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testovali jsme pro vás – hladké mouky
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Na pecivo, na dezerty, na mlsání

Novinka
Plná chuś 60% èokolády a pravé vanilky

v lehké smetanové pomazánce.*

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

Nenechte si ujít

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) uzeninám
Na dárek se mohou těšit:   Petr Štěpánek, Břeclav 

Běla Činatlová, Poděbrady 
Bohumír Seibert, Rychnov nad Kněžnou

Prázdniny začínají a Penny Market pro všechny své zákazníky 
připravil další soutěž. Vyberte každý týden hvězdný výrobek daného 
regionu a vyhrajte hodnotné ceny. Až do 20. 8. 2014 posílejte své 
hlasy pro Váš oblíbený výrobek z celé České republiky a vyhrávejte. 
Soutěží se o kola, koloběžky, fotoaparáty a další hodnotné ceny. 
Toulejte se s PENNY a vyhrávejte!

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

V PENNY najdete kvalitní regionální  
a české pečivo pod označením:
a)  Domácí pečivo
b)  Od českých pekařů
c)  Naše pečivo

Soutěžte s Penny
Z našeho webu

www.svetpotravin.cz v červenci

Téma měsíce:  
Kvalita potravin

Poradna: Odpovědi na 
všechny vaše otázky

Jak zhubnout po 
čtyřicítce?

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.

V průběhu června jste nám zasílali své nápady 
a připomínky pomocí dotazníku, který stále 
můžete nalézt a vyplnit na našem portále. Jako 
odměnu za jeho odeslání pak obdržíte soubor 
testů potravin provedených za uplynulý rok. 
Z výsledků dotazníků vyplynulo, že naše čtenáře 
nejvíce zajímají testy potravin, informace 
o nebezpečných potravinách, aktuality, zdravá 
výživa a alternativní směry ve stravování. 
Za všechny vaše připomínky děkujeme 
a doufáme, že vás náš portál bude bavit i nadále.

Máte dotaz, přání, výtku? Napište nám 
na redakce@svetpotravin.cz.

stejně jako je štěstí pojmem velmi mlhavým, muškou 
jenom zlatou, na jejíž křídla si může každý z nás 
naložit vše, co si přeje, je i kvalita potravin záležitostí 
velmi abstraktní a individuální. Všichni, komu záleží 
na vlastním zdraví, se shodnou na tom, že kvalita 
potravin je samozřejmě důležitá, ale představí si pod 
tím opravdu to samé? Pro jednoho znamená kvalitní 
jídlo pořádnou porci oblíbeného pokrmu, pro druhého 
salát s co nejnižší kalorickou hodnotou a pro dalšího bio 
produkty bez přídatných látek. My jsme se proto pokusili 
shrnout, jaké atributy by měla každá kvalitní potravina 
splňovat a jak ji na regálech našich obchodů rozpoznat. 
A protože se nacházíme uprostřed léta a léto je obdobím gurmánům zaslíbené, 
přinášíme vám řadu tipů, které jindy nejspíš nevyzkoušíte. Horké měsíce jsou 
dobou oslav a sešlostí, ke kterým společné hodování prostě neodmyslitelně 
patří. Pokud nejste takoví dobrodruzi jako naše kolegyně Míša, abyste 
se v rodinném kroužku pokoušeli balit kuře do hlíny a po pár hodinách 
z trouby vytáhli (snad) voňavý a šťavnatý zázrak, vezměte zavděk našimi tipy 
na nejlepší utopence na trhu. Pokud si je rádi dopřáváte jako chuťovčičku při 
čekání na grilované maso, vězte, že při dobrém výběru si můžete i na těch 
kupovaných pochutnat. 
Málokterý dezert je v létě lákavější než dobrá zmrzlina v čokoládové polevě. 
Nebudeme si nalhávat, že od zmrzliny čekáme něco víc, než že bude báječně 
chutnat. Provinilé myšlenky na dietu zkrátka odhazujeme spolu se zabouchnutím 
dveří od mrazáku. Příjemným zjištěním je, že chutí zmrzlin na našem trhu 
v naprosté většině zklamaní nebudete – mohou se pyšnit dobrými krémy 
i povedenými polevami. Mnohem hůře jsou na tom ale z výživového hlediska. 
Pokud si jedním cucem na kládě v čokoládě nechcete vyčerpat čtvrtinu 
doporučeného příjmu tuků ( jejichž skladba je navíc mnohdy dosti nevhodná), 
inspirujte se výsledky našeho velkého testu a sáhněte raději po těch tvarohových.  

Krásné léto plné vybraných chutí vám přeje
Kateřina Bendlová, editorka
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Přečtěte si
Od pondělí do pátku
Hledáte inspiraci na jed-
noduché, rychlé a přitom 
chutné večeře, které vám 
zaberou maximálně 30 mi-
nut denně? Pak vyzkoušej-
te 70 receptů, které pro vás 
připravila šéfredaktorka 
časopisu F.O.O.D. a ma-
minka dvou holčiček Jana 
Vašáková. V kuchařce na-
leznete oblíbené polévky, 
pokrmy z masa a ryb, ale 
také tipy na vegetarián-
skou a studenou kuchyni. 
Děti se pak mohou těšit 
na sladké pokrmy. Všechny recepty jsou připravené ze se-
zonních a na našem trhu běžně dostupných surovin. 
Vydává Mladá fronta, cena 299 Kč.

Nejlepší ovocná, zeleninová a bylinková Smoothies
Tato kniha bude velkou 
inspirací především pro 
ty, kdo chtějí každý den 
udělat něco pro své zdraví. 
Obsahuje mnoho receptů 
na smoothie i rady k pří-
pravě těchto umixovaných 
nápojů z ovoce, zeleniny, 
listových salátů a pěsto-
vaných či planě rostoucích 
bylinek. Smoothie je zdra-
ví mnohem prospěšnější 
než prodávané džusy, ne-
boť obsahuje daleko vyšší 
obsah vitaminů, minerálů, 
vlákniny i antioxidantů. Je 
bez konzervantů a vždy víte, že jste pro jeho přípravu pou-
žili čerstvé a nezávadné suroviny. Proč nezkusit naservíro-
vat zdravý a chutný salát přímo ze skleničky? 
Cena 290 Kč, vydává nakladatelství Dona.

Velká sýrová nakládačka
Pamatujete si, kdy jste po-
prvé ochutnali nakládaný 
hermelín? A zkusili jste si 
někdy doma tento gastro-
nomický fenomén českých 
hospod sami připravit? 
Pokud vás už nebaví ten 
klasický s česnekem a ci-
bulí a rádi vyzkoušíte něco 
nového, pak je tady kniha 
se spoustou originálních 
i svérázných receptů. A ne-
budou chybět ani recepty 
na jiné sýrové delikatesy. Vše doplní fotoreportáž z každo-
roční soutěže o nejlepší nakládaný hermelín či praktický 
pracovní postup, jak se má hermelín správně nakládat. 
Vydává Mladá fronta za cenu 219 Kč.
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emFestival dobrého čaje 24. srpna
Příznivci dobrého šálku čaje by si neměli 
nechat ujít tradiční oslavu tohoto nápoje. 
Čajomír fest se bude konat jako obvykle 
ve Starém purkrabství na Vyšehradě. Představí 
se čajovny z celé ČR i dalších zemí, seznámíte 
se s čajovými kulturami z celého světa 
a ochutnáte nejrůznější druhy tohoto nápoje.

Švestky vládnou 22. až 23. srpna
Vizovické trnkobraní je tradiční akcí, která oslavuje 
nejdůležitější plody regionu a představuje pokrmy 
a nápoje z nich vyrobené. Akce zároveň patří 
k největším hudebním událostem letní festivalové 
sezóny, těšit se můžete na esa české i slovenské 
hudebné scény, jako jsou Tomáš Klus, Mandrage, 
Tři sestry či Aneta Langerová.

Země živitelka 28. srpna až 2. září
Na konci prázdnin se na výstavišti 
v Českých Budějovicích uskuteční 
již 41. ročník mezinárodního 
zemědělsko-potravinářského 
veletrhu se soutěží o Zlatý klas.  
Mezi hlavní témata patří tradičně 
také obnova a rozvoj venkova, 
lesnictví, rybářství, družstevnictví, 
ekologie, zahradnictví a pěstitelství.

kalendárium

Litoměřice jdou na pivo 16. srpna
Všichni milovníci piva jsou srdečně zváni 
na 5. ročník Litoměřických pivních slavností. 
Na Mírovém náměstí zažijete neopakovatelnou 
atmosféru díky bohatému doprovodnému 
programu a především ochutnáte velké množství 
druhů piv od velkých, středních i malých pivovarů, 
spolu s typickými pivními pochoutkami.

1. až 2. srpnaOkurky v hlavní roli
Znojmo opět zaplní okurky v nejrůznějších 
podobách. Další ročník Slavností okurek 
nabídne trhy se zeleninou a mnoho 
okurkových specialit. Ochutnáte okurky syrové, 
zavařené i tekuté. Místní restaurace chystají 
speciální okurková menu, k vidění bude rovněž 
soutěž o nejlepší zavařenou okurku a gastro 
show s vybranými okurkovými recepty.

Zvěřina na hradě 16. srpna
Nenechte si ujít Zvěřinové hody na hradě Hukvaldy. 
Užijete si hradní rožnění a grilování, přímo na nádvoří 
budete moci ochutnat pochoutky ze zvěřiny 
ve všech možných úpravách i tradiční huk- 
valdskou kyselicu. Připraven je také bohatý 
doprovodný program zahrnující rytířská klání 
a sokolnické ukázky dravého ptactva.
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Banánové dobrodružství
Těšíte se na letní cesty a výlety, kde vás čeká spousta zážitků? Vyjdě-
te vstříc letnímu dobrodružství a na cestu si přibalte novou tyčin-
ku Margot s chutí banánu z limitované edice, jejíž příchuť si zvo-
lili sami fanoušci na Facebooku. Kokosovo-rumovou náplň zalitou 
v bohatě vrstvené čokoládové polevě obohatila oblíbená příchuť 
exotického banánu. Tyčinku najdete v létě v obchodech za doporu-
čenou maloobchodní cenu 15,90 Kč.

Nožům odzvonilo
Značka oblíbených snídaňových sušenek Bebe Dobré ráno při-
chází s dalším receptem na pohodovou snídani. Bebe Dobré ráno 
Mazané jsou sušenky s tenkou vrstvou krému, který je buď kaka-
ový s oříšky, nebo mléčný s příchutí medu. Sušenky jsou vyrobeny 
z pěti vybraných druhů obilovin, obsahují minimálně 26 % celo-
zrnných cereálií a mají vysoký obsah vlákniny, vitaminů B1 a E, 
hořčíku a železa. Připravte si k nim kousek ovoce, mléčný výro-
bek, neslazený nápoj a vyváženou snídani máte na světě. Pocho-
píte také, proč na přípravu nebudete potřebovat nůž. Doporučená 
cena Bebe Dobré ráno Mazané (50 g) je 10,90 Kč.
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Zmrzlinové trio
Oblíbené zmrzliny ve vaničkách Big Milk Trio se rozrostly o novou 
příchuť. Jestliže patříte k příznivcům sušenek v jakékoli podobě, pak je 
nová zmrzlina Big Milk Trio Biscotta vyrobena přímo pro vaše chuťové 
pohárky. Ve vaničce se ukrývají tři oblíbené druhy zmrzlin – sušenková, 
karamelová a vanilková. Všechny tři druhy zmrzliny si můžete 

vychutnat buď zvlášť, nebo je spojit 
v jedinečné sousto příchutí, které 

se výborně doplňují. Nezávislá 
doporučená spotřebitelská 
cena Big Milk Trio Biscotta 
(1250 ml balení) je 84,90 Kč. 
Pro více informací navštivte 

webové stránky www.bigmilk.cz.

V zajetí bylinek
Jeden z nejznámějších termizovaných sýrů na světě přichází na český 
trh s novými příchutěmi. Sýr Philadelphia nabízí zákazníkům hned 
dvě nové příchutě. Philadelphia s pažitkou přináší milovníkům byli-
nek kombinaci lahodného sýra s čerstvou naťovou zeleninou. Výrobek 
obsahuje pouze 10 % tuku, a řadí se tak mezi odlehčené druhy sýrů. 
Druhou novinkou je spojení sýra s lososem a koprem. Oba sýry jsou 
stoprocentně přírodní a neobsahují žádné konzervanty. Obě varianty 
jsou k dostání ve stopětadvacetigramovém balení. Koupíte je ve vy-
braných řetězcích za cenu 36,90 Kč.

Jablko, na které jsme čekali
Na český trh přichází nová kategorie nealkoholických nápojů 
– Mattoni Schorle. Schorle je pití velice oblíbené zejména 

v německy mluvících zemích, kde má již 
dlouholetou tradici. Na českém trhu 

se poprvé objevuje až nyní. Nápoj, 
ve kterém se snoubí plná chuť ovoce 
s minerální vodou, je ideálním 
osvěžením nejen na letní měsíce. 

Mattoni Schorle obsahuje 50 % ovocné 
šťávy a 50 % perlivé minerální vody. 
Složení je bez přidaného cukru, 
konzervantů a barviv. Vybírat můžete 
mezi jablečným Mattoni Schorle 
nebo příchutí jablka a hroznů. 
1,5 l lahev je v obchodech k dostání 
za 29,90 Kč a 0,5 l lahev za 19,90 Kč.

Grilování s příchutí Mexika
Santa Maria přináší milovníkům grilovacích party návod, jak mexický-
mi pochoutkami zpestřit tradiční grilování. Santa Maria koření není 
určeno výhradně pro mexickou kuchyni, masu či zelenině dodá výbor-
nou chuť v jakémkoliv jídle. Novinkou letošního roku je koření Santa 
Maria Enchilada, vhodné pro přípravu popu-
lárních mexických enchiladas.
Santa Maria tortilla chipsy se staly oblíbe-
nou pochutinou na večírcích. Výborně dopl-
ní i grilovací party. Na trhu jsou nově k do-
stání Santa Maria tortilla chips 
s příchutí zakysané smetany, 
bylinek a česneku. Koření je 
dostupné v síti prodejen Ahold 
za cenu 32,90 Kč, chipsy zakou-
píte v prodejnách Billa a Ahold 
za 49,90 Kč.

novinky na trhu
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Inspiraci, kam zajít na dobré jídlo, můžete čerpat z nového průvodce Restaurant Tip aneb 
kde nám chutná. Jeho cílem je mapovat restaurace po celé ČR, od těch proslulých až po zatím 
neobjevené. Kritériem pro zařazení restaurací bude jejich oblíbenost, u většiny je kladen důraz 
i na využívání regionálních surovin. Zařazených 251 restaurací bylo vybráno na základě tipů 
od profesionálů, jako jsou Jaroslav Sapík, Miroslav Kubec či Emanuel Ridi. Nedílnou součástí 
projektu je doprovodná soutěž o Nejoblíbenější restauraci roku, do které se můžete na strán-
kách  www.restaurant-tip.cz zapojit. Tištěný průvodce je v prodeji ve vybraných trafikách a po-
bočkách České pošty za cenu 99 Kč.

Česká piva získala ocenění na „pivní olympiádě“ ve Spojených státech americ-
kých. Soutěž pivovarů World Beer Cup konaná každé dva roky v Coloradu patří 
k nejprestižnějším událostem pivního světa. Letos bylo do soutěže přihlášeno 
na 4000 piv z více než 50 zemí a 800 pivovarů. Jednotlivé nápoje hodnotila 
odborná porota, ve které zasedlo na 220 zástupců z 31 zemí světa. V kategorii 
Bohemia-Style Pilsner, tedy pivo plzeňského typu, se na předních příčkách 
umístila tři česká piva. Zlato si odvezl Radegast Premium, na druhém místě se 
umístil Velkopopovický kozel 11° a na třetím Pardál Echt.

Velký úspěch zaznamenaly na prestižní soutěži nejlepších kuchařských knih Gourmand World 
Cookbook dva čeští zástupci. Kuchařka Denisy Bartošové Láska prochází kuchyní si odnesla 
první místo v kategorii design. „Odvézt si z celosvětové soutěže, kde figurují nádherné anglické, 
francouzské, španělské kuchařky, a nejen ty, první místo, je pro nás obrovskou ctí. Odvézt si 
první místo z kategorie design, v níž se objevuje výběr jen těch nejoriginálnějších titulů, je pro 
nás stav snový,“ říká Adéla Hálková, šéfredaktorka nakladatelství Smart Press. Český úspěch 
podtrhlo druhé místo knihy Klenoty klasické evropské kuchyně (autor Roman Vaněk) v kategorii 
východoevropských autorů kuchařských knih.

Food blogy se staly novým fenoménem, který uchvátil tisíce autorů i čtenářů. Ty nejlepší 
se zúčastnily prvního ročníku soutěže Aperol Spritz FOOD BLOG ROKU 2013. Se svým 
kulinárním blogem se mohl zúčastnit každý, jedinou podmínkou bylo psaní blogu v českém 
jazyce. Více než 8000 lidí hlasovalo pro absolutního vítěze, kterým se stal food blog Menu 
domu (www.menudomu.cz). Odborná porota pak zvolila nejlepší blogy v jednotlivých 
kategoriích: food styling – Cake days, fotografie – Kitchenette, objev roku – Let´s 
do something sweet, dezerty a pečení – Tři kopečky, cestování – Viet Food Friends, recepty – 
Veganotic. Další informace o vítězích i nominovaných najdete na www.foodblogroku.cz.

Kde se dobře vaří

Pivní olympiáda

České vavříny

Krok proti plýtvání

Nejlepší food blog

Z potravin v EU s dlouhou dobou trvanlivosti možná v budoucnu zmizí datum 
spotřeby. Podle názoru zástupců některých zemí by to mohlo přispět k ome-
zení plýtvání potravinami, návrh podporují především Nizozemsko a Švédsko. 
„Spotřebitelé často jídlo zbytečně vyhazují kvůli nepochopení smyslu data 
spotřeby. Výrobky obvykle zůstávají poživatelné i po jeho uplynutí,“ zaznělo 
na jednání zástupců všech zemí EU. Podle českého ministra zemědělství Mari-
ana Jurečky není ČR a priori proti, ale bude záležet na konkrétní podobě návr-
hu: „Je to otázka, aby se inspekční orgány vyjádřily, zda u některých výrobků 
je toto, řekněme, rozvolnění ku prospěchu a bezpečnosti spotřebitele.“
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Můžeme věřit 
farmářským trhům?

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

Farmářské trhy u nás získávají oblibu až v po-
slední době, ačkoli v zahraničí patří již celou 
řadu let k místnímu koloritu. Po roce 2010 
začaly i u nás farmářské trhy růst jako houby 
po dešti a dnes je můžeme navštívit na při-
bližně 200 místech po celé České republice. 
Nejčastějšími návštěvníky trhů je především 
mladší generace a pak senioři. Nejraději si 
z trhů odnášíme ovoce a zeleninu (80 %), 
mléčné výrobky a pečivo (28 %), maso, ryby 
a uzeniny (27 %), koření, houby, vejce, med, 
nápoje, květiny a bylinky. Průměrná útrata 
na trhu se pohybuje od 100 do 300 Kč, velké 
farmářské trhy navštíví tři až čtyři tisíce lidí. 
A kde existuje poptávka, objevují se 
i nepoctivci, kteří se na popularitě chtějí 
přiživit. Po první vlně nadšení tak přirozeně 
přišla potřeba trhy regulovat a zaručit jim 
důvěryhodnost, aby bezpečně platilo,  že 
jsou skutečně prostorem, kde od malých 
a středních výrobců a prodejců nakoupíte 
kvalitní a originální české výrobky.

Záruka kvality
První takovouto iniciativou byla snaha 
ministerstva zemědělství vytvořit kodex 
farmářských trhů obsahující základní zásady, 
jako jsou garance původu či zařazování 
lokálních produktů. Přihlášením se 
ke kodexu a jeho dodržováním měli výrobci 
získat výhodu nad ostatními. Ucelenější 
podobu získala tato snaha v roce 2012 díky 
založení Asociace farmářských trhů, jejímž 
cílem je omezit prodej nepotravinářského 
a zahraničního zboží a garantovat 

zákazníkům očekávanou kvalitu. Díky 
asociaci by měl mít zákazník jistotu, že 
nakupuje produkty skutečně od konkrétních 
výrobců a ne průmyslové výrobky prodávané 
podvodnými překupníky. Samozřejmě nelze 
vyloučit, že se na trhu objeví i prodejci, jejichž 
výrobky ideu farmářských trhů nenaplňují. 
Jak potvrzuje duchovní otec farmářských 
trhů v ČR Jiří Sedláček, k takovým případům 
dochází, ale v případě prověřených trhů jsou 
naprosto ojedinělé. 
Profesní organizace je garancí, že se její členové 
musejí chovat podle jasně stanovených 
pravidel. Jen organizátoři trhu, kteří se k jejich 
dodržování zaváží, mohou používat logo 
asociace a výhody plynoucí ze členství. Někteří 
provozovatelé (například trhů na pražském 
Náměstí Jiřího z Poděbrad či Náplavce) šli 
ještě dál, když si přímo na farmách nebo 
ve výrobnách kontrolují způsob a podmínky 
produkce. V budoucnu by na tento systém měli 
přejít všichni členové asociace. 

Farmářské trhy jsou rájem pro 
podvodníky, kteří se nám za přemrštěné 
ceny snaží prodat zboží zakoupené 
ve velkoskladech či supermarketech. 
Takto znějí nejčastější výtky na adresu 
stále populárnějších trhů. Je opravdu 
potřeba se nákupu na farmářských trzích 
bát, nebo jde jen o nafouknutou bublinu 
a neopodstatněné pomluvy?

potravinová policie



www.svetpotravin.cz 9

Bohužel je faktem, že mezi členy asociace 
se v současnosti řadí asi jen desetina všech 
pořadatelů farmářských trhů. Při splnění 
legislativních nároků může trh provozovat 
v podstatě kdokoli, bez ohledu na to, zda 
ideu farmářských trhů naplňuje, neboť 
označení „farmářský“ není nijak definováno 
ani chráněno.

Pozor na hygienu
I když se ráz farmářských trhů od běžných 
prodejen liší svou uvolněnější atmosférou, 
jsou prodejci vázáni stejnými hygienickými 

a potravinářskými normami jako všichni 
ostatní. A bohužel se ukazuje, že některým 
prodejcům tato nařízení stále dělají 
problémy. Řada z těchto prohřešků navíc 
popírá kvality, které zákazník od farmářských 
produktů očekává. Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce zjistila, že 
v loňském roce každý sedmý stánek 
na farmářských trzích porušil předpisy. 
Inspektoři zkontrolovali 1582 stánků na 475 
tržištích, porušení zjistili u 225 prodejců. 
Situace se v tomto ohledu zlepšuje, 
poučeněji si počínají prodejci i zákazníci 
– v roce 2012 byl nevyhovující každý třetí 
stánek. Mezi nejčastější prohřešky nadále 
patří nedodržování hygienických požadavků, 
špatné značení potravin a nedostatečné 
zabezpečení chlazení. „Nejčastější 
prohřešky jsou ty, kdy prodejci nesplní 
podmínky dodržení teplotního řetězce. 
Časté jsou i problémy s prošlým zbožím 

nebo neschopnost výrobců doložit původ 
výrobků. Pochybení zjišťovaná při prodeji 
neznamenají přímé ohrožení zdraví lidí, ale 
za určitých podmínek by tomu tak mohlo 
být,“ říká Josef Duben, tiskový mluvčí Státní 
veterinární správy.

Můžeme jim věřit?
U potravin prodávaných v klasických 
kamenných obchodech je obecně záruka 
doložitelného původu, složení či správného 
značení potravin vyšší než na většině 
tržišť. Nikdo vám samozřejmě nezaručí, že 
na trhu koupíte vždy jen české, originální 
a kvalitní výrobky, ale pokud se budete 
řídit základními radami, najdete si oblíbené 
farmáře, kterým důvěřujete, a upřednostníte 
trhy garantované Asociací farmářských 
trhů, mělo by být tržiště nejen místem, kde 
dobře nakoupíte, ale i místem k setkávání 
a společenskou událostí. ●

potravinová policie

•		Trh	 musí	 být	 tvořen	 alespoň	 deseti	
prodejními	místy	a konat	se	minimálně	
jednou	měsíčně.

•		Je	nepřípustné,	aby	byl	trh	organizován	
v prostorách	nákupních	center.

•		Trh	musí	být	označen	 logem	asociace	
a  mít	 tržní	 řád	 schválený	 příslušnými	
orgány.

•		Provozovatel	 trhu	 preferuje	 zejména	
prodejce,	kteří	prodávají	zboží	z dané-
ho	regionu.

•		Prodávané	zboží	musí	mít	garantovaný	
původ,	prodejce	musí	být	schopen	ho	
doložit.

•		Jiné	než	potravinářské	zboží	nesmí	tvo-
řit	více	než	10 %	celkového	počtu	pro-
dejních	míst.	 Z  tohoto	 typu	 sortimen-
tu	 je	povoleno	 jen	 takové	 zboží,	 které	
s  potravinami	 přímo	 souvisí	 (košíky,	
vařečky	atp.).

•		Podíl	potravin	regionálního	původu	musí	
tvořit	alespoň	50 %	(s výjimkou	Prahy).

•		Podíl	tuzemských	potravin	musí	být	ale-
spoň	90 %	a přípustné	zahraniční	potra-
viny	jsou	pouze	potraviny	vysoké	kvality	
a takové,	jejichž	ekvivalent	nelze	na čes-
kém	 trhu	 najít.	 Stánky	 se	 zahraničním	
zboží	musejí	být	viditelně	označeny.

ZÁSADY ČLENSKÝCH 
TRHŮ AFT

•		U každého	výrobku	by	měla	být	viditel-
ná	 informace	o názvu	potraviny,	 ceně,	
množství	 a  datu	 použitelnosti	 či	 datu	
minimální	trvanlivosti.

•		Pokud	máte	nejasnosti	ohledně	původu	
potraviny,	 nebojte	 se	 prodejce	 zeptat,	
vždy	by	měl	být	schopen	doložit	původ	
prodávaných	produktů.

•		Všímejte	 si,	 zda	 jsou	 výrobky	 správně	
skladovány	a chráněny	před	vlivy	vněj-
šího	 prostředí	 (prach,	 nečistoty,	 přímé	
sluneční	 záření).	 Optimální	 situace	 bo-
hužel	 nebývá	 ani	 u  uzenin	 či	 sýrů	 vy-
stavených	 na  přímém	 slunci,	 aby	 byly	
zákazníkům	lépe	na očích.

•		Dávejte	si	pozor,	zda	osoby	manipulující	
s potravinami	dbají	na osobní	hygienu	
–	mají	čistý	oděv	a ruce	a používají	 jen	
čisté	předměty	a zařízení,	které	přichá-
zejí	do styku	s potravinou.

JAK TEDY 
NAKUPOVAT?
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Minipivovary 
bodují 
Trendu posledních let, pivům od malých 
producentů, propadá stále více lidí. Nyní 
je minipivovarů v ČR kolem 230 a stále 
přibývají. Zvyšuje se také počet příznivců 
domácího vaření piva, uvedl prezident 
Českomoravského svazu minipivovarů 
Jan Šuráň. Nejvíce pivovarů s výrobou 
do 10 000 hektolitrů je v Praze a Moravsko-
slezském kraji. Rostoucí popularita souvi-
sí podle šéfa svazu s obecným zájmem 
o produkty lokálních výrobců. Kromě toho 
je minipivovar zajímavou investicí, jeho 
rentabilita se pohybuje okolo 10 %. „Velké 
pivovary postupně začaly vnímat minipi-
vovary jako součást trhu, jako takovou la-
boratoř, kde si mohou ověřovat nové pivní 
trendy,“ poznamenal Šuráň.

Končí v koši 
Nejčastěji v odpadkových koších českých 
domácností končí ovoce a zelenina nebo 
pečivo. Vyplývá to z průzkumu provedené-
ho společností CVVM. Důvodem pro vyho-
zení potravin je většinou to, že se zkazily, 
velmi málo lidí vyhazuje jídlo jen proto, 
že na ně zrovna nemá chuť. Největší část 
respondentů tyto starosti vůbec nemá – 
více než dvě pětiny spotřebují všechno 
jídlo. Čtvrtina Čechů vyhazuje nespotře-
bované potraviny do koše, zhruba třetina 
lidí je kompostuje či dává zvířatům. Podle 
průzkumu téměř polovina Čechů považu-
je plýtvání potravinami za velký problém, 
o kterém je potřeba mluvit. Pouze devět 
procent dotázaných uvedlo, že plýtvání 
potravinami není celospolečenským pro-
blémem.

Růžová  
sezóna
Růžová vína již nejsou jen sezónní zají-
mavostí a oblíbeným nápojem vybraných 
znalců vína, ale zařazují se do stálé na-
bídky většiny vinařství v České republice. 
V současné době je nabízejí tři čtvrtiny 
tuzemských vinařů, kteří vyrobí více než 
pět milionů litrů ročně. To je čtyřikrát vět-
ší množství než před pěti lety. Ačkoli se již 
stala celoroční záležitostí, zažívají růžová 
vína právě svůj vrchol, který přichází se 
začátkem května a trvá zhruba do konce 
prázdnin. Druhým vrcholem jsou pak osla-
vy Svatomartinského vína, během nichž 
můžete z růžových vín ochutnat odrůdy 
Modrý Portugal, Svatovavřinecké a Zwei-
geltrebe. Růžové víno byste měli pít mladé, 
není vhodné ho archivovat.

Počasí přeje 
zmrzlinám
Letošní počasí nahrává prodejům zmrzli-
ny. Od začátku roku se jí v maloobchodní 
síti prodalo o 14 % více než v roce minulém. 
Roste především poptávka po nanucích, 
kterých se meziročně prodalo bezmála 
o třetinu více. „Hlavním faktorem tohoto 
růstu je příznivé počasí s nadprůměrnými 
teplotami, vliv má ale také postupně oživu-
jící poptávka spotřebitelů po rychloobrát-
kovém zboží,“ řekla ČTK Lucie Hrušová ze 
společnosti Nielsen, která údaje vyhodno-
covala. Ve spotřebě zmrzliny se dlouhodobě 
řadíme k evropskému průměru. Čeští zákaz-
níci dávají přednost méně sladkým zmrzli-
nám, nejoblíbenější příchutí je vanilková, 
následují čistě ovocné a čokoládová.

Stále  
tápeme
Naprostá většina Čechů se domnívá, že ví, jak 
vybírat potraviny vhodné pro zdravý životní 
styl, prokázal průzkum iniciativy Vím, co jím. Ač-
koli se ale naše znalosti o výživě zlepšují, mýty 
o potravinách stále ovlivňují naše rozhodování. 
Nejčastěji chybujeme v tom, že nečteme výži-
vové hodnoty na obalech, nedokážeme rozlišit 
zdroje vhodných tuků od těch méně vhodných 
a  upřednostňujeme bílé pečivo. „Lidé vnímají 
výživová doporučení selektivně, často mají 
strach z přídatných látek, šizených potravin, 
v lepším případě hledí jen na kilojouly. Celkové 
nutriční složení potravin ale sleduje málokdo,“ 
upozorňuje odbornice na výživu Karolína Hla-
vatá. Na www.vimcojim.cz najdete proto videa 
mapující mýty spojené s výživou.

Prostor pro 
zlepšení
Podíl českých potravin na prodejích se u nej-
větších obchodních řetězců pohybuje mezi 40 až 
75 %, vyplývá z interních dat, které má k dispozici 
ČTK. Největší podíl domácích produktů najdeme 
v družstevních prodejnách Coop, následují ře-
tězce Globus, Penny a Tesco. Nejméně jich má 
německá skupina Schwarz, která vlastní pro-
dejny Lidl a Kaufland. Údaje za řetězec Interspar 
nejsou k dispozici. „Na případu obchodního ře-
tězce, který se dostal někam k 75  %, se ukazuje, 
že je tady stále velký potenciál,“ řekl ČTK ministr 
zemědělství Marian Jurečka. „Na druhou stranu 
jsme si vědomi, že u některých kategorií ovoce 
a zeleniny nejsme logicky schopni vyprodukovat 
dostatečné množství toho, co by obchodní síť 
v Česku potřebovala.“

palec nahoru, palec dolů
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Ačkoli možná řada z nás neví, co všechno si pod pojmem kvalita potravin 
představit, vnímáme ji jako velmi důležitou vlastnost, kterou by měly 
prodávané potraviny disponovat. Kvalitu potravin udává jako nejdůležitější 
ukazatel při nákupu potravin téměř polovina českých spotřebitelů, zatímco 
cena je rozhodujícím kritériem pro 32 % zákazníků. Co to tedy ta kvalita 
potravin vlastně je?

Co znamená 
     kvalita 
  potravin?

zaostřeno

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

rubrika podporována
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Kvalita je abstraktní vlastnost, pod 
kterou si každý představuje něco 
jiného. Pojem kvality je subjektivní, 
není nikde přesně definován a každý 
spotřebitel má jiné požadavky na to, co 
to kvalitní potravina je. Můžeme ji tedy 
zkoumat z mnoha myslitelných úhlů, 
ale my se na základě doporučení Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
zaměříme především na následující 
znaky: bezpečnost, analytické složení, 
původ potravin, senzorické vlastnosti, 
označení a obaly.

Bezpečnost potravin
Jedním ze základních závazků všech zemí 
EU je garantovat vysokou úroveň ochrany 
zdraví a posílení ochrany spotřebitele. Dodr-
žování všech pravidel bezpečnosti potravin 
je jedním z důležitých úkolů všech vlád 
moderních států. Při kontrolách bezpeč-
nosti potravin se vychází z analýzy rizika, 
tedy z posouzení potravin na trhu z hlediska 
jejich rizikovosti. Kontroly samozřejmě 
primárně směřují ke komoditám, které jsou 
dlouhodobě problematické. Laicky řečeno – 
nemá cenu kontrolovat potraviny, o kterých 
dozorové orgány vědí, že jsou v pořádku. Při 
kontrolách bezpečnosti potravin se posuzují 
především hygienické limity cizorodých lá-
tek a plnění mikrobiologických požadavků. 
Pozitivní zprávou je, že zjištěné nedostatky 
v této oblasti bývají naprosto minimální. 
Kontrolory SZPI byla jako škodlivá vyhod-
nocena jen 0,1 % ze všech kontrolovaných 
šarží. Bezpečnost potravin je tedy v ČR 
na vysoké úrovni.

Analytické složení
Výrazně hůře jsme na tom bohužel s kva-
litou, tedy jakostními parametry potravin 
na našem trhu. Zde se hodnotí znaky, které 
bezprostředně neovlivňují bezpečnost 
potravin, ale mají vliv na jejich přidanou 
hodnotu, tedy nejčastěji surovinové složení. 
Předpisy tady určují nejnižší úroveň, pod 

kterou se provozovatel potravinářského 
podniku nesmí dostat. Tedy jakési kvalitativ-
ní minimum, při jehož nedodržení výrobce 
porušuje legislativu. I zde se kontroly pri-
márně zaměřují na dlouhodobě problema-
tické komodity, u nichž v minulosti inspek-
toři zaznamenali pochybení. V tomto ohledu 
bylo při kontrolách v roce 2013 zjištěno 14 % 
šarží (opět nikoli z celkového počtu na trhu, 
ale ze všech kontrolovaných), které nevy-
hověly právním předpisům nebo deklaraci 
na obale. Menší nedostatky mohou být způ-
sobovány technologickou nekázní, nezku-
šeností výrobce či nedůslednou kontrolou 
vstupních surovin. Druhou skupinou jsou 
taková provinění, kdy se dá předpokládat, 
že výrobce již dopředu kalkuloval s klamá-
ním spotřebitele a například nahradil dražší 
surovinu levnější či zkreslil původ potraviny. 

Všechny zjištěné prohřešky posuzují 
kontrolní orgány individuálně, fixní plošně 
aplikovaný ceník neexistuje. Novela zákona 
o potravinách počítá s tím, že by pokuty 
za nedodržování požadavků na jakost, 
uchovávání či označování potravin mohly 
dosáhnout až 10 milionů korun. Uvedení 
nebezpečné potraviny do oběhu by pak 
výrobce mohlo stát až 50 milionů korun či 

zaostřeno

1. med
2. zmrzliny, smetanové krémy
3. zpracované ovoce
4. brambory
5. víno

KDE SE NEJVÍC ŠIDILO 
V ROCE 2013?
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desetinu procenta ročního obratu. Pro před-
stavu, celková výše pravomocně uložených 
pokut prostřednictvím SZPI v roce 2013 
činila 64 121 500 Kč.

Falšování není jen českou výsadou, obje-
vuje se ve všech zemích, kde se potraviny 
vyrábějí. Historie falšování je navíc tak stará 
jako lidstvo samo, ale dnes kvůli otevřenosti 
a provázanosti trhů v důsledku globalizace 
může zasáhnout obrovské množství spo-
třebitelů. Samo falšování česká legislativa 
nijak nedefinuje, ovšem je zakázáno uvádět 
do oběhu potraviny klamavě označené, ze-
jména pokud jde o jejich vlastnosti, identitu, 
vznik, původ, způsob výroby atd. Falšované 
produkty většinou neohrožují zdraví zákaz-
níků (případy jako metanolová aféra jsou 
naprostou výjimkou), dochází především 
k jejich klamání. Smutnou pravdou je, že 
bychom obtížně hledali komoditu, které se 
falšování zcela vyhýbá – i díky snížené kupní 
síle spotřebitelů přicházejí na řadu i základní 
potraviny jako med, olej či brambory. Nej-
častěji se podvodní výrobci uchylují k nahra-
zení dražší suroviny levnější, zkreslení místa 
původu, nedodržení deklarované technolo-
gie či nedodržení podílu surovin. 
Metody podvodníků se dostávají na špič-
kovou, až vědeckou úroveň. Nepoctivci 

jsou v tomto boji ve výhodě – díky sofis-
tikovaným metodám falšování jsou vždy 
o krok napřed. Investují miliony do nových 
technologií a přicházejí se způsoby falšo-
vání, které nejsou známými testy určitelné. 
Řadu „legálních“ případů falšování můžeme 
odhalit pozorným čtením obalů, ze kterých  
se můžeme dozvědět, např. zda je kupované 
maso napíchané vodou či marmeláda nasta-
vovaná jablky.

Původ potravin
Podle údajů společnosti KPMG upřednost-
ňuje 86,6 % Čechů potraviny tuzemského 
původu, 6,3 % potraviny z Evropské unie 
a jen desetinu českých spotřebitelů údaje 
o zemi původu nezajímají. Pro srovnání, na-

příklad v oblasti kosmetiky nebo spotřební 
elektroniky je situace zcela opačná – při 
jejich nákupu sahá většina Čechů po zboží 
zahraničního původu. 
Původ potravin tedy pro nás určitě není 
okrajovou informací a není divu, že toho-
to faktu někteří výrobci zneužívají. Velmi 
obvyklá je tato situace například u vín a bur-
čáků, kde se výrobci pokoušejí informaci 
o původu hroznů zkreslit. Kontrolní orgány 
jsou velmi sofistikovanou metodou isoto-
pové analýzy schopny zjistit, z jaké oblasti 
dané víno pochází, neboť vlastnosti hroznů 
se mění v závislosti na klimatických pod-
mínkách a vzdálenosti od moře. Hrozny pro 
výrobu burčáku musejí pocházet výhradně 
z České republiky, není tedy pro jeho výrobu 
možné použít hrozny například z jižních 
zemí, kde dozrávají samozřejmě dříve. 
Ne vždy jsme z obalu potraviny schopni 
zjistit, odkud potravina pochází. V současné 
době se tato povinnost týká především ho-
vězího masa, vajec, čerstvého ovoce a zele-
niny. Díky nařízení EU se od poloviny        ► 

zaostřeno

1. mléčné výrobky
2. pekařské výrobky
3. nealkoholické nápoje
4. zvláštní výživa a doplňky stravy
5. ryby
6. lihovarnické výrobky
7. cukrářské výrobky
8. čokoláda, cukrovinky

KDE SE NEŠIDÍ?
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zaostřeno

prosince letošního roku tuto informaci 
dozvíme již u všech druhů baleného masa. 
Jiných potravin se nařízení zatím netýká, 
i když nelze vyloučit, že ho později Unie 
rozšíří i na další prodávané komodity. Česká 
novela zákona o potravinách povinnost 
informovat o původu potraviny (v tomto 
případě nejde o zemi původu, ale adresu 
výrobce) rozšiřuje i na potraviny nebalené.

Senzorické vlastnosti
Senzorické vlastnosti výrobku, tedy přede-
vším jeho vzhled, vůně a chuť, nám u většiny 
potravin zůstanou skryty až do momentu, 
kdy je doneseme domů a rozhodneme se 
je konzumovat. A často tak na nás čeká 
nepříjemné překvapení. Jak se mu můžeme 
vyhnout? Často je velkou nápovědou, jak 
bude výrobek chutnat, jeho složení. Pokud 
z obalu vyčteme, že například masný výro-
bek obsahuje jen minimální množství masa, 
zato je doplněn o spoustu přídatných látek, 
je nasnadě, že se tento fakt odrazí i na jeho 
smyslových vlastnostech. Pozor musíme 
dávat také na to, zda je výrobek správně 
skladován. Dodržování doporučených 
podmínek skladování může mít samozřejmě 
na vlastnosti výrobku zásadní vliv, přesto je 
v řadě případů obchodníci ignorují. Samo-
zřejmě se může stát, že vám přes kvalitní 
složení výrobek z nějakého důvodu nevyho-
vuje – v tom případě lze doporučit: kupujte 
značky a produkty, které máte vyzkoušené 
a u kterých víte, co můžete čekat.

Označení a obaly
Obaly jsou hlavním vodítkem, podle kterého 
balené potraviny nakupujeme, a měli by-
chom na nich vždy najít nejdůležitější infor-
mace o daném výrobku. Od konce letošního 

roku budou navíc údaje uváděny větším 
písmem a měly by tak odpadnout problémy 
s jejich čitelností. Mezi povinné informa-
ce patří název výrobku, skupina výrobku, 
jméno výrobce, dovozce nebo prodávajícího, 
datum spotřeby, doporučené skladování, 
od konce roku 2016 výživové hodnoty a sa-
mozřejmě kompletní složení. 
Vodítkem se mohou stát prověřená loga 
kvality, kterých na výrobcích můžeme 
nalézt celou řadu. Loga mají obecně za cíl 
napovědět spotřebiteli, že si kupuje výrobek 
kvalitnější, než jsou produkty konkurenční. 
Pozor však na to, že ne každé logo je možné 
považovat za stoprocentní záruku kvality. 
Stejně jako se liší kvalita potravin na českém 
trhu, jsou velké rozdíly i mezi logy, která si 
na ně výrobci nechávají umisťovat – nejen 
co do jejich zaměření, ale i důvěryhodnosti, 
kterou se mohou pyšnit. 
Z tohoto hlediska lze na první místo zařadit 
evropské značky, neboť před jejich udělením 
procházejí výrobky nejdůkladnější kont-
rolou. Navíc i proces kontroly dodržování 
kvalitativních parametrů je intenzivnější 

než u jiných značek. Chráněné 
zeměpisné označení je 

určeno pro produkty 
pocházející ze zeměpisné 
oblasti, které lze přičíst 

vlastnosti typické pro 
danou potravinu. Produk-

ce, zpracování nebo příprava 
potraviny musí probíhat v této vymezené 
zeměpisné oblasti. V ČR nese toto označe-
ní například České pivo, Hořické trubičky 

nebo Třeboňský kapr. Chráněné 
označení původu je názvem 

zeměpisné oblasti, který 
se používá pro označení 
potraviny pocházející 

z tohoto území, jejíž vlast-
nosti jsou převáženě nebo 

výlučně dány zvláštním země-
pisným prostředím a jejíž produkce nebo 
výroba probíhá ve vymezené oblasti. Tímto 
logem se může pyšnit například Nošovické 
kysané zelí, Žatecký chmel nebo Pohořelický 
kapr. Jako Zaručená tradiční specialita 

se označuje potravina, která je 
vyráběna po dobu minimál-

ně 25 let a jejíž zvláštní 
povaha je dána nejen 
jejími vlastnostmi, ale 

například i metodou zpra-
cování. Toto logo najdeme 

například na Loveckém salámu 
nebo Spišských párcích. 
Na druhé místo lze zařadit značky garan-
tované státem a státními institucemi, jako 
jsou Klasa a Regionální potravina. Zde jsou 
pravidla pro udělení značky jasně známá 
a existují kontrolní orgány dbající na dodržo-

Příklady falšování
kakao: přídavek sacharózy, přídavek 
mletých slupek, přídavek karobu
brambory: záměny raných a pozdních 
brambor, odrůd nebo prodej směsi odrůd
zpracované ovoce: nižší než deklarovaný 
obsah ovocné složky, nahrazení dražší 
suroviny (zpravidla jablečnou složkou), 
náhrada cukru syntetickými konzervanty
med: přídavek sacharidové složky, 
přídavek cizorodých enzymů, 
přibarvování
masné výrobky: použití méně kvalitní 
svaloviny, přidání vody, přidání 
rostlinných nebo živočišných bílkovin
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zaostřeno

vání jejích standardů. Logo Klasa, udělované 
ministerstvem zemědělství, mohou používat 
tuzemští výrobci na produktech, které jsou 
oceňovány za svou výjimečnou kvalitu. Logo 
Regionální potraviny najdeme na vybraných 
potravinách, které byly vyrobeny v konkrét-
ních regionech ČR a ze surovin dané oblasti. 
Na třetím místě stojí značky udělované 

profesními organizacemi, které mají vý-
znamné postavení, jako jsou Potravinářská 
komora ČR (Český výrobek – garantováno 
Potravinářskou komorou), Agrární komora či 
Zemědělský svaz. 
Pak existují loga spojená s důvěryhodnými 
partnery, jako je značka Vím, co jím nebo Bio 
– produkty ekologického zemědělství, které 

je udělováno čtyřmi určenými organizacemi, 
které také kontrolují dodržování požadova-
ných podmínek. Na poslední místo je možné 
zařadit loga, která si vytvářejí sami výrobci 
či za nimi stojí organizace, o nichž toho není 
příliš známo. Jakmile nejste schopni jasně 
určit, kdo a za jakých podmínek logo vlastně 
uděluje, není to v pořádku. ●

Inzerce_Pegas_210x148mm.indd   1 26.6.14   15:27

 INZERCE
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Odlehčený 
dezert 

i kalorická 
bomba

Testovali jsme celkem 14 vzorků jednoporco-
vých mražených krémů (neboli zmrzlin) s po-
levou. Chemické analýzy zpracovali odborníci 
z Ústavu analýzy potravin a výživy na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze. Smys-
lové hodnocení provedla Laboratoř senzorické 
analýzy VŠCHT Praha. Cenově se zmrzliny 
velmi výrazně lišily. Za 100 mililitrů Frostíka Va-
nilky dáte 7,80 Kč, za Magnum Classic 29,90 Kč. 
Opět se potvrdilo, že neplatí přímá úměra: čím 
dražší vzorek, tím výše se v testu umístil.

Nechutnají špatně 
Ve smyslovém hodnocení nedopadly testo-
vané zmrzliny špatně, porotcům chutnaly 
krémy i polevy. Nejlépe si vedlo Magnum 

Classic, které triumfovalo v obou hodno-
cených kategoriích – intenzivní vanilkovou 
chutí i vynikající čokoládovou polevou. 
Na opačném konci žebříčku se ocitly vzorky 
Olympia Tvarohová a Frostík Vanilka, 
u nichž zejména poleva nechutnala podle 
představ porotců. 
Z krémů byly nejhojněji zastoupeny ty 
s přídavkem rostlinného tuku, smetanový 
byl jen jeden, zbylé byly mléčné (nejčas-
těji tvarohové). Přídavek rostlinného tuku 
musí výrobce deklarovat v názvu, pokud 
ho krém obsahuje více než 5 %. Vzorek 
Big Milk se pohybuje na samé hranici této 
hodnoty a označení „s rostlinným tukem“ 
tak nést nemusí, ačkoli jiného tuku obsahuje 

jen naprosté minimum. Výrobce zmrzliny 
Imperium Klasik sice svůj mražený krém 
prezentuje jako „mléčný“, ovšem přidává 
do něj rostlinné tuky, které v takovém krému 
nemají co dělat. „Mražený krém mléčný 
a mražený krém smetanový nesmí obsa-
hovat záměrně přidaný tuk a bílkoviny jiné 
než mléčný tuk a mléčné bílkoviny. Výrobce 
měl krém označit jako ‚s rostlinným tukem‘, 
a klame tedy spotřebitele,“ vysvětluje Irena 
Michalová ze Sdružení českých spotřebitelů, 
která obaly hodnotila. 
U tří vzorků (Magnum, Maxx Vanilla, Anita 
Torta) si v polevě vychutnáte pravou čokolá-
du, zbylé jsou vyrobeny z kakaového prášku 
a rostlinných tuků. Dva výrobci (Herkules 
Classic a Frostík Vanilka) své produkty ozna-
čili šalamounsky jako „v mléčné“, potažmo 
„v hořkomléčné polevě“. Takové zařazení ale 
česká legislativa nezná a spotřebitel si musí 

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock, MF Dnes

Jsou osvěžující a v horkém letním 
počasí přijdou vhod. Navíc nechutnají 

vůbec špatně. Řeč je o mražených 
krémech v polevě, laicky řečeno „cucu 
na kládě v čokoládě“. Jsou ale opravdu 
vhodným zdrojem osvěžení, nebo spíše 
kalorickou náloží, kterou bychom si měli 
dopřávat zcela výjimečně?

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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jen předsta-
vovat, co by ho 
po roztržení obalu 
mohlo čekat. Pokud vám 
název evokuje mléčnou 
a hořkomléčnou čoko-
ládu, tak vězte, že s ní 
nemají tyto polevy nic 
společného.

Kalorická nálož
Žádný z testovaných 
vzorků tedy nebyl 
chuťově malérem, 
ale jak si stojí ve vlivu 
na naše zdraví? Zmrzliny 
samozřejmě spadají do ka-
tegorie sladkostí a s tím vědo-
mím bychom je měli konzumovat 
jen výjimečně. Ovšem ukázalo se, 
že z výživového hlediska jsou na tom 
většinou výrazně hůře, než tušíme. Řada 
zmrzlin je velmi tučná a jedna porce vám může 
dodat až čtvrtinu množství tuků, které bychom 
měli za den přijmout (70 gramů). 
Nejtučnější zmrzlinou byl Frostík Vanilka 
s 21,7 % tuku. Výhodou tohoto vzorku je, že se 
prodává v balení o 50 ml a jednou porcí tedy 
přijmeme jen něco přes 6 gramů tuku – devět 
procent doporučené denní dávky. Obecně 
hůře na tom tak jsou zmrzliny prodávané 
ve větších baleních, jako jsou Magnum, Maxx 
Vanilla, Anita Torta, Imperium Klasik, které 
nám vyčerpají necelou čtvrtinu všech tuků, 
které bychom měli během dne přijmout. Nej-
lépe si v tomto ohledu vedl vítěz celého testu 
– Kuba tradiční, který nám z doporučené denní 
dávky tuků ukrojí jen něco přes sedm procent.

Složení rozhoduje
Pro vliv na naše zdraví není důležitý jen ab-

solutní obsah tuků, ale 
také jejich kva-

lita. Nejen 

v množství, ale i složení tuku jsou mezi 
jednotlivými vzorky velké rozdíly.  Lépe si 
v hodnocení kvality tuku vedly mražené 
krémy bez přidaného rostlinného tuku, tedy 
krémy mléčné (včetně tvarohových) a sme-
tanové. Z rostlinných tuků se do mražených 
krémů většinou přidávají ty méně zdravé 
(kokosový, palmový), které obsahují vysoké 
množství nasycených mastných kyselin. Dů-
vodem je především jejich nižší cena a dobré 
technologické vlastnosti při výrobě. 
Nasycené mastné kyseliny by neměly tvořit 
více než 10 % z celkového energetického 
příjmu, tedy maximálně 20 gramů. Trans 
mastných kyselin bychom neměli za den 
přijmout více než dva gramy. Dobrou zprá-
vou je, že obsah trans mastných kyselin 
byl u všech vzorků zanedbatelný. Nejhůře 
v kritériu kvalita tuku je na tom vzorek 
Frostík Vanilka – pokud byste si pochutnali 
na 100 gramech tohoto výrobku, pokryli 
byste tím 90 % tolerovaného denního pří-
jmu nasycených mastných kyselin. Jednou 
porcí tohoto výrobku však vzhledem k její 

velikosti vyčerpáte jen 27 % tohoto 
tolerovaného příjmu.  

V porovnání jsou tak na tom 
opět hůře větší zmrzliny – 

jednou porcí krému Mag-
num 

Classic, Anita Torta nebo Imperium Klassik 
si z denní dávky nasycených mastných 
kyselin odkrojíte celé dvě třetiny. Vítězem 
i v tomto ohledu se stal Kuba tradiční, díky 
z výživového hlediska nejkvalitnějšímu 
složení tuků nám jedna jeho porce odčerpá 
jen 21 % tolerovaného denního příjmu 
nasycených mastných kyselin. 

Zmrzlina nepředstavuje významnou po-
ložku v našem jídelníčku, a je proto velmi 
důležité, aby nám chuťově vyhovovala. 
Ukázalo se však, že ani její vliv na zdraví 

z výživového hlediska není zcela zanedba-
telný. „Potvrdilo se, že z výživového hle-
diska jsou mléčné a smetanové zmrzliny 
jednoznačně vhodnější než ty s rostlin-
ným tukem. I těchto bychom však měli 
konzumovat pouze přiměřená množství. 
Pokrokem určitě je, že obsah trans 

mastných kyselin je naprosto zanedba-
telný,“ říká Jana Dostálová z VSČHT. ●

Z čeho je poleva?
Ač	jsou	na první	pohled	k nerozeznání,	
jsou	mezi	polevami	rozdíly.	Některé	jsou	
z čokolády,	jiné	z kakaového	prášku.	

Čokoládová poleva	musí	obsahovat	
nejméně	35 %	celkové	kakaové	sušiny,	
z toho	nejméně	31 %	kakaového	másla	
a nejméně	2,5 %	tukuprosté	kakaové	
sušiny.	Poleva	z mléčné	čokolády	musí	
mít	nejméně	25	%	celkové	kakaové	
sušiny	a	31 %	celkového	tuku	(kakaové	
máslo	a mléčný	tuk).	

Kakaová poleva	není	z čokolády,	ale	ze	
směsi	rostlinných	tuků	a kakaového	práš-
ku,	kterého	musí	být	minimálně	5 %.



Prima Kuba	tradiční	
tvarohový	krém
mražený	tvarohový	krém	v	kakaové	polevě
Výrobce: Bidvest

Cena:	 
10,90 Kč/ 50 ml
Cena	za	100	ml: 
21,80 Kč
Obsah	tuku: 
10,7 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
5,2 g

Z testu: Má nejnižší obsah tuku ze všech 
testovaných vzorků, na jednu porci (50 ml) ho 
připadá jen 5,2 gramů. Jeho složení je navíc 
z výživového hlediska nejpříznivější – díky jedné 
porci přijmeme jen 21 % nasycených mastných 
kyselin z tolerovaného denního příjmu. 

Z degustace: V senzorickém hodnocení 
patřila zmrzlina mezi nejlepší. Krém má velmi 
dobrou texturu i chuť. Tvarohová chuť je velmi 
intenzivní, středně sladká. Poleva je vynikající. 
Známka za senzorické hodnocení 1,4.

Známka testu 1,4

Míša 

mražený	tvarohový	krém	s	kakaovou	polevou
Výrobce: Tipafrost ČR (Unilever)

Cena:	 
14,90 Kč/55 ml
Cena	za	100	ml: 
27,10 Kč
Obsah	tuku: 
15,7 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
7,9 g

Z testu: Nejtučnější ze všech tvarohových 
zmrzlin, jedna porce (55 ml) představuje 7,9 
gramů tuku, tedy více než 11 % doporučeného 
denního příjmu. Z výživového hlediska patří 
obsažený tuk k průměrně kvalitním. 

Z degustace: Chuťově je krém velmi dobrý, 
trochu ho kazí průměrná textura. Silná 
jogurtová chuť, tvarohová slabá. Sladká 
a smetanová chuť středně silná. Kakaová 
poleva je velmi dobrá. Známka za senzorické 
hodnocení 1,7. 

Známka testu 2,0

Ballino 
Smíšek	
mražený	tvarohový	krém	v	kakaové	polevě	
Výrobce: Lidl

Cena:	 
6,90 Kč/50 ml
Cena	za	100	ml: 
13,80 Kč
Obsah	tuku: 
12,7 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
6,2 g

Z testu: Zmrzlina má nízký obsah tuku 
(v jedné porci ho přijmeme 6,2 gramů), 
v polevě se ho nachází dvakrát více než 
v krému. Z výživového hlediska patří 
obsažený tuk k těm kvalitnějším.

Z degustace: Krém je velmi chutný, má 
vynikající texturu, v hodnocení patřil mezi 
nejlepší. Tvarohová, sladká chuť je středně 
intenzivní. Poleva je vynikající. Známka 
za senzorické hodnocení 1,4.

Známka testu 1,8

Magnum 
Classic	
mražený	krém	s rostlinným	tukem	vanilkový	
v mléčné	čokoládě

Výrobce: Unilever

Cena:	 
35,90 Kč/120 ml
Cena	za	100	ml: 
29,90 Kč
Obsah	tuku: 
18,7 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
16,7 g

Z testu: Celkový obsah tuku ve zmrzlině patří 
k nejvyšším (18,7 %). Jedna porce je navíc dost 
velká (120 ml), takže její konzumací vyčerpáme 
23,8 % doporučeného denního příjmu tuku. 

Z degustace: V senzorickém hodnocení 
dopadl nejlépe ze všech. Chuť i textura 
krému jsou vynikající. Vanilková chuť je dosti 
silná, sladká středně silná. Nejlepší ze všech 
je i čokoládová poleva. Známka za senzorické 
hodnocení 1,3. 

Známka testu 2,0

Prima Mrož	tvaroh	se	
smetanou
mražený	smetanový	krém	tvarohový	v	kakaové	polevě
Výrobce: Bidvest

Cena:	 
12,90 Kč/45 ml
Cena	za	100	ml: 
28,70 Kč
Obsah	tuku: 
14,8 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
6,9 g

Z testu: Zmrzlina patří k méně tučným, 
konzumací jedné porce přijmeme 6,9 
gramů tuku, což je necelých deset procent 
doporučeného denního příjmu. Tuk svým 
složením navíc patří mezi kvalitnější.

Z degustace: Celková příjemnost chuti 
krému vynikající, příjemnost textury vynikající, 
intenzita sladké chuti dosti silná, smetanová 
a tvarohová chuť středně silná, vanilková chuť 
byla slabá, chuť polevy vynikající. Známka za 
senzorické hodnocení 1,4.

Známka testu 1,8

Olympia 
Tvarohová
mražený	krém	tvarohový	v	kakaové	polevě
Výrobce: EuroIce ČR

Cena:	 
7,90 Kč/60 ml
Cena	za	100	ml: 
13,20 Kč
Obsah	tuku: 
12,3 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
6,3 g

Z testu: Patří k nejméně tučným zmrzlinám 
(zejména díky tvarohovému krému), celkový 
obsah tuku je jen 12,3 %. Z výživového hlediska 
patří tuk svým složením mezi nejkvalitnější. 

Z degustace: Patří k nejhorším vzorkům ve 
smyslovém hodnocení. Chuť krému i jeho 
textura jsou velmi dobré. Výrazná tvarohová 
chuť, ale mírně nakyslá. Smetanová a sladká 
chuť jsou slabé. Poleva je dobrá, ale nevýrazná, 
hodnocena jako nejhorší. Známka za senzorické 
hodnocení 2,3.

Známka testu 2,2

VÍTĚZ
TESTU
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Herkules  
Classic
mražený	krém	s rostlinným	tukem	vanilkový	
v mléčné	polevě

Výrobce: EuroIce ČR

Cena:	 
12,90 Kč/120 ml
Cena	za	100	ml: 
10,80 Kč
Obsah	tuku: 
14 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
9,1 g

Z testu: Patří k průměrně tučným zmrzlinám 
(14 %), konzumací jedné porce přijmeme 
třináct procent doporučené denní dávky tuků. 
V názvu výrobku je chybně uvedena mléčná 
poleva, což může vést k matení spotřebitele, 
neboť v polevě nepřevažuje mléko. 

Z degustace: Krém chutná velmi příjemně, 
jeho textura je velmi dobrá. Smetanová chuť 
je středně intenzivní. Chuť vanilky je slabá. 
Poleva chutná velmi dobře. Známka za 
senzorické hodnocení 2. 

Známka testu 2,3

Pinko  
Vanilka
mražený	krém	s rostlinným	tukem	vanilkový	
s kakaovou	polevou

Výrobce: Pinko Benešov ČR

Cena:	 
9,90 Kč/50 ml
Cena	za	100	ml: 
19,80 Kč
Obsah	tuku: 
16 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
5,2 g

Z testu: Průměrně tučná zmrzlina (16 %). Díky 
malému balení přijmeme v jedné porci jen 
5,2 gramů tuku, což odpovídá přibližně sedmi 
procentům doporučené denní dávky. Složení 
tuků je však z výživového hlediska méně vhodné. 

Z degustace: Celkově smyslově průměrný 
vzorek. Krém má dobrou texturu, ale chutná 
průměrně. Sladká a vanilková chuť středně 
silná. Smetanová a jogurtová slabá. Chuť 
polevy je průměrná. Známka za senzorické 
hodnocení 2,1.  

Známka testu 2,6

Prima 
Pegas	Vanilka
mražený	vanilkový	krém	s rostlinným	tukem	
v kakaové	polevě

Výrobce: Bidvest

Cena:	 
12,90 Kč/100 ml
Cena	za	100	ml: 
12,90 Kč
Obsah	tuku: 
17,9 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
13 g

Z testu: Celkově průměrně tučná zmrzlina 
(17,9 %), ale poleva je nejtučnější ze všech 
testovaných vzorků. Z výživového hlediska 
není tuk příliš vhodný, obsahuje nadprůměrné 
množství nasycených mastných kyselin. 

Z degustace: Patří ke smyslově nejlépe 
hodnoceným vzorkům. Chuť i textura krému 
jsou velmi dobré. Sladká, smetanová a 
vanilková chuť jsou středně silné. Poleva 
chutná velmi dobře. Známka za senzorické 
hodnocení 1,6.

Známka testu 2,3

Imperium  
Klasik
mražený	krém	mléčný	vanilkový	v	kakaové	polevě
Dovozce: Jaromír Macháček - J.A.D. Litovel

Cena:	 
17,90 Kč/125 ml
Cena	za	100	ml: 
14,30 Kč
Obsah	tuku: 
19,4 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
15,8 g

Z testu: Patří k nejtučnějším vzorkům (19,4 %). 
V jedné porci přijmeme 15,8 gramů tuku, tedy 
téměř 23 % doporučeného příjmu. S ohledem 
na složení tuku patří z výživového hlediska 
k nejméně vhodným. Výrobek je chybně označen, 
v názvu by mělo být uvedeno „s rostlinným tukem“. 

Z degustace: Chuť krému je velmi dobrá, 
textura výborná. Sladká a vanilková chuť jsou 
velmi intenzivní. Smetanová chuť středně 
silná. Chuť polevy je velmi dobrá. Známka 
za senzorické hodnocení 1,6.

Známka testu 2,7

Algida 
Big	Milk
mražený	krém	s	vanilkovou	příchutí	v	kakaové	
polevě

Výrobce: Unilever ČR

Cena:	 
14,90 Kč/110 ml
Cena	za	100	ml: 
13,60 Kč
Obsah	tuku: 
15,1 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
9,5 g

Z testu: Patří k průměrně tučným zmrzlinám 
(15,1 %). V jedné porci přijmeme 9,5 gramů 
tuku, tedy něco málo přes 13 % denní dávky. 
Složením tuků patří vzorek z výživového hlediska 
mezi průměrně vhodné, obsahuje průměrné 
množství nasycených mastných kyselin.  

Z degustace: Celková chuť krému i jeho 
textura jsou velmi dobré. Intenzita sladké, 
smetanové a vanilkové chuti je středně silná. 
Poleva je dobrá, ale trochu drsnější. Známka 
za senzorické hodnocení 2.

Známka testu 2,5

K-classic Maxx  
Vanilla	
vanilková	zmrzlina	s rostlinným	tukem	s pole-
vou	z mléčné	čokolády	

Výrobce: prod. Kaufland

Cena:	 
12,90 Kč/120 ml
Cena	za	100	ml: 
10,80 Kč
Obsah	tuku: 
17,5 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
15,3 g

Z testu: Průměrně tučná zmrzlina (17,5 %), 
ovšem s ohledem na její velikost přijmeme 
v jedné porci 15,3 gramů tuku, tedy téměř 22 % 
doporučeného denního příjmu. Složením patří 
obsažený tuk k průměrně vhodným. 

Z degustace: Krém je chuťově velmi 
příjemný, textura velmi dobrá. Intenzita 
vanilkové chuti je velmi silná. Mírně kyselá, 
slabě smetanová chuť. Poleva je průměrná, 
patří k nejhůře hodnoceným. Známka 
za senzorické hodnocení 2,1.

Známka testu 2,8

www.svetpotravin.cz 19

testovali jsme pro vás – zmrzliny



Anita  
Torta	Cezar	
mražený	krém	s	rostlinným	tukem	s	tvaroho-
vou	příchutí	v	mléčné	čokoládě

Výrobce: Anita

Cena:	 
12,90 Kč/120 ml
Cena	za	100	ml: 
10,75 Kč
Obsah	tuku: 
21,4 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
16,3 g

Z testu: Druhý nejtučnější výrobek (21,4 %). Díky 
jedné porci tak přijmeme 16,3 gramů tuku, což 
odpovídá 23,3 % doporučené denní spotřeby 
tuku. Také svým složením patří k nejméně 
vhodným – 1 porce odpovídá dvěma třetinám 
denního příjmu nasycených mastných kyselin. 

Z degustace: Chuť krému je průměrná, 
textura vynikající. Intenzita vanilkové chuti je 
dost silná, až umělá. Sladká a smetanová chuť 
jsou středně silné. Poleva chutná velmi dobře. 
Známka za senzorické hodnocení 2,1.

Známka testu 3,0

Frostík  
Vanilka	
mražený	vanilkový	krém	s	rostlinným	tukem	
v hořkomléčné	polevě

Výrobce: Tipafrost ČR

Cena:	 
3,90 Kč/50 ml
Cena	za	100	ml: 
7,80 Kč
Obsah	tuku: 
21,7 g/100 g
Obsah	tuku	v	1	porci: 
6,4 g

Z testu: Nejtučnější vzorek ze všech (21,7 %). Díky 
malé porci ale přijmeme jen 6,4 gramy tuku, tedy 
9 % doporučeného příjmu. Také svým složením 
je na tom obsažený tuk nejhůře ze všech, má 
nejvyšší množství nasycených mastných kyselin. 
Chybně označena poleva jako „hořkomléčná“. 

Z degustace: Smyslově nejhůře hodnocený 
vzorek. Krém chutná průměrně, jeho textura je 
velmi dobrá. Je velmi sladký, intenzita tvarohové 
a vanilové chuti je středně silná. Poleva je 
nahořklá. Známka za senzorické hodnocení 2,3.

Známka testu 3,3

Jak číst tabulky?
Cena:	Uvádíme	cenu	za jedno	balení	(jednu	porci).
Cena za 100 ml:	Ceny	balení	jsme	pro	názornost	přepočítali	na 100 ml	výrobku.
Obsah tuku:	Pro	porovnání	jednotlivých	vzorků	uvádíme	obsah	tuku	ve 100	gramech	
výrobku.	
Obsah tuku v 1 porci:	Množství	tuku,	které	přijmeme	při	konzumaci	jedné	porce	
zmrzliny.	
Známka testu:	Zahrnuje	smyslové	hodnocení	(50	%),	kvalitu	celkového	tuku	(20	%),	
obsah	tuku	(10	%),	hodnocení	polevy	podle	obsahu	tukuprosté	kakaové	sušiny	(10 %)	
a hodnocení	obalů	(10	%).
Z testu:	Uvádíme	komentáře	k jednotlivým	vzorkům	jejich	složení,	zejména	z pohledu	
výživového.	
Z degustace:	V senzorické	laboratoři	vyškolení	hodnotitelé	posuzovali	příjemnost	
chuti,	textury,	intenzitu	různých	chutí	(například	tvarohové	nebo	vanilkové).	Krém	
a polevu	hodnotili	zvlášť.	Parametry	známkovali	školními	známkami.

Druhy mražených krémů
Smetanové:	vyrobeny	pouze	z mléčného	tuku,	kterého	musejí	obsahovat	
minimálně 8 %.	
Mléčné:	také	obsahují	jen	mléčný	tuk,	musí	ho	být	nejméně	2,5 %.	Mohou	se	nazývat	
také	například	jogurtové	nebo	tvarohové.
S rostlinným tukem:	místo	mléčného	tuku	se	používá	tuk	rostlinný,	musí	ho	být	
minimálně	5 %.
Vodové:	neobsahují	vůbec	žádný	tuk.	Není	stanoven	minimální	limit	pro	obsah	
ovoce,	často	bývají	jen	aromatizované	a obarvené.	
Ovocné:	vyrábějí	se	z vody,	ovoce	musí	být	minimálně	15 %	(citrusů	a exotického	
ovoce	10	%),	nesmí	se	do nich	přidávat	žádný	tuk.
Sorbety:	musejí	obsahovat	nejméně	25 %	ovocné	složky	(citrusů	a exotického	ovoce	
15	%),	nesmí	se	do nich	přidávat	žádný	tuk.
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Jste majitelem hotelu i kuchařem v jedné 
osobě už 22 let. Snil jste o tomto povolání 
už v dětství?
Kdepak. Jako dítě jsem chtěl být v divadle jako 
moji rodiče. Bydleli jsme pohromadě i s mými 
prarodiči a babička byla úžasná kuchařka. Tam 
je nejspíš prvopočátek mého vztahu k vaření. 
Já jsem se jako malý pořád motal v kuchy-
ni, vařil jsem s babičkou polévky, omáčky, 
brambory a moc mě to bavilo, ovšem svou 
budoucnost jsem viděl pouze v divadle.

Co z dětství se Vám v souvislosti s Vaší 
dnešní profesí ještě vybavuje?
Dnes ze všech stran slyším nářky, že se mají 
lidé špatně. Přitom jsou na každém rohu su-

permarkety a lidi pořád jen nakupují.  Za mého 
dětství byly jedny potraviny, mlékárna 
a řezník. Na Vánoce koupila maminka 20 deka 
šunky a 20 deka uheráku, jinak nic. Babička 
každý den vařila, ale maso jsme přes týden 
téměř nikdy neměli. Ale neděle bývaly úžasné, 
to vždycky vařila dvě jídla – třeba svíčkovou 
a řízek. A k tomu ještě upekla buchty. Mimo-
chodem, podle jejího receptu tady v Dianě pe-
čeme buchty každý den jako moučník. Kromě 
nich dnes už žádný její recept nevyužívám, ale 
její přístup k vaření stále: nic nešidit.

Vy jste se kuchařem vyučil?
Vystudoval jsem střední hotelovou školu, 
chtěl jsem mít svůj penzion, to byl můj sen. 

Pak nás obsadili Rusové a já začal přemýš-
let o emigraci. Pracoval jsem různě po re-
publice, vedl takový svobodný mládenecký 
život, než jsem se ve třiceti letech oženil. 
Byli jsme čtyři roky v zahraničí, dostal jsem 
práci na ambasádě v Bruselu a v Oslu. Už 
tenkrát mě tam fascinovalo norské gastro-
nomické pravidlo: třikrát týdně rybu, z toho 
jednou lososa. V onom roce 1988 jsme tady 
všechno prodali a byli rozhodnuti, že už se 
nevrátíme. Jenže přišla revoluce, naše re-
publika se stala demokratickou zemí a my 
nemohli už nikde dostat pracovní a po-
bytové povolení. Tak jsme se vrátili domů 
a koupili hotel Diana.

Víme, že se zaměřujete na česko-rakous-
kou kuchyni. S tím jste začal už před těmi 
dvaadvaceti lety?
Problém je v tom, že 99 % Čechů ani ne-
tuší, co to je gastronomie. Ba ani, co to je 
místní gastronomie. Ta se stále vyvíjí a ještě 
za Rakousko-Uherska byly v Evropě dvě 
světoznámé kuchyně – rakouskouherská 
a francouzská. Tehdy jsme spadali pod ra-
kouskouherskou kuchyni a nerozlišovalo se, 
jestli je to v Čechách, Bavorsku či v Maďarsku. 
Kuchyně byla samozřejmě regionálně různo-
rodá, ale protože byla ohromná migrace   ►  

radíme se s šéfkuchařem

Kuchař na 
druhou
Když o nějakém mistru cechu kuchařského řekneme, že 
je kuchařem s velkým K, bývá to výrazem obdivu k jeho 
umu. A když se dotyčný navíc jmenuje Kuchař, pak jeho 
kulinářské umění opravdu nemůže mít chybu. Ostatně, ne 
náhodou se restaurace jeho hotelu Diana v pražských Kyjích 
dostala v letech 2003, 2004, 2007 a 2010 mezi Top Ten Grand 
Restauranty u nás, navíc byla dvakrát číslem jedna mezi 
pražskými restauracemi sázejícími na českou kuchyni.

Připravili Alena Veselá a Pavel Vokurka, foto autoři a archiv M. Kuchaře, shutterstock
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lidí, tak i jednotlivé kuchyně byly propletené. 
Spíše než podle regionu se kuchyně lišila 
podle postavení a majetku lidí – zjednoduše-
ně řečeno chudá a panská. Ta panská kuchy-
ně byla úžasná. Husy, krůty a veškerá zvěřina 
– jelen, kanec, křepelky, holubi, koroptve – to 
všechno bylo normálně na stole. Kromě toho 
samozřejmě vepřové, hovězí, sladkovodní 
a mořské ryby, ústřice, mušle, to vše naši 
předkové znali a konzumovali. V Dianě máme 
normální česko–rakouskou kuchyni. Myslím, 
že je mojí povinností vařit tuto kuchyni, 
žijeme přece tady. Ovšem taková jídla, jaká 
vaříme my, byste měli dostat v každé vesnici 
u nás. Ale nedostanete. Zato v Rakousku, 
Švýcarsku nebo Itálii jsou takových restau-
rací, jakou my máme, tisíce. To, co já tady 
dělám, je standard, a přitom patříme mezi 10 
nejlepších v republice! Lidé to často omlou-
vají komunistickou minulostí, pořád hledají 
nějaké zdůvodnění, ale jedinou příčinou jsme 
my sami. 

Vy říkáte, že je pro Vás nejdůležitější kvalita 
surovin a jejich čerstvost. Fakt je, že tahle 
zásada asi ve všech restauracích neplatí.
Myslím, že mnozí Češi ani nevědí, co je pro 
ně dobré ze zdravotního hlediska jíst. Pro 
nás není přirozené jíst mango, maracuju 
nebo litchi. Pro nás je přirozené jíst to, co 
vyrostlo v našem zeměpisném pásmu. Češi 
se neorientují ve stylu kuchyně a už vůbec 
ne v surovinách. Pak obchodníci využívají 
neznalosti lidí – věci, které jsou tzv. v módě, 
jsou hrozně drahé. Lidi nevědí, co je dobré, 
co mají kupovat, neznají původ surovin. My 
si v naší restauraci užíváme důvěru hostů, 
protože vědí, že u nás jsou ty nejkvalit-
nější suroviny – za celých 22 let jsme je 
nepodvedli. Dřív byli třeba řezníci, kteří 
byli na svou profesi pyšní, a byla by pro 
ně hanba prodat něco nekvalitního. Dnes, 

když se zeptáte řezníka v supermarketu, 
proč nemá svoje řeznictví, tak vám řekne, 
že se bojí, že by zkrachoval. A tak je to se 
vším. Hrozně tady schází malí živnostníci, 
kteří by ručili za nejvyšší kvalitu svého zboží 
a práce. Dneska v těchto oborech podnikají 
lidi, kteří tomu nerozumí, ale mají peníze, 
pronajmou si provozovnu, ale nevěnují se 
jí. Kromě toho Češi nejsou vnitřně přesvěd-
čeni o tom, že mají dobře jíst, pít a dýchat.  
Když je prioritou utrácet za nesmyslnosti 
v supermarketech, tak trh s kvalitními 
potravinami nefunguje.

Jak to s poměrem cena versus kvalita dě-
láte Vy, aby sem lidi chodili, ale současně 
jim byla nabízena nejvyšší kvalita?
Je to otázka marže. Pokud taková restau-
race, jako je ta naše, bude existovat sama 
o sobě a bude mít klasické české majitele, 
kteří se v ní jednou za týden zastaví, tak 
kalkulace vyjde taková, že musejí vydělat 
majitelé, musí být na výplaty, na energie, 
na suroviny. Vyjde vám, že musíte mít 
třeba 300 % přirážku! Gastronomii musí 
člověk dělat proto, že ho to baví a chce to 
dělat a teprve potom si musí spočítat, aby 
na tom taky něco vydělal. A ne prvopláno-
vě chtít hned vydělávat, ať se děje, co se 
děje. S manželkou oba pracujeme, takže 
nemusíme mít tolik zaměstnanců, abychom 
jim museli tolik platit. A přesto by ani naše 
restaurace nemohla samostatně existovat. 
Pro nás je důležitý hotel, který nabízí 16 
čtyřhvězdičkových pokojů. Ale na druhou 
stranu – hotel je přes týden úplně vyprodaný 
díky naší kuchyni.

Na co k vám lidi nejraději chodí?
Na všechno. Velmi populární jsou čerstvé 
ryby. Dále určitě kačer, to je u nás velký šlá-
gr. Je zjištěno, že maso z kačera je lepší než 

z kachny. Stejně jako svíčková z býka je lepší 
než z krávy. Hodně žádaný je kohout na víně, 
ale rozhodně se nedělá slepice na víně. 
Hodně oblíbená je buchta podle babiččina 
receptu, což je takové rodinné stříbro a po-
dědí ho naše dcery.

Když jste u toho rodinného stříbra, o man-
želce už jste mluvil. Ale co ostatní členové 
rodiny, jsou příjmení Kuchař věrni?
Starší dcera má vysokou hotelovou školu 
a pracuje teď u nás. Mladší je na střední, 
ale studuje jiný obor. Manželka je původ-
ně dětská sestra, ale jsme spolu už 30 let, 
takže je taky profesionálkou v oboru. Celou 
dobu pracujeme spolu. Moje babička taky 
nebyla z oboru, měla asi 5 tříd a byla to 
nejúžasnější kuchařka, jakou jsem znal! 
Zato dneska! Přijde mi sem učeň po vyuče-
ní a vůbec nic neumí, nerozezná tymián 
od rozmarýnu – hrůza.

Jaká jídla nejraději vaříte?
Moje oblíbená jídla jsou všechna, která 
vařím. Pokud jde o mé nejoblíbenější, které 
nejraději jím, tak jsou to už od školky plněné 
papriky. To jsem si chodil vždycky dvakrát 
přidat. Mám fan club tohoto jídla mezi svými 
hosty a kamarády, takže je vždycky obvo-
lám a tak jednou za měsíc si všichni dáme 
plněné papriky.

Na závěr ještě jedna otázka: litoval jste 
někdy, že jste se přece jen raději nevěno-
val tomu divadlu?
Víte, já jsem si spojil obojí dohromady. Když 
před polednem otevřeme restauraci, já mám 
v kuchyni vše nachystané a začnou přicházet 
hosté, je to pro mě, jako když se zvedá opo-
na a začíná představení. A když hosté jedí, já 
zpovzdálí sleduju, jak se mi to povedlo. No, 
a premiéru máme každý den! ●
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od KuchařeRECEPTY

Ingredience: 80 dkg brambor ve slupce, 1 červená cibule, pepř, sůl, ka-
deřavá petrželka, 5 stroužků česneku, 2 stonky řapíkatého celeru, dýňový 
olej, kukuřičný olej a balsamikový ocet podle chuti, 4 kačeří prsa, sůl, 
2 vejce, hladká mouka a strouhanka na trojobal

Postup
Nejdřív připravíme bramborový salát – brambory uvaříme ve slupce, 
oloupeme a nakrájíme na plátky. Osolíme, opepříme, velmi jemně 
nakrájíme červenou cibulku a česnek, kadeřavou petržel a řapíkatý 
celer. Dochutíme napůl dýňovým a kukuřičným olejem, trochou bal-
samikového octa, mletým pepřem a solí. Kačeří prsa stáhneme z kůže, 
naklepeme, osolíme, obalíme v klasickém trojobalu a osmažíme v oleji.

KAČEŘÍ PRSA S VÍDEŇSKÝM BRAMBOROVÝM SALÁTEM 45 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 4 jehněčí lýtka, sůl, čerstvé bylinky: tymián, rozmarýn, pe-
trželka, bobkový list, 5 kuliček nového koření, 1/2 kg špeku, 3 velké cibule, 
10 stroužků česneku, 1/2 l vývaru, 1/2 l bílého vína

Postup
Na pekáč narovnáme kolínka, která osolíme a vydatně potřeme nasekanou 
směsí voňavých bylinek – tymián, rozmarýn, petrželka… Sem tam proloží-
me bobkovým listem a pár kuličkami nového koření. Na pánvi orestujeme 
asi půl kila špeku, na konec přidáme tři nahrubo nakrájené velké cibule 
a plátky asi z deseti stroužků česneku. Tím jehněčí přelijeme, přidáme 
po půl litru vývaru a bílého vína. Přikrytý pekáč vložíme na dvě hodiny 
do předehřáté trouby na 180 °C. Po hodině a půl pekáč odkryjeme a zbylou 
půlhodinku počkáme na výsledek. Po vyjmutí jehněčího z pekáče šťávu vy-
dusíme, aby byla silnější a trochu zhoustla a možná dosolíme. K takto upe-
čenému jehněčímu můžeme podávat listový špenát a bramborový knedlík.

JEHNĚČÍ LÝTKO NA BYLINKÁCH 2,5 hodiny, pro 4 osoby

MOŘSKÝ JAZYK S BRAMBOREM
Ingredience: 80 dkg malých zámeckých brambor, 4 filety mořského jazy-
ka, olivový olej, 2 ks cibule, 1 červená paprika, 5 stroužků česneku, mořská 
sůl podle chuti, 1 snítka čerstvého tymiánu

Postup
Nejprve uvaříme v osolené vodě malé zámecké brambory ve slupce. 
Po vychladnutí je oloupeme. Mořský jazyk je jedna z nejlepších platýzovitých 
ryb, která nemá šupiny, ale kůži, kterou musíme stáhnout. Jde to vcelku 
snadno. Těsně za hlavou kůži ostrým nožem nařízneme. Uchopíme ji přes 
utěrku, neboť opravdu čerstvá ryba má velmi slizký povrch, a stáhneme 
směrem k ocasu. Potom rybu z obou stran břicha vykucháme a naporcujeme. 
Na pánvi, nejlépe teflonové, rozehřejeme malé množství oleje a porce ryby 
opečeme po obou stranách. Do hluboké pánve dáme rozehřát lžíci olivového 
oleje, přisypeme najemno nakrájenou cibulku a nahrubo červenou papriku. 
Po chvíli přidáme uvařené zámecké brambory. Když jsou téměř opečené, 
přidáme ještě nakrájený česnek, trochu mořské soli a čerstvý tymián.

30 minut, pro 4 osoby
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Kromě štěstí v podobě čtyřlístku lze v jeteli 
lučním (Trifolium pratense) najít i podporu 
zdraví. Jetel obsahuje osm účinných látek, 
které jsou schopny štěpit bílkoviny, tuky 
i sacharidy a příznivě působit na lidský 
organismus. Jde tedy o jedinečného po-
mocníka při žaludečních vředech a trávi-
cích obtížích, které zejména v posledních 

desetiletích trápí většinu světové populace. 
Jetel příznivě působí na žaludeční vředy. 
Údajně jej jako všelék připravovali již 
v dávných dobách, ale i moderní medicí-
na potvrdila, že jetel je lék, který dokáže 
pomoci pacientům s různými diagnózami, 
od infekcí dýchacích a močových cest přes 
zažívací potíže až po celkové oslabení imu-
nity a klimakterium u žen. 
Mletý čerstvý jetel se dá použít jako ochu-
covadlo jídel, sušený pak na přípravu čaje. 
Výborná je jetelová šťáva připravená z čers-
tvého jetele. Čerstvými listy jetele si můžete 
ozdobit jakékoliv jídlo, hodí se do salátů, 
omáček i polévek, na těstoviny i brambory. 
Dokonce si jím můžete ozdobit letní drink. 

Sedmikrásky k obědu
Sedmikráska chudobka (Bellis perennis) 
obsahuje hořčiny, sliz, silice, flavonoidy, 
třísloviny, triterpenové saponiny, organické 
kyseliny, minerální látky, inulín a cukr. Tyto 
látky pomáhají zlepšit látkovou výměnu 
v játrech. Květ se používá při zánětlivých 
onemocněních dýchacích cest, kdy napomá-
há vykašlávání a léčbě zánětu. 

Krásný název má kozlíček polní (Valeria-
nella locusta), jenž se může objevit i ve va-
šem salátu. Tato bylina má vysokou výživo-
vou hodnotu a příjemnou, mírně oříškovou 
chuť,  vysoký obsah vitaminu C a obsahuje 
provitamin A, vitaminy skupiny B, fosfor, 
vápník a železo. Její konzumace celkově 
uklidňuje a navozuje dobrou pohodu.

V těchto měsících, až do pozdního podzimu, můžeme vidět 
v zahradách, na loukách, zkrátka na zelených plochách, 
obrázek, který většina z nás důvěrně zná: kráčející zahradník 
před sebou tlačí sekačku a za sebou zanechává krásný 
šťavnatě zelený pažit. Málokoho ale napadne, že nejen králík  
si může na této právě kosené zeleni pochutnat. Ať to zní jakkoli 
podivně, zveme vás na ochutnávku trávníku.

Šlapeme si po jídle
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

téma měsíce
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Pampeliška lékařská (Taraxacum officina-
le), často uváděná také pod názvem smetán-
ka, má listy plné vitaminů, které jsou ovšem 
trochu nahořklé. 

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) je 
výborná na špenát či do polévky, obsahuje 
spoustu cenných látek, zejména hodně 
železa, a snižuje hladinu cukru v krvi.

Bodlák pro diabetiky
Spíš než celý bodlák je chutné lůžko pupavy, 
které se opatrně odřezává. Kromě vitaminů 
a jiných látek obsahuje bodlák obecný (Car-
duus acanthoides L) oligosacharid inulin, 
který patří mezi probiotika a užívá se při 
diabetu. Tato vláknina nemá žádné kalorie 

a ve střevech vyživuje probiotické bakterie 
– má tedy skvělé účinky na trávení a podpo-
ruje správnou činnost střev. Lůžka bodláků 
můžeme jíst buď syrová, nebo je upravíme 
tepelně. Stačí je uvařit ve slané vodě, posy-
pat sýrem a potřít česnekem.

Šťovík kyselý (Rumex acetosa L.) svému 
jménu opravdu dostojí. Pro jeho vyšší obsah 
kyseliny šťavelové je doporučováno jíst ho 
pouze v menším množství. Obsahuje spous-
tu vitaminů a minerálů a poměrně velké 
množství železa. Je prospěšný při trávení 
a přidává se například do salátů, polévek, 
omáček či k masu. Dá se jíst i se smetanou 
nebo vejcem.

Popenec břečťanovitý (Glechoma hedera-
cea) je nízká rostlinka, která roste hojně po-
dél cest a okrajů lesů. Používá se často jako 
koření i v sušené formě. Obsahuje vitamin C 
a A, podporuje trávení a staví průjem. 

Kuklík městský (Geum urbanum) je 
poměrně vysoká bylina se žlutými květy. 
Prospívá při trávicích potížích a kolikách, 
obsahuje hořčiny a eugenol, který je 
hlavní složkou esenciálního oleje v hřebíč-
ku, proto se dá využít i jako koření právě 
místo hřebíčku a skořice. 

Mařinka vonná (Asperula odorata) je 
aromatická bylinka, která je součástí 
mnoha likérů, lihovin a léků. Užívá se proti 
křečím a má vliv i na nervovou soustavu. 
V menších dávkách uklidňuje, ve vyšších 
naopak vyvolává bolesti hlavy, obsahuje 
totiž toxický kumarin, proto je potřeba ji 
dávkovat obezřetně. Zkuste třeba uklid-
ňující nápoj z mařinky, na který budeme 
potřebovat jeden a půl lžičky této sušené 
bylinky a půl litru jablečného moštu. 
Mařinkovou nať necháme hodinu máčet 
v moštu, poté nápoj přecedíme a necháme 
dobře vychladit.

Roste snad na každé louce
O rostlině, která se jmenuje vratič obecný 
(Tanacetum vulgare), se tvrdí, že zabra-
ňuje rozkladu. Ve starověkých civilizacích 
byla vyhledávaná pro své antiseptické 
vlastnosti a využívala se ke konzervování 
mrtvol. Používá se hlavně ve formě koupe-

le a masti jako silný antibiotický prostře-
dek na nehojící se rány, stejně tak může 
mít výrazné protirevmatické účinky. Své 
místo má ale i v kuchyni. Listy vratiče je 
možné podusit s rebarborou a šťávou pak 
potírat maso, které dostane vůni po roz-
marýnu. Dříve se vratičem dochucovaly 
saláty, omelety a nádivky. ●

kopřiva, kozlíček i šťovík mají tak vysoký 
obsah železa, že mohou pomoci při 
chudokrevnosti?

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

téma měsíce

ZELENÝ NÁPOJ 
Ingredience: hrst jetele, hrst kopřiv, menší 
hrst pampelišky, menší hrst řebříčku, men-
ší hrst kontryhele, dvě hrsti listů kostivalu 
lékařského a jeden ananasový džus

Postup: Všechny listy očistíme, omyjeme, 
rozsekáme a vložíme do mixéru, do kterého 
si připravíme půl litru vody. Postupně přidá-
váme byliny, po rozmixování dolijeme dalším 
půllitrem vody. Necháme stát 60 minut, 
přecedíme přes plátno a přimícháme džus. 
Poměr bylin můžeme změnit podle toho, 
jakou chuť upřednostňujeme: kostival a jetel 
mají sladkou chuť, kontryhel a kopřiva jsou 
neutrální, pampeliška je hořká, myší ocásek 
je hořce kyselý.

PUDING TANSY
Ingredience: 1 litr mléka, 1/ 2 lžičky másla, 
3 lžičky čerstvé bílé strouhanky, 1 lžička 
medu, 2 lžičky jemně nasekaných listů 
vratiče obecného, 2 vejce

Postup: Mléko s máslem přivedeme k varu 
a zalijeme jím strouhanku. Necháme odstát 
po dobu 30 minut. Pak rozbijeme vejce, 
přidáme jemně nasekané lístky vratiče, med 
a smícháme se strouhankou v mléce. Vložíme 
do trouby a pečeme ve středně vyhřáté 
troubě při teplotě 180 °C dorůžova. Před 
konzumací necháme vychladnout.
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dieta

Pod pojmem dieta si většina z nás představí omezení 
energetického příjmu. Podmínkou je dostat se do negativní 
energetické bilance, cílem je nižší příjem energie než výdej. 
U jednodruhových diet se jedná převážně o konzumaci 
jednotvárné stravy, jejíž opakování má postupně utlumit chutě 
k jídlu a v konečném důsledku vést ke snížení přijímaných 
porcí. Větší šanci na úspěch mají diety založené na příjmu 
bílkovin (vajíčková, masová, tvarohová aj.) než na sacharidech 
(ovocná), neboť bílkoviny mají větší sytící efekt. Nevýhodou 
všech těchto diet je nevyvážený příjem živin.

Jednotvárnou dietou  
nezhubneme
Připravila Andrea Křížová, foto shutterstock

Vajíčková dieta
Dieta se u nás rozšířila v 70. letech minulého století. Princip spočívá v přísném omezení při-
jaté energie. Dieta je nevyvážená s hrozbou následného jo-jo efektu. Jídelníček je rozvržen 
na 4 dny a stále se opakuje. Vysoký příjem vajec může způsobit zažívací obtíže. Pocit hladu 
pomáhá zahánět pití vody každou sudou hodinu. 

Příklad jídelníčku:
 7:00  šálek hořké kávy
 9:00  trojúhelníček taveného sýru, 

pomeranč
 11:00  1 vařené vejce
 13:00  100 g vařeného libového masa
 15:00  šálek hořké kávy
 17:00  3 vejce, pomeranč
 19:00  200 ml bílého vína

Dieta Mayo

Dieta renomované americké kliniky 
zažívala vrchol v 70. a 80. letech minu-
lého století. Dieta omezuje sacharidy, 
je bohatá na bílkoviny a díky ovoci a ze-
lenině je zajištěn i dostatek vitaminu C. 
Může se sladit neenergetickými sladidly. 
Za 14 dní je možné zhubnout 4 až 5 kilo-
gramů, ale po ukončení diety a navráce-
ní k původnímu stylu stravování rychle 
nastává jo-jo efekt. Zařazení grapefruitu 
do jídelníčku má podpořit trávení tuků, 
velká spotřeba vajec může způsobit 
žlučníkovou koliku.

Příklad jídelníčku:
Snídaně:   1/2 grapefruitu, 3 vejce, 

černá káva
Oběd:  3 vejce, rajče, černá káva
Večeře:  3 vejce, míchaný salát s cit-

ronovou šťávou
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dieta

Pokud se člověk rozhodne pro některou 
z jednodruhových diet, měl by mít na 
paměti, že se jedná převážně o karenční 
diety. To znamená, že jedna nebo i více 
složek živin (bílkoviny, tuky, sacharidy) 
chybí. Náš organismus potřebuje pro 
správnou funkci organismu vyvážený 
poměr těchto živin. Proto by se mělo 
jednat o diety krátkodobé, vhodné 
maximálně k odlehčení organismu či 
pročištění střev. ●

Grapefruitová dieta
Grapefruit je subtropická dřevina, 
která má plody se stejným názvem. 
Poprvé byl objeven na Barbadosu 
v Karibském moři. V současnosti zná-
me 4 barvy grepu – bílý, žlutý, růžový 
a červený. Plody obsahují velké množ-
ství vitaminů a jsou plné blahodárných 
flavonoidů, které mají příznivý vliv 
na naše cévy. Grep zvyšuje obrany-
schopnost organismu, zlepšuje krevní 
oběh a snižuje cholesterol v krvi.

Příklad jídelníčku:
Snídaně:   1/2 grapefruitu nebo skleni-

ce neslazeného grepového 
džusu a bílkoviny (například 
2 volská oka na 2 plátcích 
slaniny a krajíček chleba)

Oběd:  1/2 grapefruitu nebo skleni-
ce neslazeného grepového 
džusu. Zeleninový salát 
a jakýkoli druh masa v ja-
kémkoli množství

Večeře:  1/2 grapefruitu nebo sklenice 
neslazeného grepového džu-
su. Trošku okořeněného jídla 
se zelenou zeleninou (listový 
salát, brokolice, kapusta). 
Maso či ryba dle chuti. Šálek 
čaje nebo mléka, popř. nepři-
slazovaného džusu

Tukožroutská polévka
Polévka je připravena ze zeleniny a bujónu. Autoři slibují redukci hmotnosti 7 kg za týden. 
Při dodržování diety se může jíst jakékoli množství této polévky, zvyšuje se tím také příjem 
tekutin. Připravuje se ze 6 velkých cibulí, 5 rajčat, 2 velkých paprik, 1 svazku dužnaté celero-
vé natě, 1 hlávky zelí, 1 kostky vývaru, pepře a petrželky. Po týdenním dodržování je možné 
rozšířit o konzumaci ovoce (vynechávají se pouze banány pro vysoký obsah sacharidů). 

Příklad jídelníčku:
Těmito potravinami je možné doplnit tuko-
žroutskou polévku: 
 1. den  ovoce, neslazený čaj, káva a voda
 2. den  zelenina (čerstvá nebo konzer-

vovaná), večer jeden brambor 
s máslem

 3. den  pouze ovoce a zelenina
 4. den  tři banány a půl litru mléka
 5. den  hovězí maso (300 g), šest rajčat
 6. den  hovězí maso (vařené nebo grilované) a zelenina
 7. den  vařená rýže natural, neslazený ovocný džus a zelenina

Bramborová dieta
Příznivci této diety ji oceňují pro velký obsah bílkovin, vitaminu C a nízkou energetickou 
hodnotu. Brambory jsou mimo jiné zdrojem minerálních látek, jako je draslík, hořčík, 
mangan a železo. Dieta povoluje konzumaci brambor v nejrůznějších úpravách, doplňují 
je zeleninové saláty bez tuku a cukru. Denní příjem by měl být rozdělen do pěti porcí 
a dosahovat maximálně 5000 kJ. Existují kúry až měsíční, ale fádnost diety vede k jejímu 
porušování. Proto se doporučuje dodržovat dietu 5 dní, což umožňuje dostatečně pročis-
tit organismus. Dieta učí pravidelnosti, což omezuje vznik metabolické úspornosti.

Příklad jídelníčku:
Snídaně:   krajíc černého chleba tence po-

třený máslem, sýr, rajče, okurka
Svačina:   nastrouhaná mrkev a jablko, smí-

chané s nízkotučným jogurtem
Oběd:  250 g brambor, brokolice (zape-

čené v troubě s cibulí)
Svačina:  1 krajíc celozrnného chleba 

s netučným tvarohem, rajče, 
okurka

Večeře:  100 g brambor, 100 g žampionů (zapečeme v troubě s rozšlehaným vejcem)

Rýžová dieta
Rýže je obilovina, která obsahuje velké množství sacharidů. Pokud ale volíme rýži 
v neoloupané podobě, máme jistotu, že má nízký glykemický index, a proto se po její 
konzumaci brzy nedostavuje pocit hladu. Pro hubnoucí má výhodný nízký obsah tuku. 
Nejvhodnější je rýže natural neboli hnědá rýže, která obsahuje vitaminy, minerální 
látky a vlákninu. Rýže parboiled je zpracovávaná při vyšším tlaku a zůstávají v ní téměř 
všechny cenné vitaminy. Při dietě se pije čistá voda, minerálky, přírodní džusy, čaje. 
Jednou za týden lze udělat změnu a sníst místo rýže brambory upravené na jakýkoli 
způsob. Doba dodržování diety by neměla překročit měsíc.

Příklad jídelníčku:
Snídaně:   pravidelně se střídající ovoce 

a bílý jogurt, případně nízkotuč-
ný tvaroh nebo žervé

Oběd:  rýže na jakýkoli způsob, zeleni-
na nebo zeleninový salát. Lze 
připravit i rýži s ovocem nebo 
s kuřecím masem

Večeře:  jogurt, netučný tvaroh nebo 
ovoce a zelenina
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Výsledky našeho testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém hodnocení 
členů redakce. V tabulkách naleznete výsledky testování. Nejedná se o body, nýbrž o pořadí jednotlivých vzorků v parametru chuť.

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Za utopence údajně vděčíme panu Šamánkovi 
z Berounska, který jako první začal buřty 
konzervovat do sladkokyselého nálevu. Jenže 
své vzrůstající proslulosti si příliš neužil, utonul 
při opravě mlýnského kola. A právě proto 
si dnes objednáváme utopence a ne buřty 
v láku. Mimochodem lák – s ním si v našem 
testu všichni výrobci poradili a těžko v tomto 
ohledu jednotlivé vzorky odlišovat. Různily se 
tím, jestli do nich výrobce přidal méně či více 
cibule, přilepšil nám nějakou lepší zeleninkou 
a kořením. Trochu mimo naši hitparádu se 
ocitnul jen lák u vzorku Spar, kde se nahoře 
zlověstně vznášela vrstva tuku, jehož chuť 
pronikla do celé tekutiny.

Špekáček rozhoduje
To, zda si na utopencích pochutnáte, či 
nikoli, je jednoznačně dáno kvalitou a chutí 
přítomné uzeniny. Ani sebelepší lák nezachrání 
buřtík pochybné kvality. Pokud je masitý 
obsah vydáván za špekáček, je to určitě první 
vlaštovka. Ten je totiž českou legislativou 
jasně definován, a tak máte alespoň nějaké 
kvalitativní minimum zaručeno. Jako špekáček 
byly označeny čtyři vzorky ze šesti testovaných 
a všem budiž ke cti, že požadovaný obsah 
masa dodržely. Již smutnějším zjištěním je, že 

každý z výrobců si do nich přihodil řadu dalších 
zlepšováků. Nejméně se přídatnými látkami 
pomáhalo v případě Kosteleckých uzenin, ale 
i zde se ve složení skví například glutamát. 
Vzorky na prvních dvou místech pak byly 
vylepšeny barvivem a neobešly se ani bez 
přidání živočišné bílkoviny. Že nevíte, o co 
jde a zní to celkem nevinně? Bílkoviny se 
většinou získávají z ořezů masa, které se 
suší a melou na práškovou hmotu. Je to 
v podstatě náhražková surovina, která 
výrazně zvyšuje obsah masa. Nelze ale 
tvrdit, že není obsažena i v dalších vzorcích, 
neboť se někteří výrobci kloní k názoru, že 
její použití není třeba na obale uvádět.

Uzeniny nevalné kvality
Naložená uzenina je skutečně alfou a ome-
gou výsledného dojmu, nelze se tedy divit, 
že slavně nedopadly oba vzorky, u nichž 
si výrobci kvalitní suroviny schovali asi 
na jinačí produkty. Viva utopenci v sobě 
ukrývají uzeninu s neurčitým obsahem masa 
v sestavě: vepřové maso, vepřové sádlo, 
vepřové kůže, drůbeží maso strojně oddě-
lené. Varovný prst je pak na místě zvednout 
u vzorku Spar. Jeho složení dominuje kuřecí 
maso (doplněné separátem), následováno 

sádlem, vepřovým masem a kůžemi. To vše 
za asistence dalších látek, včetně sojové 
bílkoviny, sušeného mléka a glutamátu. 

Moc si nepochutnáte
Šedá je teorie, zelený je strom praxe – jak 
nám tedy chutnalo? Naše chuťové prefe-
rence do značné míry odpovídaly nastíněné 
kvalitě naložených uzenin. Nejlépe si vedly 
vzorky, kde výrobce na mase nešetřil a snažil 
se nám dopřát alespoň nějaký masový 
zážitek. Trochu se v tomto ohledu vymyká 
vzorek Karlova Koruna, kde bohužel chuťový 
dojem kvalitnímu složení vůbec neodpoví-
dal. V každém případě, testovat senzoricky 
takové množství vzorků vyžaduje osobní 
statečnost hraničící s hrdinským skutkem, 
po jehož vykonání není jisté, zda se udatný 
jedinec vrátí domů živ a zdráv.

V létě pozor
Ačkoli jsou utopenci většinou 
prázdninovým jídlem, platí, že v létě 
bychom měli být s jejich konzumací 
obezřetní. Doporučené skladování je různé 
– pro některé byste měli zamířit do chladící 
sekce, a přesto ne všichni obchodníci 
podmínky skladování dodržují. Jiné sice 
můžete uchovávat při teplotách až do 27 °C, 
ale v létě doporučujeme uskladnění 
v lednici i u nich. To platí, i pokud se 
rozhodnete svůj čas a péči věnovat přípravě 
domácích utopenců. V takovém případě 
navíc velmi pečlivě vybírejte, jaký špekáček 
(!) se chystáte utopit – neboť je to právě on, 
jenž o konečném výsledku rozhoduje.      ►

Konzumenti piva je milují, zastánci zdravé výživy nenávidí. Ať 
chceme, nebo ne, jsou utopenci klasickou české gastronomie. 
Teoreticky na nich není co zkazit – špekáčky naložené na několik dní 
do sladkokyselého nálevu, v němž se topí také cibule a další zelenina 
i koření, které nebohým buřtíkům dodávají tu správnou chuť.

Utopené 
naděje 
hospodské 
klasiky

naše testování
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Název  Fine life Utopenci 

Výrobce  Tržický v.o.s.
Zakoupeno Makro
Cena za balení 54 Kč/ 720 g
Cena za 1 kg 75 Kč
Složení: špekáčky 55 % (vepř. maso 47 %, hovězí maso 
6,4 %, vepř. sádlo, voda, mod. brambor. škrob, dusitanová 
solicí směs, živočišná bílkovina, mouka, želatina, paprika, cukr, 
extrakty koření, dextróza, stabilizátor (E450), zahušťovadla E412, 
E415, E470a, E410), regulátor kyselosti (E330), barvivo (E120)), 
nálev (voda, ocet kvasný lihový, cukr, jedlá sůl, nové koření, pepř 
černý, bobkový list, hořčičné semínko), cibule 19 %, sterilovaná 
červená paprika 2 %, sterilované feferony 2 %

Název  Viva Utopenci 

Výrobce  PT servis
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 62 Kč/ 670 g
Cena za 1 kg 93 Kč
Složení: uzenina 32 % hm.: vepřové maso, vepř. 
sádlo, vepřové kůže, drůbeží maso strojně oddělené, 
mouka, voda, konzervant: dusitan sodný, sůl jedlá, směs 
koření, stabilizátory: E450, E451, guma guar, karagenan, 
antioxidanty: askorbát sodný, kyselina askorbová, glukózový 
cukr, sója, barvivo: karmín. Zeleninové a kořenící přísady 
25 % hm.: cibule, paprika, feferona, nové koření, pepř černý 
bobkový list. Nálev: pitná voda, ocet kvasný, cukr, sůl jedlá

Název  Utopenci 

Výrobce  Váhala a spol. s.r.o.
Zakoupeno Makro
Cena za balení 59 Kč/ 680 g
Cena za 1 kg 87 Kč
Složení: špekáčky (vepřové a hovězí maso 63 %), 
vepř. sádlo, vepř. kůže, voda, brambor. škrob, bílkovina 
živočišného původu, zahušťovadlo E412, E415, jedlá sůl, 
stabilizátor E250, E451, glukózový sirup, sušená zelenina, 
antioxidant E316, E300, extrakty koření, aroma, barvivo 
karmín, přírodní aroma z produktů kvašení, česnek, voda, 
cibule, kapie, konzervanty: kyselina mléčná a octová, 
feferony, koření, sladidlo sukralóza

Název  Karlova Koruna Utopenci s cibulí 

Výrobce  prod. Masokombinát Plzeň
Zakoupeno Penny
Cena za balení 70 Kč/ 700 g
Cena za 1 kg 100 Kč
Složení: špekáček (vepř. maso 45 %, voda, vepř. 
sádlo, vepř. kůže, hovězí maso 5%, škrob, rýžové otruby, 
dusitanová solicí směs, koření, extrakty koření, dextróza, 
stabilizátor (difosforečnan sodný), zahušťovadlo (guma 
guar), glutamát sodný, antioxidant (kys. erythorbová), 
aroma, regulátor kyselosti (uhličitan sodný)), cibule 
10 %, kysané zelí (zelí, voda, ocet, sůl, antioxidant (kys. 
L-askorobová), kmín), paprika, nálev (voda, ocet, sůl), koření

Název  Utopenci 

Výrobce  Kostelecké uzeniny
Zakoupeno Globus
Cena za balení 67 Kč/ 680 g
Cena za 1 kg 99 Kč
Složení: vepřové maso 40 %, vepřové sádlo 
25 %, hovězí maso 10 %, vepřové kůže 5 %, pitná 
voda, bramborový škrob, jedlá sůl, stabilizátory 
E450, E451, E250, potravinářská vláknina, směs 
koření, extrakty koření, dextróza, antioxidant E300, 
zvýrazňovač chuti a vůně E621. Složení láku: pitná 
voda, ocet E260, cibule, jedlá sůl, koření 

Název  Spar Utopenci

Výrobce  Kostelecké uzeniny
Zakoupeno Spar
Cena za balení 70 Kč/ 700 g
Cena za 1 kg 100 Kč
Složení: kuřecí maso 40 %, vepřové sádlo 15 %, 
cibule 15 %, vepřové maso 10 %, vepřové kůže 
10 %, drůbeží maso strojně oddělené 5%, pitná 
voda, pšeničná mouka, bramborový škrob, sušené 
mléko, jedlá sůl, sojová bílkovina, konzervant E260, 
stabilizátory E250, E450, E451, přírodní koření 
1%, extrakty koření, dextróza, antioxidant E300, 
zvýrazňovač chuti E621

Po otevření nečeká nevzhledná vrstva tuku, ale 
směje se směs zeleniny. Vzhledově nejlepší špe-
káčky standardní velikosti, rozříznuté na polovinu. 
Velikost může být problém při vyndáváni – je 
prakticky nemožné první vyndat bez roztržení 
špekáčku a vysypání zeleniny. Má hodně tukových 
částí, které do správného špekáčku patří, neboť mu 
dodávají chuť. Bohužel obsahuje řadu přídatných 
látek, včetně barviva, a také živočišnou bílkovinu. 

Maso uvnitř není deklarováno jako špekáček, 
ale jako uzenina, obsahuje také kuřecí separát. 
Výrobce se navíc s obsahem masa v ní odmítl 
pochlubit, což spotřebitel opravdu neocení 
a kupuje v podstatě zajíce v pytli. Na povrchu 
plavou zbytky sádla. Špekáčky nevypadají 
zle, i když jsou díky barvivu výrazně oranžové. 
Jejich konzistence je ale bídná, nepříjemně 
mazlavá, což má vliv i na jejich chuť. 

Jediná sklenice bez etikety, všechny údaje jsou 
uvedeny na víčku. Celý obsah je tedy vidět, což 
je v tomto případě velmi atraktivní. Nálev je čirý, 
obsahuje spoustu koření. Je škoda, že je v něm tak 
málo cibule, která k utopencům neodmyslitelně 
patří. U špekáčku se masem nešetřilo, má i krásnou 
tukovou mozaiku. Je pevný, takže se nerozpadá, 
je nejlépe ochucený kyselým nálevem. Bohužel je 
také dobarvený a obsahuje živočišnou bílkovinu. 

Špekáčky obsahují dlouhý seznam ingrediencí 
a přídatných látek, včetně glutamátu. Ve sklenici 
vypadají báječně, jsou hezky proloženy cibulí 
a zelím. Po rozříznutí ale ve špekáčku zcela chybí 
tuková mozaika, jsou jasně viditelné vzducho-
vé bubliny, rozpadá se. Obsahem masa patří 
k průměrným, ale vzhledem ani chutí tomu vůbec 
neodpovídá, nemůžeme se tak ubránit dojmu, že 
došlo při výrobě k technologické chybě.

Výrobce na obale deklaruje poctivou recepturu. 
Obsah masa ve špekáčcích je průměrný, k chu-
ťovému požitku by mu měl pomoci starý dobrý 
glutamát. Jinak ale obsahuje méně přídatných 
látek než jiné vzorky. Lák vypadá chudě, v pod-
statě jako buřty s cibulí. Špekáčky jsou malé, 
jejich chuť i vzhled odpovídá očekávání. Chut-
nají příjemně nakysle, mají dobrou konzistenci, 
nerozpadávají se. 

Převážná část uzeniny je tvořena kuřecím 
masem (včetně separátu), vepřové maso tvoří 
jen 10 %. Na povrchu se vytvořila odporná 
vrstva tuku, kterou je třeba odebrat – jinak 
se nenajíme. Jeho chuť je navíc výrazně cítit 
v celém láku, v němž zcela dominuje cibule. 
Uzenina je bohužel téměř rozmočená kyselým 
lákem, v ústech se úplně rozpadá. Chuť je velmi 
nepříjemná, není v ní cítit ani náznak masa. 

1.

4.

2.

5. 6.

3.

naše testování

VÍTĚZ
TESTU
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Současné lázeňské město leží v nadmořské 
výšce 184 až 190 m a je vzdáleno necelých 
50 km východně od Prahy. Na ploše 33,7 km² 
v něm žije téměř 14 tisíc obyvatel. Kromě 
již zmíněného lázeňství jsou zde velmi 
významným subjektem i Polabské mlékár-
ny, a.s., ryze česká mlékárna se zaměřením 
na výrobu tvarohů a tvarohových specialit. 
Jejich výrobky jsou často označeny národní 
značkou kvality potravin Klasa. 

Ochucené tvarohy chutnají
Široká škála produktů začíná u základních 
řad tradičních bílých tvarohů, které najdou 
uplatnění snad v každé kuchyni při přípravě 
sladkých i slaných pokrmů. Oblíbené řady de-
zertů jsou určeny nejen pro ty, kdo rádi mlsa-
jí, ale i pro zastánce zdravé výživy. Vraťme se 
ale k tvarohu jako takovému. Je to základní 
mléčný výrobek, který se u nás vyrábí přede-
vším z kravského mléka. Tvaroh lze připravit 
i doma ze zkyslého čerstvého mléka, které 
za občasného míchání zahřejeme na mírném 
plameni. Sražení mléka doma podpoříme při-
dáním horkého bramboru či chlebové kůrky. 
Necháme ho ustát a pak jím naplníme sáček 
z řídké látky, který mírně zatížíme a necháme 
z něj okapat syrovátku. 
Profesionálové v poděbradské mlékárně 
do mléka o teplotě 20 °C přidávají smetano-
vý zákys a syřidlo. Směs se nechá 24 hodin 
ustát při pokojové teplotě. Prokysané mléko 

se pak také nalévá do plachetky a syrovát-
ka se nechá odtéci. Doba odkapávání je 
úměrná požadavkům na suchost a tvrdost 
výsledného produktu.
 
Moudrý Jiří z Poděbrad
Největší rozkvět zaznamenalo poděbradské 
panství za pánů z Kunštátu, kteří je získali 
od Karla IV. v tzv. „ušlechtilé léno“. Po šest 
generací tento rod zveleboval svůj majetek. 
Nejvýznamnějším z rodu byl Jiří z Poděbrad, 
který byl r. 1458 zvolen českým králem. 
Za panování tohoto vynikající diplomata 
byly Poděbrady povýšeny v r. 1472 na měs-
to a obdařeny důležitými právy, výsadami 
a městským znakem.

Nástup lázeňství 
Historickým mezníkem v životě města 
byl rok 1905. Tehdy navštívil městečko 
německý statkář von Bülow. Tento známý 

Na srdce a tvaroh 
jsou Poděbrady 
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

rubrika podporována

Historie města Poděbrad je bohatá a sahá až do pravěku, 
daleko před počátky českého státu. Tehdejší lesnatou 
krajinou protkanou hustou sítí říčních ramen se vinula dálková 
obchodní cesta, která vedla z Prahy do východních Čech, 
a pak dál do Slezska a Polska. Tato významná komunikace 
překračovala řeku Labe západně od dnešního města Poděbrad 
v místech, kterému se říká Na vinici.
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proutkař označil na vnitřním nádvoří místo 
silného pramene, jenž zde pak byl skuteč-
ně navrtán. Objev minerální uhličité vody 
způsobil, že již v r. 1908 zde byla zahájena 
první lázeňská sezóna. Město se po ukonče-
ní první světové války rychle měnilo v sídlo 
lázeňské, specializované na léčení srdeč-
ních a cévních onemocnění. Rychle získalo 
věhlas nejen u nás, ale i v zahraničí.
I dnes se do Poděbrad jezdí léčit přede-
vším lidé s kardiovaskulárními nemoce-
mi. S těmito chorobami souvisí i správ-
ná výživa a lehce stravitelná strava. 
Obloukem se tedy vracíme k tvarohům 
a mléčným výrobkům, které samozřejmě 
do zdravé výživy patří. Mezi tvarohové 
dezerty, které se zde vyrábějí, patří např. 
Termix, Tvaroháček, ovocný tvarohový 
dezert Ovofit nebo řada ovocných a ochu-

cených tvarohů Milko, kam patří i slaný 
zeleninový tvaroh Svačinka.

Bio potraviny z Polabí
Polabské mlékárny se ale věnují i produkci 
bio potravin. Nejúspěšnějším výrobkem z této 
kategorie je Matylda – bio tvaroh s jogurtem 
s probiotickou kulturou. Tuto řadu zastupují 
také bio přírodní a ovocné tvarohy, bio máslo, 
bio zakysaná smetana, bio čerstvý smetano-
vý sýr Mandava, eidamský sýr v bio kvalitě 
Mandava a mnohé další speciality.

Zastavení první: široko daleko 
úrodná zem
Z Poděbrad si udělejme výlet po okolí. Město 
Lysá nad Labem je vzdálené jen zhruba 
32 km. Sídlí zde další společnost, která se 
v Polabí zabývá výrobou potravin, tento-

chutě českých regionů

TVAROHOVÉ HRUDKY
Ingredience: 500 g měkkého tvarohu, 
160 g krupice, 100 g čerstvého špenátu, 
240 g krupice a polohrubá mouka na obale-
ní, 2 vejce, sůl, mletý pepř;  
omáčka: 220 g čerstvého špenátu, 
200 g brynzy, 100 ml mléka

Postup: Na omáčku lehce podusíme nasekaný 
špenát, asi po 3 minutách vmícháme bryn- 
zu a mléko a vytvoříme hladkou omáčku. 
Na hrudky nasekáme špenát a smícháme ho 
s tvarohem. Přidáme vejce, krupici, osolíme 
a opepříme. Z hmoty pak lžící vykrajujeme 
hrudky, které obalíme v mouce a vhodíme 
do vařící osolené vody. Vaříme cca 6 minut, 
když vyplavou na hladinu, okamžitě je vyndá-
me, polijeme omáčkou a podáváme.

LETNÍ SALÁT
Ingredience: 1 ledový salát, 250 g třešňo-
vých rajčat, 1 cibule, 125 g mozzarelly, 2 lží-
ce černých oliv bez pecek, 1 svazek bazalky, 
125 g kysané smetany, sůl, pepř

Postup: Salát očistíme, rozebereme na listy, 
opereme a natrháme na kousky. Rajčata omy-
jeme a nakrájíme. Cibuli nadrobno posekáme. 
Mozzarellu necháme okapat a nakrájíme 
na malé kostičky. Olivy nakrájíme na tenké 
plátky. Bazalku opereme a otrháme lístky. 
Polovinu z nich nakrájíme na tenké nudličky, 
zbylé odložíme stranou. Kysanou smetanu 
rozšleháme, vmícháme cibuli a nudličky 
bazalky, osolíme a opepříme. Všechny připra-
vené přísady salátu promícháme. Pokapeme 
zálivkou a ozdobíme lístky bazalky.
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krát pěstováním zeleniny. Zdejší podnik se 
jmenuje Pascual Polabí s.r.o. a mnohé jeho 
výpěstky nesou označení Klasa. Společnost 
se zabývá produkcí listové zeleniny, a to pře-
vážně různých druhů salátů. Největší zastou-
pení má salát ledový, dalšími pěstovanými 
druhy jsou saláty little gem, lollo rosso, lollo 
biondo, salát římský či escarole.

Zastavení druhé: na druhém břehu Labe
Dalším zastavením na našem průzkumu 
okolí Poděbrad jsou Semice. Jsou vzdáleny 
také asi 30 km, ale jsou na druhém břehu 
Labe. Tato obec je stará více než 650 let. 
Sídlí zde firma, která obhospodařuje plochy 
o výměře přibližně 2500 ha. A nejspíš není 
Čecha, který by se s jejich výpěstky nesetkal. 
Najdeme je snad ve všech marketech a mno-

ho z nich se pyšní značkou Klasa.
Společnost Družstvo Bramko CZ byla zalo-
žena teprve v roce 2006, ale historie sahá až 
do roku 1992, kdy se specializovala na pěsto-
vání polní zeleniny a brambor. Dnes je paleta 
mnohem širší – cibule, červená řepa, petržel, 
kedlubny, česnek, obiloviny a mnoho dalších.

Zastavení třetí a poslední: 
Mikroregion Pošembeří
V obci Tuchoraz u Českého Brodu sídlí 
firma Bohemia Apple. Družstvo má šest 
členů, z nichž největším je společnost 
Sady Tuchoraz, s.r.o., která se pěstováním 
jablek zabývá téměř 20 let. Na 340 hekta-
rech vlastních jablečných sadů vznikají vý-
pěstky, jablka i mošty, které jsou označeny 

národní značkou kvality Klasa.
V říjnu 2011 firma uvedla na trh produkt 
pod obchodním názvem Bohemia mošt. 
Je to 100 % jablečný mošt z jablek, která 
pocházejí výhradně z České republiky. 
O rok později byla řada rozšířena o nová 
balení třílitrových jablečných moštů 
s příchutí ovoce a zeleniny (hruška, višeň, 
mrkev a zázvor).  ●

JABLEČNÉ KROUŽKY SE SKOŘICÍ
Ingredience: 4 velká jablka, 150 g polohru-
bé mouky, 2 celá vejce, 2 dcl bílého vína, 
špetka prášku do pečiva, špetka soli, olej 
na smažení, moučkový cukr, mletá skořice, 
čokoláda na vaření, snítka máty

Postup: Jablka omyjeme, osušíme a zba-
víme jadřinců (nesmíme jablko poško-
dit, musí zůstat po obvodu celé). Pak je 
nakrájíme na půl centimetru silné plátky. 
Z mouky, vína, vajec a soli připravíme řídké 
těsto, do kterého vmícháme kypřící prášek. 
Plátky pak v něm namáčíme a na rozpá-
leném oleji pečeme dozlatova. Po vyjmutí 
je osušíme na ubrousku, poté je obalíme 
v moučkovém cukru se skořicí. Můžeme 
ozdobit čokoládou a mátou.

STUDENÁ JABLEČNÁ POLÉVKA 
S ROZINKAMI
Ingredience: 2 lžíce rozinek, 100 ml suché-
ho bílého vína, 300 g jablek, 100 g veky, 
150 ml vody, 2 lžíce cukru, mletá skořice

Postup: Rozinky propláchneme, nasypeme 
do vína a necháme cca 15 minut nabobtnat, 
pak dalších 10 minut povaříme. Oloupaná 
jablka zbavená jadřinců vložíme do hrnce 
a zalijeme vodou, přidáme cukr, nakrájenou 
veku, skořici a zvolna dusíme. Když se jablka 
„rozpadnou“, směs odstavíme, rozmixu-
jeme, přecedíme a dáme vychladit. Před 
podáváním vmícháme rozinky a ozdobíme 
kousky čerstvých jablek.
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Kutná Hora bude opět dějištěm 
prestižního závodu historických 
vozidel. 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, a to nejen z České republiky, ale 
i z okolních zemí. Především z Polska, 
Rakouska, Německa a ze Slovenska. 

VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA navazuje 
na dlouholetou tradici pořádání veteránských 
závodů v Kutné Hoře. Národní technické 
muzeum, garant závodu, vybere jen ty nejo-
riginálnější veterány vyrobené před druhou 
světovou válkou. K vidění budou opravdové 
unikáty známých, ale i dávno zapomenutých 
značek. V minulosti změřily své síly např. 
Jackson H 30 Touring z roku 1908, FN 1560 
Phaeton z roku 1909, legendární Ford T z roku 
1914, Laurin a Klement z roku 1912 a mnoho 
dalších. V plné kráse se veterány představí 
také při spanilé jízdě po okolí.

Kutná Hora se oblékne do šatů 
po babičce
Velkou péči závodníci věnují i kostýmům, 
které k těmto závodům neodmyslitelně 
patří.  U dam převládají krajky, kloboučky, 
rukavičky a paraplíčka. Pánové v pump-
kách a kostkovaných podkolenkách mají 
nevšední kouzlo. Kutná Hora žije o víkendu 
prvorepublikovou atmosférou.

Vůně benzínu se bude střídat s vůní jídla
Každoročně velkolepá akce přiláká početné 
diváctvo. V posledních letech probíhá současně 
se závody na Palackého náměstí v Kutné Hoře 
SRPNOVÉ HODOVÁNÍ. Přehlídku předválečných 
vozů a jejich závody do vrchu Kaňk doplní 
bohatý kulinářský a kulturní program. V sobotu 
vystoupí na podiu z těch známějších interpretů 
Janek Ledecký s kapelou, YO YO Band, v neděli 
Kašpárek v rohlíku a mnoho dalších. Na náměs-
tí bude celá řada stánků s pestrou nabídkou, 
a to zejména kvalitních českých potravin KLA-
SA. Nebudou chybět oblíbené soutěže pro děti 
i dospělé.  Největší jedlík borůvkových knedlíků 
bude vyhlášen za krále hodování.

Novinky v tradičním programu
Letos poprvé je partnerem závodů Skupina ČEZ. 
„Závody do vrchu nejsou jen přehlídkou na-
blýskaných historických veteránů, ale i energie, 
s jakou je jejich majitelé restaurují a opečová-
vají. Stejně jako oni, i my jsme zvyklí dělat věci 
naplno, proto jsme se rozhodli projekt podpořit,“ 
uvedl Jan Kapička, regionální manažer komuni-
kace Skupiny ČEZ pro střední Čechy.
Nejen praktické informace, ale také zábavu 
pro veřejnost připravila pojišťovna Generali. 
Návštěvníci si vyzkouší otočný simulátor 
nárazu a jako hlavní výhru v soutěži si mohou 
odnést jednu ze dvou „černých skříněk 
do auta“, kameru TrueCam A5. Na pódiu 
dostane prostor japonský pěvecký sbor 
Sylphied z Ósaky se svou  krátkou upoutáv-
kou na večerní koncert, který se uskuteční 
od 19 hodin v nedalekém  chrámu sv. Barbory 
v rámci závěrečného koncertu mezinárodní-
ho hudebního festivalu Praha, klasika.

Pořadatelé slibují velkolepou akci. Přijďte 
se přesvědčit na vlastní oči 16. a 17. srpna 
do Kutné Hory! 
Více na www.veterani-kh.cz  ●

Vůně jídla i benzínu  
zavane Kutnou Horou
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téma měsíce

Tato akce se koná pod záštitou 
Národního technického muzea. 

Tato akce se koná za podpory 
Města Kutné Hory.

VeteraniKH_Inzerat[210x297].indd   1 30.6.14   12:47
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Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

Kokosová voda je čirá tekutina nacházející 
se ve středu mladých zelených kokosů, které 
zrají pět až sedm měsíců. Získává se tedy 
před tím, než se v ořechu začne tvořit bílá 
dužina. Ve středu mladého kokosu se může 
nacházet 200 mililitrů až jeden litr tekutiny, 
množství závisí zejména na typu a velikosti 
ořechu. Nezaměňujte ji ale se známějším 

kokosovým mlékem, které se získává 
z dužiny již zralého hnědého kokosu. Mléko 
se využívá hojně například v thajské kuchyni 
a je mnohem kaloričtější než kokosová voda.

Není kokos jako kokos
Kokosová voda je samozřejmě populární 
především v tropických oblastech – 
Indii, Brazílii, Africe či Karibiku. U nás 
známe většinou jen jeden druh kokosu, 
který vídáme hlavně před Vánocemi 
v supermarketech. Pro fajnšmekry jde 
ale o kokos značně přezrálý a vysušený, 
vhodný pouze k výrobě kokosového oleje. 
V Indii si můžete zelený kokos koupit 
na každém rohu – pouliční prodavač z něj 
mačetou odsekne špičku a zasune do něj 
brčko. Když vodu vypijete, ještě kokos 
rozpůlí a můžete vyjíst měkkou dužinu, 
místo lžičky použijete třísku. 
I v České republice můžeme výjimečně 
narazit na celé zelené kokosy, ze kterých si 
můžeme vychutnat nápoj jako na exotických 
plážích, tedy čerstvou, nepasterovanou 
vodu. Častěji se ale musíme spokojit 
s vodou pasterovanou a zabalenou do lahví. 
Pasterací se samozřejmě řada prospěšných 
látek z kokosové vody ztrácí. Ale to je daň 
za to, že žijeme v zeměpisných šířkách, 
kde se kokosům prostě nedaří. Je důležité 

sledovat etikety, protože i kokosová 
voda se dá vyrobit z koncentrátu a může 
obsahovat přidaný cukr či jiná ochucovadla 
a aromata. Kokosovou vodu zakoupíte 
například na vybraných farmářských 
trzích, ve specializovaných obchodech či 
na webových stránkách (například  
www.cocovoda.cz).

Hydratuje i léčí
Voda v čerstvém kokosu je přirozeně sterilní. 
Do ořechu putuje dlouhou cestou skrz 
vlákno, čímž se dokonale filtruje. Tekutina 
z mladého kokosu je naprosto čirá a bez 
zápachu, její přirozená chuť je sladko-slaná. 
Jak ořech zraje, začíná být voda kalná, což 
neznačí kažení, ale nápoj dostává lehce 
olejnatou chuť a vůni. 

Zdraví se skrývá 
v ořechu
Stává se hitem 
celebrit i opěvovaným 
povzbuzením pro 
sportovce. Kokosová 
voda však není žádnou 
novinkou, ale stovkami 
let prověřeným nápojem, 
oblíbeným hlavně 
v tropických oblastech. 
O její blahodárné účinky 
se nemusíme ochuzovat 
ani v našich zeměpisných 
šířkách.

co byste měli vědět o kokosové vodě



www.svetpotravin.cz 37

Naprostou většinu kokosové vody (95 %) 
tvoří voda, zbytek představují prospěšné 
látky. Obsahuje spoustu minerálních 
látek jako hořčík, draslík, sodík a vápník. 
Draslíku obsahuje dokonce patnáctkrát 
více než banán. Je tedy výborná pro osoby 
trpící nízkým krevním tlakem. V tropech 
ji využívají k hydrataci organismu, neboť 
obsahuje vysoké množství elektrolytů, 
jako je draslík, které jsou pro správnou 
hydrataci těla nezbytné. Díky svému složení 
také zabraňuje křečím a únavě a je dobrým 
pomocníkem při kocovině. V tradičním 
indickém léčitelství se kokosová voda 
používá při léčbě mnoha nemocí, jako 
jsou střevní infekce, ledvinové kameny, 

kožní problémy nebo horečky. V tropických 
oblastech je konzumována při léčbě 
průjmových onemocnění, neboť hydratuje 
oslabený organismus. 
Látky obsažené v kokosové vodě by měly 
zpomalovat stárnutí a mít protirakovinné 
účinky, a to díky hormonu kinetinu, který 
podporuje rychlé množení buněk mladých 
rostlin. Zároveň je jí připisován blahodárný 
vliv při potížích s migrénami. Pravidelné 
pití má také pozitivní vliv na zdraví pokožky 
a vlasů. Kokosová voda je vhodná i pro 
těhotné ženy, kterým ulevuje od ranních 
nevolností. Navíc je zdrojem kyseliny 
laurové, která se vyskytuje také v mateřském 
mléce a mohou ji tak pít i nejmenší děti.

Kokos pro sportovce
Kokosová voda je izotonický nápoj, tedy 
identický s lidskou krevní plazmou, 
a v průběhu války v Pacifiku byla používána 
jako transfúze pro raněné vojáky, ačkoli to 
dnešní lékařské poznatky nedoporučují. Ko-
kosová voda díky vysokému počtu aktivních 
enzymů pomůže nastartovat metabolismus 
a rychlejší spalování, a je tedy doporučo-
vána při redukčních dietách. Výrazným 
plusem je nulový obsah tuku a energetická 
hodnota, která se může lišit v závislosti 
na konkrétní úrodě kokosů, ale pohybuje 

se kolem 76 kJ na 100 ml nápoje. Je tak 
výrazně nižší než u ovocných džusů či do-
konce energetických nápojů. I přes nízkou 
energetickou hodnotu je stále kaloričtější 
než čistá voda, takže by měla zůstat vždy 
jen jejím doplňkem a nestávat se jediným 
zdrojem přijímaných tekutin. Ideální využití 
je při sportovních aktivitách, ve srovnání 
s většinou jiných sportovních nápojů má 
nižší energetickou hodnotu, obsahuje méně 
cukru a sodíku a naopak vyšší podíl draslí-
ku. Nejsou do ní navíc většinou přidávána 
žádná aromata, barviva a cukr. ●

co byste měli vědět o kokosové vodě

 INZERCE

ZCHLAĎTE SE V PARNÉM LÉTĚ 
NOVOU ŘADOU NANUKŮ  

GO FOR FUN
Přichází čas letních prázdnin, horkých dnů a  teplých večerů. Čas, 

kdy si většina z nás dopřává opalování, koupání 
a mlsání nejrůznějších dobrot. Zvláště pak 

klasických zmrzlin a  osvěžujících nanu-
ků. Nabídka je dnes již široká a  vybere 
si opravdu každý. Od  ovocných příchutí 
až po  ty smetanové, zalité tmavou nebo 
bílou čokoládou. Jako každý rok, i  letos 

na  zákazníky čekají zajímavé novin-
ky. Například v  obchodech Tesco 

zákazníci najdou zcela novou 
řadu nanuků Tesco Go for fun 

s  příchutí cola a  orange, 
na  kterých si pochutná 

celá rodina.

Zelené, nezralé – mohou být i žluté (záleží 
na odrůdě), obsahují osvěžující vodu.
Středně zralé – dužina je měkká, méně 
sladká a více šťavnatá, používají se do 
slaných jídel, např. kokosové čatní.
Více zralé – používají se do sladkých 
pokrmů a dezertů.
Přezrálé – zpracovávají se na kokosový olej
Klíčící kokosy – roste z nich šlahoun, 
považovaný za speciální pochoutku.

NA CO KOKOSY POUŽÍT?
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Prozradíte, jak se vařilo doma u Brousků?
Tak to musím nejprve zavzpomínat na dět-
ství na venkově u babičky Brouskové, u které 
jsem jako malá trávila hodně času kvůli 
dlouhodobé nemoci maminky. Babička 
mě velmi rozumně vedla k jedné zásadě: 
všechno jsem dělala s ní, byla jsem u veš-
keré potřebné práce a pomáhala jsem, kde 
jsem úměrně svému věku mohla. Kuchyň 
samozřejmě nevyjímaje, odmala mi přišlo 
normální podílet se na přípravě jídel. Do-
konce jsem na to měla i svoje vlastní malé 
kuchyňské náčiní.

Pro holku z města musel být takový život 
jedno velké dobrodružství.
Taky jsem díky němu velmi brzo viděla a po-
chopila, že zvířata se chovají k naší obživě, 
nikoli jen pro hraní si s nimi. Všichni kolem 

to brali jako přirozený běh života, čili ani já 
jsem neměla problém se s tím smířit. I když 
jsem dostala povoleno vzít si malé králíčky 
do postele, nikdy neměli jména, protože 
jsem věděla, jak jednou skončí. Děda se 
o ně fantasticky staral, já chodila na trávu, 
nicméně jejich konce jsem neobrečela. Tedy 
nebyla jsem přímo u nich, dědeček vždycky 
říkal, že to není nic pro moje oči, ale já už je 
v tu chvíli stejně viděla spíš na pekáči. V tom 
jsem byla velmi pragmatické dítě. Mimo-
chodem právě králíka na smetaně dělám 
dodnes podle babičky Brouskové.

Vedle koho jste ještě získávala první zku-
šenosti u plotny?
Vedle babičky z druhé strany rodinné přízně 
to byla babička náchodská. Taky jsem kou-
kala, jak maminka vaří, a později mě naučila 

i rodina tatínkovy druhé ženy Luky, jejíž 
kořeny sahají do Ruska, takže jsem poznala 
pár receptů z jejich kuchyně. Pamatuji si 
třeba na tradiční velikonoční paschu, ta se 
připravuje v dřevěné formě, kterou nacpete 
tvarohem plným rozinek, oříšků, necháte ho 
skapat a pak nakrájíte. Pochopitelně je to 
šílená kalorická bomba. Nebo vzpomínám 
na jejich kuliče, tedy cosi jako naše mazan-
ce. Dodnes vidím před očima, jak je babička 
jednou dělala po delší době, špatně to 
odhadla a těsto jí pak teklo z trouby.

Takže jste před více než čtyřiceti lety byla 
ideálně vybavená do manželství spoustou 
kulinářských dovedností.
Ale musím dodat, že opravdový základ 
do života mi v tomto ohledu dala maminka 
Potměšilová, protože jsme u nich rok bydleli. 

Kolem Jaroslavy Brouskové je herectví skloňováno 
ve všech pádech. Dceru Otakara Brouska, sestru 
Otakara Brouska ml., tetu Ondřeje Brouska, manželku 
Ladislava Potměšila jsme v poslední době viděli 
například v seriálech Ulice, Ordinace nebo Cesty 
domů, jejím hlasem mluví policistka Engelhardtová 
z Kobry 11. Co ovšem v žádném životopisném 
heslu nenajdeme, je odpověď na otázku, jaká je 
Jaroslava kuchařka.

Chutná mi  
úplně všechno,  
což je tragédie!
Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv Divadla Kalich, shutterstock

chutě slavných
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Od ní jsem mnohé odkoukala, naučila jsem 
se taková ta běžná jídla, která vařím doteď. 
U Potměšilů to v kuchyni muselo frčet, 
maminka chodila z práce až před pátou, tak 
neměla času nazbyt. Ukazovala mi, co a jak.

Vyrůstala jste v uměleckém reji. Bylo na Vaší 
rodině poznat, že je zaslíbená múzám?
Nemyslím si, což taky souviselo s máminou 
nemocí. Já jsem tuhle stránku našeho života 
začala víc vnímat, až když se narodil brácha 
Ťulda. To už mě táta přeci jen vzal tu a tam 
k Burianům, on totiž příliš neuznával tahání 
dětí do divadla, což jsem později ani já 
neměla ráda. Syny jsem na zkoušky nebrala 
často. Výjimečně se něco takového jistě dá 
pochopit, ale jakmile se z toho stane pravi-
dlo, připadá mi to trochu nepatřičné.

Takže jste nebyla dítě, které se stravuje 
po hereckých šatnách?
Naprosto ne. Táta mě ani neovlivňoval při 
výběru profese. Nechal mě vybrat, došla 
jsem si k tomu rozhodnutí sama.

Nakonec Vám osud nadělil nejen hereckou 
profesi, ale také herecké manželství. Obec-
ně platí představa, že v takové domácnosti 
je plotna často vychladlá. Platí to i u Vás?
Neexistovalo, aby u nás nebylo navařeno. 
Třebaže jsem první léta jezdila hrát do Kolína 
a vracela se po představení domů před půlno-
cí, vždycky jsem stihla něco alespoň předvařit 
nebo připravit přílohu, aby teta, která nám 
pomáhala s hlídáním, neměla v kuchyni 
moc práce. Vařila jsem prakticky každý den. 
Tenkrát byl pro nás svátek jít do restaurace, 

ostatně dodneška dáváme přednost domácí 
stravě, připadá nám zdravější.

Navlíkne si zástěru taky Váš manžel 
Ladislav Potměšil?
Láďa vaří rád. Samozřejmě ne z nutnosti, 
musí na to mít čas a chuť.        ►

chutě slavných

 ... a dělí se o ni v alternaci s Valérií Zawadskou

 Jako zoufalá zákaznice kadeřnického salónu Splašené nůžky Ivany Jirešové a Ladislava Potměšila

Roli ve hře Splašené nůžky si Jaroslava užívá...

DOMÁCÍ KULIČ
Doba přípravy: 60 minut (plus doba na kynutí)
Ingredience: 500 g hladké mouky, 
125 g másla, 50 g kandovaného ovoce, 
50 g rozinek, 30 g droždí, 5 žloutků, 1 dcl sil-
ného černého čaje, 4 lžíce rumu nebo 
koňaku, 2 lžičky citronové kůry,  1/2 lžičky 
mletého kardamonu, 1/2 lžičky muškáto-
vého oříšku, 1 balíček vanilkového cukru, 
špetka šafránu a soli

Postup: Do vlažného mléka s nadrobeným drož-
dím nasypeme trochu mouky, necháme vzejít 
kvásek. 50 g mouky svaříme ve studeném čaji, 
dokud nedocílíme polotuhého těsta, do kterého 
přimícháme kvásek a znovu necháme vykynout. 
4 utřené žloutky s cukrem a solí, koření a ovoce 
smícháme dohromady s moukou, přidáme 
rozpuštěné máslo a vypracujeme těsto. Přilijeme 
rum či koňak, případně ještě i čaj, aby těsto nele-
pilo. Necháme zakryté vykynout. Vysokou úzkou 
formu vysteleme vymazaným pečicím papírem, 
přendáme do ní těsto a opět necháme vykynout. 
Pečeme v troubě vyhřáté na 180 °C 40 minut až 
hodinu. Můžeme ozdobit cukrovou polevou nebo 
posypat moučkovým cukrem.
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Jeho specialitami jsou guláše a další spíše 
chlapské záležitosti, kterými se my ženské 
tolik neblýskneme.
 
Zůstává po něm jako po většině mužů 
na kuchyňské lince spoušť?
V tom je Láďa výjimka. Dokonce když 
já vařím, on číhá a průběžně po mně 
odmývá. Ne že bych nechávala použité 
věci dlouho válet neumyté, ale čekám 
na určitou vhodnou chvíli. Kdežto on 
pořád hledá, co může okamžitě do dřezu. 
Podezírám ho, že se na stará kolena mu-
sel zbláznit, takový puntičkář totiž nikdy 
nebyl. Dneska u nás nenajdete viset obrá-
zek nakřivo. Jakmile se trochu pohne, už 
ho Láďa rovná.

Máte stejné chutě?
My s Láďou máme rádi úplně všechno, což 
je tragédie! Chutná nám nejen typická česká 
kuchyně, ale i italská, mexická, asijská… 
Nedělá mi problém připravit podle receptů 
i exotičtější jídla.

Skutečně neexistuje nic, co na talíři 
nevidíte ráda?
Úplně nemusím hrachovou kaši. Ale pokud 
by byla dobrá a k ní nějaké dobře upravené 
maso, tak proč ne!

A na cestách ochutnáváte místní dobroty?
Zkoušíme všechno možné. Sbíhají se mi sliny, 
když si vzpomenu třeba na kebaby v Istanbu-
lu. Také miluju ty jejich olejnaté, šíleně sladké 

dortíčky. Těm čas od času neuniknu ani 
v Praze v arabských bistrech.

Přitom si stále držíte postavu. Je pro Vás 
těžké bojovat s vůlí?
Mám tu kliku, že jsem nikdy radikálně 
neztloustla, tedy jsem ani nemusela 
radikálně hubnout. Občas zjistím, že 
mám tři kila nahoře, ale ty není těžké 
celkem rychle shodit. Dokonce i v případě 
nějakých stresů, které zaháním jídlem, 
spíš hubnu. V tomhle jsem po Brouscích, 
ti nikdy neměli sklon k obezitě, to je 
geneticky dané. ●

Celý rozhovor a další recepty naleznete 
na našem webu www.svetpotravin.cz

chutě slavných

KDO JE JAROSLAVA BROUSKOVÁ
Hrát před kamerou začala už na střední škole, účinkovala v zájezdových 
představeních Národního divadla. Po studiích na DAMU nastoupila do di-
vadla v Kolíně, dnes je na volné noze, hraje např. v pražském Divadle Ka-
lich v komediích Je úchvatná a Splašené nůžky. Natočila filmy Malé letní 
blues, Sestřičky, Dobří holubi se vracejí aj., seriály Malý pitaval z velkého 
města, Když se slunci nedaří, Ulice či Vyprávěj. Od 90. let tvoří stěžejní 
část její práce dabing.

V hudební komedii Je úchvatná, v níž „řádí“ Jaroslava Kretschmerová
 INZERCE
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Katalánská kuchyně je unikátní kombinací 
francouzské vybrané kuchyně a prostších 
španělských pokrmů, najdeme zde ale 
i vlivy římské a arabské kultury a gastrono-
mie. A výsledkem je kuchyně považovaná 
za jednu z nejlepších na světě. Stejně jako 
je rozmanitá katalánská krajina, najdeme 
i v místní gastronomii zcela rozlišné typy 
kuchyní. V horských oblastech si místní 
pochutnávají na mase ovcí, vepřů či zvěřině. 
Pro nížiny jsou typická jídla z kuřecího nebo 
králičího masa a zeleniny. A moře je samo-
zřejmě zdrojem mnoha druhů ryb a moř-
ských plodů. Hlavní důraz je, stejně jako 
v jiných středomořských oblastech, kladen 
na kvalitu a čerstvost ingrediencí. Jídla jsou 
zde většinou silně kořeněná, ale ne ostrá. 
Mezi nejčastěji využívané ingredience patří 

česnek, tymián, šafrán, petržel, skořice či 
cibule (existuje rčení, že cibule je královnou 
katalánské kuchyně). Mezi hlavní pěstované 
produkty patří ořechy, zelenina a brambory, 
v deltě řeky Ebro je pěstována rýže. Katalán-
sko patří mezi velké producenty vepřového, 
jehněčího a králičího masa. 
Katalánci, stejně jako například Italové, si 
v jídle libují, milují rodinné večeře a oslavy, 
na kterých se bohatě hoduje. Jedí rádi, 
dobře, ve velkém a pozdě. Oběd nepřichází 
většinou na řadu před druhou hodinou od-
polední, večeře se podává v půl desáté večer. 
Snídaně jsou proto spíše skromnější – většina 
si vystačí s kávou, případně croissantem.

Zapomeňte na fast foody
Pokud jste si zamilovali španělskou kuchyni, 

nebojte se, že byste si ji v Katalánsku ne-
mohli dopřát. I zde si na každém rohu může-
te objednat například paellu, typický pokrm 
celého východního Španělska. Její základ 
tvoří rýže, která je krásně žlutá díky přidané-
mu šafránu. Další ingredience se liší podle 
oblasti a také rodinných receptur – někde 
bude obsahovat králičí maso, jinde kachní 
a v přímořských oblastech nejčastěji plody 
moře. Ačkoli i zde narazíte na mezinárodní 
fast foody, byla by škoda se odbýt klasický-
mi hranolkami. Místní totiž připravují vyni-
kající patates braves – osmažené brambory 
se salsou. Její složení se mění domácnost 
od domácnosti a bývá rodinným pokladem. 
Základem je ale vždy rajčatový protlak s oc-
tem a chilli, do něhož se přidává olivový olej, 
majonéza a další ingredience.            ►

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

Katalánci nejsou 
Španělé. 
Ani v kuchyni.

potraviny ve světě

Katalánsko je jednou ze sedmnácti autonomních 
oblastí Španělského království. Najdeme zde suroviny 
a pokrmy typické i pro jiné části Španělska, ale stejně 
jako je na zbytku Španělska nezávislá 
katalánská mysl, je samostatná 
i místní kuchyně. Najdeme v ní 
tradiční pokrmy, jejichž historie 
sahá až do 15. století, ale také 
zcela neobvyklé gurmánské 
kombinace.
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Domácí je základ
Nejkatalánštějším ze všech pokrmů je 
pa amb tomàquet, tedy chléb s rajčetem. 
Že to zní příliš jednoduše? Vězte, že díky 
prvotřídním čerstvým surovinám se jedná 
o vybranou pochoutku, která vás v hor-
kém počasí příjemně osvěží. Plátek chleba 
(našincům připomíná spíše bílou bagetu) 
se potře rozmačkanými rajčaty, posolí 
a pokape olivovým olejem. Místní chleba 
velmi rychle tvrdne a díky této úpravě se mu 
životnost prodlouží. Rajčata můžete ozvlášt-
nit například přidáním česneku, pepře nebo 

libovolných bylinek. Přikusovat k němu 
můžete třeba vyhlášenou šunku jamón nebo 
jiné tradiční španělské uzeniny a klobásky. 
K méně nákladným domácím jídlům patří 
jistě i tortilla de patatas – omeleta, jejímž 
základem jsou brambory a vejce. Přidat 
do ní lze ale v podstatě vše, co máte rádi – 
papriku, cibuli, špenát či šunku. Hlavním 
úskalím při její přípravě je odhadnout 
okamžik, kdy je nutné omeletu na pánvi 
otočit, aby nebyla zespodu syrová ani 
připálená. Při otáčení musíte na pánev 
položit talíř, na který tortillu vyklopíte 
a syrovou stranou dolů ji vrátíte zpět 
do pánve. Zkušené hospodyňky tuto 
operaci zvládají hravě, ale pro začátečníky 
může být poměrně nebezpečná, neboť 
může velmi snadno dojít k popálení. 
Na tortille si pochutnáte, ať je horká, nebo 
studená. Pro našince je neobvyklé, že se 
využívá také jako náplň sendvičů.

Všichni si přijdou na své
Pokud jste milovníci zeleniny, nabízí vám 
katalánská kuchyně nepřebernou škálu 
možností – na klasické přílohy si tu příliš 
nepotrpí, místo nich se podávají zeleninové 
směsi. Velmi oblíbeným jídlem je escalivada 
(z katalánského escalivar – péci nad ohněm), 
která se připravuje z lilku, papriky, cibule, 
rajčat a olivového oleje, kterým se v místní 
kuchyni nešetří. Všechna zelenina se upeče 
a směs se podává samostatně jako předkrm, 
případně jako příloha k masu. Typickým 
předkrmem regionu jsou calçots, pórky 
ogrilované dočerna a oloupané a namáčené 
v omáčce romesco. Stolování se většinou ne-
obejde bez nehod a bílé oblečení se k němu 
proto nedoporučuje. 
Milovníci masa však nemusejí zoufat, 
v Katalánsku si přijdou na své i oni. Maso 
se obvykle podává s jednou ze základ-
ních místních omáček. Velmi oblíbená 

Katalánci jsou ve výrobě klobás přeborníciV omáčce alioli se česnekem nešetří

potraviny ve světě

Katalánsko (katalánsky Catalunya, špa-
nělsky Cataluña) je jednou ze 17 auto-
nomních oblastí Španělského království. 
Ve středověku bylo součástí Aragonské-
ho království. Nejvýznamnějším městem 
je Barcelona, ve které žijí více než 3 mi-
liony obyvatel. Východní pobřeží omývá 
Středozemní moře, na severu u hranic 
s Francií a Andorrou se rozpínají Pyre-
neje a západ je tvořen nížinou, po jejímž 
okraji protéká řeka Ebro. Autonomie 
Katalánska i dalších regionů byla po-
stupně obnovována po pádu Francova 
diktátorského režimu v roce 1975, nic-
méně na úplné osamostatnění to zatím 
nevypadá. Na začátku letošního roku se 
španělský parlament výraznou většinou 
vyslovil proti plánu katalánské vlády vy-
hlásit referendum o osamostatnění regi-
onu. Samotní obyvatelé jsou rozděleni 
na dva zhruba stejně početné tábory pří-
znivců a odpůrců nezávislosti. Na celém 
území je používána kastilština (oficiální 
jazyk Španělska) a vlastní jazyk katalán-
ština, kterou jako běžný dorozumívací 
jazyk používá více než třetina místních 
obyvatel. Slavnými rodáky jsou napří-
klad malíři Salvador Dalí a Joan Miró či 
architekt Antoni Gaudí.

PRYČ ZE ŠPANĚLSKA?

Calçots s omáčkou romesco jezte opatrně
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je omáčka alioli – směs olivového oleje, 
žloutků a česneku, tedy v podstatě velmi 
česneková majonéza. Sofrito se vyrábí 
z rajčat, česneku, cibule a zelených paprik. 
Místní specialitou je omáčka picada sklá-
dající se z česneku, petržele, opečených 
mandlí a piniových oříšků. Pochutnáte si 
na místním vepřovém, jehněčím a králičím 
(pro ty odvážnější je tu třeba dušený králík 
na čokoládě) či místních klobáskách, jako 
je například butifarra. Pokud vám někdo 
nabídne pokrm escudella, vychutnáte si 
nejdříve polévku z masa a zeleniny, ve které 
většinou plavou těstoviny, a poté maso, 
které se v polévce vařilo. 
Katalánci jsou mistři v kombinování 
chutí. Typickým trendem je kuchyně „mar 
i muntanya“ (v překladu moře a hory), 
která originálním způsobem spojuje maso 
a plody moře. Můžete si tak dát například 
vepřové maso s mušlemi, králíka s krabím 
masem, kuře s krevetami či sépie s ma-
sovými knedlíčky. Tato odvážná spojení 
samozřejmě vyžadují prvotřídní kuchaře, 
kterých je v Katalánsku celá řada. Však 
také první kuchařka napsaná v románském 
jazyce vznikla v Katalánsku. Mnohé místní 
podniky patří mezi smetánku nejen mezi 
španělskými, ale také evropskými restaura-
cemi a pyšní se řadou michelinských hvězd. 
Barcelona se tradičně umisťuje v popředí 
žebříčků nejlepších světových gastronomic-
kých měst. Hvězdou nejjasnější je světozná-
mý šéfkuchař Ferran Adrià, který katalán-
skou kuchyni zviditelnil nejvýrazněji.

Stačí se jen natáhnout
Co by to bylo za hostinu, kdyby nebyla 
zakončena sladkou tečkou. Typickým de-
zertem je crema catalana, tedy místní verze 
známějšího francouzského crème brûlée. 
Příznivcům neobvyklejších dezertů přijde 
k chuti mel i mato, kozí sýr zalitý medem 

a posypaný ořechy. Pokud si na sladké 
nepotrpíte, můžete si dopřát jen čerstvé 
ovoce. Katalánsko je také rájem mandlí, 
které patří k těm nejkvalitnějším. Stačí se 
pro ně jen natáhnout a překvapí vás jejich 
čerstvost v porovnání s těmi, které známe 
z obchodů my.

Potrpí si na bublinky
Španělé si potrpí na dobré víno a Katalánci 
nejsou výjimkou. Nejdůležitějším vinař-
ským regionem je Penedès, kde se víno 
pěstuje od 4. století před naším letopo-
čtem. Nejslavnější víno regionu, které se 
vyváží do celého světa, se nazývá cava. Je 
to prakticky španělská verze francouzské-
ho šampaňského, poprvé vyrobená v roce 
1851. Dříve se dokonce jako španělské 
šampaňské označovalo, ale to již systém 
chráněného zeměpisného označení nepo-

voluje. Tak jako tak, cava je uznáváno jako 
jedno z nejlepších šumivých vín na světě 
a obejde se bez něj málokterá oslava. Podle 
španělských zákonů se smí cava vyrábět 
v osmi vinařských regionech a můžete si 
ho vychutnat ve variantě bílé (blanco) či 
růžové (rosado). Samotný název v překladu 
znamená jeskyně, které byly dříve využívá-
ny ke skladování a archivaci vína. 
Ve velkém se v Katalánsku pěstuje odrůda 
muškát, sladké víno, které se podává na zá-
věr jídla před dezertem nebo až po něm. 
Aromatická červená vína světového věhla-
su se pěstují především v regionu Priorat. 
Za horkých večerů je jen pár věcí, které vás 
zvládnou osvěžit jako sangría. Narazíte 
na ni v každé restauraci, ovšem pozor – její 
kvalita se značně liší. Zkoušejte proto obe-
zřetně, zvlášť po té méně kvalitní vás čeká 
ráno silná bolest hlavy. ●

Pa amb tomàquet – nejtypičtější součást katalánské kuchyně Cava, katalánská verze šampaňského

potraviny ve světě

 I v Katalánsku si můžete dopřát oblíbené tapas
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potraviny ve světě

SÝRY PRAVÝCH 
GURMÁNŮ

MLÉKÁRNA OLEŠNICE, RMD, člen skupiny Interlacto, www.mlekarnaolesnice.cz

Katalánské RECEPTY

Ingredience: 2 hrnky mléka, 1 hrnek cukru krystal, 4 žloutky, 1 lžíce 
škrobové moučky, 1 celá skořice, nastrouhané kůra z jednoho citronu

Postup
Do kastrolu nalijeme mléko, přidáme citronovou kůru a skořici. Při-
vedeme k varu a na mírném ohni vaříme 10 minut. Z mléka vyjmeme 
skořici i kůru. V misce našleháme žloutky s necelou polovinou cukru, 
přidáme škrobovou moučku a dobře promícháme. Směs nalijeme 
do mléka a za stálého míchání ohříváme 5 minut, až směs zhoust-
ne (nesmí se vařit). Směs rozlijeme do připravených ohnivzdorných 
misek a necháme chladit v lednici nejméně 3 hodiny, ideálně přes 
noc. Před podáváním posypeme povrch každé misky cukrem, který 
necháme zkaramelizovat buď pod speciálním hořákem, nebo v trou-
bě pod grilem.

CREMA CATALANA 20 minut (+ 3 hodiny chlazení), pro 4 osoby

Ingredience: 1 l červeného vína podle chuti, šťáva ze 2 pomerančů, 
1 citron, 1 pomeranč, cukr podle chuti, 1 celá skořice, led

Postup
Nakrájíme citrony a pomeranč. Do džbánu nalijeme pomerančovou 
šťávu, víno, kousky ovoce, cukr a důkladně promícháme. Přidáme 
skořici a dáme vychladit do lednice. Před podáváním přidáme kostky 
ledu.
 
Tip: složení ovoce můžeme obměňovat – vhodná jsou například 
i jablka, meloun, banány, nektarinky či broskve.

SANGRÍA 15 minut, pro 4 osoby

TORTILLA DE PATATAS 
Ingredience: 800 g brambor, 250 ml olivového oleje, 2 velké cibule, 
6 vajec, sůl a pepř

Postup
Brambory a cibule oloupeme, oboje nakrájíme na kostičky. V pánvi 
zahřejeme větší množství oleje, vložíme brambory a cibuli. Za občasného 
míchání pokračujeme v pozvolném vaření po dobu asi 20 minut, než 
brambory změknou. Osolíme a opepříme. V misce rozmícháme vejce, 
přidáme brambory s cibulí a necháme asi hodinu odstát. V pánvi 
rozehřejeme olej a nalijeme směs, na středním oleji ji smažíme z každé 
strany 5 až 8 minut. Omeletu nejsnáze otočíme pomocí talíře. Hotovou 
tortillu nakrájíme a podáváme teplou, či studenou.

45 minut (+ 1 hodina na odležení), pro 4 osoby
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příběhy jídla

 INZERCE

SÝRY PRAVÝCH 
GURMÁNŮ

MLÉKÁRNA OLEŠNICE, RMD, člen skupiny Interlacto, www.mlekarnaolesnice.cz
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dobrodružství v kuchyni

V dnešním díle nebude 
o dobrodružství nouze, ačkoli 
většina z nich se neodehrála 
v kuchyni. Připravte se 
na zklamání a neúspěchy, ale 
o šťastný konec se bát nemusíte.

Dobrodružstvím může být jen samo shánění 
surovin. Například kuře: nesmírně mě lákalo 
vyzkoušet recept, který se traduje především 
ve vyprávění. Kuře či slepice se neškube, 
i s peřím se opatlá hlínou, upeče a pak – jak 
praví pověsti – když se hlína rozbije, stáhne 
z kuřete peří a lahůdka je hotová. 
Narazila jsem ovšem na neřešitelný pro-
blém – sehnat drůbež s peřím. Prostě se 

to nepodařilo. Ze známých farmářů nikdo 
právě neměl kuřata k porážce. Tedy alespoň 
to tvrdili, když jsem jim vysvětlovala, proč 
je chci. Jednou už jsem byla hodně blízko 
úspěchu, na farmářských trzích mi ochot-
ný pán slíbil příště opeřence přivézt. Když 
dorazil, měl pro mě sice nádherné kuře, ale 
oškubané. Šéf nedovolil, je to proti hygienic-
kým předpisům… Já vím, že má pravdu, ale 
moc mě to mrzelo. 
Dobrá, bude tedy kuře bez peří, ale pečené 
v hlíně. Shánění hlíny není takový problém. 
Pro  pečení kuřete doporučují odborníci 
hlínu keramickou, kamnářskou či cihlářskou. 
Nejdostupnější byla keramická, z potřeb pro 
výtvarníky jsme si vezli desetikilový balík.

Zálesácký pokus
A pak nastal den D. Měli jsme s manželem 
posily, sestřenku s jejím mužem, také jsou 
pro každou legraci. Nutno podotknout, že 
na chalupě zatím vlastně kuchyň nemáme, 
jen kus staré kredence a sporák na dřevo. 
Chlapi šli kopat jámu na zahradě, děvčata 
nasbírala u řeky zásobu valounů. Pak hoši 
rozdělali oheň, přiživili ho pytlem dřevěného 
uhlí a jali se rozpalovat kameny. 
My jsme zatím nasolené kuře nacpaly slani-
nou, obalily ho v kopřivách a posléze v hlíně. 
Fakt, že jsme neměly váleček, vyřešilo po-
línko. S hlínou se pracuje krásně, skoro jako 
s modelínou, tak v zálesácké euforii dostalo 
kuře i hliněnou hlavu. 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Šup s ním do hlíny
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dobrodružství v kuchynidobrodružství v kuchyni

Kuře v hlíně
Potřebujeme:
■  1 kuře
■  3 kg keramické hlíny (na kuře asi 1,5 kg)
■  svazek čerstvých bylinek (v našem případě 

tymián, rozmarýn, máta a snítka čerstvé 
majoránky)

■  100 g prorostlé slaniny nakrájené na plátky
■  0, 15 l portského vína
■  sůl 
■  pečicí papír

Bylinky ponoříme na několik hodin do vína. 
Z hlíny si vyválíme dva pláty, větší a silnější 
spodní a menší vrchní. Pak nasolíme kuře, 
bylinky do něj vložíme a nožky svážeme 
nebo přetáhneme kůží. Křídla buď uřízneme, 
nebo vyvrátíme pod záda. Prsa, případně 
celé kuře pokryjeme plátky slaniny. 
Kuře zabalíme do pečicího papíru a dobře 
obalíme hlínou. Vyženeme zpod hlíny co 
nejvíc vzduchu a případné spoje nebo otvůrky 
pečlivě zamažeme. Vložíme do trouby 
a pečeme cca 3 hodiny při 150 až 180 °C.

Když už kopeme jámu, měli bychom ji řád-
ně využít a vyzkoušet také zakopané maso. 
Už kdysi jsem četla návod v dobrodružné 
knížce Dva divoši a podle autora knihy se 
tomu způsobu vaření říká Setonův hrnec. 
Proto jsme do litinového pekáče pokrájely 
pěkné mladé přední hovězí, žampiony, 
rajčata, česnek a směs jsme doplnily hrstí 
bylinek ze zahrádky. 
Pánové si odnesli kuře i pekáč, nainstalovali 
ho do popela mezi kameny, překryli vrstvou 
trávy a zaházeli hlínou. Moje, jistě dobré, 
rady, aby tam žádnou trávu neházeli, pekáč 
a kuře kamením taky zakryli a aby udělali 
komínek (při zasypávání se do jámy vrazí 
kůl, pak se vytáhne a oheň v zemi má kyslík 
k hoření), nedopadly na úrodnou půdu. 
Následoval souboj žen proti mužům: jak 
dlouho tam to maso necháme? Ženská část 
prosazovala pět až sedm hodin, pánové 
chtěli vykopávat už za dvě hodiny. Nakonec 
byly čtyři hodinky rozumný kompromis.

Večer zachránila tlačenka
Ale něco se zvrtlo. Žár se v jámě nešířil. Nebo 
ho bylo málo. Prostě vykopali jsme jen teplý 
pekáč s tvrdým hovězím a kuře, na němž 
se hlína trochu ohřála a rozmočila šťávou 
z masa. Než jsme dotransportovali ptáka 
do kuchyně, většina hlíny z něj opadala 
a protože voněla po mase, stihnul ji sežrat 
pes. Proto víme, že hlína v zažívacím traktu 
nijak neškodí. 

Stáli jsme hladoví v kuchyni nad dokonale ne-
jedlým masem. Hovězí jsme dali dusit na plot-
nu, očištěné kuře putovalo v pekáči do trouby. 
Odešli jsme do hospody a dali si tam tlačenku, 
kterou si dělá náš hospodský sám z vlastních 
prasat. Ta nikdy nezklame. Jak jsme v průbě-
hu večera odbíhali přikládat do sporáku, aby 
se maso dusilo a kuře peklo, tu a tam jsme 
ochutnali či nabrali misku k ochutnání pro 
ostatní. Jíst se to dalo. Pečenému kuřeti přece 
jen dodaly kopřivy zajímavou chuť a pomalu 
dušené maso bylo delikátní. Ale stejně jsme 
celý večer debatovali o tom, co jsme udělali 
špatně, a neúspěch nás tížil.

Pokus vítězný
Ale takhle to dopadnout nesmí. Rozhodli 
jsme se tedy s mužem postupovat po jed-
notlivých krocích. A první na řadě bylo 
– kuře v hlíně. Inspiraci jsme našli v recep-
tech známého Itala. Proto jsme bylinky ze 
zahrady namočili na pár hodin do portského 
vína, pak schovali do kuřete, ptáka zakryli 
krásnou slaninou, zabalili do papíru a obalili 
hlínou. Ital radí, že si máte udělat dva pláty, 
spodní a horní, a ty pak spojit. Co ovšem ne-
radí – spodní plát by měl být tlustší. Hliněný 
balík putoval na plechu do trouby a my mezi 
jinou prací střídavě přikládali, aby se trouba 
držela mezi 150 a 180 °C. 
První úspěch – hlína ztvrdla. První neúspěch 
– pod kuřetem vznikla trhlinka a odtud uteklo 
trochu šťávy. V té chvíli jsme nastavili také do-

mácí pekárnu, takže po třech hodinách jsme 
vyndavali voňavý horký chléb a zkamenělé 
kuře. Hlínu jsme rozbili kladívkem, rozbalili 
papír a uvnitř našli kuře – ze všech mých do-
savadních kuřat to nejdokonalejší. Především 
nás omráčila vůně. Uvědomila jsem si, že 
vlastně až do té chvíle nebylo z trouby vůbec 
nic cítit. Vůně byla schovaná a teď se z rozbité 
schránky rozlila celým domem. Slaninka se 
trochu vypekla, ale ani odkrytá kůžička nebyla 
bledá a třaslavá jako po uvaření. Hlína zřejmě 
dýchá, takže kůžička byla propečená. Kuře 
bylo dokonale upečené, lehce se rozsýpalo, 
maso bylo prosycené jemnou chutí bylinek 
a portského vína. S tím teplým chlebem 
a okurkovým salátem to byla hotová slast. 
A tak teď váhám. Mám znovu riskovat pečení 
v jámě, které mi evidentně nejde, když vím, 
jak lahodnou krmi můžu získat z trouby? 
Příště zkusíme vložit do jámy jen pekáč 
s masem. Možná. Jisté je, že kuře v hlíně už 
bude patřit k mým favoritům. ●
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Je čas:
Budovat si zásoby na zimu ze 
sezónního ovoce a zeleniny. 
Sušte, kompotujte, zamrazujte!

Vyzkoušet pokrmy z méně 
obvyklých surovin – ředkve, 
červené řepy nebo třeba pati-
zonu není třeba se bát.

Šklebit se kvůli letním 
jablkům, která někdy bývají 
pořádně nakyslá.  

Zkusit si na zahradě pěstovat 
kiwi. V našich podmínkách to 
jde poměrně snadno a získáte 
skvělý zdroj vitaminu C. 

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: V poslední době jsem 
si oblíbila pivní limonády, hlavně ty 
grepové. Jen si nejsem jistá, jak jim 
vlastně správně říkat?

Tyto nápoje jsou v legislativě vymezeny 
jako „míchané nápoje z piva“ a vznikají 
smícháním piva s nealkoholickým 
nápojem nebo koncentrátem, většinou 
v poměru 1:1. Obsah alkoholu se pohybuje 
kolem 2 %, i když existují i nealko verze. 
V obecné mluvě se pro ně vžily názvy 
jako pivní limonáda, pivní mix, beer-mix 
nebo radler, což bylo označení, které si 
pro své výrobky dříve nárokoval pivovar 
Heineken, ale nyní je volně k dispozici 
všem výrobcům těchto nápojů. Nepřesné 
je pojmenování ochucené pivo, které 
označuje jiný typ nápoje – obsah piva 
v něm nemusí pocházet jen z piva, ale také 
z jiné lihoviny.

Srpen
Ve znamení zeleniny

Srpen je měsíc, který mají v oblibě všichni 
gurmáni. Vhodné je posilovat termore-
gulaci, do jídelníčku zařazovat zeleninové 
šťávy z plodin dozrávajících na zahrádce. 
Pokud chceme v tomto období zhubnout, 
měli bychom omezit přílohy a raději volit 
pouze zeleninu. Můžeme si ale dopřávat 
bohaté snídaně, pokud je jejich složení 
pestré. Vhodné je také ovoce oranžové 
a žluté barvy – citrony, pomeranče, jabl-
ka, také fíky a švestky. Ideální je zařadit 
jeden odlehčovací den, ve kterém bude-
me konzumovat jen ovoce, zeleninu a pít 
dostatek čisté vody. V nejlepší kondici 
jsou v tomto období maliny, letní jablka, 
ostružiny, meruňky, lilek či mák.
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ŠNECI NA TALÍŘI
Vážená redakce,
velmi jsem si oblíbil vaši rubriku Dobrodruž-
ství v kuchyni, v níž nabízíte nejen poloza-
pomenuté recepty ze starých kuchařek nebo 
zajímavé kulinářské tipy, ale především au-
torka vtipně popisuje shánění surovin i in-
grediencí a krok za krokem také samotné 
vaření. A to může být, jak je vidět, někdy sku-
tečně dobrodružství.
Musím se však přiznat, že mě poslední díl to-
hoto seriálu, v němž popisujete přípravu na-
dívaných šneků, trochu zarazil. Já vím, že v li-
teratuře se tato lahůdka objevuje, že autorka 
čerpala ze staré kuchařky a že je to i dnes 
oblíbená pochoutka pražských bonvivánů 
na Štědrý den. Ale přeci jen. Pochytat šeky, 
vařit je a zbavovat skořápky a pak s nádivkou 
konzumovat, mi připadá jako svého druhu ka-
nibalství. Vůbec se nedivím, že jeden z účast-
níků hostiny, jak popisuje autorka, ohrnoval 
nos nad tím, jak je možné požívat tak milé 
zvířátko, které má co dělat, aby za dopo-
ledne přelezlo silnici. Ale pak jsem si řekl, 
že i v tomto směru žijeme v zajetí vlastních 
předsudků. Běžně konzumujeme krávy, kuřa-
ta, kance, králíky a vůbec se nad tím nepoza-
stavujeme. A najednou nám vadí jíst šneky? 
Prostě jsme si jednak zvykli, že to tak chodí, 
a navíc je určitě pohodlnější brát zvířata jako 
kus flákoty, než za nimi vidět živé bytosti, 
které žijí na stejné planetě jako my. Proč by-
chom se starali o jejich osud, když máme dost 
starostí sami se sebou, že?
Takže se vracím k původní myšlence a chvá-
lím váš seriál. A závěrem jen jednu prosbu, 
i když vyslovenou s velkou nadsázkou – pro 
příště, prosím, vařte raději zvířata, která běž-
ně nepotkávám na procházce. Ušetříte mi ne-
příjemné myšlenky…

Karel Kropenatý, Ostrava
 
Děkujeme  za  příspěvek  a  podněty,  které  jdou 
místy  až  nad  rámec  našeho  časopisu.  Jen  si 
dovolíme  malé  upřesnění.  Autorka  šneky  pro 
své dobrodružství v kuchyni nepochytala v pří-
rodě, ale jak sama uvádí, nakoupila na farmě. 
Čtenáře  bychom  samozřejmě  nikdy  nenavá-
děli,  aby  si  potraviny pro  svá kulinářská dob-
rodružství  sami  nalovili,  ani  když  je  snadno 
dostihnou.  Snad můžeme  všem,  kdo  si  dobro-
družnou  rubriku  oblíbili,  prozradit,  že  příště 
si  přijdou  na  své  zejména milovníci  sladkého. 
Pokud  máte  hruštičky  ze  zahrádky,  vyšetřete 
si  jich  pár  na  dva  báječné  koláče,  jejichž  pří-
pravou  vás  opět  krok  za  krokem  provedeme. 
Potěšíme snad  i našeho čtenáře, který sice na 
hrušky může narazit  i na procházce, ale koláč 
v něm doufejme vzbudí jen příjemné myšlenky.

redakce

Bylinka měsíce

Někde bývá považován za nepříjemný 
plevel, ale u nás patří kopr k vyhle-
dávaným přísadám do jídel. Srpen je 
nejvhodnější dobou ke sklizni okolíků 
naplněných semeny, která se později 
vytlučou a dosuší. V zimním období 
přijde vhod kopr sušený, mražený nebo 
naložený v soli a octovém nálevu. Kopr 
oživí každou fádnější polévku, salát nebo 
pomazánku. Semena mohou ochutit 
nakládanou zeleninu nebo bylinkové octy. 
Klasikou na českých stolech je milovaná 
i nenáviděná koprová omáčka, v létě se 
osvěžte okurkovou polévku s koprem.

Kopr vonný

čtenářská dvoustrana
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele
PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

05/14     29 Kč 
Květen 2014

Jak pro vás testujeme potraviny?
Jídlo jako lék
Éčka nejsou strašákOriginální koláč Mraky

Rádce na nákup Velký přehled vítězných výrobků našich testů

Pavel Maurer:Vybírejme jídlo jako oblečení

Voňavé grilování

0514-SP-K3 tisk.indd   1

14.4.14   12:24

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 vstupenky 
na Znojemské historické vinobraní!

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

06/14     29 Kč Červen 2014

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!

0614-SP-K1.indd   1 19.5.14   11:31

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 

KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

07/14      
Červenec 2014

TEST: 
Co se skrývá 

v ochucených vodách? 
Roman Štolpa:

Na teplou večeři 

mě neutáhnete

10 největších mýtů 
o pečivu

29 Kč

Jak jíst správně v létě

Chutě jižní 
Moravy

Tipy na zpracování 
ovoce

Co číhá na madlech 

nákupních vozíků?

10 největších mýtů 
o pečivu

0000777///11144444   
ČČČČČČeeeeerrrrrvvvvveeeennnneeeeecccccc 22222220000011111444444

29 Kč07/14      
Červenec 2014

0714-SP-k3 tisk.indd   1

16.6.14   11:26

Vyvracíme mýty o mase

TEST pšeničných piv:  
Jak jsou na tom s kvalitou?

Vstupte do zóny a zhubněte

Zdravé svačiny pro školáky
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 25. srpna

DÁREK
předplatitelům

Největší svátek vína v ČR
Znojemské historické vinobraní ve dnech 12. – 13. září 2014 naplní Znojmo vším, co k největšímu vinobraní v ČR patří. 
Pokud se chcete přesvědčit na vlastní oči, předplaťte si Svět potravin a obdržíte dvě dvoudenní vstupenky v celkové 
hodnotě 620 Kč.

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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fejeton

Přiznám se, že do kuchyně mě to nikdy 
netáhlo. Nemám odhady na množství a neu-
mím dochucovat, protože prostě nepoznám, 
co danému jídlu chybí. Maminka mě u plotny 
nikdy stát nenutila, fungovala jsem spíš jako 
síla pro pomocné práce (škrábání brambor, 
obalování řízků a tak). Asi už tehdy nějak tu-
šila, že jednou vedle sebe budu mít někoho, 
koho vaření bavit bude a navíc v něm bude 
skvělý. Přítelova maminka je totiž bývalá 
profi kuchařka, takže ten se v kuchyni otáčel 
už odmalička. Dobrovolně. 
Ale přeci jen se ke mně tehdy začalo kuchařské 
umění vkrádat, i když pěkně opatrně. O ví-
kendech maminka vždycky pekla, a jak to tak 
v kuchyni vonělo, přitahovalo mě to tam jako 
vosu na lahev sirupu. První zlom nastal, když 
jsem přišla na to, že udělat štrúdl není žádná 
věda – a co víc, že tím prospěju sobě a svému 
bratrovi. Oba totiž nemůžeme v buchtách, šá-
tečcích a koláčích vystát rozinky, vždycky jsme 
je s příslušně nafrněným obličejem ze všeho 
vydloubávali. I z maminčina štrúdlu. Tak jsem 
se ho naučila dělat sama. Bez rozinek. A bylo.
Když jsem z domova odešla na vysokou, 
vystačily jsme si s holkama na kolejích s těs-
tovinami, saláty a rohlíky. Polovinu času jsme 
beztak držely nějaké zaručeně fungující diety. 

Jako přes kopírák to pak bylo po vysoké, když 
jsem si poprvé pronajala vlastní bydlení. Těs-
toviny, saláty, povětšinou jsem si stejně někde 
něco k jídlu koupila ve městě. Troubu jsem 
v bytě neměla a k rodičům jsem se dostala jen 
sem tam o víkendu, takže na pečení štrúdlu 
nebylo kdy a kde.
Pak jsem se poznala se svým přítelem. Hned 
zkraje jsem ho upozornila na svoji zásadní 
vadu, že kuchyň je pro mě něco jako Pevnost 
Boyard. Bojovka s nejistým výsledkem. „Ope-
češ buřta? Opečeš. A to už je véča,“ opakoval 
mi s úsměvem tohle souvětí vždycky, když 
vycítil, že mě moje neschopnost v kuchyni 
trápí. Když jsem se k němu přestěhovala, 
jezdila jsem denně do práce, i o víkendech, 
zatímco on pracoval z domu, a vždycky tak 
bylo navařeno. Nikdy si nestěžoval.
Postupně jsem se nesměle snažila něco se 
od něj přiučit, ale zpravidla to dopadlo tak, 
že raději všechno udělal sám. Já mívala poře-
zané nebo ostrouhané prsty, opařenou jednu 
a spálenou druhou ruku. Prostě křemela, 
jak říkával můj děda. Jenomže já se v duchu 
rozhodla, že mě to nezlomí. A když už mi nejde 
vaření, aspoň v pečení prostě budu dobrá. 
Štrúdl už umím. Tak. A jala jsem se nakupovat 
kuchařky a konzultovat s maminkou, přítelo-

vou maminkou a kolegyněmi v práci recepty. 
Chybělo mi ovšem to základní. Vybavení. 
Což o to, troubu bych měla. Ale krom válečku 
a dvou plechů jinak nic. Na jeden víkend jsme 
měli naplánovanou cestu do Polska za ná-
kupy, tak jsem spojila příjemné s užitečným 
a pořídila si tam výbavu skoro jako do profi 
pekařství. Košíčky, formičky, pekáčky, formy 
na koláče, dorty, srnčí hřbety, elektrický 
šlehač, spoustu misek, míchátek… prostě 
všechna možná udělátka. S hrdostí jsem to 
všechno doma vybalovala a ukládala do skří-
něk a šuplíků. A těšila se, jak se ze mě stane 
druhá Julia Childová. 
„Ty, poslyš… a musíš péct? Já jen, že bych rád 
zhubnul…,“ ozval se v tu chvíli za mými zády 
přítel. Váleček, který jsem v tu chvíli držela 
v ruce, se mi zdál jako vhodná smrtící zbraň. 
Ale nakonec jsem se rozhodla jít na to jinak. 
Upekla jsem podle receptu od kolegyně Míši 
roládu, protože vím, že je má rád. Slupnul ji 
celou na posezení. A o tom, že bych vlastně 
radši neměla péct, protože chce zhubnout, 
jsem od té doby neslyšela ani slovo. Ba 
naopak, každý víkend žádostivě načuhuje 
do trouby, jaká dobrota se v ní peče tento-
krát. A já? Já jsem přišla, upekla… zvítězila. 
Hlavně sama nad sebou.

Jak jsem dobyla pekařskou 
Pevnost Boyard

Připravila Tereza Jelínková, foto shutterstock
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28.8. - 2.9.2014
„Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“

Výstava je pořádána ve spolupráci s MZe, MMR, AK ČR a Potravinářskou komorou ČR

Zemědělská technika
Rostlinná a živočišná výroba

Obnova a rozvoj venkova
Potravinářská výroba

Služby pro zemědělství
Lesní a vodní hospodářství

Zahradnictví a pěstitelství
Tvorba a ochrana životního prostředí

Odborný doprovodný program
Soutěž o ZLATÝ KLAS

Kulturní program

NÁRODNÍ DOŽÍNKY
PREZENTACE POTRAVIN
Národní značka kvality KLASA
Regionální potravina
Naše Bio
Chutná hezky. Jihočesky
Český výrobek - garantováno 
Potravinářskou komorou ČR
Kvalitní evropský výrobek
Den českých pekařů a cukrářů
DRUŽSTEVNÍ DEN 2014 - DAČR

700 vystavovatelů a obchodníků 
36 520 m² obsazené výstavní plochy 
20 obsazených pavilonů
35 zahraničních zastoupení
100 000 návštěvníků

 Země živitelka, 
jediná výstava v republice, 

která zahrnuje 
celý zemědělsko - potravinářský sektor.

www.vcb.cz
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DARUJEME KAPKU NADĚJE
ZAKOUPENÍM OZNAČENÝCH VÝROBKŮ DARUJEME 1 Kč NA KAPKU NADĚJE

PŘISPÍVÁME KAŽDÝ TÝDEN 
S VYBRANÝMI VÝROBKY 
OZNAČENÝMI TÍMTO SYMBOLEM

Zakoupením tohoto 
výrobku darujeme 
1 Kč na Kapku naděje

1
Kč
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