
PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

09/14      Září 2014

Nejlepší hruškové koláče

Co opravdu jí 
vaše dítě?

V rytmu čardáše 
za vůní guláše

TEST PŠENIČNÝCH PIV:  
Velké rozdíly  
v kvalitě vzorků

Zhubněte v zóně 
podle  
Jennifer Aniston

10 mýtů o mase
29 Kč

Více o projektu na www.penny.cz.

DARUJEME KAPKU NADĚJE
ZAKOUPENÍM OZNAČENÝCH VÝROBKŮ 

DARUJEME 1 Kč NA KAPKU NADĚJE

Zakoupením tohoto 
výrobku darujeme 
1 Kč na Kapku naděje

1
Kč

70_kapka_nadeje.indd   1 01.08.14   14:



testovali jsme pro vás – hladké mouky
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při přípravě zářijového čísla jsme se zaměřili na po-
traviny v naší zemi hodně oblíbené a nejen přes léto 
hojně konzumované – maso a pivo. Jako vždy jsme se 
snažili zjistit, jak tyto vyhledávané potraviny nakoupit 
tak, abyste si opravdu pochutnali. A já sama jsem to 
zjišťovala dokonce za cenu, že jsem byla v obchodě 
obviněna ze špionáže. Naštěstí se kolemjdoucí zákaz-
níci postavili na mou stranu a přivolanému vedoucímu 
prodejny vysvětlili, že dělám práci záslužnou a ničemu 
nepomůže, bude-li potravinová špionka z obchodu po-
tupně vyvedena. Svou práci jsem tedy mohla dokončit 
a získané poznatky nabízím v tomto čísle.
Pátrání po tom, jak, kde a za kolik nakoupit kvalitní maso, bylo neméně pes-
tré. Závěr, který ovšem platí nejen pro maso, zní: vždy je třeba se při výběru 
a nákupu řídit nikoliv cenou, která u nás není ukazatelem kvality, ale infor-
mací o zemi původu a výrobci. Pokud se vám nakonec podaří nakoupit české 
produkty osvědčené značky, které důvěřujete, a navíc je třeba z vašeho kraje, 
můžete si být jisti, že si pochutnáte. Ovšem nesmí vám zkřížit cestu poně-
kud sporné hygienické zásady typu „jeden nůž, jedno prkénko, jeden hadr“ 
některých prodavačů. Velké téma „maso“ si totiž začalo díky čtenářskému 
dopisu tak trochu žít vlastním životem, ač je tento příměr u potravin poněkud 
zavádějící. Více se dozvíte na čtenářské dvoustraně a v rubrice Potravinová 
policie v listopadovém čísle. 
Do té doby si ale ještě určitě přečtěte, jakými přírodními skvosty vybavit svou 
lékárničku, upečte si hruškový koláš a zjistěte, kde se vlastně vzala pálenka. 
Nahlédnout můžete i do lehce pikantní kuchyně maďarského národa nebo slo-
váckého kraje. A kdyby těch pochoutek bylo nakonec přece jen moc, můžete 
vstoupit do dietní zóny, kde budete v té nejlepší společnosti hollywoodských 
hvězd. 

Příjemný začátek podzimu vám přeje
Jana Uhlířová, editorka

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) pečivo od českých pekařů
Na dárek se mohou těšit:   Jana Sluková, Vesec 

Antonín Šimek, Staré Pavlovice 
Lenka Zelinková, Praha

Na tento měsíc pro Vás PENNY připravilo další novinku v sortimentu. 
Pro dokonalé osvěžení v práci, na výletě, u vody nebo jen tak si v PENNY 
můžete koupit ochucené perlivé vody Tanja. Ochutnat můžete dvě 
oblíbené příchutě: citron a pomeranč. Atraktivní etiketa, výborná chuť 
a praktické balení – to jsou nové vody Tanja v PENNY.

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

Jakou barvu štítku má v PENNY  
vepřové maso Dobré maso?
a) modrou
b) červenou
c) žlutou

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Děti a potraviny

více na www.svetpotravin.cz

Téma měsíce:  
Mýty o masu

Poradna: Odpovědi 
na všechny vaše otázky

Sdělení čtenářům
Vzhledem ke změně distribuce mohlo dojít k tomu, 
že jste na některých prodejních místech svůj oblíbený 
časopis našli o několik dní později. Za vzniklé potíže se 
našim čtenářům omlouváme.

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

  každý měsíc newsletter s novinkami  
  avíza o nebezpečných potravinách 
  aktuality 
  zvýhodněné předplatné s dárkem
  účast na slevových akcích s partnery Klubu
  bezplatné shrnutí testů potravin

Konec léta je synonymem změn a nových 
začátků, proto i náš webový portál změnil vizáž. 
Webové stránky Světa potravin jsou mnohem 
přehlednější a modernější a vaše oblíbené rubriky 
se vám nyní budou číst mnohem lépe. Těšíme se 
na vaše ohlasy na redakce@svetpotravin.cz. 

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.

Časopis Svět potravin naleznete 
i na facebooku! Staňte se naším 
fanouškem a budete jako první vědět 
důležité informace o potravinách.

Oprava
V textu Naše testování v čísle 7/2014 bylo chybně uve-
deno, že vzorek Hello Sandwich „může obsahovat 30 až 
18 % hm. sýra“. Skutečnost ovšem je, že výrobce použil 
18 % sýra 30 % (obsah tuku v sušině) a jeho obsah v testo-
vaném sendviči se proto pohybuje v normě. 

Z našeho webu
www.svetpotravin.cz v srpnu
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Přečtěte si
Rakytník
Již dávno není pravda, že rakyt-
ník je jen trnitý keř s kyselými 
plody, který se hodí pro ptáky 
v zimě a k osazení zdevasto-
vané půdy. Rakytník je nová 
a významná kulturní plodina, 
která vyvolává stále větší zá-
jem. Oceňován je vysoký ob-
sah vitaminů a oleje s léčivými 
vlastnostmi. Nabízí se využití 
plodů i listů pro potravinářství, 
léčivých látek a jejich účinků 
zvláště pro zdravotnictví. I v ČR 
jsou již založeny první plantáže 
rakytníku. Kniha seznamuje 
s léčivými vlastnostmi a další-
mi pozitivy této rostliny, radí jak pěstovat a také jak plody a další 
části rakytníku prakticky využívat – najdete zde recepty na šťávy, 
džemy, saláty, čaje, ale také masti, dokonce víno apod. Vydává 
MF za 249 Kč.

Chléb
Nebaví vás chléb složitě vybírat 
a kupovat v obchodě? Pusťte 
se do vlastního pečení! Inspi-
ruje vás sedmdesát receptů 
od mistra pekaře, jež potěší 
tělo i duši každého, kdo miluje 
čerstvý křupavý chléb. Můžete 
si připravit klasické bochníky 
z různých koutů světa, sladké 
snídaňové chleby a rafinovaně 
plněné speciality. Mistr nabízí 
základní recepty na hranatý 
bílý chléb, rychlý žitný chléb 
a na přípravu vlastního kvásku, spoustu vědomostí a informací 
souvisejících s pečením chleba a podrobná vyobrazení postupů 
krok za krokem, která pomohou každému začínajícímu pekaři. 
Knihu od autora Bernda Armbrusta vydává Ikar za 299 Kč.

Pivopedie
Pivopedie poskytuje pře-
hled o „stavu piva“ v Če-
chách a na Slovensku. Na-
bízí kompletní soupisku 
českých a slovenských pivovarů 
od nadnárodních koncernů 
po minipivovary, jejichž pivo 
je k dostání jen v nich samých 
nebo „kolem komína“. U kaž-
dého pivovaru je uvedeno, kde 
přesně se nachází, jaký má vý-
stav, kdy byl založen, jaké byly 
jeho osudy a samozřejmě, jaká 
piva nabízí. U jednotlivých piv 
se pak předkládají informace 
o typu, stupňovitosti či obsahu 
alkoholu. Nechybí ani údaje 
o tom, kde si můžete výrobky 
jednotlivých pivovarů nejsnáze 
pořídit. Pivopedie je praktický a užitečný průvodce každého příz-
nivce českého a slovenského piva. Druhé, aktualizované vydání 
vydává Knižní klub za 299 Kč.
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Svatováclavské slavnosti 27. a 28. září

Svatý Václav je patronem nejen země české, 
ale i pivovarníků a vinařů, což připomínají 
tradiční podzimní slavnosti v mnoha 
místech republiky poslední zářijový víkend. 
Navštívit a oslavovat bohatou úrodu můžete 
například na gurmánských akcích v Českém 
Krumlově, Kutné Hoře nebo Třeboni.

Bramborové menu 20. a 21. září
Na akci Slavnosti brambor na farmě Eden 
v Bystřici pod Pernštejnem ochutnáte speciality 
z brambor, například slavnostní pětibodové 
menu, nakoupíte brambory od farmářů a čekají 
vás workshopy, semináře nebo řemeslný trh. 
Těšit se můžete i na jízdu traktorem nebo na koni. 
Více na www.eden-farma.cz.

Oslava burčáku v průběhu září
Moravský burčák, čerstvá hroznová šťáva, 
cimbálové muziky, ale i tradiční otevření 
produkčních zahrad, to vše vás čeká na již 
9. ročníku Vinobraní na Pražském hradě 
na sklonku září. Na Burčákfest můžete 
vyrazit do Znojma a vinobraní vás čeká 
v Mělníku, v Mikulově nebo na Karlštejně.

kalendárium

Svátek vína 12. a 13. září
Znojemské historické vinobraní 2014 vám 
umožní v kulisách středověké architektury prožít 
dobovou atmosféru vinobraní, korunovanou 
velkolepým historickým průvodem, ve kterém se 
představí více než 400 postav. Návštěvníky čekají 
degustace vín, hry, soutěže a mnoho dalších 
aktivit. Více na www.znojemskevinobrani.cz.

Zavítejte na Festival středomořských chutí a vůní 
plný dobrého jídla, pití, zábavy i hudby. V Praze 
ochutnáte tradiční pochoutky ze všech koutů 
Středomoří – pochutnáte si na francouzských 
šnecích, palačinkách či sýrech, italských těsto-
vinách, ochutnáte portugalská vína, španělské 
tapas, řecké olivy či čerstvé ryby přímo z grilu.

Středomořské chutě 11. až 14. září

6. a 7. záříPro velké i malé labužníky
Již čtvrtý ročník festivalu jídla a pití 
Foodparade se koná v krásných zahradách 
zámku Troja. Představí se známé pražské 
restaurace a jejich šéfkuchaři, kteří nabídnou 
k ochutnání své nejlepší speciality. Po celé dva 
dny bude připraven pro malé i velké labužníky 
bohatý program. Více na www.chefparade.cz.
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Nejen na cesty
Pokud chcete poznávat svět, zažít 
spoustu nových zážitků a potkávat za-
jímavé lidi, potřebujete dostatek ener-
gie. Nejen pro všechny cestovatele je tu 
Kofola s výtažky z rostliny guarana, 
která obsahuje přírodní kofein, čímž 
povzbuzuje, snižuje únavu, udržuje po-
zornost a bdělost. Kromě toho k vyšším 
výkonům přispívá obsah vitaminů B3, 
B9 a B12. Kofola s guaranou obsahuje 
stejné množství kofeinu jako klasické 
energy drinky, a přesto stále chutná jako 
Kofola. Za 0,25 l zaplatíte 10,90 Kč.

Slunečná rajčata
Rajčata patří k základním ingrediencím středomořské kuchyně. 
Nejenže výtečně chutnají, ale navíc jsou zdrojem vitaminů A a C. 
Polosušená cherry rajčátka z produkce italské rodinné firmy Le 
Nostrane uzrála na žhavém jihu, následně byla rozpůlena a čás-
tečně usušena na slunci, poté naložena do oleje, česneku a by-

linek. Výsledkem je krásná červená 
barva, sladká chuť a dužnatost. 

Polosušená rajčata jsou vydaře-
ným kompromisem mezi suše-
nými a čerstvými rajčaty a jsou 
ideální jako předkrm, příloha, 
do omáček, těstovin nebo tře-
ba jako delikátní pochoutka 
k aperitivu. Prodává Wine Food 
Market za 169 Kč.
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Z pole rovnou do lahve
Výroba ovocných sirupů Grünhof se řídí filozofíí 
„čerstvé z pole rovnou do lahve“. Velká část 
surového materiálu pro výrobu ovocných sirupů 
pochází z vlastní produkce. Jen tak je možné 
sledovat produkty od začátku až do té doby, kdy je 
výrobek připraven v láhvi ke konzumaci. Všechny 
produkty jsou zpracovávány a plněny do lahví 
pouze ve Švýcarsku. Sirupy jsou bez konzervantů, 
umělých barviv a sladidel, obsahují 30 % podíl 
ovocné šťávy a pravé extrakty z bylin. Ochutnat 
můžete příchuť černého rybízu, jahod, malin 
a pomerančů, bezového květu nebo máty jablečné. 
Za lahev o objemu 500 ml zaplatíte 75 Kč.

Zelené biosušenky
Jemně mletý zelený prášek známý jako Matcha Tea se stal suro-
vinou pro výrobu sladkých sušenek z dílny biopekárny Zemanka. 
Hodí se nejen k zelenému čaji a uspokojí každého, kdo si zaklá-
dá na kvalitních potravinách. Sušenky jsou ideálním pamlskem 
pro dospělé i děti, mají jemnou chuť a vysoký obsah antioxidan-

tů a vlákniny. Tyto sušenky jsou vyrobeny pou-
ze z produktů ekologického země-
dělství. Základem těsta na jejich 
výrobu je kvalitní máslo, ovesné vlo-
čky, mouka, cukr, sušená syrovátka 
a mletý Matcha Tea (2,2 %). Matcha 
Tea BIO sušenky jsou k dostání 
na eshop.biopekarnazemanka.cz  
a www.matcha-tea.cz za cenu 
63 Kč.

Svačinka pro rošťáky
Nevíte si rady, jak přimět své děti, aby aspoň jednou 

za den snědly trochu ovoce a zeleniny? 
Vyzkoušejte novinku od Kubíka – 100 % 

ovocnou kapsičku. Praktické balení 
v sobě ukrývá jednu denní porci ovoce 
a zeleniny, která dodá dětem vitaminy 
a energii. Znovu uzavíratelný obal umožní 
dětem dopřát si svačinku kdykoliv během 
dne, navíc je bez přidaného cukru, 
konzervantů a umělých barviv. Kubík 
myslel i na ty nejmenší, kteří nejsou 
v používání lžičky úplně nejzdatnější – 
sníst si ji budou moci přímo z obalu. Kubík 
100 % ovocnou kapsičku Jahoda (100 g) 
seženete za 13,90 Kč.

Na cesty i do školy
Mixy od Mixitu se zmenšily do praktické kapesní velikosti, která vy-
stačí přesně na chutnou a energeticky vyváženou svačinu do ško-
ly. Pytlíky si můžete namíchat podle chuti, v nabídce jich je deset 
a obsahují to nejoblíbenější z Mixitu – müsli, kaše, zobací suché 
plody i lyofilizované ovoce. Na www.mixit.cz si můžete namíchat 
kombinaci pytlíků z více než sedmdesáti různých ingrediencí, jako 
jsou cereální základy, ovoce, semena, oříšky, ale i gumoví medvíd-

ci či skořice. Součástí 
nabídky jsou i předpři-
pravené směsi od vý-
živových specialistů 
a nabídka pro celiaky 
nebo alergiky. Pytlí-
ky stojí od 35 do 49 Kč 
podle obsahu.

novinky na trhu
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Svět potravin se stal hrdým partnerem festivalu Vegefest, který vznikl v roce 2011 se záměrem 
představit rozmanitost, možnosti a nové trendy vegetariánské gastronomie. Přijďte se nechat 
inspirovat a informovat o přírodních zdrojích i nových směrech vegetariánské, veganské i vitarián-
ské kuchyně a o souvisejících tématech zdravého životního stylu a přirozeného stravování. Nejen 
vegetariáni mohou ochutnat inspirativní kvalitní pokrmy a nápoje, získat odborné informace ze 
světa gastronomie a zabavit se bohatým doprovodným programem. Festival se koná 27. a 28. září 
na Vyšehradě, děti mají vstup zdarma. Vyhrajte vstupenky na www.svetpotravin.cz!

Správná výživa a její působení na naše životy je téma, které zajímá čím dál více lidí, 
nacházejících odvahu převzít odpovědnost za své zdraví. Od letošního září budou mít všichni 
zájemci o zdravý životní styl možnost studovat na nově otevřené Akademii léčivé výživy, jejíž 
inspirací byla Academy of Healing Nutrition v New Yorku. Dvouleté studium v jednom ze dvou 
oborů je určené lidem se zdravotními obtížemi, s nadváhou, terapeutům, výživovým poradcům, 
kuchařům – všem, kteří chtějí proniknout do tajemství, jak stravování ovlivňuje kvalitu života. 
Další možností vzdělávání jsou volně přístupné semináře, přednášky a workshopy na různá 
témata léčivé výživy. Více na www.akademielecivevyzivy.cz.

Většina z nás si před nákupem potravin zkontroluje aktuální cenové akce, vyplynulo z výzku-
mu portálu Kupi.cz mezi 4000 respondenty. Pro třetinu Čechů je dokonce nakupování v akcích 
zábavou či adrenalinem. Nákupy v supermarketových akcích jsou totiž nejčastějším způsobem, 
jak ušetřit rodinný rozpočet. V posledním měsíci je alespoň jednou využilo 94 % respondentů. 
Následují slevy v rámci věrnostních programů, nákupy na slevových serverech a výprodeje zboží 
s ohroženou trvanlivostí. Průzkum také zjišťoval, u kterých položek zákazníci nešetří na kvalitě. 
Na prvním místě se umístilo maso, následují mléčné výrobky a ovoce a zelenina. Nejméně zákaz-
níci řeší kvalitu u alkoholu, nealko nápojů a sladkostí.

Festival pro pět smyslů

Skvělá chuť i domácí původ

Naučte se správně jíst

Češi, lovci slev

Barmani z celého světa navštívili Prahu, aby se utkali o nejlepší kok-
tejl ve čtvrtém ročníku Mistrovství světa v míchání nealkoholických 
koktejlů Mattoni Grand Drink 2014. Soutěž reaguje na trendy ve výživě 
a nabízí atraktivní drinky především pro lidi, kteří vyznávají zdravý 
životní styl a preferují kvalitní suroviny. Všechny koktejly jsou nové 
bezalkoholové receptury a mají nízkou energetickou hodnotu. Porota 
hodnotila nejen chuť, ale také inovativnost, kterou koktejl přináší oboru 
barmanské mixologie.
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Nejlepší nealko drink

Po pěti úspěšných ročnících se budou letos výrobci kvalitních a chutných českých potravin 
znovu ucházet o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2014“. 
Odborným garantem soutěže je Výzkumný ústav potravinářský Praha, v jehož sídle projdou 
počátkem října přihlášené dobroty anonymním senzorickým hodnocením. Seznam historicky 
všech úspěšných výrobců a oceněných potravin lze nalézt na www.ceskachutovka.cz. 
Už počtvrté bude letos dětská porota udělovat značku Dětská chuťovka. Výrobky označené 
touto značkou jsou senzoricky hodnoceny skutečně dětmi a odrážejí tak věrně jejich chuťové 
preference, což je nesmírně důležité nejen pro spotřebitele, ale i pro samotné výrobce.

www.svetpotravin.cz 7
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Med a víno,  
oběti falšování

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Není samozřejmě nad to, mít svého osob-
ního vinaře a včelaře. Někdy ale i tito naši 
producenti mohou mít špatný rok a nám tak 
nezbývá nic jiného, než se vypravit na nákup 
do obchodu či na trh. Jak se v ale v tamní 
nabídce zorientovat a poznat, že se jedná 
o falšovaný produkt?

Naředěné překvapení
„Med je podle legislativy jednosložkovou 
potravinou, do které je zakázáno 
přimíchávat jiné složky s výjimkou jiných 

druhů medu,“ říká Pavel Kopřiva ze Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce. 
Ovšem kvalitního včelího medu je málo 
a jeho výkupní cena je stále nízká. „Do medu 
jsou přidávány sacharidové složky různého 
původu, které narušují jeho autenticitu 
a vnášejí do něj cizorodé enzymy,“ vysvětluje 
Ing. Martin Klanica ze SZPI. 
Proto letos v testech medu prováděných 
SZPI opět neuspělo přes 60 % vzorků. 
Většina nevyhovujících medů byla 
naředěna. Nejčastěji se provinil výrobce 

JSG med z Plzně, podobně jako vloni, 
kdy neuspěla polovina jeho testovaných 
vzorků. „Ani jeden z dvanácti vzorků 
tohoto výrobce nevyhověl zákonným 
požadavkům na med,“ uvedl mluvčí 
inspekce. JSG med ovšem odmítá metody 
testů a tvrdí, že Státní veterinární správa, 
druhá kontrolní instituce, nikdy neobjevila 
v jeho medech nedostatky. Kroky inspekce 
chápe jako protěžování konkurence 
a podala na SZPI trestní oznámení. Případ 
tak ještě bude mít svou dohru.

Víno a med patří 
k potravinám, u nichž 
oceníme a po ochutnání 
poznáme kvalitu, navíc si 
tyto podzimní dobroty rádi 
nakupujeme do zásoby. 
Bohužel patří také 
k nejčastěji falšovaným 
komoditám u nás. 
Jak se při jejich nákupu 
nenechat napálit?

potravinová policie

•		přidání	barviva	karamel	E150d,	jež	do-
barvuje	světlé	medy	

•		přidání	oligosacharidů,	které	se	použí-
vají	k ředění	medu

•		nižší	 než	 požadovaná	 aktivita	 enzymu	
diastáza	 ukazuje	 na  sníženou	 jakost	
medu	 ředěním	nebo	neodborným	za-
cházením	

•		zvýšená	 přítomnost	 hydroxymetylfur-
furalu,	 která	 indikuje	 sníženou	 jakost	
medu	neodborným	zacházením

PROHŘEŠKY  
PŘI VÝROBĚ MEDU
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Jakým medům se vyhnout?
Mezi další výrobce, jejichž vzorky neprošly 
úspěšně testy, patří Včelapro z Lednice 
a Medokomerc z Čestína na Kutnohorsku, 
u některých medů nebyl výrobce uveden. 
„Inspekce vzorky odebrala na základě 
stanovení rizika, když zohlednila výsledky 
kontrol v minulosti, zároveň vzala v potaz 
podněty spotřebitelů,“ uvedl Pavel Kopřiva. 
SZPI zahájila správní řízení o uložení pokuty 
s prodejci, nemůže je totiž uložit výrobci. 
„Pokud se u kontrolovaných subjektů 
pochybení opakují, přihlížíme k tomu při 
navrhování pokuty,“ odpověděl Kopřiva 
na otázku, zda se pokuty při opakovaných 
prohřešcích zvyšují. SZPI předala výsledky 
Státní veterinární správě, která je může 
využít při kontrole výrobců a dovozců.

Jak vybrat ten pravý?
„Je na zákazníkovi, zda dá přednost ceně, 
nebo kvalitě,“ říká Ing. Josef Duben ze SVS. 
„Pokud jde o adresný český med, například 
přímo od včelaře, neudělá zákazník chybu. 
Však také český med je výborným vývozním 
artiklem a je žádán jak v zemích EU, tak 
i ve třetích zemích.“ 
Nákup od místního včelaře se vyplatí 
i finančně – zatímco v obchodech se 
v současné době cena kilogramu pohybuje 
okolo 150 až 160 korun, u včelařů je přibližně 
o 40 korun nižší. Podle včelařů existují 
indicie, které mohou i laikovi napovědět, 
jaký je původ medu. „Naše medy po krátké 
době krystalizují. Pokud se tak neděje, 
svědčí o tom, že je tam příměs zahraničního 
medu nebo dokonce sirupu," říká Miloslav 
Peroutka z Českého svazu včelařů. „Pokud 
med nekrystalizuje, může to být rovněž tím, 
že byl úmyslně zahřátý na vysokou teplotu. 
Současná evropská legislativa také bohužel 
umožňuje, aby dovezený med byl označován 
na obale jako český jenom proto, že jej 
nakoupila a zde zabalila domácí firma.“

Přeměna vody ve víno
Víno patří mezi nejčastěji falšované 
potraviny a možností, jak jeho kvalitu 
obejít, je velké množství. „Mezi nejběžnější 
prohřešky patří přilévání vody do vína 
nebo klamání ve věci původu potraviny, 
kdy se zahraniční vína vydávají za česká,“ 
říká Ing. Martin Klanica ze SZPI. Původ 

vína se falšoval už v antice, ve středověku 
se do něj zase přidával olovnatý cukr. 
I v současnosti podvodníků podle odborníků 
přibývá a čile falšují vína od burčáku až 
po svatomartinské. 
Více než třetina vzorků, které loni SZPI 
odebrala, byla falšovaná. Proti podvodníkům 
hodlá vystoupit ministerstvo zemědělství, 
které chce zpřísnit sankce za pančování 
vína i podmínky pro prodej sudového vína. 
Zatím více než rok funguje dohoda mezi 
MZe a celníky, která umožňuje dozorovým 
orgánům používat data celní správy 
o převozech a dovozech vín do Česka. 
„Tyto údaje jsou důležité pro lepší ochranu 
spotřebitelů a vinařů před falšováním vín,“ 
vysvětluje ministr Marian Jurečka. MZe nyní 
navrhuje především posílení a účinnější 
zacílení kontrol ze strany SZPI a celníků. 
Nezbytné bude podle ministerstva zpřísnění 
sankcí a podmínek pro prodej sudového 
vína či zavedení povinné dokumentace 
přepravy a dovozu vína. Novela zákona 
o SZPI, kterou schválil Senát, má nově státu 
umožnit likvidovat pančovaná vína odhalená 
při kontrolách, což dosud nebylo možné. 
„Nepoctiví podvodníci už nebudou moci 

spoléhat na to, že zpracováním vína na ocet 
nebo líh získají alespoň částečný zisk,“ říká 
ministr zemědělství. Hříšníci naopak budou 
muset likvidaci zabaveného vína zaplatit.

Pozor na obchodníky s vínem
Jak se ovšem spotřebitel může chránit při 
nákupu vína sám, bez ohledu na stát? „Víno 
je dnes hodně populárním nápojem a někdy 
jsem opravdu překvapený, na jak sofistikované 
úrovni se o něj lidé zajímají,“ říká vinař 
Ing. Miroslav Volařík. „Trh by měl na tento 
zájem reagovat tím, že dá pozor na kvalitu. 
Zatím to ale bohužel nebývá pravidlem.“ 
Pokud chcete kvalitní české či moravské víno, 
teoreticky by mělo stačit zkontrolovat zemi 
původu a číslo šarže. „Značení se bohužel 
často zneužívá. Víno deklarované jako víno 
z Moravy pak může být dovezené třeba 
z Moldávie. Tyto praktiky používají jen ti 
obchodníci s vínem, kterým na dlouhodobé 
kvalitě jejich produkce nezáleží,“ říká Miroslav 
Volařík. Poctivý vinař si falšování dovolit 
nemůže, protože by pro něj znamenalo 
existenční problémy. Pochybnému značení se 
tedy nejlépe vyhnete tak, že budete odebírat 
víno od prověřených vinařů. ●

potravinová policie

•		přídání	vody
•		klamání	o původu
•		nepovolené	přídavky	ve víně	nebo	
přídavky	v nadlimitním	množství	

•		obsah	přidaného	cukru

JAK SE FALŠUJE 
VÍNO?
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Regionální 
potraviny 
Celkem devět výrobků s výjimečnou kva-
litou a chuťovými vlastnostmi z Karlovar-
ského kraje ocenila odborná komise sou-
těže Regionální potravina 2014. O tuto 
značku, která je zárukou místního regio-
nálního původu, se letos ucházelo 84 pro-
duktů od 20 výrobců. Nejsilnější zastoupe-
ní měly kategorie „Masné výrobky tepelně 
opracované“ a kategorie „Ostatní“. Soutěž 
Regionální potravina je projektem minis-
terstva zemědělství určeným na podporu 
malých a středních zemědělců a produ-
centů potravin v krajích. Oceněný výrobek 
získá právo zdarma užívat značku Regio-
nální potravina po dobu čtyř let na obalu 
svého výrobku. Informace o soutěži mů-
žete najít na www.regionalnipotravina.cz. 

Zdražení 
čokolády
Výrobci čokolády zřejmě budou muset 
zdražit své výrobky. Cena kakaa na svě-
tových trzích je na rekordních hodnotách 
za poslední tři roky a dá se očekávat dal-
ší zvýšení. Podle některých analytiků si 
ale výrobci nemůžou dovolit moc zdražo-
vat, protože by o čokoládu nebyl zájem. 
„Do budoucna by se mohlo stát, že se čo-
koláda stane v Evropě trochu něčím jako 
šampaňské. Něco, co je luxusní, a ne všich-
ni z nás si to mohou dovolit,“ uvedl v NBC 
News Edward George z Ecobank. Jen 
za poslední dva roky vzrostla cena kakaa 
o 40 %, zejména kvůli celosvětovému ne-
dostatku kakaa. Mohou za to především 
špatné klimatické podmínky v klíčových 
pěstitelských oblastech v Africe.

Inspirace  
pro nás
V USA neustále roste počet škol, které vy-
užívají místní zdroje potravin a poskytují 
studentům vzdělávací aktivity o potravi-
nách, zemědělství a výživě. Tato celoame-
rická iniciativa, která je zacílená na děti 
i jejich zdraví a zároveň podporuje místní 
ekonomiku, se nazývá Farm to School. 
Název v sobě zahrnuje úsilí přinést lokální 
produkt do školních jídelen, dále vzděláva-
cí aktivity na školních zahradách, návštěvy 
farem, kulinářské třídy a integraci vzdě-
lávání o jídle a stravování do standardů 
školního kurikula. Do programu je zapoje-
no více než 40 000 škol a přes 20 milionů 
školáků. Program přináší první výsledky – 
za poslední dva roky se mírně snížil počet 
dětí s nadváhou.

Medaile 
z Kanady
Deset zlatých a tři stříbrné medaile získali 
v kanadském Québecu moravští a čeští vi-
naři na 31. ročníku jedné z nejvyšších světo-
vých soutěží vín – Sélections Mondiales des 
Vins. „V posledních týdnech mají naši vinaři 
na soutěžích doslova žně. Velké množství 
zlatých medailí z Kanady opět posouvá naše 
vína výrazně nad světový průměr,“ říká 
Ing. Marek Babisz, hlavní sommelier Národ-
ního vinařského centra. Sélections Mondia-
les des Vins hodnotí světová vína již od roku 
1983 a je světově uznávanou soutěží. Společ-
nou prezentaci moravských a českých vín za-
jišťovalo Národní vinařské centrum za pod-
pory Vinařského fondu. Více o vínech na  
www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz.

Nový dietní  
trend
Z USA dorazila nová móda – tzv. džusová 
kúra. Spočívá v tom, že se několik dní nekon-
zumuje nic jiného než šťáva z ovoce a zele-
niny. Ta by měla usnadnit přirozený proces 
detoxikace organismu a umožnit nám cítit se 
lépe.  Nutriční poradci jsou však jiného názo-
ru – „filtrační“ orgány těla jako játra a ledviny 
podle nich nepotřebují pomoc, aby plnily své 
funkce. Na módě juicingu je znepokojivé to, 
že může vést až k ortorexii, poruše příjmu po-
travy, kdy člověk téměř nejí ze strachu, aby 
nesnědl něco nezdravého. Podobně se u je-
dinců s problémy s příjmem potravy mohou 
tyto nesnáze zhoršit. Naopak pití šťáv v rámci 
běžného stravování, které doplňuje ovoce 
a zelenina, lze doporučit.

Levné nám  
škodí
Cena je jedním z hlavních faktorů ovlivňují-
cích spotřebu potravin. Zdravotní rizika spo-
jená s byť levným, ale nevhodně složeným 
jídelníčkem, ovšem mohou být nemalá. 
„Pokud se lidé orientují pouze podle ceny, 
je jejich jídelníček velmi často nevhodně 
sestavený, což s sebou přináší riziko zdra-
votních komplikací,“ potvrzuje Tamara Star-
novská z Fóra zdravé výživy. Výběr levných 
jídel se totiž orientuje hlavně na jídla mouč-
ná, sladká, případně kombinace moučného 
a zeleninového jídla – to znamená brzký 
deficit potřebných bílkovin, ale i vitaminů 
a minerálních látek. V horším případě pak 
preferenci nákupu zboží po lhůtě použitel-
nosti, což vede i k riziku zdravotních potíží.

palec nahoru, palec dolů
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„Čerstvé maso je nejlepší“, „Vnitřnosti nejsou zdravé“, „Kuřecí je 
plné hormonů“. Maso patří k oblíbeným položkám v nákupním košíku 
a některé mýty o něm už jsou tak vžité, že nás nenapadne nad nimi 
přemýšlet. Na radu jsme proto přizvali zkušeného řezníka, zástupce 
veterinární správy, nutriční terapeutku i ředitele masokombinátů, aby 
nám prozradili, jak to s masem v českých obchodech vlastně je.

    10 největších 
        mýtů 
 o mase

zaostřeno
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Řídit se očima  
při výběru nestačí

1. Maso z řetězců obsahuje 
antibiotika a růstové hormony. 
Hormonální přípravky se u nás používat 
nesmějí, přesto je mýtus o nich mezi 
spotřebiteli léta tradovaný. Zbytečně. „Státní 
veterinární dozor možnou kontaminaci 
neustále sleduje,“ ubezpečuje spotřebitele 
Josef Duben ze Státní veterinární správy. 
„Průměrný obsah většiny cizorodých látek je 
hluboko pod hygienickými limity a má klesající 
tendenci. V roce 2013 bylo nevyhovujících 
nálezů 0,17 %.“ Antibiotika se totiž zvířatům 
mohou podávat pouze na předpis veterináře 
a produkty od léčených zvířat se nesmějí použít 
ani pro výživu lidí, ani pro výrobu krmiv. Nákupu 
masa se proto bát nemusíme.

2. Označení CZ znamená české maso. 
Chcete podpořit tuzemské producenty a tak 
v dobré víře hledáte na obalu značení CZ? 

Možná vám to není nic platné. „Problém je 
zjistit, co je české,“ souhlasí majitel řeznictví 
Zdeněk Novák. „Pokud koupíte výrobek 
se značkou CZ, neznamená to, že má 
původ v ČR, pouze osvědčuje, že poslední 
zpracování proběhlo u nás.“ Raději se proto 

ptejte, odkud maso pochází. „U výrobků 
z ČR máme největší jistotu čerstvosti 
a bezpečnosti díky propracovanému 
systému dohledu nad výrobou a prodejem 
masa,“ vysvětluje přednosti českého masa 
Čestmír Motejzík, představa představenstva 
společnosti MASO UZENINY PÍSEK, a. s. 
„Zpracovatelé jsou povinni dodržovat 
předpisy EU i ‚buřtovou‘ vyhlášku, která pro 
zahraniční výrobce není závazná. Nelze říci, že 
zahraniční výrobky jsou lepší nebo horší, jen 
u některých zemí dodržování všech předpisů, 
na základě zkušeností, věříme méně.“

rubrika podporována

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

zaostřeno

Na všechno, co jste chtěli vědět o masu, jsme 
se odborníků zeptali za vás. Objasníme, jak je to 
se zdravotní závadností vnitřností i značením původu 
masa a poradíme, jak se při nákupu nespálit.
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3. Dříve byly masné výrobky 
kvalitnější.  
Špekáčky plné špeku a párky bez separátu … 
je představa o kvalitě výrobků časů dávných 
pravdivá, nebo je nostalgickou iluzí? „Masné 
výrobky byly jiné,“ domnívá se Čestmír 
Motejzík. „Jestli kvalitnější, záleží, kdo si co 
pod pojmem kvalita představuje. Pokud tím 
rozumíme senzoriku, jsou současné produkty 
kvalitnější. Dnešní výroba je schopna dodržet 
nastavené procesy a nedochází k výkyvům 
jako v minulosti. Technologie umožnily použití 
nových metod, máme delší doby trvanlivosti 
a výrobky stálé barvou i konzistencí. Výrobci 
umějí používat levnější suroviny, takže pokud 
je měřítkem kvality snížení obsahu masa 
použitím náhražek, je dnes jakost horší. To 
ale platí jen pro konkrétní, především ty levné 
výrobky“. A pokud pojmem kvalita rozumíme 
bezpečnost? „Je mnohonásobně vyšší,“ 
zdůrazňuje Čestmír Motejzík. „Vysoký standard 
zaručují hygienické předpisy i kontrola 
státních orgánů.“ Poslední srovnání se týká 
úrovně prodeje – neměli bychom zapomenout 
na šíři sortimentu či úroveň prodeje a balení 
výrobků v minulých dobách.

4. Dobré maso koupím jen u řezníka. 
„U řezníka koupím maso skvělé, v řetězci 
spíše výrobek špatné kvality“ je mýtus, 
který se začíná vžívat. Přitom nemusí být 
pravdivý. „Není rozhodující, jestli je maso 
koupené u řezníka nebo v supermarketu. 
Na obou stranách je možno získat maso 
kvalitní, stejně jako to ostatní,“ upozorňuje 
Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat 
v Čechách a na Moravě. „Sám preferuji 
menší specializované řezníky, není to však 
dogma.“ Vodítkem pro nákup by měla být 
kvalita a čerstvost masa. Co se ceny týče, 
je výhodnější menší množství kvalitní 
potraviny než velké porce nekvalitní.

5. Vegetariáni jsou zdravější 
a štíhlejší. 
Neexistují studie, které by toto tvrzení 
prokázaly. Ze zdravotního hlediska je maso 
zdrojem nejvýznamnějších živin, neboť 
jeho plnohodnotné bílkoviny obsahují 
všechny esenciální aminokyseliny. Bílkoviny 
rostlinného původu za plnohodnotné 
označit nelze. Hovězí maso je navíc jedním 
z nejlepších zdrojů vitaminu B12 důležitého 
pro funkci nervů a krve. Vegetariáni, 
zejména vegani, trpí právě nedostatkem 
vitaminu B12. Maso je také významným 
zdrojem železa a zinku. Optimální denní 
dávka masa je přitom 120 g.

6. Vnitřnosti jsou nezdravé.  
Vnitřnosti se těšily oblibě dříve, kdy se 
naši předkové snažili využít maso co 
nejúčelněji a konzumovali játra, jazyk, 

ledviny, mozek, srdce, žaludek i střeva. 
Dnes většinou k chuti vnitřností musíme 
dozrát. Kromě chuti nabízejí i zdravotní 
benefity: „bílé“ vnitřnosti jako žaludek jsou 
bohaté na bílkoviny a vitamin B. „Červené“ 
vnitřnosti (srdce, jazyk a játra) mají vysoký 
obsah železa, vitaminů B, A, C a nízký 
obsah tuku. „Lidé mají z vnitřností obavy, 
především z jater a ledvin, kvůli strachu ze 
škodlivých látek,“ vysvětluje Hana Knížková 
z Poradenského centra Výživa dětí. „Přesto, 
že v těle zvířat játra i ledviny fungují jako 
čistička, nemusíme se bát. Orgány nečistoty 
neskladují, ale pomáhají vyloučit. Volit 
bychom měli vnitřnosti čerstvé, očištěné 
a tepelně upravené, z mladých zvířat.“

7. Dobrá barva = dobré maso. 
Obchodníci vědí, že barva prodává. Někdy 
však lákavého zabarvení může být dosaženo 
uměle. „Růžové barvy salámu je občas 
docíleno pomocí přídatných látek. Pokud si 
spotřebitelé zkusí udělat šunku doma, nikdy 
ji nebudou mít růžovou jako kupovanou. 
Bude našedlá,“ vysvětluje kuchař Filip Sajler. 
„Podobně – koupíte-li uzené od poctivého 
prodejce, nebude mít stejnou barvu jako 
většina uzených mas na trhu.“ Barva je tedy 
zavádějícím ukazatelem – balené maso 
může dosahovat i odstínů šedé, hnědé nebo 
až nazelenalé barvy, a přitom může být 
zdravotně v pořádku. Lepší je maso hodnotit 
podle čichu, kdy přirozená masová vůně 
napoví, že je nezávadné.

8. Čerstvé maso je nejlepší. 
Kuřecí, drůbež i vepřové jsou masa, 
u kterých platí, že čím čerstvější, tím lepší. 
U hovězího a zvěřiny může být ale čerstvost 
na škodu. „Hovězí potřebuje zrát, aby 
zkřehlo,“ vysvětluje David Kukla, zakladatel 
prodejen Sklizeno. „Po porážce je maso 
‚stažené‘ a  nevhodné pro úpravy jako 
grilování nebo rychlé pečení. U vyzrálého 
kusu ovšem můžete dělat steaky i z dílů, 
které jsou v supermarketové kvalitě téměř 
nepoživatelné – z krčního filetu, flanku, 
lopatkového plátku.“ Jak dobře vyzrálé 
maso poznat? „Podle temně červené až 
nahnědlé barvy,“ radí David Kukla. „Oproti 
čerstvému hovězímu je vyzrálé tmavší, 
téměř není růžové. Řezník nebo obal by 
měl informovat o datu porážky a způsobu 
zrání. Hovězí poražené před méně než 
dvěma týdny nechte na pultu, pokud je 
balené ve vakuu, nechte je v ledničce kolem 
3 °C  pár dnů i týdnů zabalené ,odležet .̒ 
Vakuované vydrží v chladu i více než měsíc.“

9. Uzeniny jsou nezdravé.  
Je třeba se uzeným výrobkům vyhýbat? 
„Uzené výrobky nejsou zdravotně 
závadné,“ říká David Kukla. „Obsahují však 

velký objem solí, které jsou přirozeným 
konzervantem, ale pro tělo jsou ve větších 
množstvích nezdravé. Vybírat byste si měli 
uzeniny s vysokým podílem masa. Například 
u šunek najdete i 90 % podíl masa, 
u špekáčků nebo párků najdete i 80 %, tak 
se nespokojte s 50 %. Tyto výrobky obsahují 
další aditiva dohánějící chuť a konzistenci 
masa. Ovšem pár plátků kvalitní šunky 
do jídelníčku patří a na párek máme občas 
chuť všichni.“ Uzeniny bychom však neměli 
konzumovat denně a ve velkém množství.

10. Koupit dobré maso je umění. 
Křehčené maso, separát, éčka… Důvěra 
spotřebitelů dostává kvůli skandálům 
zabrat a výrobci mají spoustu možností, jak 
výrobu zlevnit: maso se nejčastěji falšuje 
nastavováním levnější složkou (křehčení 
masa nebo přidávání vody k mraženým 
rybám), přítomností nedeklarovaných 
složek (nepovolené použití separátu či 
vnitřností), nedodržením technologického 
postupu (vydávání rozmrazeného masa 
za čerstvé) aj. Jak se při nákupu nespálit? 
„Vybírejte maso obsahující maso, nikoliv 
náhražky,“ radí David Kukla. „Nakupujte 
od prověřených producentů nebo 
v prodejnách, kde nabídce věříte. Vyhněte 
se označení, které komplikuje název. 
Maso nemá obsahovat nic jiného – žádné 
křehčené, ochucované nebo s vylepšenou 
recepturou. Řídit se očima nestačí: výrobky 
mohou být vzhledově lákavé a přitom 
nepoživatelné. Proto se řiďte hlavou – 
pokud je cena nízká, nečekejte kvalitu. 
Za tu si musíte zaplatit, i když vám prodejci 
tvrdí něco jiného. Za různé náhražky či 
‚vylepšená‘ masa totiž často zaplatíte 
stejně jako za opravdové maso. Nezbývá 
tedy než být ostražitý a číst etikety.“ ●

zaostřeno
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Masová móda  
jde ve vlnách

Vyznat se ve všech měnících se předpi-
sech a normách vašeho oboru asi není 
žádná legrace.
Naštěstí jsem členem Potravinářské komory 
ČR. Sice netuším, jakou má tato profesní 
organizace váhu při návrhu zákonů nebo 
jak je schopna ovlivnit dění v Bruselu, ale 
co se týká informací směrem k nám, je to 
velké ulehčení práce. Dostáváme emailem 
informace o posledních novinkách v obo-
ru, a tedy také o změnách norem, které se 
nás týkají. Ale i tak je nestabilita předpisů 
v potravinářské výrobě komplikací. Některá 
nařízení jsou navíc nesmyslná.

Můžete uvést příklady?
Teď se jedná o povinném značení masných 
výrobků, které nejsou prodávány v obalu. 
Podle návrhu bude muset být u každého kusu 
masa v proskleném chladicím pultu kompletní 
informace o původu a složení. Tyto informace 
jsou povinné už dnes, ovšem řezník je má v ša-
nonu na stole a na požádání je dá zákazníkovi 
přečíst, nebo jsou vyvěšeny na zdi. Nedovedu 
si představit, jak by se nařízení realizovalo, 
protože kompletní informace napsaná čitelně 
přes sklo pultu by musela mít formát A5. Zá-
kazník přes tyto cedulky neuvidí zboží.

Návrh by měl chránit spotřebitele.
Spotřebitel je dostatečně chráněn už dnes. 
To, že si nepřečte, co kupuje, a vybírá jen 
podle ceny, není věc výrobce ani prodejce. 
Podívejte se třeba na šunku. Už dlouho je 
rozdělena do tří skupin kvality – standardní, 
výběrové a nejvyšší jakosti. Kdo si kupuje 
standardní za nejnižší cenu, nemůže očeká-
vat zázraky.

Nevidíte posun v praxi jít po co  
nejnižší ceně?
Vše se pomalu obrací. Vidím to v našich 
dvou prodejnách v Újezdu nad Lesy a Kos-
telci nad Černými lesy. Lidé začínají po-
žadovat kvalitu a jsou ochotni si připlatit. 
Velkou roli hraje i personál. Od šikovného 
prodavače zákazníci odcházejí s větším 
nákupem, než plánovali.

Pojďme do kuchyně. Jak staré by mělo 
být maso po porážce, aby bylo ideální pro 
kuchyňskou úpravu?
Každý kuchař vám řekne, že hovězí by mělo 
viset minimálně třicet dní, aby zkřehlo. Jenže 
jsme zpět u předpisů. Doma si hovězí nechám 
měsíc uležet, ale ve firmě si to nemohu do-
volit. Existují normy, jak maso nechat stařit, 
ale pokud bych nechal maso viset čtrnáct dní 
v chladicím boxu a přišla by kontrola, dostal 
bych pokutu. Takže legálně se maso staří 
vakuované při nulové teplotě. Otázka je, zda 
by ho lidé koupili. Kuchař by vyskočil radostí, 
kdyby viděl na povrchu skoro zčernalé sta-
řené hovězí, ale bojím se, že běžný zákazník 
by ho nekoupil. Navíc u takového masa letí 
cena nahoru, protože musíte zaplatit dobu, 
co viselo, i velký ořez, protože na povrchu 
nesplňuje mikrobiologické normy.

Připravil Pavel Hanuška, foto Pavel Hanuška

K řeznickému řemeslu se dostal 
díky tchánovi. Sám vystudoval 
slaboproudou průmyslovku 
a výuční list si udělal, až když už 
několik let podnikal. Jeho uzeniny 
jsou vyhlášené a není divu, že 
je jedla i smetánka na Plese 
v opeře. Zdeněk Novák je na svou 
rodinnou firmu Zámecká výrobna 
uzenin v Modleticích právem hrdý.

rubrika podporována
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Jak zákazník pozná kvalitní maso?
Upřímně řečeno, nepozná to. Proto je 
důležité mít řezníka, kterému věřím. U toho 
si mohu být jist, že mi prodá kvalitu. Něco 
jiného je výběr masa. Lidé požadují libové 
hovězí ve tvaru válce, aby se snadno krájelo 
do pěkného tvaru. Osobně mám raději maso 
z krávy než z býka s pravidelnými žilkami 
tuku. Zákazníci si neuvědomují, že tuk je 
v mase stejně hodnotný jako svalovina. 
Podívejte se na italské uzeniny – jsou velmi 
tučné a nikdo se nad jejich cenou nepoza-
staví. Dalším problémem je, že lidé neumějí 
maso připravit. Třeba úpravu vařením dělá 
málokdo, většina griluje nebo peče. Nejlepší 
hovězí na pečení je žebro, ale lidé ho kupují 
do polévky. Vidím to i na tom, co se prodává 
v obchodech: v Kostelci nakupuje starší ge-
nerace, tam jdou na odbyt krkovice a přední 
hovězí, v Újezdu nakupují mladé paní a tam 
se prodávají plátky – svíčková a vepřová 
panenka čili z mého hlediska libové ošklivé 
maso, ze kterého nejde vařit.

Přece není všechno libové maso nanic.
Určitě ne, ale třeba roštěnou, aby byla dob-
rá, musím koupit i s celým tukovým krytím 
a ne ořezanou svalovinu. Bohužel si mladé 
kuchařky myslí, že čím je maso více libové, 
tím kupují větší kvalitu.
 
Jak se pozná dobrý řezník?
V dnešní konkurenci supermarketů je to jed-
noduché. Pokud řezník ustojí tuto konkuren-
ci a má stále obchod otevřen a uživí se, musí 
být dobrý. Máme jeden z našich obchodů 
přímo vedle supermarketu. Jsme dražší, ale 
přesto k nám lidé chodí.

Má se maso naklepávat nebo ne?
Záleží na druhu masa a jeho přípravě. Ale 
v žádném případě bych ho nenaklepával ničím 

hodně tvrdým nebo ostrým. Můj tchán mne 
naučil nejideálnější způsob – pěstí. Zatnete ruku 
v pěst a klouby maso naklepáte. Je to jednodu-
ché a přitom maso dostatečně narušíte.

Když si přinesu maso domů, je třeba ho 
před úpravou omýt?
Většina lidí to dělá, ale já nikoliv. Nevidím 
v tom smysl. Stejně maso tepelně zpracuji, 
a navíc ve vodě z kohoutku je více bakterií, než 
na povrchu masa, které si přinesu od řezníka.
 
Občas se na vakuově baleném mase vy-
skytují kapky vody. Není to na závadu?
Kapky na vnitřní straně obalu značí, že maso 
dostalo teplotní šok. Tedy že bylo v chladu, 
pak se dostalo do teplejšího prostředí a bylo 
znovu zchlazeno. Nemusí to být tragédie, ale 
stejně bych se raději podíval po balíčcích, 
kde voda sražená není.

Jaké je u nás ještě nedoceněné maso?
Už jsme toho zažili hodně, jde to ve vlnách. 
Je to deset let, kdy hitem bylo klokaní 
maso. Prodávala se ho velká kvanta a podí-
vejte se, kde je dnes. Kuchaři v restauracích 
objevují stále starší a starší recepty. Pro-
blém mnohdy je sehnat dodávku správné 
suroviny, třeba dnes populární loupané 
plece. Je krásné, že se v restauracích obje-
vují její klasické úpravy, ale býk i kráva mají 
jen dva kusy plece a tvoří je zlomek celkové 
hmotnosti masa. Kdo nechce podvádět 
a používat jiný druh masa, nemůže to dělat 
ve velkém. Ještě extrémnějším příkladem 
jsou líčka.

Vyplatí se řezníkům vyrábět si vlastní 
uzeniny?
Byl by to velký hit, ale bohužel to česká 
legislativa vylučuje. Je nemyslitelné, že by 
řezník naplnil klobásky a na dvoře si je vyu-

dil. Legislativa z nás udělala fabriky – jsem 
malým výrobcem, ale i tak vlastně malým 
masokombinátem. Od roku 2003 se podivuji, 
proč u nás nejde to, co ve Francii, Itálii, Špa-
nělsku, kde mají podmínky mírnější a přitom 
jsou také v EU.
 
Jaké je složení vašich zákazníků, máte 
hodně těch stálých?
Na stálých zákaznících stojí náš obchod. 
Troufám si odhadnout, že více než polovina 
u nás nakupuje více jak deset let. A když 
ráno přehrávám telefonní záznamník, 
u většiny vzkazů už poznám po hlase, kdo mi 
vzkaz zanechal.

Jaké vidíte největší dnešní problémy 
vašeho oboru?
Problémem je, že všichni všemu rozumějí 
a vše kritizují. Pořád slyšíme, jak řezní-
ci okrádají a podvádějí, přitom na vše 
jsou normy. Ano, dělá se místo špekáčku 
„opékáček“, který je ošizený, ale je na něm 
jasně napsané, jaké má složení. Každý si to 
může přečíst. Nebo křehčené maso – pořád 
se propírá, jak se zákazník šidí, ale na jeho 
výrobu je schválená technologie. A na mase 
je napsáno, že je křehčené, takže jaké šizení? 
Lidé by měli kupovat to, co znají, nebo by si 
měli přečíst etiketu. ●

INZERCE

16. září 2014, NH Hotels, Olomouc

Zaměření konference:ZamZaZamZamZaměřeřeě níní kokokoononferrence:

Zajímají Vás možnosti investic, efektivní výroby, šetření nákladů? Jak lze zajistit stálou kvalitu výrobků? Jaké jsou možnosti údržby 
a  vylepšení již instalovaných technologií? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnohem více se pokusíme objasnit na konferenci věnované 
širokému spektru výrobců potravin.

Zeď za Vás sice nepostavíme, ale s pečením chleba pomoct můžeme!

WWW.KONFERENCE-TMI.CZ

• možnosti údržby a podpory již instalovaných technologií

• podpůrná zařízení a aplikace pro efektivní výrobu

• možnosti dodavatelů při automatizaci, modernizaci a údržbě podniků v potravinářském průmyslu

• vývoj automatizace výroby potravin

• investiční záměry v potravinářském průmyslu

• důležitost investic do modernizace provozů pro udržení a zvýšení konkurenceschopnosti 
 v porovnání se zahraničními podniky

• vystoupí zástupci potravinářské komory, spolumajitel společnosti Kofola, univerzitní pracovníci 
 VŠ chemicko-technologické Praha a další

PRO ZÁSTUPCE POTRAVINÁŘSKÝCH PROVOZŮ VSTUP ZDARMA!
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Bílé pivo 
pořád ještě 
neumíme

Testovali jsme 15 vzorků lahvových pše-
ničných piv jak českých, tak zahranič-
ních, která jsou na trhu běžně k dostání. 
První skupinu tvořila piva pasterovaná 
z průmyslových pivovarů (výsledky 
na stranách 18 a 19), druhou nepastero-
vaná z minipivovarů (strana 20). Všech-
na testovaná piva byla neochucená 
a každou skupinu jsme hodnotili zvlášť. 
Vzorky jsme zakoupili v hypermarketech 
a specializovaných pivotékách. Jejich 
ceny se velmi lišily – 0,5 litru pšeničné-

ho piva se dá koupit za 9,90 Kč (od čes-
kého výrobce), ale také za 75 Kč (piva 
zahraniční).  
Chemických analýz se zhostil Výzkumný 
ústav pivovarský a sladařský v Praze. 
Odborníci zjišťovali především obsah 
alkoholu a extraktu původní mladiny. 
Senzorické hodnocení připravil Ústav 
biotechnologie Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze a v porotě zasedlo 
19 odborníků, včetně reprezentantů pivo-
varů, jejichž piva byla v testu zastoupena.

Co hledat na obalu?
Podle české legislativy je pšeničné pivo 
„pivo vyrobené s podílem extraktu z po-
užitého pšeničného sladu vyšším než 
jedna třetina hmotnosti celkově dodané-
ho extraktu“ bez ohledu na to, zda bylo 

vyrobeno svrchním, či spodním kvašením. 
Výrobce je povinen uvádět na obalu název 
druhu, skupiny i podskupiny piva, proto 
se na etiketě můžeme dozvědět například 
„pivo ležák světlé pšeničné, nefiltrované, 
svrchně kvašené“. Pokud pivovar neuvádí, 
že je pivo svrchně kvašené, jedná se o pivo 
kvašené spodně, bez ohledu na to, že jde 
o pivo pšeničné.

Hřebíček i banán
Čím se vlastně pšeničné pivo liší od piva 
klasického typu a proč stojí za to je ochut-
nat? „Jedná se o naprosto jiný typ piva. 
V Čechách jsme zvyklí na spodně kvašená 
piva. Pšeničné pivo patří většinou do skupi-
ny svrchně kvašených piv, to znamená, že 
je kvašené při vyšší teplotě a má zcela jiné 
charakteristiky,“ objasňuje Pavel Dostálek 

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, MF Dnes

Pšeničné pivo u nás má dlouhou historii 
a v 15. až 17. století bylo dokonce nápojem 
převažujícím, proto byly české země nazývány 
krajinou bílého piva. Jeho ústup způsobila až 
vyšší cena pšenice. Na slávu bílého moku se 
v posledních letech snaží navázat jak české velké 
průmyslové pivovary, tak minipivovary. Zajímalo 
nás proto, jak si české pšeničné vede v porovnání 
s vyhlášeným pšeničným pivem německým.

rubrika podporována

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

z Ústavu kvasné chemie a bioinženýrství Vy-
soké školy chemicko-technologické v Praze. 
„V pšeničném pivě jsou rozeznatelné tóny 
ovocné, cítíme banánové aroma až hřebíček. 
Je také charakteristické mírnou kyselostí, 
která u ležáku není, a velmi vysokým řízem. 
Většina pšeničných piv je nefiltrovaných.“ 
Co se obsahu alkoholu týče, rozdíly již tak 
zásadní nejsou – pohybuje se kolem 5 % 
v závislosti na stupňovitosti. 
Pšeničné pivo může být kvašené buď spod-
ně, nebo svrchně. Od klasických ležáků se 
liší chlebovými a obilnými tóny a jemnější 
strukturu. Pšeničné pivo svrchně kvašené 
je kvašeno kvasinkami svrchního kvašení 
a mohou se v něm objevit ovocné tóny. 
Svrchním kvašením se vyrábějí i pšeničná 
piva bavorského typu. Při jejich produkci 
se používá speciální kmen kvasinek, které 
produkují charakteristické esterově ovocné 
(banánové) a kořeněné tóny (hřebíček). 
K výrobě těchto piv je používáno minimálně 
50 % pšeničného sladu (v Německu to bývá 
až 70 %). Piva tohoto typu bývají kyselejší, 
lehce chmelená a velmi osvěžující. Pšeničná 
piva se většinou vyrábějí nefiltrovaná, ob-
jevují se i piva ochucená. Cestu si k bílému 
piva nacházejí Češi pomalu, ale přece. Jejich 
obliba, stejně jako jiných speciálů, pomalu 
roste rok od roku.

Zprvu trpké zdá se
Barva pšeničného piva by měla být světlá 
až slámová, každopádně podstatně 
světlejší než u klasického piva, mírně zaka-
lená, nasycenost vysoká a pěna bohatá. 
Ve vůni bývají cítit kvasnice, kyselost i roz-
ličné ovocné až kořeněné tóny, nejčastěji 
banán a hřebíček. Chuť ovlivňuje obsah 
pšenice, druh použitých kvasnic a typ 
kvašení – měla by být vyvážená, plná, 
přitom lehká, osvěžující a lehce natrp-
klá či příjemně kyselá. „Pšeničné pivo 
bavorského typu je plné, málo hořké pivo 
s intenzivní ovocnou vůní, spíš banánovou 
než hřebíčkovou,“ vysvětluje Jan Šuráň, 
prezident Českomoravského svazu minipi-
vovarů. „Mělo by být krásně vyrovnané, to 
znamená s nízkou hořkostí.“  
Testované vzorky nás překvapily svou 
nevyrovnaností – sešla se piva jak vysoce 
kvalitní ve všech parametrech, tak vzorky 
hodnocené velmi negativně. Většina piv 
měla osvěžující a vyváženou chuť i vůni, 
objevily se ale výjimky s méně vyváženou 
sladkostí a kyselostí a rychle opadávající 
pěnou. Některé vzorky typově neodpo-
vídaly charakteristice pšeničného piva (Pa-
cov, Permon), u dalších vzorků převládala 
intenzivní ovocná chuť i vůně (Herold) 
nebo chyběla typická vůně po banánu 
a hřebíčku (Erdinger). „Degustace byla 
hodně nevyrovnaná. Je vidět, že toto pivo 

u nás nemá takovou tradici a že je pořád 
ještě neumíme,“ zhodnotil dokonce kvalitu 
některých testovaných vzorků Jan Šuráň, 
prezident Českomoravského svazu mini-
pivovarů. Zahanbit pivy bavorskými se ale 
české vzorky nenechaly.

Sláva vítězům
Vítězný vzorek v kategorii pasterovaných, 
Velen Černá Hora, nadchl jak typickou vůní 
s banánovými tóny osvěžující chutí, tak 
hustou pěnou a správným řízem. V ka-
tegorii nepasterovaných se vítězem stal 
vzorek Kocour Weizen velmi příjemné lehce 
natrpklé chuti, s intenzivní vůní po banánu 
a hřebíčku a příjemnou sladkostí a kyselostí. 
Body navíc mu získaly i velmi dobré údaje 
na etiketě a skutečnost, že zjištěný obsah al-
koholu převyšoval deklarovaný údaj. Pořadí 
a charakteristiku ostatních vzorků naleznete 
na následujících stránkách.

Na skle záleží
Pšeničné pivo je typickým lehkým letním 
pivem. „V horku krásně osvěží, a nemají 
vysokou hořkost, takže nezatíží,“ vysvětlu-
je Jan Šuráň. Pivo by mělo být servírováno 
vychlazené na 6 až 8 °C ve vyšší štíhlé 
sklenici. Tento typ piva většinou obsa-
huje sediment, který je třeba rozmíchat. 

Vzniklý matný jev je pro pšeničné pivo 
charakteristický, a i když existují pšenič-
ná piva filtrovaná, nejsou spotřebiteli 
tolik vyhledávána. Pozor je třeba dát i při 
skladování tohoto nápoje, doporučuje se 
uchovávat jej v chladu a temnu do 10 °C. 
„Při skladování záleží také na tom, jestli 
je pivo pasterované, nebo není,“ říká Jan 
Dostálek. „Samozřejmě každé pivo, i to 
pasterované, je dobré uchovávat v chladu. 
Pokud obsahuje živé buňky, nesmíme pivo 
vystavovat vyšším teplotám, protože by 
došlo ke kvašení v lahvi.“ ●



Černá Hora  
Velen
světlý	ležák,	pšeničný,	svrchně	kvašený,	nefiltrovaný
Pivovar: Černá hora
Zakoupeno: Kaufland

Cena:	 
16,90 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
146 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
4,8 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
4,5 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
11,6 %
Složení:	voda, pšeničný slad, 
ječné slady, upravený chmel

Z degustace: Vynikající vyvážené, středně 
plné, osvěžující pivo s typickou vůní a chutí. 
Tmavší, až „ležáková“ barva, mírný zákal, 
hustá pěna, příjemná vůně s banánovými 
tóny, správný říz, střední plnost. 

Známka testu 1,9

Maisel's  
Weisse

Pivovar: Maisel Bayreuth
Zakoupeno: Pivovarský klub Karlín

Cena:	 
75 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
327 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5,2 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
5 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
11,8 %
Složení: voda, pšeničný slad, 
ječný slad, kvasnice, chmel

Z degustace: Dobré, ale nepříliš osvěžující 
pivo s lehce připálenou chutí (zřejmě 
z karamelového sladu) s netypickou tmavou 
barvou. Pěna hustá a drží, vůně příjemná, 
banánová s tóny po hřebíčku, říz odpovídající, 
příjemná sladkost i kyselost, plnost střední. 

Známka testu 2,4

Schöfferhofer  
Hefeweizen
 
Pivovar: Frankfurt am Main
Zakoupeno: Pivovarský klub Karlín

Cena:	 
75 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
30 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
4,7 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
11,2 %
Složení:	voda, pšeničný 
a ječný slad, kvasnice, chmel

Z degustace: Velmi příjemné, středně plné 
pivo s vyšší, lehce ulpívající hořkostí. Sytě 
žlutá barva, lehký zákal, hustá pěna, která ale 
rychle opadává, příjemná banánová vůně, 
správný říz, příjemná kyselost.

Známka testu 2,1

Argus  
Pšeničné
světlý	pšeničný	svrchně	kvašený	nefiltrovaný	ležák
Pivovar: dle našich informací skupina Lobkowicz
Zakoupeno: Lidl

Cena:	 
9,90 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
88 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
4,3 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
4,6 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
11,5 %
Složení: pitná voda, pšeničný 
slad, ječný slad, upravený 
chmel

Z degustace: Velmi příjemné, ale méně 
plné pivo s vyváženou nižší hořkostí. Barva 
slámová, silný kvasnicový zákal, pěna hustá, 
ale rychle opadává, vůně banánová, říz slabší.

Známka testu 2,5

Krušovice  
Pšeničné
ležák	světlý	svrchně	kvašený	pšeničný	nefiltrovaný
Pivovar: Krušovice
Zakoupeno: Kaufland

Cena:	 
9,90 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
140 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
4,3 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
4,7 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
11,2 %
Složení:	pitná voda, ječný slad, 
pšeničný slad, upravený chmel, 
chmelové produkty, kvasinky

Z degustace: Velmi dobré, středně plné 
osvěžující pivo s vyváženou vůní a chutí. 
Světlejší barva, lehký zákal, hustá pěna, 
příjemná vůně po banánu i po hřebíčku, 
správný říz, příjemná sladkost i kyselost.

Známka testu 2,2

Primátor  
Weizenbier
nefiltrované	svrchně	kvašené	světlé	pšeničné	pivo
Pivovar: Náchod
Zakoupeno: Tesco

Cena:	 
17,50 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
336 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
5 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
11,8 %
Složení: voda, pšeničný slad, 
ječný slad, upravený žatecký 
chmel, kvasinky

Z degustace: Chuťově velmi dobré (až 
na koncovou hořkost) pivo s příjemnou, ale 
ne příliš typickou vůní. Barva tmavě žlutá, 
intenzivní opálový zákal, pěna odpovídající, 
rychle opadává, říz slabší, plnost střední, 
méně vyvážená sladkost a kyselost.

Známka testu 2,9

VÍTĚZ
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Samson  
Hefeweizen	nefiltrované	pšeničné	pivo
pšeničný	nefiltrovaný	světlý	ležák
Pivovar: Samson České Budějovice
Zakoupeno: Norma

Cena:	 
11,90 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
49 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5,2 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
5,1 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
11,7 %
Složení: voda, pšeničný slad, 
ječný slad, chmelový extrakt, 
pivovarské kvasinky

Z degustace: Chuťově příjemné, ale velmi 
málo sycené pivo, které postrádá kyselost. 
Tmavší jantarová barva, lehký zákal, 
pěna rychle opadává, vůně příjemná, ale 
méně výrazná, slabý říz, plnost střední, 
nevyvážená hořkost.

Známka testu 2,9

Herold  
pšeničný	kvasnicový	ležák
pšeničný	kvasnicový	světlý	ležák
Pivovar: Herold Březnice
Zakoupeno: Pivovarský klub Praha

Cena:	 
35 Kč/ 0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
246 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
5 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
12,5 %
Složení: pitná voda, chmel, 
kvasinky, pšeničný a ječmený 
slad

Z degustace: Podprůměrné pivo s velmi 
intenzivní ovocnou vůní a chutí, která 
neodpovídá typu. Barva tmavší, ale 
odpovídající, pěna řídká, rychle opadává, říz 
dobrý, plnost střední, chuť lehce poškozena 
oxidací, jinak by byla dobrá.

Známka testu 3,2

Erdinger  
Weissbier	aus	Bayern
světlé	pšeničné	pivo	(vyrobeno	svrchním	kvašením)
Pivovar: Erdinger Erding
Zakoupeno: Pivovarský klub Karlín

Cena:	 
75 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
140 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
do 5,3 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
5,3 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
12,5 %
Složení: voda, pšeničný 
a ječný slad, kvasnice, chmel

Z degustace: Slušné svěží, středně plné pivo, 
které ale spíš než pšeničnému pivu odpovídá 
ležáku, absolutně postrádá typickou vůni 
po banánu a hřebíčku. Zlatavá barva, pěna 
hustá, drží, vůně ovocná, říz dobrý, sladkost 
i kyselost příjemná.

Známka testu 2,9

Paulaner  
Hefe	Weissbier
světlé	pšeničné	kvasnicové	s přírodním	zákalem
Pivovar: Paulaner München
Zakoupeno: Albert

Cena:	 
52,90 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
200 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5,5 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
5,2 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
12,3 %
Složení: voda, pšeničný 
a ječný slad, kvasnice, chmel

Z degustace: Chuťově nevýrazné, příliš 
sladké pivo. Tmavší jantarová barva, mírný 
zákal, chuť mírně připálená, až trpká, ale 
především převládá sladkost, cizí chutě.

Známka testu 3,2
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Kdo piva hodnotil?
Piva	hodnotila	19členná	porota	od-
borníků,	pozvali	jsme	do ní	i zástupce	
pivovarů,	jejichž	piva	byla	zastoupena	
v testu	(kromě	německých):
Pavel Čejka,	 
Výzkumný	ústav	pivovarský	a sladař-
ský	Praha
Pavel Dostálek,	 
Vysoká	škola	chemicko-technologická	
v Praze
Tomáš Erich,	 
předseda	Sdružení	přátel	piva
Jiří Fáměra,	 
vrchní	sládek,	Pivovary	Lobkowicz
František Frantík,	 
šéfredaktor,	Kvasný	průmysl
Jaroslav Hovorka,	 
Sdružení	přátel	piva
Lukáš Jelínek,	 
Vysoká	škola	chemicko-technologická	
v Praze
Rudolf Jung,	 
Vysoká	škola	chemicko-technologická	
v Praze
Oldřich Koza,	 
Střední	průmyslová	škola	potravinář-
ských	technologií	v Praze
Michal Kuřec,	 
technolog,	Pivovary	Lobkowicz
Rudolf Lach,	 
Sdružení	přátel	piva
Alice Lešingrová,	 
Sdružení	přátel	piva
Martin Matuška,	 
sládek,	Pivovar	Matuška
Peter Pašen,	 
Pivovarský	klub	Praha
Martin Slabý,	 
Výzkumný	ústav	pivovarský	a sladař-
ský	Praha
Miroslav Šmejda,	 
sládek,	Pivovar	Primátor
Jan Šuráň,	 
prezident	Českomoravského	svazu	
minipivovarů
Jan Veselý,	 
bývalý	ředitel	Českého	svazu	pivovarů	
a sladoven
Svatopluk Vrzala,	 
obchodní	sládek,	Heineken	ČR



Kocour  
Weizen
pivo	pšeničné	světlé,	svrchně	kvašené
Pivovar: Kocour Varnsdorf
Zakoupeno: Base Camp Gallery Praha

Cena:	 
43 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
39 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
4,7 % obj. 
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
5,6 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
13,1 %
Složení: voda, ječný 
a pšeničný slad, směs 
chmelů, kvasnice

Z degustace: Vyrovnané, dobře pitelné pivo 
s velmi příjemnou vůní a plnou, lehce natrpklou 
chutí, s mírně vyšší hořkostí. Světlá barva, intenzivní 
vůně (banán i hřebíček), dobrý říz, příjemná sladkost 
i kyselost. Skutečný	obsah	alkoholu	je	vyšší	než	
deklarovaný.	Velmi	dobré	údaje	na etiketě.

Známka testu 1,8

Matuška  
Pšeničné	pivo	nefiltrované
pšeničné	speciální	pivo,	svrchně	kvašené
Pivovar: Matuška Broumy
Zakoupeno: Base Camp Gallery Praha

Cena:	 
59,30 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
32 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5,5 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
5,7 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
13,6 %
Složení: voda, ječný a pšeničný 
slad, granulovaný chmel, 
ječmen, pivovarské kvasinky

Z degustace: Jak jsme dodatečně zjistili, pivo 
nebylo v obchodě skladováno v lednici, což se 
projevilo na zhoršené chuti piva. Na lahvi je 
přitom uvedeno „skladovat v temnu a chladu 
do 10 °C“.

Známka testu 3,4

ŠP 12°  
Vimperské	pšeničné
nefiltrované	a nepasterizované	pivo
Pivovar: Šumavský pivovar Vimperk
Zakoupeno: Galerie piva Praha

Cena:	 
40 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
22 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5,4 % obj. 
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
4,8 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
12,2 %
Složení: pitná voda, ječný 
slad, upravený chmel

Z degustace: Výborné pšeničné pivo, 
osvěžující, vyvážené, ale méně výrazné. Světle 
žlutá barva, silnější zákal, velmi kvalitní pěna, 
příjemná vůně (je v ní banán i hřebíček), 
plnost střední, příjemná kyselost. Skutečný	
obsah	alkoholu	je	nižší	než	deklarovaný.

Známka testu 2,2

Pacov  
pšeničné
nefiltrovaný,	nepasterizovaný,	přírodní	ležák
Pivovar: Rodinný pivovar Pacov
Zakoupeno: Galerie piva Praha

Cena:	 
37,50 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
neuvedeno datum spotřeby
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5,5 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
5,7 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
12,7 %
Složení: ječný slad, žatecký 
chmel, voda, pivovarské 
kvasnice

Z degustace: Nepovedené pivo bez pěny, 
bez vůně, bez řízu i bez zákalu. Typově 
neodpovídá pšeničnému pivu. V chuti i vůni 
jablka, vůně ovocného moštu.

Známka testu 4,2

Permon  
Pšeničné	pivo	nefiltrované
svrchně	kvašené,	nepasterované	pivo
Pivovar: Permon Sokolov
Zakoupeno: Base Camp Gallery Praha

Cena:	 
37 Kč/0,5 l
Do konce	trvanlivosti: 
35 dní
Deklarovaný	obsah	alkoholu: 
5 % obj.
Zjištěný	obsah	alkoholu: 
4,6 % obj.
Extrakt	původní	mladiny: 
10,5 %
Složení: voda, pšeničný 
a ječný slad, chmel

Z degustace: Chuťově není špatné, ale 
neodpovídá charakteru pšeničného piva, 
výrazně hořkou chutí připomíná spíš ležák. 
Barva sytá žlutá do oranžova, řídká pěna rychle 
opadává, příjemná banánová vůně, správný říz, 
sladkost i kyselost příjemná, plnost střední.

Známka testu 3,2

VÍTĚZ
TESTU
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testovali jsme pro vás – pšeničná piva nepasterovaná

Jak číst tabulky?
Známka testu:	Průměr	z	hodnocení	
devatenácti	porotců.
Cena:	Pro	srovnání	jsme	ji	přepočítali	
na půl	litru.	Ceny	se	mezi	sebou	hod-
ně	liší,	piva	z minipivovarů	jsou	vždy	
dražší	než	piva	z velkých	průmyslo-
vých	pivovarů.
Skutečný obsah alkoholu	(uvádí	
se	v procentech	objemových)	se	
může	od uvedeného	lišit	až	o 0,5 %,	
dalších	0,05 %	se	připočítává	jako	
nejistota	stanovení.
Do konce trvanlivosti:	Protože	
stáří	piva	může	ovlivnit	jeho	chuť,	
uvádíme	také,	kolik	dní	zbývalo	
v době	degustace	do konce	minimál-
ní	trvanlivosti.	U pasterovaných	piv	
je	záruční	doba	podstatně	delší	než	
u nepasterovaných.	Nepasterovaná	
piva	jsou	také	choulostivější	na tep-
lotní	podmínky	–	musí	být	skladová-
na	při	nízkých	teplotách	maximálně	
do 10	°C.
Extrakt původní mladiny:	Ozna-
čuje	stupňovitost	piva.	Testovaná	
piva	se	pohybovala	od jednáctky	až	
po třináctku.	EPM	se	uvádí	v pro-
centech	hmotnostních	a vlastně	
vyjadřuje	koncentraci	všech	důleži-
tých	látek	v pivu.	Pro	pšeničné	pivo	
není	stanoven.
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křížovka

Nakupujte
hezky česky

DĚKUJEME ZA VAŠE OCENĚNÍ 
V TÉTO PRESTIŽNÍ ANKETĚ!

VYSOKÁ KVALITA ZA VÝHODNOU CENU 
V PENNY OPĚT POTVRZENA!

PENNY_Volba_spotrebitelu_210x297_2014_04_28_RT.indd   1 30.04.14   14:53
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Výsledky našeho testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém hodnocení 
členů redakce. V tabulkách naleznete výsledky testování. Nejedná se o body, nýbrž o pořadí jednotlivých vzorků v parametru chuť.

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Paradoxně Evropě trvalo ještě dlouho, než si 
k inovované klasice našla cestu. Ve velkém se 
ledový čaj začal popíjet až koncem tisíciletí 
a led se začal sypat i do čajů ovocných nebo 
rooibosu. Nejlepší ledové pití si připravíte sami 
doma. Jak na tom jsou prodávané ledové čaje, 
jsme se podívali v našem redakčním testování. 

Zdravější než limonáda?
V prodejní síti jsme zakoupili černé 
čaje s citronem. Zajímalo nás, kolik 
opravdového čaje obsahují a jak jsou na tom 
s energetickou hodnotou. A nestačili jsme 
se divit. Většina spotřebitelů si totiž ledový 
čaj kupuje s přesvědčením, že tělu nabídne 
něco zdravějšího než sladkou limonádu. 
Pravda to být nemusí. Pro děti mohou 
čaje představovat stejně problematickou 
záležitost jako ochucené vody, které jsme 
testovali v červencovém čísle (více na www.
svetpotravin.cz). Tedy – tváří se sice nevinně, 
ale kostek cukru je tam spousta.

Sladké mámení
Cukru v čaji nalezneme požehnaně, 
například u čaje Nestea po vypití sklenice 
o objemu 250 ml získáme 12 % doporučené 
denní dávky kalorií. Někteří výrobci údaj 
o množství cukru navíc ani neuvádějí, u těch 
sdílnějších si odvodíme, že v půl litru čaje 
nalezneme tři až čtyři kostky cukru. Platí zde 
tedy stejně jako u jiných ochucených nápojů 
– měli bychom je konzumovat střídmě 
a neměly by být jediným zdrojem tekutin, 
což platí hlavně pro děti.

Hledejte přírodní
Čaje se sladí cukrem, fruktózou, steviol-glykosidy 
nebo umělými sladidly jako je cyklamát, 
aspartam či sacharin. Všechna tato sladidla patří 
mezi u nás povolené přídatné látky. A jak je to 
s marketingově vděčným tvrzením o sníženém 
obsahu cukru na obalu Nestea? „Potravinou 
se sníženým obsahem energie“ se rozumí 
potravina s obsahem energie sníženým alespoň 
o 30 % vzhledem k původní potravině nebo 
podobnému produktu,“ vysvětluje Pavel Kopřiva 
ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 
„Pokud někdo deklaruje, že výrobek má o 30 % 
nižší obsah energie, jedná se o tzv. srovnávací 
tvrzení. Uvede se rozdíl v množství živiny nebo 
energetické hodnotě.“ Tvrzení musí být pravdivé 
– tedy nápoj opravdu musí mít o 30 % sníženou 
energetickou hodnotu.

Místo lístků barvivo
Co se podílu čaje týče, zákon situaci 
neusnadňuje – v legislativě není zakotveno, 
jaké množství extraktu musí nápoj 
obsahovat, aby se mohl označovat jako 
ledový čaj. Výrobek tak čaje obsahuje 
pramálo a barvy je docíleno barvivy, 
například karamelem. Spíše než o čaj 
se většinou jedná o citronové limonády 
s cukrem, barvivy, konzervanty a aromaty. 

Kde se bere citron?
Citron nalezneme v čajích v množství 
pramalém. Ve výrobcích Rauch a Lipton je 
přidána citronová šťáva, ostatní výrobci sází 
na aroma, tu přírodní, tu umělé. Je na nich, 

zda zveřejní, že se jedná o aroma přírodní. 
Od podílu přírodních příměsí se odvíjejí ceny 
– zatímco Ice Tea v Albertu zakoupíte za 7 Kč, 
u známějších značek je třeba sáhnout hlouběji 
do kapsy. Za balení o objemu 1,5 l se cena 
šplhá až k 40 Kč. Na chuti i kvalitě je to ale znát. 

Čím kratší, tím lepší
V tabulkách naleznete pořadí vzorků podle 
senzorického hodnocení. Podle chuťových 
parametrů vyhrál Rauch, prohřeškem ale je, 
že neuvádí výživové hodnoty. U kaloricky 
bohatých výrobků, kterými ledové čaje 
určitě jsou, by údaje o výživových hodnotách 
měly být samozřejmostí. Čaje tedy vybírejte 
podle chuti, ale nezapomeňte se podívat 
na složení (čím kratší, tím lépe) a tabulku 
výživových hodnot.     ►

Za objev ledového čaje vděčíme létu roku 1904, 
kdy v St. Louis vrcholila Světová výstava. Angličané 
zde chtěli Američanům přiblížit tekutou pochoutku, 
ale s horkým nápojem moc parády nenadělali. Až 
obchodníka Richarda Blechyndena osvítila spásná 
myšlenka – proč nepít čaj studený? Stačilo pár 
kostek ledu a osvěžující trhák byl na světě.

Čaj? Jen cukrová 
voda s citronem!

naše testování

Steviol-glykosidy	 jsou	získávány	fyzikálně-
chemickým	 procesem	 z  rostliny	 stévie,	
která	je	považována	za neschválenou	po-
travinu	 nového	 typu	 a  nelze	 ji	 na  rozdíl	
od  steviol-glykosidů	 používat	 při	 výrobě	
potravin.	U výrobků	slazených	steviol-gly-
kosidy	by	tak	nemělo	být	uváděno:	„slaze-
no	přírodně“,	„s přírodními	sladidly“	nebo	
„bez	umělých	přípravků“.	V takovém	přípa-
dě	se	jedná	o klamání	spotřebitele.	Jak	je	
to	s údajem	výrobku	Nestea	„sladidlo	z pří-
rodního	zdroje	(výtažek	z listu	stévie)“?	„Vý-
tažek	 je	synonymum	pro	extrakt,	o čemž	
v případě	stevie	hovořit	nelze	a toto	ozna-
čení	je	neodpovídající;	sladidlo	z přírodní-
ho	zdroje	je	naopak	označení	odpovídají-
cí,“	vysvětluje	Pavel	Kopřiva	ze	SZPI.

JAK JE TO SE STÉVIÍ?
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Název  Rauch IceTea Lemon 

Výrobce  Rauch
Zakoupeno Billa
Cena za balení 39,90 Kč/1,5 l
Obsah cukru neuvedeno
Energetická hodnota neuvedeno
Složení: černý čaj (voda, extrakt černého čaje), cukr, 
citronová šťáva (2 %) z koncentrátu, okyseleno kyselinou 
citronovou, regulátor kyselosti citronan sodný, barvivo 
karamel, aroma. Čajový extrakt minimálně 12 g/l. 
 

Název  Ice tea Citron 

Výrobce  NELI
Zakoupeno Albert
Cena za balení 7 Kč/1,5 l
Obsah cukru <0,1 g ve 100 ml
Energetická hodnota 3 kJ/100 ml 
Složení: pitná voda, regulátor kyselosti: kyselina 
citronová, báze (obsahuje aroma citron a čaj, přírodní 
citronové aroma, barvivo: sulfito-amoniakový karamel, 
extrakt černý čaj), konzervanty: sorban draselný 
a benzoan sodný, sladidla: cyklamát, aspartam, sacharin

Název  Lipton Ice Tea Lemon 

Výrobce  Unilever
Zakoupeno Billa
Cena za balení 35 Kč/1,5 l
Obsah cukru 17 g/250 ml
Energetická hodnota 120 kJ/100 ml
Složení: voda, cukr, kyselina citronová, extrakt 
z černého čaje (0,14 %), citronová šťáva z koncentrátu 
(0,1 %), aroma, antioxidant: kyselina askorbová, regulátor 
kyselosti: citrát sodný 

Název  Aquila Tea.m 

Výrobce  Karlovarské minerální vody
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 31,90 Kč/1,5 l
Obsah cukru neuvedeno
Energetická hodnota 149 kJ/100 ml
Složení: pramenitá voda, cukr, extrakt z černého čaje 
(0,2 %), citronové aroma, kyselina citronová, kyselina 
fosforečná, barvivo: karamel, konzervant: benzoan sodný, 
antioxidant kyselina L-askorbová 

Název Nestea Lemon 

Výrobce Coca-Cola
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 26,90 Kč/1,5 l
Obsah cukru 12 g/250 ml
Energetická hodnota 83 kJ/100 ml
Složení: voda, cukr, fruktoza, kyselina citronová, 
přírodní čajové a citronové aroma s jinými přírodními 
aromaty, čajový extrakt (0,1 %), citronová šťáva (0,1 %) 
z koncentrátu, regulátor kyselosti: citronan sodný, 
antioxidant kyselina askorbová, sladidlo: steviol-glykosidy 

Název  AriZona Iced Tea 

Výrobce  AriZona Europe C.
Zakoupeno JPServis
Cena za balení 45 Kč/500 ml
Obsah cukru neuvedeno
Energetická hodnota 149 kJ/100 ml
Složení: pitná voda, cukr, antioxidant: kyselina 
askorbová, kyselina: citronová, extrakt z černého čaje 
(0,12 % hm.), přírodní citronové látka určená aromatizaci 
(0,02 % hm.)  

Obsahuje největší podíl čajového extraktu i citronové šťá-
vy z testovaných vzorků. Zato informací o nápoji nalez-
neme pouze minimum, na obal se totiž musí vejít složení 
ve dvanácti jazycích pro téměř celou východní Evropu. 
Úplně také chybí výživové hodnoty a údaje o obsahu 
cukru. Pozitivně hodnotíme čajovou vůni. Chuťově patří 
mezi méně sladší čaje a identifikujeme bez problémů 
i čajovou příchuť, což se nedá říci o všech vzorcích.

Na obal vás určitě nenaláká, spíš upomíná na doby 
dávno minulé. Zarazilo nás poměrně velké množství 
regulátorů, barviv, sladidel a konzervantů. Plusové 
body získává za uvedení průměrných výživových hod-
not a poměrně málo kalorií. Za to však nikterak nevoní 
a v chuti jasně rozpoznáme (pa)chuť umělých sladidel, 
celková chuť je tak plošší a prázdnější než u ostatních 
vzorků. Obsahuje pouze aroma čaje a citronu.

Výrazně žlutý obal má pravděpodobně evokovat 
osvěžení v podobě citronu, jeho vyobrazení však 
na stejnobarevném podkladu úplně zaniká. Čaj ale 
opravdu po citronu voní a chutná. Kladně hodnotíme 
nepřítomnost svíravé sladké chuti, která nás „strašila“ 
u nápojů na posledních místech. Čajová příchuť působí 
poměrně autenticky – plusem tedy je i použití extraktu 
z černého čaje a citronové šťávy při výrobě. 

Obal se nás snaží nalákat na tvrzení „z čajových lístků 
vysoké kvality“ (sbíraných na čajových plantážích na Srí 
Lance) a „čaj, který Češi milují“. Bohužel už se nedozvíme, 
na základě čeho zrovna tento produkt my Češi milujeme. 
Nápoj nabízí pouze citronové aroma, ne citronovou šťávu, 
je hodně kalorický a sladký. Vůně nepřekvapí – voní jako 
citronová limonáda. Kladně hodnotíme nepřítomnost 
konzervantů a umělých barviv.

Snaží se upoutat atraktivním obalem s vyobrazením cit-
ronu a výrazným marketingovým nápisem „o 30 % méně 
cukru (než většina slazených nápojů s čajovým extraktem 
v ČR).“ Toho bylo docíleno sladidlem z přírodního zdroje 
(výtažek listu stevie). Ve složení najdeme upozornění, že 
neobsahuje chemické konzervační látky. Vůně připomíná 
citronovou limonádu, chuť je hodně sladká. Plusem je 
velké množství informací pro spotřebitele.

Na rozdíl od ostatních vzorků nelze hned na první po-
hled poznat, že se jedná o ledový čaj, design spíše při-
pomíná energy drink. Před použitím je nutné protřepat. 
Informace o energetických hodnotách zde nalezneme 
pouze v anglickém jazyce. Čaj je hodně kalorický, chuť 
nijak neoslní. Nejdražší vzorek v testu. Oceňujeme pou-
ze, že neobsahuje umělá barviva a konzervanty, čímž se 
samozřejmě výrobce nezapomíná pochlubit na obalu.

1.

4.

2.

5. 6.

3.

naše testování

VÍTĚZ
TESTU
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nemoci a potraviny

Jedním z nejstarších léků je odnepaměti 
cibule. Ve staré Mezopotámii věřili, že léčí 
prakticky vše. Dnes se její léčivé účinky 
přisuzují především silným antioxidačním 
účinkům, působí i proti zánětům, virům 
a dokonce i rakovině. Jejím stejně povede-
ným bratříčkem je česnek, přírodní antibioti-
kum. Jeho konzumace snižuje riziko infarktu 
a má také preventivní účinky proti rakovině. 
Potřebujete se uklidnit a dobře spát? Pomů-
že med, který má i silné antibiotické účinky.

Léky ze zahrady
Ořechy zase pomáhají snížit hladinu choles-
terolu, regulují hladinu inzulinu a cukru v krvi. 
Zelí bylo ve starém Římě ctěno jako lék na ra-
kovinu, neboť potlačuje růst polypů ve střevě. 
Říká se, že pouhé dvě polévkové lžíce vařené-
ho zelí denně chrání před rakovinou žaludku. 
Zelná šťáva navíc pomáhá léčit žaludeční 
vředy. Silnější účinky má zelí syrové. Neváhejte 
proto všechny tyto plody podzimní sklizně 
zařadit do svého jídelníčku co nejčastěji, právě 

teď jsou v nejlepší kondici. Nestačí vám české 
luhy a háje? Porozhlédněme se tedy po léči-
vých a povzbuzujících potravinách po světě.
 
Co jsou superpotraviny?
Potraviny s velkým množstvím důležitých 
živin, vitaminů a minerálů, enzymů, antioxi-
dantů i vlákniny, které byly známy a použí-
vány odnepaměti, se nazývají superpotravi-
ny. Rostou většinou v drsných podmínkách, 
jako je vysoká nadmořská výška nebo pra-
les, a proto byly nuceny si uchovat extrémní 
zásobu živin, aby vůbec přežily. Jíme-li je 
celé, je to to nejlepší, co můžeme pro svoje 
tělo udělat. Pro tyto superpotraviny nemu-
síme až do daleké Amazonie nebo Peru, 
máme je také v našich zeměpisných šířkách 
– třeba „obyčejné“ borůvky nebo červenou 
řepu. Tepelnou úpravou však superpotravi-
ny své prospěšné vlastnosti ztrácejí. Úřední 
ani vědecká definice superpotravin jako 
takových ovšem neexistuje. Určitě je vhodné 
jimi obohatit svůj jídelníček, ale zároveň my-
slet na to, že pokud se pravidelně nehýbeme 
a naše běžná strava má k ideálu zdravé 
výživy hodně daleko, pak nás pár hrstí goji 
nebo chia semínek nezachrání. 

Božská lékárna
Doplňte si svoji lékárničku o trochu přirozené medicíny. 
Příroda je totiž tou nejlepší lékárnou, jen jsme na její 
dary na rozdíl od našich moudrých předků tak trochu 
pozapomněli. Pomocníky pro prevenci i léčení nejrůznějších 
zdravotních neduhů přitom máme na dosah ruky.

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock
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Acai: vzdálený příbuzný borůvek působí 
jako prevence nemocí srdce a předčas-
ného stárnutí kůže. Kombinace antioxi-
dantů, nasycených mastných kyselin, 
aminokyselin a dalších látek přispívá 
k přirozenějšímu zpracování potravy, 
spalování tuků a ekonomičtějšímu fun-
gování těla. Acai snižuje chuť k jídlu, ale 
zároveň umí nastartovat metabolismus 
člověka. Dodává energii a zpomaluje 
ukládání tuku.

Aloe vera: gel uvnitř listů obsahuje více 
než 200 dosud známých biologicky aktiv-
ních látek. Kromě jiných jsou to vitaminy, 
minerální látky, enzymy, bioflavonoidy, 
cukry a esenciální aminokyseliny, které 
jsou velice podobné těm, které obsahuje 
naše tělo. Tyto látky se v aloe nacházejí 
ve vyváženém poměru, a díky tomu mají 
blahodárný účinek na organismus. Aloe 
dokáže zvýšit biologickou hodnotu vita-
minů a jejich účinky o více než 200 %.

Chlorella: sladkovodní řasa je i přírod-
ním antibiotikem s antibakteriálními 
účinky. Posiluje organismus a zlepšuje 
krevní obraz, urychluje hojení ran a za-
braňuje zánětům. Obsahuje dvakrát více 
bílkovin než luštěniny a pomáhá i při 
detoxikaci. Záběr jejího účinku na zdraví 
je velmi široký, od podpory trávení přes 
zvýšení sexuální výkonnosti až po pre-
ventivní účinky proti rakovině a srdeč-
ním chorobám. 

Goji: silný antioxidant a bohatý zdroj 
karotenoidů, který zlepšuje paměť 
a krvetvorbu, posiluje imunitní systém 
a snižuje krevní tlak. Zlepšuje zrak, kvalitu 
spánku i náladu, účinně působí proti 
stresu a napomáhá obnovovat poškozené 
jaterní buňky, je proto vhodný při nad-
měrném užívání alkoholu. Navíc dokáže 
zvlhčit plíce, čímž působí proti astmatu 
a některým alergiím. V Číně se používá 
jako omlazující ovoce. 

Chia: semínka patřila k hlavním potra-
vinám Aztéků a sloužila i jako platidlo. 
Jsou bohatým zdrojem proteinů, antioxi-
dantů a mastných kyselin a významně 
v těle snižují hladinu cukru, jsou proto 
vhodná pro diabetiky. Podporují správ-
nou funkci plic, jater, ledvin a žlučníku 
a pomáhají předcházet vzniku Alzhei-
merovy choroby. V kombinaci s vodou 
vytvářejí semínka gel, který pomáhá tělo 
hydratovat. 

Kelp: mořská řasa a zdroj lehce stravi-
telných bílkovin a sacharidů s antibakte-
riálními a antivirovými účinky. Pomáhá 
při spalování tuků, podporuje imunitu 
těla a snižuje horečku. Je nejbohatším 
přírodním zdrojem jódu, který pomá-
há normálnímu fungování štítné žlázy. 
Obsahuje navíc minerály a stopové prvky 
jako měď, železo, hořčík, baryum, vápník, 
draslík, chrom, lithium, nikl, titan, vanad, 
křemík a bor.

Quinoa: pyšní se vysokým obsahem bílkovin 
a vlákniny. Díky vysokému zastoupení 
esenciálních aminokyselin se podobá sóje, 
má však vyšší obsah lysinu, methioninu, 
hystidinu, cysteinu a treoninu. Z mastných 
kyselin obsahuje nejvíce linolovou a olejo-
vou. Najdeme v ní i řadu vitaminů, například 
thiamin, riboflavin, kyselinu listovou, beta- 
karoten i vitamin C a minerální látky jako 
fosfor, vápník, hořčík, železo a zinek. ●

nemoci a potraviny

Mrkev vypadá v průřezu jako duhovka 
lidského oka – mrkev dokáže zlepšit 
zrak a krevní oběh.
Rajče má čtyři komory a je červené 
stejně jako lidské srdce – je nezbytné 
pro správné fungování srdce a cév.
Hrozen vína tvarem připomíná srdce, 
každá bobule krvinku – hroznové víno 
revitalizuje srdce a krev.
Rozlousknutý vlašský ořech vypadá jako 
mozek – ořech pomáhá vzniku neuronů, 
které jsou významné pro mozek.
Fazole má tvar ledviny – pečuje 
o ledviny a také zachovává jejich funkci.
Celer, rebarbora a čínské bílé zelí 
vypadají jako kosti a mají i podobný 
obsah sodíku – posilují kostru.
Avokádo, lilek a hrušky připomínají 
ženské pohlavní orgány – podporují 
správnou funkci dělohy a děložního 
čípku. O zdraví a funkcí vaječníků zase 
pečují olivy.
Fíky jsou plné zrníček a rostou po dvou, 
tím se podobají mužským pohlavním 
orgánům – zvyšují pohyblivost spermií 
a podporují jejich množení.
Brambory vypadají jako slinivka 
břišní – dokáží vyvážit glykemický 
index při cukrovce.
Pomeranč, citrony a jiné citrusové plody 
pečují o zdraví prsů a pohyb lymfy. 
Cibule vypadá jako tělní buňky – pomáhá 
k čištění všech tělesných buněk.

JAKÉ POTRAVINY 
POTŘEBUJE NAŠE TĚLO?
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Barry Sears tedy dál pátral po tom, jaký 
efekt na spalování tuku v těle mají určité po-
traviny a jak toho využít pro redukci váhy. 
Na základě svých zjištění pak vypracoval 
zónovou dietu. Podkladem při sestavování 
této diety byla znalost poměru inzulínu 
i glukagonu a snaha řídit rovnováhu při 
tvorbě eikosanoidů. Eikosanoidy jsou látky 
podobné hormonům, které ovlivňují imunit-
ní systém, nervovou soustavu a kardiovas-
kulární systém.

Podstata diety
Zónová dieta je založena na regulaci glyké-
mie. Pracuje s glykemickým indexem, což je 
číselný údaj, který vyjadřuje účinek potravi-
ny na zvýšení hladiny cukru v krvi ve srovná-
ní s referenční potravinou, tj. glukózou. Čím 
vyšší číslo GI, tím rychleji po požití potraviny 
stoupá hladina cukru v krvi a naopak. Kilo-
jouly se v dietě hlídají jen zběžně, ve stravě 
je nutné sledovat zejména příjem sacharidů 
a hlavně těch s vyšším glykemickým in-
dexem. Čím menší výkyvy hladiny krevního 
cukru, tím lépe. Dalším motivem je dodat 
organismu dostatek kvalitních bílkovin 
a určité množství vhodných tuků. 

Dieta nerozděluje potraviny do jakýchsi 
zón, jak by se mohlo podle názvu zdát. Zó-
nou se v tomto případě myslí hormonální 
rovnováha. Touto dietou se tedy vaše tělo 
dostane do oblasti – „zóny“, ve které se 
bude cítit lépe. Poměrem sacharidů, bílko-
vin a tuků se totiž vytváří ideální množství 
inzulinu a glukagonu v těle, čímž tělo 
podle Searse ozdravuje samo sebe. Tyto 
živiny jsou v poměru: tuky 30 %, bílkoviny 
30 % a sacharidy 40 %. Obsah sacharidů je 

Tato dieta oslovuje 
zejména zájemce o aktivní 
životní styl a lidi toužící zhubnout. 
Nejen jako dočasný výstřelek, který 
slibuje rychlý úbytek váhy, ale 
jako trvale jiný způsob stravování. 
Na veřejnost se dostala v roce 
1995. V této době zkoumal 
americký biochemik Barry Sears, 
autor knihy Vstupte do zóny, 
důvody obezity v USA. Zjistil, že 
jednou z příčin je vysoký podíl 
sacharidů ve stravě. 

Vstupte do zóny 
a zhubněte

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

diety

•  vydatná snídaně ihned po probuzení
•  přibližně 3 hodiny pauza mezi 

jednotlivými jídly, nesmíte hladovět
•  poslední jídlo hodinu před spaním, 

nejlépe bílkovinného charakteru
•  pijte dostatek tekutin
•  volte plnohodnotné bílkoviny
•  upřednostňujte sacharidy s nízkým 

glykemickým indexem
•  přidávejte do jídla „zdravý“ tuk
•  nepijte kávu
•  nepijte tvrdý alkohol ani likéry, 

maximálně sklenku vína k jídlu 
•  dietu je vhodné doplnit o sportovní 

aktivitu aerobního charakteru v délce 
trvání 40 až 60 minut

PRAVIDLA  
ZÓNOVÉ DIETY
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oproti aktuálním výživovým doporučením 
(55-60 %) nižší a naopak příjem bílkovin se 
navýšil na dvojnásobek (z 12–15 % u běžné 
populace). Dodržováním poměru bílko-
vin, sacharidů a tuků bude podle autora 
vaše tělo pracovat v jedné zóně, ve které 
se bude redukovat tuk. Tato teorie zón 
předpokládá, že nižší příjem sacharidů 
bude způsobovat vyšší využití tukové 
hmoty pro pokrytí energetických potřeb 
organismu. Jinými slovy, pokud snížíte 
ve stravě příjem sacharidů, donutíte tělo, 
aby získalo energii jinde, což znamená 
z tuků nebo bílkovin.

Talíř na tři části
Hlavní jídlo by energetickým obsahem 
nemělo převýšit hodnotu 2000 kJ. Také 
svačiny by se energetickým obsahem měly 
pohybovat okolo 450 kJ. Talíř si rozdělte 
na tři rovnoměrné části: jedna část by 
měla být pokryta bílkovinami, další dvě 
části talíře by měly být plné zeleniny 
a ovoce. Nemělo by se zapomínat na pitný 
režim složený z vody a neslazených čajů. 
Jelikož si dieta zakládá na pravidelné 

stravě pětkrát až šestkrát denně, tělo ne-
hladoví a spalují se tuky. Snídat byste měli 
do půl hodiny po probuzení a další jídla by 
měla následovat v tříhodinových interva-
lech. Poslední jídlo by mělo přijít přibližně 
hodinu před spaním. Dietu je vhodné 
doplnit pravidelným cvičením. Doporučuje 
se chůze nebo jogging: týdně absolvujte 
6 hodin chůze nebo 3 hodiny joggingu.

Co jíst a co nejíst?
Bílkoviny vám dodá libové kuřecí, krůtí 
a jiné drůbeží maso (především prsní 
svalovina bez kůže), libové hovězí nebo 
telecí maso, ryby a mořské plody, vaječné 
bílky a nízkotučné mléčné výrobky ( jo-
gurty a tvaroh) či tofu. Co se sacharidů 
týče, zaměřte se na potraviny s nízkým 
glykemickým indexem, které zasytí 
na delší dobu: ovoce, zeleninu, celozrn-
né obiloviny (těstoviny, pečivo), ovesné 
vločky a ječmen. Z tuků vybírejte ty 
mononenasycené, například olivový olej, 
avokádo, lískové ořechy, kešu a mandle. 
Pitný režim nejlépe zajistí neperlivá voda 
a zelený nebo ovocný čaj.       ►

diety

Pro koho JE zónová dieta vhodná:
Vhodná je pro sportovce a lidi fyzicky aktivní. Vyšší příjem bílkovin totiž umožňuje 
přirozeně rýsovat a zpevňovat svalovou hmotu při adekvátní fyzické námaze. Nicméně 
lze ji využít pro všechny, kdo chtějí zhubnout. Zejména osoby, které na běžných dietách 
stagnují. Musí však být ochotny změnit jídelníček dlouhodobě a na výsledek si počkat 
několik týdnů až měsíců.
 

Pro koho NENÍ zónová dieta vhodná:
Lidé se sníženou funkcí ledvin by se měli poradit s lékařem, než začnou dodržovat tuto 
dietu, protože se řadí mezi tzv. vysokoproteinové. Snížené množství konzumovaných 
sacharidů může také vést k nedostatku vlákniny. 

Mezi fanynky zónové diety patří i holywoodské hvězdy  Sandra Bullock, Kate Beckinsale  a Jennifer Aniston
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dieta

Mezi nevhodné potraviny pak patří vepřové 
maso, vnitřnosti, žloutky a mléčné výrobky 
s vysokým obsahem tuku, dále některé 
druhy ovoce a zeleniny (mrkev, kukuřice, 
rozinky, banány, papája, mango), džusy, 
brambory, bílé pečivo, bílá rýže, klasické 
těstoviny, cornfl akes a popcorn, bagety, tuč-

né mléčné výrobky, káva, alkohol, slazené 
nápoje a sladkosti (čokoláda, sušenky, cukr, 
med, müsli) a tučné pochoutky typu chipsy, 
hranolky apod.

Pomůže i vám?
Po světě koluje mnoho redukčních diet po-
stavených na nejrůznějších principech, často 
protichůdných. Shoda mezi odborníky panu-
je v tom, že pokud chceme hubnout, musíme 

snížit příjem energie nebo zvýšit výdej. 
Na druhou stranu nevyvážená strava, kdy lidé 
hubnou pomocí jednostranných diet nebo 
konzumací ovocných šťáv či tukožroutské 
polévky, škodí nejen tělu, ale i duši. Zónová 
dieta nepatří mezi diety, které dokážete držet 
jen určitou dobu a shodíte několik kilogramů. 
Jde o přeměnu způsobu stravování, díky 
němuž se naučíte pravidelně jíst a zařazovat 
do jídelníčku vhodné potraviny. Také regula-
ce hladiny krevního cukru je důležitá a může 
být při hubnutí výborným pomocníkem. Ale 
pozor, pokud budete celý den konzumovat 
sacharidy s nízkým glykemickým indexem 
a večer to „vyvážíte“ tučným sýrem, pak s kily 
nezatočíte. Přesto lze konstatovat, že tato 
dieta patří mezi ty „rozumnější“ v dietním 
seriálu a hubnout podle ní budou hlavně lidé 
zvyklí věnovat se sportu. ●

•  netrpíte hladem – časové rozpětí 
mezi jídly je maximálně 4 hodiny 
a poslední jídlo si můžete dopřát 
i před spaním

•  jíte pravidelně
•  přemýšlíte o tom, co jíte

•  dodáváte tělu dostatek minerálních 
látek a vitaminů

•  změna životního stylu

VÝHODY 
ZÓNOVÉ DIETY

•  pomalé hubnutí (díky relativně 
vysoké kalorické hodnotě stravy)

•  po návratu ke starému stravování 
může nastat jo-jo efekt  

•  náročné plánování jídelníčku 
a počítání (budete si muset 
nastudovat hodnoty glykemického 
indexu i množství sacharidů 
jednotlivých potravin)

•  tělu může chybět „rychlá energie“ ze 
sacharidů, což může mít za následek 
únavu a chutě na sladké

•  vyšší výdaje za potraviny

NEVÝHODY 
ZÓNOVÉ DIETY

Příklad jídelníčku
Snídaně  omeleta z vaječných bílků, půl krajíce žitného chleba, grapefruit
Přesnídávka  proteinový nápoj
Oběd  sendvič (salát z kuřete v pita chhlebu), malý salát nebo jeden kus 

ovoce
Svačina  plátek krůtích prsou, zelenina
Večeře  libové hovězí maso, jeden kus oovoce
Noční svačina  tvaroh nebo sýr

Snídaně  kaše z ovesných vloček, 1/2 sklenice hroznů nebo 1/2 grapefruitu, 
bylinkový čaj

Přesnídávka  plátky krůtích prsou
Oběd  kuřecí polévka s čočkou, zelenýý salát s avokádem a dreesisinkem z oli-

vového oleje a octa, hruška
Svačina  celer s burákovým máslem nebbo pastou z cizrny
Večeře  fi lety z tuňáka, pařená brokolicce nebo květák, plátky rajčata s olivo-

vým olejem, mandle

Snídaně  šunka, eidam, krajíček celozrnného chleba, 1/2 šálku hroznového vína
Přesnídávka  kuřecí prsní šunka, rajčata
Oběd  ryba na grilu, dušená brokolicee se lžičkou olivového oleje
Svačina  sýr cottage, paprika
Večeře  restovaná kuřecí prsíčka, rýže nnatural, dušené žampiony

V „zóně“ hubne i Demi Moore
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chutě českých regionů

V tomto krásném a historicky velmi 
bohatém kraji sídlí mimo jiné i firma, jejíž 
výrobky snad ani nemusíme představovat. 
Nicméně si některé z nich trochu přiblíží-
me, popřípadě z nich uvaříme dobré jídlo. 
Řeč bude o výrobcích firmy Hamé, s.r.o. 
Některé ale známe spíš pod jinými obchod-
ními značkami jako např. Otma, Znojmia, 
Veselá Pastýřka, Hamánek, Hamé Life Style 
a Vasco da Gama.

Za kečupem do Mařatic
Okolí Uherského Hradiště, podhůří Chřibů, 
úval Moravy, výběžky Vizovické a Hlucké 
vrchoviny jsou krajem starobylým, maleb-
ným a pestrým. V jeho středu leží trojměstí 
Uherské Hradiště-Staré Město-Kunovice, 
jedno z hlavních center Velké Moravy a dnes 
jedna z nejzajímavějších archeologických 
lokalit. Ale je tu také řada obcí zemědělských 
a vinařských, v nichž najdete památky lidové 
architektury, které vytvářejí malebný kontrast 
zámkům, klášterům, kostelům a výstavným 
domům Uherského Hradiště a dalších měst 
oblasti. Ať už přijedete v kteroukoli roční 
dobu, zjistíte, že je toho hodně, co můžete 
v tomto kraji zažít: masopustní veselice, košt 
vína, vinobraní, Slovácké hody s právem, 
jízda králů nebo filmový festival, zajímavá vý-
stava, hudební či divadelní vystoupení, toulky 
přírodou, projížďky na koni, na lodi, seskoky 
padákem z letadla ze čtyř kilometrů nebo 
posezení ve sklípku. Stačí si jen vybrat.

Gurmán z Kunovic
Kde se vzal a z čeho se dělá? Kečup je druh 
husté zeleninové omáčky. Jeho základ kdysi 
vznikl ve východní Asii, kde se používal jako 
omáčka na ryby. Jak ho známe my, je vyroben 
z rajčatového protlaku, koření a dalších 
přísad, díky tomu má červené zabarvení. 
Obvykle je používán k ochucení jídla nebo se 
podává s klobásami, hamburgery, hranolky, 
párky v rohlíku, s těstovinami i se sýrem, rýží 
a často se také jí s fish and chips. O půvo-
du kečupu existuje více teorií a počátek je 
zasazován do Číny, Indie, Malajsie, Viet-
namu, Japonska a Francie. V angličtině se 
kečup (pod různými jmény: catsup, catchup, 
ketsup, kitchup či ketchup) poprvé vyskytuje 
ve slovníku z roku 1690 ve významu husté 
východoindické omáčky nebo později jakékoli 
omáčky obsahující ocet. Název „kečup“ vznikl 
v Asii, kde byla výslovnost „ketjap“. Američané 
se zasloužili o jeho popularizaci a název téměř 
zachovali tak, jak ho známe dodnes.       ►

Rajská ze Slovácka
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

rubrika podporována

Udělejme si malý výlet na Slovácko nebo také Moravské 
Slovácko, do národopisné oblasti jižní a jihovýchodní 
Moravy ležící jihovýchodně od Brna. Její přirozené 
hranice tvoří na severu a severozápadě pohoří Ždánický 
les a Chřiby. Na jihovýchodě pak hřeben Bílých Karpat 
na moravsko-slovenském pomezí a na jihu tok řeky Dyje. 
Slovácko zahrnuje okres Hodonín a Uherské Hradiště 
a zasahuje do okresů Zlín a Břeclav.
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Když se řekne Kunovice…
Vyslovíme-li název města Kunovice, snad 
každý Čech připojí dovětek letadla. Pro 
obyčejného poutníka je asi nejzajímavěj-
ším momentem návštěva zdejšího muzea.
V polovině 30. let 20. století zde vznikl 
letecký závod jako pobočka továrny 
Avia. Během druhé světové války letecký 
závod sloužil k opravám letadel, po válce 
se tu dokonce vyráběly sportovní auto-
mobily. Nyní ale zpět k našemu dnešní-
mu tématu, a tím je kečup a podobné 
omáčky. Předtím ještě ale dva vskutku 
krajové recepty.

Kraj vína a kečupů
Společnost Hamé, která vyrábí kečupy 
a další produkty nejen z rajských jablíček, 
a prodává je pod značkou OTMA, sídlí 
v Kunovicích. Ovšem výroba omáček a ke-
čupů se odehrává v Mařaticích, což je část 
Uherského Hradiště. Osada Mařatice patřila 
už ve 13. století cisterciáckému klášteru 
na Velehradě. Z historických pramenů nelze 

ale doložit, zda zdejší vinice byly v obci 
již v době jejího založení. Dnes tvoří jejich 
nerovnoměrné řady výrazný krajinotvorný 
prvek. Ze svahů, porostlých vinnou révou, 
je výhled na celé město. Na západě je vidět 
panorama Buchlovských hor se siluetou 
hradu Buchlova. Zdejší vinohrady byly 
v minulosti rozděleny na městské, jejichž 
majiteli byli občané hradištní, a selské, 
které patřily mařatickým. Na viničních tra-
tích Dolní hora, Prostřední hora, Soví hora 
a Hlaviny se pěstují především vína bílá. 
Mimořádnou kvalitu má odrůda Rulandské 
bílé s typickou vůní chlebového kvásku. 
O tom ale někdy jindy. Teď se vraťme zpět 
ke kečupům. Mnoho výrobků pod značkou 
Otma má totiž značku národní kvality KLA-
SA. Pojďme některý z nich ochutnat.
Kečupy, paštiky, masové konzervy, hotová 
jídla, zeleninové výrobky, ovocné směsi, 
džemy, kompoty, kojenecká strava, bagety, 
sendviče – to vše vyrábí Hamé, s.r.o.
Současná společnost svůj výrobní program 
průběžně rozšiřuje v souladu s požadavky 
moderního způsobu stravování. Hamé vlast-
ní sedm výrobních závodů v České republice 
a dva v zahraničí: závody Caracal v Rumun-
sku a Bogoljubovo v Ruské federaci.

Hrad Buchlov je oblíbeným výletním cílem Nedachlebský kroj sluší malým i velkým

ZELNÉ ŠIŠKY S CIBULÍ
Ingredience: 600 g bílého hlávkového 
zelí, sůl, 500 g hrubé mouky, 40 g sádla, 
1 velká cibule

Postup: Zelí nastrouháme na nudličky, po-
solíme a necháme půl hodiny stát. Pak z něj 
vytlačíme vodu a přidáme mouku a sůl. Vy-
tvoříme šišky, které uvaříme v osolené vodě 
(stejně jako bramborové noky 5 až 10 minut 
podle velikosti šišek), pomastíme usmaže-
nou cibulkou na sádle a podáváme. 

KRAJANEC 
Ingredience: hladká mouka, trochu mléka, 
1 vejce, jeden bílek, trochu prášku do peči-
va, máslo na potření

Postup: Suroviny vymísíme, těsto rozválíme 
na asi 2 cm tlustý plát, potřeme máslem, pře-
ložíme a rozválíme. Tento postup zopakuje-
me třikrát, poté položíme na vymazaný plech 
a pečeme dorůžova při 180 °C.

SALÁTOVÁ OMÁČKA Z KUNOVIC
Do hrnce vložíme větší hrst sádla nebo 1 dcl 
oleje, pět lžic hladké mouky, uděláme svět-
lou jíšku, přidáme vlažnou vodu a rozředíme 
do požadované hustoty dle vlastní obliby. 
Přidáme lžičku octa, osolíme, aby jíška 
byla sytější a výraznější. Omytý hlávkový 
salát natrháme na menší kusy a vmícháme 
do bešamelu, aby se jím listy obalily. Zali-
jeme studenou smetanou na vaření nebo 
kysanou. Podáváme bez masa, s krajancem 
nebo hrnkovým knedlíkem. 

JAK UVAŘIT KEČUP DOMA?
Máte-li doma možnost pěstovat rajská jabl-
ka a urodí se vám jich víc, než stíháte sníst, 
je dobré vědět, jak zpracovat přebytky. Mů-
žete si tak doma uvařit jednoduchý rajský 
protlak nebo ochucený kečup. Tady je jeden 
z mnoha zaručeně dobrých receptů.

Ingredience: 1 kg rajčat, 1 špetka mleté 
červené papriky, 1 menší cibule, 1 lžička 
soli, 2 kuličky nového koření, 2 hřebíčky, 
1 lžička cukru, 1 lžička hořčičného semínka, 
mletý bílý pepř, 1 l rajčatového protlaku, 
1 dl octa (8 %)

Postup: Zralá a masitá rajčata umyjeme, 
nahnilé a nejedlé části odstraníme. Rajčata 
nakrájíme a rozvaříme nejlépe ve smal-
tovaném nebo skleněném hrnci. Pak je 
prolisujeme. Protlak odměříme a přelijeme 
do čistého hrnce. Cibuli a ostatní koření 
vložíme do čistého bílého lněného sáčku, 
který převážeme a dáme vařit spolu s pro-
tlakem. Vaříme do zhoustnutí. Přidáme sůl, 
ocet, mletou červenou papriku, cukr a chvíli 
povaříme. Sáček s cibulí a kořením vyjme-
me a horký protlak nalijeme do sklenic 
vypláchnutých vařící vodou. Tento kořeněný 
rajčatový kečup nesterilizujeme. Vychladlý 
ho uložíme na chladné místo.
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Kraj plný naučných stezek
Oblast Uherského Hradiště a okolí zasahuje 
předhůří Chřibů, nivu řeky Moravy, zvlněnou 
krajinu v okolí Hluku a jihozápadní výběžky 
Vizovických vrchů. Na tomto území se nachází 
řada zajímavostí jako například přírodní park 
Prakšická vrchovina mezi Uherským Hradiš-
těm a Brodem, Stříbrnické paseky na úbočí 
Chřibů nebo lužní lokality. Tůň u Kostelan je 
jednou z posledních lokalit vzácné kotvice 

plovoucí, Kolébky zase domovem včelojeda 
lesního. Na Ostrožských jezerech můžete 
zahlédnout kormorány, husu velkou, potápku 
roháče nebo moudivláčka lužního. Po krásách 
Kunovického lesa, přírody v okolí Kostelan, 
Huštěnovic, Uherského Hradiště a podhůří 
Chřibů vás provede pětice naučných stezek.

Od vína k léčivým pramenům
Slovácko je známé nejen vínem a slivovicí, 
ale také léčivými prameny. Využití zdejších 
léčivých vod má dlouhou tradici, sahající až 
do 16. století. Již tehdy jsou popisovány vývěry 
sirnaté kyselky v Nezdenicích mezi Uherským 
Brodem a Bojkovicemi jako vyhledávané místo 
s léčivou vodou. Sirnaté prameny pomáhaly 
také v dnes již zaniklých lázních U Zdravé vody 
poblíž Koryčan nebo v lázních Heliga v Čejči. 
Neduhy léčily rovněž minerální prameny 
v lázních v Petrově. Navíc v kraji byl a dodnes 
je bezpočet místních pramenů a studánek, 
z nichž mnohé jsou opředeny pověstmi o léči-
vé síle. V okolí Uherského Hradiště  
v Ostrožské Nové Vsi fungují od roku 1903 
sirnaté lázně, které pomáhají léčit revmatické 
a kožní nemoci. K úspěchům lázní přispívá 
i možnost bohatého kulturního a společenské-
ho vyžití v blízkém Uherském Hradišti.

Dnes můžete využít moderně vybavená 
lázeňská zařízení v Hodoníně, Luhačovicích, 
Ostrožské Nové Vsi, Buchlovicích-Smraďav-
ce, Lednici nebo Zlíně-Kostelci. Důležitou 
součástí léčby tvoří kromě již zmíněných 
léčivých vod také krásné prostředí, možnosti 
vycházek do přírody a nabídka kulturních 
a společenských akcí. I v tomto ohledu 
obstojí lázeňská zařízení na Slovácku se ctí. 
A navíc si zde můžete pochutnat na místních 
specialitách, neboť jsou organizovány různé 
soutěže a ochutnávky zdejších tradičních 
jídel i nápojů. Ojedinělý je košt krajanců, 
o kterém se dá říci, že je jediným na světě, 
a letos probíhal v dubnu při „Blanickém 
koštu gořalek“. Soutěžilo na třicet různých 
výrobků od místních i přespolních kuchařek. 
Krajanec je starodávné selské slané pečivo, 
které se podávalo k polévkám a omáčkám 
místo dnešních knedlíků nebo chleba. ●

RAJSKÁ OMÁČKA
Ingredience: Otma Gurmán rajčata krájená, 
120 g rajčatového protlaku Otma, 215 g 
smetany na vaření, 4 kuličky pepře, 4 kuličky 
nového koření, 2 ks bobkového listu, 3 lžíce 
hladké mouky, špetka tymiánu, 10 lžiček 
cukru, 4 lžíce sádla, 1 cibule, ocet, sůl

Postup: Do rozehřátého sádla vmícháme 
10 lžiček cukru a počkáme, dokud směs 
nezkaramelizuje. Mezitím si do hrníčku 
scedíme nálev z rajčat. Okapaná rajčata 
přidáme do zkaramelizované směsi, chvilku 
povaříme a poté postupně přidáváme 
nakrájenou cibuli, pepř, nové koření, tymián 
a bobkový list. Opět necháme povařit a po-
stupně přiléváme scezený nálev z rajčat. 
Směs dusíme, dokud cibule nezměkne. 
Následně směs propasírujeme, do omáčky 
přidáme protlak, dle potřeby dochutíme 
octem, cukrem a solí. Nakonec přimícháme 
smetanu, ve které jsme si rozkvedlali mou-
ku. Chvilku povaříme a můžeme podávat. 
Doporučujeme podávat s těstovinovými 
kolínky nebo houskovým knedlíkem.

NOVOVESKÉ PAGÁČKY
Ingredience: 500 g hladké mouky, 150 g sád-
la nebo mletých škvarků, 150 g tuku (másla), 
200 g zakysané smetany, 1 vejce, 30 ml mlé-
ka (podle potřeby), sůl

Postup: Suroviny smícháme a vytvoříme 
tužší těsto, které necháme nejméně půl 
hodiny odpočívat. Pak ho rozválíme na celý 
plech nebo uděláme bochánky a z nich 
rozválíme kolečka o průměru 12 až 15 cm. 
Pagáčky před upečením můžeme posolit. 
Pečeme v předem vyhřáté troubě na 200 °C 
asi 20 minut, až jsou zlatavé.
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U sousedů je tráva opět zelenější – nikterak 
překvapivě jsme totiž pozadu za ostatními 
evropskými zeměmi i v tomto ohledu. Zatím-
co v jiných státech funguje regulace školních 
automatů, u nás se k tomuto kroku zatím 
opatrně přistupuje. A je proč. Jak uvádí stu-
die Státního zdravotního ústavu, „automaty 
ve školách s obsahem nevhodných potravin, 
nezřídka s vysokým obsahem soli a taktéž 
přeslazených nápojů, jsou součástí celkové-
ho ‚obezitogenního‘ prostředí, které dětskou 
obezitu významně ovlivňuje“.

Zákaz nebo regulace?
Jak se s touto problematikou vyrovnávají 
evropské země? Francie jako jediná již v roce 
2005 prodej ve školních automatech úplně 
zakázala, po jejím vzoru přistoupil ke stejné-

mu kroku i magistrát v Bruselu. V Itálii obsah 
automatů kontroluje škola, případně rodiče, 
a ukázalo se, že děti si na zdravý obsah auto-
matů po určité době, kdy jim byly nabízeny 
zdarma, zvykly. Automaty reguluje i Velká 
Británie, která zakázala prodej sladkostí, 
slazených nápojů a fastfoodových pokrmů. 
V Německu se o obsah automatů starají 
jednotlivé spolkové země, automaty nejsou 
regulovány. A v roce 2013 byl vydán zákaz 
prodeje nezdravých vysoce kalorických jídel 
ve školách na celém území USA.

Pozitiva pro všechny
U nás ministerstvo zdravotnictví ve spolu-
práci s resortem školství připravuje opatření 
směřovaná do oblasti regulace sortimentu 
nabídky nápojů a potravin ve školních auto-

matech a bufetech, a to v souladu se zásada-
mi zdravé výživy. Současná legislativa MŠMT 
nechává na odpovědnosti ředitele školy, jaký 
sortiment potravin žákům takto nabídne. 

České školství ovládá zvláštní paradox – zatímco během výuky se děti 
učí o zásadách zdravé výživy, o přestávce si ve školním automatu mohou 
nakoupit svačinu dle libosti. A hojně tohoto práva svobodné volby využívají. 
Nejčastěji nakupují oříšky, chipsy a bagety, které vydatně zapíjejí colou 

a dalšími sladkými limonádami. 
Podle průzkumů si v bufetu či 

automatu kupuje oběd každý 
pátý žák a svačinu si tamtéž 
pořizuje celá polovina.

Víte, co jí vaše dítě?

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

•  nedostatečný příjem čerstvého ovoce 
a zeleniny

•  nedostatek mléčných výrobků

•  žádná snídaně

•  deficit vlákniny, jodu, železa

•  vysoký příjem soli a cukru

•  nedostatečný pitný režim

CHYBY DĚTSKÉHO 
STRAVOVÁNÍ
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Nejrychlejší cestou k nápravě je tedy právě 
rozhodnutí ředitelů jednotlivých škol. 
„Nejdříve je třeba začít s osvětou a vyjed-
návat se školními zařízeními,“ souhlasí 
výživový specialista Martin Škába. „Vše musí 
jít odshora. Mám zkušenosti, že pokud je 
ředitel nakloněn zdravému životnímu stylu, 
je mnohem lehčí prosadit zdravější věci 
do školy i jídelen.“ Na ředitele škol, ale také 
na rodiče, se chce obrátit i ministr zdra-
votnictví Svatopluk Němeček: „Je potřeba 
apelovat nejen na rodiče, aby dbali na to, 
co jejich děti konzumují, ale také na ředitele 
škol, aby omezili přístup dětí k extrémně 
nevhodným potravinám, jakými jsou slaze-
né nápoje, nejrůznější čokoládové tyčinky, 
smažené brambůrky a podobně.“ 
Školám je nápomocné i ministerstvo 
zdravotnictví, které zatím vytvořilo se-
znam doporučených potravin, které by se 
ve školních bufetech a automatech mohly 
prodávat. Nová vyhláška, která plně reguluje 
obsah školních automatů, by pak měla platit 
od začátku roku 2015. Ministerstvo si od ní 
slibuje, že přestane stoupat počet obézních 
dětí a celkově se zlepší jejich zdravotní stav. 

Dalším pozitivním efektem by mělo být, že 
se české ovoce a zelenina dočkají význam-
ného zdroje odbytu, pokud budou školy 
spolupracovat přímo se zemědělci.

Hyperaktivita a přibývání na váze
A kdo určí, co konkrétně by se dětem 
mělo nabízet? O povoleném sortimentu 
by měli rozhodovat odborníci na výživu. 
Ministerstvo školství sice přišlo s ná-
vrhem nezdravé potraviny na školách 
rovnou zakázat, tento razantní krok však 
nebude třeba, pokud dojde k rozumné 
a promyšlené regulaci. Školní automaty 
mají totiž i svá pozitiva. „Automaty jsou 
obecně dobrým nápadem,“ říká Martin 
Škába. „Problém je dnes v tom, co v nich 
nalezneme. Jsou tam většinou nezdravé 
sladkosti, bílé pečivo, obložené bagety 
nejčastěji se šunkou, která díky dusita-
nům není pro děti vhodná, sladké a další 
různé kolové nápoje. Takové jídlo nejenže 
moc nepodporuje mozkovou činnost 
dítěte, ale často podporuje hyperakti-
vitu a přibírání na váze. Dítě si zadělává 
na civilizační choroby v budoucím věku.“ 
Výživový poradce souhlasí i s možností, 
že by prodej v automatech reguloval stát. 
„Regulace obsahu automatů je skvělý ná-
pad,“ říká Martin Škába. „Škola je přece 

ve správě státu. Jestliže jí jde o vzdělání 
dětí, tak by jí mělo jít i o zdravý vývoj 
dětí. A s tím velmi souvisí, jak se dítě 
stravuje a co pije,“ vysvětluje.

Uzdravme svůj automat
K problematice ovlivňování sortimentu 
potravin automatů a bufetů v souladu se 
zásadami zdravé výživy byl vydán edukač-
ní materiál „Zdravá školní svačina aneb 
uzdravme svůj školní automat a bufet“. 
Je určen pro odbornou i laickou veřejnost 
jako metodika pro výběr sortimentu nápojů 
a potravin ve školách a školských zařízeních. 
Cílem publikace je usnadnit zřizovatelům 
a provozovatelům škol výběr vhodných 
potravin. Publikace má rovněž sloužit 
výrobcům i dodavatelům potravin pro školy 
a školská zařízení jako doporučení pro úpra-
vu stávajících receptur výrobků a přípravu 
nového sortimentu. Pro pedagogy a rodiče 
pak má být vodítkem, které potraviny dopo-
ručit jako pravidelnou součást jídelníčku. ●

ZDRAVÉ A RYCHLÉ SVAČINKY 
PRO ŠKOLÁKY
Chléb s kozím sýrem 
2 plátky celozrnného kváskového chleba, 
rostlinná pomazánka (rozmixované kešu 
a mandle se zeleninou s přidáním lněného 
oleje a rozemletého lněného semínka), kozí 
sýr a okurka 

Tempeh s cizrnou 
2 plátky slunečnicového chleba, cizrnová 
pomazánka, tempeh, para ořechy a paprika
Ovoce a tyčinka 
jablko a zdravá proteinová tyčinka bez 
přidaného cukru a umělých sladidel

Skutečnost, že jsou dětem nabízeny 
převážně potraviny nezdravé, potvrdila 
hygienická služba v rámci celostátního 
monitoringu nabídky možností stravo-
vání ve školách. Ze zjištěných výsled-
ků šetření vyplývá, že v 82 % automatů 
na chlazené nápoje jsou nabízeny nápo-
je slazené. V nabídce jídelních automatů 
jsou nejvíce zastoupeny balené cukro-
vinky, a to v 86 %. Ve školních bufetech 
jsou v sortimentu potravin nejčastěji za-
stoupeny slané chuťovky (58 %) a jemné 
pečivo (56 %), z nápojů jsou to přede-
vším slazené slabě mineralizované vody, 
a to v 66 % bufetů.

JAK JEDÍ  
ČESKÉ DĚTI?
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Připravila Šárka Škachová (www.gurmanka.cz), foto shutterstock, Šárka Škachová

Mák setý je kulturní rostlina původem z Malé 
Asie. Nejstarší nálezy máku pocházejí z mladší 
doby kamenné. Sumerové ho znali jako lektvar 
pro dobrý spánek a mák byl zasvěcený bohu 
spánku Hypnovi. Blahodárný vliv na nervovou 
soustavu a jeho léčivé účinky při zmírňování 
bolesti odhalili staří Řekové, Římané 

i Egypťané. Z oblasti Středozemního moře 
putoval mák do Indie a Číny, kde se uplatnil 
ve stravě v 8. století. První zmínka o máku 
u nás byla nalezena ve výměnkové smlouvě 
oseckého kláštera z roku 1326.

Maková současnost
Mák je jednoletá bylina dorůstající 
výšky až 1,8 m s plody mnohosemenné 
tobolky, zvané makovice. Na našem 
území má pěstování máku dlouholetou 
tradici. V některých zemích je prodej 
máku vzhledem k jeho obsahu opiátu 
morfinu zakázán, aby jeho rostliny 
nemohly být zneužívány pro výrobu 
omamných prostředků. Co se týká legální 
produkce, hraje Česko nejvýznačnější 
pozici na světovém trhu. Prvenství 

nedržíme nikoli co do množství, ale co 
do kvality. Věděli jste, že semena máku 
se vyskytují v celé barevné paletě odstínů 
– bílé, žluté, okrové, červené, fialové, 
hnědé, modré, černé a šedé? Z těchto 
barevných variant mají větší uplatnění 
bílý, šedý a modrosemenný mák. Právě 
ten je nejběžněji užívaným mákem pro 
potravinářské účely ve střední Evropě.

Pro zdraví i krásu
Unikátnost máku tkví ve vysokém obsahu 
vápníku. Na 100 g máku ho připadá 1 438 mg. 
Obsahuje jej třikrát více než sýry a dvanáctkrát 
více než mléko, proto se dá říct, že poctivá 

Superpotravina 
pro zdraví i krásu
Český mák, dříve typický krajinotvorný prvek našeho 
venkova, se v roce 2011 rozprostíral na 31 000 ha půdy, 
ale v roce 2012 dle ČSÚ byl zaset jen na 18 363 ha. 
Smutně hledím na jeho ústup před řepkou olejkou 
a kladu si otázku – snad nedopustíme, aby český 
makový koláček byl jen vzpomínkou na minulost?

co byste měli vědět o máku

Ingredience: 100 g čerstvých makových 
semínek, 850 – 1000 ml vody
Postup: Semínka propláchneme, zalijeme 
vodou a necháme přes noc stát v pokojo-
vé teplotě, aby se z nich uvolnil tuk. Podle 
množství tekutiny určíme texturu makové-
ho mléka. S menším množstvím vody bude 
mléko husté a krémové. Odstátou vodu 
s mákem umixujeme do pěny a přes jemné 
sítko přecedíme do sklenice. Mléko je vhod-
né při překyseleném organismu. Nesladí-
me ho, ale pokud přisladit chceme, zvolíme 
med, třtinový cukr nebo javorový sirup.

MAKOVÉ MLÉKO



MAKOVÁ BÁBOVKA 
S JABLKY
Ingredience: těsto: 100 g celozrnné jemně mleté pšeničné 
mouky, 80 g polohrubé pšeničné mouky, 220 ml mléka, 
150 g strouhaných jablek, 100 g mletých vlašských ořechů, 
50 g mletého máku, 2 vejce, 60 g třtinového cukru, 3 lžíce 
slunečnicového oleje, 1 kypřicí prášek do pečiva, máslo 
a hrubá mouka na vymazání a vysypání bábovkové formy, 
poleva: 2 lžíce meruňkové marmelády, 3 lžíce vody, 1 lžíce 
rumu, nemletý mák na posypání

Postup: Mouku prosejeme do mísy, smícháme s kypřicím 
práškem, mákem a ořechy. Přidáme utřené žloutky s ole-
jem a třtinovým cukrem. Vmícháme strouhaná jablka se 
sněhem z bílků a vypracujeme polotuhé těsto, které vlije-
me do vymazané a moukou vysypané bábovkové formy. 
Pečeme v troubě předehřáté na 180 °C asi 45 minut. Vlaž-
nou bábovku vyklopíme a pomažeme polevou z rozvařené 
marmelády s vodou a rumem. Povrch bábovky posypeme 
nemletým mákem a necháme vychladnout.
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maková buchta nebo koláček je vynikajícím 
zdrojem doplnění vápníku. Potřebné denní 
množství vápníku získáme z vyvážené stravy 
přirozeně, ale v některých etapách života je 
zapotřebí příjem vápníku zvýšit, zejména 
v období dětství, dospívání, těhotenství a stáří. 

Každý dospělý člověk do padesáti let věku 
by měl denně přijmout 1 000 mg vápníku, 
ale osoby nad padesát by hranici měly 
zvýšit na 1 200 až 1300 mg vápníku, neboť 
tak mohou bojovat proti riziku onemocnění 
osteoporózou. Mák zpomaluje stárnutí, působí 
jako prevence proti nádorům, tlumí obtíže 
dýchacích cest a je tišícím prostředkem. 
Zlepšuje hojení ran, podporuje činnost 
nervového systému a zvyšuje plodnost.

Mák v kuchyni
Málokdo asi ví, že všude tam, kde se 
v kuchyni používá olivový olej, lze použít 
100 % panenský olej lisovaný za studena ze 
semen modrého máku. Tento přírodní pro-
dukt nachází velké kulinární využití v teplé 
i studené kuchyni. Pár kapek do salátu 
nebo do polévky zaručí tělu přísun vápníku, 
hořčíku, železa i vitaminu E. Netřeba připo-
mínat úlohu máku v pekařském a cukrář-
ském využití. Tvoří základní pilíř tradiční 
české kuchyně (makové buchty, koláče, 
záviny, makové housky, makovník), je také 
zahrnut jako součást chlebového koření, 
ale dá se využít i v uzenářském průmyslu. 
Pečené maso v makové krustě chutná velmi 
neotřele. Když na to přijde, s mákem vytvo-
říte celé menu, které můžete stylově zapít 
makovým vínem. S mákem si rozumí i naši 

nejbližší rakouští sousedé. Když pořádají 
makové slavnosti v příhraničním Waldvier-
telu, kde si místní šedý mák nechali paten-
tovat, jsou ke koupi speciality jako maková 
marmeláda, čokoláda, med, chléb, hořčice, 
pesto nebo sušené okvětní lístky, které 
se hodí na přípravu čaje proti nachlazení. 
Pravidelnou konzumací máku při horší 
kvalitě vlasů, nepevnosti nehtů nebo při 
pálení žáhy se neduhy mohou zlepšit. Navíc 
mákem zklidníme psychiku při stresu, 
zmírníme bolesti hlavy a utlumíme křeče. 
V kosmetice se dá mák využít k masážím 
nebo peelingu. Pro jemné aroma je vhodný 
k výrobě mýdla a v aromaterapii. ●

co byste měli vědět o máku

 INZERCE

VYCHUTNEJTE SI  

PRÉMIOVÉ MASO 
NEJEN PŘI GRILOVÁNÍ
Češi jsou, jak známo, milovníky 
masitých pokrmů. Rádi s  nimi 
experimentují, a  to především 
v  sezóně letního grilování, kte-
rá je právě v  plném proudu. 
Osvědčenou českou klasikou 
jsou steaky na  mnoho způso-
bů, proč ale nevyzkoušet i jinou 
variantu? Ochutnejte prémiové 
maso, které nově najdete v ob-
chodech Tesco. Najít zde můžete 
například výborné minikuřátko, 
které je velmi rychle připraveno 
a jeho velikost přesně odpovídá 
jedné porci. K  dostání v  Tesco 
je však také sortiment dalších 
masných lahůdek, na  nichž si 
můžeme smlsnout v  jakémkoli 
ročním období. Zakousněte se 
například do  výtečné jehněčí 
kýty s kostí, připravte si kvalit-
ní králičí maso nebo ochutnejte 
prémiový tatarský biftek.

Mák mletý nebo nemletý? Potravinář-
ský modrý, šedý a bílý mák se prodává 
nemletý i mletý. Jelikož má tendenci 
brzy žluknout a hořknout, je výhodněj-
ší nakupovat mák nemletý a umlít ho 
těsně před použitím buď na makovém 
mlýnku, nebo ručním mlýnku na kávu. 

Jak mák uchovávat? Skladujeme jej při 
teplotě do 25 °C a při relativní vlhkosti 
vzduchu do 75 %. Případné přebytky 
uchováváme v hermeticky uzavřeném 
sáčku v mrazničce.

Kdy se seje mák? Pokud mák vysejeme 
časně zjara, už koncem června se zara-
dujeme z barevné záplavy kvetoucího 
máku a v září bude sklizeň. Při dobré 
péči lze z 10 m2 sklidit až 2,5 kg máku. 
Pěstovat mák pro vlastní potřebu může-
me maximálně na 100 m2 půdy.

JAK ZACHÁZET 
S MÁKEM?
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Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Kondici ve stáří 
ovlivníme jídlem

Výživa ve stáří by se měla vyznačovat spe-
cifiky, která souvisejí se zdravotním stavem 
jedince. V tomto životním období zpravidla 
nastávají různé komplikace pro příjem 
potravy – ať už to jsou poruchy chrupu, 
které znemožňují jíst některé potraviny, 
nebo snížený pocit žízně a chuťových vjemů. 
Zlobit může i trávicí trubice, která pak způ-
sobí menší schopnost vstřebávání určitých 
látek. Zpomaluje se klidový metabolismus 
a celková tělesná aktivita, a tím pádem 
klesá potřeba přijímání stravy. To vše vede 
k tomu, že starým lidem chybějí určité látky, 

které nemohou dostatečně vstřebat nebo 
kterých nejsou schopni sníst potřebné 
množství. Proto bychom měli v této životní 
etapě obzvlášť dbát na kvalitní a nutričně 
hodnotnou stravu.

Bílkoviny
Ve stáří potřeba bílkovin mírně stoupá. 
Mimo jiné také proto, že se zhoršuje schop-
nost trávení a vstřebávání živin. Vyšší příjem 
bílkovin zpomalí úbytek svalové hmoty 
a pomáhá tak udržet celkovou kondici, 
pohyblivost a tím soběstačnost.  
Senior by měl dbát na příjem kvalitních bíl-
kovin z potravin, které neobsahují zbytečně 
mnoho soli a nasyceného tuku (libové maso, 
ryby, luštěniny, méně tučné mléčné výrobky 
a vařená vejce). 
Denní spotřeba kvalitních bílkovin by měla 
být asi 1 g na 1 kg váhy (dospělí v aktivním 

věku asi 0,8 g). Vyšší příjem bílkovin zpomalí 
odbourávání svalových a kosterních bílkovin, 
které se s věkem zvyšuje. Je dobré zvýšit pří-
jem vápníku, protože schopnost organismu 
vstřebávat vápník z potravy s věkem klesá. 
Denní dávka by měla být až 1,5 g. Je nutné 
doplňovat i vitaminy skupiny B (vitamin B1, 
B2, B6, B12 a kyselinu listovou). Vzhledem 
k tomu, že se ve stáří snižuje schopnost synte-
tizovat vitamin D v kůži, je dobré přijímat ho 
jinou formou, a to asi 10 µg denně. Stárnoucí 
organismus potřebuje i více vitaminu E – asi 
12 mg denně – a více některých minerálních 
látek, a to vápníku a zinku. Naopak klesá 
potřeba vitaminu A. 

Sacharidy a vláknina
Sacharidy by měly seniorům poskytnout 
asi 55 – 58 % potřebné energie. Ve vyšším 
věku by člověk měl omezit jednoduché 

Nikdo z nás není nadšený, 
když se přiblíží věk, kterému 
obecně říkáme stáří. Kdy 
ale stáří začíná, se dá 
určit těžko. Každý člověk 
stárne jinak rychle, a tak 
se kalendářní věk nekryje 
s věkem biologickým. Ruku 
v ruce se pak s přibývajícími 
léty mění i nároky 
na vydatnost a skladbu 
potravy, kterou přijímáme.

Snídaně: krůtí šunka (50 g), graham 
pečivo (50 g), paprika či rajče 
Svačina: jablko (150 g) 
Oběd: filé z tresky dušené (150 g), 
kuskus (50 g), salát
Svačina: jogurt (150 g)
Večeře: kuřecí rizoto se zeleninou 
(200 g)
Druhá večeře: sýr cottage (100 g)

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU
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cukry – sladkosti, slazené nápoje, zákus-
ky, sladké a jemné pečivo, sladká jídla 
apod. Jejich častá konzumace přispívá 
ke vzniku obezity a cukrovky 2. typu. 
Naopak je potřeba zajistit v jídelníčku do-
statek celozrnných obilnin s nízkým gly-
kemickým indexem a s vysokým obsahem 
vlákniny – luštěnin, celozrnného pečiva, 
žitného pečiva, neloupané rýže, vhodné 
jsou také jáhly (proso), čirok, pohanka, 
amarant, quinoa. Mezi významné zdroje 
škrobu patří brambory, přičemž jejich gly-
kemický index závisí na úpravě – čím více 
jsou tepelně zpracovány, tím vyšší mají 
glykemický index a tím méně prospívají 
zdraví. K vhodným úpravám patří vaření 
„na skus“ ve slupce, nevhodné jsou bram-
bory pečené a smažené.
V jídelníčku seniorů by mělo být alespoň 
300 gramů vařených luštěnin týdně (velká 
miska), nejméně 3 porce obilovin denně, 
přednostně celozrnných a alespoň 400 gra-
mů ovoce a zeleniny denně. 

Tuky 
Celkový příjem tuků je vhodné snížit, jedná 
se především o nasycené tuky, tj. tučné 
maso, uzeniny, tučné mléčné výrobky, 
hotová jídla a rychlé občerstvení, sladkosti. 
Naopak zdraví prospěšné je množství nena-
sycených tuků kvalitních rostlinných olejů, 
tuky ořechů, semen a z ryb.

Minerální látky
Potřeba minerálních látek se s věkem nesnižuje. 
Naopak. Některých je potřeba i víc, protože se 
zhoršuje jejich vstřebávání. Nejčastěji ve stáří 
organismu chybí železo, zinek a vápník, poměr-
ně často i jód. Pro dostatek železa je potřeba jíst 
libové maso, luštěniny, zeleninu, občas vaječný 
žloutek, jednou měsíčně je vhodný pokrm 
z drůbežích jater. Vápník zajistí alespoň 2 až 
3 porce mléčných výrobků (zejména živé jogur-
ty), ořechů a semínek denně, pro dostatek zinku 
je vhodné jíst kromě červeného masa celozrnné 
obilniny a mléčné výrobky.

Nebezpečí dehydratace
Potřeba tekutin se nemění, dochází ale 
bohužel k pozdějšímu nástupu pocitu žízně. 
Proto se u velké části seniorů objevuje 
dehydratace, která velmi zhoršuje celkový 
zdravotní stav a zvyšuje riziko některých 
onemocnění, například vznik krevních sra-
ženin a ucpání cév. Proto je dobré pít i bez 
pocitu žízně pravidelně v malých dávkách 
a po celý den. V nápojích by měl senior den-
ně přijmout alespoň 1 až 1,5 litru tekutin. 
Vhodné nápoje jsou voda, bylinné, ovocné 
a zelené čaje, ředěné ovocné a zeleninové 
šťávy, minerálky pouze v malém množství 
(vůbec je nepodáváme při ledvinových 
a srdečních onemocněních). Nevhodné 
jsou koncentrované šťávy, káva, silný černý 
i zelený čaj a energetické nápoje. ●

•  pravidelné menší porce 5 až 6x denně – 
využijí se tak živiny z potravy a udrží se 
v normě hladina cukru

•  pestrá skladba potravin, zajištění do-
statku živin – důležité je střídat druhy 
potravin, úpravu i výrobce, zařadit 
i nové potraviny, recepty a pokrmy ze 
zahraničních kuchyní 

•  příjem tekutin (vody, neslazených sla-
bých čajů) – nápoj ke každému jídlu, 
polévky, pití i mezi jídly co nejčastěji 

•  denní přísun bílkovin – každé jídlo by 
mělo obsahovat část bílkovinné potra-
viny (maso, ryby, mléčné výrobky, luš-
těniny, vejce, ořechy)

•  alespoň 400 gramů ovoce a zeleniny 
denně

•  konzumace zdravých tuků z rostlinných 
olejů, ryb, semínek a ořechů – omezit 
tučná masa, uzeniny, masné výrobky, 
máslo, plnotučné mléčné výrobky, jem-
né pečivo, polotovary a cukrovinky

•  méně cukru, více vlákniny – omezit 
sladkosti, slazené nápoje, bílé pečivo, 
doměkka uvařené přílohy, přidat luš-
těniny, celozrnné přílohy, tmavé peči-
vo a méně sladké ovoce, přílohy vařit 
„na skus“

•  přizpůsobit jídelníček nemoci – ne-
moc mění nároky těla na potřebu živin 
a může zhoršit jejich příjem

ZÁSADY STRAVOVÁNÍ 
SENIORA

Světová zdravotnická organi-
zace člení stáří na období:
60 až 74 let – rané stáří 
75 až 89 let – vlastní stáří 
90 a více let – dlouhověkost 
 
Existují však i jiná členění, například: 
65 až 74 let – mladí staří 
75 až 84 let – staří 
85 a více let – velmi staří
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Od písňových textů ke gastronomii je asi 
dlouhá cesta, jak jste se na ni vydal?
Už před mnoha roky, ještě za socialismu. Ni-
kdy jsem neměl s profesionální gastronomií 
nic společného. Ale mí přátelé, kteří se gast-
ronomií zabývali, mi už v šedesátých letech 
odhalili některá zákoutí opravdu kvalitního 
jídla. Jedním z nich byl třeba herec Bohou-
šek Záhorský v době, kdy jsem dělal kulisáka 
ve Stavovském divadle.

Tehdy asi nebylo moc šancí se ke špičkové 
gastronomii dostat.
V té době byla tady u nás špičková světová 

gastronomie prakticky tabu, protože režim 
moc nechtěl, aby se pracující lid dozvěděl, 
co kde existuje lepšího, než mají v závodní 
jídelně a v restauracích, kde byly všechny 
jídelní lístky takřka stejné a normované. 
A právě Bohoušek mě přivedl do restau-
rací, které už tehdy existovaly a kde bylo 
trochu něco jiného. Jedna z nich byla malá 
hospůdka v Jakubské ulici, kde se vařilo 
jen z koňského masa. Vařilo se tam skvěle, 
ale vydržela bohužel jen asi do poloviny 
šedesátých let. Tou druhou byl Opera 
Grill, tehdy asi nejlepší restaurace v Praze 
v Divadelní ulici. Ta byla hodně utajená 

a taky zjevně sloužila tehdejší StB ke sběru 
informací od cizinců, kteří tu tvořili velkou 
část hostů. Proto tam byly k dispozici 
i běžně nedostupné speciality jako lanýže 
nebo foie gras.

Získal jste i zahraniční zkušenost?
Když jsem později začal jezdit na západ, tak 
jsem naštěstí měl přátele, kteří se vyznali 
a navíc byli movití, mohl jsem tedy poznat 
i špičkovou gastronomii v zahraničí. Kupoval 
jsem si navíc spoustu literatury, která mi 
dala i teoretický základ.

Máte tady skutečně mnoho knih o gastro-
nomii, sbíráte je?
Nejsem klasickým sběratelem. Nemám tu 
historické knihy ani žádné unikáty. Zajímá 
mne současná gastronomie, takže ve vět-
šině jsou to díla současných kuchařů nebo 
odborníků. Mám tady třeba knihu o jedné 
z nejlepších světových restaurací Harry's Bar 
v Benátkách, kam strašně rád jezdím. V téhle 
restauraci například vzniklo dnes hodně 
populární carpaccio.

Znáte písničky Sladké mámení nebo Veď mě dál, cesto má 
a na druhé straně třeba knihy Labužníkův lexikon nebo 
100 nejslavnějších receptů světa? Autorem všech je písňový 
textař, spisovatel a gurmet-kritik Vladimír Poštulka. Je 
současně spoluzakladatelem prvního porevolučního měsíčníku 
o gastronomii Labužník, který ukázal cestu, jíž se poté vydaly další 
podobné tituly.

Vidím světlo na konci 
gastronomického tunelu
Připravil Pavel Hanuška, foto Pavel Hanuška

mistři svého oboru
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Jak nakonec došlo k tomu, že jste se začal 
věnovat gastronomii naplno?
Tenhle můj koníček se časem rozvíjel a v roce 
1990 mne oslovili lidi, kteří věděli, že se tím 
zabývám, abych o gastronomii začal psát. 
Nakonec došlo v roce 1997 i k založení ča-
sopisu Labužník, který byl prakticky prvním 
podobným časopisem u nás. Vydržel sice jen 
tři roky, protože neměl ideální ekonomic-
kou základnu, ale na něj pak navázaly další 
časopisy, z nichž některé vycházejí dodnes. 
Potom jsem začal pracovat pro prestižní 
německý časopis Der Feinschmecker, kte-
rému se věnuji dodnes. Píšu pro ně recenze 
restaurací do časopisu i do jejich gastrono-
mického průvodce. A to je prakticky, kromě 
mých webových stránek, dnes jedno z mála 
médií, pro které píšu. Během času jsem dělal 
i pořady pro rozhlas a televizi.

Vaší poslední aktivitou je ale vzdělávání 
v gastronomii.
Byl jsem před časem osloven několika 
univerzitami, abych u nich rozjel studium 
oboru, který se nazývá aristologie a kte-
rý se u nás nikdy nevyučoval. Aristologie 
je vědecký obor, věnující se gastronomii 
a oborům kolem ní komplexně. Teď začínám 
na Metropolitní univerzitě v Praze na fakultě 
žurnalistiky vyučovat předmět Gastronomic-
ká žurnalistika a na fakultě společenských 
studií Vysoké školy Humanitas ve Vsetíně 
zahajujeme katedru aristologie. Já osobně 
přednáším hlavně dějiny gastronomie, ale 
máme také třeba kolegu, který učí zajímavý 
předmět, a tím je fyziologie chutí. Snažíme 
se podat studentům obor skutečně v co 
nejkomplexnější formě. Soustřeďujeme 
se rovněž na obor, který je málo probírán 
i na odborných školách, a to je zbožíznal-

ství. Protože každý, kdo chce o gastronomii 
psát, by měl toto znát, od porcování masa 
až po třeba dnes tak frekventovaná éčka, 
ve kterých se pořádně nevyznají ani mnozí 
odborníci. A máme i kolegy, kteří se speciali-
zují na výuku jazyků.

Nemáte dojem, že o gastronomii už tak píše 
dost novinářů, proč ještě vychovávat další?
Gastronomie je v Čechách něco jako fotbal. 
Každý si myslí, že jí rozumí. A tak když do re-
dakce přijde mladý novinář, je mu většinou 
automaticky přidělena rubrika o gastronomii. 
Právě proto v českých médiích vidíme tolik 
doslova blbostí, které se týkají gastronomie. 
PR agentury se snaží zmanipulovat noviná-
ře kdejakým nesmyslem, a pokud novinář 
nemá hlubší znalosti, tak jen opisuje, co mu 
agentura podstrčí. Klasickým příkladem jsou 
lanýže. To, co se u nás píše o lanýžích, jsou 
občas takové nesmysly, že se mi tomu ani 
nechce věřit. Lanýže jsou totiž velice složité 
téma, jsou jich spousty druhů od skutečně 
levných až po ty nejdražší, které stojí i 5 000 
euro za kilo. A takových věcí je spousta.

Zmínil jste se také o výuce jazyků, proč je 
to v tomhle oboru tak důležitá?
V gastronomii je velice důležité znát přesnou 
terminologii, a tu si každý jazyk přizpůso-
buje. Týká se to třeba ryb. U nás je zmatené 
názvosloví, které má své kořeny v bujarém 
slovanství konce 19. století. Takže jsme pře-
bírali názvy ryb z ruského jazyka. Příkladem 
je třeba úhoř nebo kambala, české názvy, 
které jsme převzali z ruštiny už v 19. století. 
Přitom většina světa těm rybám říká úplně 
jinak. V terminologii je i v češtině mnoho 
zádrhelů, které mohou mít zásadní vliv třeba 
na cenu jídla v restauraci.
 
Jak to myslíte?
Klasickým příkladem je ryba mořský jazyk. 
Je to jedna z nejdražších ryb a ještě se mi 
v české restauraci ani jednou nestalo, že 
když byl na lístku mořský jazyk, že jsem 
skutečně tuhle rybu poté dostal na talíři. 
Vždycky to byla limanda, která je o polovinu 
levnější. Pokud mi tedy nenaservírovali do-
konce platýze, který je i oproti limandě ještě 
o několik cenových stupňů níže. Dokonce 
jsem nedávno viděl v televizi nějaký pořad 
o rybářích na kanálu La Manche, kteří lovili 
limandy, ale český komentář k tomu byl, že 
loví mořské jazyky. Takže pokud v restauraci 
dostanete místo deklarované nejkvalitnější 
a drahé ryby její horší a levnou náhražku, je 
to podvod. Vůbec v médiích se najdou směš-
né příklady, jako například kaviár z největší 
jeseterovité ryby bělugy označí bez problé-
mů v překladu jako „kaviár z běluhy“. Běluha 
je ovšem druh velryby, to znamená, že je 
savec, a tedy nevím, jak by z ní získali kaviár.

Není problém i v tom, že to nerozezná ani 
sám kuchař?
To je také problém našeho školství. Já jsem 
už mnoha českým kuchařům zajistil pobyt 
v zahraničí na praxi. A ti majitelé restaurace 
mi po několika dnech volali a ptali se, zda 
je ten kuchař vůbec vyučený, když zjistili, že 
třeba neumí vykostit rybu.

Kde vidíte jádro problému?
Ryba smrdí od hlavy a to platí i v gastrono-
mii. Asociace kuchařů a cukrářů ČR od sa-
mého počátku spolupracuje s výrobci polo-
tovarů a přísad do jídel a mají je i jako hlavní 
sponzory. To už ukazuje, jak špatně je tahle 
organizace vedená a že nemůže pro kvalitní 
gastronomii nic udělat. Taky si všimněte, 
že naši nejlepší kuchaři, až na výjimky, 
nejsou jejími členy. Když vyjede národní 
tým kuchařů do světa a na rondonu má jako 
hlavní logo výrobce přísad a polotovarů, je 
pro smích celému světu. Podle mého je tahle 
organizace jedním z přežívajících reliktů 
komunistické minulosti a starých struktur.

Není na vině i odborné školství?
Samozřejmě, že ano. Vidím problém v kvalitě 
pedagogů. Žádná škola u nás si nemůže dovolit 
zaplatit špičkové odborníky v oboru gastrono-
mie. U nás často učí lidé, kteří nic moc v oboru 
nedokázali, nepracovali nikdy v zahraničí. 
Protože i tady pociťujeme tu rakovinu minulého 
režimu, kdy pokud chtěl být někdo šéfkucha-
řem mezinárodního hotelu, musel být ve straně, 
a pokud chtěl vařit třeba na výstavě Expo, mu-
sel podepsat spolupráci s StB. To je fakt a s tím 
se ještě nějakou dobu budeme potýkat.      ►

mistři svého oboru

PIVNÍ GULÁŠ
Doba přípravy: 70 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 500 g vepřové plece, 80 g sádla, 
2 dl světlého piva Ferdinand, 1 plátek starší-
ho chleba, 20 mg hladké mouky, 1 stroužek 
česneku, kmín, pepř, sůl

Postup: Maso nakrájíme na kostky, 
osolíme, opečeme ze všech stran na sádle, 
podlijeme pivem a dusíme doměkka. 
Potom maso vyjmeme a vydušenou šťávu 
zahustíme moukou a strouhaným chlebem. 
Jakmile je omáčka hustá, rozmixujeme ji 
a ochutíme kmínem a česnekem. Osolíme, 
opepříme. Vrátíme maso do omáčky, 
necháme ještě chvíli povařit. Podáváme 
s houskovým knedlíkem.

PIVNÍ SÝR
Doba přípravy: 7 dní včetně zrání, pro 4 osoby
Ingredience: 300 g tvarohu, 1 l světlého piva 
Ferdinand, kmín, sladká mletá paprika, 
pepř, sůl

Postup: Kmín umeleme a smícháme s paprikou 
a solí. Tvaroh (pokud možno méně tučný) 
rozmačkáme na kaši, zamícháme do ní koření 
a zalijeme v misce pivem. Přikryjeme pokličkou. 
Necháme zrát za oknem asi 5 dnů. Potom sýr 
rozmixujeme a necháme ještě další dva dny zrát. 
Podáváme s čerstvým pečivem, máslem a jemně 
nasekanou pažitkou.
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Školství ovšem musí chrlit stále nové ku-
chaře, protože jich je na trhu nedostatek.
U nás je zásadním problémem, že máme 
nadprůměrný počet restaurací oproti jiným 
státům. Proto chybí kuchaři a proto mají re-
staurace existenční problémy. Navíc spousta 
z nich funguje jen jako pračka špinavých 
peněz. Myslím, že polovina restaurací musí 
zkrachovat a tak se situace vyřeší. Bude 
dostatek kvalitních kuchařů a gastronomie 
se opět pozvedne.

Není to všechno boj s větrnými mlýny?
V zásadě je, ale musím říci, že se za těch 
25 let už něco, a doufám, že i mou záslu-
hou, změnilo k lepšímu. Vydal jsem třeba 
Labužníkův lexikon, jehož hlavním cílem 
bylo právě to, aby si široká veřejnost i lidé 
z praxe ujasnili pojmy v gastronomii. Samo-
zřejmě, že dnes už bych ho doplnil mnoha 
dalšími hesly, ale myslím, že svůj účel 
splnil. Bohužel se mi s podobným osvěto-
vým pořadem zatím nepodařilo proniknout 
do veřejnoprávní televize.

Nemáte dojem, že právě v televizích je 
dnes pořadů o vaření až příliš?
Kvantita je jedna věc, ale kvalitních 
pořadů moc není. Televize vsadila na to, 
že před kamerou něco v kuchyni patlají 
amatéři nebo známé osobnosti. Ale právě 

tady pak vzniká u lidí pocit, že profesionál-
ním kuchařem může být každý a že každý 
rozumí gastronomii.

Nemyslíte, že dnešní generace mladých 
nemá moc chuť doma vařit?
Ono je to jinak. Lidé se dělí na tři skupiny. 
První bere jídlo jen jako pohonnou hmotu 
a záleží jí na tom, aby jí bylo co nejvíce a co 
nejlevnější. Tahle skupina je na celém světě 
nejpočetnější, ale právě vlivem osvěty se stále 
o něco zmenšuje. Potom je tu skupina lidí, 
které se říká labužníci, to znamená lidé vyhle-
dávající kvalitu a požitek z jídla. A v poslední 
době se vytvořila třetí skupina, což jsou lidé, 
kteří chtějí jíst zdravě bez ohledu na to, jak 
jim to chutná – hlavně, že je to zdravé. Cílem 
je, aby ta první skupina byla stále menší, ale 
určitě nikdy zcela nezanikne.

A vidíte světlo na konci tunelu?
Vidím. Už dnes to vidíme kolem sebe. Kolik 
je restaurací, které se podbízejí, snaží se pod 
různými výmluvami ospravedlnit to, že jsou 
to jen ohřívárny polotovarů, a to co nejlev-
nějších. A přitom mnoho z nich je na pokraji 
krachu. Na druhou stranu je už hodně podni-
ků, které vaří z poctivých kvalitních surovin 
a ačkoliv nejsou úplně nejlevnější, mají stále 
plno. Čím dál víc lidí si jednoduše uvědomu-
je, že prodává především kvalita. ●

Recepty připravil Daniel Průša, šéfkuchař 
restaurace Hajnovka Praha (www.hajnovka.cz), 
více na postulka.blogspot.cz  
nebo www.labuzdopo.cz.

mistři svého oboru

 INZERCE

studuj a pracuj v

nyní navíc s báječnými slevami!

800 100 300

jazykové pobyty v zahraničí

Užij si léto v zimě,

Rezervuj si svůj pobyt v Austrálii právě teď!

studuj a pracuj v

AUSTRÁLII

RYBA V PIVNÍM TĚSTÍČKU
Doba přípravy: 70 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 750 g rybího filé, 2 dl tmavého 
piva Ferdinand, 1 vejce, 1 lžíce polohrubé 
mouky, 1 dl oleje, 1 lžička citronové šťávy, 
pepř, sůl

Postup: Vykostěná rybí filátka (mohou 
být například z tresky) omyjeme a osu-
šíme. V misce rozšleháme mouku, pivo, 
vaječný žloutek, sůl a pepř. Není-li těstíčko 
dostatečně husté, přidáme mouku. Potom 
z vaječného bílku ušleháme pevný sníh, ten 
vmícháme do těstíčka. V těstíčku obalíme 
filátka a osmažíme je na oleji. Podáváme 
pokapané citronovou šťávou, jako příloha 
se hodí domácí hranolky.
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Přiznám se ovšem, že některým pokrmům 
jsem teprve musela přijít na chuť. V maďarské 
kuchyni totiž nalezneme pozůstatky jak stravy 
pastevců z Velké uherské nížiny, tak slovan-
ských zemí, Rakouska, Německa a samozřej-
mě Turecka, pod jehož nadvládou tato země 
na Dunaji celých dvě stě let žila a mnohem 
déle více či méně úspěšně tvořila nárazník pro-
ti osmanské rozpínavosti. Na kombinaci papri-
kových omáček s kousky kuřete a haluškami 
nebo těstovinami, či dušené zeleniny s řízkem 
a celkově nadbytku smažených a obalovaných 
jídel si tak mé české chuťové pohárky musely 
chvíli zvykat. Ale začněme pěkně od začátku.

Guláš se nemíchá
Jídla maďarské kuchyně vznikala na bře-
zích Dunaje a Balatonu a v nedozírných 
pustách tehdejších Uher. Právě vyhlášený 

guláš vznikl původně jako potrava pastevců 
(gulyasů) a rolníků, kteří ve stepích kočovali 
a potřebovali jídlo snadno uvařené, vydatné 
a ve velkém množství. Do kotlíku nad ohněm 
tak vložili maso, brambory, cibuli a koření 
a jedli ho lžící. Navíc ho nikdy nemíchali! 
Podobný guláši je perkelt, který je ovšem 
hustší, bližší příbuzný našeho guláše připra-
vený z kližkovitého masa. Když k základu 
přidáte smetanu a více papriky, vznikne 
známý paprikáš, s menším množstvím 
papriky a s masem pokrájeným na nudličky 
si vychutnáte pravý tokáň. Guláš se zelím je 
pak nám dobře známý jako segedín. Údajně 
ho vymyslel archivář József Székely jako 
recept z nouze, když zjistil, že má doma už 
jen trochu guláše a zelí, odtud pochází jeho 
původní název Székely goulash. Jinak je 
pojmenování spojováno s městem Szeged. 

Maso vůbec je v Maďarsku velmi oblíbené, 
především hovězí, telecí či vepřové, specia-
litou pak je maso z prasátek mangalica, tzv. 
VIP mezi prasaty. Jde o plemeno prasat, jež 
vzniklo v 19. století zkřížením plemene z Ba-
koňského lesa s polodivokými vepři z Šu-
madije. Kadeřavá srst umožňuje prasatům 
pást se venku i v zimě v mrazech až -25 °C. 
Tím se dosahuje přirozeného přírůstku sádla 
s obsahem zdravého cholesterolu.      ►

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

V rytmu čardáše 
za vůní guláše

potraviny ve světě

Segedín, debrecínka, pálenka, čabajka, lečo…  už jen při vyslovení 
názvů typických a světoznámých pokrmů maďarské kuchyně 
se nám obvykle sbíhají sliny. Je to gastronomie velmi pestrá, 
netradiční a odlišná od běžných evropských jídel díky přírodě 
i historii, které jí daly kořeněnou vůni a plnou chuť. Ve spojení 
s relaxováním v termálních pramenech a popíjením tokajského 
vína se pak tahle země stává rájem na zemi.
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Nejlepší je hlava sumce
Když maso není, vystačí si Maďaři s rajčaty, 
paprikami a vejci a připraví si i u nás hodně 
oblíbené lečo, které po přidání uzeniny nebo 
slaniny uspokojí i masojídky. Ochutnat, nebo 
alespoň přivézt jako suvenýr, můžete i ma-
ďarské klobásky, obzvláště čabajku, pikantní 
suchou klobásu kořeněnou paprikou, kus de-
brecínky, nepřekvapivě pojmenované podle 
města Debrecen, nebo čalamádu, míchanou 
nakládanou zeleninu. Jako jedlý suvenýr si 
ovšem můžete odvézt i ryby: domorodého 
balatonského candáta, kapra, sumce, úhoře, 
tiského jesetera nebo tolstolobika. Z ryb se 
připravuje vyhlášená rybí polévka halászlé, 
kterou si dunajší rybáři vařili v měděném 
kotlíku na ohni na břehu řeky. Nejlepší je při-
pravená z co nejvíce druhů ryb a traduje se, 
že nejlepší polévka je z hlavy sumce, rybáři 
však s oblibou do polévky dávali i štiku. 
Speciální a moc dobrý je i tradiční místní 
chléb. Na rozdíl od našeho je bílý a nadý-
chaný a skvěle se snoubí s jemnými husími 
játry, které ochutnat je prostě povinností. 
Díky úrodné krajině je při přípravě pokrmů 
oblíbené i ovoce a zelenina, z níž paprika 
je nezbytná natolik, že se přidává na stůl 
společně se solí a pepřem. Paprika má 
v Maďarsku mnoho odrůd: může být peprná, 
sladká, segedínsky sladká, lahůdková, jež 
je zvláště vyhledávaná, neboť se mele bez 
jadérek a stopek na velmi jemný prášek, 
dále paprika polosladká, sladkojemná a do-
konce i růžová. Primát ve „vynálezu“ jemné 
papriky jako nového druhu koření má město 
Szeged. Zeleninu vůbec mají Maďaři ve velké 
oblibě – zpracovávají dýně, papriky i zelí.
 
Jednu kávé, prosím
Všechny místní speciality si můžete vychut-
nat a nakoupit jak na místních trzích, kde 

se pestrobarevné sladkosti, litinové pánve, 
voňavé klobásky a křupavé langoše prodá-
vají hned vedle kolotočů, na kterých krouží 
děti v proutěných košících, tak v lokálních 
restauracích nebo hospodách, které byly 
tradiční a domácí dávno předtím, než snaha 
o lokálnost všeho přišla do módy. Pokud 
toužíte po luxusu, hlavní město Budapešť 
se chlubí hned dvěma špičkovými podni-
ky Costes a Onyx, které se pyšní prestižní 
hvězdou Michelin. V nových restauracích si 
tradiční maďarská kuchyně dopřává nové 
chuťové variace, kdy se například z jablečné 
pálenky vaří agárdská polévka. Jídlo pak ne-
zapomeňte zakončit dezertem – jablečným 
štrúdlem, dortem Dobeš nebo ořechovými 
trubičkami. A jaký by to byl zákusek bez 
silné, dobré, voňavé černé kávy? Až si ji 
budete objednávat, přinesou vám ji jako 
„kávé“, a pokud chcete napodobit Maďary, 
začínejte s ní den. Maďaři vůbec jsou spíše 
národem kafařů a vinařů než milovníků čaje 
a piva. V nabídce jsou i dovážená česká piva, 
takže tuzemský milovník piv netrpí, pokud 
se nechce dát na silnější truňk.

Král vín, víno králů
První gurmánský zážitek, s nímž obvykle při-
jdete v Maďarsku do kontaktu, je ostrá, plná 
a prý léčivá pálenka. Maďaři s ní totiž rovnou 
otevírají den. Nejznámější je meruňkovice 
(barackpálinka), setkáte se ale i s třešňovicí, 
broskvovicí, hruškovicí a jinými variantami. 
Pro všechny však platí – po trošce medicína, 
ve velkém všelék. Pokud vás pálenky nelá-
kají, vybírejte z nepřeberného množství vín. 
Jejich výroba je nedílnou součástí maďarské 
kultury odnepaměti a zdárně v ní pokračují 
i nové generace. Přesvědčit se o tom můžete 
v jednom z 22 vinařských regionů, z nichž 
dva, Tokaj a Sopron Regions, jsou také 

na seznamu světového dědictví. Možná vás 
okouzlí vyhlášené tokajské víno, které je 
sladké a cítit v něm můžete karamel, mátu, 
vanilku, med i rozinky. Jeho unikátnost 
je dána pěstováním na sopečné půdě 
a místní ho podávají ke štrúdlům a ostatním 
vyhlášeným dezertům. Z vlastní zkušenosti 
doporučuji nevěnovat se po třech sklenkách 
tohoto opravdu plného vína duchaplným 
rozhovorům. Už ve středověku se oblíbené 
tokajské vyváželo do Polska i Ruska a fran-
couzský král Ludvík XIV. ho dokonce neváhal 
prohlásit za krále vín a víno králů. Pochutná-
te si raději na červeném? Vinný region Eger 
je světoznámý svou Býčí krví. Na pobřeží 
Balatonu lze zase zakoupit vynikající vlašský 
ryzlink, na jihu neopomeňte oblast Villány. 
Egészségedre! (Na zdraví!) ●

Typická kavárna v centru města Eger Maďarské víno je vyhlášené po celém světě

potraviny ve světě

Co ochutnat?
pogacsa, pagáč — kulaté pečivo z kvasnico-
vého těsta

somlói galuska — dezert z piškotového těsta 
s vanilkovým a čokoládovým krémem, oře-
chy a rozinkami

Stefánia szelet — vepřová roláda s vejcem 
natvrdo pojmenovaná podle princezny Ště-
pánky  

erdélyi rakott káposzta — kysané zelí zapeče-
né s masem, rýží a smetanou (kološvárské zelí)

fatányéros — prkénko s různými druhy grilo-
vaného masa

halászlé — hutná rybí polévka z několika 
druhů ryb s rajčaty a zelenými paprikami, ko-
řeněná mletou paprikou. Původně šlo o jídlo 
maďarských rybářů, které se vařilo u řeky 
v kotlíku nad ohněm.

lángos — placka z kynutého těsta smaže-
ná ve vrstvě oleje, která se prodává na ulici 
v rychlém občerstvení v mnoha variantách, 
např. se zelím, česnekem, ovčím sýrem, šun-
kou nebo koprem
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z MaďarskaRECEPTY

Ingredience: 3 kg ryb (kapr, sumec, štika), 2 cibule, 2 rajčata, protlak, 
2 jemně pálivé červené papriky, nové koření, celý pepř, bobkový list, mletá 
paprika, feferonka nebo mleté chilli, zelená petrželka, sůl

Postup
Ryby před úpravou neomýváme, měly by zůstat krvavé, aby polévka 
získala barvu. Nakrájíme nejlépe na podkovy, protože menší kousky 
by se snadno rozvařily. Nasolíme a uložíme do chladu až na 4 hodiny. 
Papriky nakrájíme na proužky, cibuli rozkrájíme co nejjemněji. Do-
spod kotlíku nebo hrnce dáme větší kusy ryb, na ně klademe menší, 
nasypeme na ně část nakrájené cibule a přidáme mletou papriku. 
Přidáme další vrstvu ryb, papriky a cibule. Poslední vrstvu budou tvo-
řit největší kusy ryb. Vaříme půl hodiny klokotem, rozdělíme na talíře 
a podáváme s chlebem.

HALÁSZLÉ 60 minut + 4 hodiny na odležení, pro 4 osoby

Ingredience: 8 sladkých paprik, 1 cibule, 4 lžíce oleje, 600 g mletého 
vepřového masa, 60 g rýže, sůl, pepř, 1 l rajčatové šťávy, 3 lžíce mouky, 
30 g másla, 1 lžíce cukru

Postup
Paprikám uřízneme vršky a vybereme semínka. Čtvrtku jemně nasekané 
cibule osmažíme na oleji, přidáme rýži s trochou soli a vše zalijeme vodou, 
aby pokrývala obsah pánve. Vaříme téměř doměkka a pak dáme stranou 
vychladnout. K rýži přidáme osolené a opepřené maso a vzniklou směsí 
naplníme papriky asi na centimetr pod otvor. Papriky vložíme do kastrolu, 
zalijeme rajčatovou šťávou se zbytkem posekané cibule a necháme nece-
lou hodinu dusit. Jakmile je hotovo, vyjmeme papriky a na pánvi připra-
víme z másla a mouky zlatou zásmažku, se kterou zahustíme rajčatovou 
šťávu. Podle chuti dosladíme. Papriky vrátíme do kastrolu a necháme 
v horké omáčce prohřát. Podáváme s vařeným bramborem.

TÖLTÖTT PAPRIKA 60 minut, pro 4 osoby

SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ 
Ingredience: 500 g vepřového masa (libového bůčku nebo krkovice), 
500 g kysaného zelí, 3 lžíce hladké mouky, 2 cibule, sůl, kmín, mletá sladká 
paprika, 50 g sádla, 2 dl kysané smetany

Postup
Cibuli očistíme a nakrájíme nadrobno, maso nakrájíme na kostičky, zelí 
překrájíme. Pokud je příliš kyselé, propláchneme je vodou. Na polovině 
sádla osmažíme dozlatova cibuli, přidáme kmín a maso a necháme 
je zatáhnout. Vmícháme papriku (ne na přímém ohni, aby nezhořkla), 
podlijeme a maso dusíme téměř doměkka. Na zbytku sádla podusíme 
zelí s trochou vlastní šťávy. Téměř měkké zelí přidáme k masu. Zahustíme 
moukou rozkvedlanou ve smetaně, osolíme a dusíme doměkka. 
Můžeme podle potřeby dochutit vodou ze zelí nebo kořením. Podáváme 
s houskovým knedlíkem nebo s chlebem.

60 minut, pro 4 osoby
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Právě přes vývoj medicíny v klášterech 
se tvrdý alkohol objevil v Evropě, poprvé 
v období křížových válek. Ve středověku už 
vznikaly i městské a soukromé vinopalny – 
k výrobě alkoholu se totiž nejprve používala 
méně kvalitní vína, pivo a až poté obilí, slad 
a ovoce. Název „pálenka“ je odvozen od slo-
vanského výrazu „pálit“, tedy destilovat. 
Původně byl tento výraz používán jen pro 
destiláty z obilí a pro název lihovin z ovoce 
se rozšířil až později. Pálenky se nazývaly 
živou vodou (aqua vitae) a užívaly se jako 
lék na zažívání, povzbuzení krevního oběhu, 
ale i pro léčbu neštovic nebo obrny. Dvojitá 
destilace při jejich výrobě probíhala až 

do 15. století ve skleněné destilační soustavě, 
od století šestnáctého pak v kameninových 
a měděných zařízeních. První destilací vznikla 
tzv. břečka nelibého zápachu i chuti, která se 
po druhé destilaci stala již pitelnou pálenkou, 
flegmou. Její první část se používala k výrobě 
parfémů a mastí, flegma se poté ještě destilo-
vala potřetí, často s přídavkem ovoce, jalovce 
nebo jiných vonných bylin.

Je libo dryák?
Levné a tedy oblíbené vinné pálenky se 
vyráběly hlavně z toho, co zbylo, tedy z nah-
nilých a nedobrých hroznů, a byly nejběžněj-
ším druhem středověkého tvrdého alkoholu. 

Popíjela se ale i tzv. režná (žitná), která se 
pálila z ječného sladu, a sakroza z třtinového 
cukru, jakýsi předchůdce dnešního klasic-
kého rumu, který nyní vyrábíme z brambor. 
Už od středověku byly lahůdkou mezi 
medicínskými prostředky likéry. Vyráběly se 
macerováním – nakládáním bylin nebo ovo-
ce do alkoholu, vařením nebo filtrací přes 
ovoce. Staročeština všechny léčivé nápoje 
sdružovala pod obecné pojmenování traňk, 
dryák nebo dřiák.

Země strdím oplývající
Úplně prvním evropským alkoholickým 
nápojem však byla medovina, také nazý-

Alkohol znali lidé již ve starověku, 
využívali jej však především 
k lékařským účelům. Prvními 
alkoholickými nápoji bylo víno 
a pivo, známá, i když méně 
rozšířená, byla i medovina. 
Starověké civilizace neznaly 
metodu destilace, a tedy ani 
tvrdý alkohol, ten objevilo 
lidstvo až v 10. století. 
Vděčíme za něj arabským 
alchymistům a Číňanům, 
kteří jej však využívali 
především v lékařství 
a parfumerii.

Tajemství  
živé vody
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock
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vaná strda, strdie, med, která se vyráběla 
kvašením medu rozpuštěného ve vodě. 
Její chuť byla spíše nahořklá a často se 
míchala s pivem. Nakonec byla vytlače-
na do pozadí destiláty a zůstala spíše 
příležitostným, při svátcích podávaným 
nápojem, který chutnal úplně jinak než 
dnešní medovina.

Znáte maraschino a persico?
Dnešní u nás asi nejznámější a nejtradičnější 
pálenkou je moravská slivovice ze švestek, 
již méně se při výrobě používají třešně nebo 
višně. Světoznámý je destilát maraschino, 
připravený z třešní druhu marasko, jimž se 
daří v Dalmacii, zvláště v okolí měst Splitu 
a Šibeniku. Pochutnat si můžeme i na me-
ruňkovici a broskvovici, pro jejichž výrobu se 
většinou vybírají peckovice poškozené, neboť 
plody v perfektní kondici jsou příliš drahou 
vstupní surovinou. Větší měrou se zpracovávají 
na ovocný líh jedině ve Francii, kde se z nich 
vyrábí známé persico. Poměrně oblíbenou 
lihovinou je i pálenka z jablek či hrušek, použít 
se však dají také jeřabiny, angrešt, maliny, ry-
bíz, ostružiny nebo borůvky. Líh se však může 
pálit i z kořínků, například z hořce v alpských 
oblastech, kde slouží jako povzbudivý prostře-

dek na trávení, nebo z oddenků puškvorce. 
V tuzemských soutěžích o nejlepší domácí de-
stilát se můžeme setkat i s pálenkami z cibule, 
česneku, mrkve, piva, ořechů nebo řepy.

Přijměte energii gekona
V exotických jižních zemích připravují pálenky 
z místních, pro nás exotických plodin, jako 
ze svatojánského chleba, fíků, datlí, citrusů, 
granátových jablek nebo melounů. Jiný kraj, 
jiné chutě – ve Vietnamu se připravuje pálenka 
z gekonů, která by konzumentovi měla předá-
vat jejich energii. Oblíbené je také nakládání 
jedovatých hadů nebo štírů do rýžové pálenky 
a jejich následná fermentace na slunci. ●

PÁLENKY V ZAHRANIČÍ
•  japonské saké – vyrábí se fermentací rýže, 

podle ročního období se servíruje studené, 
teplé nebo horké, konzumuje se z keramic-
kých nebo dřevěných kalíšků

•  řecká metaxa – vzniká destilací tří druhů 
révy a přidáním tajné směsi bylin, počet 
hvězdiček udává počet let zrání

•  balkánská rakije – vzniká destilací zkvaše-
ného ovoce, je národním nápojem balkán-
ských národů

•  řecké ouzo – anýzový řecký národní nápoj 
ze zbytků z vinných hroznů vznikl pravdě-
podobně na ostrově Lesbos

•  tuniská boukha – fíková pálenka je ná-
rodním nápojem Tunisanů, kvůli koránu ji 
popíjejí smíchanou s ovocnými šťávami

•  mexická tequila – vyrábí se z kaktusu 
modrá agáve, podává se se solí (zabraňuje 
odvodnění a má své odůvodnění přede-
vším v horkém Mexiku) a citronem (napo-
máhá rychlejšímu odbourávání alkoholu 
v těle)

•  arabský arak – nejstarší doložená anýzov-
ka, pálenka vyráběná v arabských zemích 
a v Indii

VÍTE, ŽE…?
•  pálenka je ušlechtilá lihovina vzniklá des-

tilací zkvašeného rmutu z rozdrcených plo-
dů nebo jiných částí rostlin  

•  objem alkoholu v pálence by se měl pohy-
bovat mezi 30 až 50 %

•  aroma získává pálenka ze vstupní suroviny

•  poctivá pálenka je přírodním produktem, 
bez příměsi dochucovadel 

•  pálenku je nejvhodnější skladovat v dře-
věných (nejlépe dubových) soudcích, kde 
zraje, zjemňuje se její chuť a přejímá látky 
obsažené ve dřevě

•  doba zrání je minimálně šest měsíců

•  nejvyšší možné koncentrace alkoholu jsou 
kolem 95 %, ale jsou používány pouze k lé-
kařským účelům

Muslimský alchymista Jabir ibn Hayyan 
vynalezl destilační aparaturu, která pů-
vodně sloužila k destilaci parfémů z kvě-
tin a výrobě kosmetiky zvané „kohl“. 
Název „Al-kohl“ označující výrobu této 
kosmetiky zkomolili křesťané na alko-
hol, neboť velmi rychle objevili i jiné vy-
užití destilačního přístroje.

KDE SE VZAL 
ALKOHOL?
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Znáte to – člověk se na něco 
upne a pak nedá pokoj, dokud to 
nedostane. V mém případě šlo 
o koláč s hruškami. Stále se mi 
vybavoval v mysli, koumala jsem 
v duchu nejrůznější možnosti 
a poměry, ve volných chvílích hledala 
na internetu a listovala v kuchařkách. 
Také jsem dost pekla, ale moje touha 
pořád nedocházela naplnění.

Vlastně nevím, kde se vzala ta moje předsta-
va. Myslím, že jsem nic podobného nejedla. 
Měla by to být dvě těsta – základ z křehké-
ho, lehce pískového, na něm druhé, vláčné 
a vlhké, v něm zatlačené hrušky, to všechno 
lesklé a sladké, možná trochu posypané 
mandlemi či ořechy. Ale ať jsem hledala, jak 
jsem hledala, můj favorit to nebyl. Vyzkou-
šela jsem francouzský hruškový koláč s más-
lovo-medovou krustou. Vynikající, ale tohle 
jsem nechtěla. Vyzkoušela jsem francouzský 
obrácený koláč s hruškami a ruský obrácený 
koláč – ovoce se klade na plech a zalévá 

těstem, v případě ruské varianty lehkým 
piškotovým, v případě sladké Francie medo-
vo-máslovým, s ořechy i bez, ale pořád jsem 
nebyla spokojená. Musím dodat, že jsem 
stvořila i hruškový závin, od prvních kroků 
ovšem s nedůvěrou. Jak se ve finále ukázalo, 
oprávněnou. Jednou už přihořívalo – objevi-
la jsem dlouhý recept, kostrbatě přeložený 
opět z francouzštiny, na složitou přípravu 
koláče, na první pohled by to mohl být on. 
Ovšem na první ochutnání bylo jasné, že 
jsem zase vedle. Byl suchý, voněl koňakem, 
zajímavý dezert. Tehdy jsem se rozhodla, že 
musím svůj koláč stvořit sama.

Pomůžu si sama
Byla to opět řada pokusů, které mi zabraly 
prakticky celou hruškovou sezónu. Ověřila 
jsem si, že buď musím mít hodně zralé hruš-
ky, nebo je předem trochu ovařím v citrono-
vé vodě s cukrem a skořicí. Prověřila jsem 
několik základních křehkých těst z rodinného 
fondu a vybrala to nejstarší. Od jiných re-
ceptů jsem odvodila, že natírat se má horký, 

upečený koláč, a to buď rozehřátou meruň-
kovou marmeládou, nebo tekutým medem. 
Mně víc chutnají meruňky, s hruškami dávají 
dohromady pikantní kombinaci. Přesedlala 
jsem z vlašských ořechů na lískové a místo 
sekání a posypávání jsem je umlela rovnou 
do vrchního těsta. Koláč sice není tak krásný, 
jako kdybych ho posypala mandlovými 
lupínky, ale chutná mi mnohem víc. Bylo 
také potřeba se rozhodnout, jestli pokládat 
hrušky na křehké těsto a mezery vyplňovat 
oříškovým, nebo nalít oříškové a do něj 
vmáčknout hrušky. V prvním případě je to 
nejen „děsná piplačka“, ale pod hruškami 
navíc zůstávají prázdná místa. Mám proto 
raději druhou variantu, ačkoli u ní hrozí, že 
oříškové těsto pod hruškami se nepropeče 
dokonale. Do tohoto hruškového koláče se 
zamilovali všichni naši kamarádi, vyžadují ho 
na akce a nejraději by ho jedli celý rok. Takže 
pro kamarády ho peču na velký plech, množ-
ství surovin v takovém případě musím zvětšit 
o polovinu. Základní rozpočet jsem vytvořila 
pro koláčovou formu o průměru 27 cm.

Připravila Michaela Matuštíková, foto Michaela Matuštíková

Touha po  
hruškovém koláči
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Můj vlastní speciální hruškový koláč

První těsto

Na první těsto potřebujeme:
■  200 g polohrubé mouky
■   70 g cukru (dávám přednost jemné krupici před 

moučkovým)
■  3 žloutky
■  110 g másla
■  citronová kůra

Dále potřebujeme:
■  3 až 4 hrušky
■  1 citron
■  2 lžíce třtinového cukru

Druhé těsto

Suroviny odměřujeme skleničkou o obje-
mu 100 ml.

Na druhé těsto potřebujeme:
■  1 skleničku bílého jogurtu
■  1 skleničku oleje
■  1 skleničku pískového cukru
■  2 skleničky polohrubé mouky
■  1 skleničku mletých lískových oříšků
■  1 velké vejce
■  1/2 lžičky prášku do pečiva

Na závěrečnou úpravu potřebujeme 4 lžíce 
tekutého medu nebo meruňkové marmelády.

Postup

První těsto důkladně propracujeme 
na vále, zabalíme do fólie a dáme odležet 
nejméně na 2 hodiny do ledničky. 
Hrušky oloupeme, rozpůlíme, na oblé 
straně ozdobíme zářezy a uložíme 
ve vodě se šťávou z citronu. Pokud jsou 
měkké, necháme je tu jen odležet, než 
je budeme potřebovat do koláče. Pokud 

máme tvrdé hrušky, přidáme do vody 
cukr a hrušky v roztoku ovaříme. Pak 
připravíme druhé těsto. Rozšleháme vejce 
s olejem a jogurtem, zašleháme cukr, 
oříšky a mouku, do níž jsme vmíchali 
prášek do pečiva. Vychlazené křehké 
těsto můžeme rozválet, nebo rovnoměrně 
vmačkáme prsty do máslem vymazané 
formy. Pak nalijeme druhé těsto, do něj 
zamačkáme hrušky a pečeme při 170 °C 
asi 40 minut. Před dopečením ohřejeme 
ve vodní lázni nebo v mikrovlnné troubě 
marmeládu (případně med) a horký koláč 
důkladně natřeme, hlavně nařezané 
hrušky. Dobrou chuť!

Jednoduchá verze koláče

Jednoduchá verze hruškového koláče
Kdyby se vám nechtělo do tak složitého 
postupu, připravte si jednodušší, chutnou 
a také krásnou verzi. Vypracujeme pouze 
první těsto, dáme ho do ledničky a tři 
nebo čtyři hrušky si nakrájíme na plátky. 
Ponoříme je do citronové vody, případně 
lehce necháme přejít varem.
Těsto vmáčkneme do koláčové formy, 
hustě poklademe plátky hrušek 
a posypeme několika lžícemi třtinového 
cukru. Tento koláč nám nabízí dvě 
varianty. Buď takto pečeme asi 25 minut 
a necháme vychladnout, pak hrušková 
šťáva s třtinovým cukrem vytvoří božskou 
záležitost. Druhou možností je péct 
koláč asi 20 minut, mezitím z bílků, které 
nám zbyly z přípravy křehkého těsta, 
vyšleháme tuhý sníh a do něj zašleháme 
5 lžic cukru. Sníh navrstvíme na hrušky 
a dopékáme, až zezlátne. Jestli budete 
ovoce loupat, nebo ne, nechám na vás. 
Myslím, že v tomto případě vypadají 
hrušky se slupkou dekorativněji a v chuti 
jim to nic neubírá. ●
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Je čas:
Vyrazit na hrušky, jablka, 
dýně a houby.

Popíjet čaj z měsíčku či moch-
ny husí. 

Ochutnat bio, září je totiž mě-
síc biopotravin. 

Vyzkoušet nové recepty 
z ředkve, řepy, švestek nebo 
hroznů.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Mohou se konzumo-
vat nazelenalé brambory, nebo jsou 
zdraví škodlivé?

Zelené či naklíčené brambory obsahují 
zdraví nebezpečné alkaloidy zvané 
chakonin a solanin. Nadměrné 
množství těchto alkaloidů muže být 
pro konzumenta prudce jedovaté. 
Každý brambor se zelenými skvrnkami 
bychom měli raději vyhodit, i malé 
množství solaninu totiž může 
u citlivějších osob vyvolat migrény 
nebo otupělost.

Více otázek a odpovědí naleznete 
v naší online poradně na  
www.svetpotravin.cz.

Září
Zklidnění a dobrá nálada

Podle čínské medicíny je třeba si tento 
měsíc dávat pozor na slezinu a slinivku. 
Doporučujeme jíst méně a častěji, aby si 
tělo zvyklo na přechod do jiného ročního 
období. Vhodný je přípravek mumio – 
potravinový doplněk, nazývaný i horskou 
pryskyřicí či slzami hor s posilujícími 
a ozdravnými účinky. Nejvhodnějšími po-
travinami jsou těstoviny, otruby, obilovi-
ny, rýže, pokrmy z brambor, brokolice, pa-
prik či ředkve. Začátek podzimu se může 
odrazit na naší náladě, proto bychom 
měli jíst v klidu, rovnoměrně v průběhu 
celého dne a v dobrém rozpoložení.
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HADR NA MASO
Dobrý den,
chci se podělit o další zkušenost ze supermarketu 
Spar v Letňanech. Není to poprvé, co tak činím. 
Nikoli proto, že bych byl na obchod vysazený nebo 
nenavštěvoval jiné supermarkety, jen si nemohu 
pomoci, aby mě přístup pracovníků znovu nenapl-
ňoval úžasem, kdo všechno může v českém kapita-
lismu brát peníze jako prodavač.
Moje návštěva začala u lahůdek, kde jsem si vystál 
frontu dlouhou nikoli na metry, ale minuty, proto-
že žena za pultem každé zboží nejdříve hledala jak 
houbu v suchém lese, pak je zvážila, zabalila, roz-
balila a vrátila na původní místo, protože se spletla 
v sortimentu. Když jsem se dostal na řadu a požá-
dal o 15 dkg métského salámu, po krátkém zavá-
hání se sice trefila napoprvé, ale kousek mi uřízla 
na prkénku nožem, který ležel opodál. Na otázku, 
zda tak činí pokaždé s veškerým zbožím na tomto 
prkénku a jedním nožem, mi hrdě odpověděla, že 
má nože dva. Sice jsem druhý neviděl, ale raději 
jsem neprovokoval a ptal se, zda, když už ne prkén-
ko, alespoň nůž někdy očistí nebo mám na salámu 
čekat zbytky od paštiky. Řekla mi, že nůž pokaždé 
myje. Během čekání ve frontě jsem nic podobného 
nezaznamenal, a tak jsem se otázal potřetí, jestli 
ho spíš neotírá hadrem položeným vedle prkénka. 
Odpovědí mi byl pohled do země a nabídka, že mi 
salám ukrojí znovu. Utekl jsem pár metrů k pultu 
s masem. Řezník na prosbu o kousek plecka rea-
goval bleskově – kus masa fláknul na váhu, takří-
kajíc načisto. Na námitku, jestli je hygienické vážit 
všechna masa rovnou, bez obalu, mi sdělil, že to 
tam má čisté. Uvědomil jsem si, že takto se vážilo 
v 70. letech běžně, a chtěl jsem přitakat, když jsem 
si všiml špinavého hadru, podobného jako u ko-
legyně lahůdkářky. Podruhé jsem to odpoledne 
utekl, tentokrát nadobro.

Ivo Kulička, Praha
 
O vyjádření jsme požádali společnost SPAR ČOS: 
Všichni zaměstnanci společnosti SPAR ČOS jsou pra-
videlně proškolováni. Je ale možné, že se zákazník 
setkal s prodavačkou, která v oddělení uzenin pracu-
je krátce a nemá ještě zažité dovednosti, které získá 
postupem času. K základnímu vybavení pultu uzenin 
patří prkénko na krájení, nůž na krájení paštik a nůž 
na loupání salámů a krájení porcí. V každém odděle-
ní je prováděna pravidelná sanitace. Všechny čisticí 
prostředky jsou používány v souladu se sanitačními 
řády, které vycházejí z certifikovaného HACCP. Po-
stupy jsou kontrolovány interní kontrolou a státními 
kontrolními orgány (MěVS), pod jejichž dohledem 
SPAR ČOS pracuje. Na každé váze je v prodejnách 
průhledný, omyvatelný plastový kryt, který je ates-
tem schválen pro používání v potravinářství. Maso je 
váženo standardně bez obalu, aby bylo na první po-
hled viditelné, že se váží opravdu pouze požadovaná 
porce masa.

redakce

Bylinka měsíce

Nenápadná rostlinka má téměř zázračnou 
moc při hojení ran, kterou znali již antičtí 
lékaři.  Sbírají se její listy, přičemž není třeba 
čekat na výkvět. Listy stačí omýt, rozmělnit 
a přiložit na ránu. Kromě ran léčí i dýchací 
cesty, tlumí kašel a má protizánětlivé 
účinky. Pomáhá při trávicích potížích 
a detoxikuje organismus. Své uplatnění 
nalezne i v kosmetice – chladí, stahuje a čistí 
problematickou pleť. Jitrocelový sirup 
na kašel: Rozmixujeme umyté listy, přidáme 
vodu, cukr a med, za stálého míchání vaříme 
na slabém plameni, houstnoucí kapalinu pak 
naplníme do lahví a uložíme do chladničky.

Jitrocel

čtenářská dvoustrana
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele
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

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 švýcarských sirupů!

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 2222222000001111144444429 Kč07/14      Červenec 2014

0714-SP-k3 tisk.indd   1 16.6.14   11:26

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 

KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

08/14      
Srpen 2014

29 Kč

Co znamená kvalita 

potravin?

Chutě katalánské 
kuchyně

Šlapeme si po jídle

Tajemné kuře 
v hlíně

Zmrzliny na pranýři

Užijte si pořádnou letní 

grilovačku s kvalitním 

masem od českých řezníků z PENNY

07

0814-SP-k3_tisk.indd   1

8.7.14   16:42

TEST dětských bonbonů:  
Jsou skutečně plné vitaminů?
Hlídejte si glykemický index
Odkud se vzaly  
Hořické trubičky?
Pařížské saláty jsou zrádné Nové číslo časopisu  

Svět potravin vychází 22. září

Balíček prvotřídních švýcarských sirupů k předplatnému
Společně s předplatným získáte i balíček sirupů GRüNHOF v hodnotě 225 Kč. Sirupy přicházejí na český trh, aby doplnily na-
bídku ovocných a bylinných sirupů a oslovily zákazníky, kteří hledají prvotřídní přírodní kvalitu za odpovídající cenu. Poctivé 
švýcarské ovocné sirupy značky GRüNHOF obsahují vysoký 30 % podíl jednodruhové ovocné složky, konkrétně původní šťávu 
z jahod, černého rybízu, malin či pomeranče, bez přidaných barviv, umělých sladidel či chemických konzervantů. Vyráběny 
jsou z prvotřídního ovoce, švýcarského cukru a švýcarské pramenité vody. Bylinné sirupy GRüNHOF nabízejí unikátní variantu 
z máty jablečné a oblíbený bezový květ. K dostání v síti Tesco, Albert, Interspar.

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. 

DÁREK
předplatitelům
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fejeton

Školní jídelna, to je mé celoživotně velmi 
oblíbené téma. Jsem totiž milovnicí školních 
jídelen! Přestože mě nakonec z jedné doslova 
vykázali, užila jsem si nad igelitovými ubrusy 
šťastné roky. Celý příběh začal v jeslích, kde 
jsem se pravidelně stravovala, i když si to 
už nepamatuji. Zato si moc dobře vybavuji 
„dobroty“ ze školky. Nechutnaly mi a některá 
jídla jsem natolik nesnášela, že jsem nebyla 
schopna je pozřít. Vymyslela jsem tedy rafi-
novaný plán: budu jídlo házet na zem, přímo 
pod stůl. A aby se náhodou nepřišlo na fakt, 
že to dělám já, budu ho házet pod spolužáky. 
Vidím to jako dnes, jak mrskám chléb nama-
zaný rybí pomazánkou pod nohy chlapečka 
sedícího vedle mě. „Zuzanko, hodila jsi na zem 
ten chlebíček?“ ptá se po obědě „teta“ a já, 
hledíc na zem, odpovídám: „Já nevím, asi jo.“ 
Jasně, že jo. Ještěže na základce už jsem to 
dělat nemusela. I když ne tak docela… 
V první třídě jsem ještě „školním blafům“ 
nepřišla na chuť. Stejně jako spolužáci jsem 
i já odnášela nedojedené maso pečlivě ukryté 
pod bramborovou kaší k okénku se špina-
vým nádobím. Zpětně mi je jasné, že paní 
učitelky o této „vymakané“ praktice musely 
vědět, ale raději dělaly, že nic nevidí. Asi moc 

dobře věděly, že si časem zvykneme. Zdalipak 
ale tušily, že někomu v jídelnách dokonce 
neuvěřitelně zachutná? Nevím, jak ke zlo-
mu došlo, ale najednou jsem po vyučování 
spěchala do jídelny s velkou chutí. Těšila jsem 
se na všechny ty koprovky, rajské omáčky, 
buchtičky se šodó a holandské řízky. Našla 
jsem dokonce iracionální zálibu v tuhém 
mase, kterou oceňovaly spolužačky. Díky ní 
totiž nemusely maso ukrývat pod rýži. Prostě 
mi ho kydly na talíř, kde se jich nakonec sešlo 
třeba šest a já je kousek po kousku soukala 
do svého kupodivu stále hubeného těla. Děti 
okolo mě se pomalu vytrácely domů, až jsem 
v jídelně seděla jen já a nejtlustší kluk ze školy 
a blaženě jsme si vychutnávali své porce. 
Stejně jako později na střední škole… 
Tam se mi obzvlášť zalíbilo, protože v jídelně 
jsme si mohli díky elektronickému systému 
navolit obědy na celý týden dopředu. Přesně 
jsem pak věděla, na co se můžu který den 
těšit. Opět jsem ujídala kamarádkám a navíc 
jsem přišla na praktický podvod. Když se 
šlo k okénku pro jídlo, musela se nejdřív 
přiložit kartička k čipu, který pak zapípal 
a paní kuchařky tak věděly, že nám můžou 
zaplacené jídlo vydat. Protože však byl 

v jídelně chaos a hluk a ony se musely sklánět 
k hrncům, často zvuk pípnutí přeslechly. Vy 
jste si pak s trochou kuráže prostě jen řekli, 
co že to máte objednané, a dostali jste to. 
Takže jsem často konzumovala bez zaplacení, 
anebo jsem si šla pro jídlo dvakrát. Bohužel 
se na mě ve třeťáku přišlo a vedoucí jídelny 
mne vykázala s památnými slovy: „Nejste pro 
naši jídelnu žádoucí!“ Ještě, že neexistoval 
celostátní systém, ve kterém by si mě vedli 
jako podvodnici a znemožnili mi tak veškerý 
budoucí vstup do jídelen na území České 
republiky. Takhle jsem v krasojízdě mohla 
pokračovat i na vysoké škole. 
Tam měli úplně stejný elektronický systém, 
ale já jsem se ze strachu, že to opět dopadne 
špatně, ani nepokoušela o jakýkoli podvod. 
Vděčně jsem konzumovala jedno zaplacené 
jídlo denně, přestože většina spolužáků nad 
ním ohrnovala nos a stravovala se mimo 
školní jídelnu. Alespoň neubylo… Dnes, 
několik let po promoci, chodím většinou jen 
do kvalitních restaurací a bister. Čas od času 
však z nostalgie do některé té umaštěné, 
i když ne školní, jídelny zajdu. Neopakovatel-
nou atmosféru, vůni a chuť pravé jídelny totiž 
v Alcronu nenajdete!

Má velká jídelnová vášeň
Připravila Zuzana Klimešová (www.loveckydenik.cz), foto shutterstock
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křížovka

JIHOČESKÝ

NATURENATURE

Neobsahuji nic,
co do poctivého
jogurtu nepatří!
Váš NATURE

Ahoj, jsem poctivý Jihočeský jogurt NATURE od Madety, vyráběný z nejkvalitnějšího mléka. Díky mnohaletévýrobní tradici a zkušenostem madeťáků se stále udržujiv perfektní kondici. Můžeš mě ochutnat v mnoha lahodnýchpříchutích. Tím, že si mě koupíš, podporuješ ryze českoumlékárnu, za což Ti patří velký dík. Přeji Ti dobrou chuť!

jogurt

• V
ys

oký obsah bílkovin •

P
řirozený zdroj vápní

k
u
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Posvícení každý den

 široká nabídka vynikajících uzenin    
 z vlastní produkce

 denně čerstvé hovězí a vepřové maso 
 z českých chovů

 příjemný a ochotný personál, který Vám   
 vždy rád poradí

Dračí klobása

Klatovy, ul. 5. Května

Tylovo Náměstí v Praze

Orlík Písecký čardáš Písečan

Otavská klobása Dunajská klobása Hoštická klobása

Kousek jižních Čech 
pro každou příležitost
Kousek jižních Čech 
pro každou příležitost

V srpnu nově otevíráme na Karlově náměstí v PrazeV srpnu nově otevíráme na Karlově náměstí v Praze

Navštivte takéNavštivte také


