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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla a) modrou
Na dárek se mohou těšit:   Jaroslav Stejskal, Liberec 

Eva Macháčková, Praha 4 
Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod

Penny Market pro své zákazníky připravil další věrnostní 
akci. Od srpna si všichni zákazníci mohou zakoupit skleničky 
v několika zajímavých variacích. Barevné skleničky z řady 
Magic nebo luxusní skleničky na šampaňské, víno a vodu 
řady Luigi Bormioli. Nakupte v PENNY, získejte nalepovací 
body a slevu na Vaše skleničky. Více na www.penny.cz.

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

Pod jakým logem najdete v PENNY paštiky vlastní 
značky, oceněné v anketě Volba spotřebitelů 2014?
a) Karlova Koruna
b) Tanja
c) Řezníkův talíř

Soutěžte s Penny

editorial

se začátkem nového školního roku se setkáváme s řadou 
rad, jak chystat dětem do školy svačinky. Všechny se 
shodují na tom, že by vždy měly obsahovat zeleninu 
a ovoce, aby naše potomstvo mělo dostatečný přísun 
vitaminu C. Ovšem ne všechny děti patří k milovníkům 
mrkviček, jablíček a švestiček, zvlášť pokud je vidí 
vcelku a zcela neoriginálně naservírované v plastové 
krabičce. Pokud vás někdy napadlo, že spojíte příjemné 
s užitečným a vitamíny ukryjete do pár krásně 
barevných bonbonů, vězte, že dítěti opravdu dopřáváte 
spíš sladkost, než byste nějakým výraznějším způsobem 
napomohli jeho zdraví. Leda, že byste mu jich dopřáli 
třeba 128 (skutečný počet u jednoho z testovaných vzorků), aby byla pokryta 
doporučená denní dávka vitaminu C. Pak sice budete mít dítě plně vitaminově 
uspokojené, ovšem pravděpodobně také velmi obézní. Jak jsou na tom jednotlivé 
vybrané značky bonbonů s obsahem vitaminu C, ale i syntetických barviv, si 
přečtěte v našem testu. 
Kdo není příznivcem barevných cukrovinek, může se s námi zkusit vypravit na cestu 
napříč Evropou za nejlepším zelím. No dobře, jen zelím jsme se neodbyli – přidali 
jsme k němu klobásky, uzené a žebírka. A pokud hledáte něco neobvyklejšího, 
připravte si k nedělnímu obědu kaldoun a steak ze pštrosa. Překvapí vás svou chutí, 
rozmanitostí i zdravotními přínosy, neboť neobsahuje prakticky žádný cholesterol. 
Jako sladkou tečku na závěr nabízíme klenot podkrkonošského kraje – Hořické 
trubičky, na kterých si pochutnával i samotný Napoleon. Chybu jistě neuděláte 
ani se sklenkou výborného moravského vína, ať se za ním do sklípku vydáte 
po vinařské cyklostezce, nebo jen ve svých představách. 
Nezapomeňte si také prohlédnout naše nové webové stránky a zapojit se do některé 
z řady soutěží o báječné gastronomické dárky, které pro vás chystáme. 

Krásný a barevný podzim vám přeje
Kateřina Kmecová, editorka

Nenechte si ujít

Z našeho webu
www.svetpotravin.cz v září

Téma měsíce:  
Ruské embargo  
a vše kolem něj

Poradna: Ptejte se nás!

Nebezpečné potraviny

více na www.svetpotravin.cz

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 
  zvýhodněné předplatné s dárkem
  účast na slevových akcích s partnery Klubu
  bezplatné shrnutí testů potravin 
za uplynulý rok

Portál vstoupil do podzimu v novém, 
trendy kabátku. Nejnovější informace 
z oblasti potravinářství naleznete v rubrice 
Stalo se, zajímavé dotazy a odpovědi 
odborníků v rubrice Poradna. Zajímá vás, 
jaké pochoutky si doma vaří celebrity? 
V Receptech osobností můžete načerpat 
spoustu inspirace. Vyplatí se pozorně 
sledovat i rubriku Soutěže, ve které můžete 
s trochou štěstí vyhrát lákavé ceny.

Uteklo vám některý výtisk časopisu Svět potravin? 
Na našem portálu naleznete Archiv čísel časopisu, 
ve kterém si jednoduše můžete stáhnout příslušné 
chybějící číslo také z minulých let.

Časopis Svět potravin naleznete 
i na facebooku! Staňte se naším 
fanouškem a budete jako první vědět 
důležité informace o nebezpečných 
potravinách, sezónní tipy i výsledky 

odborných testů. Navíc nám můžete psát 
své náměty nejen na testování, zkušenosti 
s nákupem potravin a přidávat komentáře 
k aktuálním událostem.
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Přečtěte si
Zázračné semínko chia
Droboučká semínka rostliny 
chia z čeledi hluchavkovitých 
mají jemně oříškovou chuť 
a jsou velkou zásobárnou ži-
vin. Pomáhají snižovat hmot-
nost, zamezují dehydrataci, 
zvyšují vytrvalost a chrání 
proti dlouhé řadě vážných 
zdravotních komplikací. Uží-
vají je maratonští a ultrama-
ratonští běžci. Kniha nabízí 
ucelený denní program pro 
snížení hmotnosti, jídelníček, 
cvičební program a 75 jed-
noduchých receptů včetně 
lákavých svačinek a koktejlů, 
které vám pomohou dosáh-
nout cvičebních cílů a dodají vám dostatek životní energie. 
Vydává Euromedia Group k.s., Ikar za cenu 299 Kč.

Přírodní antibiotika
Antibiotika v dnešní době 
ztrácejí účinnost, protože 
jednotlivé bakteriální druhy 
se jim velice rychle přizpůso-
bují. Je proto nutné hledat al-
ternativní způsoby léčby. Au-
tor podrobně popisuje dvacet 
léčivých bylin (např. pelyněk, 
jalovec, lékořice, zázvor, 
třapatka ad.), které mohou 
v řadě případů posloužit jako 
náhražka antibiotik. Uvádí je-
jich výskyt, složení, způsoby 
přípravy a dávkování, vhod-
nost užívání na jednotlivé pří-
znaky onemocnění, obecné 
posilující účinky i účinky vedlejší, tipy, jak bylinu optimálně 
pěstovat, i příklady jejího užívání v historii či např. v čín-
ské medicíně a ajurvédě. Vydává Euromedia Group k.s.,  
Knižní klub – cena 399 Kč.

Najděte své ideální zdraví!
Autor využívá nejnovější po-
znatky na poli zdravé výživy, 
takže vás upozorní na ne-
bezpečí, které číhá v cukru, 
doporučí desítky nízkokalo-
rických, ale sytých mikrosva-
činek, naučí vás „bezbo-
lestně“ snižovat své denní 
dávky potravin. Přináší také 
tipy na rozvíjení a udržování 
každodenních zdravých ná-
vyků, s čímž souvisí i postu-
py, jak se zbavit škodlivých 
zlozvyků. Zjistíte, jak přidat 
do života spoustu přirozeného pohybu. Naleznete konkrétní 
cvičení, které buduje svaly, čímž zpevníte tělo a usnadníte 
si hubnutí, zrychlíte metabolismus a zvýšíte své spalování.  
Vydává Computer Press, cena 249 Kč.
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Váha, vitalita 
a kvalita života 
pod kontrolou

Jak spokojeně, šťastně 
a zdravě žít 
do 90 let či ještě déle

W a y n e  S c o t t  A n d e r s e n

W a y n e  S c o t t  A n d e r s e n

Najděte 
své ideální 
zdraví!

Najděte 
své ideální 
zdraví!
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„Po přečtení této knihy jsem si uvědomil, že mám konečně dost síly na to, 
abych převzal kontrolu nad svým zdravím a žil ten druh zábavného a na-
plňujícího života, jaký jsem si vždycky představoval, když jsem byl mlad-
ší. Dr. Andersen mi nekázal, neobviňoval mě, ani mi ne říkal, co mám 
dělat. Místo toho napsal knihu tak, jako by promlouval přímo ke mně, 
bez odsuzování, jako pomocník, partner a  odborný poradce, takže mi 
poskytl dost sebedůvěry k tomu, abych si uvědomil, že nejsem sám ve své 
snaze o dosažení správných zdravých návyků.“ 

Seymour Schachter, ilustrátor

Jak tedy podle této knihy dosáhnete ideálního zdraví? 
Autor využívá nejnovější poznatky na poli zdravé výživy, takže vás upo-
zorní na nebezpečí, které číhá v cukru, doporučí desítky nízkokaloric-
kých, ale sytých mikrosvačinek, naučí vás „bezbolestně“ snižovat své 
denní dávky potravin. Přináší také tipy na rozvíjení a udržování ka-
ždodenních zdravých návyků, s  čímž souvisí i postupy, jak se zbavit 
škodlivých zlozvyků. Zjistíte, jak přidat do života spoustu přirozeného 
pohybu. Naleznete konkrétní cvičení, které buduje svaly, čímž zpevníte 
tělo a usnadníte si hubnutí, zrychlíte metabolismus a zvýšíte své spa-
lování. Uvědomíte si nutnost pozitivního myšlení, udržování dobrých 
vztahů s  lidmi, nezbytnost dobrého zaměstnání, které vás naplňuje. 
Zlepšíte kvalitu svého spánku, vytvoříte si uklidňující a bezpečný do-
mov… 
A dále v knize naleznete mnoho dalších, ne vždy samozřejmých, rad. 

Dr. Wayne Scott Andersen, 
jeden z  předních světových 
odborníků na výživu a zvlá-
dání životního stylu, jehož 
nenasytná touha po  tom, 
doopravdy pomoci lidem 
vytvořit si ve svých životech 
zdraví, ho uvedla do pozice 
jakéhosi revolučního vůdce 
v  oblasti zdraví. Na  rozdíl 
od  odborníků zaměřených 
na choroby a  jejich preven-
ci je přístup dr.  Andersena 
inovativní v  tom, že pro-
paguje reálné, každodenní 
způsoby, jak pomoci lidem 
prolomit logistické a  psy-
chické bariéry, které jim za-
braňují v optimalizaci jejich 
zdraví.

Objednávky knih: 
www.albatrosmedia.cz 
eshop@albatrosmedia.cz 

Bezplatná linka:
800 555 513
ISBN 978-80-264-0486-6

v kompletní nabídce naleznete
již více než knižních titulů

z mnoha zajímavých oborů
4 400

Navštivte
nášweb! 9 788026 404866
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Celý den bude na kolonádě Maxima Gorkého 
v Mariánských Lázních patřit festivalu jablek. 
Můžete obdivovat jarmark místních výrobců 
a řemeslníků a výstavu regionálních odrůd 
ovoce s kolekcemi nejhezčích vypěstovaných 
kousků. Během doprovodného programu bude 
možné ochutnat jablečné pochoutky a vytvořit 
si vlastní výrobky s jablečnou tématikou.

Sladké mámení 10. až 12. října
Pokud patříte k milovníkům sladkého pečení, 
neměli byste si nechat ujít 1. ročník výstavy 
surovin a pomůcek k pečení na Výstavišti 
Černá louka v Ostravě. Pro kreativní pekaře 
jsou připraveny cukrářské suroviny, modelovací 
potřeby a potravinářské pomůcky, které si 
mohou vyzkoušet a poradit se s odborníky. 
Hlavním tématem budou pečené dárky.

Den v pohybu 18. října
STOB  pořádá  pro všechny příznivce zdravého životního stylu, pro lidi s kily 
navíc a pro diabetiky  den s atraktivním programem, kde si 
užijí všichni.  Milovníci pohybu vyzkouší 12 druhů 
pohybových aktivit, příznivci dobrého 
jídla zjistí, že existuje i dobré nutričně 
vyvážené jídlo. Akce se koná zdarma 
na ZŠ Rakovského, Praha 4.

kalendárium

Plzeňský originál 4. října
Na výročí uvaření 1. várky piva Pilsner Urquell 
se přímo v areálu plzeňského pivovaru koná 
již několikátý ročník akce Pilsner Fest. Oslavy 
propojí historickou tradici pivovarského řemesla 
s moderními trendy a úspěchy plzeňského 
ležáku ve světě. Těšit se můžete i na prohlídky 
pivovarů a bohatý doprovodný program.

Valtice přivítají všechny laiky i odborníky, kteří si 
rádi vychutnají skleničku dobrého vína. Na ná-
vštěvníky čeká krojovaný průvod městem, 
ochutnávky vína a burčáku i večerní zábava 
v zámecké jízdárně. Oproti větším akcím si 
zdejší vinobraní ponechává komorní atmosféru 
a soustředí se především na folklórní charakter.

Valtické vinobraní 3. až 5. října

3. až 5. říjnaOchutnejte Valašsko
Tradiční gastrofestival ve Velkých Karlovicích 
je svátkem všech milovníků valašské kuchyně. 
Těšit se můžete (nejen) na valašské pochoutky, 
soutěž frgálů, farmářský trh, kuchařské show 
a ochutnávky vín. Oblíbenou součástí jsou 
Michelinské galavečeře, při nichž na Valašsko 
přijíždějí předvést svůj um ocenění šéfkuchaři.

www.svetpotravin.cz 5



Sladké i osvěžující
Pestrá škála ovocných příchutí sirupů Relax 
se rozrostla o novinku – Květ černého bezu 
a máta. Doplnila tak stávající portfolio příchu-
tí pomeranč, malina, višeň, červený a černý 
rybíz, lesní ovoce, zázvor s medem a citronem. 
Nová kombinace v sobě snoubí sladkou chuť 
černého bezu s osvěžující esencí z listů máty. 
V sirupu nenajdeme konzervanty, umělá bar-
viva ani aromata. Díky praktickému balení 
s bezkapkovým víčkem nebude láhev upatla-
ná po zbytku sirupu při nalévání do sklenice. 
Sirupy Relax jsou k dostání v 700 ml balení 
za doporučenou cenu 59,90 Kč. Více informací 
na www.vimcovybrat.cz.

Nápoj pro zdraví
Alpro představuje novinku v podobě ovesného nápoje. Je lehce 
stravitelný, bezlaktózový, s nízkým obsahem tuku, bez přidaného 
cukru i dalších umělých přísad. Je rovněž bohatým zdrojem vlák-
niny, vápníku a vitaminů B2, B12 a D. Lze si ho vychutnat s cereá-

liemi, přidat do kávy, rozmixovat s ovocem 
nebo si dopřát sklenku dobře vychlaze-

ného nápoje. Při snídani je extra por-
cí energie, hodí se však skvěle i jako 
lehká svačinka. Můžete ho využít při 
nejrůznějších dietách, alergiích, ale 
i jako součást jídelníčku zdravých 
osob. Litrové balení lze pořídit v sí-
tích prodejen DM drogerie, Globus, 
Interspar, Makro a hypermarketech 
Tesco za doporučenou cenu 59,90 Kč.
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Netradiční oslava
Likérka RUDOLF JELÍNEK uvádí na trh limitovanou 
sérii nového výrobku z řady netradičních destilátů 
– Pálenku z rakytníku. Vyrábí se macerací 
rakytníkových plodů v jemném obilném lihu 
a následnou destilací. Rakytník řešetlákový je 
opomíjený keř pocházející z Ruska, jehož plody 
obsahují až desetkrát více vitamínu C než 
pomeranč a také mnoho dalších léčivých 
látek. Rakytník jako plodina zapadá do řady 
netradičních destilátů, které již několik let 
společnost nabízí, jako je pálenka z jahod, 
borůvek, mirabelek, červeného jeřábu, 
kdoule, oskeruše či moravské jaderničky. Cena 
za láhev o objemu 0,2 litru je 183 Kč.

Moderní tradice
Společnost Danone navazuje na svou tradici a uvádí na trh novinku, 
bílý jogurt Danone Selského typu, inspirovaný původní recepturou 
z roku 1919. Snaží se tak vyjít vstříc zákazníkům, kteří upřednostňu-
jí kvalitní potraviny bez přísad a konzervantů. Dnešní jogurt zraje 
v kelímku stejně jako ten první, vyrobený Isaacem Carassem v Bar-
celoně. Dnes se ovšem vyrábí v moderních 
provozech vybavených nejpokro-
čilejší technologií. Struktura 
takto vyrobeného jogurtu 
je hustá, krémová, lámavá 
a na lomu nepravidelná. 
Bílý jogurt Danone Selské-
ho typu se prodává za dopo-
ručenou maloobchodní cenu 
19,90 Kč (375 g).

Nově v plechu
Pivovar Velké Popovice letos slaví 140 let 

od svého založení a uvádí na český trh 
Velkopopovického Kozla Černého 
v plechovkách. Černý Kozel je vyráběný 
podle původní receptury ze speciální směsi 
tmavých sladů, vody z vlastních studní 
a odrůd českého chmele bez použití barviv, 
umělých sladidel nebo konzervantů. Pivo má 
jemnou karamelovou vůni i chuť a tmavou 
rubínovou barvu. Černý Kozel byl součástí 
sortimentu pivovaru již od jeho založení v roce 
1874 a dlouhodobě patří k nejoblíbenějším 
na rostoucím trhu tmavých a polotmavých 
piv. Doporučená cena 0,5 litrové plechovky 
je 15,90 Kč.

Podzimní čajový dýchánek
Podle staré britské tradice je čaj o páté společenskou událostí, 
při níž se podává nejen čaj, ale také něco dobrého k zakousnutí.  
Lipton spojil obě věci dohromady a nově si tak můžete vychutnat 

šálek čaje, který je zároveň „k nakousnutí“. Ochut-
nejte kombinaci lístků černého 
čaje s chutí borůvek a sladkou 
vůní teplých, čerstvě upečených 
muffinů. Novinka je k dostání 
v pyramidových sáčcích, které 
spojují výhody sypaného a tra-
dičně porcovaného čaje. Balení 
čajů Lipton Blueberry Muffin 
obsahuje 20 čajových sáčků a je 
k dispozici za maloobchodní do-
poručenou cenu 49,90 Kč.

novinky na trhu
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Spotřeba pivních mixů v Česku druhý rok po sobě klesá o desítky procent, naopak velmi výrazně 
roste zájem o cidery. Prodej těchto částečně zkvašených jablečných moštů vzrostl za první polo-
letí letošního roku o 400 %. Do jejich výroby či prodeje se loni a letos pustily tři ze čtyř největších 
pivovarských firem v zemi. „Ačkoliv cider nemá nic společného s pivem, mohl by být alternativou 
pro nejčastější spotřebitele ochuceného piva – ženy a mladé lidi,“ řekla ČTK Lucie Hrušová ze 
společnosti Nielsen, která údaje poskytla. Ženy a mladí lidé podle ní jako nejčastější důvody pro 
konzumaci ochuceného piva uvádějí osvěžující ovocnou chuť a nižší obsah alkoholu, což jsou 
i atributy cideru.

Přicházíme na chuť jablkům

Slovenští poslanci ve snaze vytlačit nepoctivé překupníky z trhu zakázali prodej většiny 
potravinářských produktů na tržnicích a v prodejních stáncích. Z nabídky farmářských trhů, které 
u Slováků získávají na popularitě, by tak mohly zmizet domácí maso, sýry nebo mléčné výrobky. 
Nově mohou obchodníci mimo běžné prodejny nabízet pouze jídlo, zmrzlinu, ovoce a zeleninu. 
Zmiňovaný zákaz se do zákona dostal prý nedopatřením a očekává se, že zákon bude brzy změněn. 
Podle původního záměru měla novela zákona údajně jen vytlačit z trhu obchodníky s nekvalitním 
zbožím, nikoliv plošně zakázat prodej většiny potravinářských výrobků.

Past na farmáře

Spotřebitelé, kteří sledují portál Potraviny na pranýři, mají k dispozici další kanál, jak se o vý-
sledcích kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce dozvědět. Inspekce spustila účet 
na sociální síti Twitter, který cílí především na mladší generaci do 25 let, jež by měla o kvalitě 
potravin více přemýšlet. Na webu se nově objevují i výsledky kontrol, u nichž nebyl zjištěn 
problém, a také vyhledávání pomocí mapy. Od příštího roku se na něm začnou prezentovat 
i výsledky kontrol ze stravovacích provozů, které přibudou do kompetence SZPI. Během dvou 
let fungování zaznamenal web Potraviny na pranýři 2,8 milionu přístupů a mobilní aplikaci si 
stáhlo 30 000 uživatelů. 

Kvalita online
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Společnost Aramark, poskytovatel veřejného stravování v ČR, chce vstou-
pit do oblasti školního stravování. „Souhlasíme s názorem ministerstva 
školství, které chce omezit nezdravé potraviny a nápoje ve školních automa-
tech. Chceme školám nabídnout alternativu ve formě automatů s kvalitními 
a nutričně vyváženými potravinami. Celý problém je ale mnohem širší a je 
potřeba řešit celkovou koncepci celodenního stravování dětí, proto připra-
vujeme komplexní plán pro vyvážené stravování dětí respektující moderní 
stravovací trendy a budeme hledat školská zařízení, kde tento koncept apli-
kovat,“ říká Vladimír Staněk, generální ředitel společnosti Aramark. 

Pro děti zdravěji

Tuky neškodí?
Vědci přicházejí s novými zjištěními a snaží se bořit léta zažité mýty. Nadměrná konzumace 
nasycených tuků byla po desetiletí považována za hlavní příčinu kardiovaskulárních 
onemocnění, obezity a cukrovky. „Teď se ukázalo, že hlavními viníky těchto chorob jsou cukr, 
rafinované sacharidy a průmyslově zpracované potraviny,“ tvrdí vědci pro magazín Time. 
Angličtí vědci z University of Cambridge také zpochybnili spojení mezi špatnými tuky (máslo, 
sádlo) a onemocněním srdce, zároveň popřeli pozitivní účinky polynenasycených mastných 
kyselin obsažených v rybách, ořeších či rostlinných tucích. Menší množství tuků obsažených 
v másle by tak mohlo být dokonce zdraví prospěšné.

www.svetpotravin.cz 7
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Vyrobte si  
tekutý lék

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Švestky, hrušky, meruňky, jablka, ale 
i borůvky, jahody, kdoule a rakytník. 
Z těchto i ze všech jiných druhů ovoce 
se dá vypálit ovocný destilát. Nevypá-
lit alespoň část vlastní úrody považuje 
spousta Čechů za hřích. Na rozdíl od pá-
lenek zakoupených v obchodě máte šanci 
kvalitu vlastní pálenky do značné míry 
ovlivnit. Ve správné pálence by mělo být 
jasně cítit ovoce, ze kterého byla vyro-
bena, jeho chuť by neměla být přebita 
lihem. V destilátech kupovaných můžete 
narazit i na pálenky řezané – to znamená, 
že ovocného destilátu je jen určitý podíl, 
zbytek je rafinovaný líh. Pozor také na to, 
že chuti destilátu může být dosaženo 
rovněž aromaty a barvivy.

Tradice i úspora
To, že se zvlášť v některých částech 
republiky pálí rozličné ovoce v každé 
druhé chalupě, ještě neznamená, že 
by bylo domácí pálení alkoholu legální 
činností. V dobách minulého režimu bylo 
dokonce trestným činem. Hříšníkům tak 
hrozilo vězení, zabavení majetku nebo 
vyšší peněžitý trest. Ačkoli byl tento relikt 
ještě z dob Rakouska-Uherska po revoluci 
z trestního zákoníku vypuštěn a dnes již jako 
trestný čin posuzován není, zákaz domácího 
pálení stále platí. Nyní hrozí domácím 
výrobcům tvrdého alkoholu pokuta do výše 
3000 Kč. Pozor na to, že to vše se týká pouze 
domácí výroby, nikoli případného prodeje. 
V jeho případě dochází totiž ke krácení daně, 

které trestným činem zůstává i nadále. 
Nedovolené pálení má za úkol kontrolovat 
a odhalovat policie a celní správa. Černé 
pálenice však většinou nacházejí spíše 
náhodou, častější jsou odhalení na základě 
udání.  Kromě tradice domácích černých 
pálenic svou roli hraje i snaha ušetřit náklady 
na oficiální pálení. Profesionální pálenici lze 
zakoupit, ale výjimkou nejsou ani po domácku 
vyrobené kolony. Hrozící finanční sankce 
v případě odhalení však není jediným 
rizikem, které v případě domácího pálení 
podstupujete. Neodborná výroba pálenky, 
navíc mnohdy na zařízeních pochybné kvality, 
může mít vážné zdravotní následky, neboť 
hrozí riziko otravy metylalkoholem. Ten 
při pálení alkoholu vzniká vždy, ale pokud 
je proces výroby alkoholu pod odbornou 
kontrolou, tak se objeví v jen neškodném 
množství, které normy stanovují na 12 gramů 
na litr čistého lihu.

Raději legálně
Pokud se chcete vyhnout problémům se 
zákonem i možným zdravotním rizikům, 
vždy upřednostněte tzv. pěstitelské pálení. 
Zde se nejedná o pálení domácí, pálenice 

Podzim je tradičně obdobním sklizně a jejího zpracování. 
Z ovocné úrody můžeme vyrobit poctivou marmeládu či 
kompot, nasušit ho či zamrazit. Anebo z něj vyrobit domácí 
pálenku. Pokud se ovšem nechcete dostat do křížku se 
zákonem, měli byste vědět, jak se na domácí a pěstitelskou 
výrobu alkoholu dívá český zákon.

potravinová policie
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je standardní potravinářský podnik, pro 
který platí potravinové právo ČR. A to 
v každém případě – ať se jedná o podnik 
ziskový, či nikoli, veřejný, nebo soukromý. 
Ačkoli za vypálení něco zaplatíte a můžete 
si nechat vyrobit jen omezené množství 
alkoholu, budete mít jistotu, že se jedná 
o certifikovaný provoz, neboť každá 
pálenice musí mít povolení ministerstva 
zemědělství, musí být pro správné pálení 
náležitě vybavena a dodržovat předepsané 
hygienické normy.

Jen v omezeném množství
Bílá, tedy legální, pálenice může vyrábět 
ovocný destilát výhradně pro pěstitele 
a ze surovin jím dodaných. Pěstitel může 
do pálenice donést svou úrodu ve formě 
čerstvého ovoce, nebo kvasu. V prvním 
případě se o přípravu ovoce, výrobu kvasu 
a stočení do lahví postará pálenice. Pokud se 
jedná o pěstitele zkušenějšího, může přinést 
již připravený kvas, který mu pálenice 

vypálí a stočí do lahví. Tato varianta vyjde 
zpravidla o něco levněji. 
Každý pěstitel (pochopitelně nad 18 let) 
má právo na vypálení 30 litrů etanolu, 
tedy stoprocentního lihu, což odpovídá 60 
litrům pálenky o obsahu alkoholu 50 %. 
Toto množství je omezeno na jedno období 
od 1. července do 30. června dalšího roku 
a pozor, je stanoveno na jednu domácnost, 
nikoli osobu! Aby bylo zaručeno dodržování 
pravidel, je pěstitel povinen prokázat své 
údaje, fakt, že ovoce vypěstoval na svém 
nebo pronajatém pozemku, a v případě 
zpracování kvasu také to, že neobsahuje 
cizí cukernaté či jiné příměsi. Tyto údaje se 
podle zákona o lihu archivují po dobu 10 
let. Pochopitelně ani tak nelze zaručit, že 
nebudou pravidla o povoleném množství 
lihu porušována. V praxi existují případy, kdy 
si pěstitel nechá vypálit nadlimitní množství 
etanolu, případně si dá vypálit ovoce do více 
pálenic a v celkovém součtu tak maximální 
povolené množství přesáhne. Jelikož 
jsou ale údaje celorepublikově sledovány 
a sčítány za všechny pálenice, vystavuje 
se pěstitel riziku předvolání na celní úřad 
a vysoké pokuty. Povinnost sledovat si 
množství vypáleného destilátu na jednu 
domácnost má každý zákazník sám.

Zadarmo to není
Najít si v okolí pěstitelskou pálenici nebude 
tak složité, na území ČR jich je evidováno 
okolo 500 a každoročně přibývají, nejvíce se 
jich nachází na Moravě. Zpracuje se v nich 
každoročně kolem 5 milionů kilogramů 
ovoce. Odborníci odhadují, že zhruba 
stejné množství si pak lidé vypálí nelegálně 
doma. Z pěstitelských pálenic plyne státu 
v posledních letech téměř 600 milionů korun 
ročně na spotřební dani. 
Pálenici samozřejmě něco za vypálení 
destilátu zaplatíte, jejich ceny se liší, ale 

rámcově se pohybují okolo 130 Kč za litr 
50 % pálenky. Z takto vyrobené pálenky je 
také nutné odvést spotřební daň. Nejedná 
se o žádné složité papírování, o její zaplacení 
finančnímu úřadu se postará pěstitelská 
pálenice a promítne ji do konečné ceny. Její 
výše je 143 Kč na litr stoprocentního alkoholu, 
jedná se tedy o poloviční sazbu oproti běžně 
prodávaným lihovinám vyrobených v lihovaru. 
Tuto výjimku si Česká republika vyjednala 
v přístupových jednáních před vstupem do EU. 
Pěstitelské pálení je podle zákona o lihu 
výrobou ovocných destilátů pro pěstitele a je 
určeno pro jeho soukromou domácí spotřebu. 
I když tedy zaplatíme spotřební daň, ovocný 
destilát nesmí být předmětem prodeje. ●

potravinová policie

1. třídění: pro výrobu pálenky je možné 
použít jen zralé, zdravé a čisté ovoce. 
2. rmutování: ovoce se rozmělní a vy-
tvoří se tzv. břečky. K sušším druhům 
ovoce je třeba přidat vodu. 
3. kvašení: v ovoci obsažené cukry se 
za pomoci kvasinek postupně přeměňu-
jí na alkohol. Používají se kvasinky vinné 
či lihovarnické. Během kvašení dochází 
k přeměně jednoduchých cukrů na oxid 
uhličitý a alkohol, přesněji etanol. 
4. destilace: v pálence se dosahuje po-
žadovaného obsahu alkoholu. Za ideální 
obsah je považováno 47 %, při nižší kon-
centraci může být pálenka vodnatá, při 
vyšší zase může být negativně ovlivněno 
její aroma. Pro požadované snížení 
obsahu alkoholu se používá zpravidla 
destilovaná voda. 
5. filtrace: touto fází prochází pálenka 
jen v případě, že je zakalená. Používá se 
při ní filtrační papír nebo dřevěné uhlí. 
6. zrání: proces může probíhat ve skle-
něných demižonech, nebo dřevěných 
sudech. V nich je zrání díky vyššímu 
přístupu vzduchu mnohem rychlejší.

JAK PÁLENÍ  
PROBÍHÁ?
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Sbírka  
je tu zas 
Dne 22. listopadu 2014 se uskuteční druhý 
ročník Národní potravinové sbírky. Sbírka 
proběhne po celé zemi ve více než 160 pro-
dejnách. Stejně jako minulý rok bude mož-
nost koupit a darovat trvanlivé potraviny 
na pomoc lidem v nouzi v charitativních 
zařízení daného kraje. V loňské sbírce se 
vybralo více než 66 tun potravin, které byly 
následně rozvezeny matkám s dětmi v azy-
lových domech, lidem bez domova, dětem 
do dětských domovů a dalším potřebným. 
Nyní už jsou všechny potraviny z loňské 
sbírky rozdány, ale organizátoři věří, že 
i letos bude sbírka úspěšná a potravinové 
banky se opět naplní. Pokud se chcete za-
pojit jako dobrovolníci, můžete se přihlásit 
na www.potravinypomahaji.cz.

Dotýká  
se všech
Zdražení potravin během posledního roku 
pocítilo 96 % nakupujících v Česku. Vyplý-
vá to z průzkumu portálu Kupi.cz, který 
srovnává ceny v obchodních řetězcích. 
Nejvýrazněji vnímáme zdražení u mléč-
ných výrobků, které uvedlo téměř devět 
z deseti uživatelů serveru. Mezi dalšími 
výrobky, které podle jejich názoru v uply-
nulém roce zdražily, uváděli respondenti 
maso, brambory, ovoce a zeleninu. Na-
opak u nápojů vnímá zdražení jen 15 % 
lidí. Mléčné výrobky vedou mezi produkty, 
které se zákazníci (až 2/3 z nich) nejčastěji 
snaží nakupovat ve slevových akcích. Vy-
hledávají v nich také kávu a čaj, zeleninu, 
ovoce a maso. Naopak Češi příliš neholdují 
akcím na pečivo a potraviny pro děti.

Upřednostňujeme 
kvalitu
Dlouhodobější trendy ukazují, že se zvyky 
obyvatel České republiky mění. V poslední 
době upřednostňujeme prémiový alko-
hol, který konzumujeme stále častěji doma 
než v barech a restauracích. Vyplývá to 
z průzkumu společnosti Rémy Cointreau 
ve spolupráci s agenturou g82. Důvodem je 
nejen cena a strach z levnějších značek způ-
sobené metanolovou aférou, ale i vzrůsta-
jící obliba domácích večírků. Alkohol Češi 
málokdy nakupují jen pro vlastní potřebu. 
„Z výzkumů vyplývá, že alkohol dnes lidé 
nakupují spíš pro někoho, což potvrzuje 
i absolutní dominanci u výběru alkoholu 
jako dárku. Nákup alkoholu také asociuje 
jeho konzumaci s dalším člověkem,“ ko-
mentuje Ondřej Hladký z agentury g82.

Bič 
na podvodníky
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
bude moci rychleji reagovat v případě krizo-
vých situací, jakou byla například předloň-
ská metanolová kauza. Díky novele zákona 
o potravinách bude mít inspekce nově mož-
nost zakázat užívání prostor osobě, která 
odmítne vpustit její inspektory do provozu. 
V případě, že se do prodeje dostanou ne- 
jakostní nebo klamavě označené výrobky, 
bude SZPI moci jejich prodej zastavit. Tyto 
produkty také mohou být otestovány v la-
boratoři na náklady výrobce či prodejce. 
Inspektoři budou mít rovněž právo nařídit li-
kvidaci pančovaného vína s přídavkem vody, 
cukru a syntetického barviva či hroznového 
moštu ze třetích zemí.

Ovoce  
jen v létě
Češi spotřebují v průměru 253 gramů ovoce 
a zeleniny denně, což je o téměř 190 gramů 
méně, než například v  Německu. V celo-
evropském měřítku je pak ČR řazena mezi 
trojici zemí s nejnižší denní konzumací ovo-
ce a zeleniny. Spotřeba vitaminy nabitých 
plodů se v ČR pravidelně zvyšuje jen během 
letních měsíců. Podle průzkumu realizova-
ného pro společnost Tesco konzumuje jed-
na pětina čechů až čtyři porce ovoce za den. 
Na sezonu šťavnatých českých plodů se těší 
většina respondentů, pravidelně je nakupují 
pro celou rodinu dokonce tři čtvrtiny. Nejvíc 
porcí zkonzumuje věková skupina 18 – 26 let. 
Mezi nejoblíbenější letní plody patří jahody, 
melouny, broskve, třesně a maliny.

Zmatek  
pokračuje
Obchodníci mají podle novely zákona o po-
travinách povinnost uvádět pět zemí, ze 
kterých pochází největší podíl prodávaného 
sortimentu. Řada řetězců si však stěžuje, že 
nemá jasno v tom, jak původ nabízených 
potravin určit. Je tak pravděpodobné, že si 
každý vyložil podmínky ministerstva země-
dělství po svém a údaje zákazníkům příliš 
neřeknou. Proti se ohradil například řetězec 
Kaufland, podle něhož není zřejmé, na zá-
kladě čeho lze produkty určit jako české. Je 
tak možné, že ostatní řetězce vykazují vyšší 
podíl českých výrobků jen proto, že definici 
země původu pojaly obšírněji a ne jen jako 
produkty pocházející výhradně z českých 
surovin od firem s českými majiteli.

palec nahoru, palec dolů
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České potraviny a nutnost jejich ochrany se dostaly v poslední době 
opět do popředí zájmu kvůli ruskému embargu na dovoz vybraných 
potravinářských a zemědělských produktů ze západních zemí. 
V souvislosti s tím bylo nutné nejen přijmout bezprostřední opatření, 
ale zároveň se zamyslet nad možnostmi podpory českých producentů 
i v měsících a letech příštích.

Podpora  
      českých  
           potravin

zaostřeno
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Škody mohou jít  
do miliard

Z hlediska agrárního vývozu je Ruská 
federace pro ČR jedenáctým nejdůležitějším 
partnerem a nejdůležitějším partnerem ze 
třetích zemí, export zemědělských komodit 
na ruský trh se v posledních letech stále 
mírně zvyšuje. V roce 2011 jeho hodnota 
činila zhruba 1,9 miliardy korun, o rok 
později 2,2 miliardy korun a vloni 2,4 
miliardy korun (tedy asi 2,1 % celkového 
exportu). Nejdůležitějším vývozním artiklem 
jsou pivo, vejce, přípravky k výživě zvířat, 
cukrovinky, sýry, slad. Podle odhadů 
ministerstva zemědělství přijdou čeští 
vývozci zemědělských a potravinářských 
produktů přímo na tržbách do konce roku 
o 250 až 300 milionů korun, největší dopad 
se odhaduje na sektor zpracování mléka 
a dále drůbeží a králičí maso či masné 
konzervy. Mnohem závažnější by však mohl 
být nepřímý dopad sankcí – propad cen 
v důsledku přetlaku zboží na trhu EU může 
jít až do miliard korun.

Jezme česky 
Ministr zemědělství Marian Jurečka 
od počátku krize deklaroval odhodlání 
pomoci v případě nutnosti českým 
zemědělcům a potravinářům a zároveň 
vyzýval české občany a také státní instituce 
(obecní úřady, školy, jídelny, domovy 
důchodců atd.) k nákupu tuzemských 
potravin. Problémem může být fakt, že 
řada z těchto institucí nemá požadovaný 
původ potravin ve smlouvách s dodavateli 
zakotven a navíc se musí řídit zákonem 
o veřejných zakázkách a respektovat 
vysoutěžené ceny potravin.

Dostanou víc 
V případě, kdy by EU nenabídla účinné 
nástroje s dostatečnou finanční pomocí, 
bylo ministerstvo zemědělství připraveno 
zasáhnout. Pokud by ceny dovážených 
potravin z jiných zemí dosahovaly dumpingové 
úrovně a ohrožovaly tak tuzemské výrobce, 

hrozilo ministerstvo nutností uzavřít náš trh. 
Ministr zároveň požádal dozorové orgány 
o důkladnou kontrolu zboží mířícího na náš 
trh – zda splňuje všechna kvalitativní kritéria 
a nároky na české značení. 
Původní odhady unijní pomoci postiženým 
vývozcům potravin se pohybovaly kolem 
180 milionů eur. Ministři zemědělství se 
5. září dohodli na potřebě zvýšit rozpočet 
na tuto pomoc. Konkrétní částka určena 
nebyla, ale podle neoficiálních informací 
by se mohlo jednat o pětinásobný nárůst až 
na jednu miliardu eur, tedy asi 27,8 miliardy 
korun. Jednou z variant podpory je přímá 
finanční kompenzace zemědělcům v nejvíce 
postižených oblastech, další pak výkup 
některých komodit, případně jejich využití 
v rámci dotovaných programů ve školách. ●

rubrika podporována

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, MZe

zaostřeno

Rusko začátkem srpna zakázalo veškerý dovoz masa, ryb, mléka 
a mléčných výrobků, ovoce a zeleniny z EU, USA a několika 
dalších západních zemí. Moskva tak reagovala na západní 
sankce na některé ruské podniky a činitele, uvalené v souvislosti 
s krizí na Ukrajině. Sankce nastolila i přesto, že je členem Světové 
obchodní organizace a neměla by bezdůvodně bránit obchodu 
nebo zastavit dovoz na své území.

„Přímý dopad ruských sankcí na  naši 
firmu je dle aktuálního seznamu polo-
žek nyní minimální. 85 % tržeb v  Rusku 
zajišťuje ruský závod Hamé v  Bogolju-
bovu, zbývajících 15 % výrobků se do-
váží do Ruska z ČR. Rusko je pro Hamé 
druhý nejdůležitější trh, kde dlouhodobě 
dochází k  meziročnímu nárůstu tržeb. 
Kvůli omezení rizik nyní Hamé zvažuje 
přemístění výroby některých produktů 
určených pro ruský trh do svého ruské-
ho závodu. Dle našeho názoru spirála 
sankcí nepomůže nikomu. Dlouhodobě 
hrozí ztráta dobrého jména českých vý-
robků u ruských spotřebitelů a rozkolísá-
ní cen kvůli přebytku produktů určených 
původně na ruský trh.“

VYJÁDŘENÍ FIRMY HAMÉ:
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Vítám národní hrdost 
na české produkty

zaostřeno

Už máte vyčíslené škody českých exporté-
rů v souvislosti s ruským embargem? Jak 
budete celou situaci dále řešit?
Jaké celkové škody způsobilo ruské embar-
go českým vývozcům, lze při  současném 
dynamickém vývoji  spíše jen odhado-
vat. Zohledníme-li neuskutečněný vývoz 
a zastavení rostoucího trendu exportu 
do Ruské federace, potom můžeme celkové 
primární ztráty naší republiky v odvětví 
zemědělství stanovit zhruba na 300 milionů 

korun do konce roku 2014. Berme toto číslo 
opravdu zatím pouze orientačně, protože 
vnějších vlivů je hodně. Nejvýrazněji sankce 
zasáhnou sektor mléčných výrobků, postih-
nou také sektor potravinových přípravků. 
Na evropské úrovni byla zavedena opat-
ření u ovoce a zeleniny a v sektoru mléka 
a mléčných výrobků.

Koordinujete z hlediska diplomatických 
postupů vůči Rusku řešení v rámci celé EU? 
Zaobírá se EU jednotlivými vnitřními trhy?
V EU je samozřejmě koordinována společná 
pozice ve vztahu k zavedeným sankcím. 
Pokud se týká reakce na zavedené obchod-
ní embargo ze strany Ruska, výše uvedená 
opatření Společné zemědělské politiky jsou 
řádně koordinována ve strukturách EU. 
Opatření jsou navržena na základě hodno-
cení situace na jednotlivých trzích v člen-
ských státech. Nutný je především kvalitní 
monitoring na unijní úrovni a společný 
postup, protože jinak by mohlo nastat 
upřednostňování národních zájmů před 
zájmy společného trhu EU.

Odhad toho, kolik se sem přesune potra-
vin z jiných trhů, byl asi 1 miliarda. Je už 
tento objem nějak přesněji zmapovaný?
Prozatím pracujeme i nadále s údaji, které 
jsme předpovídali v uplynulém období, 

tedy, že celkové cenové ztráty postiže-
ných sektorů se mohou pohybovat mezi 
1 až 2 miliardami korun. Bližší upřesnění 
těchto údajů v současné době není možné, 
další vývoj závisí na velkém množství 
aspektů, například vývoji na trhu EU, 
nalezení nových odbytišť pro evropské ex-
portéry, přijetí případných dalších podpůr-
ných opatření na evropské úrovni.

Není možné přísun potravin na náš trh 
vnímat i jako pozitivní situaci pro spotře-
bitele? Měli by tak větší možnost výběru 
a došlo by pravděpodobně i ke zlevnění 
potravin na trhu.
Z určitého úhlu pohledu lze pro spotře-
bitele tuto situaci vnímat jako pozitivní 
ve smyslu mírného zlevnění vybraných 
produktů a rozšíření výběru sortimentu. 
Nicméně, je třeba i nadále usilovat o sta-
bilizaci evropského trhu s potravinami 
a podporovat české a evropské produ-
centy a exportéry se zaměřením na trhy 
třetích zemí. Samozřejmě také nemůžeme 
české producenty bez jakékoliv pomoci 
vystavit konkurenci, která bude subvenco-
vána národními vládami. Jsem zodpověd-
ný za resort zemědělství a i přes prospěch 
spotřebitelů z levnějších cen potravin 
nemůžu české producenty bez pomoci 
„hodit přes palubu“.       ►

Hlavním aktérem na české 
straně v souvislosti se 
sankcemi uvalenými 
Ruskem na dovoz vybraného 
potravinářského zboží se 
stal ministr zemědělství 
Ing. Marian Jurečka. 
Povídali jsme si s ním nejen 
o dopadech této krize 
na české pěstitele a výrobce, 
ale i úrovni a podpoře 
českého zemědělství 
a potravinářství obecně.
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zaostřeno

Jak se mají čeští výrobci bránit situaci, 
kdy dovozci potravin nemusejí splňovat 
podmínky kladené českou legislativou, ale 
jen legislativou vlastní, a jsou tak mnohdy 
při vstupu na český trh zvýhodněni?
Při obchodování v rámci členských zemí 
EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží, 
jehož předpokladem je sladění národních 
předpisů jednotlivých zemí s těmi evrop-
skými. A tento volný pohyb zboží je možný 
také díky tomu, že všechny členské státy 
uplatňují podobné praktiky dozoru nad bez-
pečností potravin. Potravina musí být samo-
zřejmě bezpečná, správně označená a musí 
splňovat příslušné obecně závazné právní 
předpisy. Některé požadavky na potraviny 
mohou spadat buď do sféry harmonizované, 
potom potravina musí splňovat požadavky 
stanovené v příslušném evropském právním 
předpisu, nebo do oblasti neharmonizova-
né, kdy pro potravinu neexistuje jednotný 
evropský předpis. V takovém případě musí 
být splněny požadavky národního předpisu 
té členské země, kde byla potravina vyrobe-
na nebo poprvé uvedena daným dovozcem 
do oběhu v rámci EU. Například splňuje-li 
český chléb požadavky stanovené naší 
komoditní vyhláškou, nesmí být odmítnut 
v jiném členském státě EU, pokud je bezpeč-
ný. Stejné je to i opačně z jiných zemí EU, 
existuje tzv. princip vzájemného uznávání. 
Národní požadavky pro vybrané komodity, 
např. masné výroby, mléčné výrobky, pekař-
ské výrobky, mají samozřejmě stanoveny 
v řadě členských států.

Jak Vy osobně hodnotíte kvalitu potravin 
na českém trhu? Často slyšíme, že jsme 
„odpadkovým košem Evropy“.
Pokud jde o kvalitu potravin, jsem přesvěd-
čen, že kvalita výrobků českých zemědělců 
a potravinářů je na vysoké úrovni. Ve své 

funkci se snažím české zemědělce a po-
travináře všemi možnými nástroji maxi-
málně podpořit. Při jednáních se zástupci 
obchodních řetězců kladu jednoznačný 
důraz na zvyšování podílu českých potra-
vin v tržní síti. Plně podporuji aktivity typu 
farmářských slavností, farmářských trhů 
a produkce regionálních potravin. Pokud 
bude český spotřebitel tyto produkty v tržní 
síti aktivně vyhledávat a vyžadovat, tak se 
rozhodně nebudeme stávat „odpadkovým 
košem Evropy“. Tento přístup souvisí rovněž 
s určitým národním potravinovým patrio-
tismem. K co největší možné míře podpory 
našich zemědělců a potravinářů nákupem 
českých potravin jsem mimochodem vyzval 
také v souvislosti se sankcemi na dovoz 
zemědělských a potravinářských produktů 
do Ruské federace.

Jaké jsou konkrétní kroky MZe na pod-
poru českých výrobců, které do bu-
doucna chystáte?
Pokud jde o konkrétní podporu českých 
výrobců, zde resort zemědělství v současné 

době analyzuje, jaké máme možnosti, pro-
tože v oblasti podpory produktů odkazující 
na původ výrobku jsou stanovena určitá 
pravidla. Ta mají primárně zamezit vytvoření 
případných překážek volného pohybu zboží. 
Nad rámec těchto aktivit resort zemědělství 
podporuje a realizuje projekty typu Klasa, 
Regionální potravina, farmářské slavnos-
ti, zeměpisné označení původu potravin, 
projekt „Poznej svého farmáře“ apod. Čeští 
zemědělci, a mezi nimi tedy i výrobci, také 
budou moci žádat o dotační podporu z unij-
ního Programu rozvoje venkova.

Nebyla by cesta podpořit v souvislosti 
s potravinami českou národní hrdost, tak 
jako je obvyklé například v Itálii či Francii, 
kde jsou místní na své výrobky hrdí a ne-
dají na ně dopustit?
Domnívám se, že podpora národní hrdosti 
na české produkty je zcela legitimní a opráv-
něný nástroj, jak obecně pomoci českým 
zemědělcům a potravinářům. Tento projev 
by měl být maximálně podporován, o což se 
snažím, a samozřejmě také v praxi český-
mi spotřebiteli realizován, protože čeští 
zemědělci a potravináři produkují kvalitní, 
bezpečné a konkurenceschopné výrobky.
 
Existuje zde celá řada značení kvality 
potravin. Myslíte, že usnadňují orientaci 
spotřebitelů na trhu s potravinami?
Značky kvality jsou obecně dobrým a víta-
ným nástrojem pro orientaci spotřebitele, 
pokud je samozřejmě zřejmé, co je před-
mětem, účelem a obsahem daného loga. 
Značky kvality by měly usnadnit spotřebiteli 
zaregistrovat tento výrobek na první pohled 
a z důvodu, který je mu prostřednictvím 
loga dán, se rozhodnout pro koupi tohoto 
výrobku. Důležité jsou samozřejmě také 
transparentní podmínky a kontrola při 
používání příslušných log, resp. značek 
kvality. Toto vše platí, pokud však na trhu 
nedochází k přehuštění a inflaci značek 
kvality. V současné době se bohužel na trhu 

Ministr zemědělství na veletrhu SALIMA
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zaostřeno

v České republice toto děje. Ministerstvo 
zemědělství však spravuje pouze značku 
kvality Klasa, Regionální potravina a znač-
ku zeměpisného označení. Tyto značky 
kvality mají jasně vymezený účel a předmět 
použití, včetně dalších pravidel a podmínek. 
Ostatních několik desítek značek nespadá 
do působnosti našeho resortu, ale jsou 
vyhlašovány různými nevládními nebo 
soukromými organizacemi. Každý takový 
subjekt samozřejmě musí vyhodnotit přínos 
a efekt zavedení příslušných log kvality, my 
nemáme pravomoc regulace značek kvality.

Jaký je Váš názor na změny značení potra-
vin, které nás čekají od konce letošního 
roku? Usnadní orientaci spotřebitelů, 
nebo je to jen další komplikace a náklady 
pro výrobce potravin?
Pro spotřebitele je nové značení potravin 
účelné hlavně z pohledu dosažení vysoké 
míry ochrany zdraví a zaručení práva na in-
formace. Spotřebitelé budou lépe a více 
informováni o potravinách, které konzu-
mují. To pomůže spotřebitelům při výběru 
potravin a zabrání jakýmkoliv praktikám, 
které by je mohly uvést v omyl. Myslím si, že 
informace o přítomnosti alergenních látek, 
stanovení minimální velikosti písma nebo 
vymezení minimálních pravidel pro uvádění 
země původu jsou přínosné pro spotřebi-

tele. Výčet změn a úprav je samozřejmě 
poměrně rozsáhlý. Změny v označování se 
dotknou v podstatě všech subjektů v celém 
potravinovém řetězci.

Jaký je Váš názor na testování potravin, 
které řada médií provádí? Výrobci je v řadě 
případů rádi nevidí, ale usnadňují podle 
Vás seriózní testy orientaci spotřebitelů?
Ministerstvo zemědělství je sleduje spíše 
z pohledu odborného, resp. z pohledu jed-
noho z možných zdrojů informací. Samozřej-
mě není rolí ministerstva jakkoli posuzovat 
a hodnotit úroveň a způsob hodnocení. 
Obecně mohu říci, že jakákoli medializace 
v oblasti podpory kvality a bezpečnosti 
potravin, jejímž základem jsou odpovídající 
a důvěryhodné zdroje, jsou pro informování 
spotřebitele přínosné. 
Rozhodně je důležité, aby výstupy testů 
a analýz potravin pocházely ze seriozních 
zdrojů. Otázka odbornosti a objektivity těch-
to často medializovaných výsledků testů je 
z pohledu informování spotřebitelů a pří-
padného ekonomického dopadu na hod-
nocené subjekty velmi zásadní a důležitá. 
Pro míru zohlednění těchto faktorů lze 
doporučit, resp. považovat za objektivní ty 
testy, u kterých jsou kromě daných výsledků 
k dispozici i ostatní velmi důležité údaje. Jde 
o informace týkající se např. složení a odbor-

nosti hodnotící komise, způsob a metodika 
hodnocení, odborné zdůvodnění přijatých 
závěrů, druhy používaných analytických 
či jiných metod, včetně nejistoty měření, 
samozřejmě informace o akreditované labo-
ratoři, kde probíhají analýzy atd. Z pohledu 
ministerstva zemědělství by měla být větší 
míra transparentnosti a informovanosti 
týkající se hodnotících testů a analýz před-
pokladem vysoké objektivity a odbornosti 
následně přijatých závěrů. ●

MORAVIA LACTO a. s., člen skupiny Interlacto, www.moravialacto.cz

Pro zdraví našich dětí to 
nejlepší mléko Vysočiny!
Náš pečlivý výběr garantuje 
nejvyšší kvalitu.

 INZERCE
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jak poznat kvalitní potraviny

Vitaminy  
v bonbonech  
nás nespasí
Testovali jsme celkem 16 vzorků bonbonů. 
Vybírali jsme bonbony, které deklaro-
valy přídavek vitaminů. V 15 vzorcích se 
jednalo především o vitamin C, v jednom 
případě (nimm 2 Smile gummi) obsa-
hovaly bonbony šest jiných vitaminů. 
V laboratořích Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze byly na Ústavu 
konzervace potravin provedeny chemické 
analýzy na obsah vitaminu C a přítomnost 
syntetických barviv. 
Tentokrát jsme vzorkům neudělovali znám-
ky, vzorky jsou seřazeny podle naměřeného 
obsahu vitaminu C.

Září barvami
Poměrně často se setkáváme s případy, 
kdy kontrolní orgány odhalí výrobky, 
nezřídka právě dětské cukrovinky, u nichž 
nebylo deklarováno použití syntetických 
barviv. Nechali jsme tedy všechny vzorky 
na jejich přítomnost otestovat. Jiné než 
přírodní barvivo bylo zjištěno jen u vzorku 
Hors wild strawberries, přičemž výrobce 

tuto skutečnost na obale uvedl. Barvivo 
indigotin (E132) nepatří do skupiny barviv, 
u kterých má výrobce povinnost varovat 
před možnými zdravotními riziky. 

Je velmi pozitivním zjištěním, že výrobci 
k obarvení dětských bonbonů používají 
v naprosté většině přírodní barviva, ač-
koli jsou samozřejmě výrazně dražší než 
barviva syntetická. Řada z nich se k pří-
rodním barvivům začala klonit a opustila 
diskutovaná barviva umělá, hlavně v sou-
vislosti s tvrdší evropskou legislativou 
a také jejich negativní pověstí. Samozřej-
mě většina výrobců nezapomene pou-

žití přírodních barviv na obale náležitě 
prodat. Vybírali jsme však vzorky s přida-
nými vitaminy, které nepatří do nejnižší 
cenové kategorie. Nelze tedy vyloučit, že 
by u levnějších vzorků byl výskyt syntetic-
kých barviv častější.

Barviva a zdraví
Od poloviny roku 2010 platí v Evropské 
unii nařízení, podle kterého je nutné 
u šesti vybraných žlutých a červených 
umělých barviv přidat na obal varování 
o tom, že „mohou nepříznivě ovlivňovat 
činnost a pozornost dětí“. Je potřeba říci, 
že toto možné riziko nebylo nikdy stopro-
centně potvrzeno žádným důvěryhodným 
průzkumem. Tato barviva nenajdeme jen 
v bonbonech, ale i dalších cukrovinkách, 
limonádách nebo třeba chipsech. Kterých 
barviv konkrétně se omezení týká, nalez-
nete v tabulce. V USA do tohoto seznamu 
éček údajně přispívajících k dětské hy-
peraktivitě přidali ještě indigotin (E132) 
a brilantní modř (E133). 

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, MF Dnes

Děti je milují a dospělí jim je, chtě nechtě, 
dopřávají. Bonbony jsou jednou 
z nejoblíbenějších pochoutek všech dětských 
generací. V obchodech jich je v dnešní době 
tolik, že si vybere snad opravdu každý. Září 
barvami a atraktivními obrázky na všechny 
strany, takže děti neomylně přitahují. 
A řada z nich prý obsahuje i vitaminy, které 
děti ke svému vývoji nutně potřebují. 
Podívali jsme se tedy, jak je to s jejich 
obsahem doopravdy. 

rubrika podporována

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

V  testovaných bonbonech byla použita 
následující barviva: kurkuma, karoten, 
koncentrát červené řepy, paprikový ex-
trakt, měďnatý komplex chlorofylinů, 
košenila, indigotin

PROČ JSOU  
TAK BAREVNÉ?
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jak poznat kvalitní potraviny

Kolik mají vitaminů?
Aby mohly bonbóny nést označení „s vitami-
nem C“, musí ho být v jedné porci obsaženo 
alespoň 15 % doporučené denní dávky, 
která tvoří 80 mg na den. Naměřený obsah 
vitaminu C byl velmi rozdílný. Pohyboval se 
od 52,4 mg ve 100 gramech až po 1040,8 mg 
na 100 g výrobku. Pozitivním zjištěním je, že 
vitamin C byl obsažen ve všech bonbonech, 
kde byl na obale deklarován, a to v množství 
deklarovaném nebo vyšším. Zejména vzhle-
dem k nestabilitě vitaminů je u potravin 
dovoleno překročit deklarované množství 
o 50 %, spodní limit je –35 %. U potravino-
vých doplňků jsou tyto limity +50 % a –20 %. 
Někteří výrobci uvádějí jen obsah vitaminů 
ve 100 gramech výrobku, který toho spotře-
biteli moc nenapoví. Mnohem vyšší vypoví-
dací hodnotu má údaj, kolik bonbonů tvoří 
jednu porci a jakou část doporučené denní 
dávky vitaminu C její pomocí pokryjeme. 
Velmi výrazný rozdíl mezi obsahem vitami-
nu C, který výrobce uvádí na obale, a na-
měřeným obsahem jsme objevili u vzorku 
Multivitaminové želatinky Rakytníček. Vý-
robce deklaroval na obale, že v bonbonech 
můžeme očekávat 24 mg ve 100 gramech, 
ovšem v laboratořích VŠCHT naměřili více 
než 4,5 krát vyšší množství. Takový rozdíl 
bude mít na spotřebitele pravděpodobně 

jen minimální dopad, ovšem nepopiratelné 
je, že obsažené množství výrazně překra-
čuje předepsané limity. „Uvedený případ 
nemůže Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce konkrétně komentovat, protože 
vzorek nebyl úředně odebrán, ani nejsou 
k dispozici další informace, se kterými SZPI 
pracuje v rámci správních řízení. Nicméně 
v obecné rovině lze konstatovat, že doplněk 
stravy, u kterého je čtyřnásobně překročeno 
deklarované množství účinné látky, by SZPI 
považovala za nesprávně označený a přijala 
by adekvátní opatření. Základním principem 
při označování potravin je, že spotřebitel 
by měl dostat přesnou informaci o tom, 
jaké látky v potravině konzumuje a v jakém 
množství jsou přítomny,“ komentoval Pavel 
Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI.

Zdravější nebudeme
Výrobci se samozřejmě snaží vzbudit dojem, že 
bonbonem s vitaminem C rodiče svým dětem 
kupují něco zdravějšího. Obaly se hemží ob-

rázky ovoce, bohužel ne vždy ho uvnitř sáčku 
také najdeme. V řadě případů tak dochází 
ke klamání spotřebitele.  Pokud máte pocit, 
že stačí sníst jeden, dva bonbonky za den 
a nejen, že si pochutnáte, ale zároveň si tak 
splníte svou vitaminovou povinnost, bohužel 
vás zklameme. Vzhledem k odlišnému obsahu 
vitaminu C a také rozdílné hmotnosti jednotli-
vých bonbonů potřebujeme u každého vzorku 
zkonzumovat jiný počet bonbonů, abychom 
dosáhli doporučené denní dávky vitaminu C. 
Zatímco u vzorku Vibovit ZOO (potravinový 
doplněk) potřebujeme k naplnění doporučené 
denní dávky jen dva bonbony, u Pedro sladký 
mix bychom jich potřebovali 128. ●

 2 – Vibovit ZOO
 3 –  Multivitamin bonbons mit 10 wichti-

gen Vitaminen
 4  – Spar Multivitamin Bonbons
 6 –  Das gesunde Plus Kinder-Hustenbonbons
 8  – Amanie Multivitamin Sweets
 9  – Dittmayer's Valensina
 11  – IceStorm Lemon Lozenges
 17  – Fritt+ Vitamin(e) C
 19  – Multivitaminové želatinky Rakytníček
 26  – JoJo Medvídci
 31  – Bon Pari Vitamín C
 44  – Hors Wild Strawberry
 86  – Lipo Besipky + vitamín C
 94  – Flaggis Mimki + vitamín C
 128  – Pedro Sladký mix
Nimm 2 Smile gummi neobsahují vitamin C

*DDD = doporučená denní dávka

KOLIK BONBONŮ 
POTŘEBUJEME 
K DOSAŽENÍ DDD*?

Regulovaná barviva a kde je najdeme: 

•  žluť SY (E110): pudinky, hořčice, cuk-
rovinky, bonbony

•  chinolinová žluť (E104): čokoládové 
tyčinky, bonbony, energy drinky

•  azorubin (E122): cukrovinky, pudinky, 
zákusky

•  červeň allura (E129): müsli tyčinky, 
čokoládové tyčinky, bonbony

•  tartrazin/potravinářská žluť (E102): 
hořčice, čokoládové tyčinky, pudinky, 
lahůdky 

•  ponceau 4R/košenilová červeň (E124): 
pudinky, cukrovinky, sladké balené 
pečivo

SYNTETICKÁ BARVIVA



Vibovit 
ZOO
doplněk stravy
Distributor: Teva Pharmaceuticals CR

Cena: 179 Kč/225 g
Cena za 100 g: 80 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 1040,8 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
ve 2 bonbonech

Hodnocení obalů: Chybí povinný údaj pro 
doplněk stravy „Určeno dětem od 3 let“ 
(obrázek se symbolem 3+ je nedostatečný). 
Dále chybí povinné údaje „Ukládat mimo 
dosah dětí“ a „Zdravá a vyvážená strava 
a zdravý životní styl jsou nezbytné“. Chybí 
jméno výrobce. 

Spar 
Multivitamin Bonbons
nečokoládová cukrovinka – plněné citronové a po-
merančové bonbony
Výrobce: pro Buying International Group SPAR

Cena: 20 Kč/150 g
Cena za 100 g: 13 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 384,2 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
ve 4 bonbonech

Hodnocení obalů: Na obale je vyobrazen 
pomeranč a citron, ale ve složení citron zcela 
chybí, jedná se tedy o klamání spotřebitele. 
Obsah vitaminů je uveden pouze na 100 g, nikoliv 
na porci. Údaj o velikosti porce (3 bonbony) je 
uveden jen v angličtině a němčině. Velmi špatně 
čitelné texty na zadní straně obalu. Není uveden 
výrobce.

Multivitamin bonbons 
mit 10 wichtigen Vitaminen
nečokoládové cukrovinky – fure multivitami-
nové bonbony
Výrobce: CCV-Vertriebs-GmbH

Cena: 30 Kč/300 g
Cena za 100 g: 10 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 473,1 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C: 
ve 3 bonbonech

Hodnocení obalů: Složení je uvedeno 
ve 14 jazykových verzích, nutriční 
tabulky jsou uvedeny jen u západních 
jazyků. V češtině tedy nutriční tabulku 
nenajdeme. Výrobce deklaruje přídavek 
vitaminů, nutriční tabulku tedy uvést musí 
a porušuje svou povinnost.

Dittmayer's 
Valensina
plněné bonbony s příchutí pomeranče a cit-
ronu
Výrobce: v licenci Dittmayer´s Valensina 

Cena: 11 Kč/33,6 g
Cena za 100 g: 33 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 212,5 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C: 
v 9 bonbonech

Hodnocení obalů: Zadní strana obalu 
je velmi obtížně čitelná, za což mohou 
především malé písmo a zcela nevhodný 
typ písma. Není uveden výrobce, pouze 
v licenci Dittmayer's Valensina.

Das gesunde Plus 
Kinder-Hustenbonbons
dětské bonbony proti kašli s obsahem vitami-
nů, s umělým sladidlem
Distributor: dm drogerie markt

Cena: 25 Kč/75 g
Cena za 100 g: 33 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 449,9 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C: 
v 6 bonbonech

Hodnocení obalů: Ve složení chybí před 
složkou „sorbit“ údaj, že se jedná o sladidlo. 
V češtině zcela chybí údaj „bez cukru“. Je otázkou, 
zda jsou bonbony pouze se sladidly a obsahující 
mentol vhodné pro děti. Ačkoli je na obale 
uveden obrázek jablek i hrušek, ve složení 
najdeme jen jablečnou šťávu, hrušku nikoli. Jedná 
se o klamání spotřebitele. Není uveden výrobce.

Fritt  
+ Vitamin (e) C
karamely s vitaminem C
Výrobce: vyrobeno v Polsku

Cena: 15 Kč/70 g
Cena za 100 g: 21 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 200,8 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C: 
v 17 bonbonech

Hodnocení obalů: Informace na obale 
jsou velmi nepřehledné a nečitelné. Vše je 
uvedeno dohromady, výživové údaje najdeme 
jen v textu. Není uveden výrobce, jen země 
původu.
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IceStorm Lemon Lozenges 
Zitronnen Halsbonbons
drops s citronovou příchutí a vitaminem C
Výrobce: v Německu

Cena: 15 Kč/150 g
Cena za 100 g: 10 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 189,2 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
v 11 bonbonech

Hodnocení obalů: Není uveden výrobce, jen 
země původu. Jinak je obal zcela v pořádku 
– jsou na něm uvedeny všechny informace, 
které spotřebitel očekává, je přehledný a text 
dobře čitelný. 

JoJo 
Medvídci
želé s ovocnými příchutěmi
Výrobce: Nestlé Česko

Cena: 14 Kč/80 g
Cena za 100 g: 18 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 89,3 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
ve 26 bonbonech

Hodnocení obalů: Na přední straně obalu 
jsou nakresleny obrázky jahody, pomeranče, 
citronu a jablka. Ze složení však vyplývá, 
že obsažena je jen přírodní jablečná šťáva. 
Ostatní vyobrazené ovoce je zastoupeno 
pouze umělými aromaty. Jedná se o klamání 
spotřebitele. 

Amanie Multivitamin 
Sweets with a liquid centre
dropsy s ovocnou náplní s vitaminy
Výrobce: Lidl Stiftung

Cena: 30 Kč/300 g
Cena za 100 g: 10 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 183 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
v 8 bonbonech

Hodnocení obalů: Údaj o tom, kolik 
bonbonů představuje jedna porce (15 g), 
je uveden jen v angličtině, v češtině jej 
nenajdeme. Není uveden výrobce.  

Lipo  
Besipky + vitamín C
komprimát s ovocnými příchutěmi a vitaminem C
Výrobce: Nestlé Česko

Cena: 9 Kč/28,5 g
Cena za 100 g: 32 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 62,3 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
v 86 bonbonech

Hodnocení obalů: Obsah vitaminu C 
je vyjádřen jen na 100 g, nikoli na jednu 
porci, což by bylo pro spotřebitele 
přehlednější. Nicméně, jedno balení 
o hmotnosti 28,5 g obsahuje 16,7 % DDD 
vitaminu C a označení „s vitaminem C“ je 
tedy legislativně v pořádku. 

Terezia 100 Multivitami-
nové želatinky Rakytníček
doplněk stravy
Výrobce: Terezia Company

Cena: 245 Kč/280 g
Cena za 100 g: 88 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 109,7 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
v 19 bonbonech

Hodnocení obalů: Chybí povinný údaj pro 
doplňky stravy „Zdravá a vyvážená strava a zdravý 
životní styl jsou nezbytné“. Na příbalovém 
letáku uvnitř balení chybí informace, že se jedná 
o doplněk stravy. Deklarovaný obsah vitaminu 
C je 24 mg/100 g, naměřený ho převyšuje více 
než 4,5 krát. Povolený limit je přitom maximálně 
+50 % oproti deklarované hodnotě.

Flaggis 
Mimki + vitamín C
komprimát s ovocnými příchutěmi a vitaminem C
Výrobce: Lidl Česká republika

Cena: 5 Kč/28,5 g
Cena za 100 g: 18 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 56,8 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
v 94 bonbonech

Hodnocení obalů: Obsah vitaminu C je 
vyjádřen jen na 100 g, nikoli na jednu porci. 
To by bylo vhodnější, neboť celé balení má 
jen 28,5 g. Jedno balení obsahuje 16,7 % 
DDD vitaminu C a bonbony tedy mohou 
nést označení „s vitaminem C“. Není uveden 
výrobce. 
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Pedro 
Sladký mix 
komprimát s ovocnými příchutěmi a vitaminem C
Výrobce: The Candy Plus Sweet Factory

Cena: 10 Kč/60 g
Cena za 100 g: 17 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 56,5 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
ve 128 bonbonech

Hodnocení obalů: Obsah vitaminu C je 
vyjádřen jen na 100 g. Vhodnější a pro 
spotřebitele srozumitelnější by bylo označit 
i obsah vitaminu v jedné porci, neboť 
hmotnost celého balení je jen 60 gramů. Jinak 
je obal velmi dobře čitelný a pro spotřebitele 
přehledný. 

Hors Wild strawberry  
enriched with vitamin C
nečokoládová cukrovinka – ovocný drops
Výrobce: Jiří Šašinka-HORS

Cena: 18 Kč/65 g
Cena za 100 g: 28 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 52,4 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C:  
ve 44 bonbonech

Hodnocení obalů: V českém názvu není 
uvedeno „obohaceno vitaminem“. Chybný údaj, 
že obsah kyseliny askorbové (20 mg) tvoří 33 % 
DDD. Správě má být uvedeno jen 25 %, neboť 
DDD u vitaminu C je nyní 80 mg, výrobce počítá se 
60 mg, což byla hodnota platná v minulosti. Jako 
jediný vzorek obsahuje syntetické barvivo. 

Bon Pari  
Vitamín C
dropsy s ovocnými příchutěmi a vitaminem C
Výrobce: Nestlé Česko

Cena: 17 Kč/90 g
Cena za 100 g: 19 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: 53,1 mg/100 g
Doporučená denní dávka vitaminu C: 
ve 31 bonbonech

Hodnocení obalů: Velmi dobrý obal bez 
větších připomínek, pouze písmo by mohlo 
být větší.

nimm 2  
Smile gummi sour
kyselé ovocné želé s obsahem vitaminů
Výrobce: AUGUST STORCK KG (Něm) 

Cena: 18 Kč/100 g
Cena za 100 g: 18 Kč
Zjištěný obsah vitaminu C: neobsahuje 
vitamin C
Doporučená denní dávka vitaminu C: 
neobsahuje vitamin C

Hodnocení obalů: Bonbony neobsahují 
vitamin C, ale šest jiných vitaminů. 
Na obale najdeme obrázky citronu a rybízu 
(či možná aronie), ovšem ve složení 
najdeme jen ovocné šťávy z hroznů 
a bezinek, což je možné vnímat jako 
klamání spotřebitele. 
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Jak číst tabulky?
Cena: Uvádíme cenu za jedno balení 
a hmotnost balení. 
Cena za 100 g: Pro srovnání uvádíme 
také cenu za 100 gramů výrobku. 
Zjištěný obsah vitaminu C: Obsah 
vitaminu C, jak jej naměřili odborníci 
na Vysoké škole chemicko-techno-
logické. Obsah je uveden v gramech 
na 100 gramů výrobku. 
Doporučená denní dávka vitaminu C: 
Hmotnost jednotlivých bonbonů se 
velmi liší, spočítali jsme tedy, kolik 
bonbonů bychom museli sníst, aby-
chom dosáhli doporučené denní dáv-
ky vitaminu C. Ta podle současných 
doporučení činí 80 mg na den.



www.svetpotravin.cz 21

radíme se s odborníkem

Proč vůbec kupovat a jíst pštrosí maso?
Pštrosí maso je jedinečné tím, že neobsahu-
je prakticky žádný cholesterol. Navíc se svou 
barvou blíží masu z divokých zvířat. Stále je 
to ale maso drůbeží, a tak i tepelná příprava 
stačí poměrně krátká. Navíc nemá žádnou 
výraznou typickou chuť, je tedy vhodné pro 
prakticky všechny úpravy. Od nejznámějších 
steaků přes guláš až třeba k naší národní 
svíčkové s knedlíkem. Z vnitřností je také 
výtečná polévka.

Jak Vás vůbec napadlo začít pštrosy cho-
vat a zpracovávat jejich maso?
Prvopočátkem byla má praxe při studiu, kde 
jsem vůbec poprvé poznal, že se pštros dá 

chovat i v našich podmínkách. Vlastnil jsem 
deset hektarů zemědělské půdy a přemýšlel 
jsem, jak uživit rodinu. Bylo mi jasné, že 
s touhle výměrou pozemků to nemůže být 
ani chov skotu, ani pěstování nějakých plo-
din. Tak jsem si vzpomněl na pštrosy, kteří 
byli dobrou alternativou.

Chov, porážka a zpracování ale jistě potře-
bují i jisté zázemí.
Ano, proto jsem koupil od bývalého 
zemědělského družstva rozpadající se 
kravín a v něm postupně vše vybudoval. 
Samozřejmě, že to nebylo úplně jedno-
duché. Jsme v Čechách a tady se úspěch 
neodpouští. 

Jak to myslíte?
Všichni se mi smáli, když jsem s podnikáním 
v ruině kravína začínal a měl jsem jen dluhy 
a problémy s produkcí a odbytem. Když se mi 
začalo dařit, najednou mi začali házet klacky 
pod nohy. Kdo podniká v produkci potravin 
a navíc se živými zvířaty, ten ví, jak to chodí.

Ale veterinární a hygienická kontrola je 
jistě nutná.
Samozřejmě. Protože máme porážku, je tu 
veterinář velice často. Kontroluje stav zvířat 
před i během porážky, odebírá vzorky do la-
boratoře a samozřejmě kontroluje i stav 
chovu. Nicméně je mnoho dalších kontrol.

Je chov pštrosů komplikovaný i jinak?
Jistě, je tu mnoho věcí, které ovlivňují chov 
a jeho efektivitu. Pokud by vše klapalo, byla 
by to vysoce výdělečná činnost. Ale na plod-
nost pštrosů a následně jejich zdravotní stav 
a přírůstky na váze má vliv velice mnoho 
faktorů. Třeba počasí je velkým limitem. A tak 
si naplánujete třeba odchov tří set kuřat, vše 
na to připravíte a kvůli špatnému počasí jich 
nakonec odchováte jen sto. To se samozřejmě 
negativně odrazí v ekonomice chovu.      ►

Když si před lety při studiu na střední zemědělské škole Lukáš 
Krejný měl vybrat místo, kam půjde na praxi, zaujala ho nabídka 
pštrosí farmy. A tak místo toho, aby šel jako jiní spolužáci k chovu 
skotu, prasat nebo do rostlinné výroby, okusil chov donedávna 
u nás exotického zvířete. A to se mu stalo osudným. Dnes vlastní 
firmu s chovem, porážkou a zpracováním pštrosího masa, která 
je největším producentem této komodity v Evropě.

Pštros je dnes už ryze 
tuzemskou potravinou
Připravil Pavel Hanuška, foto Pavel Hanuška
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Jak stará zvířata se porážejí?
Ideální je maximální stáří 14 měsíců, potom 
už mají tuhé maso. Prodáváme jak rozbou-
rané a zpracované maso a vnitřnosti, tak 
i zadní čtvrtě a půlky. Docela oblíbení jsou 
i celí pštrosi, vhodní na grilování vcelku. 
Stažený a vyvržený pštros má okolo 50 kg, 
takže ideální možnost na večerní grilování. 
Oproti třeba selečímu masu je pštrosí maso 
rychleji hotové a není tak třeba trávit u rož-
ně mnoho hodin.

Kolik pštrosů ročně na jatkách zpracujete?
Dnes je to okolo tří tisíc zvířat ročně. Z naše-
ho vlastního chovu pochází asi tři sta zvířat, 
ostatní dovážíme z jiných farem.

Kolik máte dodavatelů a odkud?
Celkem máme okolo čtyřiceti farem, které nám 
zvířata dodávají. Čtyři farmy jsou české, zbytek 
je z okolních států, ale třeba i z Rumunska.

Jen čtyři farmy z ČR? Kam dodávají ti 
zbylí chovatelé?
Ono už jich o moc více není. Když se před 
asi dvaceti lety začali pštrosi u nás chovat, 
bylo jich podstatně více. Byl tu jeden pod-
nikatel, který pštrosy vykupoval a zpra-
covával. Jakým způsobem, o tom raději 
nebudeme mluvit. Pravdou je, že když 
jsme začínali, měli jsme problém zvířata 
na porážku z jiných farem dostat, protože 
tenhle člověk se snažil, aby mu monopol 
zůstal. Pak začal dovoz pštrosího masa 
z Jihoafrické republiky, kde je chov státem 
dotován, a tak mnoho českých farem 
zkrachovalo. Nám to sice způsobilo velké 
problémy, ale přežili jsme a dnes jsme 
největším dodavatelem v Evropě.

Znamená to, že pštrosí maso exportujete?
Devadesát procent naší produkce jde do za-
hraničí. A to nejen maso. Pštros se dá totiž 
zpracovat takřka celý. Kromě masa a peří 
se například zpracovávají pštrosí řasy nebo 
kůže. Právě ty jsou pro nás velice výděleč-
ným artiklem. Prodáváme je syrové nasole-
né a odběratel si je už sám zpracovává.

Takže se u Vás střídají kamiony, které přivá-
žejí živé pštrosy a odvážejí čerstvé maso?
Vůbec ne, vše si obsluhujeme sami. Jde nám 
o to, aby zvířata cestovala v pohodě. Máme 
speciální vůz s boxy, kam se vejde celkem 
14 pštrosů, a jezdíme si pro zvířata k našim 
dodavatelům. Nedávno nám jeden part-
ner říkal, že v Itálii mají na pštrosy kamion 

a vozí jich tam celkem 60. Nějak mi to vrtalo 
hlavou a zkusil jsem si to spočítat. S našimi 
boxy by se jich do kamionu vešlo asi 25, 
šedesát zvířat v kamionu musí být naprosto 
šílené a zcela jistě ne všechna zvířata dopra-
vu přežijí. U nás mají při přepravě veškerý 
komfort. A stejný systém máme i s masem. 
To vyvážíme odběratelům do zahraničí sami. 
Snažíme se s našimi partnery mít oprav-
du solidní obchodní vztahy a dodávat jen 
nejvyšší kvalitu. Pokud maso odvezeme my, 
máme jistotu, že se s ním cestou nestane 
nic, co by na kvalitu mělo negativní vliv.

Plánujete další růst firmy?
Samozřejmě, a proto se snažíme v sou-
časnosti získat další pozemky v nejbližším 
sousedství naší firmy a dále rozšířit i vlastní 
chov, který nám vlastně vytváří jakýsi 
polštář v případě přechodného výpadku 
některého dodavatele.

Myslíte, že pro Čechy stále trochu exotic-
ké pštrosí maso má u nás budoucnost?
Myslím, že ano. Exotické se může zdát 
na první pohled. Ale je nutné vědět, že napří-
klad co se týká masa z naší farmy a chovu, 
jde o produkt stoprocentně tuzemský a tedy 
prakticky stejný jako ostatní tradiční české 
produkty. Navíc nevozíme pštrosy z nijak 
extrémních vzdáleností, takže i například 
produkce masa ze zvířat z rumunských cho-
vů zatíží životní prostředí podstatně méně, 
než třeba dovoz masa z Jižní Ameriky. Dnes 
je trendem vybírat si lokální produkty a naše 
pštrosí maso je v tomto směru nejlepším 
příkladem, ačkoli pštrosi nejsou u nás pů-
vodním zvířetem. Ale to třeba brambory také 
ne a přitom je dnes považujeme za typicky 
českou potravinu.       ►
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Recepty připravil šéfkuchař restaurace Hajnovka Daniel Průša, www.hajnovka.cz

Pštrosí RECEPTY

Ingredience: pštrosí nebo drůbeží kosti, 2 mrkve, 1 celer, 1 cibule, 
5 kuliček nového koření, 5 kuliček celého pepře, 2 bobkové listy, sůl, 
1 pštrosí srdce, 1 pštrosí žaludek, muškátový oříšek, pažitka, nudle 
do polévky; jíška: 125 g másla, 100 g hladké mouky

Postup
Všechny suroviny na vývar dáme do hrnce a zalijeme studenou 
vodou, na mírném ohni necháme táhnout 2 hodiny. Během tažení 
sbíráme sražené bílkoviny z hladiny. Z másla a mouky si připravíme 
na pánvi světlou jíšku. Scedíme hotový vývar a zahustíme jíškou, 
necháme provařit 15 minut. Dochutíme solí, pepřem a muškátovým 
oříškem. Uvařenou a vychladlou mrkev a celer nastrouháme nebo 
nakrájíme na kostičky. Srdce a žaludek nakrájíme na kostky. Uvaříme 
si nudličky v osolené vodě. Podáváme posypané pažitkou.

PŠTROSÍ KALDOUN 2,5 hodiny, na 6 porcí

Ingredience: 4 pštrosí steaky (po 250 g), sůl, čerstvě mletý pepř, olivový 
olej, cuketa, lilek, červená cibule

Postup
Pštrosí steaky natřeme olivovým olejem a dáme na rozpálenou grilovací 
pánev, osolíme a opeříme. Grilujeme z každé strany asi 4 minuty. Sundá-
me a necháme zabalené v alobalu odpočívat. Maso grilujeme na stupeň 
medium jako hovězí maso. Lilek a cuketu nakrájíme na větší kusy, osolíme 
a necháme odpočinout. Cibuli oloupeme a nakrájíme na větší kusy. Nakrá-
jenou zeleninu na pánvi nebo na grilu opečeme do hnědé barvy. Osolenou 
a opeřenou podáváme s masem.

PŠTROSÍ STEAK 20 minut, na 4 porce

PAŠTIKA ZE PŠTROSÍCH JATER 
Ingredience: 0,5 kg pštrosích jater, 30 dkg másla, 2 snítky tymiánu, 
10 g soli, 10 g cukru, 1 dcl Marsaly (italské dezertní víno), mléko 
na namočení jater; omáčka: 20 dkg višní, 20 dkg cukru, 1 dcl Marsaly, 
2 dcl vody, 4 g želatiny; hořčičná semínka: 50 g žlutých hořčičných 
semínek, 5 g soli, 20 g cukru, 40 ml vody, 80 ml bílého vinného octa

Postup
Játra očistíme, odblaníme a nakrájíme na menší kousky, které přes noc namočíme 
do mléka. V hrnci rozpustíme máslo, přidáme otrhaný tymián, scezená a osušená 
játra. Dusíme doměkka asi 20 minut. Hotová játra s máslem a tymiánem dáme 
do vyšší nádoby a přidáme víno, sůl a cukr. Ponorným mixérem rozmixujeme 
dohladka. Paštika bude mít řidší konzistenci, tak ji můžeme naplnit do sklenic 
anebo pomocí potravinářské folie vytvořit válečky. Necháme vychladit nejlépe 
přes noc.  Na omáčku smícháme višně, cukr, Marsalu a vodu, v hrnci necháme 
zavařit. Želatinu necháme nabobtnat. Rozmixujeme dohladka, přidáme želatinu, 
přecedíme a necháme vychladit. Hořčičná semínka zalijeme vodou, aby byla 
potopená, a dáme vařit. Scedíme, zalijeme studenou vodou a dáme opět vařit. 
Tento proces opakujeme 8 x! V misce nebo sklenici smícháme sůl, cukr, vodu, vinný 
ocet a tím vytvoříme lák na hořčičná semínka. Připravená semínka dáme do láku 
a necháme přes noc marinovat.

30 minut (+ chlazení přes noc), na 6 porcí
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Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Podzim, jídlo a my

Při vaření používáme více tuku, celkově 
prodlužujeme dobu varu, pokrmy více 
zahušťujeme. Syrová zelenina už slouží spíše 
jako ozdoba talíře. Nemusí se nám to líbit, 
ale během chladnějších měsíců tělo potře-
buje těžší, mastnější a výživnější potraviny, 
pokud možno tepelně upravené. Syrová 
jídla si necháme zase na léto. Právě způsob 
přípravy může být v tomto ročním období 
důležitější než to, co jíme. Ale rozhodně to 
neznamená, že bychom si měli dát k večeři 
místo salátu z čerstvé zeleniny ohřátý párek.

Častěji konzumujeme ředkve, jež nám po-
mohou vstřebat a rozložit oleje a tuky použi-
té při restování a smažení, které si v chlad-
ných dnech můžeme dovolit.  Do jídelníčku 
zařazujme také co nejčastěji kulatou zeleni-
nu. V přechodných obdobích, tedy na jaře 
a podzim, pomáhá harmonizovat energii 
v těle. Patří sem například červená řepa, 
kapusta, cibule, zelí, kedluben, dýně, tuřín. 
Hlavně cibuli na podzim používáme denně. 
Také česnek a křen využíváme podstatně 
častěji pro jejich hřejivý účinek a pikantní 

chuť, která je v tomto období skutečně žá-
doucí. V malém množství je můžeme dávat 
i dětem, protože aktivizují střeva a plíce. 
Vždy je však necháme lehce přejít varem.
Na talíři by se nám měla zvětšovat hromád-
ka luštěnin, přednostně cizrna a hrách, 
nezapomínáme na čočku, fazole a sojové 
výrobky tofu, tempeh a natto, ale vaříme je 
delší dobu.

Studené saláty ne!
Na podzim nás musí jídlo zahřát, jinak se 
vrhneme na nezdravé mlsání. Naše stravová-
ní by mělo brát v potaz, že budeme potřebo-
vat teplo, což studené saláty nebo nízko-
tučné jogurty skutečně nedokážou vyrobit. 
Zeleniny, která nám pomáhala udržovat 
štíhlou linii, se vzdávat nemusíme – dusme 
ji a pečme. Nemusíme se bát ani polévek. 
Pojídáním studených jídel by nám hrozilo 
několik problémů – tělo by si chybějící teplo 
a energii hledalo jinde a nutilo by nás napří-
klad ke konzumaci čokoládových tyčinek. 
Další potíží by mohl být fakt, že nevhodnou 
stravou svůj organismus oslabíme, a ten by 
tak byl náchylnější k infekcím.

S příchodem chladných podzimních dní se mění počasí i naše 
chutě. Přestáváme se poohlížet po lehkých salátech, těstovinách 
nebo ovocných koktejlech a dostáváme chuť na něco 
vydatnějšího. Podzimní kuchyně by měla být pestrá stejně jako 
barevné listí. Během těchto měsíců si můžeme vybírat z mnoha 
jedinečných plodin. Sklízejí se švestky, hrušky i jablka, postupně 
dozrávají ořechy a v lese roste mnoho voňavých hub. A právě 
kvalitní a poctivé suroviny jsou pro typicky podzimní pokrmy 
a naši stravu velmi důležité.
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Suché období
Čínská medicína považuje podzim za suché 
období, například i proto, že se začíná topit, 
přičemž suchý vzduch vysušuje kůži i sliznice. 
Musíme dostatečně zvlhčovat organismus, 
základem je vypít přiměřené množství tekutin. 
Studenou vodu ale vyměňme za vlažnou 
nebo za teplý čaj. Na podzim se sklízí mnoho 
druhů ovoce a zeleniny. V našem jídelníčku by 
rozhodně neměla chybět jablka. Jsou bohatá 
na vitamin C a jsou zdrojem vlákniny, která 
nám pomůže s trávením. Už naše babičky vě-
děly, že jedno jablko večer před spaním zaručí 
spokojené bříško celý druhý den. Nesmíme to 
ale přehánět s množstvím kvůli obsahu cukru. 
To samé platí o švestkách či hruškách. Není ale 
nutné je konzumovat pouze čerstvé, můžeme 
si z nich vyrobit spoustu výborných pokrmů, 
jako jsou např. pečená krůtí prsa s jablky nebo 
uzený jazyk se švestkovou omáčkou.

Hroznové víno zahání únavu 
Další zdravou podzimní plodinou je hrozno-
vé víno. Hrozny obsahují kolem osmdesáti 
procent vody, jsou bohaté na draslík, železo, 

kyselinu askorbovou a vitaminy B a B3. 
Pomáhají při vysokém krevním tlaku, proti 
střevním obtížím, mají močopudný úči-
nek, takže jsou skvělé na pročištění ledvin 
a močových cest, jsou vhodné při detoxikaci 
organismu a pomáhají štěpit v těle tuk. Po-
zitivní účinek hroznů můžeme využít i v boji 
s celulitidou, protože blahodárně působí 
na kvalitu kůže a pomáhají narušovat tukové 
podloží. Vliv mají také na psychiku, pomáha-
jí s koncentrací, zahánějí únavu a nervozitu.

Houby s octem
K podzimu rozhodně patří houby. Procház-
ka na čerstvém vzduchu při jejich sbírání 
nám  prospěje, zklidní psychiku, zbaví nás 
stresu, a ještě při tom spalujeme kalorie. 
Samotné houby jsou nejen chutné, ale 
také výtečné, když nechceme přibrat. 
Neobsahují totiž téměř žádný tuk ani cho-
lesterol a mají minimální kalorickou hod-
notu. Samozřejmě záleží na jejich úpravě. 
Naložené v octě jsou určitě dietnější než 
v omáčce se smetanou. 
Podzim je obdobím sklizně a vytváření 
zásob. Ale pozor, i naše tělo má tendence 
ukládat si zásoby, pokud ho zatěžujeme ne-
vhodnou stravou. Vzniklé přebytky se usa-
zují ve formě tukových zásob, ale i v plicích 
v podobě hlenu, což může mít za následek 
nejrůznější 
kašle, bronchi-
tidy apod. Uvě-
domme si tedy, 
že orgánem, 
který můžeme 
významně po-
sílit, nebo také 
oslabit špatným 
zacházením, 
jsou plíce. 
A ruku v ruce 
s nimi i tlusté 
střevo, jejich 
párový orgán.

Stop mléčným 
výrobkům
Plicím, a tedy 
i tlustému 
střevu, udělá 
dobře, když 
se alespoň 
v tomto období 
vzdáme mléka 
a mléčných 
výrobků. Stejně 
jako ovoce 
zchlazují naše 
zažívání, navíc 
silně zadržují 
v těle vodu 
a ve výsledku 

nás zahleňují. To si snadno ověří každý, 
kdo trpí na rýmu či vlhký kašel. Pokud 
jste zdraví, nemáte zažívací potíže, kožní 
problémy, záněty ani akutní rýmu či na-
chlazení, klidně si občas mléčný výrobek 
dopřejte. Můžete si ho vylepšit o ořechy, 
semínka či med. Ale berte ho spíš jako 
dezert, ne jako základ stravy.

Ohřejte se zevnitř
Preferujte vařená teplá jídla, klidně od sní-
daně až do večeře. Náš organismus zahře-
je vařené obilí a ještě nám dodá energii 
potřebnou k zvládnutí podzimních nálad. 
Přednost v tomto období dáváme rýži, 
často zařazujeme jáhly a při velmi chlad-
ných dnech sáhneme po pohance, která 
má opravdu velmi hřejivý účinek. Veškeré 
pití by mělo být ohřáté alespoň na teplotu 
těla. Zázračným nápojem je horká voda. 
Pijte ji klidně od rána do večera místo 
všech ostatních nápojů. Pozor, nemusíte 
ale vypít tři litry denně! To bychom si 
zbytečně zatěžovali ledviny. Ale pokud 
chodíte po světě s termoskou horké vody 
a celý den z ní ucucáváte, děláte opravdu 
dobře. Tělo i duše se odvděčí pocitem 
klidu a pohody, tepla i radosti ze života. 
Komu samotná voda nechutná, může 
do ní přidat pár kapek citronu. ●

KEDLUBNOVÁ POLÉVKA
Ingredience: 2 kedlubny, 2 lžíce oleje, 
1 cibule, 1 šálek bílého vína, 4 zralá raj-
čata,  3/8 l zeleninového vývaru, mořská 
sůl, 200 g žampionů, 50 g plněných oliv, 
50 g vlašských ořechů, 1 šálek sojového mlé-
ka nebo crème fraîche, pepř, mletá paprika, 
kari, oregano, řeřicha

Postup: Rozehřejeme olej, podusíme naseka-
nou cibuli s nadrobno nakrájenými kedlubny. 
Podlijeme bílým vínem, přidáme pepř a kari, 
osolíme a přidáme rajčata nakrájená na kos-
tičky. Vmícháme  papriku a oregano, přilijeme 
mléko a zeleninový vývar a vaříme 10 minut 
na mírném plameni. Pak přidáme žampiony 
a vaříme ještě 5 minut, přidáme olivy, nasucho 
opražené ořechy, řeřichu, necháme chvíli 
přejít varem a dosolíme.

 INZERCE

BĚŽNÝ NÁKUP POTRAVIN 
CHUTNĚ I EKONOMICKY
Nižší cena rovná se snížená kvalita? V případě výrobků z privát-
ní řady Tesco Value tato rovnice rozhodně neplatí. Položky denní 
potřeby, ale i  konzervované potraviny a  trvanlivé výrobky nebo 
dokonce drogerie a domácí potřeby jsou pod touto značkou k do-
stání za  ceny srovnatelné s  nejlevnějšímu produkty na  trhu, ne 
však na úkor kvality. Mezi nejoblíbenější položky řady Tesco Value, 
které si zákazníci nejčastěji vkládají do svých košíků, patří přede-
vším vejce, těstoviny, rýže a mléčné výrobky.

Aktuálně prochází oblíbená řada 
Tesco Value nejrůznějšími 
inovacemi – od úpravy re-
ceptur, po  změnu de-
signu. V  regálech 
obchodů Tesco 
po  celé České 
republice tak 
mohou zákazníci 
již nyní najít pro-
dukty Value v  no-
vých atraktivních 
obalech plných barev.

Řada Tesco Value uspokojuje všechny 
zákazníky, kteří hledají kompromis mezi cenou a kvalitou potravin. 
Již třináct let.
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Glykemický index potraviny (GI) je čísel-
ný údaj na stupnici od 0 do 100, který 
vyjadřuje účinek této potraviny na zvýšení 
glykémie ve srovnání s referenční potravi-
nou (obvykle s glukózou). Vyjadřuje tedy 
schopnost zvýšit hladinu glukózy v krvi. 
Potraviny s vysokým GI jsou ty, které jsou 
stráveny a absorbovány rychle a způsobí 
znatelné kolísání glykemie. Jídla s nízkým 
GI jsou trávena a absorbována pomaleji 

a způsobují pomalejší vzestup glykemie 
a inzulinemie. Není to totéž, co nízký či 
vysoký obsah sacharidů v potravě a hod-
nota GI se nepřekrývá ani s hodnotou 
kalorickou.
S glykemickým indexem souvisí i pojem 
glykemická nálož. Tento pojem byl navržen 
jako měřítko celkového vlivu sacharidů 
ve stravě a počítá s vynásobením GI množ-
stvím sacharidů.

Princip GI diety
Je důležité si uvědomit, že skutečná glyke-
mická odpověď je ovlivněna nejen sachari-
dy, ale i množstvím bílkovin a tuků v daném 
pokrmu a typem nápoje, který je během jíd-
la konzumován. Důležitou roli hraje i techno-
logie výroby – např. nižší GI mají brambory 
vařené než brambory pečené. GI potraviny 
snižuje také vláknina, proto je vhodnější jíst 
pečivo celozrnné než bílé.

Čím prudčeji stoupá po požití potravy 
hladina cukru v krvi, tím méně je potravina 
pro hubnutí vhodná. Vyplavuje se hormon 
inzulín, který podporuje ukládání tuku 
v organismu. Následný pokles hladiny cukru 
v krvi, který inzulin navozuje, způsobuje 
hypoglykemii doprovázenou pocity pod-
rážděnosti, nervozity a hladu a vede k další 
konzumaci většinou sladkého, které vás sice 
těchto nepříjemných pocitů zbaví, ale opět 

Sacharidy jsou významným zdrojem energie 
pro člověka, ovlivňují řadu procesů v těle, 
včetně činnosti mozku a fyzické výkonnosti. 
Již v roce 1936 si vědci všimli, že 
různé potraviny obsahující 
sacharidy mohou mít stejné 
složení živin, ale různou 
glykemickou odezvu v těle.

Hlídejte si  
glykemickou nálož

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

diety

•  Naučte se rozumět svému tělu
•  Musíte jíst, abyste zhubli
•  Musíte pít, abyste zhubli
•  Buďte v pohybu, jinak nezhubnete
•  Musíte se chtít svého tuku zbavit

POSELSTVÍ GI DIETY
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rozhoupe hladinu cukru v krvi. Optimální 
je tedy stav, kdy hladina glykémie zůstává 
vyvážená a nedochází k jejím přílišným výky-
vům. Právě takový stav umožní konzumace 
potravin, z nichž se sacharidy nemohou 
vstřebávat naráz, a tak jejich trávení trvá 
delší dobu. Proto existují lidé, kteří nejedí 
mnoho, přesto tloustnou. Konzumují totiž 
potraviny s vysokým glykemickým indexem.
Podstatou GI diety je únik z glykemické pasti – 
tedy konzumace především potravin s nízkým 
glykemickým indexem. Tento stravovací 
systém je třeba přijmout jako dlouhodobý, 
nejlépe celoživotní. Při spalování tuků pomáhá 
pohyb, v rámci pitného režimu je doporučová-

na neperlivá voda, neslazené čaje a přírodní 
nepřislazované šťávy (například jablečné, 
hroznové, pomerančové, hruškové, mrkvové či 
rajčatové), jež je vhodné ředit vodou.

Jen index nestačí
Glykemický index a glykemická nálož 
jsou jedny z nejvhodnějších vodítek, 
která lze doporučit při cestě za zdravým 
životním stylem. Sledování GI stravy 
pomáhá snižovat rizika srdečních cho-
rob, infarktu, diabetu 2. typu a dalších. 
Nevýhodou je, že hodnoty GI se přiřazují 
mnoha potravinám, ale ne jídlům a jejich 
kombinacím. Nesmíte zapomínat, že gly-
kemická zátěž pokrmu je součtem zátěží 
všech přísad v něm. Což sice můžete vyu-
žít ve svůj prospěch tím, že glykemický 
index pokrmu snížíte, třeba přidáním 
nesacharidové potraviny – masa, sýra, 
tvarohu, zeleniny – nebo vhodnou tech-
nologickou úpravou.
Na druhou stranu z pohledu využitelnosti 
v praxi je tento systém při smíšené stravě 
stále ještě složitý a při striktním dodr-
žování může vést ke snížené pestrosti 
jídelníčku. Aby redukce správně probíha-
la, je nutné mimo využití glykemického 
indexu ve stravě respektovat i ostatní 
nutriční a režimová doporučení, týkající 
se pohybu, pitného režimu apod. ●

diety

Zlatá pravidla GI diety
•  Jezte denně tři hlavní jídla a dvě až 

tři menší svačinky. Jídlo nevynechá-
vejte, především snídani ne.

•  V úvodní fázi se držte pouze nabídky 
v zelené kategorii.

•  Množství jídla je stejně důležité jako 
kvalita, nepřejídejte se.

•  Vždy se ujistěte, že každé jídlo obsa-
huje povolené množství sacharidů, 
bílkovin a tuků.

•  Pijte dostatek tekutin, zejména neper-
livé vody.

•  Cvičte 30 minut denně, nebo alespoň 
15 minut dvakrát denně. Hodně choďte 
pěšky.

•  Najděte si spřízněnou duši, která se 
do hubnutí pustí s vámi a bude vám 
oporou.

•  Zaznamenávejte pravdivě výsledky. 
Snažte se hubnout pomalu, maximál-
ně půl kilogramu za týden. 

•  Neberte to, co děláte pro svoje zdraví, 
jako dietu. Je to základ vašeho budou-
cího životního stylu.

Příklad jídelníčku pro GI dietu
Snídaně  míchaná vejce, žitný chléb, čaj (nebo káva bez kofeinu)
Svačina  grapefruit
Oběd  zeleninová polévka, milánské špagety
Svačina  acidofi lní mléko, vícezrnný rohlík
Večeře  pečený pstruh na rozmarýnu, brokolice vařená v páře, rajčata
2. večeře  jablko

Rozdělení potravin podle GI
Pro praktické využití jsou při dietě GI potraviny děleny do 3 skupin:

GI do 30 (můžete jíst bez omezení)
houby, brokolice, okurky, paprika, rajče, hlávko-
vý salát, zelí, špenát, grapefruit, višně, třešně, 
hrách, sója, cizrna, čočka, fazole, sýry, maso, 
ryby, mléko, bílý jogurt, hořká čokoláda, oříšky

GI 30 – 70 (jezte jen příležitostně)
hrášek, mrkev, hruška, jablko, hroznové víno, 
pomeranč, mandarinka, broskev, švestky, kiwi, 
ananas, meruňky, jahody, banán, vařené bram-
bory, těstoviny, žitné vločky, ovesné vločky, 
kukuřice sterilovaná, pita chléb, popcorn, žitný 
chléb, rýže, hrozinky, zmrzlina

GI nad 70 (vyhněte se jim)
pečené brambory, smažené hranolky, bram-
borová kaše, datle, sušenky, cukr, bílý chléb, 
předvařená rýže, chipsy, croissant, coca-cola, 
pivo
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PR článek

Oceněnými výrobky jsou:

Tuřanské kysané zelí ve slaném nálevu
Výrobce: AGRO Brno - Tuřany, a.s.
Tuřanské kysané zelí patří mezi spotřebiteli 
k nejvyhledávanější značce kysaného zelí 
nejen na jižní Moravě, ale v celé České repub-
lice. Vděčí za to především dlouholeté tradici 
pěstování, jedinečné charakteristické chuti, 
způsobu zpracování pomocí nejmodernějších 
technologií, ale také zachování tradičního 
šlapání suroviny v kvasných kádích. 

Bohemia mošt – jablko/hruška, 
jablko/červený rybíz, jablko/višeň, 
jablko/mrkev, jablko/jahoda, jablko/
černý rybíz, jablko/zázvor
Výrobce: Bohemia Apple, družstvo
Produkty Bohemia mošt jsou vyrobeny 
z jablek a dalších druhů ovoce pocházejících 
z České republiky. Použité suroviny jsou 
zpracovány podle vlastní receptury v moš-
tárně Bohemia Apple. Šťávy jsou jemně 
pasterovány a dodávány v praktických 
bag-in-boxech o objemu 3 litry.

Selský jogurt třešeň,  
Selský jogurt mango
Výrobce: HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.
Selské jogurty s přídavkem sladidla z rostli-
ny stevia mají snížený obsah cukru a vyvá-
ženou, příjemnou chuť. Pyšní se vysokým 

podílem kusového ovoce a jsou vyrobeny 
tradiční metodou zrání jogurtu v obalu. 
Nově oceněna byla varianta třešeň a mango.

Čerstvý sýr Ananas
Výrobce: KROMILK, a.s.
Čerstvý sýr Ananas je originální ručně vyráběný 
klasický čerstvý sýr, který je obalený v ananasu. 
Jedná se o produkt bez přídavku soli s velmi 
atraktivním obalem pro spotřebitele.

Úvalenská tlačenka světlá,  
Warischova pečená klobása
Výrobce: MASO V+W, s.r.o.
Oceněná Úvalenská tlačenka světlá je cha-
rakteristická velkými kusy libové svaloviny 
z vepřových kolen. Je dochucena přírodním 
kořením a solí. Warischova pečená klobása 
je vepřová klobása, která je plněna do pří-
rodního vepřového střeva s 93 % obsahem 
masa a je zakončena špejlí. 

Šumavská pšeničná mouka hladká svět-
lá, Šumavská pšeničná mouka polohru-
bá, Šumavská pšeničná mouka hrubá, 
Šumavská pšeničná krupice hrubá
Výrobce: Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o.
Šumavská pšeničná mouka a krupice jsou 
vyrobeny bez přísady jakéhokoli „zlepšu-
jícího“ přípravku posilujícího pekařské či 
skladovací vlastnosti, což znamená, že zá-
rukou její kvality je pouze vstupní surovina 

vybraných odrůd ozimé pšenice a tradiční 
výrobní technologie. 

BIO ovocný tvaroh  
s jogurtem Brusinka 140 g
Výrobce: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
BIO ovocný tvaroh s jogurtem je jedinečný 
svým složením a výbornou chutí. Veškeré 
mléko pro jeho výrobu pochází výhradně 
od českých ekologických farmářů. Tento 
výrobek je kombinací jemného BIO tvarohu 
bez tuku, BIO smetanového jogurtu a BIO 
ovocné složky. Bio brusinky pocházejí ze 
švédských ekologických plantáží.

Na výstavišti v Českých Budějovicích v pavilo-
nu T1 mohli návštěvníci ochutnat a zakoupit 
od čtvrtka 28. srpna do úterý 2. září produkty 
oceněné značkou kvality KLASA od následu-
jících společností: SEMIX PLUSO, spol. s r.o., 
ÚSOVSKO FOOD a.s., Natura, a.s., TOKO AGRI 
a.s., Amylon, a.s., ZÁRUBA FOOD a.s., PT 
servis konzervárna spol. s r.o., LINEA NIVNICE, 
a.s., EXTRUDO Bečice s.r.o., KAND s.r.o., MASO 
UZENINY PÍSEK, a.s., Hanácká kyselka s.r.o., 
Masokombinát Polička, a.s., Tereos TTD, a.s., 
Schubert partner a.s., Bohemia Apple, druž-
stvo, CZ FRUIT odbytové družstvo, CARLA 
spol. s r.o. a POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. ●

Ministr zemědělství předal na výstavě 
Země živitelka osmnáct certifikátů KLASA

V rámci slavnostního zahájení 41. ročníku výstavy Země živitelka 
proběhlo v Pivovarské zahradě v Českých Budějovicích pravidelné 
slavnostní předávání certifikátů značky kvality KLASA. Celkem sedm 
producentů s 18 potravinářskými výrobky převzalo ocenění z rukou 
předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha, ministra 
zemědělství Mariana Jurečky a ředitele Státního zemědělského 
intervenčního fondu Martina Šebestyána. V současné době je 
značkou KLASA oceněno 1 165 výrobků od 230 výrobců.

Národní značku kvality KLASA uděluje 
mimořádně kvalitním potravinářským 
a zemědělským výrobkům ministr 
zemědělství od roku 2003. Národní 
značku kvality získává výrobce na tři roky 
a její udělování je součástí národního 
programu na podporu kvalitních potravin 
na tuzemském trhu. V současnosti 
mohou spotřebitelé nalézt značku KLASA 
na obalech celkem 1 165 produktů 
od 230 českých a moravských výrobců. 
Další informace a kompletní seznam 
všech oceněných produktů jsou dostupné 
na stránkách www.eklasa.cz.
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Všední kuchyně byla sice prostá, ale provo-
něná ovocnými knedlíky, patenty (bram-
borovými plackami s povidly a mákem) 
nebo buchtami s vydatnou polévkou z fazolí 
a hrachu. Na svátečně prostřeném stole 
nechyběla polévka, pečená husa s kysaným 
zelím a bramborovým knedlíkem a místním 
červeným vínem. Chuťové buňky zde můžete 
zavlažit dodnes na celé řadě koštů vín a pá-
lenek místních výrobců, které podobně jako 
cimbálové muziky, výborní zpěváci a taneč-
níci dotvářejí osobitý kolorit zdejšího kraje.

Tradice vinařství
Morava a zejména její jižní část je nejtradič-
nější vinařskou oblastí v celé ČR. Réva se tu 
pěstovala již od 3. století našeho letopočtu. 
Za její rozšíření mohou Římané, ovšem 
největšího rozmachu se vinařství dočkalo až 

po příchodu křesťanství. V současné době 
se zde vinná réva pěstuje na více než 15 000 
hektarech půdy. 
Pro moravská vína je příznačné jemné 
aroma, ovocné tóny, lehkost i svěžest. Je to 
způsobeno specifickým klimatem a slo-
žením půdy v regionu. Vinice společnosti 
Vinselekt Michlovský, držitele certifikátu 
KLASA, se rozprostírají na 130 hektarech 
v Mikulovské a Velkopavlovické oblasti, což 
mluví samo za sebe.

Kořeněný nádech
Ke zcela unikátním přírodním útvarům pa-
tří Pavlovské vrchy v regionu Pálava. Z rovi-
naté krajiny se zde náhle vynořují vápen-
cová seskupení, která nejdou přehlédnout. 
Jsou to jedny z posledních výběžků Alp. 
Zdejší klima má téměř středomořský cha-

rakter, a tak celá oblast patří k nejteplejším 
na Moravě. Vyskytují se zde také jedinečná 
společenství rostlin i živočichů, a proto je 
tato oblast označena jako biosférická rezer-
vace UNESCO. 
Zdejší velmi teplé a suché podnebí je ne-
dílnou součástí základu vinařství. Na jiho-
západních a jižních svazích s vápencovým 
podložím rostou a dozrávají ta nejzajíma-
vější bílá vína z Pálavy, mající originální 
zemitost a autentický kořeněný nádech, 
plnost a délku. Tradičními odrůdami jsou 
ryzlink vlašský a veltlínské zelené, neméně 
zajímavými jsou ale i rulandské bílé či char-
donnay a mnohé další. Nesmíme zapome-
nout na rulandské šedé nebo místní unikát 
aromatické odrůdy, která nese jméno 
Pálava. Z červených vín jmenujme alespoň 
rulandské modré a frankovku.

Jižní Morava, 
gurmánův sen
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

rubrika podporována

Jižní Morava se rozkládá na území několika výrazných 
etnografických regionů, které se vyznačují pestrou škálou 
lidových tradic, díky nimž mohla vzniknout svérázná 
regionální gastronomie. Na osobitých rysech zdejší kuchyně 
se podílí především úrodnost kraje s dostatkem obilí, 
brambor, ovoce a také vína.
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Mošty jako bonus
Jako vedlejší produkt produkce vín se zde za-
čaly vyrábět i nealkoholické mošty z hroznů. 
A i v této oblasti je výrazným hráčem na trhu 
společnost VINSELEKT MICHLOVSKÝ. Výrobky 
s názvy BIO hroznový mošt LAUROT, BIO hroz-
nový mošt MALVERINA a hroznový mošt ANGI 
se mohou chlubit označením KLASA.

Vinné sklepy a víno
Jižní Morava je skutečně krajem vinic a vína 
– z deseti moravských vinařských oblastí je 
jich v Jihomoravském kraji devět a v každé 
z nich čeká neopakovatelná atmosféra a gas-
tronomický zážitek. Téměř u každé obce 
najdete vinice a vinné sklepy, všude probí-
hají košty a vinařské slavnosti. Vinařskou 

lahůdkou je návštěva Zámeckého sklepa 
ve Valticích, kde je celoročně k dispozici 
Národní salón vín s expozicí a ochutnávkou 
stovky nejlepších vín ČR. 
Gastronomie jižní Moravy a víno patří neod-
myslitelně k sobě. Zdejší lidé dobře vědí, že 
skutečné poklady se neukrývají na dně moří, 
ale ve vinných sklepech nebo archivech. 
K návštěvě vábí nejen vinohrady, památ-
kové rezervace vinných sklepů či sklepní 
uličky, ale také vinařské expozice, výstavy, 
veletrhy či vinobraní. Kraj je navíc protkán 
cyklistickými vinařskými stezkami, které 
nabízejí neobvyklé spojení – kolo a víno. 
Ale nemusíte se bát – víno je sice alkohol, 
avšak jeho koštování je obřad, během něhož 
se mluví, jí i zpívá. Jen je třeba dbát, že 
i cyklista je účastníkem silničního provozu 
s povinností nepožívat před jízdou alkohol. 
Čili až ke sklípku je možné dojet na kole, ale 
pak je lepší si sjednat odvoz.

Vinobraní je atrakce
Vinařské tradice nabízejí spoustu skvělých 
chutí, vůní a zážitků, které můžete objevovat 

po celý rok. Na přelomu zimy a jara, kdy už je 
víno „zralé“, se můžete vydat na některý z vin-
ných koštů. Ochutnejte nejlepší vína určité 
vinařské oblasti a zhodnoťte spolu s vinaři, 
jak se vydařila loňská úroda. Od časného jara 
do pozdního podzimu můžete obdivovat pest-
rou nádheru tradičních vesnických hodů, tedy 
lidové slavnosti, konané při svátku patrona 
obce či místního kostela. V hodový den, zpra-
vidla v sobotu, bývá dědina jako ze škatulky, 
z jednoho konce na druhý prochází průvod 
krojované chasy a bujaré oslavy se protáhnou 
do pozdní noci, mnohdy i do druhého dne. 
Mezi nejsvátečnější chvíle vinohradnických 
obcí patří vinobraní, čas, kdy celoroční úsilí 
vinařů vrcholí sklizní úrody. Mezi ta nejslav-
nější a nejnavštěvovanější patří vinobraní 
Znojemské a Pálavské. Za hlaholu kostelních 
zvonů a slavnostních fanfár projíždějí městy 
Znojmem a Mikulovem historické průvody, 
centra zaplní středověká řemeslná tržiště 
a vojenská ležení, ze všech koutů zaznívá 
hudba a na náměstích se tančí a jásá. Velko-
lepou středověkou nádheru korunují rytířské 
turnaje, skupiny historického šermu,       ► 

Nejen místní vinice, ale i sklepy mají neopakovatelnou atmosféruVíno se na Moravě pěstuje odedávna

GROG S PEČENÝM JABLKEM
Ingredience: 1 l hroznového moštu Agni, 
1 dl rumu, 1 lžíce cukru krystal, 1 balení 
skořicového cukru, 2 jablka, 1 lžíce medu 
květového lesního, 1 lžíce brusinek, celá 
skořice, několik hřebíčků a citronová kůra

Postup: Jablka oloupeme, nakrájíme na díl-
ky, posypeme skořicovým cukrem, potřeme 
medem a vložíme na chvíli zapéct na pečicím 
papíru pod gril. Mošt s celou skořicí, cukrem 
a hřebíčkem přivedeme k varu. Do sklenice 
vložíme rozpečené jablko, několik brusinek 
a vše zalijeme horkým moštem, pak přidáme 
rum a na dozdobení citronovou kůru.

Památková rezervace Plže v obci Petrov vypadá jako z pohádky
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divadla, soutěže pro děti a slavnostní večerní 
ohňostroje. Především se však otevřou brány 
městských sklepů a ochutnává se místní víno 
– zralé i kvasící v podobě burčáku.

Gurmánský sen
Pokud o vinobraní přijdete, určitě si vybe-
rete podle svého gusta z desítek a možná 
stovek výstav vín, které se konají po celý 
zbytek roku. Možná budete mít štěstí a zú-
častníte se žehnání vína, zimního vinařského 
svátku, připomínaného na sv. Martina. Vinaři 
se v ten den scházejí v kostele, kde je po-
žehnáno vzorkům doneseného vína. Podle 
tradice by pak měl vinař alespoň pár kapek 
požehnaného vína vlít do každého vinného 
sudu ve svém sklepě. Martinskou slavnost 
samozřejmě provází košt vín, oslavy a veliké 
hodování, jemuž vévodí dozlatova vypečená 
martinská husa.
Ještě se ale zastavme u dalších tradičních 
činností, jako jsou např. zabijačky, které mají 
hlubokou tradici na celé Moravě i ve Slezsku 
a stávají se stále zajímavějším turistickým 
a gastronomickým lákadlem. Tradiční 
slováckou zabijačku pro veřejnost, bourání 
prasete s harmonikářem a večerní cimbál 
s vepřovými hody, můžete navštívit třeba 
v Bukovanech na Kyjovsku. Na vlastní oči 
vše vidět a potom i ochutnat, to je zážitek 
z roviny gurmánských snů.

Když začneme pátrat po receptech na do-
mácí moravské klobásy, tak velmi rychle 
zjistíme, že je jich víc, než máme možnost 
za život vyzkoušet. Například taková Boro-
tická klobása výrobce Petra Krátkého, ověn-
čená známkou KLASA, bude zřejmě stejně 
dobrá jako ta, kterou si vyrobíte sami podle 
osvědčeného tradičního receptu.

Slivovice je lék
Pokud na jižní Moravě zavítáte na některou 
z folklorních akcí, zcela zaručeně se setkáte 
i s vynikající slivovicí, voňavým destilátem 
z vyzrálých švestek. Poctivá domácí slivovice 
se vyrábí výhradně z ovoce bez příměsí, 
čímž vzniká zcela přírodní produkt, který je 
považován za lék. Událostí jsou také samot-
né košty slivovice. Jedním z nejznámějších 
je košt v Radějově na Hodonínsku, kde se 
schází až 2000 vzorků ovocných pálenek.

Unikátní okurky
Další proslulá pochoutka, staletá tradice pěsto-
vání a konzervování zeleniny – to je známá Zno-
jemská okurka. Od roku 2008 navazuje Družstvo 
Znojemská okurka na to nejlepší z historické 
tradice konzervování okurek ve Znojmě. Tradič-
ní způsob zpracování, nejkvalitnější okurky ze 
sběrů a klasická receptura přináší na náš stůl 
nejlepší světovou delikatesu.

Pěšky, nebo na kole
Jižní Morava drží krok s dobou a cykloturistika 
i cyklistika zde mají vynikající zázemí. Speciali-
tou kraje je vinařská cykloturistika. Celý region 
protkaly cyklistické vinařské stezky, které 
nevedou přímo, ale klikatí se mezi vinicemi 
tak, abyste opravdu poznali půvab krajiny 
a nejzajímavější místní vinařské cíle. Vinařská 
cykloturistika vás provede kolem vinohradů, 
sklípků, památkové rezervace vinných sklepů 
a archivů. Pokud se vydáte jižní Moravou 

na kole, můžete vzdát hold historii v Lednic-
ko-valtickém areálu nebo na slavkovském 
bojišti a ještě tentýž den v Brně na výstavišti 
vyjít vstříc současnosti. V Moravském krasu se 
ponořit do pozemního jeskynního mystického 
světa. Pár hodin nato obdivovat jižní Moravu 
vysoko nad zemí z ochozu některé z četných 
rozhleden. Zajímavých míst v kraji, která lákají, 
je mnoho, a pokud je chcete vidět, nepotřebu-
jete nic jiného než jen obyčejné kolo. ●

ZNOJEMSKÁ PEČENĚ
Ingredience: 1 kg hovězího masa zadního, 
100 g špeku, sůl, mletý pepř, 120 g sluneč-
nicového oleje, 300 g cibule, 100 g hladké 
mouky, 150 g sterilovaných okurek

Postup: Hovězí maso očistíme a prošpiku-
jeme polovinou slaniny, osolíme, opepříme 
a na oleji zprudka a krátce opečeme ze 
všech stran. Maso vyjmeme na talíř. V kast-
rolu osmahneme na kostičky nakrájenou 
cibuli do zlatohněda. Podlijeme trochou 
horké vody nebo vývaru (asi 250 ml) a tzv. 
„odrestujeme“ – cibule tak chytne jednot-
nou hnědou barvu, poté zaprášíme mou-
kou, osmahneme, opět podlijeme (asi 800 
ml), vložíme maso a pod pokličkou dusíme 
doměkka. Druhou část špeku nakrájíme 
na kostičky a vypečeme, do tohoto základu 
vložíme na malé kostičky nakrájené kyselé 
okurky a orestujeme. Maso vyjmeme, šťávu 
přecedíme ke slanině a okurkám a krátce 
povaříme. Maso nakrájíme na plátky. Po-
dáváme se šťávou, houskovým knedlíkem, 
rýží nebo vařenými brambory.

PRAVÉ MORAVSKÉ KLOBÁSKY
Ingredience: 1,2 kg hovězí kližky, 5 kg vep-
řového plecka, 0,8 kg hřbetního vepřového 
sádla, 30 g tuzemského česneku, 17 g sladké 
papriky, 10 g ostré papriky, 10 g mletého 
kmínu, 3/4 lžíce mletého pepře, 750 ml vody, 
126 g soli

Postup: Maso a hřbetní sádlo nakrájí-
me na malé kousíčky, naložíme do soli 
a necháme v chladnu odležet cca 14 dní. 
Hovězí kližku umeleme a postupně přimí-
cháváme vodu (asi 20 minut). Vznikne nám 
tzv. spojka, do které pak přidáváme další 
ingredience. Přidáme hřbetní sádlo, česnek 
a všechna dochucovadla. Dobře promíchá-
me. Poté se směs vtláčí do předem namo-
čených střívek. Takto připravené klobásky 
necháme přes noc odpočívat v chladnu 
a až ráno je vložíme do připravené udírny. 
Je dobré v udírně držet teplotu asi 80 °C. 
Takto opracované klobásky jsou na konci 
uzení tepelně zpracované tak, že by mělo 
být bezpečné je jíst i neuvařené. Doporuče-
ná doba uzení je cca 5,5 hodiny.

Podobných kapliček najdeme na jižní Moravě spoustu
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POZNÁTE BEZPEČNĚ KVALITNÍ POTRAVINY? HLEDEJTE „SLUNÍČKA“ KVALITY
Na evropském trhu se stále zvyšuje zájem o kvalitní potraviny a spotřebitelé vyžadují, aby kvalita byla garanto-
vána. České pivo, Jihočeská niva, Spišské párky, Karlovarské oplatky a mnoho dalších produktů nese své vlastní 
„sluníčko“ kvality.

Co si pod těmito logy představit?
Modro-žlutá nebo červeno-žlutá „sluníčka“ kvality představují evropské ochranné značení kvality. 

Jak jste na tom vy? Víte, co znamenají?

Chráněné zeměpisné označení (CHZO) je určeno pro výrobky, které se v místě těší velké reputaci, 
ale nejsou s ním spojeny tak těsně. Jeden z výrobních procesů může probíhat jinde. Toto označení 
vlastní např. Hořické trubičky, Olomoucké tvarůžky, Štramberské uši a další.

Chráněné označení původu (CHOP) může získat produkt, jehož výroba je úzce spjata s určitým 
místem a jeho tradicí. Celý proces produkce je spjatý s jedním místem. Všestarská cibule, Český kmín 
nebo Žatecký chmel jsou nositeli tohoto označení. 

Zaručená tradiční specialita (ZTS) je určena všem produktům, které se nevyrábějí v určité oblasti, 
ale jsou zpracovány tradičním způsobem. Ochutnejte Liptovský salám, Spišské párky, Špekáčky nebo 
Lovecký salám, které toto označení mají.

Které produkty mohou získat tato označení?
Proces schvalování není pro žadatele nikterak jednoduchý. Než jsou chráněné názvy zapsány do rejstříku, je pře-
zkoumána oprávněnost žádosti o zápis ze strany členského státu, následně Komise EU a v průběhu schvalování 
žádosti i všech hospodářských subjektů z EU. U produktů je posuzováno, zda se skutečně jedná o produkty s tra-
dičním postupem výroby apod. Výrobci, kteří chráněné označení používají, jsou pravidelně podrobováni kontrole, 
při které je ověřeno, zda dodržují podmínky výroby pro tyto produkty stanovené ve specifi kaci.

Kde se s logy můžete setkat? 
Díky tomuto systému ochrany názvu produktů se nám zjednoduší výběr i při dovolené v zahraničí, jelikož s těmito 
značkami se můžeme setkávat po celé Evropě a vždy znamenají totéž – kvalitu. Mezi produkty, které nesou chrá-
něné značení, můžeme uvést např. Jihočeskou Zlatou nivu, Třeboňského kapra, Nošovické kysané zelí, Lomnické 
suchary, Chelčicko - Lhenické ovoce, Budějovické, Znojemské či Brněnské pivo aj. V Itálii si můžete zakoupit např. 
sýr Parmigiano Reggiano s logem CHOP nebo Aceto Balsamico di Modena nesoucí známku CHZO. 

www.oznaceni-eu.cz

Kampaň  nancována 
z prostředků 
Evropské unie 
a České republiky

PKCR-Chranena_oznaceni-PRclanek-SP[210x297].indd   1 8.9.14   13:05
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Alsasko, to je hornatý kout Evropy, 
kde se o své místo na slunci přetahují 
německé a francouzské vlivy. 
Na zdejší kuchyni se podepisují oba. 
A choucroute, to je pořádné, voňavé 
jídlo, které kouřící předložíte na stůl, 
kolem nějž se sesedlo pár přátel, 
zatímco venku rve podzimní studený 
liják ze stromů poslední listí.

Poprvé jsem pochoutku zvanou choucroute 
okusila na jedné z pracovních cest ve Štras- 
burku, v malé vyhlášené restauraci. Ačkoli 
slovo okusila velmi kulhá za skutečností. 
Jde totiž o starodávné, poctivé, zemité 
jídlo. Když před vás na stůl postaví obrovský 
tác s hromadou zelí, pokrytého voňavými 
klobáskami a kusy uzeného masa, chcete jen 
ochutnat od všeho kousek. A tak ochutná-
váte a ochutnáváte, až najednou jste slastně 
malátní a těžce nacpaní. 
Když jsem o jídle vyprávěla doma, odtu-
šil můj muž: „Hm, něco jako kološvárské 
zelí.“ Protože věřím, že v různých koutech 
Evropy, které si byly podobné třeba drsným 
podnebím a dlouhými zimami, mohla 
vzniknout velmi podobná jídla, lišící se jen 
místními zvyklostmi, začala jsem tedy pá-

trat po kološvárském zelí. Město Kološvár 
neboli Kluž leží v rumunském Sedmihrad-
sku a po staletí se tu promítaly maďarské 
vlivy. Zelí se tedy dá najít jako kološvárské, 
koložvárské, koloszvárské, klužské, sed-
mihradské… Základem je vždy kysané zelí, 
doplněné ovšem mletým masem, někdy 
klobáskami, jindy kysanou smetanou, větši-
nou jsou součástí pokrmu i vejce vařená 
natvrdo. Podle literatury jako první zveřej-
nila recept maďarská herečka. V receptech 
z maďarských pramenů se navíc používá 
kromě masa a klobásek také perkelt. 
Jenže s alsaskou choucroute má společné 
jen to zelí. Nevím, jestli poznámka mého 
muže byla ovlivněna tím, že pochoutku 
od dětství nejedl, nebo tím, že ji připravo-
val strýček z Podkarpatské Rusi, a ten si 
recept přizpůsobil. Tak jsem se tedy vrátila 
ze slepé uličky.

Zpět do Alsaska
Ono těžko hledat ten jediný pravý a původ-
ní recept na lidové jídlo. Všichni tak nějak 
vědí, co tam patří, ale všichni ho přizpůsobí 
svým chutím a možnostem. Došly vepřové 
nožičky? Použijeme bůček. Klobásky? Každý 
dochucuje jinak… Tak jsem podnikla cestu 

za svou verzí choucroute.
Samozřejmě, že se dlouhá šťavnatá kapito-
la o alsaském zelí najde i ve spisech americ-
kého labužníka a esejisty Jefreyho Stein-
gartena. Odborník na slovo vzatý, mlsný 
muž ochutnávající celý svět. Ovšem pokud 
on sám dá k dobru nějaký recept, je pro mě 
většinou příliš komplikovaný. K luxusním 
pokrmům se dá přistupovat vědecky a je 
žádoucí držet se přesně receptu. Ovšem 
v případě lidových jídel dodržuji zásadu 
babičky. Na dotaz: „Kolik toho tam dáváš, 
babi?“ vždycky odpovídala: „Trochu.“ Ov-
šem trochu mohlo být libovolné množství, 
které se právě zdálo babičce vhodné, nebo 
které právě měla. 
Proto jsem na cestě za vlastní choucroute 
experimentovala. Vůdcem byl můj selský 
rozum, desítky receptů z knih i internetu 
a názory mých mlsných kamarádů, kteří byli 
nuceni absolvovat několik ochutnávek.

Co ano a co už ne…
Zelí bylo jasné – musí být dobře kysa-
né, pevné. To máme vyzkoušené. Žádný 
recept na choucroute se neobejde bez 
husího sádla. Musím přiznat, že jednou 
jsme se obešli, v lednici bylo právě jen 

Připravila Michaela Matuštíková, foto Michaela Matuštíková

Hledání zelí 
napříč Evropou
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Moje pravé alsaské zelí neboli choucroute

Potřebujeme:
kus nízkých uzených žebírek, asi 
1,5 kg  ■  0,5 kg uzené rolky  ■  0,75 kg 
uzené krkovice  ■  4 suché, tmavé klobás-
ky  ■  4 paprikové klobásky  ■  4 bílé, nejlépe 
telecí klobásky  ■  4 lžíce husího sád-
la  ■  2 paličky česneku  ■  1,5 kg kysaného 
zelí  ■  0,25 l ryzlinku, chcete-li být styloví, 
pak alsaského  ■  6 středně velkých bram-
bor  ■  sůl  ■  1 bobkový list  ■  3 bobule jalov-
ce  ■  5 kuliček černého pepře  ■  dvě snítky 
čerstvé majoránky  ■  dvě snítky tymiánu

Postup

Zelí scedíme, na cedníku prolijeme 
trochou studené vody, necháme vykapat 
a tekutinu uschováme. Oloupeme česnek, 
nasekáme nahrubo. V pekáči nebo velkém 

kastrolu rozpustíme sádlo, osmahneme 
na něm třetinu česneku, až se rozvoní. Pak 
naskládáme maso, každý kus překrojený 
napůl. Jak zdůrazňuje kulinární odborník – 
nezapomeneme z uzené rolky sejmout síťku. 
Podlijeme vínem, zasypeme zbylým 
česnekem, kořením a bylinkami a přikryjeme 
zelím. Pak doplníme v pekáči tekutinu 
vodou tak, aby dosahovala si 2 cm nad zelí. 
Rychle přivedeme k varu, přiklopíme poklicí, 
zmírníme plamen a pomaličku dusíme asi 
1,5 hodiny. Čas od času promícháme. Lze 
dusit v troubě, ale v Alsasku nechávají pekáč 
na plotně. Mezitím si připravíme klobásy – 
jednoduše je překrojíme, můžeme je i trochu 
nařezat jako před grilováním, bílé klobásy 
samozřejmě ne. 
Nyní máte dvě možnosti. Já přidávám 
klobásy na zelí a dále dusím, aby se 

všechny šťávy propojily. Naopak někteří 
labužníci klobásky opečou na sádle 
na pánvi, vyjmou maso z pekáče, nakrájejí 
ho na plátky a ty ogrilují. Myslím, že tahle 
labužnická verze zase zbytečně chutě 
rozděluje. Proto:
Klobásy poklademe na zelí a dále dusíme. 
Zatím oškrábeme brambory, šťávu ze 
zelí s vodou přivedeme k varu, osolíme 
a uvaříme v ní brambory. Správné 
servírování předpokládá, že na obrovský 
tác navršíte zelí a pokryjete je plátky masa 
a klobásami. Jenže takhle to moc rychle 
stydne. Doporučuji proto nechat pekáč 
na plotně a postupně si chodit všechny 
kousky přidávat. A ačkoli vás nejspíš bude 
český zvyk svádět podávat k jídlu pivo, 
zkuste alsaskou variantu a nalijte ryzlink. 
Bude to dokonalé. ●

sádlo z divočáka. Výsledek byl jedlý, ale 
připouštím – husa je husa. 
Další krok – maso. Kamarád při jednom 
z průzkumných vaření prosazoval kotlety. 
Dali jsme tedy dospodu kotlety, na ně zelí 
a navrch klobásky. Bylo to dobré, ale ne 
dokonalé. Americký esejista dusí v zelí kro-
mě uzeného kolínka, bůčku a rolky, zřejmě 
z plece, také pořádný kus sušené šunky. 
Šunku jsem nezkoušela. Těžko se shání 
a navíc se mi nějak nezdála. Uzené kolínko 
je bezva, ale také není vždy k dostání. Můj 
osvědčený masový základ tedy sestává 
z uzených žebírek, krkovičky a rolky. Je-li 

k mání ocásek, pak neváhejte.
Klobásky – to je ovšem záležitost složitá. 
Spoléhejte na vlastní cit, ale je dobré mít 
jeden až dva páry suchých klobásek, dále 
paprikové klobásky a také bílé, nejlépe 
telecí klobásky. 
Z dalších dochucovadel je zásadní 
česnek. Nedávám pod zelí cibuli, ale 
osmahnu česnek nasekaný na kousky 
a sekaným česnekem poté ještě maso 
posypu. Kořením neplýtvám. Svou chuť 
vloží do pokrmu zelí, maso i všechny 
šťávy z klobásek. Používám zpravidla 
jeden bobkový list, dvě až tři bobule ja-

lovce, pár pepřů a několik snítek čerstvé 
majoránky a tymiánu. Co ovšem dodává 
jídlu nezaměnitelnou chuť, je podlévání. 
Podlévali jsme vývarem, zkusili jsme čer-
né pivo – vždy se jídlo snědlo. Jednohlas-
ně jsme ale zvolili královnou choucroute 
podlévanou dobrým ryzlinkem. 
Můj recept proto berte jako orientační 
návod k vytvoření vlastní, originální a nej-
lepší choucroute. Podle alsaských měřítek 
jde o oběd pro čtyři osoby, ale nás se vždy 
najedlo šest až osm dosyta. A nezapomeň-
te – jen pomalé, něžné dušení dokonale 
propojí složitou mozaiku chutí. 
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Připravila Kateřina Kmecová, foto shuterstock

Sirup je obecně koncentrovaný roztok 
cukrů a ovocné šťávy. Aby se výrobek mohl 
nazývat sirupem, musí obsahovat nejméně 
60 % cukru. Cukr se nepřidává jen z důvodů 
chuťových, ale také stabilizačních. Roztok 
obsahující nad 60 % cukru způsobuje 
dehydrataci mikroorganismů, které tak 
nejsou v tomto prostředí schopny existence. 
Z tohoto důvodu je možné vyrobit sirupy 
i bez konzervačních látek. 
Poctivé sirupy se vyrábějí z čerstvé ovocné 
šťávy, cukru a kyseliny citronové. Šťáva 
se zahřeje na teplotu 70 °C, přidá se k ní 

cukr a kyselina citronová. Po dokonalém 
rozpuštění cukru se směs zahřeje na teplotu 
75 °C, odstraní se z něj vzniklá pěna a sirup 
se naplní do předehřátých lahví.

Známe je všichni
Pití a výroba sirupů mají v Čechách dlouhou 
historii. Skoro každý si v dětství pochutnával 
na domácí malinovce či bezové šťávě, ale sirup 
lze vyrobit snad ze všech myslitelných druhů 
ovoce, bobulí a bylinek. Podle průzkumů 
jejich obliba v poslední době stále stoupá, 
neboť je upřednostňujeme před sladkými 
vodami a limonádami. Pokud si na výrobu 
domácího sirupu netroufáte a raději si sirup 
koupíte v obchodě, dejte si velký pozor na to, 
po kterém sáhnete. Jsou mezi nimi obrovské 
rozdíly a je možné, že si domů přinesete jen 
ve vodě rozpuštěný cukr, lákavě obarvený 
a navoněný. Nejen na českém trhu existuje 
celá řada sirupů, které ovocnou šťávu vůbec 
neobsahují, a ovocný dojem jim dodává jen 
přidané aroma. V takovém případě se pak 
výrobce neobejde bez barviv a konzervantů.

Jablka místo jahod
Pokud se rozhodujete výhradně podle 
ceny a saháte po nejlevnějším výrobku, 

nejen, že je značná pravděpodobnost, že 
si na výsledném nápoji nepochutnáte, ale 
možná v konečném důsledku neušetříte 
tolik, kolik jste si plánovali. Dražší sirupy 
jsou obvykle koncentrovanější a ředí se 

Zpestření  
na tisíc způsobů

Hlavní sezóna letního ovoce nám sice 
skončila, ale možná jste i letos vzhledem 
k bohaté úrodě narazili na problém, 
co se vší tou nadílkou provést. Mrazák 
máte plný, další sklenice marmelád 
se již do spíže nevejdou a ovocné 
koláče už nemůžete ani cítit? 
Zkuste si vyrobit domácí sirup.

co byste měli vědět o sirupech

MÁTOVÝ SIRUP
Ingredience: velký svazek máty, 1 kg cukru 
krystal, 20 g kyseliny citronové, 2 l vody

Postup: Celé množství vody převaříme a ne-
cháme zcela vychladnout. Otrháme lístky 
máty a důkladně je opláchneme. Namočíme 
je do připravené vody a necháme je alespoň 
jeden den louhovat. Z tekutiny vyjmeme 
listy a přecedíme ji do hrnce. Zahříváme 
na mírném plameni. Přidáme cukr a kyselinu 
citronovou, cukr necháme zcela rozpustit. 
Plníme do čistých a suchých lahví.
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tak větším množstvím vody. Z jedné lahve 
tedy vyrobíte větší množství nápoje než 
z vodnatých výrobků. 
Pozornost také věnujte tomu, z jakého 
ovoce je sirup vyroben. Běžnou praxí 
je, že například jahodový sirup pyšnící 
se 20 % ovoce může obsahovat jen 5 % 
jahod. Ačkoli se na vás z obalu směje 
obrovská jahoda, zbylých 15 % ovocné 
šťávy může být tvořeno jablky, která jsou 
výrazně levnější. Přednost tak dávejte 
jednodruhovým sirupům, u kterých máte 
jistotu, že celý ovocný podíl je skutečně 
z ovoce, které je deklarováno na obale.

Není cukr jako cukr
Výroba sirupů se nikdy neobejde bez přidání 
cukru, v průmyslově vyráběných sirupech 
se přidává buď ve formě sacharózy, nebo 
glukózo-fruktózového sirupu. Sacharóza 
(ve formě řepného nebo třtinového cukru) 
je složeným cukrem (tzv. disacharidem) 
a skládá se z fruktózy a glukózy, které jsou 
zastoupeny rovným dílem. Glukózo- 
-fruktózový sirup vyráběný z obilného nebo 
kukuřičného škrobu je levnějším, ale také 
většinou méně kvalitním zdrojem cukru než 
sacharóza. Obsažený poměr mezi glukózou 
a fruktózou může být libovolný podle přání 
výrobce, ovšem většinou v něm výrazně pře-
važuje fruktóza, která je senzoricky mnohem 
sladší a lépe se s ní pracuje než 
s klasickým cukrem, neboť tolik 
nekrystalizuje. 
A jak je to tedy s ovocem? 
Fruktóza je přece ovocný 
cukr, tak proč po něm 
výrazně netloustneme? 

Fígl je v tom, že v ovoci je kromě fruktózy ob-
saženo i velké množství vlákniny, díky které 
trávíme pomaleji, a fruktóza se stačí vstřebat. 
Vláknina také způsobuje rychle pocit sytosti 
a ovoce nesníme tak velké množství. Ovoce 
zároveň obsahuje spoustu enzymů, které 
pomáhají štěpit tuky.

Pozor na množství
Sirupy, i ty nekvalitnější, by vždy měly 
být jen doplněním pitného režimu, jehož 
základem by měla být u dětí i dospělých 
neperlivá voda. Pokud si chceme dopřát 
změnu, vždy bychom sirup měli ředit do-
statečným množstvím vody, aby výsledný 
nápoj nebyl příliš sladký a energeticky 
hodnotný. Při výrobě sirupů se není třeba 
omezovat jen na zpracování ovoce, jsou 
vhodným zužitkováním i prakticky celé 
bylinkové úrody. Nejen, že mohou, stejně 
jako ovocné sirupy, posloužit k ochu-
cení vody nebo například čajů, ale jsou 
také vhodnou 
alternativou 
například při 
potížích 
s imunitou 
či horními 
cestami dý-
chacími. ●

co byste měli vědět o sirupech

JAHODOVÝ SIRUP
Ingredience: 1 kg jahod, 400 ml vody, 20 g 
kyseliny citronové, asi 1 kg cukru krystal

Postup: Jahody očistíme a vložíme do hrn-
ce. Nalijeme na ně vodu a rozmačkáme je 
(například pomocí šťouchadla na brambo-
ry). Přidáme kyselinu citronovou a za ob-
časného míchání lehce prohříváme. Nejlépe 
přes plátýnko přecedíme šťávu, ke které 
přidáme cukr a za občasného míchání 
vaříme na mírném plameni asi 5 minut. 
Cukr se musí zcela rozpustit. Sirup nalijeme 
do připravených čistých sklenic. Po vychlad-
nutí uložíme na tmavé a chladné místo.

ŠÍPKOVÝ SIRUP
Ingredience: 1 kg zralých šípků, 2 l vody, 
1 kg cukru krystal, 20 g kyseliny citronové

Postup: Z šípků odstraníme černé konce. 
Plody rozmixujeme tyčovým mixérem 
a zalijeme je vodou. Necháme několik 
hodin louhovat. Směs vaříme na mírném 
ohni asi 10 minut. Poté přecedíme přes 
plátno nebo utěrku, abychom se zbavili 
všech zrníček. Do šťávy přimícháme cukr 
a při teplotě 70 °C mícháme, dokud se 
zcela nerozpustí. Horkou tekutinu nalije-
me do připravených sklenic a necháme 
vychladnout.
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Začneme Vaším nejnovějším divadelním 
projektem, muzikálem Don Juan. Pro-
zraďte, jaký máte vztah ke kuchyni náro-
da Vašeho hrdiny, tedy k té španělské?
S klasiky Osvobozeného divadla si mohu 
zazpívat: „Nikdy jsem v Madridu nebyl, 
ba ani ne v Seville…,“ a bude to pravda. 
Ale oni přesto říkají: „Španělskou zemi 
mám tak rád…“.  A já s nimi. V muzikálu 
Don Juan, který měl úspěšnou premiéru 
v Brně, máme píseň o Seville, já napsal 
text, aniž bych tam byl nebo aspoň stu-
doval prospekty, a přesto se to divákům 

líbí. Známe to z knížek, filmů, z baletu 
i z osobních setkání se Španěly, tempe-
ramentními jižany. A jídla? Vzpomínám si 
například na paellu, kterou nám uvařila 
jedna přítelkyně, vypadala jako obyčejné 
rizoto, ale chutnala skvěle. Jinak vím 
určitě jenom to, že do španělské kuchyně 
nepatří španělský ptáček.

Co všechno musíte „ochutnat“ k tématu 
muzikálu, než se pustíte do práce?
Samozřejmě je nutné respektovat dobu 
a místo, kde se děj odehrává. Don Juan 

je nejen lovec žen a rozervaná posta-
va, ve které se pere dobro a zlo, je to 
také Španěl. Mám výhodu, že pracuji 
se spoluautory Vašo Patejdlem, Iva-
nem Hubačem a Martinem Hrdinkou, ti 
atmosféru pomáhají vytvořit, není to 
jenom na mně. Což neznamená, že bych 
o časech Dona Juana nic nevěděl, otřes-
né svědectví o inkvizici podává třeba 
můj oblíbený životopisný román o malíři 
Goyovi od Liona Feuchtwangera. Miluji 
flamenco, strhující tanec i hudbu, nejvíc 
se mi líbí kytarista Paco de Lucia. A taky 
španělský fotbal. A španělská vína… 
Nejsem znalcem, ale špatné španělské 
červené jsem ještě nepil.

Jiný muzikál s Vašimi texty, Jack 
Rozparovač, se stal senzací na divadel-
ních scénách v Asii. Vy jste se účastnil 
tamních slavnostních premiér. Máte 
z nich ve vzpomínkách i nějaké gastro-
nomické zážitky?
První premiéra Jacka Rozparovače byla 
v Soulu a tam nás vodili už před předsta-

Boty proti lásce, Hvězdičko blýskavá, Až na vrcholky hor… 
to jsou jen příklady delikates z textařské kuchyně Eduarda 
Krečmara, skutečné legendy tohoto řemesla. Písničky s jeho 
verši nám denně servírují rádia, ale to nám neprozradí, jaká 
je skutečná kuchyně tohoto velikána. „Jsem spíše jedlík než 
gurmán a spíše piják než ochutnávač vín. Takže co se týče 
gastronomie, jsem odstrašující příklad,“ odrazuje nás se 
smíchem od rozhovoru. Naštěstí jsme se nenechali.

Předepsané diety 
nedodržuji
Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv Divadla Kalich, shutterstock

chutě slavných
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vením do předních restaurací s vybranými 
pokrmy, jenom abychom moc nechodili 
na závěrečné zkoušky a nemluvili jim 
do toho. Dopadlo to výborně: premié-
ra byla úspěšná a my najedení. Byla to 
nepřetržitá výkrmna se spoustou pestrých 

a většinou mně neznámých jídel. Ale měli 
jsme také silné umělecké zážitky – ohromi-
la nás úroveň tamních interpretů našeho 
kusu a viděli jsme i jiné muzikály. Korejci 
jsou v té oblasti špičkoví.

Asijská pohostinnost a návyky u sto-
lu se v mnoha ohledech liší od ev-
ropských standardů. Měl jste z toho 
dopředu obavy?
Samozřejmě. Tam je stůl plný různých 
dobrot a přinášejí další, tak jsem mu-
sel „opisovat“, co se jí s čím, před čím, 
po čem… Bojoval jsem s hůlkami, se 
kterými jsem se nikdy nenaučil jíst, i když 
jsem chodil do první číny v Praze ještě 
za hlubokého komunismu. Taky mi moc 

nešlo u jídla sedět na zemi v tom jejich 
posedu. A hlavně potom vstát. Ale oni jsou 
tolerantní a pomůžou.

Jste v poznávání specialit exotických 
kuchyní dobrodruh?
Dobrodruh rozhodně v tomhle směru 
nejsem. V Soulu se na každém rohu smaží 
živý hmyz, prodavač ho nabere lopatkou 
a nasype do sáčku – oni si pomlaskávají jako 
my na Václaváku u klobásky. A jsou dál živí! 
Vypadalo to docela vábně, ale odvaha mi 
chyběla. Nicméně jednou jsme šli s Marti-
nem Hrdinkou na procházku městem a zašli 
do malého bistra, které očividně nebylo moc 
pro turisty, jídla nebyla popsána v latince. 
Martin je větší světák, tak si objednal něco, 
co znal, a já ukázal na cosi, co vypadalo jako 
polívka. Polívkou se přece nedá nic zkazit. 
Jenže ona byla mražená a plná průsvitných 
těstovin, které jsem hůlkami nemohl nabrat 
za nic na světě. Personál se na mě díval 
nejdřív udiveně, pak pobaveně a nakonec 
soucitně. Ve finále mi paní hostinská nejen 
přinesla kovový příbor, ale ještě mi to sama 
nakrájela. Smíchy málem umírali, loučili se 
s námi dojemně a možná dodnes vzpomínají 
na toho moulu z Evropy.

Jak byste se vlastně charakterizoval 
jako strávník?
Vděčný, nevyhraněný, mírně konzervativní.

Co považujete za svůj největší hřích 
v oblasti jídla?
Nevím, myslím, že se nepřejídám, nepře-
háním ostré, sladké nebo tučné. Ale trpím 
několika nemocemi, i když jsem možná spíš 
hypochondr než marod.        ► 

chutě slavných

Eduard Krečmar (druhý zleva) s kolegy z muzikálu Pomáda, který byl právě oceněn Zlatou deskou

Setkání dvou legend – Eduard v zapáleném rozhovoru se scénáristou Jiřím Hubačem
ŠPANĚLSKÁ PAELLA
Doba přípravy: 70 minut, 6 porcí
Ingredience: 3 lžíce olivového oleje, 
8 dolních kuřecích stehen, 250 g anglické 
slaniny, 1 velká cibule, 1 l kuřecího vývaru, 
250 g oloupaných rajčat, 2 stroužky česneku, 
500 g dlouhozrnné rýže, 1 červená a 1 zelená 
paprika, 130 g hrášku, 500 g očištěných 
mušlí, 120 g předvařených vyloupaných kre-
vet, 1 klobása, černé olivy, 8 velkých celých 
krevet, plátky citronu

Postup: Do oleje rozehřátého ve velkém 
kastrolu vložíme stehna a 10 minut je 
necháme zhnědnout. Přidáme nakrájenou 
slaninu a cibuli a smažíme ještě 5 minut. 
Vmícháme vývar, rajčata, česnek, klobásu 
a přivedeme k varu. Poté dodáme rýži, 
papriky, hrášek, sůl a pepř. Přikryté vložíme 
do trouby rozehřáté na 180 ºC. Vyndáme, 
když je rýže měkká a voda se vypaří. Mušle 
dáme do hrnce s 1 cm vřící vody. Zakryté 
vaříme 5 minut, občas nádobou zatřeseme. 
Po procedění odstraníme neotevřené kusy. 
Celé krevety opražíme na olivovém oleji. Vy-
loupané krevety a mušle vmícháme do rýžo-
vé směsi, ještě 5 minut povaříme. Zdobíme 
olivami, citronem, případně petrželkou.
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Na každou tu nemoc je předepsána dieta, 
a ty diety si navzájem odporují: co jedna 
doporučuje, druhá zakazuje. Takže je nedo-
držuju a jím zakázané ryby nebo vnitřnosti. 
Nejradši ledvinky na smetaně.

Není to tak dlouho, co jste vykročil 
na další cestu životem v novém man-
želství. Jak Váš jídelníček od té doby 
ovlivňuje kuchyně Vaší ženy?
Mám ženu Maďarku a její kuchyně mi 
svědčí, zhubnul jsem, přitom mám lepší 
trávení. Ona pochází z pomezí, kde se 
prolínají maďarské, ukrajinské, ale možná 
i slovenské vlivy, a tak dělá senzační 
boršč a holubce, to jsou zelné listy plněné 
rýží, nebo kuře na paprice. Nechodím 

už tolik jíst do hospody. Jenom jednu 
lahůdku s ní nesdílím. Má žena si občas 
ráda opeče nebo ogriluje špek, kape si 
ho na chleba a zapíjí vodkou. Opravuji: 
sdílím jen tu vodku.
 
Byl jste u toho, když do Československa 
v 50. letech vtrhl rokenrol a se svou 
skupinou Sputnici jste mu u nás klestil 
cestu. Měl pro vás tento nový divoký 
životní styl a hudba nějaké konkrétní 
otisky i mezi jídly či nápoji?
Tenkrát většina z nás neměla ani džíny. 
Natož abychom žili nějakým americkým 
stylem života! Nebyla Coca-Cola, tak jsme 
pili Kofolu. Často s rumem. Ale hlavním ná-
pojem českého rokenrolu a bigbítu bylo, je 
a zůstane pivo. Moc peněz jsme neměli, tak 
jsme se najedli radši před koncertem doma 
u maminky. Bezvadné bylo, když jsme jako 
honorář dostali buřta. Nebo dokonce řízek 
s bramborovým salátem.

Představují jídlo a pití, které se mají 
dostat do veršů, pro vás spíše básnickou 
svízel, nebo je naopak berete jako vítané 
ingredience svých textů?
Co člověk jí a pije, dokresluje jeho 
charakter, prostředí, ze kterého po-
chází, a když se tohle všechno dostane 
do textu, je to pro autora i posluchače 
vítané zpestření – nemusejí se v písni 
opakovat pořád stejná slova. Čili jde 
o cosi jako koření. Zkusím si vzpome-
nout na zmínky o požívání a kuchyni 
ze svých textů. Tak například Sputnici 
zpívali v písni Blues do černých vlasů: 
„Zpívám to špatně, vždyť sotva dýšu, 
políbím tě, až dojíš Míšu…“ A jedna pří-
mo tematická z písně Rock o české ku-
chyni: „Kdo hledá v zelenině výživu, je 
asketa a sketa a je bez čivů, dobrá snad 
je karotka pro chudého sirotka, ale jen 
smažená kotleta dělá z muže atleta!“ Ať 
mi vegetariáni prominou. ●

chutě slavných

KDO JE EDUARD KREČMAR
Písňový textař a libretista, spoluzakladatel legendární kapely Sputnici, prů-
kopník rokenrolu u nás. Nedostudoval VŠE, osudem se mu stalo textařské 
řemeslo. Jeho verše zpívají Karel Gott, Václav Neckář, Helena Vondráčková, 
Marta Kubišová, Věra Martinová, Petra Janů, Yvonne Přenosilová či skupi-
na Olympic. Spolupracoval s předními skladateli (Karel Svoboda, Angelo 
Michajlov, Zdeněk Barták, Vašo Patejdl…). Bohatá je jeho práce pro televizi 
(např. klasická pohádka Zlatovláska), písňové texty napsal rovněž k řadě 
divadelních muzikálů či animovaných filmů.

UKRAJINSKÉ HOLUBCE
Doba přípravy: 100 minut, 4 porce

Ingredience: 500 g rýže, 200 g hovězího masa 
na guláš, 200 g uzeného masa, 200 g vepřové 
plece, 4 stroužky česneku, 1 hlávka zelí, 1 ci-
bule, mletá sladká paprika, muškátový květ, 
máslo, voda, pepř, olej, sůl, 150 g anglické 
slaniny, 1 kelímek zakysané smetany

Postup: Rýži uvaříme do poloměkka 
v osolené vodě. Na rozpálený olej a lžíci 
másla nasypeme nakrájenou cibuli, na ní 
orestujeme kostičky masa a česnek nakrá-
jený na plátky. Ochutíme solí, pepřem 
a paprikou. Lehce spaříme zelí, rozdělíme 
ho na jednotlivé listy. Rýži smícháme 
s podušeným masem, přidáme muškátový 
květ. Poté směs opatrně zabalíme do listů, 
nesmí vykukovat! Listy stočíme na koncích 
jako obálky a dusíme v páře asi 1 hodinu. 
Rozškvaříme nakrájenou anglickou slani-
nu, tou závitky polijeme a ozdobíme lžící 
zakysané smetany.

Na muzikálu Jack Rozparovač, pro který Krečmar napsal texty, se sešel hvězdný tvůrčí i herecký tým
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Pokud jste ochotní zkoušet, nabízí Taiwan 
nepřeberné množství lahůdek. Můžete si zde 
vychutnat pokrmy ze všech čínských provincií, 
z nichž každá má svá specifika a tradiční speci-
ality. Svou stopu zde ale zanechávají i kuchyně 
jiných národů – Japonců, Thajců, Malajců či 
Korejců. Taiwanci si z nich berou základy, ale 
na nich staví své vlastní originální pokrmy. Jíd-
lo si užívají, nevnímají ho jen jako prostředek 
k zasycení, ale i jako nástroj k udržení fyzické 
i psychické rovnováhy a zdraví.

Jídlo vždy a všude
Na Taiwanu dostanete jídlo 24 hodin 
denně. Ostrov je proslulý svými nočními 
trhy, obecně považovanými za nejlepší 
na celém světě, na kterých pouliční proda-
vači nabízejí nepřeberné množství pokrmů 
od malých chuťovek až po hlavní jídla, 
nápoje a cukrovinky. Právě malé chody, 
takzvané xiaochi (obdoba například špa-
nělských tapas), jsou nejlepší příležitostí, 
jak ochutnat co nejvíce jídel za málo peněz. 
Nejsou oblíbené jen u turistů, každý den si 
pro levné jídlo míří i většina místních. Díky 
své popularitě se pouliční pokrmy vyvinuly 
i do své luxusní podoby – servírují je rovněž 
vybrané restaurace, ovšem jejich cena se 
pak pohybuje výrazně výše. 
Taiwan má samozřejmě co nabídnout 
i mimo svou kuchyni – krásnou pří-
rodu, čtvrtou nejvyšší budovu světa, 
tradiční chrámy či jedno z nejmimo-
řádnějších světových muzeí National 
Palace Museum. Přesto je to právě jídlo, 
které je hlavním lákadlem pro nadšené 
turisty ochotné experimentovat a řada 
z nich na ostrov jezdí právě kvůli jídlu. 
Na Taiwanu byste totiž jen těžko narazili 
na živočicha či rostlinu, kterou místní 
dosud nepovýšili na součást své národní 
kuchyně. O řadě pochoutek z taiwan-

ské kuchyně našinec asi nikdy neslyšel 
a možná si je ani neumí představit. 
Základem čerstvých, chutných a různo-
rodých surovin je zejména čistá příroda.

I prosté je prostě skvělé
Populárním jídlem je dušené vepřové s rýží. 
Je to jídlo pro obyčejné lidi, symbol taiwan-
ské gastronomie a kultury. Místní přísloví 
říká, kde je proužek dýmu z komína, je 
i vepřové s rýží (lurou fan). Ač se jedná o jídlo 
prosté, Taiwanci si zakládají na tom, že 
ingredience musejí být vždy čerstvé, přesně 
se musí dodržet čas i teplota přípravy masa. 
Neméně populární jsou i nudle s hovězím 
masem, vzdáleně připomínající náš vývar. 
Jak jsou jimi Taiwanci posedlí, dokládá   ► 

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Taiwan,  
ostrov jídlu zaslíbený

potraviny ve světě

Taiwanská gastronomie je 
velmi různorodá, neboť na ni 
měla vliv celá řada jiných 
kuchyní a kultur. Pokud lze 
o nějaké zemi říct, že je směsicí 
celé řady kultur, kuchyní 
a zvyků, je to právě Taiwan. 
Díky své pestrosti, vynikajícím 
produktům a nadšení místních 
pro dobré jídlo je taiwanská 
kuchyně velkým lákadlem pro 
všechny návštěvníky.

Ryby a mořské plody místní milují
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i mezinárodní festival ve vaření nudlí konaný 
v Taipei. Způsobů přípravy je celá řada, ale 
údajně nejzaručenější cestou k delikátní chuti 
je použití několika částí kvalitního masa. 
Taiwan je obklopen mořem, na něž je 
navázána velká část místního zemědělství. 
Jednou z vyhlášených místních pochoutek 
jsou čerstvé ústřice, hojně využívané v řadě 
pokrmů. Jsou základním pokrmem podél 
jižního čínského pobřeží. Jejich dřívější 
příprava byla velmi snadná – uvařily se v po-
lévce s dostupnými zbytky dalších surovin. 
Základ tohoto postupu vidíme i v moderních 
úpravách. Dalším klasickým jídlem je ústři-
cová omeleta. Na pánvi osmahnuté ústřice 
doplňují vejce a přidaný bramborový škrob 
k dosažení typické mazlavé konzistence. Vše 
je pak zalité sladko-kyselou omáčkou. 
Snad úplně nejzákladnější ingrediencí, 
přítomnou v mnoha pokrmech, je sojová 
omáčka. Tajemství skvělé sojové omáčky je 
především dlouhá fermentace. Pokud chcete 
zkusit uvařit pravé asijské jídlo, se sojovou 

omáčkou prodávanou v českých obchodech 
se nesmiřujte. Podle odborníků se té pravé 
ani neblíží. Vždy byste měli sáhnout po té 
taiwanské, japonské nebo čínské.
 
Klasika i inovace
Z dezertů má dlouhou historii třeba anana-
sový koláč, který se stal jedním z nejoblíbe-
nějších suvenýrů, který si turisté z ostrova 
odvážejí. Pokud vás na sladké neužije, dejte 
si alespoň čerstvé ovoce. Taiwan ho nabízí 
nepřeberné množství – ananas, meloun, 
litchi, mango, limety – stačí si jen vybrat. 
Nejoblíbenějším nápojem je zelený čaj. 
Ale setkáte se i s mnohem modernějšími 
přístupy. Kdo by dnes neznal i u nás velmi 
populární bubble tea – sladký mléčný čaj 
a tapiokové kuličky? Vzniknul náhodou či 
spíše z nudy na Taiwanu už v 80. letech.

Gastronomie mimo civilizaci
Ačkoli dnes žijí na Taiwanu méně než 2 % 
domorodých obyvatel, potomků prvních 

taiwanských národů, je jejich kuchyně stále 
živá a velmi dobře odlišitelná od typických 
jídel ovlivněných čínskou kuchyní. Kuchyně 
domorodců byla tradičně zcela závislá 
na přírodě, a proto se liší podle oblastí, 
ve kterých kmeny žily. Některé v horách 
žijící skupiny tak byly závislé na lovu kanců, 
výjimkou nebyly ani létající veverky nebo 
krysy. Jinou pochoutkou je maso ze zvěřiny, 
které se začíná rozkládat a hodují na něm 
červi, ochucené česnekem a zázvorem a po-
dávané s ostrou omáčkou. Přímořští obyva-
telé se pak živili především rybolovem. 
Původní kmeny hojně využívaly sladké 
brambory a taro (česky kolokázii jedlou), 
jehož hlízy se hodí do polévek, kaší, jako 
přílohy k masu, ale i k přípravě dezertů. Nej-
častějším způsobem úpravy je pečení, vaření 
a vaření v páře, pro zachování chutí a vůní 
jsou ingredience často baleny do velkých 
listů, například rostliny alpinie.

Nechejte se ovlivnit
Kultura stolování se od té naší výrazně liší. 
Jídla se konzumují hůlkami, případně lžící, 
všechny chody přicházejí na stůl současně 
a polévka se servíruje až na konci celého 
oběda či večeře. Pokud však budete k návště-
vě Taiwanu přistupovat s otevřenou myslí, 
odmění se vám opravdovými kulinářskými 
zážitky. Můžete zde ochutnat nejen čínská 
jídla v jejich nejlepší podobě, ale i neobvyklé 
místní kombinace na nočních trzích či pokr-
my původních domorodých kmenů. ●

Noční trhy jsou symbolem Taiwanu

potraviny ve světě

NEKLIDNÉ DĚJINY
Taiwan, známý též pod názvem Formosa, je 
ostrov v jihovýchodní Asii, tvořící s několika 
dalšími menšími ostrovy Čínskou republiku. 
Je de facto nezávislým demokratickým 
státem, který však většina států světa 
neuznává, neboť diplomatické styky s ním 
netoleruje Čínská lidová republika. 
Od první poloviny 17. století se Taiwan stal 
předmětem koloniálního soupeření mezi 
Nizozemskem a Španělskem. Od jeho 
konce se však ostrov začal dostávat 
pod vliv Číny, která ho ale v roce 1895 
byla nucena postoupit Japonsku. Právě 
toto období se stalo symbolem velkého 
hospodářského rozvoje a industrializace. 
Po 2. světové válce ostrov prošel bouřlivým 
obdobím, kdy se musel vypořádat mj. 
s krvavě potlačeným masovým povstáním 
a 40 let trvajícím výjimečným stavem. Díky 
vojenskopolitické situaci ve východní Asii 
si však Taiwan udržel svou nezávislost 
na komunistech dodnes. 
Taiwan patří mezi nejhustěji osídlené země, 
největší část z celkového počtu 23 milionů 
obyvatel tvoří přistěhovalci z Číny, 
odhadem zde žije půl milionu potomků 
původních domorodých kmenů. Největším 
a hlavním městem je Taipei.

Dosud nedotčená příroda na Taiwanu
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z TaiwanuRECEPTY

Ingredience: 3 lžíce oleje, 1 kg hovězího masa (například kližky), kus (asi 
5 cm) čerstvého zázvoru, 6 stroužků česneku, 2 chilli papričky, 1 velké rajče, 
2 lžíce cukru, 1 hrnek rýžového vína, 1 lžíce celého pepře, 2 celé anýzy, 
1/4 hrnku tmavé sojové omáčky, 1/2 hrnku světlé sojové omáčky, 2,5 l vody, 
750 g asijských pšeničných nudlí, špenátové listy, mladé čínské zelí atp.

Postup
Na části oleje osmahneme z obou stran maso, asi po dobu 10 minut, 
odložíme ho do mísy. Přidáme zbylý olej, nakrájený zázvor, česnek a chilli 
papričky. Asi po minutě přidáme rajče, poté cukr, který necháme rozpus-
tit. Do hrnce vrátíme maso a necháme ho obalit v koření. Přilijeme víno, 
koření, obě sojové omáčky a vodu. Na mírném ohni vaříme asi 2,5 hodiny, 
dokud není maso zcela měkké. Z polévky vyndáme celé koření a zázvor 
a přidáme všechny zelené listy, které jsme se rozhodli použít. Podle návo-
du uvaříme nudle. Naservírujeme je do misek a zalijeme horkou polévkou.

HOVĚZÍ NUDLOVÁ POLÉVKA 3,5 hodiny, pro 6 osob

Ingredience: 2 hrnky oleje, 6 šalotek, 1 kg mletého vepřového masa, 
2 stroužky česneku, 1 lžička pěti druhů koření (směs mletého hřebíčku, pepře, 
fenyklových semínek, skořice a anýzu), 2 lžičky cukru, 1/2 hrnku tmavé sojové 
omáčky, 1/2 hrnku světlé sojové omáčky, 1 hrnek rýžového vína

Postup
V hluboké pánvi rozehřejeme olej. Přidáme šalotky a dozlatova je 
opečeme. Přesuneme je na vrstvu ubrousků, abychom z nich odsáli 
přebytečný tuk. V oleji obděláme maso, asi po dobu 4 minut. Přidáme 
česnek a osmahnuté šalotky a děláme další minutu. Ochutíme koře-
ním a cukrem, vše dobře promícháme. Na závěr přilijeme víno a sojové 
omáčky. Na mírném plameni vaříme, pokud není maso zcela měkké, asi 
tři hodiny. Podáváme s rýží.

VEPŘOVÉ MASO S RÝŽÍ 3,5 hodiny, pro 6 osob

ÚSTŘICOVÁ OMELETA 
Ingredience: 4 vejce, 2 lžičky sojové omáčky, 2 lžičky bramborového 
škrobu, 2 lžíce oleje, 8 čerstvých ústřic, sůl a pepř, čerstvý koriandr

Postup
V míse rozmícháme vejce se sojovou omáčkou. Rozmícháme škrob 
ve 100 ml vody. V pánvi rozpálíme olej. Začneme na něm opékat ústřice, 
asi 30 vteřin. Přidáme vejce a uděláme omeletu. Dokud je povrch ještě 
polosyrový, přilijeme směs škrobu a vody. Promícháme, ochutíme solí 
a pepřem. Před podáváním posypeme koriandrem.

25 minut, pro 2 osoby
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PR článek

V rámci slavnostního zahájení výstavy byla 
předána řada ocenění jako certifikát značky 
kvality KLASA, jehož pořadatelem je SZIF, 
certifikát Český výrobek – garantováno 
Potravinářskou komorou ČR, Cena ministra 
zemědělství pro mladé vědecké pracovníky 
pro rok 2014 či Cena ministra zemědělství 
za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu 
a vývoje v roce 2014.

Pro odborníky i laiky
Země živitelka opět přinesla odborné 
a laické veřejnosti novinky i aktuality celé-
ho zemědělsko-potravinářského komplexu 
v prezentacích téměř 700 vystavovatelů 
a obchodníků z 19 zemí. Široká a pestrá 
nabídka zboží a služeb od vystavovate-
lů a obchodníků, aktuálních informací 
od centrálních institucí, jako jsou MZe, 
MMR, SZIF, Agrární komora ČR, Potravinář-
ská komora ČR, Národní síť MAS ČR, Spo-
lek pro obnovu venkova, Zemědělský svaz 
ČR a dalších, vytvořila příznivé prostředí 
pro potřeby odborníků i návštěvníků.
Tradičně byla na Zemi živitelce ke zhléd-
nutí přehlídka zemědělské techniky, velké 
pozornosti se těšily prezentace hospodář-

ských zvířat, letos obohacené o novinku 
– Jihočeskou beef show, přehlídku více 
než 100 kusů masného skotu, jejíž součástí 
byla další novinka, 1. jihočeská limousine 
show, a již 2. jihočeská angus show.
 
Tradice a inovace
Prezentace kvalitních českých potravin 
zůstávají i nadále jednou z hlavních priorit 
výstavy. Návštěvníci letos opět mohli 
ochutnat i výhodně zakoupit potraviny 
vyrobené v českých regionech z českých 
surovin a oceněné v soutěžích jednotlivých 
krajů značkou kvality Regionální potravina, 
národní značkou kvality KLASA, značkou 
Český výrobek – garantováno Potravinář-
skou komorou ČR a potraviny ze soutěže 
Jihočeského kraje Chutná hezky. Jihočesky. 
Prezentována byla také značka Kvalitní 
evropský výrobek s prestižními značkami 
kvality s mezinárodní platností.
Novinkou letošního ročníku byla prezenta-
ce zcela nové aktivity podporující přenos 
výsledků potravinářského výzkumu do praxe 
a zavádění inovací. Novou tradicí výstavy 
se tak stává slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže Potravinářské komory ČR a České 

technologické platformy pro potraviny Cena 
prezidenta Potravinářské komory ČR o nej-
lepší inovativní potravinářský výrobek.
 
Známe vítěze
Největší zájem tradičně patřil všem českým 
potravinám, pulty ve všech expozicích 
byly každý den obležené návštěvníky, kteří 
ochutnávali, nakupovali a vyptávali se. 
Mnohé prezentace a ochutnávky potravin 
byly doplněné kuchařskými show, recepty 
a hudebními programy se soutěžemi. Cílem 
prezentací potravin je prosadit na našem 
trhu kvalitní, chutné, tradiční či speciální 
potraviny vyráběné v českých regionech 
a ovlivnit tak spotřebitele k jejich vyhledá-
vání a nákupu. O tom, že se tento cíl daří 
úspěšně naplňovat, svědčí skutečnost, že 
potravinářské pavilony patří každý rok mezi 
nejnavštěvovanější.
Součástí odborného doprovodného pro-
gramu je pod odbornou garancí MZe soutěž 
s dlouholetou tradicí Zlatý klas o nejlepší 
vystavené exponáty. V letošním roce dostalo 
ocenění 6 potravinářských výrobků. Cenu 
Zlatý klas s kytičkou pro výrobky splňující 
i náročná ekologická kritéria získaly letos 
dva výrobky – UGO Mrkev-jablko 100 % 
ovocno-zeleninová šťáva a 100 % přírodní 
pyré Jablko-hruška. 
Kromě odborného programu byl pro návštěv-
níky připraven po celou dobu výstavy bohatý 
kulturní program na několika scénách s Vel-
kou návštěvnickou soutěží. Nechyběla aktivní 
zábava pro nejmenší návštěvníky v Dětském 
koutku, kde si děti mohly nejen hrát, ale 
i soutěžit o užitečné dárky. ●

Země živitelka 2014
Ve čtvrtek 28. srpna začal na českobudějovickém výstavišti 
41. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka za účasti 
prezidenta, ministra zemědělství a dalších významných 
hostů. „Budoucnost českého zemědělství a českého venkova“ 
zůstává i nadále mottem výstavy, kterou letos i přes nepřízeň 
počasí navštívilo téměř 100 000 osob.
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nemoci a potraviny

 INZERCE

Proleťte 
s námi 
celý světcelý svět

www.studentagency.cz

DÁREK k letence

Istanbul od

2 790 Kč*

Ženeva od

2 135 Kč** Tam i zpět, včetně  všech poplatků.
Ceny a podmínky platné v době tisku.

Kvalitní evropský výrobek
Jihočeská niva

Historie výroby Jihočeské 
nivy a Jihočeské Zlaté 

nivy se traduje více 
než 60 let. Chráněné 
zeměpisné označení 

bylo přiděleno 
těmto produktu°m 

bez jakýchkoliv 
úprav receptury 

a technologických 
postupu° v roce 2010.

Histo
niv

n
z

CHRÁNĚNÉ ZEMĚPISNÉ OZNAČENÍ

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

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

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

• Karlovarský suchar • Lomnické suchary 
• Mariánskolázeňské oplatky • Olomoucké 

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

CHRÁNĚNÉ OZNAČENÍ PUº VODU

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

• Všestarská cibule • Žatecký chmel

ZARUČENÁ TRADIČNÍ 
SPECIALITA

• Liptovská saláma/
Liptovský salám • Lovecký salám/

Lovecká saláma 
• Špekáčky/Špekačky 

• Spišské párky
• Špekáčky/Špekačky 

S iš ké á k• Spišské párky

Kampaň  nancována 
z prostředků 
Evropské unie 
a České republiky

PKCR-Chranena_oznaceni-inz[210x146]L.indd   1 8.9.14   12:57
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příběhy jídla

Ačkoli bychom si vynález této pochoutky 
možná rádi připisovali, vězte, že trubičky 
nebývaly vždy „Hořické“. Je dokázáno, že 
na obdobné lahůdce si pochutnával již Král 
Slunce Ludvík XIV., a je dokonce vyobrazena 
i na malbě z roku 1630, tedy před jeho pa-
nováním. A kde se u nás trubičky tedy vzaly? 
Podle legendy za ně vděčíme Napoleonově 
neúspěšnému tažení do Ruska v roce 1812. 
Po drtivé porážce, kterou slavná armáda 
utrpěla, se její části vracely také přes české 
země. Několik francouzských vojáků se ocit-

lo právě v Hořicích, kde se jim od místních 
dostalo typické pohostinnosti a pečlivého 
ošetření. Jedna z místních obyvatelek, paní 
Líčková, se starala o raněného osobního 
kuchaře císaře Napoleona, který jí recept 
na nejoblíbenější císařovu pochoutku svěřil 
jako projev díků za poskytnutou péči. 
Ale nebyla by to pravá legenda, aby 
kolem ní neexistovaly i verze další, které 
Hořičákům připisují výrazně větší zásluhy. 
Napoleon Bonaparte prý při svém tažení 
do Ruska trpěl žaludečními obtížemi a vy-

žadoval proto jen dietní stravu. Jako nej-
vhodnější se ukázaly tenké placky z mouky, 
mléka, vajec, oleje, cukru a soli. Nápad 
s jejich sypáním a stáčením se tak údajně 
zrodil až v samotných Hořicích. Poslední, 
nejméně romantickou, je varianta, že se 
kuchař na našem území usadil a na výrobě 
trubiček si založil svou živnost.

Pomohl i Křižík
Držme se ale první možnosti, ke které se 
kloní snad všichni pravověrní Hořičáci. 

Známe je všichni – zlatavé 
oplatky posypané chutnou 

směsí a zatočené 
do úhledné ruličky. Tradice 

výroby Hořických 
trubiček se v malebném 

podkrkonošském 
městě udržuje již více 
než dvě století. Firmy 

jsou většinou založeny 
na rodinných vazbách 

a tajemství výroby patří mezi rodinné 
poklady, jež se dědí z generace na generaci.

Pochoutka od 
samotného císaře
Připravila Kateřina Kmecová, foto www.oznaceni-eu.cz, archiv redakce

Trubička má délku od 5 do 19 centime-
trů, stáčí se z jedné a půl či dvou opla-
tek silných 0,9 až 1,2 milimetru. Barva 
by měla být světle béžová, povrch leh-
ce popraskaný. Právě ten je znakem 
dobré kvality a zárukou, že je oplatka 
křupavá. Hladké oplatky se vám budou 
nepříjemně lepit na patro. Samozřejmě 
si můžete opatky zkusit vyrobit i doma, 
ale vězte, že to není nic snadného a říká 
se, že prvních 20 oplatek spálí každý.

JAK MÁ SPRÁVNĚ 
VYPADAT
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příběhy jídla

Paní Líčková nejdříve zkoušela péct jen 
pro sebe a svou rodinu a receptura se stala 
součástí rodinného tajemství. Vzrůstajícímu 
zájmu po lahodných trubičkách však již 
nedokázala čelit dcera paní Líčkové, která 
se jejich výrobou začala živit. Díky svému 
putování po hořických domech i okolních 
vesnicích si vysloužila přezdívku trubičková 
bába. V nůši si nenosila hotové trubičky, 
ale kleště na výrobu – trubičky zhotovovala 
přímo v jednotlivých staveních. Pak trubičky 
nechala uložit do spíže a teprve za něko-
lik dní je přišla posypat a poté také stočit 
do trubičky. Svůj vrchol zažívají v momentě, 
kdy se jedna z vnuček paní Líčkové provdá 
za cukráře Kofránka, který na trubičkách 
(pod názvem Konfránkovy hořické trubičky) 
postaví celé své podnikání. S pomocí Fran-
tiška Křižíka pak spatřil světlo světa první 
elektrický přístroj na výrobku oplatek – mezi 
dvě pánve se nalilo těsto, chvíli se zapeklo 
a vznikla tak oplatka. 

Jak to však na malých městech bývá, tajem-
ství receptury se dlouho neutajilo. Brzy se bez 
trubiček neobešla slavnostní tabule žádné 
rodiny v Hořicích. Jejich sláva se brzy rozšířila 
i za hranice města a už před sto lety je řada 
(většinou rodinných) firem vyvážela do celé-
ho Rakouska-Uherska i dalekého zámoří.

Smutná léta trubiček
Soumrak výroby trubiček nastává po roce 
1948, kdy byly všechny výrobny znárodně-
ny. Výroba se nejprve přesunula do národ-
ního podniku Pardubický perník, později 
do podniku Průmysl trvanlivého pečiva 
Praha. Produkce trubiček se tak dostala 
mimo Hořice, ačkoli místní je samozřejmě 
nikdy péci nepřestali. Trubičky tím ale 
ztrácejí svůj léty budovaný lokální cha-
rakter, čímž trpí také jejich kvalita, neboť 
vznikají v kdejaké pekárně a cukrárně 
po celé republice. 
Tradice se však zachovala alespoň v hořic-
kých rodinách, kde se trubičky pro vlastní 
potřebu péct nepřestaly. V roce 1967 se 
dokonce v Hořicích obnovila komerční vý-
roba pod místním podnikem komunálních 
služeb, některým vysloužilým cukrářům 
bylo umožněno péci oplatky i za účelem 
prodeje, ty si pak lidé doma sami sypali 
vlastní směsí a stáčeli. 
Své znovuzrození zažívají trubičky až 
po roce 1989, kdy je řada tradičních rodin-

ných firem obnovena a zároveň vznikají 
podniky nové. V této době se výrobě tru-
biček věnuje v Hořicích a okolí až 25 firem, 
řada z nich však nemá dlouhého trvání. 
Některé firmy nadále sázejí na praktic-
ky domáckou výrobu, jiné se rozrostly 
na středně velké podniky. Co však zůstává 
společné všem, je ruční rolování trubiček 
– nikdo zatím nepřišel se spolehlivějším 
nástrojem na jejich zatočení.

Originál jenom z Hořic
Od roku 2007 nesou Hořické trubičky ochran-
nou známku EU Chráněné zeměpisné ozna-
čení. Získalo ho Sdružení výrobců hořických 
trubiček, které založilo osm výrobců. Žádná 
z firem tak nemá na výrobu trubiček výhradní 
právo, pravé trubičky se mohou vyrábět jen 
ve městě Hořice v Podkrkonoší a přilehlých 
obcích do vzdálenosti šesti kilometrů od hra-
nic města. Podobné trubičky samozřejmě 
nejsou jen výsadou podkrkonošského měs-
tečka, vyrábějí se i v jiných městech ČR, ale 
vzhledem k evropské registraci již nemohou 
název Hořické trubičky používat.

Trubičkový spor
Trubičky se v poslední době staly předmětem 
vyhrocených sporů. Hořičtí výrobci trubiček 
se rozhodli v lednu letošního roku ze svého 
středu vyloučit firmu Pravé hořické trubičky 
z Miletína, která se nedržela registrované 
receptury a místo předepsaných ztužených 
tuků používala tuky rostlinné. „K vyloučení 
došlo kvůli dlouhodobému porušování speci-
fikace výroby hořických trubiček. Domníváme 
se, že toto porušení bylo využito pro zvýhod-
nění na trhu,“ uvedlo tehdy ve společném 
prohlášení šest výrobců tradiční pochoutky. 
V současné době je však již možné používat 
do náplní i jiné než ztužené tuky, neboť EU 
přistoupila na možnou změnu specifikace 
a používaných ingrediencí. 
Spory vyvrcholily zákazem používání slova 
„pravé“ v názvu trubiček od společnosti 
z Miletína. Obaly s názvem Pravé hořické 

trubičky je firma povinna stáhnout z trhu. 
Tyto obaly klamaly spotřebitele, neboť na-
vozovaly mylný dojem, že charakter potravin 
uváděných na trh pod touto značkou je ten 
pravý, a znamenaly tak konkurenční výhodu 
oproti ostatním společnostem.

Sypané i plněné
Konkrétní receptura je pečlivě střeženým 
tajemstvím jednotlivých firem, ale obecně 
se těsto na oplatky vyrábí z hladké mouky, 
sušeného mléka, oleje, sušených vaječných 
žloutků, cukru a vody. Původní trubičky jsou 
duté, sypané – stočené ze dvou, případně 
jedné a půl oplatky, pomazané rozpuštěným 
máslem s příměsí medu a prosypané směsí 
cukru, ořechů, skořice, vanilky, případně 
kakaa. Dnes však většina firem rozšířila svůj 
sortiment i o oplatky plněné. Uvnitř se skrý-
vá sladký našlehaný tukový krém polotuhé 
konzistence v různých chuťových variantách 
a příchutích. Oba druhy se mohou ještě 
upravovat kakaovou polevou. ●

Kakaová, čokoládová, kávová, s obsa-
hem suchých skořápkových plodů, nu-
gátová, skořicová, jogurtová, smetano-
vá, vanilková, vaječný likér, citronová 
nebo jiná ovocná.

MOŽNÉ NÁPLNĚ
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Je čas:
Připravit si čalamády z rajčat, 
která nestihla zcela dozrát.

Sklidit zeleninu, které by 
mohly uškodit ranní mrazíky 
(celer, kedlubny, křen). 

Zkusit připravit pokrmy 
z dýně, říjen je jejich měsícem. 
Hodí se do celé řady jídel – 
polévek, salátů, kaší, kompotů 
i dezertů. Fantazii se meze 
nekladou!

Dopřát si zvěřinové hody. 
Divoké maso k podzimu neod-
myslitelně patří.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Před dvěma roky vy-
pukla metanolová aféra, která zasáhla 
celou ČR. Jaká byla přijata opatření, 
aby se již neopakovala?

Metanolová aféra, která vypukla v září 
roku 2012, si vyžádala několik desítek 
životů. Dodnes se objevují alkoholické 
nápoje neznámého původu, důvěra 
v tvrdý alkohol nadále klesá. Kauza 
přinesla přísnější legislativu ohledně 
výroby a prodeje alkoholu. Snížil se 
objem nejvyššího povoleného balení 
alkoholu ze současných šesti na jeden 
litr, pouze v případě lahví je přípustné 
maximálně třílitrové balení. Prodejci 
musejí mít koncesi stejně jako výrobci. 
Kolkem musejí být označeny všechny 
lahve větší než 0,6 dcl. Místo, kde 
se lahve značí, musí být vybaveno 
sledovacím kamerovým systémem.

Říjen
Měsíc bez sladkostí

Říjen je období, kdy musíme být opatrní 
na žaludek. Měli bychom tedy co nejvíce 
omezit smažené a tučné pokrmy, pití al-
koholu a nadměrný příjem kávy. Vhodné 
jsou pokrmy z meruněk, broskví, obilovin, 
jablek, banánů nebo dušené zeleniny. 
Volíme stravu bohatou na vitaminy A a E, 
tedy například játra, ryby, vejce, mléko, 
jogurty, burské oříšky či máslo, dále 
sezonní potraviny jako hrušky a jablka. 
Pokud se snažíme hubnout, neměli by-
chom jíst po západu slunce, měli bychom 
se vyhýbat sladkostem a omezit přísun 
mléčných výrobků. Důležitý je pitný 
režim, přednost dáváme čisté vodě a ze-
lenému, fenyklovému či mátovému čaji.
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KVALITU POZNÁM
Dobrý den,
se zájmem jsem si přečetla rozhovor s řezníkem pa-
nem Novákem a nedá mi to, abych nereagovala. Ne-
beru mu právo na jeho názory, i když mě zarazilo, že 
je vyučený slaboproudař a vyučil se řezníkem až poté, 
co začal díky tchánovi pracovat v oboru. Ale musím se 
ohradit například proti tvrzení, že spotřebitel je chrá-
něn už nyní a je jeho chyba, že se rozhoduje jen pod-
le ceny. A podle čeho se asi tak má rozhodovat, když 
úroveň a kvalifikace prodavačů je vesměs otřesná, 
takže ptát se na složení výrobku nebo původ masa je 
smutně komické? A kdo si prý kupuje standardní šun-
ku, nesmí se divit. Já ale pamatuju doby, kdy šunka 
byla opravdu šunka, a když výrobek nesl tento název, 
nemohl jste si ho splést se šunkovým salámem nebo 
lisovaným separátem, protože v této kvalitě by si ho 
poctivý řezník nedovolil prodávat.
Nebo tvrzení pana Nováka, že lidé nepoznají kvalit-
ní maso. To byste se, pane, divil, jakou školou pro 
nás byl socialismus. Teď nemyslím to, že kdo měl 
doma prase, zpracoval ho do mrtě. Ale tvrdit, že 
po desítkách let strávených ve frontách, když jste 
pak měl jen chvilku na to, vybrat z mizerné nabídky 
to nejméně mizerné maso a na ně pak napasovat 
domácí vaření, nebo po té radosti po Listopadu, 
kdy bylo najednou k dostání prakticky všechno, že 
nepoznám kvalitní maso, může napsat jen člověk, 
který si neváží zákazníků. 
Zrovna tak nevěřím jeho tvrzení, že starší generace 
nakupuje hlavně krkovici a přední hovězí, zatímco 
mladší svíčkovou a panenku. O mladých se hádat 
nechci, ale pochybuji, že by preferovali drahé maso, 
ze kterého nic moc nejde uvařit. Ale jsem si jistá, že 
naše generace dává přednost vepřovému plecku, 
pečeni a ještě tak kýtě, hlavně v akci, z hovězího 
pak pupku na omáčku, což jsou masa mnohem za-
jímavější využitím i cenově, než jaká jdou na odbyt 
u pana Nováka. Ale vyhrává asi kuřecí, což je opět 
otázka ceny, ale i schopnosti si jako dřív poradit 
s fádním masem, aby bylo co nejchutněji upravené. 
Asi je to hlavně o výběru a schopnosti zákazníkům 
poradit, a ne o snaze utržit co nejvíc.

Lída Veselá, Hustopeče
 

MODERNÍ DOBA
Dobrý den,
zaznamenal jsem, že jste se po redesignu časo-
pisu vrhli i na váš web. Vzhledový posun od dří-
vějších stránek je patrný na první pohled, ale já 
jako uživatel moderních technologií oceňuji pře-
devším to, že stránky mohu sledovat v přijatelné 
podobně i na mobilu a tabletu. Protože, nalijme 
si čistého vína, předtím to bylo z uživatelského 
hlediska prakticky nemožné. Je dobře, že jste 
i vy najeli na moderní vlnu, před kterou se už ne-
skryje nikdo, kdo se v konkurenčním prostřední 
našeho trhu chce úspěšně prosadit.

Karel Ptáček, Praha

Bylinka měsíce

Plody fenyklu jsou ceněny pro schopnost 
tlumit nadýmání a křeče. Díky éterickým 
olejům fenykl pomáhá při zahlenění 
dýchacích cest. V kuchyni uplatníte 
zeleninovou formu, skvěle využitelnou 
do salátů. Vhodným doplňujícím 
ochucovadlem je česnek, muškátový ořech 
a citronová šťáva. Dušený fenykl využijete 
k rybám, pečený si výborně rozumí se sýrem. 
Semena fenyklu obecného svou roli hrají také 
při konzervaci zeleniny a výrobě likérů, kde 
propůjčují sladkou anýzovou chuť. Chybu 
neuděláte, pokud je použijete k ochucení 
pečiva, omáček a polévek.

Fenykl obecný

čtenářská dvoustrana



www.svetpotravin.cz 49

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele
PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

07/14      
Červenec 2014

TEST: 
Co se skrývá 
v ochucených vodách? 

Roman Štolpa:Na teplou večeři mě neutáhnete

10 největších mýtů o pečivu

29 Kč

Jak jíst správně v létě

Chutě jižní Moravy

Tipy na zpracování ovoce

Co číhá na madlech nákupních vozíků?

10 největších mýtů o pečivu

0000777///11144444   
ČČČČČČeeeeerrrrrvvvvveeeennnneeeeecccccc 22222220000011111444444

29 Kč07/14      
Červenec 2014

0714-SP-k3 tisk.indd   1

16.6.14   11:26

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 knihu Kuchařka ze Svatojánu!

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

08/14      Srpen 201429 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

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

0914-SP-k3 tisk.indd   1

18.8.14   12:20

TEST šunkových salámů:  
Kolik masa opravdu obsahují?
Zaostřeno na život bez lepku
Kdo kontroluje hygienu při  
prodeji potravin?
Svíčková, jak ji neznáte Nové číslo časopisu  

Svět potravin vychází 20. října

Kuchařka ze Svatojánu
Společně s předplatným můžete získat i novou knihu 
Kuchařka ze Svatojánu  v hodnotě 399 Kč. Autorka 
knihy a úspěšného foodblogu, Eva Francová, razí heslo: 
„Být ženou, vládkyní krbu, vyžaduje mnohem víc, než 
vařit.“ Své objevy a nápady sepsala do výpravné knihy 
Kuchařka ze Svatojánu obsahující 282 receptů a 648 
fotografií. Vydává nakladatelství Motto.  
Více informací na www.motto.cz

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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„Podle mě bys měla hlavně zezačátku dělat 
jen vyzkoušené recepty, víš, třeba od na-
šich maminek nebo od sousedek a kolegyň 
v práci. Až se naučíš základy, postoupíš 
v kuchařce dál, jako ve škole,“ radil mi přítel 
krátce poté, co jsem se ve třiceti letech 
rozhodla, že se naučím skvěle péct, i když 
jsem měla na kontě z kuchařského umění 
akorát štrúdl.
Pche, odfrkla jsem si v duchu, hodila na něj 
otrávený pohled à la „ty tomu tak rozumíš“, 
drapla do ruky první z hromady kuchařek, 
na které se do té doby utěšeně usazoval 
prach, a s odhodláním hodným antického 
hrdiny jsem namátkou zapíchla prst kamsi 
mezi stránky. Slané pečivo z lístkového 
těsta. „Cože? Takové nic, co by zvládlo 
i mimino s prstem v nose? Tak to teda ne,“ 
zabejčila jsem se v duchu ještě víc a pře-
létla pohledem na protější stránku. Jablka 
v batůžku. Hm! Vypadá to dobře… a má to 
tři hvězdičky obtížnosti, tak akorát na start 
mé hvězdné kariéry u trouby a válu. Ho-
dila jsem pohrdavý pohled po příteli. Prý 

ověřené recepty, to určitě! S povzdechem 
vycouval z kuchyně a zaujal rádoby nezú-
častněnou polohu před televizní obrazov-
kou. Vyčkával.
Připravila jsem si podle receptu suroviny, 
odměřila je a začala odříkávat recept jako 
kouzelnou mantru. „Z mouky, másla, soli, 
žloutku, moučkového i vanilkového cukru 
a citronové šťávy uhněteme hladké těsto. 
Přidáme polovinu mletých ořechů, znovu 
vymísíme a rozválíme na pomoučeném 
povrchu. Těsto rozřízneme na čtyři stejné díly, 
do každého z nich zabalíme oloupané jablko 
zbavené jadřince, potřeme bílkem, posype-
me mletou skořicí a mletými ořechy, nahoru 
dáme oloupané nasekané mandle. Uložíme 
na vymazaný plech a pečeme ve vyhřáté 
troubě.“ Brnkačka, usmála jsem se vítězně, 
sesypala mouku, sůl a oba cukry dohromady, 
vrazila do toho máslo, žloutek i citronovou 
šťávu a jala se hníst. Pět minut. Sedm. Deset. 
Zamžourala jsem do receptu. „… a uhněteme 
hladké těsto.“ Hodila jsem pohled do mísy. 
Oplatilo mi ho něco, co vypadalo jako větší než 

malé množství drobenky na koláče. Hm... Asi 
to chce hníst déle. Dalších pět minut. Deset. 
Drobenka. Jak se sypalo „těsto“, sypaly se ze 
mě nadávky. Přítel se opatrně začal zajímat, 
jak mi to jde a jestli nepotřebuju pomoct.
„Drobí se to, vůbec to nedrží pohromadě!“ 
vřískla jsem po něm, jako by recept psal on, 
a třískla u toho do mísy dlaní. Těsto, které 
nebylo těstem, se rozlétlo po celé kuchyni. 
„Ten batůžek se ti nějak rozutekl po kuchyň-
ské lince,“ ozvalo se mi za zády s potlačova-
ným smíchem. Napřed se mi chtělo brečet. 
A pak jsem se musela smát taky. Posbírali 
jsme, co se dalo, následovaly telefonáty mojí 
i přítelově mamince. Těsto jsem dle jejich rad 
nastavila další hromadou másla, citronové 
šťávy a dvěma žloutky. Pořád nebylo hladké 
tak, aby se dalo vyválet a jablka v něm obalit, 
ale to už jsem vzdala, jablka plácla prostě 
doprostřed hromádky a těsto na něj silou 
natloukla pěstí, posypala, strčila do trouby. 
A příteli se omluvila. S tím, že měl pravdu. 
Později se omluvil on mně. S tím, že větší dob-
rotu než jablka v batůžku v životě nejedl…

Jablka místo v batůžku  
po celé kuchyni

Připravila Tereza Jelínková, foto shutterstock



51

křížovka

PŘISPÍVÁ K NORMÁLNÍ FUNKCI IMUNITNÍHO SYSTÉMU

VYZRAJTE
NA ZMĚNY

POČASÍ

ProbiotickákulturaSynbio*
*Po celou dobu spotřeby se v produktu nachází stejná koncentrace probiotik.

JOGURTOVÝ NÁPOJ IMUNEL
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České pivo opatřené značkou evropského    
 systému ochrany názvu produktu je pro Vás 

zárukou jedinečnosti receptury a použitých 
surovin, přísně kontrolovaných výrobních 

postupů a neměnné chuti a kvality.

Kvalitní evropský výrobek

České
  pivo

opského    
pro Vás 

oužitých 
ýrobníchýrobních 

kvality.

ek

• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo
 • Březnický ležák • Budějovické pivo 
• Budějovický měšt’anský var • Černá 

hora • České pivo • Českobudějovické pivo 
• Hořické trubičky • Chelčicko-lhenické ovoce 

• Chodské pivo • Jihočeská niva • Jihočeská 
Zlatá niva • Karlovarské oplatky • Karlovarské 

trojhránky • Karlovarský suchar • Lomnické suchary 
• Mariánskolázeňské oplatky • Olomoucké tvarůžky 

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

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

kapr • Všestarská cibule 
• Žatecký chmel

• Liptovská saláma/
Liptovský salám 

• Lovecký salám/
Lovecká saláma 

• Špekáčky/
Špekačky 

• Spišské párky

PKCR-Chranena_oznaceni-inz_CeskePivo[A4]SvetPotravin.indd   1 8.9.14   13:18


