, příjemná, 
chuť průměrná. Známka za senzorické 
hodnocení 2,8. 

Známka testu 2,7

Korunní  
jemně perlivá Citron
Výrobce: Karlovarská Korunní
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
9,90 Kč
Ochucení: 
aroma
Obsah cukru: 
11,5 g/0,5 l  
(2,9 kosky cukru)
Sladidlo: 
cukr, sladidla (cyklamát 
sodný, sacharin, 
acesulfam K, aspartam)
Energetická hodnota 100 ml: 
53 kJ

Z analýz: Silně aromatizovaná,  
nižší obsah cukru. 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
i sladkost slabá, umělá pachuť, chuť 
podprůměrná. Známka za senzorické 
hodnocení 3,3. 

Známka testu 2,7

Albert Quality  
Šmoulík Aqua Citron
Výrobce: Hoop Polska
Voda: pitná

Cena za 1 l:  
23,80 Kč
Ochucení: 
aroma, citr. šťáva z konc. 
0,1 %
Obsah cukru: 
19,5 g/0,5 l  
(4,9 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr, glukózo-fruktózový 
sirup
Energetická hodnota 100 ml: 
75 kJ

Z analýz: Středně aromatizovaná, nevhodná 
pro malé děti kvůli obsahu konzervantů 
a množství cukru.  

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
i sladkost střední, umělá pachuť, chuť dobrá. 
Známka za senzorické hodnocení 3,1.

Známka testu 2,8

Dobrá voda  
Jahoda neperlivá
Výrobce: Poděbradka
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
9,90 Kč
Ochucení: 
aroma
Obsah cukru: 
23 g/0,5 l  
(5,8 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
94 kJ

Z analýz: Středně aromatizovaná, vysoký 
obsah cukru. Konzervována kyselinou 
benzoovou. 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
výrazná, sladkost silná, příjemná, bez 
pachutí, chuť dobrá. Známka za senzorické 
hodnocení 2,7.

Známka testu 2,7

Jupík  
Crazy Aqua Jahoda
Výrobce: Kofola
Voda: pramenitá

Cena za 1 l:  
38 Kč
Ochucení: 
jah. šťáva z konc. 0,2 %, 
aromata
Obsah cukru: 
20 g/0,5 l  
(5 kostek cukru)
Sladidlo: 
cukr, glukózo-fruktózový 
sirup
Energetická hodnota 100 ml: 
75 kJ

Z analýz: Středně aromatizovaná, vysoký 
obsah cukru. 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť středně 
výrazná, sladkost střední, umělá pachuť, 
chuť průměrná. Známka za senzorické 
hodnocení 2,9.

Známka testu 2,8

Ondrášovka  
s příchutí Pomeranč
Výrobce: Ondrášovka
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
9,70 Kč
Ochucení: 
aroma
Obsah cukru: 
21 g/0,5 l  
(5,2 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
81 kJ

Z analýz: Středně aromatizovaná, vysoký 
obsah cukru. Konzervována kyselinou 
sorbovou a benzoovou.  

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
i sladkost střední, chuť dobrá. Známka za 
senzorické hodnocení 2,5.

Známka testu 2,7
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Kubík  
Waterrr Jahoda
Výrobce: v EU
Voda: pitná

Cena za 1 l:  
37,80 Kč
Ochucení: 
jah. šťáva z konc. 0,1 %, 
citr. šťáva z konc., aroma
Obsah cukru: 
28,5 g/0,5 l  
(7,1 kostek cukru)
Sladidlo: 
třtinový cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
76 kJ

Z analýz: Slabě aromatizovaná, není vhodná 
pro děti kvůli množství cukru.   

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
výrazná, sladkost silná. Známka za senzorické 
hodnocení 2,4.

Známka testu 2,8

Poděbradka  
Citron jemně perlivá
Výrobce: Poděbradka
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
11,30 Kč
Ochucení: 
aroma
Obsah cukru: 
19 g/0,5 l  
(4,7 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr, glukózo-fruktózový 
sirup
Energetická hodnota 100 ml: 
81 kJ

Z analýz: Silně aromatizovaná, obsah cukru 
lehce vyšší. Konzervována kys. benzoovou.  

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
výrazná, sladkost střední, bez pachutí,  
chuť průměrná. Známka za senzorické 
hodnocení 3. 

Známka testu 2,9

Saguaro  
Jahoda neperlivá
Výrobce: neuveden
Voda: pitná

Cena za 1 l:  
7,90 Kč
Ochucení: 
jabl., hroz. a citr. šťáva 
z konc. 0,95 %, přír. aro-
ma, jah. aroma, jah. šťáva 
z konc. 0,06 %, jabl. aroma
Obsah cukru: 
30 g/0,5 l  
(7,4 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
106 kJ

Z analýz: Silně aromatizovaná, nejvyšší 
obsah cukru ze všech.  

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
výrazná, sladkost silná, chuť průměrná,  
bez pachutí. Známka za senzorické 
hodnocení 3.

Známka testu 3,0

Jana  
citron - limetka
Výrobce: v Chorvatsku
Voda: minerální

Cena za 1 l:  
29,80 Kč
Ochucení: 
přír. citr. aroma
Obsah cukru: 
8 g/0,5 l  
(2 kostky cukru)
Sladidlo: 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
34 kJ

Z analýz: Slabě aromatizovaná, hodně nízký 
obsah cukru.  

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
nevýrazná, sladkost slabá, chuť 
podprůměrná. Známka za senzorické 
hodnocení 3,7.

Známka testu 2,8

Rajec  
Lesní malina nesycená
Výrobce: Kofola
Voda: pramenitá

Cena za 1 l:  
12,20 Kč
Ochucení: 
šťáva z konc. z malin 1 %, 
směs rostlin. koncentrátů, 
aroma
Obsah cukru: 
19 g/0,5 l  
(4,7 kostky cukru)
Sladidlo: 
glukózo-fruktózový sirup, 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
82 kJ

Z analýz: Silně aromatizovaná, obsah cukru 
průměrný. Konzervována kys. benzoovou. 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
střední, sladkost příjemná, umělá pachuť, 
chuť podprůměrná. Známka za senzorické 
hodnocení 3,2.

Známka testu 3,1

Clever sycený nápoj  
s příchutí maliny
Výrobce: Veseta Kyšice
Voda: pitná

Cena za 1 l:  
5,30 Kč
Ochucení: 
aroma
Obsah cukru: 
23 g/0,5 l  
(5,7 kostek cukru)
Sladidlo: 
cukr
Energetická hodnota 100 ml: 
85,7 kJ

Z analýz: Středně aromatizovaná, vysoký 
obsah cukru. Konzervována kys. benzoovou. 
Nejvyšší obsah dusičnanů. 

Z degustace: Vůně příjemná, příchuť 
výrazná, sladkost střední, bez pachutí, chuť 
dobrá. Známka za senzorické hodnocení 2,3. 

Známka testu 2,8
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testovali jsme pro vás – ochucené vody
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Výsledky našeho testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém hodnocení 
členů redakce. V tabulkách naleznete výsledky testování. Nejedná se o body, nýbrž o pořadí jednotlivých vzorků v parametru chuť.

Připravila Jana Uhlířová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Historie chlebových plátků s náplní spadá 
až do starobylé Palestiny a nechyběly ani 
na lodi Kryštofa Kolumba, když se plavil 
objevit Nový svět. Název ale získaly až 
v 18. století díky Johnu Montagovi, lordovi 
ze Sandwiche, který si nehodlal karetní 
radovánky komplikovat pojídáním pokrmu 
příborem a vyžádal si sendvič přímo do ruky. 

Neslaný nemastný
Právě praktičnost sendviče a jednoduchá 
příprava je jeho hlavním plusem. Na tak 
jednoduchém složení, jako je toastový chléb, 

šunka, sýr, máslo nebo pomazánka a trocha 
zeleniny se asi nedá moc zkazit, chtělo by se 
říct. Inu, dá. Je velký rozdíl mezi sendvičem, 
do kterého výrobce navrstvil nejlevnější 
suroviny bez ladu a skladu, a mezi jídlem, 
u kterého se někdo zamyslel nad souladem 
chutí. V prvním případě se sice najíte, ale 
za chvíli už nevíte, že a co jste vlastně jedli, 
v druhém případě může sendvič výjimečně 
nahradit i oběd. Takový vzorek se nám však 
nepovedlo odhalit.

Obnažená pravda
Sendviče jsme rozbalili, obnažili, rozkryli 
a přísady pečlivě zvážili. Vám to ovšem nedo-
poručujeme – některé věci by asi měly zůstat 
tajemstvím výrobců. Gramáže plus mínus 
souhlasily, rozložení přísad je promyšleným 
strategickým tahem, ale o tom dále. Balení jsou 
hodně podobná, lepší jsou samozřejmě dva 
odděleně zabalené kousky, o které se prakticky 
a hlavně hygienicky můžete podělit s druhým 
jedlíkem bez nutnosti oddělovat dva přilepené 
kusy chleba nerozlučné jako Romeo a Julie.

Zlatý střed
Sendvič hraje především na první dojem. 
Buď se vám líbí, nebo ne. Tady se na nějaké 
pozdější oceňování vnitřní krásy nehraje. Navíc 
na několikáté kousnutí stejně přijdete na to, že 
všechny ingredience, které se hrdě až parádivě 
promenují v první řadě, už se do druhé linie 
nedostaly. Když to máme, tak to ukážeme, 
říkají si asi výrobci, zatímco rovnají ingredience 
na kraj a přesně do středu, aby po rozkrojení 
plátku vypadal sendvič naducaně, barevně, 

čerstvě a lákavě. Že na vás na konci čeká 
suchá kůrka, vám hned nedojde. Pak tedy 
nezbývá než vykousat první linii a střed, nebo 
si ingredience sám rovnoměrně uspořádat. 
V prvním případě rezignujeme na cenu, 
v druhém na hygienu.

Sníst raději hned
Chuť a kvalita šunky, případně sýru, mají 
kolísající úroveň, ale na množství výrobci 
nešidí. Sporné je jen použití listového salátu 
– sice dodává na estetičnosti, ale rychle se 
kazí a ovadlý nebo zahnědlý kousek dokáže 
ovlivnit celý degustační zážitek. Některé výrobky 
obsahují i tatarku nebo majonézu, která hlavně 
ve vyšších letních teplotách může být kamenem 
úrazu, ať už při samotné přepravě sendviče 
do prodejny, v regále nebo už ve vašem batůžku. 

Tajemství timingu
A když už jsme u té přepravy – do obchodů 
a trafik jsou sendviče obvykle zaváženy dvakrát 
týdně, v pondělí a ve čtvrtek, proto se raději 
jejich nákupu vyhněte v nedělní večer, pondělní 
ráno, středeční večer a čtvrteční ráno. Moc 
složité na zapamatování? Pak tedy alespoň 
pečlivě zkontrolujte datum trvanlivosti, 
případně datum výroby, pokud na obalu je. 
I nás překvapilo, když jsme v pondělí ráno 
sendvič objevili v nejmenované síti pekařství. 
A hle – byl tři dny prošlý. Obezřetnost je 
tedy na místě, zvláště v případě, kdy člověk 
tyto věci obvykle nekontroluje a třeba 
v případě pekařství a výrobku vlastní značky 
nepředpokládá starší výrobek. I zde tedy platí 
– důvěřuj, ale prověřuj.     ►

Léto je oblíbeným obdobím pro 
nákup chlazených hotových 
výrobků. Jedním z těch 
nejoblíbenějších jsou bagety 
a sendviče. Zatímco bagetám 
jsme se na zoubek podívali vloni 
a výsledky naleznete na našem 
webu, tentokrát jsme se zaměřili 
na sendviče se šunkou a sýrem.

Klamavá 
hra na  
první linii 

naše testování
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Název  Fresh to Go Premium 
sendvič šunkový 

Výrobce  vyrobeno v SR pro 
Chef Menü

Zakoupeno Billa
Cena za balení 53 Kč/230 g
Složení: bílý chléb s máslem 42 %, vepř. šunka 25 %, 
tatarská omáčka 17 %, vejce 16 % 

Název  Really Fresh 
Šunka + sýr 

Výrobce  4SNACK 

Zakoupeno nezávislá prodejna
Cena za balení 40 Kč/200 g
Složení: chléb pšen., vepř. šunka min. 11 %, rajče, 
eidam 6 %, pomaz. máslo, salát lollo biondo 

Název  Sendvič vejce, šunka, 
slanina 

Výrobce  Crocodille 

Zakoupeno Žabka
Cena za balení 65 Kč/300 g
Složení: světlý chléb 24 %, ledový salát a salát little gem 
8 %, šunka výběrová 8 %, máslová směs 6 %, tavený sýr 
6 %, rajče 2 %, ředkvička 1 %

Název  Deli Šunka a sýr 
 

Výrobce  Crocodille 

Zakoupeno Tesco
Cena za balení 30 Kč/130 g
Složení: chléb pšen. světlý 37  %, vepř. šunka 29 %, másl. 
směs 11 %, sýr gouda 9 %, okurka steril. 6 %, majonéza 5  %, 
ster. kapie 3  % 

Název  Sendvič Šunka a sýr 
 

Výrobce  Hamé 

Zakoupeno Relay
Cena za balení 59 Kč/209 g
Složení: šunka 28 %, toast. chléb světlý 23 %, 23 % 
toast. chléb tmavý, pomazánka 16 %, sýr eidam 10 % 

Název  Hello Sandwich 
se šunkou a sýrem 

Výrobce  HDS Retail Czech 
Republic a.s.

Zakoupeno Ječmínek
Cena za balení 35 Kč/160 g
Složení: toastový chléb 44  %. pomazánkové máslo - 
pažitka 20  %, šunka 18  %, sýr 30  % - 18  % 

Láká bohatým obsahem, výrazným obrázkem a ruční 
výrobou. Na první pohled zaujme množství vajíček 
a plátky šunky, vyskládané ve třech vrstvách. Hmot-
nost šunky i vajec sedí prakticky na gram. Chuťově 
dobře vymyšlené – vajíčka doprovází tatarka, šunku 
máslo. Ingrediencí je dostatečné množství, ovšem  
sendvič dodržuje hru na první linii – za bohatstvím 
přední řady se rozprostírá vzduchoprázdno.   

Slabá vrstva másla, malý kousek salátu, tenounký plá-
tek rajčete, pobledlá šunka i sýr. Ledový salát je navíc 
poněkud unavený, s hnědými flíčky, přestože v den 
testování měl před sebou ještě tři dny, kdy měl zůstat 
really fresh. Hmotnost šunky je nad deklarovaným 
množstvím. Množství zeleniny je vizuálně podprůměr-
né. Sice se najíte, ale moc si nepochutnáte. Oceňujeme 
pouze originální papírové balení. 

Zaujme už na první pohled bohatstvím obložení 
a druhů – jedno 300 g balení zahrnuje hned tři sendviče 
s různou náplní. Zaměřili jsme se na šunkový, který 
vypadá slibně a bohatě i díky štědré porci salátu a řed-
kvičky. Oceňujeme, že okurka se až marnotratně ukrý-
vá i v zadní, na první pohled neviditelné části sendviče. 
Šunky je více, než deklarují. Salát je lehce povadlý 
s hnědými flíčky, což trochu kazí chuťový zážitek. 

Chuťově suchý, na máslové směsi se dost šetřilo. Šunka 
standardního vzhledu, sýr je sice deklarovaný jako gouda, 
ale nepodobá se jí. Množství obou přísad odpovídá 
deklaraci. V první řadě nalezneme dva pidikousky papriky 
a okurku, která byla nasměrována i do vnitrozemí. Jíst se 
dá jenom první řada, zbytek tvoří pouze šunka se sýrem 
v pečivu. Oceňujeme pouze zpestření chuti v podobě 
sterilované papriky.

Každý sendvič obsahuje po plátku toastového chleba 
světlého i tmavého, což je i vizuálně příjemná změna. 
Sendviče jsou plněné pouze šunkou a sýrem, bez pří-
davku zeleniny, která zde chybí, ale na druhou stranu 
nehrozí navlhčení ostatních ingrediencí nakrájeným 
rajčetem nebo nutnost konzumace ovadlého salátu. 
Plátky šunky a sýry jsou rozprostřeny po celé ploše 
chleba, sendvič je čerstvý, chuťově průměrný. 

V momentě nákupu byl sendvič již tři dny prošlý. Tva-
rově nejužší ze všech vzorků s obtížně oddělitelnými 
plátky měkkého lepivého toastového chleba. Sýr má 
16 g (může mít 30 až 18 % hm.) – tedy na úplně nejnižší 
hranici deklarovaného podílu. Šunka má pouhé 4 g, 
tedy 5 %, což je hluboko pod deklarovaným množ-
stvím, a připomíná spíše šunkový salám. Oceňujeme 
tedy jen dobré pomazánkové máslo.

1.

4.

2.

5. 6.

3.

naše testování
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nemoci a potraviny

Cestování, pikniky, grilování, cizokrajná 
kuchyně… léto je rájem pro naše chuťové 
pohárky. Někdy ale stačí chvíle nepozornosti 
a lahodný pokrm se změní v past, ze které 
zdraví nevyvázneme. Zacházení s potravina-
mi v létě má určitá pravidla, jejichž obcháze-
ní se nám nemusí vyplatit. 

Pozor na psa i špinavé ruce
Veškeré jídlo totiž obsahuje bakterie, které se 
v teplém prostředí rychle a rády množí. Kon-
taminované jídlo, které ponecháme déle než 
hodinu a půl v teple, představuje pro rozmno-
žování bakterií ideální prostředí. Nejčastější-
mi riziky při manipulaci s potravinami tak je 

nedostatečná tepelná úprava a nevyhovující 
skladovací podmínky. Základem je dodržo-
vat osobní hygienu, tedy mýt si ruce teplou 
vodou a mýdlem (po návratu z obchodu, při 
použití toalety, během vaření). Přenašeči bak-
terií mohou být i naši domácí mazlíčci, proto 
se snažíme omezit jejich kontakt s potravi-
nami, například s taškou s nákupem nebo 
s kuchyňským nádobím.
 
Při nákupu
Při nákupu vždy kontrolujeme datum 
trvanlivosti, prošlé nebo poškozené potra-
viny nenakupujeme. Chlazené a mražené 
výrobky pořizujeme až na samotném konci 

nákupu, pečlivě si prohlédneme ovoce 
a zeleninu, znečištěným, poškozeným nebo 
nahnilým plodům se vyhýbáme. Obzvláště 
obezřetní jsme při nákupu hotových salátů 
s majonézou či vejci, zákusků a uzenin 
a mléčných výrobků. Při jejich nákupu 
raději zkontrolujeme skladovací podmínky 
potravin v obchodech a ověříme, zda jsou 
skladovány při správné teplotě bez přístu-
pu slunce. V mrazicím boxu by neměly být 
potraviny vyskládány nad mrazicí rysku.

Při skladování
V ledničce bychom měli udržovat teplotu 
od 0 do 5 °C, zvlášť uskladňujeme potraviny 
syrové (vejce, čerstvé maso) a uvařené či po-
lotovary. Lednici nezapomínáme pravidelně 
čistit, mrazák odmrazovat a průběžně se 
zbavujeme starých potravin, které by mohly 
kontaminovat ostatní.

Při vaření
Ovoce a zeleninu pečlivě omýváme, mohou 
být znečištěny hnojivy nebo špinavou vodou. 
Často si při vaření myjeme ruce, upřednost-
ňujeme papírové utěrky před látkovými. 
Zabraňujeme kontaminaci syrových potravin 
s již uvařenými potravinami, skladujeme 
i zpracováváme je vždy odděleně, krájíme 
nejlépe na zvláštních prkénkách. Chlazená 
jídla ohříváme pouze jednou a rozmrazené 

Jak sami sebe  
neotrávit
Ve starověku i středověku byla otrava jídlem oblíbeným 
a nenápadným způsobem, jak se někoho zbavit, proto 
bylo například na královských dvorech normální mít své 
ochutnavače. Škoda, že v některých případech nemůžeme 
mít své ochutnavače i dnes. Ne že by nás chtěl někdo trávit, 
ale někdy si pokrmy našemu zdraví nebezpečné dokážeme 
na talíř naservírovat sami.

Poznáte rozdíl?
Infekce je nakažlivé onemocnění vyvo-
lané nakažlivým (patogenním) mikroor-
ganismem (bakterií, virem), přenáší je 
nakažený člověkem nebo zvířete. Infekce 
je často provázena horečkou.
Otrava je chorobný stav našeho orga-
nismu, který je vyvolaný přítomností 
nějakého jedu v našem těle.
Alimentární infekce jsou vyvolány mik-
roorganismy, které se potravinou nebo 
vodou dostávají do trávicího ústrojí člo-
věka, kde se pomnoží a vyvolají onemoc-
nění. Velmi často se mluví o tzv. „nemoci 
špinavých rukou“.

•  konzumace drůbeže narůžovělé barvy 
•  nedostatečně tepelně upravených 

vajec
•  hotových salátů, u nichž si nejsme 

jisti zdrojem vody při omývání
•  majonéz, nepečených dezertů, majo-

nézových salátů, tatarských omáček 
nejasného původu

•  neomytého ovoce a zeleniny
•  nedopečeného či nedovařeného 

masa
•  podezřelých či dokonce páchnoucích 

pokrmů

ČEHO SE VYVAROVAT?

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock
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potraviny znovu nezmrazujeme, raději si 
z mraženého celku vždy oddělíme po porcích. 
Pozor na rozmrazování potravin na vzduchu, 
mělo by být co nejkratší. Pokud rozmrazuje-
me ve studené vodě, často ji měníme. Lednici 
i mrazák otevíráme co nejméně a vždy na co 
nejkratší dobu. Nádobí pečlivě myjeme, ne-
používáme opakovaně nádobí špinavé.

Při konzumaci
Přednost bychom měli dávat tepelně upravo-
vaným pokrmům, které konzumujeme ihned 
po uvaření. Dále tepelně nezpracovávaná 

jídla, která snadno podléhají zkáze, jako jsou 
paštiky, tlačenky, majonézové saláty nebo 
zákusky, bychom měli sníst ihned po přípravě 
nebo nákupu, nebo je do doby konzumace 
uskladnit v ledničce. Pokud máme o jídle 
jakékoliv pochybnosti, raději je nekonzumu-
jeme. Při stravování venku, jako například 
u pouličních stánků, v bufetech, na tržnicích, 
si předem prohlédneme hygienu provozovny 
i provozovatele, případně kuchaře.

Kdy jít k lékaři?
Pokud už k otravě dojde, snaží se tělo 
škodlivých látek zbavit zvracením nebo 
průjmem. Příznaky otravy, pokud není 
závažná, jsou sice nepříjemné a vyčer-
pávající, obvykle ale po několika dnech 
vymizí a organismus si s otravou poradí 
sám. Důležité je dostatečně se zavodňovat 
neperlivou vodou nebo slabým černým 
čajem, aby nedocházelo k dehydrataci. 
Pokud dostaneme hlad, konzumujeme 
starší bílé pečivo, banány, uvařenou rýži 
bez příloh a tuku nebo jablka. Pokud se 
příznaky během dvou dnů nezmírní a jsou 
stále doprovázeny úpornými křečemi v bři-
še, horečkou a slabostí, je nutné vyhledat 
lékařské ošetření. V případě, že otrava 
postihne starší jedince, těhotné ženy, děti 
nebo jedince chronicky nemocné, je nutné 
vyhledat péči lékaře ihned. ●

nemoci a potraviny

317 702 272 fax: 226 013 840, 317 702 194
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 INZERCE

• Syrové maso by nemělo přijít do styku 
s příbory, talíři či prkénky, které se pak 
dostanou do kontaktu s ostatním jídlem. 

• V chladu uchováváme nejen maso, ale i 
saláty, dresinky, hořčice, kečupy apod. 

• Maso musí být před grilováním řádně 
rozmrazené.

• Pro každé grilování připravujeme novou 
marinádu.

• Větší kusy masa grilujeme zvolna, aby 
se celá porce dobře propekla.

• Šťáva z tepelně dostatečně upraveného 
masa by měla být čirá.

(www.viscojis.cz)

BEZPEČNÉ GRILOVÁNÍ
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Kyselost nebo zásaditost označuje pH neboli 
potenciál vodíku. Má rozsah od 0 do 14. 
Neutrální je hodnota 7, tu má třeba čistá 
voda. Čím více klesá toto číslo, tím více 
stoupá kyselost, a naopak – při hodnotách 
nad 7 roste zásaditost. Acidobazická rovno-
váha vyjadřuje vyváženost mezi kyselinami 
a zásadami uvnitř lidského těla a je nutná 
k udržení homeostázy, tedy stálosti vnitř-
ního prostředí. Ta je nezbytná k existenci 
a ke správnému fungování lidského těla.

Jak vzniká překyselení?
Organismus má své účinné mechanis-
my, jak homeostázu udržet. Jsou to tzv. 
nárazníkové systémy tělních tekutin, které 
udržují stálé vnitřní prostředí, i když se 
mění vnější podmínky. Látky, které by 
mohly zvyšovat kyselost vnitřního prostře-
dí, vylučuje tělo prostřednictvím moči, ale 
také prostřednictvím plic a vydechované-
ho kysličníku uhličitého. S postupem věku 
se tyto mechanismy vyčerpávají a častěji 
dochází k rozvoji acidózy (překyselení). 
Ta je charakteristická nadbytkem kyselin 
nebo nedostatkem bází. Při překyselení 
organismu červené krvinky ztrácejí pruž-
nost a úzkými kapilárami putují mnohem 
pomaleji. To má za následek zhoršené 
zásobování orgánů kyslíkem. Nadbytečné 
kyseliny se navazují na vápník v cévní stě-
ně, ta „tuhne“ a ještě více omezuje trans-

port kyslíku ke tkáním. V trávicím traktu 
překyselení způsobuje, že buňky nepracují 
účinně a nespalují dostatečné množství 

kalorií přiváděných potravou. Důsledkem 
je větší ukládání tuku v podobě tukové 
tkáně, nadváha a obezita. Déletrvající pře-
kyselení může mít vážné důsledky: atero-
sklerózu, infarkt myokardu, cévní mozkové 
příhody, hypertenzi, alergie, chronické 
záněty a také další chronické choroby jako 
diabetes mellitus, dnu, osteoporózu, ledvi-
nové a močové kameny a jiné.

Kyselinotvorné potraviny
Je rozdíl mezi kyselou (alkalickou) stravou 
a kyselinotvornou nebo zásadotvornou 
stravou. Pokud hovoříme o kyselé stravě,  
jedná se o naměřenou hodnotu přímo 
v potravině – např. citrony jsou velmi 
kyselé, jejich pH je 2,3. Hovoříme-li o ky-
selinotvorné nebo zásadotvorné stravě, je 
popisován stav, který výživa v těle po strá-

Řada závažných  
zdravotních komplikací 
vychází z nadváhy  
a obezity. Z tohoto pohledu 
se nám mohou hodit zásady  
doporučované při odkyselení 
organismu, minimálně 
v rámci detoxikace 
a nastartování redukce. 

Zhubněte  
odkyselením

Připravila: Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

diety

o  nedostatek energie, únava, ospalost 
či apatie

o  časté žaludeční potíže, nechutenství, 
zvracení, průjem

o  studené končetiny – známka 
nedostatečného prokrvení

o  snížená imunita, zvýšená náchylnost 
k infekčním chorobám

o  špatná kvalita pleti, vlasů, nehtů, chrupu
o  nedostatečná schopnost regenerace, 

pomalé hojení ran

JAK SE PROJEVUJE 
PŘEKYSELENÍ?
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vení vyvolá. Tedy jak daná potravina v těle 
reaguje. Takže kyselý citron v těle reaguje 
zásaditě, je zásadotvorný. Při trávení 
mléka, které je alkalické, se jeho bílkovina 
a tuk v těle stanou silnými oxidanty, mléko 
je tedy kyselinotvorné.

Na co pozor?
Překyselení organismu způsobuje hlavně 
nadměrná konzumace masa a uzenin, ale 
také vajec a ryb, mléka i mléčných výrobků, 
cukru včetně sladkostí, bílé rýže, těstovin 
a výrobků z bílé mouky. Kyselinotvorná 
je i strava složená převážně z průmyslově 
zpracovaných výrobků a jídel z fastfoodů 
a nadměrné užívání kofeinu nebo alkoholu.

Jak z toho ven?
Patříte-li k těm, kteří považují překyselení 
organismu za vážný problém, který může 
být i příčinou nadváhy, měli byste zkusit 
změnit své návyky – a to nejen ve stravování. 
Bohužel při běžné konzumaci masa, mléka, 
pečiva a ostatních zdrojů kyselin nelze 
dosáhnout ideální acidobazické rovnová-
hy. Z tohoto důvodu je v případě choroby 
vhodné tyto potraviny vyřadit ze svého 
jídelníčku, minimálně na dobu nezbytně 
nutnou k odeznění problémů. Většinou se 
ovšem po návratu k původní stravě vrátí 
i tytéž potíže a je vhodnější přijmout změ-
něný stravovací režim jako trvalý. Je třeba 
stravovat se takovým způsobem, aby potra-
va byla celkově zásadotvorná, i když určité 
množství kyselinotvorných potravin tělo 
samozřejmě potřebuje. Kromě poměrového 
složení kyselinotvorných a zásadotvorných 
potravin na našem talíři hraje roli schopnost 
některých potravin posunout pH celého 
organismu směrem nahoru nebo dolů.

Zásady pro boj s překyselením
Důležité je jíst pomalu, stravu dostateč-
ně kousat a nejíst pozdě večer. Součástí 
každého jídla by měla být porce ovoce nebo 
zeleniny. Ideální pro dostatečný pitný režim 
je voda z vodovodu nebo balená. Někteří 
zastánci odkyselování organismu doporu-
čují zvyšovat pH vody přidáním chloritanu 
draselného či křemičitanu sodného. Bílou 
mouku a produkty z ní je možné nahradit 
celozrnnými obilninami a celozrnným peči-
vem. Živočišné bílkoviny lze zase nahradit 
rostlinnými variantami bílkovin, například 
tofu, luštěninami, semeny a ořechy, případ-
ně dvojitou dávkou zeleniny. Místo živočiš-
ných tuků používejte oleje a často konzu-
mujte houby (hlívu ústřičnou, žampiony, 
lesní houby). Sladkosti i alkohol zařazujte 
pouze výjimečně, naopak do svého      ► 

o  nevhodné složení stravy: strava 
je příliš kyselinotvorná, nesprávné 
stravovací návyky, nedostatečné 
rozmělnění potravy při jídle, 
nadměrné užívání léků a chemických 
doplňků výživy, cukr, bílá mouka, 
alkohol, naopak ve stravě chybí 
ovoce, zelenina, bylinky a klíčky

o  negativní vlivy prostředí: toxické 
vlivy, nikotin, chemie, těžké kovy, 
znečištěný vzduch

o  zvýšená psychická zátěž
o  nepravidelné, mělké a povrchní dýchání

PŘÍČINY PŘEKYSELENÍ

diety

ČOČKOVÁ POLÉVKA S MANGOLDEM 
Ingredience: 2 šálky hnědé naklíčené čoč-
ky, 6 šálků vody, 1 hlávka červeného nebo 
zeleného mangoldu, 2-3 stroužky utřeného 
česneku, 1 trs koriandru, šťáva z citronu, 
2 lžičky soli, 1/3 šálku olivového oleje

Postup: Čočku necháme přes noc namoče-
nou, před vařením propláchneme a k vařící 
přidáme nakrájený mangold. Na pánvičce 
podusíme utřený česnek s trochou vody 
a přidáme nasekaný koriandr. Koření vlo-
žíme do polévky spolu s citronovou šťávou 
a dovaříme. Hotovou polévku zlepšíme lžící 
olivového oleje.

ŠPALDOVÉ TORTILLY 
Ingredience: 2 šálky špaldové mouky, 
1 šálek vody, 1/4 šálku olivového oleje, 
1/2 lžičky mořské soli, koření dle chuti

Postup: Přísady smícháme a na vále vyválí-
me kulaté tortilly, které opékáme na pánvi 
z obou stran. Lze podávat například s me-
xickými fazolemi, avokádem, rajčaty nebo 
čerstvou salsou.
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dieta

pravidelného denního režimu zařaďte relaxa-
ci, odpočinek, dechová cvičení a procházky. 
Pravidelný pohyb by měl být samozřejmostí, 
ideálně na čerstvém vzduchu, nejlepším 
aerobním pohybem je skákání na trampolíně 
alespoň 15 minut pět dní v týdnu.

Zásadotovorné potraviny
Nejlépe eliminuje kyselost syrová zelenina 
a ovoce, zejména okurka, rajčata, celer, 
květák, kapusta, brokolice, mrkev, zázvor, 
špenát, ořechy, hlávkový salát, olivy, česnek, 
cibule, meloun, jablka, pomeranče, maliny, 
hrušky, fíky, hrozinky, mango, dále med, 
jablečný ocet, luštěniny, houby, jedlá soda, 
zelený čaj. Z mléčných výrobků kefír.

Kontrola pH
Jako acidobazický indikátor lze použít 
lakmusový proužek a nejlépe z ranní moči 
zjistit aktuální hodnotu pH. Ideální hodnoty 
jsou 6,8 až 7,4. U zdravého člověka je pH 
moči ovlivněno nejvíce složením stravy. 
Vzhledem k tomu, že většina lidí má ne-
vhodnou stravou vytvořen dlouhodobý defi-
cit zásaditých látek v organismu, průměrné 
pH moči zdravého člověka je 6,4. Přestože 

zastánců tohoto způsobu léčby a detoxika-
ce je mnoho, klasická medicína oponuje, 
že chybí vědecké výzkumy, které by něco 
takového dokazovaly. Dle jejích argumen-
tů kyselé látky vznikají během tělesných 
pochodů a při látkové výměně (kyselina 
močová, uhličitá, mléčná, octová i solná) je 
náš organismus vnímá jako přirozené a umí 

s nimi pracovat. Může se objevit i závažná 
acidóza, pokud např. dojde k zástavě srdce, 
selhání ledvin nebo prudkému zhoršením 
cukrovky. Ale to je stav, který nelze zvlád-
nout alkalickými potravinami, hlubokým 
dýcháním, meditací ani dalšími výše 
uvedenými doporučeními. Lékaři zde musí 
nasadit všechny dostupné prostředky. ●

o  aminokyselina tyrozin – utlumuje 
chuť k jídlu

o  chrom – zvyšuje účinnost inzulinu, 
pomáhá regulovat hladinu cukru 
v krvi, tlumí nutkavé chutě na sladké, 
zvyšuje energii, odstraňuje únavu

o  L-karnitin – podporuje spalování tuků
o  pH kapky – chloritan sodný, jedlá 

soda, křemičitan sodný

DOPLŇKY STRAVY 
PODPORUJÍCÍ 
ODKYSELENÍ ORGANISMU

KVĚTÁKOVÉ „BRAMBORY“  
S ČESNEKEM 
Ingredience: 1 květák, 1 lžička česneko-
vého prášku (dle chuti), 1/2 lžičky soli, 
1/2 lžičky bazalky, olivový olej

Postup: Květák podusíme s česnekovým 
práškem, solí a bazalkou. Rozšťoucháme 
s olivovým olejem, čímž získá vzhled šťou-
chaných brambor.

PEČENÉ TOFU 
Ingredience: 2 balení tofu, sójová omáčka 
(dle chuti), 1 šálek špaldové mouky, 2 lžíce 
cibule v prášku, 1 lžíce sušené petrželky, 
2 lžičky česnekového prášku, 1 lžička koře-
ní na drůbež, 1/4 lžičky papriky

Postup: Tofu nakrájíme na silnější plátky, po-
kapeme sojovou omáčkou a necháme uležet. 
Smícháme ostatní suché přísady a obalíme 
tofu v připravené směsi. Pečeme na vymaza-
ném plechu 15 až 20 minut.
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Přírodní podmínky jsou v tomto kraji 
velmi různorodé, což má vliv jak na způ-
sob využívání krajiny, tak na způsob života 
v dané lokalitě. V rámci kraje lze rozlišit čtyři 
různé charaktery základních krajinných 
typů. Pojďme ale k pokrmům, které jídávali 
naši předkové. Lidový výklad, soudě podle 
obsahu popěvku „Před bezičkou smekni, 
před heřmánkem klekni“, připisoval někte-
rým rostlinám léčivou moc a černé bezičce 
dokonce sílu kouzelnou. Sídlili prý pod ní 
domácí bůžkové. V lidové kuchyni měla 

ale opravdu všestranné použití. Z plodů se 
vařila velmi chutná povidla – tzv. kecan-
da. Při jejím vaření bylo potřeba povidla 
dobře hlídat, snadno se totiž připálila a pak 
zhořkla tak, že nebyla k jídlu. Na jižní Moravě 
se z bobulí černého bezu připravovala také 
kaše, a to takto: bobule se slabě osolily, 
rozvařily, osladily a zahustily krupicí. Kaše 
se mastila máslem a sypala tvarohem. Tento 
pokrm představoval výbornou sestavu živin. 
Často se také vařívaly knedlíky, které se 
rozvařenými bezinkami polévaly.

Do jeskyní za dobrodružstvím
Podívejme se nyní do Moravského krasu, 
nejznámějšího a nejlépe vyvinutého kraso-
vého území v České republice. Leží severně 
od Brna a je tvořeno devonskými vápenci 
na ploše 100 km2. V Moravském krasu je 
evidováno přes 1100 jeskyní, z nichž pět je 
přístupno veřejnosti. Nejnavštěvovanějšími 
jeskyněmi jsou Punkevní jeskyně. Suchá 

část vede krápníkovými prostorami na dno 
světoznámé propasti Macochy a odtud 
návštěvníci plují zpět na motorových člu-
nech po podzemní říčce Punkvě. Rozsáhlé 
jeskynní komplexy Moravského krasu 
v severní části kraje jsou známé především 
propastí Macochou o hloubce 138,5 metrů, 
skalními úbočími a množstvím chráněných 
lokalit. Řada jeskyní této unikátní oblasti, 
která se řadí k ekologicky nejčistějším v ČR, 
je zpřístupněna a navštěvována našimi 
i zahraničními turisty.
 
Kam na výlet
Kateřinskou jeskyni tvoří stará část s Hlavním 
dómem – největší zpřístupněnou jeskynní 
prostorou v ČR, a nová část s unikátním kráp-
níkovým uskupením – Bambusovým lesíkem 
a s útvarem Čarodějnice. Jeskyně Balcarka 
je přitažlivá pestrostí krápníkové výzdoby 
na poměrně malé rozloze. Mimořádné bohat-
ství krápníků, typicky vyvinuté       ► 

Kde se dobře vaří, 
tam se dobře daří
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

rubrika podporována

Dnes nakoukneme pod pokličku tradiční kuchyně 
Jihomoravského kraje, který se rozlohou řadí na čtvrté 
místo v republice. Nejvyšší nadmořskou výšku dosahuje 
v okrese Hodonín na trojmezí se Zlínským krajem 
a Slovenskem v blízkosti kóty Durda (842 m n. m). Okres Břeclav 
se zase může pochlubit nejjižněji položenou obcí Moravy 
Lanžhotem, v jejímž katastru se nachází nejníže položený bod 
kraje – soutok řek Moravy a Dyje (150 m n. m.)
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povrchové krasové jevy (závrty, škrapy), 
bohaté archeologické a paleontologické 
nálezy a malebnost krajiny dělá z Balcarky 
jedno z nejzajímavějších míst v Moravském 
krasu. Při právě dokončené rekonstrukci byla 
prohlídková trasa prodloužena a vede přes 
tzv. Muzeum, kde byla instalována expozice 
lovců sobů. Sloupsko-šošůvské jeskyně jsou 
největší zpřístupněné jeskyně v České repub-
lice. Kromě chodeb a dómů s krápníkovou 
výzdobou si zde můžete prohlédnout i hlu-
boké propasti. Součástí dvou návštěvních 
okruhů je i světově významná archeologická 
lokalita Kůlna. Jeskyní s pohnutou historií je 
Výpustek. Bludiště chodeb a propastí známé 
odnepaměti patřilo k nejrozsáhlejším na Mo-
ravě. Tato jeskyně byla pro veřejnost dlouho 
uzavřena a využívána jako podzemní továrna, 
ale  také jako vojenské stanoviště.  

Chřest na Brněnsku
Blízkost města Brna ovlivnila skladbu 
jídelníčku zdejších obyvatel. Dávala totiž 
možnost zpeněžit vše, co se podařilo vypěs-
tovat. Charakter stravy venkova závisel 
zejména na pěstování obilí a brambor. 
Hlavní součást představovaly plodiny z polí 
a zahrad, méně pak živočišné produkty. 
Snahou bylo v obchodě nakupovat co nej-
méně – cukr, sůl, cikorku, koření a o žních 
kořalku. Oblíbené polévky se v tomto kraji 
dělily na tzv. zaklechtané a zasmažené, 
čisté a masové. Jako koření se používal 
zejména česnek, cibule, majoránka, kmín, 
nejčastější zavářkou byly brambory. Nejvíce 
používanou zeleninou bylo zelí, ať už jako 
samostatné jídlo, nádivka nebo přísada 
do jídel. Dále se používala mrkev, cibule, 
česnek, později přibyl pórek a celer nebo 

také řepa. Okurky a salát se objevily před 
první světovou válkou, v okolí Ivančic se 
pěstoval chřest.

Pálava a Lednicko
Jižní část kraje je převážně rovinatá oblast 
polí, luk a vinic se zbytky lužních lesů podél 
řeky Dyje. Národní park Podyjí v jihozá-
padním cípu kraje je ukázkou výjimeč-
ně zachovalého říčního údolí v bohatě 
zalesněné krajině. Množství vodních ploch 
při řece Dyji mezi Znojmem a Břeclaví se 

stalo ideálním hnízdištěm vodního ptactva. 
Symbolem této části jižní Moravy je Pálava 
a Lednicko-valtický areál. Milovníci všech 
vodních sportů a rybaření navštěvují kaž-
doročně vodní dílo Nové Mlýny. Za řekou 
Moravou ve východní části se krajina po-
stupně zdvihá do kopců Bílých Karpat. Tato 
biosférická rezervace patří k nejcennějším 
přírodním oblastem v Evropě. 
Na Slovácku se strava vyznačovala jed-
noduchostí, pravidelností, ale i přísným 
dodržováním postních pravidel. Pole 
i hospodářství poskytovalo pro obživu 
vše potřebné. I tady mezi hlavní suroviny 
patřily luštěniny, obiloviny, brambory 
a chleba. 

Punkevní jeskyně v Moravském krasu Punkva v propasti Macocha

CHŘEST SE ŠUNKOU 
Ingredience: 70 dkg čerstvého chřestu,  
8 dkg másla, 40 dkg vařené šunky, 
40 dkg širokých nudlí, 1 lžička oleje, mletý 
bílý pepř, sůl 

Postup: Čerstvý chřest oloupeme a doměkka 
uvaříme ve slané vodě, do níž přidáme lžičku 
másla. Uvařenou šunku nakrájíme na jemné 
nudličky. Vaječné nudle uvaříme ve slané 
vodě s přidáním oleje a šunku krátce osma-
hneme na pánvi s máslem. Tuto smaženou 
směs dáme na okapané uvařené nudle a poli-
jeme zbytkem rozehřátého másla.

Škubánky byly nazývány různě – např. 
kondrfále, ždance. Knedlíky se připra-
vovaly zejména z bramborového těsta 
a nadívaly se ovocnou či povidlovou 
nádivkou, ale v zimním období i škvarky 
se zelím. Vařené brambory se jedly mač-
kané či šťouchané, jako příkrm k masu 
se dělávaly zasmažené brambory s čes-
nekem a majoránkou, obměnu předsta-
vovaly brambory na kyselo, do nichž se 
přidával kromě zásmažky i tymián a po-
krájené kvašené okurky a smetana.

KUNDRFÁL ČI ŽDANEC

Brambory se uvařily, vařekó posekaly 
a promíchaly s krupicí nebo pšeničnou 
moukou. To pak dali prahnót (opéci). 
Přidávaly se též škvarky nebo posypáva-
ly mákem.

NETYJA (ŠUSTERKY) 
– OKRÓŽLENÉ 
(VYŠKOVSKO)
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chutě českých regionů

Maso se jedlo zpravidla jen v neděli. Příleži-
tost ke změně jídelníčku představovaly hody 
a svatba. Rozmanitost jídel se v domácnos-
tech lišila podle sociálního postavení rodin. 
Mezi tradiční pochoutky slovácké kuchyně 
patří koláčky, bez kterých se neobešla 
a dosud neobejde žádná slavnostní událost 
v rodině. Jídla z mouky a bramborového těs-
ta zde mají nepřeberné variace. Nejvíce se 
dělaly koblihy, pěry – kynuté knedlíky, laty – 
přesňáky nebo buchty nadívané mrkví.

Vliv sousedů
Na Znojemsku je jasně patrné sousedství 
s rakouským obyvatelstvem a vliv služby 
ve Vídni. Na přelomu 19. a 20. století tvořil 
základ stravy chléb, další nejběžnější pečivo 
představovaly buchty nebo jejich obdoba 
vdolky, nazývané v severní části okresu 
pekáče. Známy jsou i zelné vdolky, zelňáky, 
zelové pekáčky, škvarkové pekáče, řidčeji se 
vařily kynuté knedlíky či větší nudle sypané 
krupicí nebo mákem.

Štygrmárky a slavky
Na stole nechyběla ani zelenina – vodnice, 
dýně, brukev a kapusta byly vždy zpracová-
vány tak, aby co nejvíce zasytily. Ovoce se 
snažili předkové uchovat sušením. Sušeným 
hruškám se říkalo štygrmárky nebo slavky. 
Ze švestek se vařila povidla. Z luštěnin byly 
nejoblíbenější hrách, čočka a fazole.

Spíš omáčky než maso
Spotřeba živočišných produktů odrážela 
sociální postavení rodiny. Maso na jídelníčku 
bylo jen v malé míře, jedly se spíše omáčky 
– česneková, cibulová, koprová atd. Mléko 
se pilo syrové, studené nebo se používalo při 
přípravě jídel a jako surovina pro výrobu tva-
rohu, sýru a másla. Vejce sloužila převážně 
jako platidlo, za něž se obstarávaly potřebné 
drobnosti do kuchyně. Masa nebývalo mno-
ho – jedla se zejména drůbež. Chov vepřů 
započal až po roce 1880.

Regionální výrobky
Těch, kdo neznají, a myslím, že mohu 
s čistým svědomím říct, i nikdy neochutnali 
třeba pochoutkový, slunečnicový, žitný nebo 
rustikální tmavý chléb od firmy Penam, a.s., 
je jen hrstka. Ve většině obchodních řetězců 
s potravinami tyto výrobky určitě najdete. 

Některé vcelku, jiné krájené, ale vždy dobré. 
A všechny se značkou Klasa. 
Kde se peče tolik druhů chleba, je samozřej-
mě i mnoho druhů mouky. I tuto surovinu 
k pečení si můžete koupit od firmy Penam, 
a.s., ať už je to Pšeničná mouka hrubá, 
Pšeničná mouka hladká chlebová nebo Pše-
ničná mouka hladká světlá, ale i polohrubá. 
A aby toho nebylo málo, označením Klasa 
se pyšní i další výrobky této firmy – Rosický 
chléb toustový, cereální, pšeničný a máslový 
nebo Rosický chléb toastový s pšeničnými 
vločkami. Pokud si k dobrému chlebu dáte 
rádi mléčný výrobek, neváhejte a sáhněte 
v regálech obchodu po výrobcích Rolnické-
ho mlékařského družstva Olešnice. I tady je 
řada výrobků označena visačkou Klasa. Ať už 
to je Čerstvé polotučné mléko, Máslo, Jemný 
tvaroh nebo sýry Gyros či Rabín a Satyr. 
Pokud ale máte raději uzeniny či podobné 
výrobky z masa, přikousněte k dobrému 
chlebu třeba Pirátské párečky nebo Králov-
skou šunku či Štýrskou klobásu od výrobce 
Steinex, a.s. Všechny tyto výrobky mají 
pochopitelně označení Klasa. Přeji příjemné 
putování po Jihomoravském kraji a dobrou 
chuť s regionálními výrobky. ●

PĚRY
Ingredience: 1 kg brambor, 1 vejce, 
30 dkg hrubé mouky, 30 dkg krupice, 1 ky-
přicí prášek do pečiva, sůl, povidla 

Postup: Na jemném struhadle nastrouháme 
studené uvařené brambory. Přidáme vejce, 
sůl, mouku, krupici a kypřicí prášek. Dobře 
vypracujeme hustší těsto, které na hodně 
pomoučněném vále ihned vyválíme (těsto 
stáním řídne). Vykrajujeme čtverečky, které 
plníme povidly nebo marmeládou. Okraje 
přitiskneme pevně k sobě. Házíme je do vařící 
vody a opatrně nadzvedáváme, aby se nelepi-
ly ke dnu. Vaříme asi 5 minut, když vyplavou, 
vytáhneme je, omastíme a posypeme mákem.

Dáme vařit asi 10 větších oloupaných 
brambor nakrájených na plátky, osolí-
me a necháme rozvařit. Pak vodu scedí-
me a brambory hodně rozmačkáme jako 
na kaši. Přisypeme podle potřeby hlad-
kou mouku a trochu vyceděné vody, až 
vznikne hustá hmota, kterou hnětáčkem 
na brambory na plotně hodně vymíchá-
me, až začne dělat bublinky (šuškat), 
aby se mouka provařila, a ještě chvíli ne-
cháme na teple dojít. Podáváme na ta-
lířích buď se smaženou cibulkou, nebo 
na sladko s omastkem a mákem. Také se 
může zapékat v troubě na kačením sádle 
na povrchu s česnekem.

CHANULA  
NEBO NETYJA

Půl kilogramu fazolí namočíme přes noc 
a vaříme v té vodě, ve které jsme namáče-
li. Nesolíme, když fazole změknou, vodu 
scedíme. Půl kilogramu velkých krup uva-
říme ve slané vodě doměkka. Osmažíme 
2 velké cibule na sádle a přidáme škvarky, 
chvilku smažíme (můžeme přidat i kaba-
nos). Nakonec všechno smícháme dohro-
mady a podle chuti přisolíme a opepříme. 
Necháme na teple a podáváme nejlépe 
s okurkou nebo zelným salátem.

ŠUMÉSTR, ŠUMAJZL 
NEBO ŠUMAJSTR

Pohádkový zámek a zahrada Lednicko-valtického areálu
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jak jíst

Srdce v ohni – cítíte to stejně, nebo jste 
stále unavení? Tradiční čínská medicína 
říká, že letní období je v elementu ohně, 
ke kterému se řadí orgánový okruh srdce 
a tenkého střeva. Měli bychom se tedy 
o tyto důležité orgány náležitě postarat. 
A to zejména tím, co budeme v letních 
měsících konzumovat.

Nepřetěžujme organismus
Při sestavování jídelníčku musíme při-
hlédnout i k tomu, že u nás bývá poměrně 
vysoká teplota a relativně nízká vlhkost 
vzduchu. Tyto dva faktory představu-
jí určitou zátěž pro organismus, a tak 
bychom se měli snažit jeho fungování 
maximálně usnadnit. Během letních 
měsíců je rozumné jíst odlišně od ostat-

ních ročních období. Základem stravy 
v létě by měly být nejlépe obiloviny, 
především ty více ochlazující. Takovou 
obilninou je např. kukuřice (kukuřičná 
polenta), rýže, zvláště dlouhozrnná, oves, 
ale i ječmen. Když je nám horko, většina 
z nás jednoduše sáhne po suché a hlavně 
studené stravě v podobě pečiva, uzenin 
a sýrů. K tomu si přikousneme pár rajčat, 
hlávkový salát nebo okurku a myslíme si, 
že to stačí. Zkrátka se nám zdá, že v létě 
nemusíme jíst teplé pokrmy. To je ale 
naprostý omyl. Právě vyšší konzumace 
suché a tzv. zchlazující stravy a mléč-
ných výrobků vede k výraznému oslabení 
zažívání a k následným trávicím potížím, 
jakými jsou nadýmání, plynatost a křeče 
v oblasti žaludku.

Presovaný salát
Základní složkou správné letní stravy je zele-
nina. Už málokdo ale ví, že i v létě bychom si 
zeleninu měli pro lepší stravitelnost tepelně 
upravit, i když jen krátce. V kuchyni při přípravě 
jídel je dobré více používat napařování, blanší-
rování a krátké vaření. Pokud možno zeleninu 
nepečeme, ani ji nefritujeme. Tuto úpravu by-
chom měli v létě používat jen zcela výjimečně. 
Pokud budeme konzumovat zeleninu listovou, 
pak nejlépe syrovou. Nesmíme zapomenout ani 
na zeleninu  mléčně kvašenou a na presované 
saláty. Ty se dělají tak, že nastrouháme nebo 
nakrájíme zeleninu, trochu ji nasolíme, na něko-
lik hodin zatížíme a uložíme do chladu. Tím 
zelenině neubereme na ochlazujícím a osvěžu-
jícím charakteru, spíš naopak, a k tomu ještě 
zvýšíme její stravitelnost a využitelnost.

Zhruba 
od poloviny 
května nastává 
tzv. biologické 
léto. Jarní únava by 
už měla být dávno 
pryč a měli bychom 
se těšit z nastávajících 
nejteplejších měsíců 
v roce. Začátek biologického 
léta většině z nás přináší nejen 
příval energie, ale i pozitivní 
náladu a chuť být aktivní.

V horku 
si hýčkejte 
žaludek

Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

rubrika podporována
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jak jíst

Kulatá má přednost
Co se týká druhů zeleniny, je lepší jíst více 
zeleniny zelené a také kulaté. Přidání listové 
(tj. zelené) zeleniny do jídelníčku má rozhodu-
jící vliv na růst imunitních buněk, které udržují 
střeva v dobré kondici. Podstatně méně než 
v zimě konzumujeme zeleniny kořenové. Luš-
těniny pochopitelně jíme také. Ti, kteří svému 
tělu chtějí udělat během letních horkých dnů 
opravdu dobře, mu budou vařit! A ačkoliv 
se to může zdát divné, v létě našemu tělu 
dělají dobře zeleninové ratatouille polévky, 
zeleninová rizota, dušená zelenina, předkrmy 
nebo ovocné krátce dušené kompoty. Tyto 
zeleninové pokrmy velmi výrazně přispívají 
k tvorbě kvalitních tělních tekutin, které nás 
chrání před vysoušením.

S grilováním opatrně
Ve vedrech musíme od přehřátí chránit 
především srdce a právě zvlhčující pokrmy 
jsou nejúčinnější. Samozřejmě z jídelníčku 
nevynecháme ani maso. Jednou za čas třeba 
i grilované, ale neměli bychom to přehánět. 
Zvolme spíš lehká a dobře stravitelná masa, 
jaká mají třeba ryby a drůbež. 
Typicky letní obilninou je pohanka nebo žito, 
ze zeleniny pak rajčata, cukety, papriky, lilek 
a okurky. Z ovoce to jsou především bobulo-
viny a dále využíváme všechny druhy bylinek, 

které bychom měli přidávat pokud možno 
do každého pokrmu. Vyloženě letní maso je 
jehněčí. Pokusme se v našem letním jídelníčku 
redukovat velké množství ledových nápojů. 
Nejlepší pro organismus je nahradit je máto-
vým nebo meduňkovým čajem a zeleninovými 
pokrmy. Doporučený denní příjem tekutin pro 
dospělého člověka je 2,5 až 3 litry denně, závisí 
ale na momentální fyzické zátěži.

Ovoce jako dezert
V létě a v horku máme chuť na ovoce. Je to 
pochopitelné, neboť ochlazuje. Ale pozor!  
Nadměrná konzumace ovoce není vhodná 

a uvolňuje naše tkáně. Proto by i v létě mělo 
ovoce zůstat jen dezertem. Rovněž není příliš 
dobré zabrousit do ochlazovacích extré-
mů, jako je častá konzumace jižního ovoce 
a zmrzliny, neboť velmi ničí stabilitu našeho 
organismu. Obecně se ale dá říct, že v letních 
měsících konzumujeme víc ovoce i zeleniny, 
přijímáme tedy více vitamínů a minerálů v po-
travě než jindy. A pokud nepřeženeme pobyt 
venku, pak i sluneční paprsky nám dávají 
jen to dobré. Navíc je doba dovolených a tím 
máme víc příležitostí k odpočinku a relaxaci, 
a tak je pro nás letní období velmi příjemné. 
Proto si ho opravdu vychutnejme! ●

RATATOUILLE
Ingredience: 1 lilek, 2 menší cukety, 3 papriky, 5 rajčat, 2 cibule 
(nejlepší jsou šalotky), olivový olej, čerstvá bazalka, sůl, pepř 

Postup: Lilek nakrájíme na plátky, osolíme a necháme vypotit. 
Potom ho omyjeme a osušíme. Rajčata spaříme, oloupeme a zba-
víme semínek. Použijeme-li cherry rajčátka, pak je neloupeme. 
Na olivovém oleji zpěníme cibulku a přidáme ostatní nakrájenou 
zeleninu. Osolíme, opepříme a dusíme asi půl hodiny. Neměla by 
nám vzniknout kaše. Nakonec vmícháme čerstvou bazalku. Může-
me použít i oregano nebo tymián.

RAJČATOVÝ SALÁT S POLNÍMI LÍSTKY
Ingredience: 4 velká zralá a šťavnatá rajčata, 1 lžíce nadrobno 
nasekaného popence, 1 lžíce nadrobno nasekaných listů jitrocele, 
1 hrst ptačince žabince, 1 hrst květů sedmikrásky, 1 lžička fran-
couzské hořčice, 4 lžíce olivového oleje, 1 lžíce octa balsamico, 
pepř mletý, sůl 

Postup: Omyjeme a nakrájíme rajčata, připravíme zálivku z hoř-
čice, olivového oleje, octa, pepře a soli. Rajčata promícháme se 
zálivkou, přidáme nasekaný popenec, lístky jitrocele, ptačinec 
a květy sedmikrásky.

 INZERCE
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Připravila Ing. Jana Poděbradská, foto shutterstock

Existuje několik poddruhů a odrůd 
řep. Všichni jistě znají řepu cukrovou 
a řepu krmnou. Červená řepa se od výše 
uvedených liší především velikostí bulvy, 
která je mnohem menší a svou karmínově 
červenou barvou. Takto je ale známá jen 
u nás. Lze nalézt i vyšlechtěné odrůdy, 
které mohou mít tvar podlouhlý či zploštělý 
a barva nemusí být jen v odstínu červené. 
Za svou červenofialovou barvu vděčí 
pigmentům, které jsou v jejich buňkách 
a nazývají se betacyaniny.

Předchůdkyně brambor
V kuchyni bývá využívána především 
bulva, která je díky obsahu přírodních 
cukrů nasládlá. Málokdo však ví, že 
jedlé jsou i listy, které se dají upravit 

podobně jako špenát či zelí. Je zajímavé, 
že v minulosti se používaly hlavně listy 
a kořen se užíval jen jako léčivo. O červené 
řepě lze nalézt záznamy staré až 3000 
let, které pocházejí z Babylonie. Dobře ji 
znali Římané, kteří řepné listy upravovali 
podobně jako zelí a prý dokonce 
nakládali. Kořen používali proti bolestem 
hlavy nebo zubů. Pro Slovany patřila řepa 
vedle obilí k základním potravinám, které 
se objevovaly nejčastěji v jídelníčcích 
prostého lidu. Dokonce byla označována 
za předchůdce dnešních brambor.

Léčivý kořen
Tento červený kořen vděčí za svou léčivou 
sílu především velkému množství vitaminů 
a minerálů, které obsahuje. V řepě lze 

nalézt fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík, 
železo, zinek, mangan a měď. Obsahuje 
však i vzácné stopové prvky jako rubidium, 
lithium a cesium. Z vitaminů pak beta-
karoten, vitaminy skupiny B, vitaminy C a E. 
Obsahuje značné množství kyseliny listové, 
která přispívá ke správné krvetvorbě, hojení 
ran a ke správnému růstu a vývoji lidského 
plodu. Zdraví prospěšné jsou organické 
kyseliny v ní obsažené. Právě kyselina 
jablečná, vinná, citronová a šťavelová 
dodávají řepě typickou chuť.

Betacyanin je ceněn nejen proto, že řepě 
propůjčuje červenou barvu, ale také proto, 
že má protinádorové účinky a je to silný 
antioxidant. Betain pak rozšiřuje věnčité 
tepny a zpevňuje stěny vlásečnic, proto 
podporuje kardiovaskulární systém. Červená 
řepa skvěle podpoří imunitní systém 
a dokáže regenerovat organismus. Dále má 

Zázračný kořen 
s barvou karmínu
Když se řekne červená řepa, především starší generace 
si vybaví nevábný sterilovaný salát, který byl podáván 
ve školních jídelnách. Přestože byl tento karmínově 
červený kořen v dřívějších dobách často opomíjen, dnes 
se pomalu dostává na výsluní. Čím dál více lidí poznává 
lahodnou chuť a blahodárné účinky červené řepy.

co byste měli vědět o červené řepě



PEČENÁ  
ČERVENÁ ŘEPA
Ingredience: červená řepa, olivový olej, česnek, sůl, pepř, 
kozí sýr, vlašské ořechy

Postup: Bulvu červené řepy důkladně omyjeme, přidáme 
dle chuti stroužky česneku a zabalíme do alobalu. Pečeme 
přibližně 2 hodiny při 200 °C doměkka. Poté ji necháme vy-
chladnout a oloupáme. Dále ji nakrájíme na plátky či mě-
síčky, pokapeme olivovým olejem a dle chuti posypeme 
solí a pepřem. Nakonec přidáme kozí sýr a vlašské ořechy. 
Díky této kombinaci totiž skvěle vynikne její chuť. Takto 
upravenou ji můžeme podávat jako přílohu k masu nebo 
ji lze vylepšit salát.
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pozitivní vliv při léčbě rakoviny, podporuje 
zrakovou ostrost a zlepšuje využití bílkovin. 
Dokáže snížit krevní tlak, a jelikož má 
i močopudné účinky, zbavuje tělo škodlivých 
látek, povzbuzuje činnost žaludku a tvorbu 
žluči. Skvělým pomocníkem je při léčbě 
alergií, aterosklerózy, revmatu a mykóz. 
Ženám pomůže při menstruačních či 
klimakterických obtížích a díky obsahu 
vlákniny zabraňuje zácpě a čistí střeva.

Omlazující účinky
Díky komplexu výše uvedených látek 
dokáže dodat lesk a pružnost nejen pleti, 
vlasům a nehtům, ale celkově zabraňuje 
stárnutí organismu a zlepšuje duševní 
pohodu. Jelikož červená řepa obsahuje 
kyselinu šťavelovou, měli by si dát pozor 
především lidé, kteří mají problém s mo-
čovými kameny.  V menších dávkách by ji 
měli používat i diabetici, jelikož obsahuje 
poměrně dost sacharidů. Červenou řepu 
si můžete vypěstovat doma, nebo ji lze 
sehnat v obchodech po celý rok za velmi 
nízkou cenu.  Vybrat si lze řepu čerstvou, 
sterilovanou v sladkokyselém nálevu, 
sušenou nebo jako šťávu. Nemůžete-li však 
překousnout její zemitou chuť, a přesto 
chcete využít její léčebnou sílu, lze dnes 
zakoupit i řepu v prášku. Při výběru čerstvé 

řepy dávejte přednost menším, pevnějším 
a hlavně neseschlým bulvám. V kuchyni 
můžete kouzlit se syrovým kořenem, ale 
většina lidí dává přednost řepě vařené. Lze 
ji podávat jako přílohu, přidávat do salátů, 
pomazánek nebo polévek. Nejznámější 
polévkou, kde najdete řepu, je ruský boršč. 
Doma si můžete připravit i čerstvou šťávu. 
Chcete-li, aby si řepa zachovala svou karmí-
nově červenou barvu, je lepší ji vařit celou 
i se slupkou, jelikož oloupaná lehce ztrácí 
barvu i chuť. Její zemitá chuť vynikne nejlé-
pe v kombinaci s kozími či krémovými sýry, 
česnekem, křenem, ořechy nebo zelím. ●

co byste měli vědět o červené řepě

 INZERCE

LETOŠNÍ HIT V GRILOVÁNÍ?
JEDNOZNAČNĚ BURGERY!
Kuřecí či vepřové steaky, grilovaná zelenina či oblíbené špízy. Na takových 
dobrotách si obzvláště v  letní sezóně pochutnává mnoho z  nás. Zkusili 
jste ale popřemýš-
let i  nad novými 
neotřelými varian-
tami? Co si zkusit 
připravit například 
typický americký 
burger? K  dostá-
ní je z  hovězího 
i vepřového masa. 
Ochutnat můžete 
například speci-
ální Burgersteak 
dvouručák, který 
vyrábějí Kostelec-
ké uzeniny, k  do-
stání jsou v  ob-
chodech Tesco. 
Součástí balení je 
i chutná marináda, maso tak stačí jednoduše ogrilovat a servírovat. Pro ty 
z vás, kteří rádi zůstáváte věrní zajeté klasice, je v nabídce Tesco samozřej-
mě také celá řada mas či grilovacích klobás. Abyste mohli popustit uzdu 
své chuťové fantazii naplno, vyzkoušejte i širokou škálu grilovacích omá-
ček a marinád nejrůznějších příchutí.



www.svetpotravin.cz36

téma měsíce

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Léto ve sklenici

Pokud ze své letní úrody chcete mít radost 
a užitek i v zimě, na výběr máte z mnoha 
možností. Od výroby kompotů přes džemy 
a zavařeniny, šťávy až po zmražení nebo 
sušení. Dlouhá staletí se jídlo uchovávalo 
nasolováním nebo máčením v alkoholu či 
octu. Žádná z těchto metod však nezacho-
vala potraviny dlouhodobě čerstvé. Až Ni-
cholas Appert v roce 1810 jídlo povařil, vložil 
do skleněných nádob, uzavřel korkovými 
zátkami a opět povařil. Je to dodnes běžný 
princip domácího zavařování okurek či 
kompotů. Ve stejném roce si nechal anglický 

obchodník Peter Durand patentovat použití 
plechovek a o devět let později vznikla 
v americkém Bostonu díky anglickému imig-
rantovi první továrna na zpracování ovoce. 

Sušení
Patří společně s vařením povidel k nejstar-
ším způsobům uchovávání potravin. Dříve 
se sušilo v oddělených prostorách, tzv. 
sušárnách, kde se zpracovávaly především 
švestky, jablka a hrušky. Sušení zachovává 
v ovoci až 80 % vitaminů i minerálů a je 
velice jednoduché – ovoce stačí očistit, 
omýt, osušit a nakrájet na plátky, sušit ho 
můžete v troubě, na sluníčku nebo v sušičce 
ovoce. Správně usušené křížaly jsou pružné, 

nelámou se a mají většinou žlutohnědou 
barvu. Nejčastěji se suší jablka, hrušky 
a výtečně chutnají švestky, meruňky, jahody 
či ananas, použít můžete i houby, zeleninu 
nebo bylinky. Ať již zvolíte jakýkoliv druh, 

vždy platí, že ovoce by mělo být dozrálé, bez 
poškození a je lepší zvolit plody s vyšším 
obsahem cukru. U některých druhů ovoce je  
naopak vhodné, aby bylo přezrálé, například 
u třešní a višní. Usušené plody uchovávejte 
v uzavřených dózách na suchém, tmavém 
a chladném místě.

Nejšťavnatější měsíce roku 
jsou tady. Už naši předkové 
měli bohatou praxi v tom, jak 
si množství barev, chutí, vůní 
a hlavně vitaminů ze sklizně 
uchovat až do zimy. Používali 
jednoduché a ověřené 
způsoby konzervace potravin 
– sušili ovoce, vařili povidla 
a zavařeniny, nakládali plody 
do medu a zpracovávali zelí 
kysáním.

OSTRUŽINOVÉ ČATNÍ
Ingredience: 500 g ostružin, 140 g krystalo-
vého cukru, 140 g červené cibule, 3 lžíce na-
sekaného zázvoru, 2 lžíce dijonské hořčice, 
150 ml bílého vinného octa, sůl, zelený pepř 

Postup: Ve velkém hrnci smícháme ostružiny, 
cukr, nakrájenou cibuli, nasekaný zázvor, 
pepř a hořčici a pozvolna vaříme, dokud se 
ostružiny nezačnou rozpadat. Podle chuti oso-
líme, přidáme ocet a deset minut povaříme. 
Necháme vychladnout a plníme do sterilizo-
vaných sklenic. Kyselost čatní by s nekvalitním 
nádobím z hliníku mohla reagovat a výsledná 
chuť by byla narušena, nemluvě o zdravotním 
riziku, proto je nezbytné použít například 
teflonový nebo nerez hrnec.
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Kvalitní evropský výrobek
Zaručená tradiční specialita

Špekáčky/Špekačky 

Lovecký salám/
Lovecká saláma 

Spišské párky

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 párkySpišské párkypárky • Špekáčky/Špekačky 
S iš ké á kSp šské pá ky

• Spišské párky

Kampaň  nancována 
z prostředků 
Evropské unie 
a České republiky

PKCR-Chranena_oznaceni-inz[210x146]L.indd   3 17.4.14   15:57

 INZERCE

Mražení
Pro tento způsob konzervace vybíráme 
plody zralé, nepoškozené, omyté a osušené. 
Upravte je stejně, jako byste je chtěli ihned 
zpracovat, malé plody zmrazte nejprve 
odděleně na tácu, aby se neslepily. Zamra-
zujte je raději po menších porcích a označte 
názvem druhu a datem zmrazení. Ideální je 
spotřebovat ovoce nejdéle do jednoho roku, 
poté ztrácí takto upravené potraviny velkou 
část ze svých chuťových vlastností. Není pří-
liš vhodné zmrazovat potraviny s množstvím 
aromatických látek. Například vůně hub 
pronikne do každého koutu mrazáku.

Džemy, marmelády, povidla
Povidla našich babiček prý bývala tak tuhá, 
že se krájela nožem a před použitím ředi-
la vodou. Dnes se již málokomu chce stát 
několik hodin u plotny a míchat na mírném 
ohni ovocnou směs, hospodyňky proto raději 
vyrábějí džemy, marmelády, kompoty nebo 
rosoly. Mezi nejoblíbenější příchutě pak patří 
jahodová, rybízová a meruňková. Můžete 
ovšem zkusit experimentovat a připravit 
si sladkou pochoutku z kiwi, banánů nebo 
melounu. Potřebujete k tomu jen želírovací 
prostředky, případně domácí pekárnu, ve kte-
ré se dá také zavařovat. 
Pro zavařování vybírejte plody v perfektní 
kondici, plesnivé kousky raději vyhazujte, 

nestačí je odkrojit, neboť i zdravá část může 
již být kontaminována, i když to běžným 
okem nejde poznat. Pozor také na hygienu: 
ovoce omyjte před použitím pitnou vodou, 
sklenice na zavařování vypláchněte vařící 
vodou a při vaření neochutnávejte ovocnou 
směs z vařečky, ale lžičkou. A jak je to po za-
vaření s dobou jejich trvanlivosti?„Taková 
jahodová zavařenina může vydržet i desítky 
let a nemělo by se s ní v zásadě nic stát,“ říká 
Aleš Rajchl z Ústavu konzervace potravin 
Vysoké školy chemicko-technologické v Pra-
ze. Obal však nesmí být poničen. Většinou 
se lze o kvalitě přesvědčit pouhým okem 
a přičichnutím. „Přesto bych doporučil, aby 
lidé dlouhodobě nic neskladovali. Dochází 
poté minimálně ke ztrátě vitamínů a dalších 
látek,“ dodává odborník.

Nakládání
Nakládání patří mezi stovky let používaný způ-
sob uchovávání zeleniny a postup se v pod-
statě nemění. Je oblíbené především při zpra-
cování zeleniny nebo hub, uplatní se ovšem 
také u ovoce. Nakládat můžeme do octa, oleje 
nebo do slaných nálevů s kořením a bylinkami. 
V oblíbenosti vedou okurky, zelí nebo drobné 
cibulky, výborná jsou také nakládaná sušená 
rajčata. Ovoce můžete nakládat i do alkoholu, 
velice dobře k tomu poslouží například gin, 
brandy nebo rum, třešňovice nebo whiskey. 
V tom případě ovoce nakládáme syrové nebo 
krátce povařené (jablka, hrušky), zcela je 
ponoříme do sklenic s alkoholem, posypeme 
podle chuti cukrem, vzduchotěsně uzavřeme 
a umístíme do tmavé a chladné místnosti.

Čatní (chutney)
Čím dál více oblíbenou novinou je i čatní, hustá 
výrazná omáčka, která se podává k masům 
nebo sýrům. Zeleninové se připravuje za stude-
na a podává se čerstvé, ovocné se vaří a vydrží 
v ledničce i tři měsíce. Je však možné ho zavařit 
a podávat například na podzim ke zvěřině. Čat-
ní lze připravit z mnoha druhů ovoce a zeleniny, 
vynikající je omáčka ze švestek, broskví nebo 
různých druhů tykví. Použít ovšem můžete 
i mango, grepy nebo pomeranče. K těm přidejte 
například česnek, cibuli, brusinky nebo rozinky, 
různé druhy koření a cukr nebo med. ●

Marmeláda je vyrobena z citrusových 
plodů a je hladké konzistence. Může ob-
sahovat i více druhů ovoce. 

Želé z jahod, meruněk či jiného ovoce 
se může jmenovat pouze džem či rosol. 
Je to ne příliš hustá rosolovitá zavařeni-
na připravená z jednoho druhu ovoce, 
ve které jsou i kousky dužiny.

DŽEM NEBO 
MARMELÁDA?
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Na jaké polské jídlo z dětství si vzpomene-
te jako první?
Určitě se mi hned vybaví pěrogi, tedy pirož-
ky, které dělala moje babička úžasně. Byly 
z bramborového těsta uvnitř s tvarohem, 
smažené na slanině. Příprava nebyla nic jed-
noduchého, musel na ně být čas. Nejdříve 
uvaříte brambory, necháte je vystydnout. 
Pak je použijete na výrobu náplně a na těsto. 
Z něho vytvoříte placičky, uvaříte je a čeká-
te, až vychladnou. Teprve pak je smažíte… 
Ale nekonečná doba strávená v kuchyni se 

stonásobně vyplatila. Pamatuju si ovšem 
také na jídla, na která nevzpomínám rád.

Jaké vedlo tuhle nelichotivou hitparádu?
Jednoznačným vítězem byla mléčná polévka 
s vločkami. Tu mi servírovala maminka, abych 
se stravoval zdravě. I po letech cítím, jak jsem 
mléčnou polévku nesnášel. Nicméně oblíbené 
dobroty převažovaly. Mezi nimi bych mohl 
jmenovat ještě boží milosti, faworki. V Polsku je 
dělají na svátek Božího těla, jde o vrkoče z lísko-
vého těsta, které se smaží a sypou cukrem.

Přišla Vám po přestěhování zpátky 
do Československa naše kuchyně hodně 
odlišná od té polské?
Byl v tom velký rozdíl. Už jen proto, že celá 
polská kuchyně voní koprem. Ten se tam 
pěstuje na každé zahrádce. Žili jsme vysoko 
na severu, kde se polská kuchyně proplétá 
s litevskou a ukrajinskou. Takže jsme často 
mívali třeba kolduny, ostré pirožky podá-
vané v silném hovězím vývaru. Vliv Litvy se 
zase projevuje v podobě specialit z brambor. 
Poláci milují brambory na tisíc způsobů

Jak dlouho jste si zvykal na český jídelníček?
Zpočátku jsem si zvykat nemusel, protože 
babička k nám jezdila na návštěvy. Vzhledem 
k tomu, že to byl kus cesty a jako starší člověk 
by takové vzdálenosti nemohla absolvovat 
vícekrát za sebou, zůstávala u nás třeba půl 
roku. Takže nám vařila to, na co byla zvyklá 
z Polska. Moje „námluvy“ s českou kuchyní 
nezačaly optimálně, k prvnímu zásadnějšímu 
kontaktu došlo až ve školní jídelně. Tím pádem 

Herce, režiséra, autora Romana Štolpu známe především jako 
doktora Lišku ze seriálů Rodinná pouta a Velmi křehké vztahy. 
Drbavé plátky ho svého času vystavovaly na titulních stranách, 
ale ani jednomu bulvárnímu čmuchalovi se nepodařilo vypátrat 
zajímavou skutečnost, že Roman žil od zhruba jednoho do šesti 
let s rodiči v Polsku a dodnes má k našim sousedům, včetně jejich 
kuchyně, vřelý vztah. Téma pro náš rozhovor je tedy na světě!

Na teplou večeři mě 
ženy neutáhnou
Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv Divadla Kalich, shutterstock

chutě slavných
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nešlo o šťastný začátek. Od té doby nemusím 
rajskou, koprovku nebo buchtičky se šodó, 
protože jsme neměli nic jiného. Naši gastrono-
mii jsem začal objevovat až na vysoké škole.

Napadají Vás ještě nějaké rozdíly ve stra-
vování mezi námi a Poláky?
V Polsku se jí v jiných časech než u nás. S tím 
bojuji doteď. Poláci snídají pozdě, obědvají 

kolem třetí hodiny a večeře mívají studené. Tak-
že mě by nenapadlo vyžadovat teplou večeři. 
Když se mi partnerka chtěla zavděčit, blýsknout 
se jako kuchařka a kvůli večeři trávila půl dne 
u sporáku, u mě tím na romantickou strunku 
nezahrála. Spíš jsem se musel přemáhat, abych 
jí nezkazil radost. Anebo jsem z Polska neznal 
jíšku, protože tam polévky jíškou nezahušťují.

Dneska jste si sám osvojil polská jídla?
Zkoušel jsem několikrát proslulé flaki, cosi 
mezi dršťkovou polévkou a bramboračkou 
s majoránkou. A chystám se na už zmíněné 
pirohy, ty si v Polsku vždy dávám.

Byl jste kluk, který v kuchyni koukal ba-
bičce či mamince pod ruce?
Byl jsem velký pekař. Mojí specializací byly 
bábovky, buchty, bublaniny. Měl jsem na ně 
řadu receptů a těší mě, že synové v tom po-
kračují. Maso jsem většinou zkazil, sice jsem 
se snažil, ale málokdy se mi podařilo dobře 
odhadnout, kdy je čas vyndat ho z trouby.

To byly začátky. Jak byste se dneska cha-
rakterizoval jako kuchař?
Budu upřímný, jsem spíš špatný kuchař. 
I když nedávno jsem se pochlapil a udělal 
z václavek gulášovou polévku do škopku. Tou 
jako jedinou se můžu pochlubit. Tedy kromě 
míchaných vajec a drůbeží polévky, kterou 

připravuji tím stylem, že do hrnce hodím ko-
řenovou zeleninu, různé části kuřete a vařím 
a vařím a vařím… a následně jím tři dny. ► 

chutě slavných

S kolegyní Danou Morávkovou

 INZERCE

Tato akce se koná pod záštitou 
Národního technického muzea. 

VeteraniKH_Inzerat[210x146].indd   1 11.6.14   10:46

HOUBOVÉ KOLDUNY
Doba přípravy: 60 minut, 4 porce
Ingredience: 160 g polohrubé mouky, 
1 vejce, 2 žloutky, sůl, 100 g sušených hub, 
1 cibule, nastrouhaná petržel, majoránka, 
sůl, vepřové sádlo

Postup: Sušené houby uvaříme doměkka 
a umeleme, poté je přidáme k osmahnuté cibuli 
a pořádně promícháme. Z mouky, vejce a žloutků 
připravíme nudlové těsto, které tence vyválíme 
a následně z něj vykrajujeme kolečka (průměr 
cca 2 – 3 cm). Mezi dvě kolečka položíme houbo-
vou nádivku, pevně spojíme jejich okraje. Takto 
vzniklé taštičky prudce opečeme na sádle, poté 
vložíme do vařící osolené vody a vaříme 5 – 7 
minut. Kolduny jsou vynikající v silném čirém 
hovězím vývaru, anebo je podáváme jen polité 
rozpuštěným máslem či kysanou smetanou.
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Četl jsem, že Rumcajs podobnou krmi 
používal ještě na vyleštění bot a pročištění 
pistole. Ta moje je něco podobného.
 
Na televizních obrazovkách jsme Vás vídá-
vali nejčastěji v lékařském plášti. Jak jste 
na tom se sledováním trendů zdravé výži-
vy? Díváte se na jídlo i po této stránce?
Abych řekl pravdu, moc ne. Ovšem poslední 
dobou mě i ve stravování ovlivňuje esote-
rika. Dozvěděl jsem se, že každé jídlo má 
energii a vařená jídla nejsou tak zdravá, 
protože přicházejí o přirozenou auru. Na tý-
denním cvičení meditací jsme zkoušeli jíst 
pouze vegetariánská a tepelně neupravená 

jídla a pili jsme nepřevařenou vodu s roz-
drcenými bylinkami. Vydrželi jsme týden 
a bylo to úžasné. Tedy… Už můžu přiznat, že 
jsem se první dny tajně na půdě dokrmoval 
salámem. Jak jsem později zjistil, nebyl jsem 
sám. Jenže salám brzo došel, konzum byl 
zavřený, takže jsem se pak stravoval jako 
ostatní a užíval jsem si to.

Co si můžeme užít z Vaší tvůrčí dílny 
v divadle?
Režíroval jsem inscenace v pražské 
RockOpeře, nejnověji jsme premiérovali 
rockovou operu Romeo a Julie. V Divadle 
Radka Brzobohatého jsem nastudoval dvě 

komedie: Postavení mimo hru je ze života 
fotbalových rozhodčích, tam i hraju. A Zlaté 
časy s humorem vyprávějí o životě prosti-
tutek, v této komedii neúčinkuji, necítím 
se patřičně fyzicky vybavený. Z aktuálních 
inscenací vás mohu pozvat na divadelní 
sitcom, kterému říkáme husitcom, protože 
se zabývá fenoménem husitství. Jmenuje 
se Běží Žižka k Táboru, slavného vojevůdce 
hraje Roman Skamene, takže o zábavu není 
nouze. A v Divadle Palace mě čeká komedie 
Milana Kopeckého V sobotu nekradu, v níž 
uvidíte Hynka Čermáka, Ťuldu Brouska, 
Aničku Kulovanou, Valérii Zawadskou, Davi-
da Suchařípu a Lucku Pernetovou. ●

chutě slavných

KDO JE ROMAN ŠTOLPA
Vystudoval herectví na JAMU a režii na DAMU. Do svého prvního angažmá nastoupil 
v Klicperově divadle v Hradci Králové, odkud odešel do Činoherního studia v Ústí 
nad Labem a o rok později přešel do pražského Rokoka. Podstatnou část jeho 
režisérského portfolia tvoří muzikály (Evita, Řek Zorba, Za zvuků hudby, Divotvorný 
hrnec, Sugar, Donaha!...). Často spolupracuje s televizí, a to jako scénárista (např. 
soutěže Miss ČR, Miss Tisíciletí), jako moderátor (např. Škola internetu, Sliby chyby) 
a v neposlední řadě jako herec (např. inscenace Vůně vanilky, seriály Na lavici obža-
lovaných justice, Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy, Náměstíčko…). V poslední 
době nejčastěji režíruje v RockOpeře Praha a v Divadle Radka Brzobohatého.

 INZERCE
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Jediné, čím Skotsko není až tak známé, je 
gastronomie. Což je trochu škoda. Ne že by 
se jednalo o kulinářské zážitky, které svět 
neviděl, ale řekněme, že tradiční skotská ku-
chyně je stejně jako samotní Skotové velmi 
solidní, drsná, bytelná a bez zkrášlovadel. 
V zemi, kde neustále prší všemi směry a fou-
ká silný vítr, což svědčí jedině trávníku a hi-
ghlendům, by nikdo nečekal, že národním 
pokrmem bude ledový salát s dresinkem.

Vnitřnosti poránu
Nejčastějšími ingrediencemi skotské tradiční 
kuchyně je skopové, zvěřina, ryby, brambo-
ry, tuřín, lesní plody a vločky. Nejznámější 
a velmi oblíbenou pochoutkou je haggis. 
Jedná se o ovčí vnitřnosti – játra, plíce 
a srdce, které se smíchají s cibulí, kořením 
a vločkami, a tato směs se uvaří v ovčím ža-
ludku. Vznikne něco, co připomíná náš prejt 
z jitrnic, který ovšem postrádá opečenou 
kůrku. Pokud má někdo rád zabijačkové 
hody a počasí, které k hodům patří, bude se 
ve Skotsku cítit jako doma, a to celoročně. 
Haggis se tu konzumuje neustále. I během 
pouhých pěti slunečných dnů, které v roce 
nastanou. K haggisu se podává kaše z bram-
bor nebo z tuřínu. Rozhodně se nejedná 
o dietní pokrm, ale tak nějak se k ustavičné-
mu mrholení hodí.
Velmi výživná je také klasická skotská 
snídaně sestávající ze slaniny, vajíček, fazolí 
v tomatové omáčce, smažených hub, haggi-
su a black puddingu, který je velmi podobný 
našemu krvavému jelitu. Ano, to všechno je 
zastoupeno na talíři. Na velkém talíři. Musím 
přiznat, že jsem tuto snídani ocenila až 
po velmi náročné, leč vydařené ochutnávce 
dalšího skotského tradičního produktu, a to 
whisky. Tradiční skotské whisky, která se 
píše bez „e” na rozdíl od irské či americké 

whiskey, by se slušelo věnovat celý článek, 
a proto bych zde pouze uvedla, že jet 
do Skotka a nedat si whisky je turistická 
svatokrádež. A proto do dna, přátelé!  
Jestliže netoužíte po klasické skotské snída-
ni a vyhnete se i ochutnávce whisky, doporu-
čuji vyzkoušet skotskou ovesnou kaši. Jsou 
to pouze uvařené ovesné vločky ve vodě se 
špetkou soli. Pokud jste zvyklí na sladkou 
verzi ovesné kaše, může vás skotská oat 
porridge lehce překvapit. Ovšem troufnu si 
tvrdit, že příjemně.        ►

Připravila Daniela Tužilová, foto shutterstock, Daniela Tužilová

Skotsko  
na talíři

potraviny ve světě

Pokud se řekne Skotsko, všem 
se vybaví whisky, kilty, zelené 
hory a spořiví lidé. A jistá 
národní hrdost, která je skvěle 
zachycená ve filmu Statečné 
srdce s Melem Gibsonem. 
I když jsou Skoti součástí 
Spojeného království, považují 
se za samostatné a nezávislé. 
Proto je raději s Angličany nikdy 
nezaměňujte, nemuselo by se 
vám to vyplatit. Skotové se totiž 
rádi perou.
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Kečupová aféra
Stejně vás pravděpodobně mile zaskočí fish 
and chips čili ryba s hranolky. Smaženou 
tresku s hranolky seženete po celých 
ostrovech, ale jen ve Skotsku se podává se 
salt’n’sauce nebo salt’n’vinegar. A to podle 
toho, zda se právě nacházíte v Edinburgu 
nebo v Glasgow. Salt’n’sauce čili smažená 
treska s hranolkami, solí a tmavou omáč-
kou je specialitou Edinburgu a naopak 
fish and chips se solí pokapaná octem je 
specialitou Glasgow. Tam si k ní ještě rádi 
přidávají klasický kečup. Nevraživost mezi 

oběma městy a variantami fish and chips 
je ve Skotsku více než patrná a tento „ná-
rodní rozkol“ zaznamenal v nedávné době 
obrovskou medializaci poté, co v Edinburgu 
byl jednomu zákazníkovi k rybě naúčtován 
kečup za poplatek, zatímco hnědá omáčka 
byla zdarma. Kupující, který byl shodou 
okolností z Glasgow, jak jinak, dal tento 
případ k soudu pro rasovou nesnášenlivost. 
V Glasgow je totiž hnědá omáčka k rybě, 
kterou si dávají jen obyvatelé Edinburgu, 
stejně jako kečup zdarma. Spor dosud 
nebyl rozhřešen, a tak se zatím můžete 
rozhodnout, kterému táboru fandíte víc – 
jablečnému octu z Glasgow, nebo tmavé 
barbecue omáčce z Edinburgu.
Pokud jste rodilí gastrocestovatelé a ne-

odradil vás haggis, doporučuji vyzkoušet 
masový koláček, který je kombinací ang-
lického páje a francouzského quiche. Je 
velmi chutný a dá se sehnat jak v řeznictví, 
tak v běžném supermarketu. Příprava 
z polotovaru trvá pouhých patnáct minut 
a chutná výborně, pokud se srovnáte s fak-
tem, že jíte mleté maso v tvrdém lineckém.
 
Poctivé sladkosti
Jak jste si jistě všimli, většina tradičních 
skotských pokrmů obsahuje ve svém 
názvu přídavné jméno „skotský”. Skotská 
snídaně, skotská whisky, skotská ovesná 
kaše nebo například skotský vývar. 
Scottish broth je velmi chutný a vydatný 
vývar ze zeleniny, skopového, hrachu, 
čočky a patří mezi mé oblíbené speciality. 
Stejně jako roll and lorne, což je něco jako 
sekaná z jelita podávaná v hamburgerové 
žemli s kapkou kečupu. Velmi delikátní, 
velmi výživné a absolutně dokonalé. Mé 
nejoblíbenější jídlo, co vás zasytí na celé 
dopoledne, ale mé dietoložce o tom raději  
říkat nebudeme.
I když to tak může působit, skotská kuchyně 
není jen o mase. Skoti mají rádi i sladké a je-
jich sušenky shortbread jsou známé i za hra-
nicemi ostrova. Pečou se velmi pomalu, aby 
si zachovaly bílou až zlatavou barvu, chutna-
jí trochu jako naše linecké těsto a jsou dobré 
k čaji i kávě. Na přípravu jsou stejně jedno-
duché například jako cranachan, tradiční 
dezert ze šlehačky, malin, medu a ovesných 
vloček namočených do whisky. Jak jsem již 
psala na začátku, skotská kuchyně je stejně 
jako Skoti velmi solidní, a proto i dezerty 
jsou pro někoho, kdo miluje sladké. Pokud 
se jedná o klasickou buchtu, bývá kromě 
krému uvnitř ještě zalitá vrstvou cukrové 
polevy, na koláčcích a koblihách najdete 
sladkou cukrovou hmotu, stejně jako na roz-
tomilých cupcakes.

Oranžová bomba
Co ovšem opravdu předčí vaše očekávání, 
to je nápoj IrnBru. IrnBru seženete pouze 
ve Skotsku, takže doporučuji tomuto sladké-
mu moku věnovat pozornost. Je to limonáda 
barvy oranžového zvýrazňovače, která chutná 
jako v sodovce rozpuštěné pomerančové 
bonpari s gumovými medvídky a sáčkem 
cukru. A tím sáčkem nemyslím cukřík, který 
dostáváte v kavárně ke kávě. Mám na mysli 
kilovku cukru krystal. IrnBru pijí ve Skotsku 
všichni, všude a vždy. Je to národní nápoj 
a místní na něj nedají dopustit. Osobně jsem 
skotský oranžový poklad ochutnala jen pro 
účely tohoto článku a musím se přiznat, že 
stejně jako skotská snídaně mi IrnBru přišel 
vhod jen po té vydařené ochutnávce whisky. 
Myslím, že  zůstanu věrná kofole a vodě se 
šťávou. Obé je v porovnání s tímto oranžovým 
ďáblem nahořklé a trpké chuti.

Záhadné vejce
IrnBru bych zařadila do kategorie kulinář-
ských záhad hned za skotské vejce, což 
je vajíčko natvrdo v masovém trojobalu. 
Trochu to připomíná Kinder vajíčko pro 
dospělé. Přesně nevím, jak se připravuje, 
já jsem ho koupila v polotovarech, ale 
s určitostí můžu říct, že se nestalo mým 
favoritem. Ovšem při další cestě do Skotska 
hodlám věnovat pozornost jeho přípravě, 
protože téhle gastronomické záhadě bych 
ráda přišla na kloub. Než se tak ovšem 
stane a já uvařím-usmažím-upeču své první 
skotské vejce, předkládám několik ověře-
ných receptů skotských specialit, které si 
můžete připravit u vás doma. K vaření si 
pusťte dudácký pochod nebo soundtrack 
z filmu Statečné srdce a otevřete okna 
dokořán. Pokud bude sychravo a vlezlo, 
máte tu pravou skotskou atmosféru, která 
vám dává právo začít vaření sklenkou první 
skotské speciality – whisky. ●

Tradiční řeznictví, kde pořídíte haggis, skopové nebo masový koláčekSkotská národní limonáda

potraviny ve světě
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ze SkotskaRECEPTY

Ingredience: 1 kg skopového masa na polévku (s kostí), 75 g hrachu, 
75 g krup, 1 velká cibule, 1 velký pórek, 3 mrkve, 1/4 hlávky zelí, 1 střední 
oloupaný tuřín, 2 plátky celeru

Postup
Namočíme hrách a kroupy, ideálně přes noc, nejméně však na tři ho-
diny. Skopové, ze kterého jsme okrájeli tuk, vložíme s hrachem a krou-
pami do hrnce se studenou vodou a přivedeme k varu. Vaříme tři čtvrtě 
hodiny na mírném ohni, částečně přiklopené. Z hladiny sebereme 
zbývající tuk a přidáme zeleninu – nakrájenou cibuli a pórek, nasekané 
zelí a na kostičky nakrájenou mrkev, tuřín a celer. Vše povaříme, dokud 
není skopové měkké. Poté maso vyndáme. Oddělíme kost od masa, 
které nakrájíme a vrátíme do hrnce. Vývar by měl být hustý a vydatný 
a podávaný horký, tak jako vše ze skopového.

SCOTTISH BROTH (SKOTSKÝ VÝVAR) pro 4 až 6 osob

Ingredience: 2 hrnky změklého neslaného másla, 1 hrnek tmavého cukru, 
2 hrnky polohrubé a 2 a 1/2  hrnku hladké mouky, špetka soli, vanilka

Postup
V misce rozetřeme máslo a cukr do hladka. Postupně za stálého hně-
tení přidáme veškerou polohrubou mouku (2 hrnky) a téměř veškerou 
hladkou mouku (necelé dva hrnky). Mícháme, dokud nevznikne těsto, 
které se drží pohromadě a nedrolí se. Pokud je to třeba, přidáme 
zbytek hladké mouky. Poslední polovinu hrnku hladké mouky si ne-
cháme na posypání válu. Těsto rozválíme na placku o tloušťce asi půl 
centimetru, které rozřežeme na asi 3 centimetry široké a 8 centimetrů 
dlouhé proužky, jež pokládáme na pečicí papír. Sušenky do poloviny 
výšky propícháme vidličkou a dáme do trouby. Pečeme 15 až 20 mi-
nut. Sušenky by měly zůstat bílé, jako pleť skotské ženy, případně 
trochu nazlátlé.

SKOTSKÉ SUŠENKY 40 minut, na 48 sušenek

ATHOLL BROSE 
Ingredience: 900 g ovesných vloček, 450 ml smetany, 300 ml whisky, 
4 lžíce medu, voda

Postup
Atholl Brose je něco jako náš vaječný koňak z whisky a vloček. Jedná se 
o tradiční nápoj, který se popíjí na Vánoce a Hogmanay (Silvester). 
Nejdříve připravíme brose, což je směs vody a vloček. Ovesné vločky 
smícháme v míse s 1200 ml vody a necháme 24 hodin odležet. Směs 
několikrát zamícháme. Propasírujeme přes mušelín. Tekutina by měla 
mít kalnou bílou barvu a neměla by obsahovat vločky. Tímto způsobem 
bychom měli získat 600 ml brose, který smícháme nejdříve s medem 
a poté se smetanou. Na konci přidáme whisky. Atholl Brose přelijeme 
do láhve a skladujeme až do Vánoc nebo Nového roku na chladném místě. 
Nedoporučuje se skladování v lednici.

na 1 láhev (1,4 l)
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Historie oplatek je totiž mnohem delší – do-
konce již sám svatý Václav prý pekl oplatky 
k mešním účelům. Jejich tedy až posvátný 
význam dokládá i to, že se v dobách minu-
lých podávaly o vánočních svátcích, ochuce-
né netradiční kombinací medu a česneku.

Kde se vzala oplatka?
„Oplatka“ sama je slovem neslovanským, 
jež je spojené s vírou. Oplatok ve staré 
ruštině, oplata ve staročeštině a obla-
ta v latině znamená totéž, tedy hostii. 
Kořenem těchto slov je latinské offere, 
tedy nabízet, nést vstříc a dodnes vidíme 
ve vzhledu oplatek a hostií podobnost. 
Církevní učitelé si oplatky sami pekli 
a rozdávali je věřícím za odměnu, kostel-
níci je později rovnou prodávali. Pekly se 
také tzv. oplatky lékárnické, do kterých 
se zabalovaly nepříjemně chutnající léky, 
a peklo se i v samotných domácnostech. 

Pekaři-oplatečníci a oplatečnice se do-
konce sdružovali v samostatném cechu. 
Formy na pečení se předávaly jako svátost 
z generace na generaci a byly zdobeny 
náboženskými či milostnými motivy nebo 
královskými erby či symbolikou.

Oplatky lázeňské
Historie křupavé lázeňské pochoutky se 
začala psát již v 18. století, soudě dle nale-
zených forem na jejich pečení. Hospodyně 
tehdy vlévaly těsto do pečicích kleští, které 
vkládaly do pecí, vytápěných uhlím. Hotové 
oplatky pak prodávaly jako přivýdělek a pře-
bytečné těsto, které okrájely, tzv. ošnytle, 
prodávaly za symbolický peníz dětem.

Tajný recept
Původně se oplatky pekly pouze jedno-
vrstvé, sypaly se cukrem a připravovaly je 
domácí, které ubytovávaly lázeňské hosty 

ve svých příbytcích. Původní oplatky byly 
také mnohem menší – jejich průměr se 
pohyboval kolem třinácti centimetrů. Těsto 
až k zázračné křehkosti vylepšila v první 
polovině 19. století Barbara Bayer, která 
dvouvrstvou oplatku navíc posypala směsí 
cukru, mandlí nebo vanilkou. A protože 
oplatky rychle získávaly popularitu, v roce 
1867 založila první továrnu pro lázeňské 
hosty – Karlovarské oplatky. Pekárnu po její 
smrti převzal syn, který dokázal výrobu ještě 
rozšířit a hlavně zaujmout i cizince. Sladká 
pochoutka se tak s velkou slávou vyvážela 

Prosluněná lázeňská kolonáda, klidná letní procházka 
a zurčení léčivých pramenů. Co téhle idylce ještě chybí? 
Je to křupavé, krásně to voní a jedna nikdy nestačí – 
lázeňská oplatka. Klasická delikatesa, kterou ovšem 
nemusíte mlsat jenom v lázních.

Pochoutka téměř 
posvátná
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock
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až do Španělska, Ruska, Nizozemí a Srbska. 
Potomci Bayerů, žijící dnes v Německu, 
ostatně původní a tajný rodinný recept střeží 
jako oko v hlavě dodnes.

Dobrota od mnichů
Jiný příběh se váže k oplatkám mariánsko-
lázeňským, kde se prý při slavnosti v kláš-
teře nedostávalo cukrovinek, a tak místní 
kuchař vzal hostie a posypal je cukrem, 
skořicí a oříšky. Ty mnichům zachutnaly 
natolik, že si kuchař založil na sladkých 
oplatkách novou živnost. Průmyslová 
výroba byla založena roku 1856 Karlem 
Reitenbergem, který ve své pekárně zane-
dlouho vyráběl až 500 000 kusů oplatek 
ročně. V lázních pak oplatky zachutnaly 
například Fryderikovi Chopinovi, Janu Ne-
rudovi nebo Johannu Straussovi. Recepty 
se v rodinách předávaly z generace na ge-
neraci, vznikala nová pekařství a prodejny. 
V období první republiky vstupuje na scé-

nu Josef Homolka, který po třech letech 
experimentování v roce 1923 objevil, jak 
péct oplatky s čokoládou.

Kleště s náplní
Oplatky získaly svou podobu díky tzv. opla-
tečnicím. Ty mají podobu kleští s kulatými 
nebo čtverhrannými železnými pláty, ve kte-
rých se spéká těsto i s náplní. Každá pekárna 
se dříve mohla chlubit svou vlastní oplateč-
nicí s originálním reliéfem a jménem firmy. 
Od padesátých let jejich funkci převzaly elek-
tricky vyhřívané pečicí kleště, posléze stroje. 
Současná strojní výroba oplatek v podstatě 
kopíruje původní postupy ruční výroby. Těsto 
se nastříkne do „kleští“, následně se kleště 
sevřou, oplatka se upeče, kleště se rozevřou 
a vyprázdní. Pro výrobu oplatek se používá 
velmi řídkého těsta, jehož kvalita je dána pře-
devším kvalitou mouky. Upečený plát oplatky 
se poté plní mazáním nebo vtlačením. 
Následně se oplatky řežou, chladí a případně 

potahují polevou. V některých podnicích se 
směs na oplatky dodnes sype ručně.
V současné době vyrábí tuto sladkost přes 
třicet firem, sídlících většinou v lázeňských 
městech, a ročně se oplatek vyrobí přes 
dva tisíce tun. Příchutě už dávno nejsou 
jen oříškové nebo čokoládové, vybrat si 
můžete i příchuť perníkovou, nugátovou, 
vanilkovou aj., navíc ve formě trojhránků 
nebo minioplatek. Čeští výrobci oplatek nyní 
po Evropské unii požadují, aby byly uznány 
jako tradiční český výrobek.

Domácí oplatky
Sladkou nebo slanou pochoutku si ovšem 
můžete vyrobit i doma. Je to pracné, tvrdě 
vydřené metodou pokus-omyl a sehnat opla-
tečnici není jednoduché ani levné, ale jde to. 
Na bazaru, v antikvariátu nebo na internetu 
hledejte „stroj na oplatky“ nebo „kleště 
na oplatky“. Receptů pak existuje celá řada 
jak na oplatky slané, tak na sladké. ●

OPLATKY
Pro několik málo hostů ku kávě vezme se 
1 litr dobré smetany a šlehá se půl hodiny 
s 1/2 kg velmi jemné mouky, a když je to 
hladce ušleháno, přidá se jeden žloutek se 
špetkou soli a lžící cukru, načež se z toho 
v železné oplatkové formě obvyklým způ-
sobem pečou světležluté oplatky, které se 
ihned vkládají mezi dvě čistá prkénka, aby 
se nezkroutily.

Když jsou všechny upečeny, spojují se 
po dvou tím způsobem, že jedna vždy potře 
se rozpuštěným máslem, posype hustě 
vanilkovým cukrem, nebo také cukrem se 
strouhanými a s růžovou vodou utřenými 
mandlemi a konečně i strouhanou čokolá-
dou, či oříškovou nádivkou, načež druhá 
oplatka po jedné straně máslem namazaná, 
se namazanou stranou přiklopí. Spojené tak 
oplatky vloží se znovu do formy a několik 
okamžiků nad čilým ohněm se přepékají. 
Takové oplatky jsou velmi oblíbeným zákus-
kem i k čaji, vínu, rosolu neb zmrzlině.

(Slovník umění kuchařského, konec 19. století)

•  výstupní kontrola v továrně na oplatky 
spočívala v poklepání – to prověřilo, že 
je oplatka křehká a dostatečně suchá                 

•  oplatkárna Bayer dodávala oplatky na 
pruský i vídeňský dvůr a získala mnoho 
ocenění na veletrzích po celém světě

•  dnes si můžete nechat na zakázku 
zhotovit oplatky s vlastním reliéfním 
motivem

•  mariánskolázeňská firma Kolonáda 
používá při výrobě oplatek stroje 
vyrobené na zakázku, jež vlastní jako 
jediná na světě

•  pláty oplatek zrají až čtyři týdny

ZAJÍMAVOSTI 
O OPLATKÁCH
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dobrodružství v kuchyni

Babiččinu první kuchařskou knihu, 
předpisy české královny kuchyně 
Marie Janků-Sandtnerové, jsem 
dostala k svatbě. Což už je velmi 
dávno. Tehdy jsem mezi stránkami 
objevila starý list tenkého papíru 
s receptem psaným inkoustovou 
tužkou. Nadpis je prostý – Nadívaní 
šneci, a před pětadvaceti lety mi 
připadal jako kuriozita.

Ale pak jsem začala sbírat kuchařské zkuše-
nosti, několikrát jsem šneky ochutnala a jsou 
pro mě delikatesou. A jak už je mé povaze 
vlastní, toužila jsem si vyzkoušet jejich přípra-
vu pěkně postaru, od samého začátku. Na to 
mi však recept z babiččiny kuchařky připadal 
poněkud nedokonalý. „Uvař půl kopy šneků 
ve slané vodě…“ To může stačit někomu, 
kdo už ví, jak na věc. Proto jsem hledala 
další návody a nakonec si z internetových 

popisů vybrala ten, který se mi zdál nejdo-
konalejší. Tak jsem si jednoho krásného dne 
vezla od kamaráda z farmy deset tuctů čili 
dvě kopy šneků, a starou velikou dřevěnou 
bednu, zřejmě původně určenou k přepravě 
kuřat, kterou jsme našli ve stodole. 
Návod pravil: „Šneky necháme se postit pět 
až šest dní v dřevěné bedně, neboť dřevo 
lépe větrá a šneci se musí během oněch 
dnů částečně zbavit slizu, ten na dřevě lépe 
ulpívá než například na plastu. Potom šneky 
umyjeme proudem vody, po umytí vezmeme 
plastovou nádobu, kam postupně vrstvíme 
šneky a hrubou mořskou sůl. Prosolení šneci 
vypustí všechen sliz. Necháme uležet, vrstvy 
promícháme a šneky opět důkladně omyje-
me proudem vody.“
Během oněch pěti, šesti dnů měli šneci 
usnout zimním spánkem, takže když se pak 
házejí do vařící vody, údajně už nic necítí. 
Chodila jsem tedy hlemýždě pravidelně 

kontrolovat. Šestý den už byl vzhůru jen je-
den, tak jsem hrdinu vypustila do trávy a šla 
ostatní sprchovat a zasypávat solí. To by po-

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Strašlivá práce  
s delikátním výsledkem
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dobrodružství v kuchynidobrodružství v kuchyni

Nadívaní šneci
Uvař půl kopy šneků ve slané vodě, pak je 
vyndej z domků, uřež ocásky. Všechno ostatní 
vyhoď a ponech si jen ty ocásky. Tyto hodně 
promni v soli, stáhni z nich tu černou kůžičku 
a pak je nech buď v rybí, nebo v hovězí polévce 
ještě nejméně dvě hodiny vařit doměkka. 
Domky vymyj pořádně v soli (maminka je 
vyváří ve vodě se sodou, což dá velkou práci 
a je lépe si je pak ponechat propodruhé 
a nevyhazovat je, když už je máš řádně 
vymyté) a nech je vysáknout.

Nádivka

Na 30 šneků utři 18 dkg másla, dej k němu 
6 sardelí, trochu květu, 2 stroužky utřeného 
česneku, trochu marjánky, půl strouhané 
cibule, vše dohromady hodně utři a přimí-
chej k tomu zvolna 6 plných lžic strouha-
né žemličky. Pak vyndej šneky z polévky 

na talířek, vlej vždy do jednoho domečku 
kávovou lžičku polévky ze šneků, pak dej 
kousek nádivky, na tuto jeden ocásek, na-
čež domek nádivkou doplň a pěkně uhlaď. 
Pak narovnej šneky na mísu a zbylo-li něco 
nádivky, nalej do ní polévky, v které se 
šneci vařili, podlej je tím, nech je 1/4 hodiny 
v troubě opéct a dej na stůl.

Takže k první polovině receptu dodávám: 
Černou kůžičku, která se má stáhnout, jsem 
nenašla. Ocásky jsem vařila v hovězím vý-
varu a byly vynikající. Ale ty „domky“! Drhla 
jsem je kartáčkem, pak mnula v soli, pak 
vařila ve vodě se sodou a pak znovu v čisté 
vodě. Vlastně jsem byla ráda, že mi jich 
zbylo tak málo.

A k druhé polovině: Umíchat nádivku byla 
hračka. Brát ale pak do rukou těch třicet ulit 

a miniaturní lžičkou je plnit, to byla další 
z řady „šnečích únavností“.

Konec lahodný…

Zatím mě ani ten skvělý, chutný a ve-
skrze úžasný kulinářský zážitek na konci 
nepřesvědčil, že bych snad mohla ještě 
někdy tuhle anabázi zopakovat. Rodina 
i kamarádi, kteří již šneky jedli dříve, šli 
do ochutnávání nadšeně a nešetřili chvá-
lou. Kamarádky, které dosud plže nejedly, 
to zkusily a byly příjemně překvapené. Ale 
byl s námi u stolu i jeden šťoural, který 
prostě nepřekonal skutečnost, že má 
na talíři uvařená zvířátka. Bylo mu jich líto, 
a to si pak prostě nepochutnáte. Jedno 
upozornění dnešní doby: Takto připravené 
šneky neohřívejte v mikrovlnné troubě. 
Vystřelují obsah! ●

řád ještě šlo. Pak začali šneci vypouštět sliz. 
Asi ho mají nekonečnou zásobu. Z kbelíku 
jsem je vytahovala se slanými závoji, které 
nešly umýt, ucpávaly cedník i odtok dřezu. 
Dobrá, zkusím to za chvíli… Po hodině, 
po dvou, po třech, pořád to bylo stejné.

Zachráněna Pomianem
V téhle šílené fázi mě zastihla kamarádka. 
Je také pro každou „legraci“ a její sbírka ku-
chařských knih je legendární. Odjela domů 
a začala mě po telefonu instruovat podle 
knihy, kterou jsem nejspíš měla dávno znát 
a až teď ji sháním. Autorem je Edouard de 
Pomian, knížka nese název Veselé umění ku-
chařské a poprvé byla do češtiny přeložena 
už v roce 1937. Pomian mě nadchl už prvním 
odstavcem, kde píše: „Hlemýžď není živočich 
tak mírný, jak by se snad mohlo soudit! Žere 
to, co lidé pěstují. A proto mu to oplaťme 
a pojídejme ho také.“ Jeho následný návod 
byl prostší a musím říct, že funguje dokona-
le. Také drží šneky v dřevěné bedně, několi-
krát je proplachuje. Žádné solení, ale rovnou 
do varu: „Hlemýždě uvaříme ve vodě, kam 
jsme dali cibuli, petržel, tymián, bobkový 
list a fenykl. Z hlemýžďů stoupne k hladině 
sliz. Tekutina znovu vře a dáváme pozor, aby 
pěna nevyběhla. Přilijeme tři skleničky octa, 
jímž se srazí sliz hlemýžďů tak, že tekutina 
již nepění.“ 
A tenhle návod funguje. Sbírala jsem sraže-
ninu jako pěnu z vývaru, kuchyň se rozvoně-
la a hrnec bublal.  Protože původní recept 
popisuje, že po čtyřech minutách lze šneky 
vytáhnout z ulit a dál vařit bez ulit, vyzkou-
šela jsem to. Rozhodně jsem nevytáhla ani 

jednoho, takže jsem dala na pana Pomiana 
a vařila je další tři hodiny. Přiznám se, že 
byla půlnoc a já jsem odpadla.

Ulita za ulitou
Vstala jsem ke svým ulitám v neděli brzy 
ráno a učila se vytahovat živočichy. Nejlépe 
se osvědčila dlouhá, zahnutá zubařská pin-
zeta. I tak mi trvalo několik desítek šneků, 
než jsem se je naučila vytahovat celé, až po 
zakroucený koneček vnitřností. Což je nutné, 
pokud chcete ulity použít. Když se plž pře-
trhne, konec pak z ulity nedostanete a nedá 
se v ní zapékat. 
V téhle fázi už jsem se řídila starým návodem 
babiččiny kamarádky, která radí ponechat 
si jen ocásky. Musím říci, že to ostatní se mi 
vůbec nelíbilo, ačkoli Pomian radí jen prsty 

odstranit „zakroucený koneček, v němž jsou 
vnitřnosti“. Nadávala jsem si za své mega-
lomanství a brala do rukou ulitu za ulitou 
několik dlouhých hodin. 
Výsledkem vší té dřiny byla malá miska 
šnečích ocásků. Rozdělila jsem si je na 
čtyři dávky, protože recept počítá s půlko-
pou hlemýžďů. Zde je recept, ponechávám 
původní slovní obraty, domnívám se, že je 
někdy ze 40. let minulého století. Téměř 
shodný recept má ve své knize už Magda-
lena Dobromila Rettigová. Také Sandtner-
ka popisuje podobnou přípravu, ale do 
nádivky přidává vajíčko. Já postupovala 
přesně podle „svého“ návodu, ale jsem 
rozhodnutá příště vajíčko už na začátku 
utřít s máslem. Tahle nádivka se na můj 
vkus moc sypala.
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Je čas:
Vyrazit na maliny, borůvky 
a rybíz.

Obohatit saláty jedlými květy 
a bylinkami z luk. 

Zpestřit si jídelníček pokrmy 
z hub.

Konzumovat potraviny 
s betakarotenem pro krásné 
opálení.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Na jaká jídla si mám 
dávat pozor na dovolené, abych zby-
tečně neohrozil své zdraví?

Obecně se doporučuje opatrnost 
především při konzumaci pokrmů 
obsahujících syrové maso, vejce 
a drůbež, pozor dávejte i na syrové 
korýše a měkkýše. Riziko kontaminace 
hrozí i u listové zeleniny, protože si 
nemůžete být jisti, zda a jak byla omyta. 
Ovoce a zeleninu vždy omývejte a před 
konzumací oloupejte. Samostatnou 
kapitolou při cestování je voda – pokud je 
to možné, objednávejte si nápoje bez ledu, 
u balených vod kontrolujte neporušenost 
uzávěrů. Nakupujete u stánků či na tržišti? 
Předtím, než začnete vybírat, podívejte 
se na čistotu provozovny, osobní hygienu 
prodavače a způsob uskladnění potravin.

Červenec
Léto v plném proudu

Podle čínské medicíny je třeba si tento 
měsíc dávat pozor na krevní oběh. 
Doporučujeme omezit příjem soli a tuku 
v pokrmech a přijímat dostatečné množ-
ství vody, nejlépe ochucené jen citronem. 
Vhodné jsou pokrmy ze zeleniny a ovoce, 
například saláty s celozrnným pečivem, 
z klíčků či pokrmy ze soji. Vyzkoušejte 
také žitný chléb, jídla z nových brambor, 
borůvek, broskví, višní, kapusty nebo 
rajčat. Pro podporu krevního oběhu je 
vhodná chůze a snížení stresu.
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PORTÁL SP
Hezký den,
ráda si čtu váš časopis, protože se vždy dozvím něco 
nového. Ale nezlobte se na mě, když se chci podívat 
i na aktuality na vašem webovém portálu, nejsem 
ani při nejlepší vůli schopna se na něm vyznat. 
Spousta záložek, spousta článků, malé písmo. Vždy 
strávím tolik času snahou se vůbec zorientovat, že 
už nemám chuť ve čtení nějakých zajímavostí po-
kračovat. Nedalo by se s tím něco udělat?

Marie Sojková, Praha
 
Naším cílem je neustálé zlepšování obsahové i for-
mální stránky jak časopisu, tak portálu www.svet-
potravin.cz. Již brzy se tak dočkáte přehlednější 
a ucelenější struktury celého portálu a příjemnější-
ho čtení i vyhledávání pro všechny čtenáře. Samo-
zřejmě stále máte možnost se na našem webu zare-
gistrovat a stát se tak členem Klubu Světa potravin 
se všemi výhodami, které členství přináší.

redakce

CHOVÁNÍ K ZÁKAZNÍKŮM
Hezký den,
v minulém čísle mě zaujal článek o tom, co si v ob-
chodě nemáme nechat líbit, a chtěla bych se s vámi 
podělit o svou zkušenost. Nedávno jsem nakupo-
vala v obchodním řetězci u nás ve městě. U kasy se 
přede mnou vytvořila fronta pěti lidí, a protože nad 
kasami visí cedule s upozorněním, že v takovém pří-
padě mohu vyžadovat slevovou kartičku, neváhala 
jsem se ozvat a prodavačku jsem poté, co namar-
kovala můj nákup, na tuto skutečnost upozornila. 
A asi jsem byla za celou dobu první zákazník, který 
to učinil. Prodavačka bohužel vůbec o takové mož-
nosti slevy nic nevěděla a po hodně dlouhé době, 
kdy už ostatní ve frontě za mnou netrpělivě podu-
pávali, přišel vedoucí prodejny, kterého zavolala. 
Nejdříve nám všem vynadal, že nemá čas, když vza-
du přebírá rohlíky, pak vynadal samotné pokladní 
a potom mi otráveně řekl, že mi poukázku na slevu 
přinese. Takže se čekalo dál. Přiznám se, že jsem 
ráda, že jsem se ozvala, ale opravdu má vedoucí 
právo chovat se k zákazníkovi jak k uličníkovi, který 
něco provedl? Přitom jsem jen vyžadovala službu, 
kterou obchod sám nabízí. Nebo jsou cedule o sle-
vové poukázce jen marketingovým trikem, a nikdo 
je ve skutečnosti nevyužívá?

Barbora Karfíková, Čáslav
 
I přes nevlídné chování prodavače je určitě důleži-
té se ozvat a trvat si na svých právech. Pro každý 
obchodní řetězec je vizitkou, jak se chová ke svým 
zákazníkům, jaké služby a výhody jim nabízí a ja-
kým způsobem poté na oprávněné výtky reaguje, 
zvláště když zmíněnou výhodu, tedy slevu při čeka-
ní u pokladny, zřetelně inzeruje.

redakce

Bylinka měsíce

Lesní jahody jsou menšími sestřičkami 
oblíbené jahody zahradní. Oč nenápadnější 
jsou, o to větší léčivou sílu mají jejich plody, 
lístky a dokonce i kořen. Listy se až do srpna 
sbírají mladé a neporušené. V sušené formě 
jako čaj posílí tělo dávkou vitaminu C, 
taninu, éterického oleje a minerálních látek, 
vyčistí trávicí i močové cesty, posilují nehty, 
vlasy i kůži. Pomáhají při revmatizmu, dně 
a artritidě, navíc mají i povzbuzující účinky. 
Spařené listy můžete použít jako obklad 
na rány či pro výrobu kloktadla. Plody 
jahodníku posilují játra, bělí zuby a chlubí 
se antibakteriálními účinky.

Jahodník obecný

čtenářská dvoustrana
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele
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
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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 – balíček 
francouzských paštik nebo fairtradových výrobků!
Více na www.svetpotravin.cz.
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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
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Zkuste jídelníček 
z pravěku

Gulášovky poctivé 
i plné éček

Co si v obchodě 
nenechat líbit?

Nejdřív knedlík, 
potom svatba

Knedlíkové zklamání: 
Kam se podělo 

ovoce? 

Ladislav Županič:
Ochutnal jsem 

omáčku andělů

Umíme pít kávu?

Kvalita v PENNY 
opět potvrzena!
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Co vše se skrývá pod kvalitou 
potravin?
TEST zmrzlin:  
Které si na poctivé jen hrají?
Hit jménem kokosová voda
Jsou farmářské trhy rájem 
podvodníků?

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 21. července

DÁREK
předplatitelům

Balíček produktů Fair&Bio
Vyzkoušejte fairtradové výrobky díky balíčku v hodnotě 340 Kč, který dostanete v rámci předplatného. V obchodech Fair&Bio 
můžete nakoupit různé druhy čokolád, čajů i ne-čajů, sušeného ovoce i koření, výbornou 100% férovou bio kávu z Fair&Bio 
Pražírny, fairtradovou čokoládu Mascao s kokosem, čokoládové tyčinky Fairetta či delikátní mango-kokosové kuličky. Více 
na www.obchodfairbio.cz. V obchodě Fair&Bio je otevřeno každý pracovní den od 11:00 do 19:00, Sokolovská 29, Praha 8 - 
Karlín, nedaleko metra Florenc.

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. 
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„Pojď, půjdeme se podívat po zahradě,“ říkává 
máma s potutelným výrazem plným očekává-
ní. Pokaždé, když přijedu k rodičům na ví-
kend, je to stejné. Ledva si vybalím věci, už 
se přezouvám do zahradních pantoflí, abych 
mohla vyrazit na okružní cestu skrze máminy 
milované výpěstky. Vždy se na to těším stejně 
jako ona. A to nejen proto, že všechnu tu nád-
heru postupně sníme – ať už čerstvou, nebo 
zavařenou. Nebo nakonec nesníme? 
Zahradní túru začínáme v bratrově oblíbené 
sekci kanadských borůvek, malin a ostružin, 
odkud se přemisťujeme k záhonům s ja-
hodami, cibulovinami a saláty. „Podívej se 
na to, jak je to rozválený! Ona si tam vždycky 
lehne, to je hrůza,“ nezapomene máma po-
každé zdůraznit, přestože moc dobře vím, že 
to našich třicetikilová fenka s láskou dělává. 
A protože nás doprovází, podrbu jí za uchem. 
Pokračuji za mámou k ovocným stromům 
a upřímně obdivuji jakoukoli vegetativní 
fázi, ve které se zrovna nacházejí. Nejvíce 
si však užívám dobu, kdy už mohu otrhávat 
a konzumovat čerstvé plody. Zatímco dělám 
„oooch“ nebo „aaach“, vykoukne zpoza 
některého z desítek listnáčů i jehličnanů 
táta, jehož jsou stromy chloubou. Nezapo-

mene mi ukázat právě zakoupený keřík, 
který doposud neměl a nutně ho potřebo-
val. Chápavě pokyvuji hlavou a už jsme 
u rybízů a angreštů. Ty jsem nikdy neměla 
zrovna v lásce, ale od doby, kdy máma rybíz 
zavařuje a là  brusinky, starostlivě prohlížím 
každý keř, jestli je v pořádku. Těším se totiž, 
až si uvaříme v zimě svíčkovou na smetaně 
a na plátky hovězího masa naklademe naši 
zavařeninu. A co teprve má nejoblíbenější 
rajčata všeho druhu! Žlutá, červená, masitá 
nebo fialová, ta všechna se dají usušit nebo 
upéct a naložit. V domácích těstovinách pak 
chutnají skvěle… 
Nakrátko odskočíme k bramborám a dý-
ním hokkaidó, abychom celou okružní 
jízdu zakončily ve skleníku. Okurky, papriky 
a feferonky všech velikostí a barev, jaká 
krása! Táta frajersky odtrhne tu nejpálivější 
z nich a jakoby nic se do ní zakousne. „To mě 
naučil strejda Láďa na Slovensku,“ dozvím 
se od něj pokaždé, stejně jako o mámině 
zváleném záhoně. Vlastně na to čekám a až 
mi to naši jednou neřeknou, vyděsí mě to. Ať 
děláme, co děláme, ani zdaleka nestihneme 
všechny naše výpěstky zkonzumovat čerstvé. 
Jahod, malin a ostružin je pokaždé tolik, že 

už nevíme, co s nimi. Snídáme je, obědváme, 
večeříme i rozdáváme návštěvám. 
A nakonec začne velké zavařování. Máma 
zmizí v kuchyni za obřími hrnci a všichni 
členové rodiny s napětím očekávají, cože 
letos zase vymyslí nového. Kromě obvyklých 
záležitostí, jako jsou kyselé okurky, kom-
poty a džemy, totiž pokaždé přijde s něčím 
neotřelým. Třeba s jablečnou „nutellou“, 
která se perfektně hodí na palačinky, nebo se 
sladkými ovocnými likéry a „pečeným čajem“. 
A jak tak máma zavařuje, sklenice ve sklepě 
přibývají, přestože ty loňské ještě nejsou pryč. 
Výsledkem je skutečnost, že dalšího půl roku 
všechny ty zavařeniny snídáme, obědváme, 
večeříme a rozdáváme návštěvám. Logicky 
tak dospějeme k názoru, že příští rok se toho 
prostě musí zavařit méně. Koncem zimy 
tedy sejdu s mámou do sklepa a na základě 
uplynulého období společně probíráme, co 
pro příště vyřadit. S pocitem správného roz-
hodnutí stoupáme po schodech z chladného 
podzemí, kam se většinou podívám zase až 
koncem léta. S desítkami čerstvých zavařenin 
v náručí! Jenže ty se už nevejdou do polic, 
protože jsou tam ještě ty loňské. I předloňské. 
Příště toho prostě musíme zavařit méně!

Pro příště toho musíme  
zavařit méně!

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