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o způsobu života i stravování jsme si při přípravě tohoto čísla 
povídali s odbornicí na léčivou výživu. To, co jsme se o stra-
vování Čechů dozvěděli, nevyznívá lichotivě. Nákupní košíky, 
ledničky i spíže si prý plníme zbytečnostmi, nevědomky 
konzumujeme stravu, která přispívá k našemu stárnutí, a své 
tělo nec(í)tíme, ani neposloucháme. Přes tato negativa je 
tu ovšem jedna dobrá zpráva – naštěstí náš způsob stravo-
vání máme doslova ve vlastních rukách. V rozhovoru s Lucií 
Aujeskou vám proto poradíme, jak začít, proč se zdravé stravy 
nebát a čím si naplnit lednici tak, aby se nám dobře jedlo, pilo 
a ve finále i žilo. Neznamená to, že musíme všechny řízky, čo-
kolády a piva hystericky vyhazovat a do konce života přežívat 
o klíčcích. Znamená to, že zkusíme jen nahradit třetí šálek kávy za den zeleným čajem, 
rýži vyměníme za droboučké jáhly nebo si pokrmy osladíme medem místo bílého cukru. 
Na postupných změnách sami uvidíme, zda se cítíme lépe, a třeba nás začnou výpravy 
do nudně znějící „zdravé kuchyně“ bavit…
Nákupní košíky plné zbytečností jsou jedním českým nešvarem, dalším je, zdá se, neprofe-
sionalita a nechuť pracovat. A teď mám na mysli nejen gastroobor. „Největší problémy jsou 
s lidmi,“ povzdychl si vždy při vzpomínce na pracovní zkušenosti můj podnikající a pod-
nikavý otec. A zdá se, že není výjimkou. Nejen, že na neochotu lidí pracovat a peripetie se 
zaměstnanci narážíme při téměř každém rozhovoru s šéfkuchařem, navíc se s tímhle nešva-
rem i sami setkáváme. Během pouhých pár dnů letní dovolené jsem dvakrát byla nucena 
odejít z restaurace, pokud jsem se chtěla najíst, protože číšníci zrovna neměli chuť pracovat 
a ani po dvacetiminutovém čekání nepřinesli jídelní lístek a nenabídli nic k pití. Výjimkou 
nebyla rovněž servírka, která při otázce na doporučení čerstvého pokrmu obrátí oči v sloup, 
nebo zmrzlinář bez rukavic či ubrousku, který jednou rukou vydával zmrzliny a přijímal pe-
níze… a protože ve mně tyto dozvuky léta ještě rezonovaly, o problematice hygieny prodeje 
potravin se dočtete v Potravinové policii a o nešvarech zaměstnanců gastroprovozu v rozho-
voru s šéfkuchařem Jiřím Průšou.

Příjemné listopadové čtení a jen samé dobré zkušenosti s jídlem
Jana Uhlířová, editorka

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) Řezníkův talíř
Na dárek se mohou těšit:   Jiří Huml, Plzeň 

Jana Skálová, Zdice 
Irena Lišková, Praha

Penny  Market  pro  své  zákazníky  připravil  novou  věrnostní  akci. 
Od 3. listopadu na všech prodejnách naleznete postavičky, domečky 
a doplňky do PENNY Městečka! Postavte si vlastní Městečko z policejní 
stanice, prodejny PENNY, nemocnice a dalších domečků. Navíc můžete 
podpořit  dětské  stavitele  a  jejich  příběhy  na  pennymestecko.cz.  
Více informací na www.penny.cz.

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

Jak se jmenuje hlavní hrdina hry, který létá PENNY 
Městečkem, na www.pennymestecko.cz?
a) Létající Pepa
b) Létající Kája
c) Létající Jarda

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít
Téma měsíce:  
Jak se žije  
bez pšenice?

Poradna: Ptejte se nás!

Jakým potravinám se 
při nákupu vyhnout?

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

Na podzim se dobře hubne, jsme totiž plní 
energie po létě a chuti začít nové věci. 
Tipy, jak se v tomto ročním období hýbat, 
abychom se zbavili nežádoucích kil, včetně 
receptů na dietní a chutné polévky, naleznete 
na našich webových stránkách.

Jak často čistíte dřez a myjete si ruce během 
přípravy jídla? A víte, kde ve vaší kuchyni číhá nejvíce 
nebezpečných bakterií? Prozradíme vám, jak při 
vaření snadno omezit zdravotní rizika na minimum.

Houbařská sezóna stále pokračuje. Tušíte 
ale, že pro sběr lesních plodů existují určitá 
pravidla? O všem, co před výletem do lesa 
potřebujete vědět, se dozvíte na našem portálu.

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

odborných testů. Navíc nám můžete psát 
náměty nejen na testování, zkušenosti 
s nákupem potravin a přidávat komentáře 
k aktuálním událostem.

Z našeho webu
www.svetpotravin.cz na podzim
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Přečtěte si
Kulinářská inspirace
Kuchařka  Kulinářská  inspira-
ce od šéfkuchaře Petra Stád-
níka skrývá recepty rozdělené 
dle ročních období a dostup-
ných surovin. Praktické návo-
dy doprovázené  fotografiemi 
pokrmů dělají z knihy ideální 
dárek  a  zdroj  inspirace.  Petr 
Stádník  na  352  stranách  ku-
chařské knihy představuje to 
nejlepší  z  české,  slovenské 
a  světové  kuchyně  a  nechy-
bějí  ani  postupy  pro  přípra-
vu  vývarů,  steaků,  ryb,  moř-
ských  plodů  a  příloh.  Těšit  se můžete  na  uvedení  do  tajů 
domácí zmrzliny, vynikajících dezertů a vánočního cukroví. 
Šéfkuchař vše vysvětluje prakticky a jednoduše, aby recepty 
zvládli nováčci v kuchyni, ale nudit se nad knihou nebudou 
ani ostřílení profesionálové. K dostání exkluzivně v prodej-
nách MAKRO za 699 Kč.

Dva italští gurmáni jedí po italsku
Uznávaní  kuchaři  a  dlouho-
letí přátelé Antonio Carluccio 
a Gennaro Contaldo se v kni-
ze  vydávají  na  gastronomic-
kou výpravu od severu k jihu 
Itálie.  Znovuobjevují  tradice 
a zvyky  Italů, pro něž  je  jídlo 
neoddělitelnou  součástí  je-
jich identity. „Jídlo je asi nej-
důležitější  věcí  v  životě  kaž-
dého Itala a ať se děje cokoliv, 
musí  se vařit, kvalita surovin 
musí být perfektní a jejich pří-
prava bezchybná,“ píší Carluccio a Contaldo v úvodu knihy. 
Kniha obsahuje více než 80 receptů, které doplňují fotogra-
fie  lákavých pokrmů. Ukázku  receptů naleznete na našem 
webu www.svetpotravin.cz, knihu vydává Ikar za 449 Kč.

Veganská kuchařka
Veganská  strava  není  složi-
tá  ani  extrémní,  ale  snadná 
a  chutná.  V  knize  Veganská 
kuchařka  pro  zdraví  Tony 
a  Yvonne  Bishop-Westono-
vi,  dlouholetí  vegani  a  výži-
voví  terapeuti,  předkládají 
výběr  nejoblíbenějších  re-
ceptů  a  zvou  k  vyzkoušení 
lahodných  pokrmů,  které 
překvapí pestrostí a skvělou 
chutí.  Autoři  postupně  uvá-
dějí  na  pravou  míru  mylné 
představy  o  veganské  stra-
vě,  rozptylují  obavy,  že  ten-
to způsob stravování zahrnuje sebeodříkání, a ukazují, že 
veganská strava může být přesně taková, jakou si přejete 
– chutná, zajímavá, zdravá a pestrá. Najdete zde také výži-
vová doporučení, jak si v rámci vyvážené veganské stravy 
zajistit  dostatek  potřebných  živin,  vitaminů  a minerálů. 
Vydává Fontána za 368 Kč.
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Svátek kávy 15. a 16. listopadu
Třetí ročník Prague Coffee Festivalu 
se uskuteční v areálu Pražské tržnice 
v Holešovicích. Tato oslava kávy a všeho, co s ní 
souvisí, vznikla s myšlenkou podpořit českou 
kávovou kulturu a umožnit setkání všech, 
které káva zajímá. Návštěvníci se mohou těšit 
na přednášky, degustace vzorků kávy, ukázky 
pražení a prezentaci kaváren.

Voňavá pečínka 14. a 15. listopadu
Propečená svatomartinská husa a lahodné 
víno patří k podzimu každý rok. Ochutnat 
je můžete třeba na akci Otevřené sklepy 
ve Velkých Pavlovicích, na Martinském 
trhu ve Frenštátě pod Radhoštěm nebo 
při koštu Národního zemědělského muzea 
v Praze. Nová vína se budou ochutnávat 
i v Šardicích, Českém Krumlově nebo v Brně.

Jitrnice i klobásník 22. listopadu
Pravá česká zabijačka, oblíbený tradiční 
trh řemeslníků, ale i klobásníky (kynuté 
malé vdolečky plněné kysaným vařeným 
zelím s uzeným masem a klobásou, sypané 
solí a kmínem), svařené víno, točené pivo 
a ochutnávka příchuťových piv vás čekají 
na Kateřinském posvícení v Chrudimi, kde si 
na své přijdou vaše oči i žaludky.

kalendárium

Kapr trochu jinak 11. až 14. listopadu
Od čtvrtka do soboty proběhne na Výstavišti 
v Českých Budějovicích gastronomická událost 
Gastrofest. Připraveny jsou exhibice kuchařů, 
pekařská nebo cukrářská soutěž, prezentována 
budou vína i barmanské umění a 9. ročník sou-
těže Český kapr, tentokrát na téma: Český kapr 
v moderním pojetí. Více na www.gastrofest.cz.

Tento termín si již do svého diáře zapisují 
všichni milovníci šampaňského a nevšedních 
gastronomických zážitků. V těchto dnech probíhá totiž 
osmý ročník festivalu Grand Jour de Champagne. 
Návštěvníci se mohou těšit na tradiční exkluzivní 
bankety a velkou přehlídku Champagne Exhibition. 
Více na www.champagne-grandjour.cz.

Exkluzivní bublinky 5. a 8. listopadu

1. a 2. listopaduVe znamení zvěřiny
První listopadový víkend patří již tradičně 
zvěřině v podobě Svatohubertských slavností 
na zámku Loučeň. Zvěřinu připravenou 
tamními kuchaři si můžete vychutnat třeba 
v restauraci Zámeckého hotelu Maxmilián, 
kde kromě příjemné obsluhy nabízejí širokou 
paletu skvostných vín.
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Vína mladá i raritní
Společnost Vinné sklepy Valtice, nejstarší vinařství proslulého Led-
nicko-valtického areálu, rozšiřuje nabíd-
ku vín o nová mladá vína včetně  rarit-
ních. Vedle vín světových odrůd, jakými 
jsou Sauvignon, Chardonnay nebo Ca-
bernet Sauvignon, i odrůd typicky mo-
ravských, tj. Sylvánské zelené, Muškát 
moravský  či  Frankovka,  tak  nechybí 
například Bouvierův hrozen a Tramín 
žlutý. Více informací a e-shop na www.
vsvaltice.cz, ceny začínají na 159 Kč.

Kaše přijde vhod
Chladnější  rána  zpříjemní  teplá  snídaně,  zkuste  třeba ovesnou 
kaši. Nemusíte mít zelený rendlíček, stačí otevřít praktické balení 
se čtyřmi porcemi, rozhodnout se mezi jahodovou nebo čokolá-
dovou příchutí, zalít vodou a zdravá snídaně plná vlákniny je hned 
na stole. Ocení ji  i děti, kterým můžete kakaem a skořicí na talíř 
namalovat radostné sluníčko pro hezký den. Ovesné kaše Penny 4 
x 65 g zakoupíte v prodejnách Penny Market za 29,90 Kč.

Př
ip
ra
vi
la
 J
an

a 
U
hl
ířo

vá
, f
ot
o 
ar
ch

iv
 fi
re
m

Jahodový doušek
Stýská  se  vám po  čerstvých  jahodách?  Připomeňte  si  jejich  chuť 
a  vůni  novým  čajem  Saga Jahoda. 
Novinka  se  prodává  v  praktickém 
znovuuzavíratelném  obalu,  který 
je  ideální  pro  zachování  plné  chuti 
a  výrazné  vůně  ovocného  čaje. 
Výborně  se  hodí  k  poklidnému 
popíjení  při  rodinných  sešlostech 
či  posezení  s  přáteli.  K  zakoupení  je 
v běžné maloobchodní síti za 25,90 Kč. 
Každé balení obsahuje 20 sáčků čaje.

Svačinka do školy
Dochází vám inspirace, co dát dětem s sebou do školy ke svačině? 
Zkuste tyčinku Fit fruitík od společnosti Úsovsko Food, a.s. Klopina. 
Tyčinka  s  vysokým obsahem vlákniny  a  potřebnou  energií má  vy-
soký podíl ovocné složky, který se pohybuje od 25 % výše. Vláknina 
přispívá ke správnému trávení i stabilizaci optimální váhy, navíc jsou 
při výrobě tyčinek zpracovány pouze kvalitní přírodní suroviny. V na-
bídce jsou čtyři různé druhy i bezlepková varianta 30 g za 8,50 Kč.

Zelená káva
Vyhledáváte  bezlepkové  potraviny?  Pak 
si  rádi  dopřejete  i  šálek  bezlepkové  kávy. 
Jejím základem je čekanka, do níž je přidán 
extrakt ze zrn nepražené zelené kávy Coffee 
arabica.  Výrobním  procesem  je  extrakt 
zbavený kofeinu. Vyrábí se rovněž s přidáním 
přírodních  aromat  skořice,  vanilky  či 
kardamomu.  Kávu  lze  připravit  klasickým 
způsobem,  ale  také  jako  latte  nebo 
cappuccino.  Za  50 g  zelené  kávy  zaplatíte 
164 Kč. Více na www.dnmcompany.cz.

Chutná a hned po ruce
Potřebujete  v  kuchyni  zeleninu  připravenou  ihned  k  použití,  a  to 
bez  otravného  loupání  a  zdlouhavého  krájení? 
Sáhněte  po  mražené zeleninové 
směsi s brokolicí.  Její  vysoké 
kvalitativní  parametry  zachovává 
technologický  proces  výroby 
a příprava je velmi snadná – záleží jen 
na vás, zda si ji vychutnáte samotnou, 
dušenou na másle nebo třeba ve zdravé 
polévce.  K  dostání  v  prodejnách  Billa 
za doporučenou cenu 19,90 Kč za 350 g.

Povzbuďte svou imunitu
Bylinné čaje jsou oblíbeným léčebným prostředkem, ale fungují skvě-
le také jako prevence nejrůznějších onemocnění. Zvláště na podzim je 
vhodná celá řada bylinek, například na posílení imunity. Byliny pomá-
hají při nachlazení, zažívacích či urologických potížích, při únavě a pod-
poří  také dobrý  spánek. Ze  škály  čajů Oxalis  si můžete  vybrat nápoj 

přesně  na  své  potíže, 
například  Imunitní, 
Energy  Tea  Gua-
rana  nebo  Ran-
ní.  Cena  začíná 
na 45 Kč za 50 g.

Domácí dortíkovač
Nemusíte zrovna toužit stát se cukrářským mistrem, 
abyste ocenili domácí dortíkovač ECG PD 099 3in1. 
Díky  výměnným  deskám  umožňuje  připravit  až 
sedm  dortíků,  muffinů  nebo  dvanáct  dortových 
lízátek na  jeden zátah a pokračovat další  várkou. 
Součástí  výbavy  je  24  lízátkových  tyčinek.  
Nepřilnavá  úprava  zabraňuje  připečení 
těsta a díky tepelně izolované rukojeti se 
nemusíte bát popálení. Stylový dortíko-
vač pořídíte v prodejnách Expert Elektro 
za 899 Kč.

novinky na trhu
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Makro Vinařem roku 2014 se stal Miroslav Volařík z Mikulova. Porota složená z nejlepších degus- 
tátorů světa jeho šestici vín ohodnotila nejlépe z 562 vzorků přihlášených do soutěže. Ve finá-
lovém kole se o titul ucházelo celkem osm vinařství z Moravy. Stříbrnou příčku získalo Vinařství 
Mikrosvín Mikulov a na třetím místě se umístily Vinné sklepy Valtice. Kromě prvních třech míst 
byla vyhlášena ještě ocenění ve specializovaných kategoriích. Aquila Šampionem bílých vín se 
stalo slámové víno Sauvignon 2012 z Vinných sklepů Skalák, Skalka u Kyjova. Cenu Krále sýrů 
pro nejvýše hodnocené červené víno si odnesl Pinot Noir 2011 Výběr z hroznů od Milana Sůkala 
z Nového Poddvorova.

Nejlepší vinařství u nás

Organizace Fairtrade Česko a Slovensko letos slaví desáté výročí svého založení. Povědomí o fair trade se 
přitom mezi obyvateli ČR rychle zvyšuje – podle výsledků výzkumu Institutu evaluací a sociálních analýz 
registruje pojem fair trade 52 % lidí. Známku FAIRTRADE, která je dokladem toho, že byl produkt vyroben 
v souladu s etickými standardy, zná 26 % respondentů. Tři pětiny dotázaných jsou přesvědčeny o tom, 
že nákupy mohou pomoci výrobcům z rozvojových zemí. K nárůstu zájmu přispívá také veřejná diskuse 
o původu potravin, kdy řada lidí dá přednost právě fairtradovým výrobkům. Typickými zákazníky, kteří 
občas kupují fairtradové výrobky, jsou ženy, lidé s maturitou a vysokoškoláci.

Fairtrade slaví deset let

Rajčatová polévka s mozzarellou, vepřová panenka se smetanovými žampiony a mrkvovo-
-bramborovým pyré s rozmarýnem, čokoládový krém – toto menu uspělo ve finále Soutěže 
o Nejlepší školní oběd. Kuchaři z Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť tak porazili devět konkurenčních 
týmů z jídelen po celé republice. „Některé soutěžní obědy by uspěly i v restauracích. Je vidět, 
že i kuchaři ve školních jídelnách už vaří z čerstvých surovin a umějí z nich vytvořit originální 
a chutná jídla. Připravit za 34 korun celý oběd není lehký úkol,“ říká člen poroty šéfkuchař Petr 
Stádník. Druhou příčku obsadil kolektiv ze ZŠ Mánesova v Otrokovicích a bronz si odnesli ku-
chaři ze Základní školy a mateřské školy Velké Svatoňovice.

Nejlépe vaří ve Zlíně
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co se kde šustne

Pít pivo mají v popisu práce zaměstnanci Chmelařského institutu v Žatci, kteří 
se snaží vyšlechtit odrůdu, po níž by pivovarníci s chutí sáhli. Taková cesta však 
může trvat až dvacet let, přičemž za rok výzkumníci uvaří až 130 várek, které vět-
šinou musejí vypít. „Poptávka po chmelu a novinkách roste,“ říká šéf institutu Jiří 
Kořen. „Rostlinky, které jsme dříve vyřazovali, znovu zařazujeme do šlechtitelského 
procesu a hledáme další vůně. Podařilo se nám vypěstovat kořeněnou odrůdu 
kazbek, Němci mají zase mandarinku nebo meloun.“ Finální zkouškou je, jestli 
novinka bude v pivu dobrá. „Zda pivovary zařadí odrůdu do receptur a konečně, 
zda pijáci budou pak takové pivo pít," doplnil Jiří Kořen.

Chmel vonící po mandarince

Sázka na české potraviny
Na trh v srpnu vstoupil řetězec Delmart, který nabízí především české potraviny a bodovat 
hodlá kvalitou své nabídky. První prodejna s bistrem a pekárnou byla otevřena v Praze 
na Zlatém Andělu, v průběhu dalších dvou let má být vybudováno dalších dvacet 
supermarketů tohoto řetězce. Až 80 % nabídky má představovat zboží od českých 
dodavatelů, čímž řetězec reaguje na rostoucí poptávku zákazníků. Delmart nabízí pětinu 
sortimentu pod vlastní privátní značkou. Nabídne mimo jiné pečivo z vlastní pekárny 
i od malých specializovaných pekařů, či maso a uzeniny podle vlastních receptur. Zvýšení 
podílu českých potravin ve své nabídce plánují také další řetězce, například Billa. 
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Kdo se dotýká 
vašeho jídla?
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Naši „hygienickou kauzu“ odstartoval dopis 
čtenáře Iva Kuličky, z něhož vyjímáme: „Když 
jsem požádal o 15 dkg métského salámu, 
prodavačka mi kousek uřízla na prkénku 
nožem, který ležel opodál. Na otázku, 
zda tak činí pokaždé se zbožím na tomto 
prkénku a jedním nožem, mi odpověděla, 
že má nože dva. Sice jsem druhý neviděl, 
ale raději jsem neprovokoval a ptal se, 
zda, když už ne prkénko, aspoň nůž někdy 
očistí, nebo mám na salámu čekat zbytky 
od paštiky. Řekla mi, že nůž pokaždé myje. 
Během čekání ve frontě jsem nic podobného 
nezaznamenal, a tak jsem se otázal potřetí, 

jestli ho spíš neotírá hadrem položeným 
vedle prkénka. Odpovědí mi byla nabídka, 
že mi salám ukrojí znovu. Utekl jsem k pultu 
s masem. Řezník na prosbu o kousek plecka 
reagoval bleskově – kus masa fláknul 
na váhu, takříkajíc rovnou. Na námitku, jestli 
je hygienické vážit masa rovnou, bez obalu, 
mi sdělil, že to tam má čisté.“
 
Bez zažitých dovedností
O vyjádření jsme požádali společnost 
SPAR ČOS, do jejíž sítě zmíněná 
provozovna spadá. „Je možné, že se 
zákazník setkal s prodavačkou, která 

v oddělení uzenin pracuje krátce a nemá 
zažité dovednosti, které získá postupem 
času. K základnímu vybavení pultu uzenin 
patří prkénko na krájení, nůž na krájení 
paštik a nůž na loupání salámů a krájení 
porcí. V každém oddělení je prováděna 
pravidelná sanitace. Na každé váze je 
v prodejnách průhledný, omyvatelný 
plastový kryt, který je schválen pro 
používání v potravinářství. Maso je váženo 
standardně bez obalu, aby bylo viditelné, 
že se váží pouze požadovaná porce.“

Pochybení jedince
Na základě našeho dotazu provedly 
v obslužném úseku prodeje masných 
výrobků kontrolu potravinářská inspekce 
i veterinární správa. Kontrola zjistila, že 
na prodejně jsou nastaveny odpovídající 
postupy pro zajištění správné hygienické 
praxe při obslužném prodeji nebalených 
masných výrobků a pracovníci jsou 
proškolováni. „V době kontroly byl 
v úseku k dispozici nůž na krájení paštik 
a nůž na loupání salámů a krájení porcí 
salámů. Nože byly používány jen k účelu, 
ke kterému byly vyhrazeny. Po použití 

Vlnu zájmu vyvolal náš červencový článek v rubrice Potravinová 
policie o dodržování hygieny při prodeji potravin. I léto 
samotné bylo na prohřešky při prodeji bohaté – setkali jsme se 
se zmrzlinářem, který bral (bez použití rukavic nebo ubrousku) 
jednou rukou peníze i kornouty, do kterých točil zmrzlinu, 
i s prodavačkou supermarketu, která krájela všechny masné 
výrobky jedním nožem na jednom prkénku. Co všechno je při 
prodeji potravin dovolené a kdy už máme právo se ozvat?

potravinová policie
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byly nůž i prkénko podrobeny sanitaci; 
byly omyty teplou vodou a následně 
vydesinfikovány přípravkem ve spreji. 
Používání znečištěných hadrů nebo 
znečištěných utěrek k otírání použitých 
nožů nebylo zjištěno. V době kontroly 
nebylo zjištěno ani otírání použitého 
nože do utěrky bez provedení předchozí 
sanitace. Obsluha postupovala podle 
nastavených postupů, není ale vyloučeno, 
že v případě čtenáře mohlo dojít 
k pochybení jedince,“ říká Ing. Petr Cuhra, 
ředitel inspektorátu SZPI.
K případu se vyjádřil i ředitel Městské 
veterinární správy v Praze Antonín Kozák: 
„Při zachování pravidel správné výrobní 
a hygienické praxe dle sanitačního řádu při 
provádění sanitace v úseku masa nevidím 
problém vážit nebalené maso. Používání 
pomůcek při prováděné sanitaci je v rámci 
společnosti SPAR řešeno pomocí jednorázových 
utěrek. Pokud byly použity jiné, jedná se 

o pochybení. Proto bude při příští kontrole 
ze strany Městské veterinární správy v Praze 
SVS věnována pozornost i této problematice.“ 
Maso je tedy možné vážit nebalené, neboť se 
předpokládá jeho tepelné zpracování.

Přímý kontakt vyloučen
A proč nás tento případ zaujal? Je jasné, že 
u nebalených potravin je nutno mnohem 
pečlivěji zajišťovat dostatečnou hygienu 
při prodeji. Toto zboží patří mezi snadno 
se kazící a je živnou půdou pro množení 
mikroorganismů. Platná legislativa totiž 
většinou nerozpracovává podrobně 
způsoby zacházení s potravinami, 
ale stanovuje hygienické cíle. Každý 
podnikatel, který s potravinou zachází, 
musí učinit všechno pro to, aby si potravina 
uchovala jakost a zdravotní nezávadnost, 
tedy zajišťovat čistotu, zabraňovat 
možnému znečištění a kontaminaci (ze 
vzduchu, z ploch, s nimiž je potravina 

v kontaktu, z kontaktu s jinou potravinou) 
a dodržovat stanovené teploty a okolní 
podmínky. Používané náčiní jako lopatky, 
vidličky, nože, kleště, podnosy, prkénka 
i stroje musejí být samozřejmě dokonale 
čisté. Čištěny musejí být průběžně 
a na konci směny dezinfikovány. Při 
přípravě, vystavování i prodeji nebalených 
potravin určených k přímé spotřebě – 
zmrzlin, zákusků, lahůdek – musí být 
vyloučen přímý kontakt potraviny s rukou 
obsluhující osoby. Je proto dobré si všímat, 
zda prodavač používá podávací náčiní – 
kleště, ubrousek a jiné čisté prostředky 
a pomůcky, například rukavice na jedno 
použití. Hodně napoví také čistota jeho 
oděvu i čistota prodejního místa. 
Vrátíme-li se k případu pana Kuličky – tam, 
kde se manipuluje s čerstvým masem, 
se musí provádět sterilizace pracovních 
pomůcek. Probíhá také průběžný úklid 
spočívající v odstraňování nečistot a zbytků 
potravin, umývají se použité stroje, pracovní 
plochy, pracovní pomůcky i nádobí a provádí 
se oplachování pitnou vodou. ●

potravinová policie

•  Jak je řešena manipulace s nebalenými 
potravinami a příjem peněz?

•  Je zboží baleno do obalu, který potravi-
ně odpovídá? To znamená, že zabrání 
rozmáčení, promaštění apod.?

•  Je zajištěno, aby na vystavené potraviny 
zákazníci nemohli dýchat, kýchat apod.?

•  Je nebalené zboží jako chléb a pečivo 
uskladněno v násypných koších a jsou 
přítomny kleště a dostatečné množství 
obalového materiálu? 

•  Nejsou přepravky s nebaleným zbožím 
umístěny přímo na zemi?

CO SI V OBCHODĚ 
POHLÍDAT?
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Najíte se  
bez kouře 
V  rámci  své  neziskové  činnosti  spusti-
la  organizace  Czech  Website  nový  portál  
nekuracke-restaurace.cz,  který  umožňuje 
majitelům  a  provozovatelům  restaurační-
ho byznysu  zdarma  vložit  podnik do data-
báze,  přes  který  jej  následně  vyhledávají 
zákazníci podle regionů. „V současné době 
je  v  databázi  přes  1300  aktivních podniků, 
jen za poslední týden vložilo svůj profil 200 
restaurací,“ říká Tomáš Ležon, předseda ne-
ziskové organizace a dále pokračuje: „Den-
ně  přes  portál  vyhledává  restauraci  kolem 
130 hostů. Z toho vyplývá, že trend navštívit 
nekuřácký  prostor  narůstá.“  Podniky  mají 
možnost  přidat  fotografie  svých  prostor, 
jídelníček  a  samozřejmostí  je  vyhledávání 
podniku vzhledem k poloze zákazníka.

Nejvíc řešíme 
kvalitu u masa
Nejvíce si stěžujeme na prodej masa a mas-
ných  výrobků.  Z  celkového  počtu  stížnos-
tí,  které  řeší  veterinární  správy,  připadá 
na  tyto  produkty  celých  40 %.  Nejčastěji 
spotřebitelé  mají  výhrady  k  nedodržování 
podmínek, které by mohly ohrozit zdravot-
ní nezávadnost potravin  (zejména  skla-
dování), dále na jakost, nesprávné značení 
potravin a hygienické podmínky při prodeji 
a manipulaci s potravinami. „Určitý nárůst 
stížností  za  poslední  roky  vyplývá  ze  zvý-
šeného  zájmu  veřejnosti  o  nezávadnost 
a  jakost  potravin,  zejména  v  souvislosti 
s nedávnými evropskými aférami, jako byla 
ta  s  dioxiny  či  falšováním  hovězího  masa 
koňským,“  komentuje  situaci  Josef  Duben 
ze Státní veterinární správy ČR.

Ovoce i pro 
předškoláky
Nově i předškolákům a žákům šestých tříd 
speciálních škol je od nového školního roku 
určen  projekt  Ovoce a zelenina do škol. 
Cílem projektu je pomáhat zvrátit klesající 
spotřebu ovoce a zeleniny a zlepšit u dětí 
stravovací návyky. Od září se také rozšířila 
finanční podpora doprovodných opatření, 
například exkurzí do zemědělských podni-
ků (zpracování a prodej ovoce a zeleniny), 
odborných přednášek a vzdělávacích akcí, 
ochutnávek  a  soutěží  propagujících  spo-
třebu ovoce a zeleniny nebo podporujících 
činnosti  na  školním pozemku.  Ve  školním 
roce  2013/2014  se  do  projektu  zapojilo 
3  530  škol  a  456  233  dětí,  tedy  přes  85 % 
školáků cílové skupiny. Projekt byl zahájen 
ve školním roce 2009/10.

Úspěšná sklizeň 
chmele
Letošní  sklizeň  chmele  v  ČR  bude  podle 
odhadu asi o 5 až 9 % vyšší než  loňských 
5330 tun a dosáhne až 5800 tun. Plocha tu-
zemských chmelnic se letos prvně po 14 le-
tech rozšířila a tradiční domácí plodina se 
pěstuje na 4460 hektarech půdy. Díky mír-
né zimě začaly letos jarní práce na chmel-
nicích  dříve  než  obvykle.  Zatímco  jaro 
bylo charakteristické nedostatkem srážek, 
v  létě naopak  často pršelo a  letní bouřky 
zničily  zhruba  20  hektarů  chmelnic.  Prv-
ní  štoky  jemně  aromatického  chmele  se 
začaly česat 16. srpna. Pěstitelé loni nově 
vysázeli či obnovili 406 hektarů chmelnic, 
což odpovídá 9 % celkové plochy plodiny. 
K obnově ploch pomohla finanční podpo-
ra z ministerstva zemědělství.

Češi odbývají 
snídaně
Rannímu jídlu většinou moc nedáme. 80 % 
Čechů  snídá  maximálně  15  minut,  třetina 
snídá až v práci a většinou jí pořád to samé. 
Dvě  třetiny  navíc  snídani  tráví  sledováním 
zpráv  nebo  čtením  emailů.  Ani  o  víkendu 
se naše zvyky nemění, vyplývá z průzkumu 
českých  snídaňových  zvyklostí  společnosti 
Mixit.cz, kterého se zúčastnilo více než 7000 
respondentů.  Jen  pro  32 %  z  nás  je  snída-
ně zásadní pro start do dne. A nejsme ani 
fanoušky  kavárenských  snídaní  –  jen  12 % 
z nás si do kavárny nebo restaurace na sní-
dani zajde alespoň jednou za měsíc. Dobrou 
zprávou  tak  alespoň  je,  že  již  téměř  nikdo 
nesnídá  za  pochodu  do  práce  či  do  školy 
a pouze nápoj nám k dobré snídani nestačí.

Chyby  
v jídelních lístcích
České restaurace bojují s jazyky. Data z více 
než  3000  podniků  ukázala,  že  restauratéři 
preferují české transkripce jídel a že cordon 
bleu se na menu objevuje častěji špatně než 
správně. Z průzkumu portálu Lunchtime.cz 
vyplynulo,  jak  šťavnaté  jsou  chyby  v  ná-
zvech jídel. Nejhůř to schytává právě cordon 
bleu, který je nejčastěji uveden jako gordon 
blue  a  správně  napsaný  je  jen  na  třetině 
menu. Výzvou je i mozzarella. Ta se objevuje 
napsaná dokonce v pěti  verzích. Dominuje 
sice  ta  správná,  ovšem  snaha  sýr  počeštit 
a udělat z něj „mocarelu“ se vyskytuje také. 
Příjemně  překvapil  pravopis  „ratatouille“. 
Podniky si s ním poradily bez chyby v 97 %, 
jen u 3 % názvů vypadlo jedno „l“.

palec nahoru, palec dolů
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Někomu život bez lepku naordinovali lékaři, jiný si jej vybral dobrovolně 
sám. O tom, jaké jsou výhody a nevýhody bezlepkové diety, jsme si povídali 
se známým hercem, výživovou specialistkou i maminkou a manželkou. 
Může tento způsob stravování pomoci i vám?

Jak se žije  
  bez pšenice?

zaostřeno
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Život bez lepku – módní hit 
i zdravotní nutnost

Někteří lidé jsou k bezlepkovému 
stravování „odsouzeni“ nedobrovolně. 
Celiakie je onemocnění, při kterém dochází 
k poškozování střevní sliznice lepkem, jenž 
je obsažen v obilné mouce. Nesnášenlivost 
lepku neboli celiakie však není pouze 
problémem dětí, začátek nemoci může 
nastat ve starším věku. V ČR je nemocných 

přibližně 50 000 lidí, diagnostikována 
je však pouze desetina. Nemocný musí 
dodržovat přísnou dietu, spočívající 
ve vyloučení potravin obsahujících lepek, 
jenž je obsažen v pšenici, žitu, ječmenu 
a ovsu a dále ve všech odrůdách obilovin. 
Jednou z variant, jak usnadnit život lidem 
s bezlepkovou dietou, je zakoupit hotový 
bezlepkový pokrm od české firmy Expres 
Menu, který stačí pouze ohřát. Je to ideální 
možnost k využití na cestách, lze ho totiž 
připravit během 5 minut.

Lepek se skrývá i v kávě nebo šunce 
Vyloučení některých potravin, jako je 
chléb a pečivo, je celkem jednoduché, 
uškodit může ale i lepek v minimálním 
množství, a ten se nachází mnohokrát 
i tam, kde bychom ho vůbec nečekali 
– například v instantní kávě, masných 
a mléčných výrobcích, pudincích 
a krémech, polotovarech typu krabí 
tyčinky nebo mražený špenát. Bezlepkové 
potraviny jsou také mnohem dražší než 
běžná strava, mohou být dokonce až 
pětkrát finančně náročnější.
O tom, že ale i nuceně bezlepková 
strava nemá jen negativní stránky, 

svědčí přístup herce Romana Tomeše. 
„Bezlepková strava není žádné neštěstí,“ 
říká sympatický umělec. „Z určitého 
úhlu pohledu mě docela těší, že jsem byl 
donucený ji držet. Od té doby neznám, 
co je pocit těžkosti po jídle, nafouknuté 
břicho, zkrátka vede mě ke střídmosti. 
Cítím, jak se od té doby přímo vznáším. 
Potraviny bez lepku seženete kromě 
bioobchodů, prodejen se zdravou výživou 
či lékáren taky ve většině obchodních 

rubrika podporována

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock a Richard Kocourek

zaostřeno

Srbskému tenistovi Novaku 
Djokovičovi stačila úprava 
jídelníčku k úžasné proměně 
jeho celého života. Jídla 
bez lepku pomohla nejen 
jeho zažívání a kondici, ale 
následně i kariéře, a dokonce 
o své významné životní 
změně napsal knihu. Jedná 
se v jeho případě o výjimku, 
nebo může bezlepková dieta 
pomoci každému? A kdy se ze 
zdravotní nutnosti stala móda?

Na trhu je široká paleta potravin vyrobe-
ných speciálně pro bezlepkovou dietu, 
a  to od  moučných směsí po  hotové vý-
robky, zejména nejrůznější druhy pečiva, 
cukrovinky a  těstoviny. Tyto potraviny 
nesou nápis „bezlepkové“, „bez lepku“ 
nebo „přirozeně bezlepkové potraviny“. 
Některé potraviny jsou pro lepší orientaci 
označeny přeškrtnutým klasem. Je vhod-
né vybírat potraviny od  certifikovaných 
výrobců a  být obezřetní u  produktů po-
cházejících ze smíšených provozů – může 
v nich snadno dojít ke kontaminaci.

JAK POZNAT  
BEZLEPKOVÉ 
POTRAVINY?
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řetězců. Sortiment supermarketů se 
po této stránce hodně rozrůstá a celková 
informovanost rovněž. Navíc jsem si 
pořídil domácí pekárnu, takže si sám 
připravuju to správné pečivo. První 
týdny si člověk navíc musí zvykat na to, 
že za jídlo najednou vyndá z peněženky 
více peněz než dříve. Bezlepkové zboží je 
přeci jen dražší.“

Hledá se alergen 
Kontrola obsahu lepku ve výrobcích 
spadá do kompetence Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce. Lepek musí být 
označen jako alergen. Inspekce věnuje 
problematice obsahu a označení složek 
obsahujících lepek dlouhodobě velkou 
pozornost, neboť se jedná o oblast, kdy 
nedodržení předpisů ze strany výrobce 
a neuvádění údajů o přítomnosti lepku 
může ohrozit či poškodit zdravotní stav 
spotřebitele. Na stránkách inspekce je 
tak možné najít i databázi bezlepkových 
výrobků či přehled organizací, které se  
touto problematikou zabývají.

Pestrost především 
Je bezlepková dieta vhodná i pro lidi bez 
zdravotního omezení? A nemůže způsobit 
deficit ve výživě? „Dle mého názoru může 
být bezlepková strava naprosto dostačující 
a plnohodnotná z pohledu složení živin 
také pro člověka bez celiakie,“ říká 
nutriční terapeutka Eva Horáková. „Pokud 
je jídelníček pestrý a potraviny lepek 
obsahující jsou nahrazovány širokým 
spektrem potravin bez lepku, nemělo by 
k deficitu živin dojít. Ten by nastat mohl 
ve chvíli, kdy bude výživa jednostranná,“ 
doplňuje Eva Horáková.

Tajemství hereček i modelek
Deficit nedeficit, jisté je, že mnohé známé 
osobnosti si bezlepkovou dietu nemohou 
vynachválit – patří k nim například 
herečka Gwyneth Paltrow, návrhářka 
Victoria Beckham, modelka Miranda Kerr 
či již zmiňovaný tenista Novak Djokovič. 
Srbský sportovec přešel na bezlepkovou 
dietu v roce 2010, přestalo ho trápit 
astma i alergie, zlepšila se jeho imunita 
a díky tomu nastal i zlom v kariéře. Dieta 
prý zlepšuje trávení, zabraňuje nadýmání 
a čistí organismus od škodlivých látek, 
na druhou stranu se „bezmoučnou“ 
stravou snižuje příjem vlákniny 
a vitaminů B. Bez porady s lékařem nebo 
výživovým poradcem bychom se tedy 
každopádně do trendy bezlepkové diety 
pouštět raději neměli. ●

zaostřeno

Přehled jídelen, které vaří bez lepku, 
naleznete například na  www.bezlepko-
vadieta.cz, patronem portálu je známý 
šéfkuchař Roman Paulus.

KTERÉ ŠKOLNÍ 
JÍDELNY NABÍZEJÍ 
BEZLEPKOVÉ MENU?

Jedná se o tzv. preventivní označení aler-
genních složek, o dobrovolnou informa-
ci, kterou provozovatel poskytuje. Cílem 
je spotřebitele upozornit na riziko nezá-
měrné kontaminace potraviny lepkem 
a umožnit tak osobám s alergií nebo ne-
snášenlivostí informovaný výběr potra-
vin a předcházení nežádoucím reakcím. 
Preventivní značení se používá pouze 
v  případě, kdy alergenní složka nebyla 
vědomě použita při výrobě potraviny 
a potravina přesto obsahuje malá množ-
ství alergenní složky.

CO PŘESNĚ ZNAMENÁ 
OZNAČENÍ „MŮŽE 
OBSAHOVAT STOPY 
LEPKU“?

BEZLEPKOVÝ KOLÁČ S OVOCEM
Doba přípravy: 1 hodina, na jeden plech

Ingredience: 3 vejce, 130 ml polotučného 
mléka, 130 g moučkového cukru, 150 g tuku, 
300 g bezlepkové mouky (například Jizerka), 
1 kypřicí prášek bez fosfátů, 400 g ovoce

Postup: Do velké mísy prosejeme mouku 
a kypřící prášek. Přidáme tuk vyšlehaný 
s cukrem a rozšlehané žloutky. Z bílků 
vyšleháme hustý sníh, který zlehka vmí-
cháme do připravené směsi. Na plech si 
rozložíme papír na pečení a nalijeme těsto, 
které rozetřeme po celé ploše, aby tvořilo 
stejně silnou vrstvu. Na povrch naskládáme 
oblíbené ovoce, například rybíz, meruňky, 
jahody, broskve. Vložíme do vyhřáté trouby 
a pečeme při 180 °C do zezlátnutí okrajů.

Roman Tomeš Victoria Beckham Novak Djokovič
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Život s celiakií 
– detektivka i optimismus
Připravila Bc. Jana Prchlíková, foto autorka, shutterstock

LEPEK
Genetická predispozice mezi příbuznými 
1. stupně (dítě, rodič, sourozenec) je 
v literatuře uváděna v 10 až 18 %. Marek 
začal mít první příznaky již v batolecím 
věku, kdy měl kolikovité bolesti břicha 
a objemné, zapáchající stolice. Postupně 
tyto příznaky narůstaly, býval unavený 
a provedené krevní testy prokázaly 
významnou chudokrevnost z nedostatku 
železa a několikanásobně zvýšený 
pozitivní test na celiakii. Bezlepkovou 
dietu dodržuje od tří let a musím 
konstatovat, že je velmi zodpovědný 
a svědomitý.

Blýská se na lepší časy 
Stravování u syna nám ulehčuje i možnost 
bezlepkových obědů ve školní jídelně. 
Shodou okolností se v jedné třídě sešli 
čtyři chlapci „bezlepkáči“, takže i školy 
v přírodě a ostatní školní aktivity jsou 
pro děti, které musejí dodržovat dietu, 
jednodušší a přijatelnější. V poslední době 
se řada bezlepkových potravin dostává 
do nabídky běžných prodejních řetězců 
(Albert, Billa, DM, Globus, Lidl, Marks and 
Spencer, Tesco), za což jsme my, „bezlepkově 
nakupující“, velice rádi. Samozřejmě bych 
přivítala i další rozšiřování bezlepkového 

sortimentu. Označování potravin vhodných 
pro bezlepkovou dietu začíná být zvykem již 
také u pultového prodeje, především uzenin. 
Nakupující musí být přesto vždy obezřetný, 
protože ne pokaždé má personál správné 
informace. Nicméně ochota a vstřícnost 
prodavačů či prodavaček zjistit složení uzenin 
se stále zlepšuje.

V naší rodině dodržuje bezlepkovou dietu manžel, kterému byla 
celiakie prokázána v mládí. Diagnostikovali u něj atypickou 
formu celiakie – Duhringovu herpetiformní dermatitidu, která se 
projevuje zcela typickým příznakem, puchýřkovitým výsevem 
ložisek na kůži v oblasti velkých kloubů, na zádech či hýždích. 
Intoleranci lepku po manželovi zdědil i náš mladší syn Marek, 
který nyní chodí do 4. třídy, u staršího dvanáctiletého syna 
nebyla celiakie zatím prokázána.

rubrika podporována
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Rezervy ve fast foodu 
Jinak je tomu se značením na obalech 
potravin. Nepřehlednost popisek a špatná 
viditelnost označení dělá z nákupu úplné 
detektivní pátrání, při kterém je třeba 
mít výborný zrak či dokonce lupu, aby 
byl člověk schopen dohledat složení 
potravin a potvrzení nepřítomnosti lepku. 
Často jsou některé potraviny označeny 
symbolem přeškrtnutého klasu, ale 
na konci popisu se přesto dozvíme, že 
výrobek může stopy lepku obsahovat. Tyto 
potraviny jsou pak nevhodné zejména pro 
děti. Největší nedostatek bezlepkových 
jídel pociťuji v tzv. rychlém občerstvení. 
Když jdu s bezlepkovým synem po městě 
a on má hlad, není vždy jednoduché tuto 
situaci řešit. Bezlepkové sušenky v kabelce 
jsou mojí běžnou a nezbytnou výbavou, 
ale ne vždy se mi takto podaří malého 
„bezlepkáče“ uspokojit.

Skrytá rizika v restauracích 
Stravování v restauracích v dnešní době 
není již pro celiaky nemožné, ale vždy záleží 
na typu restaurace a přístupu personálu. 
Z tradičního poledního menu lze vybrat jen 
stěží. Knedlíky, těstoviny, zahuštěné polévky 
a omáčky, obalované maso či klasický 
„smažák“, které nacházíme na většině 
jídelních lístků, jsou pro bezlepkovou dietu 
nepoužitelné. Pokud je personál ochotný 
a znalý, lze i v restauraci vybrat odpovídající 
jídlo spíše minutkového charakteru. Ale při 
jeho přípravě musejí být dodržována určitá 

pravidla a nesmí dojít ke kontaminaci  nejen 
samotných potravin, ale ani použitého 
nádobí. Proto se raději vždy osobně ujišťuji, 
že i kuchař si uvědomuje pravidla přípravy 
bezlepkového jídla.

Dvojité pečení
Při významném rozšíření sortimentu 
zůstává trvalým problémem cenová 
náročnost bezlepkových potravin či 
polotovarů potřebných k jejich výrobě. Jsou 
několikanásobně vyšší než ceny potravin 
obsahujících lepek. Cena bezlepkové mouky 
se pohybuje v rozmezí 70 až 110 Kč/kg, 
takže finanční zátěž pro rodinu je znatelná. 
V naší rodině vařím většinu jídel bezlepkově 
(omáčky, polévky), ale přílohy chystám vždy 
dvoje – lepkové a bezlepkové, týká se to 
hlavně knedlíků a těstovin. Stejně tak je to 
i s přípravou sladkých zákusků. Často peču, aby 
moji „bezlepkáči“ měli co ke svačině a ke kávě, 
ale vzhledem k ceně mouky opět odděleně 
bezlepkové i lepkové. Navíc čistě bezlepková 
dieta není pro ostatní populaci příliš vhodná.

Kam pro příspěvek?
Na diagnózu celiakie je možné pro dítě 
čerpat od některých pojišťoven finanční 
příspěvek. VZP jej v tomto roce zvýšila 
na 6000 Kč ročně. Tento příspěvek lze 
čerpat vždy na konci pololetí a je podmíněn 
předložením platebních dokladů. 
Ve svém preventivním programu přispívá 
na bezlepkovou dietu i Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna částkou 1500 Kč ročně. 

Jako manželka a matka „bezlepkáčů“ život 
s celiakií považuji za plnohodnotný, při němž 
se dá sportovat, cestovat a užívat si běžného 
života. Při dodržování diety je i zdravotní 
stav pacienta srovnatelný s ostatní zdravou 
populací, ale je nutné zdůraznit, že tato 
dieta je celoživotní a nelze ji přerušit ani 
při absenci veškerých obtíží. Vždy je ovšem 
potřeba pozitivní přístup a optimismus. ●

OŘÍŠKOVÉ NEBO MANDLOVÉ ŘEZY 
ANEB „ČERMI ŘEZY“
Ingredience: 5 vajec, 7 lžic cukru, 1 vanilko-
vý cukr, 7 lžic bezlepkové Jizerky, 1/2 skle-
ničky oleje, 10 dg oříšků (mandlí), 1 prášek 
do pečiva

Postup: Celá vejce, cukr, vanilkový cukr 
vyšleháme a přidáváme olej. V misce smí-
cháme mouku, prášek do pečiva, namleté 
oříšky nebo mandle. Promícháme tak, aby 
se mouka nalepila na ostatní ingredience, 
přidáme do našlehané části, zamícháme 
a nalijeme na pekáč. Toto těsto můžeme 
dát i do dortové formy, rozkrojit a namazat 
dortovou náplní, marmeládou nebo šle-
hačkou. Je možné do těsta přidat i nahrubo 
nasekanou čokoládu.
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Kvalita šunkových 
salámů je kolísavá

Aby se masný výrobek vůbec mohl šun-
kovým salámem nazývat, musí splňovat 
následující kritéria – použitým masem smí 
být pouze vepřové nebo hovězí a nepřipou-
ští se použití strojně odděleného masa nebo 
strojně odděleného kuřecího masa. Obsah 
masa by měl být nejméně 55 %, obsah tuku 
maximálně 20 %. Produkt patří do skupiny 
tepelně opracovaných masných výrobků. 
Všechny testované produkty byly baleny 
v ochranné atmosféře – ve směsi plynů, 

které prodlužují trvanlivost výrobku, je nej-
častěji obsažen oxid uhličitý a dusík.

Jak jsme testovali?
V hypermarketech jsme zakoupili 14 vzorků 
balených šunkových salámů, krájených 
i jeden nekrájený (Dulano), jak od českých, 
tak od německých a rakouských výrobců. 
Laboratorní analýzy provedli odborníci akre-
ditované laboratoře Státního veterinárního 
ústavu v Praze, senzoricky salámy hodnotila 

odborná porota složená mj. ze zástupců 
výrobců. Odborníci v laboratoři zjišťovali ob-
sah masa, tuku, soli, vápníku a prověřovali, 
zda salámy neobsahují nepovolené strojně 
oddělené maso, sojovou nebo drůbeží bílko-
vinu či syntetické barvivo. Salámy hodnotili 
rovněž senzoricky odborníci ze SVÚ Praha, 
a to v poslední den data spotřeby.

Kolik masa obsahují?
Co se týká obsahu masa, analýzy zjistily 
mezi testovanými vzorky velké rozdíly – 
naměřené hodnoty se pohybovaly od 51 % 
do 91,5 %. Nicméně všechny vzorky se za-
počítáním nejistoty měření, která je +-10 %, 
vyhovují požadavkům vyhlášky. Pokud 
však salámy hodnotíme podle deklarace 
uvedené na obalu, tři vzorky (AH Basic Šun-

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, MF Dnes

Přestože obliba levnějších typů měkkých salámů jako junior 
a šunkový salám už roky postupně klesá a spotřebitelé si 
raději připlatí za šunku, někteří zákazníci na výrobky tohoto 
typu stále nedají dopustit. V našem listopadovém testu 
jsme se proto zaměřili na to, jak je to s obsahem masa, tuku, 
soli a přídatných látek u šunkových salámů. Hodnotili jsme 
i senzorickou kvalitu jak salámů českých, tak zahraničních. 
Tento masný výrobek je třeba pečlivě vybírat, neboť jejich 
kvalita je značně rozdílná.

rubrika podporována

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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kový salám, Bivoj Šunkový zauzený salám, 
Tesco value šunkový salám) nevyhověly – 
deklarace se u vzorků pohybovaly od 60 % 
do 90 %. Dlužno podotknout, že kvalitní 
šunkové salámy obsahují kolem 80 % po-
dílu masa, pokud tedy při nákupu budete 
vybírat od 80 % výše, neměli byste sáhnout 
mimo. Zajímavé je, že někteří výrobci (Glo-
bus, Chodura) uvádějí mnohem nižší obsah 
masa, než výrobky skutečně obsahují. 
Spotřebitel není šizen, ale nedostává správ-
nou informaci (i když je v jeho prospěch). 
U salámu Globus bylo totiž naměřeno 91 % 
obsahu masa, zatímco výrobce na obalu 
deklaruje min. 60 %. Výrobce je přitom 
povinen uvádět takovou informaci, aby 
spotřebitele neuváděl v omyl.
Obsah tuku všechny testované vzorky dodr-
žely, nízký obsah tuku deklaroval výrobek 
Berger Krakauer, který obsahoval libové 
maso téměř s žádnou spojkou. Tento výro-
bek se skupině šunkových salámů vymykal 
vysokým podílem libového masa, kterým 
se blížil spíše charakteristice šunky, přesto 
do testu spadá, neboť je jako šunkový 
salám označený.
Hodnoty obsahu tuků odpovídají uvedeným 
deklaracím. Zjištěné hodnoty obsahu soli spl-
ňují požadavky vyhlášky 326/2001 Sb., pouze 
hodnota chloridu sodného u vzorku Pikok  je 
nevyhovující. Pokud obsah soli nepřesáhne 
2,5 %, výrobce jej uvádět nemusí. Někteří vý-
robci ovšem obsah soli raději uvádějí, někdy 
dokonce i vyšší hodnoty, čímž se chrání pro 
případ, kdyby stanovenou hranici překročili.

Separát v nich nehledejte
Dobrou zprávou určitě je, že se při testová-
ní neprokázalo použití strojně odděleného 
masa. Jako náhražka se používá voda 
se zahušťovadly, vepřové kůže a dochu-
covadla. Přídatné látky uvádějí výrobci 
označením dané látky nebo jejího číselné-
ho kódu „E“ společně s názvem kategorie 
přídatných látek. Ta odpovídá hlavnímu 
účelu, pro který je daná látka ve výrobku 
použita. Při výrobě šunkových salámů 
sahají výrobci po konzervantech, napří-
klad dusitanech, které prodlužují údržnost 

potravin. Dále po stabilizátorech, látkách 
zvýrazňujících chuť a vůni, antioxidantech, 
zahušťovadlech, barvivech a regulátorech 
kyselosti. Ve složení šunkových salámů 
rovněž narazíme na vepřové kůže, sušenou 
zeleninu, směsi koření, extrakty koření, 
aroma, bramborový škrob nebo modifiko-
vaný škrob. Při hodnocení složení výrobků 
jsme proto brali v úvahu především použití 
složek, které nejsou pro výrobu salámu 
nezbytné, jako jsou barviva a dochuco-
vadla či aromata.

Senzorické hodnocení
Mezi nežádoucí senzorické vlastnosti patří, co 
se vzhledu týče, poměr spojky a mozaiky ma-
sových kostek, tedy malé množství masových 
kostek, velká pórovitost a bledá barva. Někte-
ré plátky salámů byly až příliš pevné na skusu, 
jiné překvapily až blátivou konzistencí, která 
navíc znemožňuje snadné oddělování jednotli-
vých plátků. Lepšími chuťovými vlastnostmi se 
vyznačují salámy jemně plátkované (označení 
„shaved“ na obalu).

Informace pro spotřebitele
Do celkové známky testu jsme zahrnuli 
i hodnocení obalů. Datum použitelnosti 
doplněné skladovacími podmínkami všechny 
vzorky uvedly. Chybami ve značení byly horší 
čitelnost, nepřehlednost, případně nepřesné 
údaje o produktu. Otázky vzbuzuje Lyonský 
šunkový salám, který složením neodpovídá 
požadavkům na šunkové salámy – na obale 
uvádí maximální obsah tuku 40 %, zatímco 
pro šunkové salámy je povoleno maximálně 
20 % tuku. Tím může spotřebitele mást, pro-
tože neinformuje o výrobku správně. ●

•  Konzistence salámu má být pružná 
a soudržná.

•  Vzhled v nákroji a vypracování: řez 
lesklý a hladký, mozaika růžové barvy 
libových kostek, drobné vzduchové 
dutinky a ojediněle měkké, drobné 
kolagenní částice ve spojce přípustné. 

•  Vonět a chutnat by měl po čerstvé 
uzenině, chuť by přitom měla být 
přiměřeně slaná a kořeněná, výrobek 
na skusu šťavnatý.

JAK MÁ SALÁM 
VYPADAT?



Dulano Šunkový  
salám (nekrájený)
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: Lutz Fleischwaren, Německo

Cena za 100 g:  
15,10 Kč
Obsah masa skutečný: 
88 %
Obsah masa deklarovaný: 
90 %
Laboratoř: 
Hodně vysoký obsah 
masa. Neobsahuje 
barviva, dochucovadla ani 
zahušťovadla. 

Z degustace: Salám má pěknou barvu 
a výraznou mozaiku, ale lépe vypadá, než 
chutná. Není to typický šunkový slám, na jaký 
jsme zvyklí, liší se od ostatních vzorků. Je 
přiměřeně slaný a kořeněný, konzistence 
tužší až gumovitá. Známka  2,6.

Značení: Velmi dobré. Údaje jsou čitelné 
a přehledné.

Známka testu 1,8

Pikok  
Šunkový salám
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: LE & CO

Cena za 100 g:  
15,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
82 %
Obsah masa deklarovaný: 
80 %
Laboratoř: 
Vysoký obsah masa. Bez bar-
viv, dochucovadel a zahušťo-
vadel. Příliš mnoho soli (3,2 
g/100g), na obale je uvedeno 
„max. 2,5 %“.

Z degustace: Dobrý salám, příjemná barva, 
pěkná mozaika, příliš tuhá konzistence, více 
kolagenu. Chuť je lepší než vzhled, kazí ji 
jen příliš velké množství soli. Známka  2,4.

Značení: Údaje velmi přehledné a čitelné, 
uvedeny i zatím nepovinné nutriční hodnoty.

Známka testu 2,2

Globus  
Lyonský šunkový salám
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Globus

Cena za 100 g:  
15,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
91%
Obsah masa deklarovaný: 
min. 60 %
Laboratoř: 
Velmi vysoký obsah masa, 
nejvyšší ze všech a podstatně 
vyšší, než uvádí výrobce. 
Málo soli, hodně tuku. 
Bez barviv, zahušťovadel 
a dochucovadel.

Z degustace: Chuťově jen průměrný. Světlejší 
barva, pěkná mozaika, konzistence horší (trhá 
se), tučnější části, chuť málo výrazná, ale ne 
nepříjemná. Známka  2,9.

Značení: Údaje špatně čitelné. Neinformují 
správně o výrobku (obsah masa i tuku je jiný, 
šunkový salám ani nemůže mít deklarovaných 
40 % tuku). 

Známka testu 1,9

Berger  
Wellness Krakauer
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Berger, Rakousko

Cena za 100 g:  
37,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
88 %
Obsah masa deklarovaný: 
82 %
Laboratoř: 
Kvalitní, ale hodně drahý 
salám, který připomíná spíše 
šunku. Má vysoký obsah 
masa a nízký podíl tuku a soli, 
i když jsou obě hodnoty vyšší, 
než uvádí výrobce. Obsahuje 
barvivo i glutamát.

Z degustace: Barva růžová, výrazné kousky 
libového masa, příjemná vůně i chuť. Tužší 
na skusu. Známka  2.

Značení: Z názvu Krakauer na přední 
straně není jasné, o jaký výrobek se jedná. 
Česká verze je neúplná, některé údaje 
nejsou přeloženy. Údaje špatně čitelné 
a nepřehledné.

Známka testu 2,3

Řezníkův talíř  
Šunkový salám
Zakoupeno: Penny
Výrobce: Masokombinát Plzeň

Cena za 100 g:  
15,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
81 %
Obsah masa deklarovaný: 
80 %
Laboratoř: 
Vysoký obsah masa. Bez 
barviv, zvýrazňovačů chuti 
a zahušťovadel.

Z degustace: Jeden z nejlepších vzorků. Vysoký 
podíl masa se projevuje i v chuti – chutná jako 
šunka. Silnější plátky, pěkný vzhled, příjemná 
barva, dobrá mozaika. Chuť šťavnatá, masová, 
netypické koření. Na konci záruky salám lehce 
nasládlý a gumovitý. Známka  2,1.

Značení: Údaje hůře čitelné (špatný tisk), 
ale úplné.

Známka testu 1,9

Gut Bartenhof  
Šunkový salám shaved
Zakoupeno: Norma
Výrobce: LE & CO

Cena za 100 g:  
17,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
82 %
Obsah masa deklarovaný: 
60 %
Laboratoř: 
Vysoký obsah masa, dokonce 
vyšší, než uvádí výrobce. 
Neobsahuje barviva, ale 
dochucovadla ano. 

Z degustace: Velmi jemné plátky. 
Nepravidelná mozaika, měkčí konzistence, 
více kolagenu, výraznější koření, přiměřeně 
slaná. Chuťový průměr. Na konci záruky 
štiplavá chuť. Známka  3.

Značení: Podivný je německo-anglický název 
v kombinaci s českou vlaječkou. Údaje jsou 
úplné a čitelné, nechybí výživové hodnoty.

Známka testu 2,4

VÍTĚZ
TESTU
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LE & CO  
Šunkový salám shaved
Zakoupeno: Globus
Výrobce: LE & CO

Cena za 100 g:  
22,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
80 %
Obsah masa deklarovaný: 
80 %
Laboratoř: 
Poměrně vysoký obsah 
masa. Bez barviv 
a dochucovadel.

Z degustace: Jemné plátky, pěkný vzhled, bez 
výrazné mozaiky, konzistence lehce gumovitá, 
příliš tuhá. Chuť nevýrazná, mdlá, slanější, 
převládá pocit mastnoty. Známka  3,4.

Značení: Obal může mást, jsou na něm 
vyobrazeny silné plátky šunky, uvnitř je 
salám nakrájený na tenko. Údaje jsou čitelné, 
přehledné a úplné, nechybí výživové hodnoty.

Známka testu 2,6

Krahulík  
Šunkový salám krájený
Zakoupeno: Norma
Výrobce: Masozávod Krahulík

Cena za 100 g:  
15,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
63 %
Obsah masa deklarovaný: 
65 %
Laboratoř: 
Obsah masa je nízký, 
vyhlášku i deklaraci ale 
splňuje. Výrobce si vypomáhá 
barvivem, zvýrazňovačem 
chuti i zahušťovadly 
a antioxidanty.

Z degustace: Světlá barva, výrazná mozaika, 
ale s převahou spojky, konzistence soudržná, 
pružná až gumovitá. Chuť přiměřeně slaná, 
nevýrazná, ale dobrá, na konci záruky už 
netypicky nakyslá. Známka  2,5.

Značení: Informace pro spotřebitele jsou 
nepřehledné a hůře čitelné.

Známka testu 3,2

Bivoj  
Šunkový zauzený salám
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: Bivoj Opava

Cena za 100 g:  
21,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
68 %
Obsah masa deklarovaný: 
76 %
Laboratoř: 
Nevyhovující výrobek. 
Obsah masa je nižší, než 
uvádí výrobce – deklaraci 
nevyhovuje ani po započtení 
nejistoty měření. Obsahuje 
glutamát i zahušťovadla.

Z degustace: Silnější plátky. Nevýrazná 
mozaika s vyšším podílem spojky, pevná 
konzistence. Vůně s lehkým uzeným 
nádechem, zauzení potlačuje ostatní 
chutě, příliš koření. Lepší průměr. Na konci 
záruky nakyslá chuť. Známka  2,4.

Značení: Údaje jsou úplné a čitelné.

Známka testu 3,1

Chodura  
Šunkový salám
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: Beskydské uzeniny

Cena za 100 g:  
15,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
60 %
Obsah masa deklarovaný: 
min. 60 %
Laboratoř: 
Obsah masa je nízký, ale 
minimální požadavky 
vyhlášky splňuje. Obejde se 
bez barviv a zahušťovadel, ale 
ne bez glutamátu.

Z degustace: Ve smyslovém hodnocení 
nejhorší. Je mastný, má netypickou vůni 
po zauzení a lehce nakyslou, na konci 
záruky až štiplavou chuť. Konzistence méně 
soudržná, gumovitá, převahy spojky nad 
masovou vložkou. Známka  4.

Značení: Údaje jsou úplné, čitelné 
a přehledné.

Známka testu 3,7

   
Zauzený šunkový salám
Zakoupeno: Penny
Výrobce: M.U.S.P. Plzeň

Cena za 100 g:  
16,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
65 %
Obsah masa deklarovaný: 
60 %
Laboratoř: 
Obsah masa je nízký, 
i když trochu vyšší, než je 
uvedeno na obale. Obejde 
se bez barviv, ale obsahuje 
dochucovadla.

Z degustace: Nepřirozená příliš růžová 
barva, nevýrazná mozaika, méně masa, více 
spojky, vzduchové bublinky. Konzistence 
pevná, na skus blátivější. Chuť slanější, 
na konci záruky nakyslá a nahořklá, netypické 
koření. Známka  2,8.

Značení: Údaje jsou úplné, dobře čitelné 
a přehledné.

Známka testu 3,2

Tesco Value  
Šunkový salám
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Kostelecké uzeniny

Cena za 100 g:  
15,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
55 %
Obsah masa deklarovaný: 
70 %
Laboratoř: 
Nevyhovující výrobek. Obsah 
masa splňuje minimální 
požadavek vyhlášky, ale je 
podstatně nižší, než uvádí 
výrobce. Neobsahuje barviva, 
ale zvýrazňovač chuti ano.

Z degustace: Hodně průměrný salám. Málo 
masa a hodně spojky. Chuť méně výrazná, 
přiměřeně slaná.Připomíná spíše salám 
Junior. Známka  3.

Značení: Údaje jsou čitelné a úplné, včetně 
výživových hodnot. Vadí pouze nejednotné 
uvádění aditiv (jak slovně, tak E kódem), i když 
je takto povolené.

Známka testu 4,0
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Schneider  
Šunkový salám
Zakoupeno: Interspar
Výrobce: Masokombinát Plzeň

Cena za 100 g:  
19,90 Kč
Obsah masa skutečný: 
55 %
Obsah masa deklarovaný: 
60 %
Laboratoř: 
Obsah masa je nízký, pohybuje 
se na hranici legislativy. Je nižší, 
než uvádí obal, po započtení 
nejistoty měření ale deklaraci 
splňuje. Obsahuje barvivo, 
glutamát i řadu zahušťovadel. 

Z degustace: Světlejší barva, nevýrazná 
mozaika, měkká konzistence, méně masa, 
více spojky, méně výrazná, ale celkem 
příjemná chuť, na konci záruky nakyslá až 
štiplavá. Známka  3,3.

Značení: Údaje jsou hůře čitelné (špatný 
tisk), ale úplné.

Známka testu 4,0

Basic  
Šunkový salám
Zakoupeno: Albert
Výrobce: MP Krásno

Cena za 100 g:  
13,50 Kč
Obsah masa skutečný: 
51 %
Obsah masa deklarovaný: 
60 %
Laboratoř: 
Nevyhovující výrobek. Obsah 
masa je velmi nízký (nejnižší ze 
všech), požadavek vyhlášky sice 
po započtení nejistoty měření 
splňuje, ale deklarovaných 
60 % ne. Obsahuje barvivo 
i dochucovadla. 

Z degustace: Měkká až blátivá konzistence, 
mozaika nepravidelná, vysoký podíl spojky. 
Vůně hodně po koření, méně po mase, chuť 
mdlá, na konci záruky nakyslá. Známka  3,1.

Značení: Velmi dobré a čitelné údaje.

Známka testu 4,1
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Jak číst tabulky
Cena: pro srovnání uvádíme ceny za 100 gramů, které jsme přepočetli z cen za balení.

Obsah masa: porovnáváme obsah masa zjištěný v laboratoři s obsahem masa dekla-
rovaným na obale od výrobců.

Laboratoř: uvádíme komentář výsledků zjištěných při analýzách, tedy obsah masa, 
tuku a soli, přídatných látek.

Z degustace: chuť, vzhled, vůni a konzistenci posuzovala desetičlenná porota, do níž 
jsme pozvali odborníky na masnou výrobu i samotné výrobce salámů. Hodnotili školní-
mi známkami od 1 (velmi dobrý) do 5 (špatný).

Značení: informace na obalech jsme posuzovali společně s odbornou poradkyní pro 
potraviny Irenou Michalovou ze Sdružení českých spotřebitelů.

Z čeho se skládá výsledná známka?
45 % obsah masa 
30 % senzorické hodnocení odbornou porotou 
15 % informace pro spotřebitele – rozdíl oproti deklaraci a značení obalů (úplnost, čitelnost) 
10 % složení 

Nejčastější vady v poslední den data spotřeby
Vzhled: v nákroji větší póry, dutinky a kolagenní částice, atypická mozaika, nestejnorodá 
a netypická barva, příliš světlé nebo příliš syté zabarvení, cizí zabarvení (křiklavé, našedlé, 
nazelenalé), nerovnoměrné vybarvení, krvavé skvrny, vyvstávající voda nebo tuk, vodnatý 
nebo příliš suchý vzhled, ložiska tuku.

Vůně: netypická, nevoní po mase, ostrá, slabá, mdlá, prázdná, zatuchlá, kyselá, stará, 
štiplavá, jinak cizí.

Chuť: málo nebo příliš slaná a kořeněná, kyselá, prázdná, mdlá, zatuchlá, žluklá, 
kovová, stará, štiplavá, jinak cizí.

Konzistence: příliš tuhá nebo měkká, drobivá, plátky nesoudržné, trhá se, gumová, 
vodnatá, suchá, nepružná.

Na skusu: výrobek tuhý, suchý, hrubý nebo měkký, mazlavý, vodnatý.

Jak salámy chutnají v poslední den trvanlivosti?
Salámy jsme nechali senzoricky otestovat také na konci data spotřeby. Bez větších 
výhrad zde uspěla třetina vzorků, převážně ty s vyšším obsahem soli. Sůl má totiž 
schopnost mdlou a nakyslejší chuť salámu ke konci doby spotřeby utlumit. Mikrobiolo-
gické zkoušky by jistě potvrdily přítomnost bakterií mléčného kvašení ve vyšších počtech 
ke konci doby spotřeby. Kvůli těmto bakteriím se objevuje kyselá chuť, někde i štiplavá. 
Končící doba spotřeby se projevila i vadami v konzistenci salámů – některé vzorky již byly 
hodně měkké, některé naopak hodně natužené. Změny by byly ještě výraznější, kdyby 
salámy byly uskladněny za horších, tedy měnících se podmínek. Je samozřejmé, že salám 
je tím lepší, čím je čerstvější.

rubrika podporována

Jaké přídatné látky můžeme najít v salámech? 
Stabilizátor
E 450 Difosforečnany 
E 451 Trifosforečnany 
E 452 Polyfosforečnany 
E 331 Citronan sodný 
E 466 Karboxymethylcelulóza
Zahušťovadla
E 401 Alginát sodný 
E 407 Karagenan 
E 407a Guma euchema 
E 412 Guma guar 
E 415 Xanthan 
E 425i Konjaková guma 
E 1422 Acetylovaný škrobový adipan

Antioxidant
E 300 Kyselina askorbová 
E 301 Askorban sodný 
E 316 Erythorban sodný 
E 315 Kyselina erythorbová
Konzervant
E 250  Dusitan sodný
Regulátor kyselosti
E 500 Uhličitany sodné
Látky zvýrazňující chuť a vůni
E 621 Glutaman sodný 
E 635 Ribonukleotidy, sodné soli
Barvivo
E 120 Erythroban sodný



www.svetpotravin.cz 21

PR článek

Co se skrývá pod nadstandardní 
kvalitativní charakteristikou?
Oceněný výrobek musí alespoň v jednom 
znaku prokázat nadstandardní kvalitativní 
charakteristiku. Tím je myšlena například 
technologie výroby – určitá tradice výrob-
ku, ruční zpracování, moderní postupy 
výroby; významný obsah některých ze 
složek, které obohacují výrobek – napří-
klad vláknina, vitaminy; dále pak nejrůz-
nější ocenění, které daný výrobek již získal 
a další. Tyto přidané hodnoty zaručují 
jistou jedinečnost ve vztahu k ostatním 
dostupným výrobkům na trhu. 

Kdo ocenění uděluje?
Od roku 2003 je značka KLASA udělována 
ministrem zemědělství a spravuje ji Od-
dělení podpory značek Klasa a Regionální 
potravina Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF). Poradním orgánem při 
udělování značky kvality KLASA je Hodnoti-

telská komise, která rozhoduje o doporučení 
nebo nedoporučení udělení značky KLASA.

Kdo je členem Hodnotitelské komise?
Hodnotitelská komise je složena z řad 
odborníků v oblasti potravinářství například 
zástupce Ministerstva zemědělství, Potravi-
nářské komory, Agrární komory, kontrolních 
orgánů Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce, Státní veterinární správy, Vysoké 
školy chemicko-technologické, Výzkumného 
ústavu potravinářského Praha a dalších. 
Hodnotitelská komise hodnotí nejen zasla-
nou dokumentaci, ale také samotný výrobek 
včetně obalu, senzorické stránky a prokázání 
nadstandardní kvalitativní charakteristiky. 

Jaká je platnost značky?
Značka je propůjčována na tři roky a její 
vlastnictví může být po této lhůtě prodlouže-
no, ale také může být při zhoršení kvality či 
porušení podmínek pro její získání odebráno.

Kdo kontroluje dodržování Pravidel 
pro udělování značky KLASA?
Požadovanou kvalitu a složení výrobků po-
suzuje a po jejím udělení kontroluje Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce a Stát-
ní veterinární správa. Vedle běžných kontrol 
u výrobců probíhají tedy ještě kontroly 
zaměřené pouze na výrobky s označením 
KLASA a protokoly z těchto kontrol zasílají 
jednotlivé inspektoráty Oddělení podpory 
značek Klasa a Regionální potravina. První 
kontrola zaměřená na nově oceněné vý-
robky probíhá vždy nejpozději do 6 měsíců 
od udělení této značky výrobku.

Podrobné informace o značce kvality 
KLASA jsou dostupné na stránkách  
www.eklasa.cz. ●

Značka kvality 
KLASA
Národní značka KLASA je značkou kvality a je udělována 
pouze kvalitním potravinářským a zemědělským výrobkům, 
které splní přísné kvalitativní a legislativní požadavky. 
Značka kvality KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům 
k lepší orientaci na trhu při identifikaci výjimečně kvalitních 
produktů v porovnání s běžně dostupnými konkurenčními 
potravinami. V současné době je oceněno KLASOU 1163 
výrobků od 227 výrobců.

Veřejnost měla možnost ochutnat a za-
koupit výrobky oceněné značkou kvality 
KLASA na výstavišti v pavilonu E v termí-
nu od 2. do 5. října. Značku KLASA pre-
zentovali na svých produktech následu-
jící výrobci: Masokombinát Polička, a.s., 
TOKO AGRI a.s., ÚSOVSKO FOOD a.s., SE-
MIX PLUSO, spol. s r.o., Amylon, a.s., La-
hůdky u Cábů s.r.o., GOLD SPICE, s.r.o., 
Hanácká kyselka s.r.o., EXTRUDO Bečice 
s.r.o. a Včelpo spol. s r.o.

KLASA SE PŘEDSTAVILA 
NA VELETRHU OLIMA 
V OLOMOUCI

Expozice KLASY na veletrhu Olima Zástupce společnosti Včelpo spol. s r.o.
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naše testování

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

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Za gothaj vděčíme jistému Johannovi 
Danielu Kestnerovi, který kyprou a zároveň 
pružnou směs promíchaného hovězího 
a vepřového masa prostoupenou zrnky 
špíčku vymyslel jako dělnickou svačinku. 
Dnes bychom ji nepřáli ani dělníkům, 
kteří na ulici pokřikují a pískají. Přitom 
s gothajem to zase tak špatné nebylo – až 
do 90. let dvacátého století se 100 kg tohoto 
měkkého salámu vyrábělo podle závazných 
norem: 29 kg hovězího zadního masa, 
29 kg libového vepřového masa, 5,5 kg 
tučného vepřového masa bez kůže, 35 kg 
sádla na špíček, 6 litrů pitné vody, koření 
a soli. Propad kvality přišel po zrušení 
státních norem a k částečnému zlepšení 
došlo až v roce 2003 přijetím vyhlášky 264, 
která stanovila, že gothajský salám musí 
obsahovat alespoň 40 % masa. Což všechny 
zakoupené vzorky deklarují. Rozdíly v chuti 
i kvalitě ovšem byly propastné. 

Dáte si kůži se sádlem?
Není to pravidlem tesaným do kamene, 
ale většinou se jedná o nepříliš kvalitní 
výrobek složený hlavně z náhražek typu 
kůže, sádlo, voda a škrob. Výjimkou byl 
vzorek Krahulík, zasloužený vítěz, který 
nám připomínal tento měkký salám tak, 
jak si ho pamatujeme z dětství. Vzorky 
umístěné na chvostu pořadí jako Tesco 
Value nebo Javořický Gothajský salám pak 

kromě nakyslé vůně spojuje i nepovedená 
konzistence a sporná chuť plátků, 
připomínající spíše pěnivou hmotu někdy až 
nakyslé chuti.

Éčko sem, éčko tam
Kromě pachutí a nevzhledné konzistence 
nás v gothaji čeká množství přídatných 
látek, protože kde chybí maso, tam výrobci 
musejí senzorické vlastnosti dodat jinak. 
Plejádu éček si můžete prohlédnout 
v tabulkách na protější straně. Dlužno 
dodat, že vzorky jsou seřazeny podle 
senzoriky, množství přídatných látek 
jsme do hodnocení pořadí nezahrnovali. 
Samozřejmostí je použití dusitanů (E250), 
nepříliš vhodných pro těhotné a kojící ženy 
a pro děti. Právě dusitany dodávají masným 
výrobkům jejich schopnost působit proti 
bakteriím a udržet si barvu i senzorické 
vlastnosti. Prodlužují jejich životnost 
a výrobci se bez nich proto neobejdou.

Pobledlá růžová guma
Hodnotíte při nákupu salámu převážně 
barvu? I ta může klamat. Barevná škála 
gothajů osciluje mezi pobledle růžovou 
přes růžovou až po nádech oranžové, což je 
způsobeno barvivy nebo kořením. Zaráží vás 
gumovitá konzistence, díky které je salám 
příliš pružný? Vděčíme za to guarové gumě. 
Potom se stačí na nebohý gothaj podívat 

ještě z výživového hlediska a je vymalováno. 
Příliš velké množství tuku, příliš nízký obsah 
čistých svalových bílkovin – nemusíme být 
odborníkem na výživu, abychom si snadno 
odvodili, že ani nízká cena se v tomto 
případě opravdu nevyplatí.

Méně je více
Pokud máte gothaj rádi, jistě vás ani tento 
test od jeho konzumace neodradí. Pokud si 
ho toužíte dát jednou za čas jako svačinku 
z nostalgie nebo zvědavosti, počítejte raději 
s tím, že kvalita odpovídá ceně (100 g salámu 
se dá v průměru koupit za 14 Kč). Dobrý 
gothaj se ale pořád najít dá.       ►

Název sice pochází ze jména německého města 
Gotha, ale pověstnou německou preciznost, 
kvalitu a chuť aby člověk v dnešním 
gothajském salámu pohledal. Většinou 
se totiž jedná o nepříliš kvalitní masný 
výrobek bez chuti a bez zápachu, zato 
plný přídatných látek, kůží, separátu, vody 
a škrobu. V redakci jsme proto testovali, zda 
má vůbec cenu ho dnes ochutnávat.

Nostalgickou svačinku 
si dobře vybírejte

Chuť a  vůni většině gothajských salá-
mů dodává E621, tedy glutamát sodný. 
Z  barviv je oblíbené barvivo E120, tedy 
košenila, která se získává z  vysušených 
těl samiček hmyzu dactylopius coccus, 
který žije na  kaktusech v  Peru nebo 
na  Kanárských ostrovech. Směs masa 
a vepřových kůží se dále u našich vzor-
ků neobešla bez konzervantů, stabilizá-
torů, směsí koření, zahušťovadel a  za-
hušťujících směsí, dusitanových solicích 
směsí, okyselovadel, aromat, regulátorů 
kyselosti, antioxidantů a dextrózy. V sa-
lámech ovšem můžeme najít i cukry, řep- 
kový olej, sušenou zeleninu apod.

CO NAJDEME  
V GOTHAJI?
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naše testování

Název  Gothajský salám 

Výrobce  Masozávod Krahulčí
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 12,90 Kč/100 g
Složení: vepř. maso 62 %, vepř. sádlo, voda, vepř. 
kůže (stabilizátor E466), škrob, sůl, konzervant 
E250, směs koření (stabilizátor E450, sůl, 
suš. zelenina, kvas. extrakt, koření, dextróza, 
antioxidant E316, barvivo E120, papr. extrakt, 
látky zvýrazňující chuť a vůni E621), zahušťující 
směs (vláknina, škrob, modif. škrob E1420, 
zahušťovadlo E415, E412), česnek

Název  Gothaj 

Výrobce  Masokombinát Plzeň
Zakoupeno Albert
Cena za balení 9,90 Kč/100 g
Složení: vepř. maso 35 %, vepř. sádlo, voda, 
hovězí maso 5 %, vepř. kůže, bramb. škrob, 
sůl s jodem, česnek, stabilizátor E450, směs 
extraktů koření, dextróza, látka zvýraz. chuť 
a vůni E621, antioxidant E315, barvivo E120, 
přír. aroma koření, zahušťovadlo E412, regul. 
kyselosti E500, konzervant E250

Název  Gothajský salám 

Výrobce  Steinex
Zakoupeno Globus
Cena za balení 17,90 Kč/100 g
Složení: vepř. maso 27 %, vepř. sádlo 27 %, 
hovězí maso 13 %, voda, škrob, dusitanová 
solicí směs (sůl, konzervant E250, E535), vepř. 
kůže, regulátor kyselosti E500, zahušťovadlo 
E412, stabilizátory E450, E451, barvivo E120, 
okyselovadlo E270, E330, směs koření, látka 
zvýraz. chuť a vůni E621, cukry, antioxidant E300, 
sůl, papr. extrakt E160c, aroma, řepkový olej

Název  Javořický Gothajský salám

Výrobce  Kostelecké uzeniny
Zakoupeno Billa
Cena za balení 16,90 Kč/100 g
Složení:  vepř. a hovězí maso 47 %, vepř. 
sádlo a kůže, voda, bram. škrob, sůl, 
stabilizátory E250, E450, E451, antioxidanty 
E300, E301, E330, emulgátor E471, regulátor 
kyselosti E500, koření, extrakty koření, látka 
zvýraz. chuť a vůni E621 

Název  Gothaj 

Výrobce  Masokombinát Plzeň
Zakoupeno Žabka
Cena za balení 13,90 Kč/100 g
Složení: vepř. maso 26 %, voda, hovězí maso 
14 %, vepř. sádlo, vepř. kůže, bram. škrob, 
dusitan. solicí směs (sůl s jodem + konzervant 
E250), sojová bílkovina, zahušťovadlo E412, 
emulgátor E471, stabilizátor E450, směs koření 
a extraktů koření, dextroza, antioxidanty 
E300, E316, regulátory kyselosti E330, E500, 
barvivo E120

Název  Gothajský salám 

Výrobce  Kostelecké uzeniny
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 9,90 Kč/100 g
Složení: vepř. maso 36 %, voda, vepř. sádlo, 
hovězí maso 14 %, bram. škrob, vepř. kůže, sůl, 
bram. vláknina, stabilizátory E250, E450, E451, 
zahušťovadlo E412, E415, látka zvýrazňující 
chuť a vůni E621, antioxidanty E300, E301, 
kultura mléč. kvašení, koření, aroma 

Na obalu číhá krahulec, k chuti zákazníka 
povzbuzuje nápis Zbystřete smysly. Kladně 
hodnotíme vzhled – tento vzorek vypadá tak, 
jak si gothaj pamatujeme z dětství. Navíc voní 
příjemně po salámu, chutná sice jako levnější 
výrobek, ale pořád průměrně dobře. Na rozdíl 
od některých jiných vzorků máme u tohoto pocit, 
že opravdu jíme salám. Bezlepkový výrobek.

Na pohled vzorek vypadá velmi dobře, pyšní se 
lákavě růžovou salámovou barvou. Voní jako 
typický měkký salám a navíc lehce zauzeně. 
Ovšem když přijde na chuť, zklamání na sebe 
nenechá dlouho čekat – konzument se musí 
spokojit jenom s vlhkou a mastnou  hmotou, 
navíc bez chuti. Plusem je uvedení alergenů 
a výživových hodnot. 

Nejoranžovější barva ze všech vzorků s vidi-
telnými kousky koření a špeku. Na povrchu 
jsou vzduchové bubliny, čemuž odpovídá 
i testovaná chuť, která u tohoto salámu 
není výrazná, natož pak salámová. I proto 
je sporný nápis na obalu „I maso lze mlsat“. 
U tohoto typu salámu mluvit o mase je zkrát-
ka příliš odvážné.

Vzorek nás překvapil většími kousky masa, je 
ovšem cítit po octu a mozaika je různorodá. 
Maso nepřipomíná chutí ani vzhledem nebo 
vůní. Chuť je blátivá, hmota narůstá v ústech při 
degustaci jako pěna. Chuť navíc padá na ja-
zyk a má i divný „ocas“, není tedy ani zdaleka 
příjemná. Negativně hodnotíme i špatně čitelné 
složení na obalu. 

Snaží se nalákat obalem s poutavými nápisy 
typu „Tradiční chuť“, „Šetrně dušeno v páře“ 
nebo „Z vybraných kusů hovězího masa“. Barva 
je svěží a „salámová“, obsahuje nejvíc kousků 
špeku ze všech vzorků, mozaika vypadá velmi 
dobře. S vůní už je to problematičtější. Lehce 
nakyslejší chuť a doznívající pachuť. Kladně 
hodnotíme uvedení alergenů. 

Už tenké a nesoudržné plátky napovídají, že 
o žádný kulinární skvost nepůjde. Konzistence 
je mazlavá, plátky se od sebe nelehko oddělují, 
vzorek je mastnější než zbytek testovaných pro-
duktů. Nepříjemná chuť se na jazyku naštěstí brzy 
rozplyne a odezní, což je jen plus. Bohužel asi plus 
tohoto výrobku jediné. Drobné body navíc získává 
i díky uvedení výživových hodnot na obalu.

1.

4.

2.

5. 6.

3.
VÍTĚZ
TESTU
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nemoci a potraviny

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, Akademie léčivé výživy (www.akademielecivevyzivy.cz)

V nákupních košících 
si vozíme zbytečnosti

Jak souvisí naše strava s délkou  
našeho života?
Strava je jedním z klíčových faktorů, které 
podmiňují délku našeho života. Je to 
jednoduché – tělo je živým organismem 
poháněným právě energií, kterou přijímá-
me ze stravy. Naše tělo můžeme přirovnat 
k autu. Jeho životnost závisí na více fakto-
rech, ale jedním z těch základních je kva-
lita paliva. Pokud dáváme do auta kvalitní 
čisté palivo, motor běží jako hodinky a má 
dobrý výkon. Stejně tak je to i s naším 
tělem. Čím kvalitnější a tím pádem čistší 
stravu bez chemických barviv, dochuco-
vadel, glutamátů a genetické modifikace 
přijímáme na denní bázi, tím déle je tělo 
funkční, schopné se regenerovat, čistit 
a odolávat různým situacím.

Jak se zbavit pocitu, že zdravé jídlo není 
moc chutné a jeho příprava je časově 
a finančně náročná?
Pokud chce člověk opravdu žít a netrávit 
čas obíháním lékařů a vyšetřeními, měl 
by se nad svým stravováním zamyslet. 
A hlavně – pokud se má člověk opravdu 

rád, tak proč by si měl sám ubližovat 
nevhodným výběrem stravy?  Pečení 
a vaření někdy zabírá i pár hodin času, 
takže z hlediska časového si rozhodně 
nemyslím, že připravit si zdravé jídlo by 
trvalo déle. Naopak. Jde o to si takovou 
změnu vyzkoušet a naučit se nové zpraco-
vání potravin. Dnes zdravé jídlo i vizuálně 
působí velice přitažlivě. A co se ceny 
týče? Myslím si, že to vychází podobně, 
především když vidím, kolik zbytečností 
lidé vozí v nákupních košících… I kdyby 
zdravé jídlo bylo dražší, sama vím, že 
nejlepší investice jsou do zdraví.

Které běžné potraviny, jež konzumujeme, 
přispívají k našemu stárnutí a přitom to 
třeba ani nevíme?
Všechno, co obsahuje bílý rafinovaný 
cukr, především ve formě různých nápojů, 
v jogurtech, tyčinkách a podobně. Dále 
ke stárnutí přispívají konvenční mléčné 
výrobky, bílé pečivo a maso. Za základní 
potravinu považuji i vodu, která se dnes 
bohužel konzumuje v neaktivní formě, jež 
přispívá ke stárnutí.

Čím naplnit spíž a ledničku, abychom byli 
dlouho živí a zdraví?
Ledničku naplňme velkým množství ovoce, 
zeleniny, různých dochucovadel, jako je miso, 
kvalitní olivy, hořčice bez bílého cukru, kvašené 
zelí, kimči a kvalitní za studena lisované oleje. 
Ve spížce je dobré mít různé druhy semínek, oříš-
ků a čočky, dale pak quinou, amarant, pohanku, 
cizrnu, celozrnnou rýži, mořské řasy, kvalitní 
mořskou či himalájskou sůl, med, strouhaný 
kokos, sušené ovoce, kokosový cukr a jiná pří-
rodnější sladidla. Také je dobré používat bylinky, 
kvalitní koření bez soli a glutamátů i dochuco-
vadla, jako je třeba nepasterizovaný jablečný 
ocet, umeocet a tamari sojovou omáčku.

Média jsou plná nabídek dietologů, výži-
vových poradců, kurzů a školení  
o potravinách... Jak zjistím, jaký způsob 
stravování je nejlepší právě pro mě?
Doporučila bych si o jednotlivých směrech 
něco přečíst či jít na přednášku a stravovací 
styl, který s vámi nejvíce zarezonuje, na sobě 
vyzkoušet po delší dobu. Tím zjistíte, jestli 
vám tento životní styl vyhovuje a přináší, co 
právě potřebujete.

„Pokud se má člověk opravdu rád, 
proč by si ubližoval nevhodným 
výběrem stravy?“ ptá se v našem 
rozhovoru Lucie Aujeská (foto), 
lektorka Akademie léčivé výživy, 
která absolvovala kurzy a přednášky 
o celostní přírodní medicíně, ajurvédě 
a makrobiotice. Od roku 2008 žije, 
vzdělává se a pracuje mezi Českem a Bali, 
kde realizuje projekty zaměřené na zkvalitnění 
života. Poradila nám, jaká podzimní strava je pro 
tělo nejlepší a čím si naplnit ledničku i spíž, aby 
nám naše zažívání poděkovalo.
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Někdy se člověk potřebuje stravovat „rychle” – 
jak se v takovém případě vyhnout fast foodu?
Jde to jednoduše, hlavně když má člověk 
jasně nastavené priority. Z vlastní zkuše-
nosti vím, že vedle fast foodu je většinou 
obchod, kde se dá koupit zdravější jídlo. Ale 
i ve fast foodu mají salát, takže se dá vždy 
vybrat. Já si s sebou v kabelce nosím buď 
tyčinky, sušené ovoce či kakaové boby jako 
tzv. rychlou zdravou energii na cestu.

Jak hodnotíte stravovací zvyky Čechů?
Z mého pohledu jsou velice nezdravé. Ráno 
spousta lidí začíná kávou a pečivem a skoro 
vůbec nepijí vodu. Strava obsahuje velké 
množství masných a mléčných výrobků 
a to vše v kombinaci buď s brambory či 
obilovinami. Češi se hodně přejídají nebo 
jedí nepravidelně.

Co je naším největším problémem?
Zásadním problémem je, že se neznáme, 

necítíme a neposloucháme. To souvisí 
s tím, že nemáme informace a vzdělání 
o tom, co jíst, jak naše tělo funguje a jak 
můžeme pečovat o zdraví. Někdy nám 
může chybět i odvaha dělat věci jinak a žít 
raději způsobem prevence a kultivace než 
degenerace a přežívání.
 
Jak hodnotíte českou kuchyni? Jaké je 
Vaše nejoblíbenější jídlo?
Česká kuchyně je pro mě velice těžká a ne-
zdravá. Vyrostla jsem na ní, takže některá jíd-
la jsou pro mě nostalgickou záležitostí a tedy 
chuťově lákavá. Nejoblíbenějším jídlem jsou 
pečené brambory s česnekem a kapusta.

Jak bychom se měli stravovat na podzim?
Na podzim doporučuji jíst všechnu zeleninu 
a ovoce, které se u nás sklidily v září. Ideální 
jsou polévky a pokrmy z dýně, zelí a kořeno-
vé zeleniny. Můžeme zvýšit množství ořechů 
a také si život, jak se říká, více okořenit.

Potřebujeme k běžné stravě ještě užívat 
potravinové doplňky jako vitaminy, váp-
ník, selen a jiné?
Bohužel v dnešní době, kdy zemina není 
dostatečně vyživená a nepřijímáme kvalitní 
vzduch a vodu, tak ano. Doporučuji vybírat 
doplňky, které mají schopnost začlenit 
se do buněčné struktury a nesou v sobě 
požadovanou informaci, protože jinak tělem 
v tom lepším případě jen projdou a vyloučí 
se. Určitě bych začlenila hořčík, vitamin D3 
a komplex vitaminů B. ●

INZERCE

Natankujte s námi povinné ručení
s bonusem 500 Kč

Uzavřete s Generali povinné ručení Komplet, Exkluziv a Exkluziv PLUS 
a získáte odměnu 500 Kč na nákup pohonných hmot 

v síti čerpacích stanic akceptujících CCS karty.

Platnost nabídky od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014.

Více informací na

generali.cz
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Dieta Cambridge patří mezi diety nízko-
energetické, často zkracované jako VLCD 
(very low calory diet). Denní příjem klienta 
činí maximálně 2500 kJ (600 kcal). Tyto 
diety se indikují převážně v případech, kdy 
lékař potřebuje pacienta rychle připravit 
k operačnímu výkonu nebo urychlit zlepšení 
jeho zdravotního stavu. Ale situace na trhu 
s přípravky na hubnutí je jiná. Většina lidí 
s nadváhou či obezitou se svěřuje do rukou 
odborníků na výživu (nutričních terapeu-

tů) nebo poradcům, kteří zastupují firmy, 
jejichž předmětem obchodního zájmu jsou 
přípravky na hubnutí. Je proto důležité si 
uvědomit, jakou cestou se chceme vydat. 
Pokud se rozhodneme zakoupit si prostře-
dek na hubnutí, měl by o našem konání 
vědět praktický lékař, který by mohl moni-
torovat náš zdravotní stav po celou dobu 
redukce hmotnosti. Některé diety jsou totiž 
tak nízkoenergetické, že mohou ohrožovat 
i zdraví jedince.

Porce záleží na výšce
Cambridge dietu proslavil Dr. Alan Howard, 
biochemik z Cambridge již v v 70. letech 
minulého století. Spolu s kolegy založili 
Asociaci pro studium obezity (Association 
for Study of Obesity, ASO). V letech 1970 
až 1977 pracoval na dietě, která by při 
minimálním množství kalorií obsahovala 
všechny potřebné výživné látky. Dieta byla 
nejdříve uvedena na trh v USA. V roce 1984 
bratr Dr. Howarda, Roger, uvedl dietu na trh 
ve Velké Británii. Principem diety je navo-
zení slabé ketózy. Nízký příjem sacharidů 
má za následek spotřebování zásobního 
glykogenu a donucení organismu, aby jako 
zdroj energie začal využívat tuky.
Nejrychlejší způsob, jak zhubnout, je držet 
Cambridge dietu jako jediný zdroj výživy – 
běžná strava je nahrazena dietními polévka-
mi, koktejly a žvýkacími tyčinkami z vysoce 
hodnotných živin velmi nízké kalorické 
hodnoty. Dieta obsahuje průměrně v jedné 
porci 14,4 g bílkovin, 2,7 g tuků, 14,1 g sacha-
ridů a 2,5 g vlákniny. Jedna porce obsahuje 
33 % doporučené denní dávky vitaminů, 
minerálů a stopových prvků. Denní energe-
tický příjem se liší podle velikosti postavy. 
Lidé do 170 cm přijímají 3 porce denně, tzn. 
příjem 1800 kJ, a lidé nad 170 cm 4 porce 
denně, tzn. 2400 kJ.       ►

S Cambridge dietou se prý dá zhubnout rychle, 
bezpečně a dlouhodobě. Jejím základem 
je výživový program spočívající v nahrazení 
stravy nutričně vyváženými instantními 
produkty Cambridge Diet, kdy podmínkou 
není zdlouhavé počítání kalorií, ani nutnost 
v průběhu diety sportovat. A když navíc 
tato dieta pojmenovaná po anglickém 
univerzitním městečku slibuje nulový jojo 
efekt, není divu, že je pro mnohé velkým 
lákadlem. V čem ale spočívají její úskalí?

Minimum kalorií,  
maximum výživy
Připravila Mgr. Andrea Křížová, foto shutterstock

diety
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1. krok A  415 – 554 kcal
3-4 porce Cambridge diet 
Jako jediný zdroj výživy, minimálně 1 týden, maximálně 12 týdnů – pod dohledem lékaře.

1. krok B  615 kcal
3 porce Cambridge diet  

+ 200 kcal bílkovin nebo 4 porce Cambridge diet + 200 ml odtučněného mléka 
Minimálně 1 týden, maximálně 12 týdnů – pod dohledem lékaře.

2. krok  810 kcal
3 porce Cambridge  
+ 150 g bílé ryby nebo 150 g kuřecích prsou bez kůže (grilované nebo vařené)  
+ 2 lžíce bílé nebo zelené zeleniny 
Doporučená doba dodržování programu je minimálně 1 týden. Povolená zelenina: artyčok, cuketa, 
lilek, brokolice, celer, řapíkatý celer, cibule, jarní cibulka, česnek, fazolové lusky zelené a bílé, hrá-
šek, chřest, kapusta, kedluben, květák, okurka salátová, paprika bílá a zelená, petržel, pórek, ředkev 
bílá, špenát, zelí bílé, žampiony. Listové saláty: ledový salát, hlávkový salát, rukola, římský salát, 
čekanka bílá, polníček, pekingské (čínské) zelí.

3. krok  1000 kcal
2 porce Cambridge diet  
+ 150 kcal ovoce k snídani + hlavní jídlo jako ve 2. kroku + 40 g těstovin, rýže nebo brambor  
+ 50 kcal ovoce, 1 sklenka mléka 
Doporučená doba dodržování programu je minimálně 2 týdny.

4. krok  1200 kcal
2 porce Cambridge diet  
+ 150 kcal ovoce k snídani + 300 kcal oběd (1 krajíc tmavého chleba, 1 plátek šunky, salát)  
+ 300 kcal večeře (ryba, zelenina, brambory) 
Doporučená doba dodržování programu je minimálně 2 týdny.

5. krok  1500 kcal a více
1 porce Cambridge diet  
+ 150 kcal ovoce k snídani + 350 kcal oběd (2 krajíce tmavého chleba, 1–2 plátky šunky,  
25 g netučného sýra, 50 kcal ovoce)  
+ 400 kcal večeře (kuřecí prsa bez kůže, 100 g špenátu, 40 g rýže natural nebo brambor,  
150 kcal ovoce) 
Doporučená doba dodržování programu je minimálně 2 týdny.

CAMBRIDGE DIETA V PĚTI KROCÍCH
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Polévky jsou krémové konzistence a jednotli-
vé porce se mixují s horkou vodou cca  
do 1/4 l. Prodávají se v různých chuťových 
variantách, oblíbené jsou kuřecí s houbami, 
žampionová, pórková s bramborem. Kdo má 
rád pikantnější chutě, může vyzkoušet polév-
ku rajčatovou, zeleninovou nebo orientální 
s chilli. Pokud je klientem člověk s nesná-
šenlivostí laktózy, může volit mezi polévkou 
pórkovou s bramborem a žampionovou.

Koktejl místo sladkostí
Koktejly jsou vysvobozením pro ty, kteří 
touží po „něčem sladkém“. Někdo ocení 
ovocnou chuť v podobě banánového nebo 
jahodového nápoje, exotiku zastupuje 
mango a vanilka a pro klienty, kteří si rádi 
dopřejí čokoládu, existují variace čokoláda, 
čokoláda s pomerančem a čokoláda s má-
tou. Koktejly karamel s vlašským ořechem 
a cappuccino nebo mléčný karamel se 
mohou připravovat spolu s čokoládou jako 
teplý nápoj. Bohužel vše je slazeno asparta-
mem, přitom by se jistě našlo i jiné přírodní 
nekalorické sladidlo. Informace pro alergiky 
je vyznačena na každém obalu. Z alergenů 
dominuje mléko a soja, objevují se stopy 
pšeničného lepku, fenylalaninu a ořechů. 
Lidé s laktózovou intolerancí mohou volit 
koktejl vanilkový, čokoládový, čokoládový 
s pomerančem nebo cappuccino. 
Jako vhodná snídaně nebo večeře se jeví 
ovesná kaše. Ovesná kaše má buď jablečno- 
skořicovou příchuť, nebo pekanovou s javo-
rovým sirupem a komu by nechutnala ani 

jedna z nich, má možnost mít kaši v přírodní 
podobě. Novinkou tohoto roku je rýžový 
pudink s vanilkovou příchutí. Tento pudink 
lze zařadit jako čtvrté jídlo během dne nebo 
po obědě jako dezert.

Tyčinka nahradí oběd
Pokud klient zvládne úvodní vstup do diety, 
jeho výsledky jsou uspokojivé a potřebuje 
malé zpestření, poskytují distributoři Cam- 
bridge diety tyčinky, které stejně jako ostatní 
produkty obsahují v jedné porci 33 % všech 
živin z doporučené denní dávky. V nabídce 
jsou různé druhy – jogurtová s citronovou 
příchutí, čokoládová s mátou, čokoládová, 
pomerančová, oříšková, brusinková a kara-
melová. Jejich největší předností je snadná 
dostupnost pro zaneprázdněné klienty, kteří 

tak řeší třeba oběd nebo svačinu. 
Podmínkou úspěšné redukce hmotnosti je 
dostatečný pitný režim. Množství tekutin 
ovlivňuje současná hmotnost klienta. Ideál-
ní je vypít 3 dl vody na 10 kg hmotnosti. Pít 
lze pouze čistou vodu (bez citronu, možno 
ochutit lístky máty), černý čaj, zelený čaj 
a bylinkové čaje. Kávu lze pít pouze černou, 
bez mléka. Cambridge dieta nabízí sladké 
nápoje s příchutí pomeranč a lesní plody. 
Jsou opět slazené umělým sladidlem, 
přičemž aspartam nesmějí užívat lidé, kteří 
jsou nemocní fenylketonurií. Dodržením pit-
ného režimu předchází klient dehydrataci, 
slabosti, bolestem hlavy, svalů, zácpě a ná-
ladovosti. Pití alkoholu je přísně zakázáno.
V počátcích diety, při stavech velkého hladu, 
se doporučuje konzumovat zeleninový nápoj 
z mořské soli, bramborového škrobu, extrak-
tu z kvasnic, palmového oleje, celeru, cibule, 
maltodextrinu, cukru, bylinek a koření. 
Celý redukční program je rozdělen do 5 zá-
kladních kroků. Krok první se dělí dle příjmu 
kcal na 1A 415 až 554 kcal a 1B 615 kcal, 

2. krok je nastaven na 810 kcal, 3. krok 
na 1000 kcal, 4. krok na 1200 kcal a 5. krok 
na 1500 kcal a více.
Dieta pod vedením zkušeného odborníka 
může přinést snížení hmotnosti a následné 
dlouhodobé udržovací období by mohlo 
zabránit vzniku jo-jo efektu. Nesmíme však 
zapomenout, že naše tělo potřebuje energii 
na vlastní fyziologické funkce i na vykonává-
ní činností během dne a denní příjem kolem 
2000 kJ (500 kcal) po nepřiměřeně dlou-
hou dobu může způsobit vážné zdravotní 
komplikace a ohrozit klienta na životě. Časté 
hypoglykémie v úvodu diety mohou snižovat 
pozornost při řízení vozidla nebo i při obslu-
ze strojů, náhlé nevolnosti mohou pociťo-
vat i ti, kteří nemají potvrzenou cukrovku. 
Lidé užívající antidepresiva mohou náhlým 
zhubnutím rozkolísat nastavené hladiny 
léků. Snižování přebytečných kilogramů 
bez vidiny reálné cílové hmotnosti může 
mít za následek vznik anorexie i bulimie. Je 
proto důležité si vybírat svého výživového 
poradce dobře a uvážlivě. ●
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Když v roce 1241 vtrhli Tataři do Evropy, 
málokteré město se dokázalo nájezdu 
Čingischánova vojska ubránit. Tábor si ta-
tarští vojáci rozložili na úpatí kopce Kotouč 
a město Štramberk obléhali několik dnů. 
Opevnění sice vydrželo, ale místním už do-
cházelo jídlo i voda. Začali se tedy modlit, 
aby jim Pánbůh seslal pomoc. Podle pověs-
ti se jí dočkali. Pánbůh se nad Štramberský-
mi opravdu slitoval a v noci poslal bouřku, 
která přinesla velkou vodu, jež ležení 
Tatarů vyplavila. Zůstaly po nich jen vaky 
s nasolenýma lidskýma ušima, které Tataři 
utínali křesťanům a posílali svému chánovi. 
Jestli byly uříznuté uši tatarských zajatců 

skutečnou inspirací dnešní pečené dobroty, 
už těžko prokážeme. Zato při návštěvě 
tohoto severomoravského městečka velmi 
rychle zjistíme, že není ucho jako ucho. 
Místní je totiž vyrábějí ve dvou základních 
verzích: jedny jsou válené a druhé lité.

Uši lité nebo válené
Válené uši obsahují med, který činí těsto 
tužším, a tedy vhodným pro vyválení tenkých 
placek a jejich následné upečení a srolování. 
Do litých uší se med nedává, jen cukr. Těsto 
je pak řídké a dá se nalít na plotnu. Ve Štram-
berku byste ale marně hledali jednotný 
recept. Co rodina, to jiná verze. Kromě toho, 

že je každý majitel přesvědčen o pravosti 
toho svého, také jej přísně střeží a předává 
z generace na generaci. Nicméně uši lité jsou 
vláčné a „jedlé“ hned po upečení, zatímco 
válené musejí zkřehnout.
Pokud snad máte raději medové těsto 
s dobrou ořechovou náplní, pak si můžete 
ke kávě pochutnat třeba na Klasickém 
medovém dortu nebo kuličkách MARLENKA 
od výrobce MARLENKA International, s.r.o. 
z Frýdku-Místku, která za toto zboží dostala 
ocenění KLASA. Pozadu nezůstává ani vý-
robek s tímtéž označením od firmy ARISTA, 
spol. s r.o. z Orlové. Je to zdejší oblíbený 
a moc dobrý frgál.        ►

Beskydy:  
Šifle, kontrabáš 
a Štramberské uši
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

rubrika podporována

Tentokrát se vypravíme do Beskyd a okolí, respektive 
do Moravskoslezského kraje, jehož většina území leží v českém 
Slezsku, zbývající část zabírá sever Moravy. Na jihu sousedí 
se Zlínským, na západě s Olomouckým krajem, na severu 
s polskými vojvodstvími Opolským a Slezským a na jihovýchodě 
se slovenskou Žilinskou župou. Na jeho území se nacházejí čtyři 
euroregiony – Beskydy, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko. Svou 
rozlohou zabírá 5 445 km² a hlavním městem je Ostrava.
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Tajný recept
Například František Šubrt našel rodinný re-
cept na uši na půdě své staré roubenky. Když 
ji vyklízel, objevil ve starém vojenském kufru 
balík starých not a mezi nimi recept. Byl ale 
zvláštní, ve čtyřech jazykových verzích. První 
byla z roku 1720, rozluštil až tu poslední, 
česky psanou, v místním nářečí. A byl to 
právě recept na válené uši. 
Od začátku roku 2007 jsou Štramberské uši 
prvním českým potravinářským výrobkem, 
kterému Evropská unie přiznala ochranu. 
Kompletní znění receptu samozřejmě 
nechce pan Šubrt prozradit. Jasné ale je, že 
do něj patří režná chlebová mouka, graha-
mová mouka, med, cukr, vajíčka, citronová 
kůra, badyán, pepř, hřebíček, anýz, karda-
mom, muškátový oříšek, nové koření, trocha 
rodinného tajemství a hlavně hodně lásky.

Štramberk, město v kopcích
Pokud se do Štramberku někdy vypravíte, 
nezapomeňte, že zajímavá tam není jen 
cukrářská dobrota, ale třeba i tzv. Trúba, 
zřícenina hradu nejasného původu. Neda-
leko města je i jeskyně Šipka, místo nálezu 
pozůstatků neandrtálského člověka a také 
tam můžete vidět létat jasoně modrookého, 
velmi vzácného motýla, kterého jinde v Čes-
ku nemáte šanci spatřit.

Sigmund Freud i Příborská šifle
Zavítáte-li do města Příbor, narazíte 
na osobnost Sigmunda Freuda, který se zde 
narodil, svým dílem v mnohém přeměnil 
psychiatrii k lepšímu a změnil přístup k ne-
mocím duševního rázu. Příbor je ale také 
znám medovým pečivem – perníkem, které 
bylo nejvíce žádáno o valentinských pou-
tích, jež se v Příboře konaly vždy 14. února. 
Nyní se každoročně v neděli kolem svátku 
sv. Valentina koná ve stejnojmenném ba-
rokním kostele mše a odpoledne je kostel 
zpřístupněn zájemcům o prohlídku, která 
běžně není možná. Prostranství za koste-
lem připomíná atmosféru dávných časů 
mládí našich babiček a dědečků, kdy se 
městem line vůně šiflí a jiných dobrot, ať už 
na zahřátí, nebo k zakousnutí.

Medové pečivo s příchutí mýtů
Toto spoustou dohadů, mýtů a nepravd 
opředené medové pečivo (perník) je pečeno 
podle dochovaného receptu ze začátku 
minulého století. Dříve byly topinky, jazejčky 
či šifle běžnými druhy perníkových výrobků 
(byly to perníky vykrajované nebo tlače-
né do forem ve tvaru tabulek), které dnes 
už skoro upadly v zapomnění. Mají tvar 
obdélníku s naznačenými dílky k odlamo-
vání, jsou středně tuhé, na jazyku se však 
rozplynou. Jsou z pšeničné hladké mouky, 
medu (na 1 kg mouky půl kilogramu medu), 
vajec, cukru a koření. Perníky se dříve pekly 
hlavně z žitné mouky a med byl často i pro 
svou nedostupnost nahrazován syrobem, 
k slavnostním příležitostem se ale používala 
mouka pšeničná a hodně kvalitního medu.

Moravskoslezské Beskydy
Horotvorné pohyby alpinského vrásnění 
zformovaly příkrovy, které jsou základem 

dnešních horských pásem Moravsko-slez-
ských Beskyd, rozčleněných hlubokými údo-
lími říček a řek. Tuto malebnou krajinu zdobí 
mozaika luk, pastvin, remízků a rozsáhlých 
lesů, valašské a goralské chalupy, ale i města 
a městečka se svým neopakovatelným kouz-
lem. Počátek osídlení oblasti sahá do pravě-
ku. Legendární jeskyně Šipka o tom poskytla 
řadu unikátních dokladů. Jednotlivá období 
vývoje zanechala na tváři měst, městeček 
i vesnic své stopy. Rozvoj řemesel a obchodu 

Kaple svatého Cyrila a Metoděje je oblíbeným výletním cílemSocha pohanského boha Slovanů Radegasta

VALAŠSKÝ KONTRABÁŠ
Ingredience: 1 kg brambor, 1/2 kg pohanky, 
30 až 40 dkg uzeného bůčku, 3 stroužky 
česneku, cibule, 2 až 3 lžíce sádla, 20 dkg 
tvrdého sýra, pepř a sůl, majoránka

Postup: Nejprve podle návodu na obalu uva-
říme pohanku. V druhém hrnci můžeme vařit 
oškrábané a na kostky nakrájené brambory. 
Mezitím nakrájíme cibuli a bůček na kostičky 
a česnek nasekáme na plátky. V pánvi rozpá-
líme tuk a zpěníme na něm cibuli i česnek – 
tři nebo čtyři minuty. Přidáme bůček, o chvíli 
později uvařenou pohanku a dochutíme solí, 
pepřem i majoránkou. Na závěr vsypeme 
uvařené brambory a promícháme. Přede-
hřejeme troubu na 200 °C, horkovzdušnou 
na 180 °C. Směs dáme do zapékací misky 
a posypeme strouhaným sýrem. V troubě 
zapékáme přibližně pět minut. Kontrabáš 
chutná nejlépe se zakysaným zelím.
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chutě českých regionů

umožnil některým městům vystavět unikátní 
domy, dokládající zručnost renesančních 
i barokních stavitelů, zednických mistrů 
a štukatérů. V horách stavěli lidé své příbytky 
převážně na potočních terasách nebo na ma-
lých rovnějších plošinkách svahů hor. Kolem 
dvora rostly jasany, jejichž větve se osekávaly 
na krmení, ve spodní části pozemků bývala 
pole, výše úhory, které se oraly každým třetím 
rokem, nad nimi pak louky a pastviny.

Cestou necestou
Dnes tuto členitou hornatinu protkává 
množství turistických i cyklistických tras, 
v zimě nás lákají sjezdové i běžecké tratě 
i mnohá horská střediska. Můžeme nejen 
zdolávat vrcholy zdejších podmanivých hor, 
ale na své si přijdou i milovníci historie, kte-
rá tu je přítomna často i jako živá upomínka 
na drsný život severského kraje. Pro zacho-
vání přírodních a kulturních hodnot rozsáh-
lých území beskydské krajiny, valašských 
pasek, kde zůstaly dřevěné stavby důmyslné 
lidové architektury, byly Beskydy v roce 1973 
vyhlášeny Chráněnou krajinnou oblastí. Nej-
vyšším bodem CHKO je Lysá hora (1324 m n. 
m.) a nejníže položeným územím jsou údolí 
s výškovým pásmem do 400 m n. m.

Pustevny
Dnes je to nejvýznamnější horské rekreační 
středisko Beskyd, pojmenované po poustev-
nících, kteří zde žili a z nichž poslední zemřel 
roku 1874. Pustevnám dominují dřevěné 
stavby postavené v lidovém slohu významným 
slovenským architektem Dušanem Jurkovičem 
(jedna vyhořela a nyní je v rekonstrukci). Před 
nimi stojí starobylá valašská zvonice a jižně 
i vyhlídkový altán Cyrilka. Z Trojanovic sem 
vede sedačková lanovka, kterou se svezete 
1600 m až na vrchol. Dolů pak můžete v létě 

sjet po silnici asi tři a půl kilometru na koloběž-
ce. Je to opravdu pěkný zážitek. V zimě zdejší 
terény uspokojí všechny sportovce, začáteč-
níky (Panoráma), pokročilé (Velká sjezdovka) 
i velmi zdatné lyžaře (Pod Kolibou). Běžecká 
trať Pustevny – Radhošť (1129 m n.m.) je nená-
ročnou hřebenovou trasou s výhledy do okolí, 
opačným směrem se dostanete na Martiňák. 
Další možností je cesta na chatu Mír, délka 
tratě tam i zpět činí 18 km.

Typická valašská jídla
Po sportovním výkonu si můžete v místní 
restauraci dát něco typického, například 
brynzové halušky, pečené skopové maso, 
frgále s hruškovou nádivkou (velký kulatý 
koláč s hrubší vrstvou rozvařeného roze-
mletého sušeného a ochuceného ovoce, 
dnes s povidly), nebo pravou valašskou 
kyselicu či kontrabáš. Zapomenout nesmí-
me ale ani na Anglickou slaninu speciál 
od výrobce BIVOJ Opava, Medovou šunku 
či Šunkovou tlačenku od známého výrobce 
Beskydské uzeniny a.s. Chodura z Frýdku-
-Místku, kteří nejen pro tyto výrobky získali 
označení KLASA.

Kdo by neznal Radhošť a Radegast
Hora Radhošť (1129 m) bývá tradičně 
spojována s uctíváním pohanského boha 
pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta. 
Podle legendy nechali jeho modlu na vrcho-
lu hory zbořit soluňští misionáři Konstantin 
a Metoděj, kteří po svém příchodu na Velkou 
Moravu v šedesátých letech 9. století údajně 
na Radhošť zavítali. Cestou z Pusteven 
na vrchol Radhoště ovšem i dnes na Rade-
gasta narazíme – a to na jeho známou sochu 
od Albína Poláška. Na vrcholu stojí kaple  
sv. Cyrila a Metoděje a hotel Radegast. K do-
stání je zde samozřejmě i pivo Radegast.

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm
Soubor staveb původních i rekonstru-
ovaných podle návrhu malíře a grafika 
Bohumíra Jaroňka byl budován od r. 1925, 
zahrnuje kopie fojtství z Velkých Karlovic, 
rekonstrukci dřevěného kostela z Větřkovic, 
tři původní objekty z rožnovského náměstí 
a kopii hospody z rožnovského náměstí. 
Areál je doplněn hřbitovem, řadou drobných 
hospodářských stavení a souborem pěti 
technických staveb – mlýna, pily a valchy 
z Velkých Karlovic, lisovny oleje z Brumova 
a kopie hamru z Ostravice. Všechny objekty 
jsou v provozu a je radost se dívat, jak pracu-
jí. Valašská dědina je rozsáhlým souborem 
chalup, ve kterém je v současnosti na 70 
roubených staveb, které svým umístěním 
a vybavením dokumentují osídlení Valaš-
ska. Většina obytných objektů je zařízena 
původním inventářem a přístupná. V areálu 
se nachází soubor salašnických staveb, 
sloužících chovu stáda původního plemene 
valašských ovcí. Musíte se ale připravit na to, 
že jsou postaveny v kopcích. ●

Horské městečko Štramberk je nazýváno moravským Betlémem

VALAŠSKÁ KYSELICA
Ingredience: 35 dkg kysaného zelí + 0,4 až 
0,5 litru nálevu ze zelí (kyselost polévky 
je třeba doladit dle vlastní chuti), 20 dkg 
valašské klobásky či kousek uzeného masa, 
30 dkg oloupaných nakrájených brambor, 
250 ml smetany, 60 g hladké mouky, 4 bob-
kové listy, 7 kuliček celého pepře, 3 kuličky 
nového koření, sůl, špetka mletého pepře

Postup: Oloupané brambory pokrájené 
na kostičky je třeba uvařit zvlášť v osolené 
vodě s kmínem. V druhém hrnci vaříme zelí, 
které jsme dobře vymačkali a pokrájeli. 
Nálev ze zelí vlijeme do hrnce a naředíme 
vodou. Pak vložíme zelí, koření a společně 
s klobásou vaříme do změknutí (někde se 
přidávají i houby). Ke konci přidáme uvaře-
né kostičky brambor. V hrnečku si připraví-
me tzv. zátřepku na zahuštění – do smetany 
nasypeme trochu hladké mouky a promí-
cháme. Poté ji pomalu vlijeme do polévky, 
dobře promícháme a vaříme ještě asi 
12 minut. Po talíři polévky si pak můžeme 
nabídnout ještě tzv. bramborový placek 
s uzeným masem. Je to vlastně bramborová 
placka podobná bramboráku, ale bez ko-
ření, jen osolená a usmažená na pánvi, pak 
přehnutá a naplněná uzeným. A na úplný 
závěr si s čistým svědomím můžeme dát 
i pohárek dobré slivovičky.
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PR článek

„Volba spotřebitelů a úspěch našich 
privátních značek s českými výrobky v této 
soutěži. Velký ohlas zákaznických akcí ori-
entovaných na Českou republiku, jako byla 
třeba Hvězda regionu, ve které jsme hledali 
nejoblíbenější české výrobky. To všechno 
jsou pro nás naprosto jasné signály, co si 
přejí nakupující v prodejnách Penny najít,“ 
vysvětluje vedoucí oddělení marketingu 
Penny Marketu Daniel Novotný.

Kdo je Hvězda regionu?
Že má Penny Market opravdu širokou 
nabídku českého zboží, je fakt; českých je 
zde 7 z 10 výrobků. To rozhodně není málo. 
„Právě zmiňovaná Hvězda regionu nám 
napomohla odhalit, co z našeho sortimentu 
mají zákazníci nejraději. Absolutní vítěz 
Hvězdy regionu získal 13,5 % z celkového po-
čtu hlasů; stalo se jím pivo Velkopopovický 
kozel. Druhé místo obsadil Sedlčanský Her-
melín, třetí v pořadí byla Lučina,“ odhaluje 
výsledky Daniel Novotný a dodává: „Letos 
na podzim jsme našim zákazníkům poprvé 
nabídli slevové kupóny. A zboží, na které 
slevy byly, si vlastně také vybrali přímo naši 
zákazníci. Vytipovali jsme je totiž na zákla-
dě výsledků z Hvězdy regionu,“ komentuje 
Daniel Novotný.

Podpora místních producentů
Penny Market hodlá i v budoucnu stále 
zvyšovat zastoupení českých výrobků ve své 
nabídce. A zákazníci tento postoj oceňují. 
Původ zboží zajímá stále větší počet lidí 
a preference českých výrobků stoupá.
„Jsme za to rádi, neboť prodejem místních 

produktů podporujeme české farmáře, 
pěstitele i stovky českých výrobců. To vše 
pomáhá naší ekonomice růst a ještě tím 
šetříme životní prostředí,“ přibližuje strategii 
Penny Marketu Daniel Novotný. ●

7 z 10 výrobků  
     je českých.  
           To je

Nakupujte hezky česky. 
To není pro Penny Market 
jenom prázdná fráze. 
Nejen svým sortimentem 
dává totiž Penny najevo, 
že naslouchá svým 
zákazníkům a že téma 
českých potravin  
mu není cizí.
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křížovka
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Připravila Jana Uhlířová, foto shuterstock

Jáhly jsou známé již z doby kamenné 
a proso jako takové patří k nejstarším 
kulturním plodinám. Do Evropy se dostaly 
během stěhování národů, Egypťané a staří 
Řekové z nich připravovali chléb, lihoviny 
a pivo, Etruskové je považovali za hlavní 
zdroj obživy a ve středověku byly velmi 
oblíbené i v našich krajích. Samotné proso 
není obilninou, ale travou, a má domov 
v Číně (kde patří mezi pět posvátných 
semen), východní Asii, Indii a jihovýchodní 
části Ruska. Proso se řadí do rodu trav 
z čeledi lipnicovitých, jedná se o jednoleté 
nebo vytrvalé byliny, stébla dorůstají výšek 
zpravidla 20 až 400 cm. V novověku jáhly 
na prvním místě popularity vytlačila rýže, 
ale v současnosti v souvislosti s vlnou 
obliby tradičních receptů a zájmu o zdravý 

způsob života zažívají renesanci. Jáhly 
jsou přirozeně bezlepkovou potravinou, 
proto jsou vhodné i pro osoby, které musejí 
dodržovat bezlepkovou dietu. Vzhledem 
k dobré stravitelnosti jsou výbornou 
potravinou i pro malé děti, seniory, osoby 
s citlivým trávicím traktem, rekonvalescenty 
nebo sportovce před a po tréninku.

Polévka, příloha i dezert
Proso bývalo jednou z hlavních součástí 
prosté lidové stravy a i dnes má široké 
kuchyňské využití – kromě polévek 
a hlavních jídel slaných i sladkých 
můžeme jáhly podávat jako přílohu, 
kdy skvěle nahradí například rýži. Lze je 
ovšem i zapékat, přidávat do omáček, 
zeleninových salátů a nádivek nebo 

rozmixovat do krémů. Jáhly se výborně 
rozvářejí, proto se dají použít i při výrobě 
zdravých cukrářských krémů, lahůdkových 
majonéz a pomazánek. Snadno se dají 
přidat i k bramborové kaši, rýžovému 
nákypu nebo do knedlíků.

Znovuobjevená 
zrnka jáhel
Jáhelník na sladko i na slano, kaše i škubánky – věděli jste, že 
všechny tyto tradiční české pokrmy lze připravit z loupaného 
prosa setého? Právě tak totiž vznikají malé žluté kuličky zvané 
jáhly, které si opět pozvolna hledají cestu na náš stůl. Mají 
totiž vysokou výživovou hodnotu, množství vlákniny, vitaminů 
i minerálů, navíc jsou velmi chutné, syté a lehce stravitelné.

co byste měli vědět o prosu

JAHELNÉ PLACKY
Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 500 g jáhel, 50 g hladké mou-
ky, sůl, olej

Postup: Jáhly uvaříme a rozmačkáme váleč-
kem. Když vychladnou, přidáme mouku a sůl. 
Prohněteme a z těsta vytvoříme placičky. 
Plech vyložíme pečicím papírem a placičky 
upečeme. Podávat je můžeme samostatně, 
s různými pomazánkami nebo s povidly.



www.svetpotravin.cz 35

Nechce se vám vařit? Naštěstí je dnes 
v obchodech k dostání i velké množství 
již připravených či instantních jáhlových 
pokrmů, oblíbené jsou například kaše. 
Dbáme na správné uskladnění jáhel, 
ukládáme je na tmavé a suché místo, 
které by mělo zabránit oxidaci zrnek 
a následné nahořklé a trpké chuti. Obecně 
je nejlepší je spotřebovat co nejdříve 
po nákupu, při kterém si nezapomeneme 
zrnka prohlédnout a zkontrolovat, zda jsou 
dostatečně pročištěna od nekvalitních zrn.

Potěší ledviny i žaludek
Potřebujete zhubnout? Jáhly vám budou 
dobrým pomocníkem. Obsahují totiž 
velké množství vlákniny, která napomáhá 
správnému fungování střev. Navíc se energie 

z nich uvolňuje postupně a má minimální 
tendenci ukládat se ve formě podkožního 
tuku. Jáhly jsou bohaté na železo, zinek, 
hořčík a draslík a jsou velmi vhodné i pro 
diabetiky. Finančně nás také nezruinují – 
balení o hmotnosti 500 g zakoupíme za cenu 
kolem 30 korun. Jáhly pomáhají správné 
činnosti ledvin a zvyšují vnitřní sekreci, takže 
působí blahodárně na žaludek, slinivku, 
slezinu a oči. Díky vysokému obsahu železa 
je ocení i pacienti trpící chudokrevností, 
značný podíl křemíku zase prospívá nehtům, 
vlasům a zubům. Proto se doporučuje 
každé ráno žvýkat jednu kávovou lžičku 
syrového prosa a zapít ho vodou nebo 
čajem. Pomáhají také při kvasinkových 
onemocněních a udržování hladiny cukru 
v krvi. Navíc mají na organismus zahřívací 
účinek, proto jsou vhodnou potravinou 
v podzimních a zimních měsících. Díky 
fosforu dokážou zahnat i únavu a deprese. 
V našem organismu působí zásadotvorně, 
což je v dnešní převážně kyselinotvorné 
stravě vítanou změnou. Odvar 
z neloupaného prosa slouží k pročištění 
organismu a k vyvolání pocení.

Jak je připravit?
Jáhly je vhodné před kuchyňskou úpravou 
pečlivě přebrat, propláchnout a opakovaně 
(dvakrát až 
třikrát) spařit 
horkou vodou, 
aby se zbavily 
hořké chuti. 
Po spaření jsou 
připraveny 
k další úpra-
vě, kterou je 
nejčastěji vaření 
v osolené vodě 
nebo v mléce. 
Jáhly není nutné 
předem máčet, 
vaří se asi 20 mi-
nut v přibližně 

dvojnásobném množství tekutiny (záleží, 
zda si oblíbíme jáhly spíše měkčí nebo 
tužší na skus). Vodu můžeme osolit a jáhly 
vaříme, dokud nezměknou. Po odstavení 
z plotny je můžeme nechat ještě pod poklič-
kou „dojít“. Jáhly můžeme vařit i s masovým 
nebo zeleninovým vývarem. ●

co byste měli vědět o prosu

JÁHLY SE ZELENINOU
Doba přípravy: 30 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 150 g jáhel, 2 rajčata, 1 cuketa 
nebo lilek, 1 paprika, 1 cibule, nastrouhaný 
sýr na ozdobení, koření dle chuti

Postup: Jáhly uvaříme, zeleninu omyjeme, 
očistíme a nakrájíme na menší kousky. 
Cibuli oloupeme, nakrájíme a dáme zesklo-
vatět na pánvičku. Přidáme nakrájenou 
zeleninu, kterou na cibuli podusíme.  
Dochutíme kořením a přidáme uvařené 
jáhly. Posypeme strouhaným sýrem.

JÁHELNÍK SE ŠVESTKAMI
Doba přípravy: 45 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 400 g jáhel, 750 ml mléka, 
2 lžíce cukru (lze použít i javorový sirup 
nebo med), sůl, 50 g másla, 200 g sušených 
švestek, 3 vejce, 2 dl mléka, 1 lžička skořice

Postup: Sušené švestky večer předem 
namočíme. Jáhly zalijeme vařící vodou, 
promícháme, vodu slijeme a ještě jednou 
propláchneme. Zalijeme 750 ml mléka, 
přidáme cukr a sůl. Pozvolna dusíme téměř 
doměkka. Přidáme část rozpuštěného másla, 
propláchnuté švestky a skořici. Promícháme 
a urovnáme do vymazané zapékací formy. 
Zalijeme vajíčky rozšlehanými v mléce a po-
kropíme zbylým máslem. V troubě přede-
hřáté na 180 °C pečeme dozlatova. Můžeme 
ozdobit švestkami a zakysanou smetanou. 

 INZERCE

PODZIMNÍ POTĚŠENÍ 
PRO OKO I CHUŤOVÉ POHÁRKY
Roční období plné barev a vůní je opět tu a s ním i pro podzim tak 
typické dýně. Existuje mnoho rozličných druhů této oblíbené zeleniny. 
Využívat se dají jak v kuchyni, tak i pro vytvoření okrasných dekorací. 
A postačí nám pouze dýně, nůž, svíčka a fantazie. 

Sezóna dýní začíná 
od  prvního říjnového 
týdne i  v  obchodech 
Tesco – zákazníci prá-
vě nyní najdou na  pro-
dejních pultech rozší-
řenou nabídku, která 
bude k dispozici po celý 
měsíc. Chutnou polév-
ku, která zahřeje tělo 
i  mysl, si můžete uvařit 
z oblíbené dýně hokkai-
do, jejíž chuť můžeme 
přirovnat k  pečeným 
kaštanům. Vytvořit svým dětem strašidelnou halloweenskou výzdo-
bu pak zvládnete vydlabáním a vyřezáním maxi dýní. 

Skvělým tipem, který zajisté ocení každá kuchařka, je přehledný re-
ceptář s  inspirací na zpracování těchto chutných podzimních plodů. 
V obchodech Tesco je nyní přiložen ke každé speciální dýni na vaření.
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Kde se vzala Vaše vášeň pro vaření?
Samozřejmě doma jsme vařili jako v každé 
rodině. Od dětství mne bavilo pomáhat 
mamince v kuchyni. Ale velkou inspirací pro 
to, stát se kuchařem, byl pro mne můj děda, 
který vařil v tehdy vyhlášeném pražském 
hotelu Flora. To byl asi ten nejsilnější impuls, 
který mne nasměroval k profesi kuchaře.

Kým se inspirujete v profesním životě?
Sleduji vývoj gastronomie, ale nejvíce mne 
inspirují zahraniční špičkoví kuchaři. Ne-
myslím tím pouze mediálně známé držitele 
michelinských hvězdiček. Nevařím soutěžní 
jídla nebo jídla na efekt. Inspirací je pro mne 
každý kuchař, který dělá poctivou kuchyni 
založenou na místních tradicích a surovi-
nách. To se snažím uplatňovat i ve své praxi, 
i když občas si neodpustím i nějaký „úlet“ 
do kuchyní exotických.

Máte oblíbenou surovinu,  
kterou rád používáte?
Líčka, protože patří k nejchutnějším masům 
vůbec. Dají se dělat na mnoho způsobů, ale 
nejraději mám klasický recept – telecí líčka 
na víně. Přes noc je pomalu vařím v červeném 
víně. Nemusím zdůrazňovat, že jak líčka, tak 
červené víno by měly být co nejkvalitnější, 
aby výsledek naplnil chuťová očekávání.

Nedělají lidé chybu, když k přípravě mas 
na víně používají vína levná a nekvalitní?
Vše, co při vaření do jídla dáte, ovlivní jeho vý-
slednou chuť, vůni a konzistenci. Asi by nikoho 
nenapadlo udělat si doma svíčkovou z masa 
pokrytého vrstvou loje, nebo místo smetany 

použít do omáčky vodu. Bohužel často je 
lidem líto kupovat na vaření kvalitní a dražší 
víno. Neuvědomují si, že víno se v jídle vždy 
zredukuje a tedy se zintenzivní jeho senzorické 
hodnoty. Pokud použijete levné víno nevalné 
chuti, pak v jídle se jeho negativní vlastnosti 
znásobí. Dá se říci, že by mělo platit, jaké víno 
k jídlu piju, takové bych měl při jeho přípravě 
použít, nebo jak já říkám – když tam dobré 
dáš, tak tam dobré zůstane.

Jak hodnotíte českou kuchyni?
Česká kuchyně po druhé světové válce 
pomalu upadala a zapomínala na tradiční 
místní suroviny, které předkové v kuchyni 
zpracovávali. Naštěstí v poslední době 
se tyto suroviny opět začínají objevovat 
na trhu. Zajímavé jsou pro mne také tradiční 
i moderní metody přípravy jídel. V poslední 
době například populární konfitování nebo 
vaření při nízké teplotě. Spojení moderních 
technologií a tradičních surovin je pro mě 
dobrodružstvím, které mne baví pokoušet.

Existuje mnoho moderních technologií 
přípravy jídel, jaké využíváte Vy?
Je třeba vyzkoušet a vybrat ty, které se 
hodí k našemu konceptu. Osobně využívám 

Restaurace Hajnovka 
na pražské Vinohradské 
třídě byla vždy vyhlášeným 
podnikem. V minulosti 
ovšem pouze svým pivem. 
Až po rekonstrukci a nástupu 
nového šéfkuchaře 
Daniela Průši se stala 
jednou z mála restaurací 
s poctivou a chutnou kuchyní 
za rozumnou cenu v centru 
metropole. Daniel Průša jí 
prostě vdechl novou sílu.

Věřím jen tomu,  
co uvařím z gruntu sám
Připravil Pavel Hanuška, foto Pavel Hanuška
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klasickou metodu pomalého vaření při nízké 
teplotě. Tato metoda zdůrazní strukturu pře-
devším u masa a plně rozvine chutě a vůně 
pokrmů. Využívám jak konfitování, což je 
vaření masa, ponořeného v tuku a vlastní 
šťávě, kuchařskou hantýrkou takzvané 
„tažení“, kdy se pokrm ohřívá dlouhou dobu 
pod bodem varu. Z nejmodernějších techno-
logií je to sous vide, což je vaření za nízkých 
teplot ve vakuu. Tím, že je maso, zelenina 
nebo ovoce neprodyšně uzavřeno v plas-
tovém sáčku, ze kterého je odsát vzduch 
a tak vloženo do vody, se nic ze suroviny 
nevyvaří. I mne se dotkla móda tzv. moleku-
lární kuchyně. Ale nejsem jejím fanatickým 
uživatelem, spíše využívám některé postupy 
k ozvláštnění pokrmů.

Myslíte si, že českou kuchyni  
je možné modernizovat?
Zaprvé si nemyslím, že česká kuchyně je za-
staralá, jak to občas z médií slyším. Lidé mají 
rádi tradiční jídla v klasické úpravě. Je tomu 
tak i v zemích, které jsou kolébkami moderní 
kuchyně, jako je Francie nebo Itálie. I ve Fran-
cii si můžete v dobrých restauracích pochut-
nat na tradičních hutných pokrmech, které 
jsou uvařeny dle prastarých receptů. Ovšem 
česká kuchyně by měla nabídnout i moderní 
jídla. Ale třeba na zeleninových jídlech nebo 
jídlech z luštěnin není nic moderního, ta byla 
na jídelníčku našich předků denně. Jde jen 
o to vrátit českou kuchyni do tradičních ko-
lejí, kdy se nepoužívaly tak velké porce masa 
a kuchaři si více vyhráli s přílohami. Nejjedno-
dušší kroky k modernizaci vidím v odlehčení 
dnešního stylu příloh a nezahušťování mou-

kou. I klasický recept může působit moderně 
a splňovat nutriční kritéria.

Jaký máte názor na polotovary a umělá 
dochucovadla?
Myslím, že se jedná o zbytečnosti, které se 
možná v domácnosti mohou někomu zdát 
jako prostředky pro úsporu času, ale do pro-
fesionální gastronomie nepatří. Já osobně 
je nepoužívám. Šlo to bez nich i našim před-
kům, tak proč by to nemělo jít nám? Pokud 
se jídlo vaří z kvalitních surovin a věnuje se 
mu odpovídající množství péče při přípravě, 
žádné další přípravky nepotřebuje.

Jaké největší problémy vidíte v gastrono-
mické vzdělanosti vašich hostů?
Dnešní doba je plná informací, ale hodně 
lidí si mezi nimi neumí vybrat ty kvalitní. 
Především televize je v tomhle ohledu někdy 
odstrašujícím případem, kdy se na obrazov-
ce objevují kromě skutečných profesionálů 
i pseudokuchaři. To jen strhává zpět snahu 
profesionálních poctivých kuchařů dostat 
českou gastronomii na vrchol, kde byla 
začátkem 20. století.

Jaké největší problémy vidíte v gastrono-
mickém školství?
Myslím si, že dnešní mládež chodí na školy 
hlavně kvůli výučnímu listu a ne kvůli tomu, 
aby se dál věnovala řemeslu. Proto se třeba 
od dnešních učňů místo šikovnosti čeká 
nejvíc to, jestli vůbec dorazí na pracoviště. 
Znám to z vlastní zkušenosti s učni. Pokud 
se kuchařina nedělá srdcem, ale jen jako 
zdroj příjmu, nikdy to nebude lepší.

Jaké zásadní nedostatky vidíte v perso-
nálním obsazení v restauracích?
Často se setkávám s nevzdělaností. Lidé to 
občas mohou vidět i v televizních pořa-
dech. Vyučený kuchař neumí uvařit ani 
základní jídla. Dnes už ale není až takový 
problém najít alespoň průměrného kucha-
ře, jako spíše dobrého číšníka. Toho může 
dělat prakticky kdokoliv, bez jakýchkoliv 
znalostí. A pak to také dopadá tak, jak 
často v restauracích vidíme.

Jaké je Vaše profesní motto?
Základem úspěchu je respekt k surovinám 
a přemýšlení nad tím, co s nimi udělám. Vě-
řím jen tomu, co si z gruntu připravím sám. ●

RECEPT od Hajnovky
TELECÍ PEČENĚ S HRÁŠKOVÝM PYRÉ 

Ingredience: 600 g telecí pečeně, sůl, pepř, olej, kuřecí vývar, 
máslo, 500 g hrášku, 50 g šalotky, špetka soli, cukr, olej, 100 ml 
kuřecího vývaru, 200 g tučných kachních jater, 50 g pražených 
jedlých kaštanů (loupaných), 1 lžíce zakysané smetany, 1 lžička 
medu, jedlé květy na ozdobu

Postup
Maso očistíme, zabalíme do folie, abychom dosáhli kulatého tvaru. Dáme 
do sáčku a vaříme při 60 °C tři hodiny. Maso osušíme a opečeme na oleji 
ze všech stran. Necháme odpočinout. Na pánvi zredukujeme kuřecí 
vývar, dochutíme solí, pepřem a zjemníme máslem. Na oleji necháme 
zesklovatět šalotku, přidáme hrášek, opečeme a zalijeme kuřecím 
vývarem. Osolíme a přidáme cukr. Vaříme 10 minut do změknutí hrášku. 
Vše rozmixujeme dohladka. Poté rozmixujeme dohladka také kaštany, 
smetanu a med. Játra nakrájíme na menší kousky, opečeme zprudka asi 
půl minuty z každé strany a osolíme. Podáváme spolu s masem.

4 hodiny, pro 4 osoby
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Filipe, jaký jsi v jídle? Vybíravý, nebo sníš 
všechno, co se před tebe postaví na stůl?
Filip: Ty bláho, tak to je těžký. Většinou sním 
všechno.
Dita: Ale trvá mu to půl dne a ještě na ulici 
má bouli v puse. 
Filip: Některá jídla prostě úplně nemusím.

Která to jsou a na kterých si naopak po-
chutnáš nejvíc?
Od mamky mi nejvíc chutná koprovka 
a od babičky svíčková. Nemusím játra.

Jak Filipa jako strávníka  
hodnotí maminka?
U jídla je většinou zasněný, často mám 

pocit, že ani neví, co jí. Zato je plně koncent-
rovaný na všechno, co „lítá“ kolem.

Pamatujete si, jak jste se stavěla k jídlu Vy 
v jeho věku?
Já si radši nepamatuji nic, ale moje máma 
říká, že je Filip celý po mně.

Bylo těžké přivést Filipa k jídlu?
Po týdnu půstu ne… Teď vážně, docela to 
byla fuška. Kdybychom dali jen na Filipa, tak 
by snad ani jíst nemusel.

Filipe, jak ti chutná ve škole?
Docela dobrý, ale nejvíc se těším, když jsou 
na školním jídelníčku sladká jídla.

A jak v cateringu při natáčení? To je asi vět-
ší dobrodružství než ve školní jídelně…
Dobrodružství určitě. Když třeba jíte ve sta-
nu a kolem vás fučí vítr nebo je bouřka, 
která vám ten stan uprostřed jídla odnese 
nad hlavu. To se nám fakt stalo při natáčení 
seriálu Vyprávěj.

Umíš říct, při jakém natáčení ti chutnalo 
nejvíc?
Moc jsem byl spokojený právě na Vyprávěj. 
Tam jsem miloval panenku a ráno jsem si 
nechával opéct slaninu.
 
Uměl bys před kamerou zahrát, že ti chutná 
něco, co ti ve skutečnosti dobré nepřijde?
Ano, určitě ano. Jednou už jsem dostal straš-
ný blaf. Asi to měla být knedlíčková polévka, 
kterou normálně od maminky miluju. Jinak 
se kluci docela snažej.

Ohodnoť maminku, jaká je kuchařka.
Skvělá… A s babičkou dohromady je to 
ještě lepší!

Už sis i ty někdy stoupnul za plotnu?
Ano. Buď jsem vařil puding nebo koktejl.

O jedenáctiletém herci a klavíristovi Filipu Antoniovi se už 
delší dobu mluví jako o „novém Tomáši Holém“. Proslavila ho 
zejména komedie Líbáš jako ďábel, ale na svém uměleckém 
kontě toho má Filip mnohem více. Ostatně talent měl po kom 
dědit: jeho maminku Ditu Hořínkovou znají zejména fanoušci 
hudebního divadla. Jak to vypadá, když matka a syn zasednou 
ke společnému stolu?

Maminka je skvělá kuchařka. 
S babičkou dohromady!
Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv Divadla Kalich, shutterstock

chutě slavných
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Dito, prozraďte, jak to u vás doma je 
s vařením při Vašem zápřahu v divadle 
a Filipových aktivitách. Stíháte?
Stíhám. Musím. A co nestihnu, dožene 
manžel. Ten se naštěstí vařečky, cibule ani 
česneku nebojí.

Jak vypadá takový typický pracovní den 
ve vaší rodině?
Je to fičák. S manželem se každé ráno 
těšíme, když k nám nad ránem přicupitají 
naši kluci Filip s bráchou Viktorem se ještě 
trochu dospat. Pak ještě třikrát zazvoní 
budík a musí se z pelechu ven. Přestože 
máme ráno systém a rituály, odchází-
me pravidelně o pět minut později, než 
chceme. Hlavní ale je, jak říká můj manžel, 
se každým dnem prosmát. Člověk má 
vždycky dvě volby. Naštvaně mektat, nebo 
se s mnohým smířit, přijmout to a ještě si 
udělat nějaký vtip.

Jakým způsobem si dělíte povinnosti?
Snídani připravuji já, do školy a školky 
vodí děti manžel. Viktor se pravidelně těší, 
že Filip na ulici předvede etudu s doprav-
ní značkou, kterou jakoby nevidí, narazí 
a padne k zemi. Viktor se může potrhat 
smíchy. No a právě Viktor s tatínkem pak 
zase bafají na paní učitelku, každý den z ji-
ného koutku, aby její leknutí byla tutovka. 
Pak už to sviští.

Povídejte.
Manžel do penzionu, který vybudoval, 
a já na zkoušku do divadla, na kore-
petici, do rozhlasu nebo učit mladé 

talenty, případně na zkoušku s mými 
muzikanty z ArtHarmony. Odpoledne 
s klukama na klavír, zpěv, fotbal, šerm, 
domácí úkoly, uvařit… Pak do divadla 
a po představení maily, resty a tak 
dále. A občas v noci ještě peču štrúdly. 
Logistika zkrátka musí být, to jsem 
viděla už doma u mámy. Tu výhodu 
oceníte den nato.

A pokud k běžnému kolotoči přibude ještě 
Filipovo natáčení?
Pak je režim pochopitelně tak trochu 
naruby. Ale zvládnout se dá všechno. 
Když je práce potěšením, tak i s jazykem 
na vestě vykouzlíte úsměv, protože je to 
velké štěstí, za které denně děkuji.

Jak se vlastně Filip dostal k herectví 
a hudbě?
On vlastně vyrostl pod piánem. Bydleli 
jsme tenkrát ve větší místnosti s ku-
chyní, koupelnou, přičemž centrem 
veškerého dění byl klavír, CD přehrá-
vač a volný prostor uprostřed pokoje, 
kde jsem tenkrát trénovala vypeli-
chanou kočku Grizabellu do muzikálu 
Cats. Zpívala jsem mu krásné árie, 
prskala na něj, čmuchala a vlnila se 
v touze najít co nejlepší kočičí výraz. 
Filip byl fantastickým posluchačem 
a hltal každou mou grimasu či tón. Byl 

mu tehdy sotva rok. V divadle pak se 
mnou býval na zkouškách, tam zase 
usínal pod piánem.

Takže nutit jste ho nemusela?
Je to naprostý nadšenec. Denně se ptá, 
co budeme dělat, kam půjdeme, kdy 
bude hrát v divadle, jestli to bude jenom 
zkouška, nebo už představení. Největší 
nebezpečí vidím zatím v tom, abychom ho 
neutahali a z jeho radosti se nestala noční 
můra. S celou rodinou se snažíme nad ním 
držet ochranná křídla. Strážíme jeho sny, 
touhy a podporujeme je. Náročná období 
zkoušek kompenzujeme výlety do přírody.

Sama se udržujete ve skvělé formě. Mučí-
te se dietami?
Děkuji, v tomhle jsem tak trochu dítě štěs-
těny. Diety opravdu nedržím. Snažím se 
poslouchat své tělo. Vím, že bez snídaně 
nemůžu fungovat. To je pro mne asi nej-
zásadnější jídlo celého dne. A pak podle 
časových možností jedno teplé jídlo každý 
den. Před představením nebo koncertem 
moc nejím, abych to na jevišti udýchala. 
Ale úplně hladová být také nemůžu, zase 
bych neměla sílu a energii. Takže to větši-
nou řeším nejraději banánem nebo prostě 
ovocem či zeleninou.          

chutě slavných

Filip má talent nejen pro herectví, ale i pro hudbu

DOMÁCÍ MOZZARELLA
Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby
Ingredience: 2 l mléka, 1 lžička kyseliny 
citronové, 1/2 lžičky syřidla, sůl

Postup: Kyselinu citronovou rozmícháme 
ve studeném mléku, následně ho zahřejeme 
na teplotu 38 ºC, přidáme syřidlo a minutu 
mícháme na vypnuté plotně. Počkáme, až 
se začne oddělovat syrovátka. Během něko-
lika minut (výjimečně i po hodině) budeme 
mít v hrnci zvlášť sražené mléko a tekutinu. 
Scedíme, 250 ml syrovátky odložíme. Sraže-
ninu necháme odpočinout v cedníku, dokud 
z ní neodkape zbytek syrovátky. Základ 
mozzarelly zahřejeme v misce minutu v mi-
krovlnné troubě, pak prohněteme rukama 
a ještě půl minuty zahřejeme v mikrovlnce. 
Poté zpracujeme rukama jako kynuté těsto, 
po chvíli sýr půjde natáhnout a nebude se 
trhat. Vytvoříme z něj velkou kouli a uložíme 
do roztoku z 250 ml vody, 250 ml syrovátky 
a lžíce soli do chladu.

VEPŘOVÁ PANENKA SE SLANINOU 
A SÝREM COTTAGE
Doba přípravy: 30 minut, pro 5 osob

Ingredience: 750 g vepřové panenky, 150 g 
krájené slaniny, rozmarýn, 1 kelímek sýru 
cottage, bylinky podle chuti, 1 chilli paprička, 
olivový olej, sůl, pepř

Postup: Maso nakrájíme na špalíčky, 
každý propíchneme a prostrčíme snítku 
rozmarýnu. Osolíme, opepříme, ovážeme 
slaninou. Opékáme na pánvi na rozpále-
ném olivovém oleji z každé strany, dokud 
se slanina neopeče dozlatova. Sýr osolíme, 
opepříme, přidáme nasekané bylinky, chilli 
papričku. Poté stejné porce sýra klademe 
na každý kousek masa, které jsme vložili 
do pekáče. Pečeme v předehřáté troubě 
na 200 °C necelých 10 minut. Podáváme 
s bramborami.



www.svetpotravin.cz40

Masu se vyhýbáte?
Masožravec úplně nejsem, ale z jídelníčku 
ho nevyčleňuji. Sladkosti moc nemusím, 
i když tvarohový dort nebo štrúdl od naší 
babičky je neodolatelný. Moc ráda mám 
rýži, zeleninu ve woku a rybu. Losos je 
opravdová jednička. A pak já, Filip i Viktor 
milujeme mozzarellu, jak nám ji připra-
vuje „náš táta Vláďa“. Jinak si myslím, 
že jsme hodně aktivní rodina. Lyže, kola, 

voda, skály, prostě milujeme přírodu, 
a jak to jen jde, někam vyrážíme, aktivně 
se kocháme jejími krásami.

Jaké jsou blízké plány vás obou?
Filip: Připravuji se na klavírní koncerty 
a průběžně točím Etiketu o slušném 
chování. Jsem pozvaný ještě na několik 
castingů, tak uvidíme, co z toho vyjde. 
Pořád taky přemýšlím o námětu, chtěl 

bych totiž zkusit něco natočit úplně 
sám. Napsat si příběh, najít prostředí 
a pak to taky natočit. Ale bude za tím asi 
hodně práce. 
Dita: Zrovna dáváme dohromady vánoční 
program s klukama s ArtHarmony, čekají 
mě také nějaké konkurzy, vánoční turné 
a těším se na nové výzvy. Soukromě taky 
něco plánuji, ale to si ještě chvíli nechám 
sebe, abych to nezakřikla. ●

chutě slavných

KDO JSOU DITA HOŘÍNKOVÁ 
A FILIP ANTONIO
Dita debutovala na divadle v osmi letech, dnes je vyhledávanou muzikálovou 
i operetní herečkou (Cats, Miss Saigon, Evita, Romeo a Julie, Kabaret, My Fair 
Lady, Čardášová princezna, nyní Mam'zelle Nitouche, Adam a Eva, Casanova, 
Sněhová královna…). Vystupuje i jako sólová zpěvačka s řadou význačných 
spolupracovníků (Richard Pachman, Jaroslav Svěcený aj.). Společně s pianis-
tou, houslistou a kytaristou tvoří uskupení ArtHarmony. Točí pro film i televi-
zi, působí také jako moderátorka či pedagožka.  
Filip udělal první krůčky před kamerou už v osmnácti měsících. Vystupuje s Kühnovým dětským sborem, 
hraje na klavír (zvítězil v národní soutěži ZUŠ), má za sebou řadu rolí na divadle (momentálně v muzi-
kálech Osmý světadíl, Adam a Eva, Andílci za školou, Casanova či Sněhová královna)i ve filmu a televizi 
(Líbáš jako bůh, Líbáš jako ďábel, První republika, Vyprávěj, Ve stínu, Muži v naději, Helena).

 INZERCE

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA DOVOLENÉ 
NA HORÁCH V ČR I V ZAHRANIČÍ

FIRST MINUTE
20152015

na hory o jarních prázdninách

800 600 600www.dovolena.cz
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Čínská kuchyně se kultivovala tisíce let 
a vždy dbala na uspokojení tří smyslů. 
Barevná kombinace surovin musela lahodit 
očím, vůně navnadit čich a chuť ohromovala 
vyvážeností. Díky této dokonalé harmonii 
si čínská kuchyně vydobyla tak vysokou 
oblibu, že všude na světě najdeme čínské re-
staurace a bistra. Nakolik jsou zde podávaná 

jídla autentická, o tom se může host neznalý 
poměrů čínské přípravy jídla jen dohadovat, 
ale přesto budí pozornost nápaditostí a ne-
komplikovanou přípravou. Čínská kuchyně 
je plná tajemství, která stojí za to objevovat. 

Hůlkami ke štíhlosti
Z čínské historie je známo, že jídelní hůlky 
měly bezpečnostní funkci. Ve staré Číně 
císaři používali u stolu stříbrné hůlky, aby 
poznali otrávené jídlo. Když stříbro přišlo 
do kontaktu s jedem, zčernalo. Za čínskou 
dlouhověkost a štíhlost prý mohou také 
hůlky. Vědci zjistili, že jídlo, které je kon-
zumováno hůlkami, je o dost zdravější než 
jídlo, které konzumujeme příborem. Do úst 
se vkládají jen malá sousta, což zabrání v hl-
tání, přispívá k lepšímu rozkousání a tedy 
i trávení. Ale nejmocnější čínskou zbraní je 
koření. Má posvátné poslání a mistři kuchaři 
je dokáží na gram přesně použít.

Vůně pěti koření
Nenechte se zmást tvrzením, že chuť čín-
ského jídla tvoří pět druhů koření a záplava 
sojové omáčky. Vnímavý jazyk rozezná vůni 
na suché pánvičce upraženého sečuánského 
pepře hladce rozdrceného se směsí hvězdič-
kového anýzu, mletého hřebíčku, fenyklo-
vých semínek a skořice, ale v Číně se používá 
na tisíc dalších druhů koření, bylinek a léči-

vých hub, o kterých v naší zeměpisné šířce 
nemáme ani potuchy. Připravují se z nich 
nálevy, lektvary, marinády a omáčky, které 
se zakomponují do jídla, a vy můžete mít 
pocit, že jste právě polkli kousek lahodně 
upraveného masa, ale ve skutečnosti se 
může jednat o rafinovaně připravenou zele-
ninu či tofu.         ►

Připravila Šárka Škachová, foto autorka, shutterstock

Kde je kuchař  
polovičním lékařem

potraviny ve světě

Autentická čínská kuchyně 
se vaří jen v Číně a většinou 
je na hony vzdálená tomu, co 
se podává v čínském bistru 
v Evropě. Vzhledem k rozloze 
Číny musíme pojem „čínská 
kuchyně“ vnímat pouze 
za geografické označení, neboť 
ve skutečnosti existuje celá 
řada regionálních kuchyní, 
které se od sebe liší obrovskou 
rozmanitostí, ale vždy jsou 
příkladem dokonalého využití 
všech lokálních surovin 
a tradic regionu.

Kachna a její porcování v Pekingu
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Byliny promlouvají s nebesy
Číňané rozdělují byliny na dvě skupiny. 
Byliny císařské jsou tzv. superbyliny, které 
mluví s nebesy a působí všude a na každého. 
Patří k nim ženšen, kurkuma, kořen čekanky, 
kořen zázvoru, kustovnice čínská, kopretina 
řimbaba atd. Druhou skupinu tvoří tzv. byli-
ny středu, kam patří např. bazalka posvátná. 
Ale kdyby měl čínský znalec vybrat jednu su-
perbylinku, vyzdvihl by kurkumu. Ve správ-
né kombinaci je považována za všelék. 
Návštěva čínské lékárny dokazuje, že tu jsou 
lidé s přírodou ve velmi přátelském vztahu. 
Tradiční čínská medicína používá k léčbě 
škálu přípravků z říše rostlin i zvířat.

Kachna hvězdou show
Stará Čína mizí v Pekingu před očima a ustu-
puje moderní architektuře, ale duch zlaté éry 
této metropole přetrvává v gastronomických 
specialitách. Pekingská kachna se tu připra-
vuje podle dobového receptu a ochutnat 
ji je téměř povinnost. Připravuje ji několik 
specializovaných restaurantů, z nichž nejstar-
ší z nich se pečení této lahůdky věnuje více 
než 150 let. I když se v Číně drůbež tradičně 
konzumuje nasekaná na malé kousky i s kost-
mi, v případě proslulé pekingské kachny to 
neplatí. Ke kulinárnímu zážitku totiž přispívá 
krom skvělé úpravy i servírování, které je po-
jato jako velká show přímo před zraky hostů.

Umění pečení
Příprava pekingské kachny spočívá v umění 
dostat před pečením pod kůži vzduch. 
Kachna se spaří, potře sladkou marinádou 
a po zaschnutí se do břišní dutiny nalije 
horká voda. Kachna se zašije a zavěsí za krk 
do velké pece roztopené dřevem z ovocných 
stromů. Tím se docílí zvláštní technologie 

úpravy, že vnitřek se vaří a zvenčí se kachna 
peče. Kůže se stane dokonale propečenou 
a křehkou lahůdkou, která není mastná 
a v ústech se rozplývá. Než se kachna upeče, 
vystrojí vám kuchaři kachní banket. Z kach-
ních drobů dokáží připravit víc než stovku 
lahůdek podávaných za tepla i studena.
Pekingskou kachnu vždy doprovází pařáček 
s tenkými horkými placičkami, bulky sypané 
sezamem, proužky jarní cibulky a hustá 
tmavá omáčka. Kuchař dopraví z kuchyně 
právě upečenou kachnu a začne porcovací 
ceremoniál pro dvě ruce a ostrý nůž. Za pár 
minut kachnu vykostí a maso nakrájí až na 
120 tenkých plátků, přičemž každý kousek 
masa musí mít i kousek vypečené kůže. 
Kam se podějí všechny kachní kosti? Skončí 
v kuchyni, protože síla čínské kuchyně se 
ukrývá v masokostním vývaru. Silný kachní 
vývar se podává po kachním ceremoniálu 
v malých mističkách na posílení těla. Věřte 
tomu, že je silný jako slavná Čínská zeď! Krom 
kostí se vaří s pařátky i kachními hlavami.

Foodfestival pod širým nebem
Denně se kolem deváté večerní v centru 
Pekingu rozvoní jídlo ze stovek pouličních 
stánků. Voňavá ulička Wangfujing v centru 
Pekingu patří k nejnavštěvovanějším mís-
tům. Byla založena již roku 1276 za vlády 
čínské dynastie Ming a její plocha dosahuje 
více než 2 000 m2. V nekonečné řadě stánků 
s jídlem se propaguje tradiční i moderní 
gastronomie s delikatesami, nad kterými 
se tají dech. Tolik neobvyklých pokrmů 
na jednom místě jinde nenajdete: smažený 
hmyz, štíři, housenky bource morušového, 
stonožky, krysy, mořští koníci, exotická 
zelenina, houby, ovoce, nudle, knedlíčky, 
maso všeho druhu.

Kult čajových lístků
První čaj z Číny do Evropy dovezli Holan-
ďané roku 1610. Jednalo se o zelený čaj, 
protože jiný čaj Číňané zatím neznali. Byl 
lisovaný do malých kostiček a sloužil jako 
platidlo. Zelený čaj se nefermentuje, jen 
napařuje a suší. Tak si udržuje zelenou 
barvu a vyšší obsah vitaminů a minerálů. 
Kalíšek čaje dostanete po celý den všude. 
Konvička se vypláchne vroucí vodou, do-
vnitř se vloží pár čajových lístků (zpravidla 
2-4 g na 150 ml tekutiny) a zalije převařenou 
vodou ochlazenou na 70 až 80 °C. Doba 
louhování se pohybuje od 30 vteřin do 3 mi-
nut, podle druhu čaje. Kvalitní zelené čaje 
se dají použít opakovaně na 5 až 6 výluhů, 
ale každý další výluh musí trvat o něco 
déle než předchozí a teplota vody se musí 
úměrně tomu zvyšovat.

Z Pekingu do Šanghaje
Tradiční kuchyň Pekingu je od kuchyně 
Šanghaje vzdálená asi tak dalece, jak dlouhá 
je cesta moderním rychlovlakem z jednoho 
města do druhého. Na kuchyni Šanghaje 
se podepisuje blízkost moře, proto tu jsou 
ve velké oblibě ryby, mušle, kalamáry 
a všechno živé z mořských vod. Právě zde 
můžete ochutnat vyhlášenou čínskou po-
choutku – polévku ze žraločích ploutví.

Jak si užít Čínu?
Jezte to, co vám voní, a myslete na to, že 
co je v Číně dobré, nemusí být od pohle-
du pěkné. V tradiční restauraci se nikdy 
nevaří ze zmraženého polotovaru. Maso je 
čerstvé a zelenina se zpracovává křehká 
a svěží. Platí zásada, že čínské jídlo se 
neohřívá. Kuchař vždy rozehřeje nový 
wok a přidá čerstvé suroviny. Nepátrejte 
po původu masa a nenechte se odradit 
před ochutnáním! Je s podivem, že čínské 
umění napodobit všechny originály světa 
vyneslo čínským ručičkám titul „mistr 
fejku“, ale přitom pravou čínskou kuchyni 
do světa neexportují. Ani v případě, kdy 
jsem dostala ujištění, že v kuchyni stojí nad 
wokem čistokrevný Číňan. Příběh čínské 
kuchyně má pro mě ještě jednu podstatnou 
stránku. Po návratu z exotické země jsem si 
uvědomila, že posvátnost jídla řeší všechny 
staré knihy čínské medicíny. Shodují se 
v tom, že principy stravování a vaření se 
musí přizpůsobit principům, které řídí Nebe 
a Zemi. Měla jsem příležitost ochutnat jídlo 
od kuchařů, kteří respektují krom tradičních 
receptur i dávné principy a nic se nevyrovná 
jídlu v autentické pekingské či šanghajské 
restauraci. Originál čínského jídla zůstává 
v Číně a nikde ve světě jsem nejedla nic 
chutnějšího. Jídlo je polovinou úspěchu 
tradičního léčitelství a čínský kuchař si titul 
polovičního lékaře užívá plným právem. ●

Nabídka exotických pokrmů v uličce Wangfujing v Pekingu

potraviny ve světě
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potraviny ve světě

z ČínyRECEPTY

Ingredience: těsto: 500 g hladké mouky, 210 ml vlažné vody, špetka soli, 
náplň: 500 g mletého masa, 1-2 vejce, svazek jarní cibulky, 3 tenké plátky 
zázvoru, 4 stroužky česneku, trocha čínského zelí, špetka sečuánského 
pepře, 4 lžíce sojové omáčky, 2 lžíce vína, namáčecí omáčka: 100 ml 
sojové omáčky, 2 lžíce švestkového vína, 1 lžíce rýžového octa, kousek 
chilli papričky

Postup
Z mouky, vody a soli připravíme nudlové těsto, které tence vyválíme. Vy-
krajujeme malá kolečka, která plníme masovou směsí, zabalíme, zavaříme 
do vroucí vody a po cca 8 až 10 minutách varu taštičky scedíme, vyskládá-
me na misku a podáváme s pikantní namáčecí omáčkou.

ČÍNSKÉ TAŠTIČKY JIAOZI 60 minut, 60 ks taštiček (4 až 5 porcí)

Ingredience: 600 g vepřového masa (nejlépe bůček), 7 lžic sojové omáčky, 
7 lžic švestkového vína, 2 lžíce cukru, 2 cibule, 3 stroužky česneku, 3 hvězdičky 
badyánu, kousek zázvoru, olej nebo sádlo

Postup
Maso nakrájíme na kostky o velikosti 2x2 cm a na rozpáleném omast-
ku opečeme ze všech stran. Horké maso vyjmeme a krátce ponoříme 
do vroucí vody. Do vypečeného tuku přidáme cukr a necháme krátce 
zkaramelizovat. Přilijeme sojovou omáčku a švestkové víno. Marinádu 
zahřejeme, přidáme do ní nadrobno pokrájenou cibuli, plátky česneku 
se zázvorem a badyánové hvězdičky. Přidáme maso, přiklopíme těsně 
pokličkou a na mírném ohni dusíme zvolna až do úplného změknutí.

VEPŘOVÉ KOSTKY V KARAMELU 40 minut, 4 porce

ČÍNSKÁ ČAJOVÁ VEJCE 
Ingredience: 1 porce černého čaje, 2 hvězdičky badyánu, kousek celé 
skořice, 4 lžíce sojové omáčky, 1/2 lžičky mleté soli

Postup
Vejce uvaříme ve skořápce do poloměkka a ihned je zprudka ochladíme. 
Lžičkou naklepeme skořápku tak, aby rozpukala, ale neodpadávala. 
Do kastrůlku dáme 250 ml vody a zahřejeme. Přidáme sáček s čajem, 
skořici, sojovou omáčku a sůl. Do marinády ponoříme vejce a necháme 
pozvolna vařit cca 30 minut a poté je ve vývaru necháme vychladnout. 
Nejlépe až do druhého dne. Skořápku oloupeme a vejce podáváme 
s tmavou omáčkou, např. ústřicovou.

40 minut, 4 ks
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příběhy jídla

Můžeme ovšem vůbec mluvit o svíčkové 
omáčce, nebo se jedná pouze o svíčko-
vou na smetaně? „Zastánci první varianty 
vycházejí ze zeleninové omáčky, kterou 
kdysi řemeslníkům vařila mistrová, než se 
před zimou rozešli ze služby domů,“ uvádí 
k původu svíčkové portál CzechSpecials.cz. 
„Protože večeřeli za tmy, při svíčkách, zača-
li prý omáčce říkat svíčková. Jejich odpůrci 
odkazují na kuchařky Anuše Kejřové nebo 
Marie Janků-Sandtnerové, které obě se 
zeleninou pečou pravou, prošpikovanou 
svíčkovou.“ Ať tak či tak, pro přípravu té 

nejlepší omáčky je zásadní kvalita surovin. 
Navíc na svíčkovou neexistuje jednotný, 
všemi uznávaný recept. 

Srnčí, daňčí, králičí nebo krůtí?
Příprava svíčkové vyvolává i spoustu 
otázek. Má se zelenina v závaru přípravy 
pasírovat nebo mixovat? Má se maso péct 
zvlášť, nebo dusit se zeleninou? Je dobré 
svíčkovou péct či dusit v tlakovém hrnci? 
A patří do svíčkové hořčice? Jisté je, že 
každá rodina střeží svůj recept jako oko 
v hlavě a předává si ho z generace na ge-

neraci. Co kraj a kuchařka, to tedy trochu 
pozměněný recept. 
Základem omáčky je však vždy smetana 
a kořenová zelenina. Chuť výsledného 
pokrmu ovlivňuje nejen zmiňovaný výběr 
ingrediencí, ale také jejich poměr. Nikdy 
by neměla chybět pravá hovězí svíčková 
nebo zadní pečeně, houskové knedlíky, 
brusinky, citron a šlehačka. Za zástupce 
zeleniny jsou to mrkev, celer, petržel, 
uplatnění ale najde i cibule. Dále se 
používá citronová šťáva nebo ocet, cukr 
(karamel), sůl, hladká mouka, smetana 
na vaření, šlehačka, zakysaná smetana 
nebo mléko, hořčice a vývar z hovězího 
masa. Pokud není k dispozici hovězí 

Nechybí v žádném žebříčku typických národních jídel, 
nejlepší je den odleželá a patří k národnímu dědictví – 
svíčková je prostě českým unikátem díky své kombinaci 
surovin i chutí. Najdeme ji už i v domácí kuchařce 
Magdaleny Dobromily Rettigové z roku 1826, která radí, jak 
ji připravit bez kořenové zeleniny, jež se začala používat 
až později. Jaké trendy panují při přípravě svíčkové dnes? 
A kdo a kde (kromě maminky) vaří tu nejlepší?

Historie  
národního pokladu
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Svíčková  je  vysoce  kvalitní,  šťavnaté 
maso  ze  zadní  čtvrtě  jatečně  opraco-
vané  půlky  jatečného  skotu.  Název  je 
odvozen od tvaru masa, připomínající-
ho svíci. Vepřová svíčková se častěji na-
zývá panenka nebo panenská svíčková.

CO JE SVÍČKOVÁ?
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příběhy jídla

zadní, připravuje se pochoutka z falešné 
svíčkové, hovězí kýty nebo květové špič-
ky. Použít se dá také srnčí, daňčí, králičí 
a krůtí maso. Maso se dále prošpikovává 
slaninou nebo špekem. Tolik k masu, 
ke knedlíku snad jen podotkněme, že 
nejlepší je samozřejmě houskový, domácí 
a dobře uvařený, a z koření se omáčka 
neobejde bez bobkového listu, nového 
koření, černého pepře, pro experimentá-
tory doporučujeme vyzkoušet i snítku 
tymiánu nebo rozmarýnu.

Nejzásadnější ingredience
Pokud si při přípravě svíčkové už do-
statečně věříte, můžete změřit své síly 
s ostatními amatérskými i profesionální-
mi kuchaři. Každým rokem se totiž v září 
koná v Červeném Hrádku u Jirkova oblí-
bená soutěž ve vaření svíčkové, při které 
porota hodnotí vůni, konzistenci omáčky, 
zpracování masa, chuť a celkový umělec-
ký dojem. Soutěž vznikla jako spor dvou 
kamarádů, kteří se nemohli dohodnout, 
který z nich vaří tuto českou klasiku lépe 

a jaké ingredience se do té „správné“ 
svíčkové dávají. Dnešní úspěšní vítězové 
klání prozrazují, že nejvíce záleží na do-
chucení, kdy někteří přidávají bílý jogurt, 
víno nebo jablko, ale především na tom, 
zda vaříme s láskou. A s takovým přístu-
pem nezbývá než nevěřit gastronomic-
kému guru Zdeňkovi Pohlreichovi, který 
předpovídá soumrak svíčkové do dvaceti 
let, tak prý je těžká a staromódní. Svíč-
kovou si ovšem podle nás Češi jen tak 
snadno vzít nenechají. ●

TIPY ŠÉFKUCHAŘŮ
•  Pokud přidáme do omáčky trochu karame-
lu, zvýrazníme tím její chuť. 

•  Zeleninu  můžeme  před  přípravou  opéct, 
dodá svíčkové barvu.

•  Nejlepší  pro  přípravu  svíčkové  je  maso 
z mladého býka.

•  K  omáčce  se může  podávat  i  karlovarský 
knedlík, jeho výrazná chuť však může chuť 
omáčky přebíjet.

•  Pokud zeleninu jenom propasírujeme, má 
svíčková hrubší strukturu, pokud  ji  rozmi-
xujeme, má jemnější chuť.

•  Výběr  zeleniny  menší  velikosti  zaručuje 
plnější a svěžejší chuť.

Doba přípravy: 2 hodiny + 1 den odležení
Ingredience: 750 g hovězí svíčkové nebo zadního hově-
zího masa, 50 g slaniny, sůl, mletý pepř, 2 větší mrkve, 
150 g celeru, 1 petržel, 1 větší cibule, 5 kuliček celého 
pepře, 3 kuličky nového koření, 3 bobkové listy, špetka 
tymiánu, 150 g másla (rozpuštěného), citronová šťáva, 
100 g  plnotučné hořčice (podle chuti), 2 lžíce hladké mou-
ky, 250 ml smetany ke šlehání, případně mléka na zředění, 
cukr, citron, brusinkový kompot
Postup: Maso  očistíme,  zbavíme blan,  prošpikujeme  sla-
ninou,  osolíme  a  opepříme.  Cibuli  nakrájíme  nadrobno, 
zeleninu nastrouháme. Na zeleninu do pekáčku položíme 
maso, přidáme koření, pokapeme citronovou šťávou a po-
lijeme rozpuštěným máslem. Přiklopíme a necháme jeden 
den v  lednici odležet. Druhý den maso podlijeme malým 
množstvím vody a pod poklicí dusíme v troubě doměkka. 
Měkké maso vyjmeme a dáme odpočinout, z omáčky od-
straníme koření, především bobkový list. Omáčku v pekáč-
ku na sporáku pomalu přivedeme k varu. Přidáme hořčici, 
zasypeme 2 lžícemi hladké mouky a krátce orestujeme. Za-
lijeme smetanou a na mírném ohni za občasného míchání 
provaříme.  Je-li  omáčka příliš hustá,  zředíme  ji mlékem. 
Přecedíme a měkkou zeleninu propasírujeme do omáčky. 
Podle chuti dosolíme, okyselíme citronovou šťávou nebo 
přisladíme.  Maso  nakrájíme  přes  vlákno  na  jednotlivé 
porce,  vložíme  zpět  do  omáčky  a  prohřejeme.  Podává-
me s houskovým knedlíkem, ozdobenou plátkem citronu 
a s brusinkovým kompotem.
Letošním výhercem soutěže o nejlepší svíčkovou se stal 
Jaroslav Petrů, který omáčku, která nakonec uspěla, vařil 
celých pět dní. Tajemnou přísadou, díky které se stal vítězem, 
jsou švestková povidla, která přidává do omáčky, uvařené dle 
výše uvedeného receptu. (www.czechspecials.cz)

SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ
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dobrodružství v kuchyni

Dlouho mi připadaly obyčejné. 
Až skoro nudné. Ale vždycky je co 
objevovat. Jediný víkend ve Francii 
způsobil, že si díky bramborám 
dopřávám malé dobrodružství 
každou chvíli. Pokaždé s jiným, ale 
vždy chutným výsledkem.

Už naše babička říkávala: „S pytlem brambor 
a hrncem sádla se dá přežít cokoli.“ A fakt je, 
že brambory se vám nemusejí nikdy přejíst. 
Pokud se rozhodnete vyzkoušet všechny 
krajové recepty na bramborová jídla, jen 
s naší malou zemí si vystačíte na roky. Moje 
dobrodružství ale započalo ve Francii. 
„Uvařte brambory ve slupce a čekejte mě 
v šest,“ psala jsem domů sms z prvního 
výletu do Savojských Alp. Cestou z letiště se 
za mnou intenzivní vůně sýrů táhla jako ocas 
Lišky Ryšky. V kuchyni jsem pak první vydo-
lovala z tašky reblochon. Právě ten je totiž 
základem lahůdky, která se připravuje snad 
ve všech hospůdkách kolem francouzských 
sjezdovek – tartiflette. Brambory zapečené 
se slaninou a především sýrem reblochon, 
jehož podstata vytvoří základ skvělého 
krému kolem brambor, z kůrek se pak stanou 
delikátní opečánky. První „francouzské 

francouzské brambory“, jak se doma začalo 
pochoutce říkat, oslnily celou rodinu, ale já 
jsem nebyla spokojená. Něco chybělo. Takže 
přišlo ke slovu studium pramenů. Jasně – 
na horách mi zapomněli říct, že se brambory 
zalévají smetanou. Stačil tenhle malý krůček. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o horské jídlo, 
takové obyčejné, rozhodla jsem se, že mu pár 
experimentů nemůže škodit. Jejich výsledky 
varují – pozor na jiné sýry. Z české produkce 
se dá reblochon úspěšně nahradit jediným, 
a to hermadurem. Jiné jsou mdlé, nebo nedě-
lají kůrku, nebo se neroztékají krémově.

Krém bez sýra? Je to možné?
Studium pramenů přineslo ještě vedlejší 
produkt – narazila jsem na gratinované bram-
bory, někde se také uvádí bramborový gratin. 
Podle návodů a popisů mělo vzniknout něco 
podobně dobrého jako tartiflette, ovšem 
úplně bez sýra. Že by mléko jen tak vytvořilo 
v troubě kolem brambor krém? A navíc se 
pracuje se syrovými bramborami. Změknou? 
Nebo naopak – nerozpatlají se? K prvnímu 
experimentu jsem si vyprosila od kamaráda 
sedláka Štáfka jeho báječné moučné bram-
bory. Ovšem když jsem se zásobila máslem, 
mlékem a smetanou a šla na věc, brambo-

ry nikde. Dcera se přiznala, že z nich byla 
výborná bramborová kaše. Inu což, hedvábná 
kaše je lékem na podzimní chmury. Ale pohyb 
taky – a tak dcera klusala do obchodu. Vzala 
rovnou všechny tři typy brambor z Vysoči-
ny. V případě těchto brambor jsem se řídila 
částečně intuicí, částečně francouzskými 
návody a hodně pak vyhlášeným gurmánem 
a esejistou Jefrey Steingartenem. Nechtěla 
jsem, aby můj gratin vypadal jako to, co 
nabízejí restaurace k obědovému menu pod 
názvem smetanové brambory. Hodlala jsem 
se vyhnout sýru. Tartiflette už znám a Dau-
phiné jsem péci nechtěla. A rozhodně jsem 
nechtěla použít cibuli, česnek a podobné 
přísady, které mi nabízely recepty českých 
vařílků. Byla jsem zvědavá, zda skutečně 
mléko se smetanou dokáže vytvořit za pomo-
ci brambor a kolem brambor sýrový krém. 
Dnes po řadě dalších pokusů mohu připustit 
muškátový oříšek, trochu čerstvě mletého 
pepře, případně vytřít pekáček stroužkem 
česneku. Ale tím to končí.

Nízké, ale křupavě opečené
Pohrdla jsem vrstvením. To je potíž s těmi 
„smetanovými bramborami“. Vrchní vrstva 
je krásně pečená, ale všechny ostatní jsou 

Připravila Michaela Matuštíková, foto Michaela Matuštíková

Brambora promluvila 
francouzsky
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dobrodružství v kuchyni

Tartiflette podle lyžařských instruktorů v Savojských Alpách

Gratinované brambory

Potřebujeme:
■  1 kg brambor 
■  300 g prorostlé slaniny 
■  0,5 l smetany 12 % 
■  1/2 sýru reblochon  
  (nebo 3 až 4 hermadury) 
■  sůl

Postup

Brambory uvaříme ve slupce, vychladlé 
oloupeme a nakrájíme na větší kostky. Sýr 
nakrájíme na plátky. Čím více se lepí na nůž, tím 
bude výsledek lahodnější. Slaninu nakrájíme 
na kostičky, které necháme na pekáči vysma-

hnout. Přimícháme brambory, urovnáme 
na pekáči, zalijeme smetanou a poklademe 
rovnoměrně plátky sýra. Pečeme při cca 150 °C 
asi 45 minut, dokud nejsou na povrchu hnědé 
krajky. Sýr pustí většinu hmoty do smetany 
a vytvoří krém. Z krajů, které se nerozpustí, jsou 
vynikající opečánky.

Přiznávám se, že dělám gratin stylem babiček 
– přiměřeně a ještě trochu. Berte, prosím, 
uvedená množství surovin orientačně.

Potřebujeme:
■  1 kg brambor 
■  50 g másla 
■  200 ml smetany (tučnost nechám na vás) 
■  200 ml mléka 
■  sůl, muškátový oříšek

Postup

Brambory oškrábeme a nakrájíme 
na tenké plátky. Plátky urovnáme 
do pekáčku či zapékací mísy. Mléko, 
smetanu, máslo a muškátový oříšek 
svaříme a zalijeme tím rovnoměrně 
brambory. Pokud skládáme brambory 
ve vrstvách, je nutné, aby se zálivka 
dostala mezi všechny plátky, neměly by 

se slepit. Zapékáme při 120 až 150 °C 
asi hodinu a půl. A teď přichází to 
nejtěžší. Po vytažení z trouby vydržíme 
a necháme brambory ještě asi 10 minut 
odstát. Neuvěřitelně jim to svědčí. Pro 
úplnost dodávám, že Dauphiné je něco 
mezi. Používají se syrové brambory, 
do mléka se míchá strouhaný ementál. 
Také zajímavý recept, který stojí za to 
vyzkoušet. ●

dušené. Naskládala jsem tedy brambory 
do pekáče stylem tašek na střeše nebo rybích 
šupin. Každý plátek měl šanci opéci si kus 
okraje dokřupava. Solila jsem a snažila se 
zapamatovat si, kde mám které brambory, 
ale byla to zbytečná obava. Chuť posléze 
jasně ukázala na každý druh. Mléko se 
smetanou a máslem jsem prohřála a pečlivě 
rozlila po celém pekáči. Rozhodla jsem se 
pro postup, který mám nejraději – pomalé 
pečení. Ještěže mají sporáky okénko. Nejza-
jímavější proces totiž proběhl záhy po vlo-

žení do trouby. Zálivka skutečně a očividně 
houstla. A ta vůně. Kde se bere? Vždyť jsou to 
jen brambory a mléko… Za pár desítek minut 
se začal rýsovat žádaný „gratin“ – v překladu 
křupavá kůrčička – a přípečky na bramborách 
i krajích pekáče. Už jsem uvěřila. A nemohla 
se dočkat. Potvrzuji, že mléko se smetanou 
umí vytvořit krém sýrové konzistence. Vyni-
kající. Ovšem potvrzuji také, že velmi záleží 
na druhu zapékaných brambor. Už první 
pokus jasně ukázal, a všechny další potvrdily, 
že z každých je gratin jiný. Brambory moučné, 

v obchodech označované typ C, dokonale 
vsáknou zálivku a jsou velmi vláčné, pro mě 
až příliš. Brambory používané na salát, typ A, 
nenasáknou skoro nic, hezky se opečou, ale 
ani ty mě neuspokojují. Preferuji jednoznač-
ně typ B, brambory přílohové. Nasáknou, ale 
zůstanou pevné, okraje se krásně opečou. 
Recepty českých webů tvrdí, že gratinované 
brambory jsou příloha k masu. Nesmysl! Je 
to jedinečná rafinovaná lahůdka, která si 
zaslouží samostatné místo na stole, doprová-
zena maximálně listovým salátem.
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Je čas:
Pochutnat si na pečínkách 
a hutných vývarech a dodat 
tak tělu sílu před zimou. 

Připravovat pokrmy z jedlých 
kaštanů, kysaného zelí, hlívy 
ústřičné a kořenové zeleniny. 

Upéct si křupavou 
svatomartinskou husu 
a otevřít svatomartinské víno 
nebo beaujolais.

Obranyschopnost těla 
podpořit čajem z echinacey, 
kořenem lékořice a divizny.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Zajímalo by mě, jak 
je to s reklamací lahůdek, které mi 
naváží u pultu. Co když si až po pří-
chodu domů všimnu, že je salát 
na chlebíčcích oschlý?

Lahůdky, jako jsou obložené chlebíčky, 
pomazánky na váhu nebo saláty, 
smí zákazník reklamovat nejpozději 
do 24 hodin. Při reklamaci je třeba 
předložit doklad o koupi. V případě, 
že ho nemáme, je možné nákup 
prokázat výpisem z účtu. Záruka se 
u potravin vztahuje na kvalitu výrobku, 
konzistenci, vizuální a chuťové 
požadavky a na kvalitu a stav obalu. 
Většina prodejců vychází spotřebitelům 
vstříc výměnou nekvalitního výrobku 
za nové zboží. V případě, že by produkt 
již v prodejně neměli, má spotřebitel 
právo na vrácení peněz.
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ŠÍPKOVÁ POCHOUTKA
Vážená redakce,
je to poprvé a nejspíš i naposledy, co píšu do ně-
jakého časopisu. Ale nedalo mi to a sedla jsem 
si k počítači, protože jsem vám musela napsat 
postřeh, jak i drobnost může čtenářům udělat 
radost. Ve vašem časopise sleduji mimo jiné i re-
cepty – od šéfkuchařů, ze zahraniční i z rubriky 
Dobrodružství v kuchyni, a pár jsem jich vyzkou-
šela. Musím přiznat, že se střídavým úspěchem. 
V posledním čísle jsem si však všimla receptu na šíp-
kový sirup a ze začátku mě nezaujal. Dokonce jsem 
si říkala, že taková experimentátorka se zdravím 
nejsem, abych na sobě vyzkoušela něco, co se tvá-
ří tak zdravě. A kdo ví, jak to bude chutnat, vždyť 
je to samý cukr. Ale šla jsem na procházku do lesa, 
narazila na keře obalené zralými šípky a rozhodla se 
– zkusím si sirup vyrobit. Příprava je jednoduchá, in-
gredience dostupné, a i když jsem se při sklizni šípků 
parádně poškrábala, říkala jsem si, že přinejhorším 
ten nápoj pít nemusím. A to by byla chyba, protože 
sirup podle vašeho návodu je chutný a osvěžující. 
Hned jsem s tímto objevem obvolala kamarádky 
a vaší redakci s díky a přáním všeho nejlepšího při-
píjím. Čím jiným, než šípkovým sirupem!

Olga Kratochvílová, Čáslav
 

OVOCE OD SILNICE
Hezký den,
zajímalo by mě, zda je ovoce u silnic zdravé a mů-
žeme ho bez obav sbírat a konzumovat?

Zdeněk Kohoutek, Praha

Plody dřevin rostoucích u silnic mohly být dříve 
kontaminovány těžkými kovy, především pak olo-
vem. Díky moderním motorům v automobilech 
toto nebezpečí nehrozí, přesto je však třeba plody 
před konzumací dobře omýt a ovoci u frekventova-
ných silnic se raději vyhnout úplně. Pokud patříte 
k nadšeným sběračům ovoce, měli byste vědět, že 
ovoce u silnic patří kraji a povolení k jeho sběru 
může vydávat Správa a údržba silnic.
 

KDE ČASOPIS ZAKOUPIT?
Zdravím do redakce,
k vašemu časopisu jsem se dostal náhodou v au-
tobuse Student Agency, ale když jsem ho sháněl 
v trafikách, nikde jsem jej nenalezl. Poradíte mi, 
kde se dá časopis zakoupit?

Richard Král, Brno

Časopis je k dostání v síti Relay a dalších prodejních 
místech. Nejlépe je však objednat si předplatné na  
www.svetpotravin.cz, každý měsíc tak výtisk na-
leznete ve své schránce.                                   redakce

Bylinka měsíce

Echinacea purpurea se do Evropy dostala 
z USA, kde ji jako léčebný prostředek 
používali Indiáni. Dokáže skvěle podpořit 
imunitu a ničí viry, bakterie a plísně. 
Pomáhá při nachlazení, infekcích dýchacích 
a močových cest, tiší bolest, usnadňuje 
hojení ran, čistí krev a pomáhá při otravách 
potravinami. Podporuje tvorbu buněk, které 
bojují s nádorovými onemocněními. Její 
nejúčinnější součástí je kořen, léky bývají 
ve formě tablet, léčebných čajů nebo tinktur. 
Třapatku lze pěstovat i jako okrasnou trvalku 
známou pod názvem rudbeckia.

Třapatka nachová

čtenářská dvoustrana

Listopad
Zlepšete si imunitu i náladu

Dlouhé tmavé večery, podzimní plískani-
ce a nápor na imunitu – v tomto období 
je podle čínské medicíny třeba posilovat 
především plíce. To znamená sáhnout 
po potravinách ostré chuti, jako je 
česnek, křen, zázvor nebo ostřejší koření. 
Alespoň na čas se snažme omezit tučné 
masné výrobky a produkty z kravského 
mléka, tato dieta by měla plicím prospět. 
Kromě dechových cvičení na posílení 
dýchacích cest je vhodné konzumovat 
jablka, mrkev a lněná semínka a popíjet 
kávu i černý čaj. Tělu odlehčí také lym-
fatická masáž a procházka na čerstvém 
podzimním vzduchu.
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele
Pořiďte si roční předplatné časopisu Svět potravin 
a získejte skvělé výhody: na 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.

K předplatnému si nyní můžete vybrat jeden ze 
skvělých dárků z naší nabídky – balíček francouzských 
paštik nebo knihu Kuchařka ze Svatojánu!

TEST dětských cereálií:  
Nedáváme dětem jen 
hromadu cukru?
Tajemství dobrého čaje
Víme, jak nakoupit brambory 
na vánoční salát
Znáte příběh české vánočky?

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 24. listopadu

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. 

Autorka 
úspěšného foodblogu 

Kuchařka 
ze Svatojánu 
vydává svou kuchařku
282 receptů, 648 fotografi í

www. albatrosmedia.cz
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fejeton

Když milujete jídlo nade všechno na světě 
a navíc jste hodně zvídaví jedinci, nebojíte se 
ochutnat cokoli. Ať už jsou to žabí stehýnka, 
kuřecí pařát v asijské polévce nebo třeba sma-
žené kobylky, vy neodoláte. Natolik vás zajímá 
dosud neochutnané, že jdou všechny zábrany 
stranou. A když o tom navíc píšete, je bezostyšné 
ochutnávání téměř vaší povinností. Důsledky to 
ovšem může mít značně nepříjemné…
Nejde totiž jen o exotické kuriózní pochoutky, 
na které si můžete zajít do luxusních restau-
rací. Opravdu odhodlaný a odvážný gurmán 
ochutnává zcela obyčejné pokrmy na ulicích 
českých, ale i zahraničních dědin a měst. Ne-
bojí se zakousnout do pšeničné placky, kterou 
převzal z ušmudlané ruky dlouho nemyté 
stařeny v Indii. Odhodí předsudky a napije se 
kalné vody z umaštěného šálku milého bez-
zubého vesničana v zapadlé vísce kdesi v Ru-
munsku a bez dlouhého váhaní zbaští ještě 
krvavé kozí maso se zrnky písku při rodinné 
zabíjačce na špinavém dvorku ve Vietnamu. 
Kdyby totiž ryzí „gastro-zvědavec“ myslel vždy 
na hygienu, v životě by toho moc neochutnal, 
a tím pádem by nic moc nezažil. 

Minimálně já to takhle mám. Nebo jsem spíš 
měla. A nemusela jsem ani jezdit za hranice 
České republiky. Čas od času se totiž i v na-
šem kraji může přihodit, že si dáte něco, 
po čem vám může být opravdu hodně šoufl. 
Stačí takový tatarák v restauraci, kde při vší 
vůli nemůžete stoprocentně zjistit stav vajec 
a masa. I když hromádka růžového hovězí-
ho s dalšími přísadami na pohled vypadá 
krásně a její chuť se zdá být v pořádku, může 
vám nehezky zatočit se zažíváním. Nebo 
třeba nedodělané kuřecí nudličky v neprově-
řeném čínském bistru, ty umějí také nadělat 
pořádnou paseku, o smetanové omáčce v in-
dickém fast foodu nebo majonéze v bram-
borovém salátu v druhořadém „mlíčňáku“ 
ani nemluvě. Adrenalinový gurmán se však 
neptá – stejně jako salmonela, campyla 
a další ohavné bakterie. 
Oproti tomu lékař se pak ptá velmi důklad-
ně. Tedy pokud se k němu vůbec dokážete 
dostat! Pravděpodobnější je, že se zmítáte 
v horečkách a žaludečních křečích v posteli, 
v horším případě setrváváte raději po celou 
dobu na toaletě. Lehce by se totiž mohlo 

stát, že tam, kam i královna chodí pěšky, vy 
doběhnout nestihnete. Pakliže na to máte 
ještě síly, pláčete a proklínáte se za to, že 
jste si ty krevety v neznámé restauraci dali. 
Mně osobně se to letos přihodilo bohu-
žel dvakrát. Podruhé byla nemoc natolik 
urputná, že jsem se zařekla, že už to stačilo. 
Rozhodla jsem se, že se rekrutuji v umírněné-
ho gurmána a nebudu se záměrně pouštět 
do hazardních konzumací.
Dnes už neriskuji. Když vařím doma, každé 
ovoce, zeleninu a maso samozřejmě dů-
kladně omývám. A navíc chodím do re-
staurací a bister, kde je pravděpodobnost 
nákazy prakticky mizivá. Svobodně jsem 
se rozhodla, že toho raději ve svém kuli-
nárním životě poznám méně, než abych se 
úplně zničila. Adrenalinovou gastronomii 
raději přenechám jiným. Třeba mému 
kamarádovi, který ani po těžké otravě 
ze skandinávské ryby, co se záměrně jí 
zkažená, neztrácí vítr v zádech. Já už si 
o takových zážitcích nechám jen vyprávět. 
Vždyť na Mount Everestu jsem také nebyla 
a můžu bez toho žít…

Odvážný gurmán  
se na nic neptá

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



51

křížovka



52

www.eklasa.cz

KLASA_mix_210x297_spad_5mm.indd   1 2.9.2014   13:20:03


