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Novinka
Plná chuś 60% èokolády a pravé vanilky

v lehké smetanové pomazánce.*

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

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) Létající Kája
Na dárek se mohou těšit:   Anděla Tomášková, Radomyšl 

Ivona Žáčková, Humpolec 
Marie Cidlinová, Dobrovice

Nakupovat hezky česky pro nás není jen fráze. Jste to 
pouze vy, na kom záleží, a proto jsme se vás zeptali, které 
české produkty máte nejraději. Vybrali jsme pak dvacet 
pět absolutních favoritů a ty vám teď přinášíme za fakt 

nejnižší ceny!  U nás v PENNY víme, že důvěřujete především české kvalitě, a proto je 
u nás 7 z 10 výrobků původem z Česka. 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 nová věrnostní akce v PENNY?
a) PENNY Městečko
b) PENNY Vesnička
c) PENNY Metropole

Soutěžte s Penny

editorial

v našem časopise se často snažíme rozmetat, či naopak 
potvrdit mýty spojené s jednotlivými potravinami. Tentokrát 
jsme si na paškál vzali čaj, po vodě nejvíce konzumovaný 
nápoj. Řada z nás má zakořeněnou představu, že čaj je tak 
trochu snobská záležitost – jeho příprava je složitá, měl 
by se pít výhradně čistý, jinak se na nás pravověrní čajaři 
budou koukat skrz prsty, a pokud nám na nočním stolku 
neleží východní filozofická literatura, k čajovně bychom 
se raději neměli ani nepřiblížit. Ale prosincové Zaostřeno 
a především rozhovor s milovnicí čaje Markétou Puzrlovou 
vás přesvědčí o opaku. Nabídneme vám jednoduchý 
a přitom nejsprávnější způsob přípravy čaje, který při 
dodržení několika základních pravidel zvládne opravdu každý. Pokud stojíte o kvalitní 
čaj, zajděte si pro něj do specializované prodejny, kde s vámi budou řešit zas a jenom 
čaj a kde se nebudete cítit nesví, pokud nevyznáváte alternativní způsob života. A jestli 
máte rádi čaj s cukrem, citronem, mlékem nebo třeba sirupem – nebojte se, svět se 
opravdu nezboří. „Pijte čaj, s čím chcete, hlavně, že ho pijete a chutná vám,“ to je jedna 
ze základních rad, kterou se Markéta řídí. 
A tak i já, bojácná konzumentka pytlíkové jistoty, jsem pořídila dvě konvice a zalívám 
čaje netušených chutí a vůní. A když už jsem byla u těch zdánlivě nepřekonatelných 
a složitých kuchyňských příprav, vrhli jsme se doma na vlastní těstoviny – a světe, 
div se, patnáct minut navíc nás opravdu nezabilo a ukázalo se, že zdaleka největší 
problém je dojít koupit mouku. Často stačí pouze opustit zažité představy, přestat se 
bát, že něco zkazíme, a do malých i velkých výzev se pustit po hlavě. 
Pokud máte ve svém okolí kohokoli, koho zajímají nejen kuchařské postupy, ale 
hlavně informace o potravinách známých i neznámých, pořiďte mu pod stromeček 
předplatné našeho časopisu. Třeba se tak i díky vám zbaví předsudků, které mu 
bránily se ve světě potravin posunout zase o kousek dál. 

Hřejivý advent a krásné svátky vánoční vám přeje
Kateřina Kmecová, editorka

Nenechte si ujít
Téma měsíce:  
Umíme si  
vychutnat čaj?

Poradna: Odpovědi  
na vaše dotazy

Sezonní recepty

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

Přemýšlíte o vánočním dárku pro své blízké? 
Objednejte jim předplatné časopisu Svět 
potravin a ještě pro ně získáte atraktivní dárek. 
Na webových stránkách naleznete objednávkový 
formulář, dárkový poukaz i nabídku dárků, 
ze které můžete vybrat ten nejvhodnější. Pod 
stromeček nadělujte se Světem potravin!

Víte, kde časopis Svět potravin zakoupit? Najdete 
nás v síti Relay a dalších trafikách i na vybraných 
poštách. Konkrétní seznam naleznete na našich 
webových stránkách.

Psaní o jídle ovládlo virtuální prostor. 
Přineseme vám proto seznam foodblogů, 
jejichž autory si zaručeně oblíbíte stejně jako 
my a stanou se vašimi vtipnými a zkušenými 
průvodci při kulinárních experimentech.

Časopis Svět potravin naleznete i na facebooku! 
Staňte se naším fanouškem a budete jako první 
vědět o nebezpečných potravinách, získáte sezonní 

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

Z našeho webu
www.svetpotravin.cz na podzim
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Přečtěte si
Kuchařka z románu s vůní kávy a špetkou skořice
Recepty inspirované romá-
nem Muž s vůní kávy, žena 
se špetkou skořice voní 
nejen po těchto dvou suro-
vinách, ale i po koriandru, 
limetkách, rumu nebo ko-
kosovém mléku. Zároveň 
tu má prostor i česká klasi-
ka, která s mírným vyšper-
kováním dokáže očarovat 
cizince i Čecha jako pole-
no. Lenka Požárová umí 
recepty vymyslet, uvařit, 
nastylovat, nafotit i přidat 
k nim poutavý text. Její 
mimořádný cit pro detail, 
nadání, mlsnost a fantazie se spojily a výsledkem je dechbe-
roucí kuchařka. Svěží recepty, krásná grafika, svérázný text 
a nádherné fotografie zaručují, že s touto kuchařkou se nu-
dit nebudete. Vydává Motto, doporučená cena 399 Kč.

Vařte chytře jako Jamie
Kniha má naprosto jasný 
záměr – chce vám pomoct 
vařit chytře, nakupovat ro-
zumně, jíst dobře a plýtvat 
méně. Uplatní se v každé 
domácnosti, a to ať už jste 
dva, je vás celá rodina nebo 
parta studentů, kteří spolu 
bydlí. Najdete tu nádherná 
jídla plná chutí, inspirova-
ná samozřejmě celou řa-
dou kuchyní světa.  Každý 
recept je opravdu schůdný, 
spolehlivý a především su-
per dostupný. Jídlo z knihy vás na jednu porci vyjde méně 
než průměrná hotovka z fast foodu a nejde tady o žádné zne-
hodnocení nebo laciné blafy, ale o to, abyste vařili chytře. 
Vydává MLD Publishing, cena 649 Kč.

Menu podle Koko
Se stejnou vášní, s jakou 
moderátorka pražského 
radia Expres FM Veroni-
ka Kokešová alias Koko 
připravuje slavný blog 
MENUdomu.cz, se pus-
tila také do tvorby první 
kuchařské knihy. Koko 
na svém blogu zkouší 
v kuchyni možné i nemož-
né, svým čtenářům před-
stavuje suroviny, s nimiž 
při vaření pracuje, a po-
drobně jim vysvětluje postupy také pomocí videí, kde se 
hodně vaří, směje a zase vaří. A nejinak tomu bude i v její 
knize. Každý recept bude navíc obsahovat QR kód, díky 
němuž si budete moct přehrát video a vařit s bezprostřed-
ní Koko tváří v tvář. Vydává Smart Press za cenu 499 Kč.
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Posezení na hradě 13. až 14. prosince
Netradiční prohlídka na hradě Bítov vás 
zavede nejen do vánočně vyzdobených 
pokojů, ale také do panské hradní 
kuchyně. Zde bude pro návštěvníky 
připraveno svařené víno i punč. Nepřijdete 
ani o vánoční cukroví a vánočku paní 
kastelánky i kastelánovy grilované 
klobásky a překvapení z komína.

Zabijačkové hody 7. až 14. prosince
Pokud už se těšíte na sezonu zabijačkových 
pochoutek, zajeďte si do Tučap u Vyškova. 
Čekají zde na vás tři druhy piva, ale 
především škvarková pomazánka, kroupová 
polévka, jitrničky, jelítka, zabijačkový guláš, 
uzené kolínko s křenem nebo pečená 
žebírka na medu a chilli. Vše samozřejmě 
čerstvé a z poctivých surovin.

Na Štěpána otevřena brána 26. prosince
Již na Štěpána si můžete přijít vychutnat 
neobvyklou atmosféru vánočního hradu 
Buchlova. Čeká vás nejen turistická 
prohlídka hradu, ale i ochutnávka domácí 
zabijačky, vánočního punče a svařáku 
i představení nových hradních vín. To 
vše za doprovodu vánočních koled a pod 
dohledem Tří králů.

kalendárium

Jak peče Ježibaba celý prosinec
V prosinci se Perníková chaloupka u hradu 
Kunětická hora obleče do vánoční výzdoby. Ob-
vyklou vůni perníků doplní ovoce, linecké pečivo 
a další tradiční vánoční pochoutky. Pokud chcete 
vidět, jak se ukládá Ježibaba k zimnímu spánku, 
navštivte chaloupku 31. prosince. Ten den navíc 
okusíte, jak chutnají „Pečení holubi“.

Až do Tří králů se můžete ve Skanzenu 
Strážnice seznámit s pracemi, zvyky 
a tradičními jídly na vesnici v předvánoční 
a vánoční době na přelomu 19. a 20. století. 
Pro děti budou připraveny tvůrčí dílny, kde si 
budou moci nazdobit perníčky, upéct figurky 
z těsta či vyrobit vlastní vánoční ozdoby.

Poznáváme tradice celý prosinec

do 7. prosinceSeznamte se s vínem
Brno již potřetí přivítá festival Víno z blízka, 
na němž se v nejkrásnějších sklepních restauracích, 
vinárnách a sklepích představí desítky vinařů z celé 
jižní Moravy. Budete moci ochutnat nejen vína, ale 
i lahůdky připravené z regionálních surovin. Měsíc 
vína a jídla vyvrcholí Velkou degustační sobotou 
a Vánočním vinným trhem.

www.svetpotravin.cz 5



Ostrý tuňák
Milovníci tuňáka a pikantních chutí si pochutnají na ostré novince 
od Rio Mare. Rio Mare v olivovém oleji s chilli papričkou obsahuje 
kvalitního tuňáka, čistý olivový olej se zrn-
ky mořské soli a kousky pikantních 
chilli papriček. Připravíte s ním roz-
manité omáčky na těstoviny kom-
binované se zeleninou, skvěle chut-
ná i samotný s těstovinami nebo jen 
pečivem. Doporučená cena konzervy 
(160 g) je 94,90, větší balení (3x80 g) 
koupíte za 142,90 Kč.

Od českých stračen
Mlékárna Kunín představuje nové polotučné Čerstvé mléko s 1,5 % 
tuku v praktickém litrovém balení. Farmy dodávající mléko se na-
cházejí v čisté přírodě tradičních horských ob-
lastí vhodných pro chov dobytka, jako jsou 
Beskydy, CHKO Poodří nebo Hostýnské 
a Vizovické vrchy. Čerstvé mléko prochá-
zí šetrnou pasterizací a uchovává si tak 
nejen většinu vitaminů a minerálních 
látek, ale i plnou chuť. Mléko je v pro-
deji v běžné síti hyper - a supermarketů 
za doporučenou cenu 23,90 Kč.
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Šálek zdraví a energie
Vyzkoušejte alternativu ke kofeinovým kávám. Instantní obilný 
nápoj INKA vám dodá potřebné tekutiny a pomůže vám překonat 
zimní únavu. Nápoj je tvořen cereáliemi 
a kořenem čekanky, pomáhá při trávicích 
potížích a nechutenství a posiluje imunitní 
systém. Nápoj je vhodný nejen pro 
dospělé, ale také těhotné a kojící ženy 
a děti bez ohledu na věk. Zakoupíte ho 
v prodejnách Kaufland ve 150 g krabičce 
(39 Kč), v ostatních prodejnách ve 100 g 
znovuuzavíratelném sáčku (45 Kč).

Sněhová nadílka
Tolik očekávaný den, kdy do stovek domácností přijde na návštěvu Mi-
kuláš v doprovodu svých věrných společníků, je již téměř za dveřmi. Po-
kud nevíte, jaké laskominy máte svým ratolestem nachystat, nechte se 
inspirovat bohatou nabídkou značky ORION. Čekání na sněhovou na-
dílku jim můžete nově zkrátit figurkou ve tvaru sněhuláka nebo Dětskou 
vánoční kolekcí ve veselé 3D krabičce s betlémem. Dospělí labužníci si 
pochutnají na Stromku Modré z nebe, který v sobě ukrývá směs oblíbe-
ných čokoládových bonbonů. ORION Sněhulák se vyrábí ve dvou růz-
ných velikostech. Velký sněhulák (100 g) je k dostání za 45 Kč, malý (20 g) 
za 10,90 Kč. Dětskou kolekci koupíte za 149 Kč, 
Stromek Modré z nebe za 89 Kč.

Jemná jako med
Slivovice s medem Bohemia Honey od firmy Rudolf 
Jelínek v sobě spojuje tradiční chuť tříleté bílé 
slivovice, vůni švestek a jemnou chuť a vůni českého 

lipového medu přímo od místních včelařů. Ten 
je zastoupen ve vysokém podílu – litr výrobku 

obsahuje 130 g medu. Bohemia Honey se 
doporučuje podávat mírně vychlazená. 
Ideálně na ledu, aby došlo k rozvinutí její 
vůně a chuti a vy jste si ji tak mohli plně 

vychutnat. Cena za 0,7 l láhev je 359 Kč.

Rychlý pomocník
Pečete rádi, ale často se vám stane, že 
zapomenete koupit droždí? Nevěšte 
hlavu a zkuste do rezervy nakoupit 
droždí sušené. Delší trvanlivost mu 
neubírá na správných pekařských 
vlastnostech. Vláčné těsto na vánočku, 
buchty či koláče budete mít hned a bát 
se nemusíte ani použití do pomazánek 
či polévek. Sušené droždí 10 g zakoupíte 
v Penny za 6,90 Kč.

Oživte si pitný režim
Víte, jak si zpestřit pití obyčejné vodu? Zkus-
te si ji občas ochutit novými sirupy řetězce 
Billa. Podíl ovocné složky v sirupech je až 
20 % a jsou bez přidaných konzervantů. Vy-
brat si můžete ze tří příchutí: bezový květ, 
malina s aronií a jahoda s aronií. Billa sirup 
v láhvi 0,7 litru zakoupíte v prodejnách Billa 
za cenu 59,90 Kč.

Vlastní styl vaření
Společnost Unilever, divize Food Solutions, uvá-
dí na český trh novou řadu Knorr Professional, 
širokou škálu kvalitních ingrediencí vyvinutých 
ve spolupráci se světovými kuchaři pro zkušené, 
náročné a kreativní kuchaře. Řada Knorr Professi-
onal zahrnuje redukce, marinády, kořenící směsi, 
bylinky a zeleninu v rostlinném ole-
ji. Tyto ingredience dávají šéfku-
chaři veškerou svobodu dotvářet 
a upravovat své vlastní pokrmy.

novinky na trhu
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Ovoce a zelenina jsou pro děti a jejich zdravý vývoj zcela nezbytné. Dobrou zprávou je, že 
alespoň jednou denně jedí tyto potraviny téměř tři čtvrtiny dětí na prvním stupni základní 
školy. Na druhé straně je alarmující, že 2 % školáků konzumují tyto potraviny jen několikrát 
za měsíc. Děti mají své oblíbené kousky, které jim ke svačině udělají radost. Z ovoce školákům 
nejvíce chutnají jablka (79 %) a banány (53 %), jak vyplývá z průzkumu obchodního řetězce 
Albert. S výrazným odstupem za nimi se umístily jahody (23 %) a meloun (21 %). Jablka vy-
hrávají především u menších dětí, starší školáci ve věku 10 až 12 let si oblíbili kromě melounu 
i hroznové víno nebo nektarinky.

Ovoce každý den

Zkuste si letos koupit vánoční pečivo, které nejen chutná, ale také pomáhá. V Brně v ulici Vsetínská 
najdete kavárnu zaměřenou na pomoc lidem s poruchami komunikace a hybnosti, kde vás právě tito 
lidé obslouží. Hlavním cílem sociálního podniku Logo café společnosti helpWorks s.r.o. je zapojení 
znevýhodněných osob do pracovního procesu. Kromě běžných nápojů a kávy zde můžete ochutnat 
i různé míchané nápoje, ovocné koktejly, dezerty, slané i sladké koláče a pečivo, které se denně čerstvé 
připravuje. A v čase předvánočním si samozřejmě můžete vybrat z široké nabídky vánočního cukroví, 
připraveného šikovnými pekařkami a cukrářkami.

Nakupte a pomůžete

Největší přehlídka oceněných regionálních produktů ze všech krajů naší republiky se 
uskutečnila na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Bylo zde možné ochutnat i zakoupit široký 
sortiment tradičních a hlavně kvalitních potravin přímo od výrobců, kteří získali prestižní 
ocenění Regionální potravina. Součástí programu byly ukázky tradičních postupů přípravy 
pokrmů, například stloukání másla či pečení placek spojené s ochutnávkou, nechyběly ani 
ukázky staročeských řemesel jako šlapání zelí či zdobení perníků. Značka Regionální potravi-
na je určena na podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých 
krajích ČR. V současné době logo nosí 475 produktů ze 13 regionů Čech a Moravy.

To nejlepší z regionů
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Již 14. ročník má za sebou prestižní soutěž České pivo. Degustační soutěž každo-
ročně vyhlašuje Český svaz pivovarů a sladoven, odborným garantem je Výzkumný 
ústav pivovarský a sladařský. Do soutěže mohou přihlašovat své produkty všechny 
tuzemské pivovary, které mají roční výstav nad 10 000 hektolitrů. O první příčku 
v hlavní kategorii světlých ležáků se letos podělila piva Hostan Hradní a Holba 
Premium. V celkem pěti kategoriích se utkalo dohromady 66 druhů piv, o pět více 
než v loňském ročníku. Dalšími vítězi se staly Zubr Gold (světlá výčepní piva), Gam-
brinus Excelent 11° a Bernard-Opavská 11° ( jedenáctistupňová piva), Zlatopramen 
N-A (nealkoholická piva) a Litovel Dark (tmavá piva).

Pivní vítězové

Káva a šlofík
Poslední studie ukázaly, že 15 minut spánku po vypití šálku kávy nám pomůže zůstat čilý 
a výkonný po celý zbytek dne. Vědci zkoumali skupinu osob, které v noci nespaly, aby zjistili, 
jak nejlépe stimulovat bdělý stav a rychlost reflexů. Ze všech způsobů zvítězil šálek kávy 
doplněný krátkým spánkem. Důvodem je, že kofein musí projít celým trávicím traktem 
a přejít do krevního oběhu. Potřebuje tak asi 20 minut, než dospěje do mozku. Tuto mezeru 
je tedy vhodné vyplnit krátkým spánkem, který skončí tehdy, kdy do hry vstupuje kofein. 
Důležité je, aby čas nepřekročil 20 minut, po nichž můžeme upadnout do hlubšího spánku, 
z něhož se můžeme vzpamatovávat až půl hodiny, než se zcela probudíme.

www.svetpotravin.cz 7
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Skvělý salát jen ze 
správných brambor
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Každá rodina má vlastní recept 
na bramborový salát, na který nedá dopustit. 
Jeho základem jsou vždy brambory, ne 
všechny se však do salátu hodí a ne ze všech 
dobrý salát vyrobíte. Pokaždé se vám však 
nepodaří sehnat tradiční salátové odrůdy 
jako Keřkovské rohlíčky nebo Annabelle. 
Nejlépe vám o vhodnosti odrůdy pro výrobu 
salátu napoví typ brambor.

Písmeno vám napoví
Varný typ udává, k čemu je brambora 
vhodná z hlediska její kuchyňské přípravy. 
Tři základní typy se označují A, B, C. Setkáte 
se i s varnými typy A-B nebo B-C, neboť 
typy nejsou striktně vymezeny. V takovém 
případě první písmeno značí převahu 
k danému varnému typu. Existuje i varný typ 
D, který však v kuchyni nevyužijete, neboť je 
určen pro průmyslové zpracování. 
Varný typ A (označovaný zelenou barvou):  
brambory s pevnou lojovitou dužinou 
po varu. Nejsou moučnaté a nerozváří se ani 
při delší době varu, při vaření si udrží svůj 
tvar. Jsou vhodné především do salátů, pro 
vaření ve slupce na loupačku a jako příloha. 
Varný typ B (označovaný červenou barvou): 
brambory jsou polopevné, po varu se 
částečně rozsypávají a trochu moučnatí. 
Hodí se jako univerzální příloha – do salátů, 
polévek, těsta i pro restování.
Varný typ C (označovaný modrou 
barvou): brambory mají po varu měkkou 
dužinu, rozsypávají se, snadno se rozvaří. 
Brambory jsou nejvhodnější na kaše 
a těsta, přípravu hranolek či bramboráků, 
pečení ve slupce a v alobalu.

Rané vs. pozdní
V ČR můžete narazit na několik stovek 
odrůd brambor, i když běžně dostupných 

v prodejní síti jich určitě tolik nebude. 
Jedno ze základních dělení je na brambory 
rané a pozdní nebo také nové a staré. 
Nové brambory jsou brambory, které 
se sklízejí malé a mladé, varné typy se 
u nich neuvádějí. V obchodech je najdeme 
od května a jsou menší a pevnější než 
brambory pozdní. Ty se prodávají po celý 
rok a mohou se skladovat řadu měsíců.

Jak je nakupovat?
Lidé většinou brambory vybírají jen podle 
vzhledu, což je chyba. Nejlépe se prodávají 
velké brambory s hladkou slupkou, neboť se 
lépe perou i loupou. Přitom nejlepší z hlediska 
chuti bývají hlízy středně velké (kolem sedmi 
centimetrů), přerostlé brambory mívají 
příliš vodnatou chuť. Brambory nevybírejte 
podle toho, zda mají žlutou, či červenou 
slupku, nýbrž podle varného typu. Právě ten 

Příloha, hlavní jídlo 
i pochutina. Vařené, dušené, 
zapékané i smažené. 
Brambory můžeme použít 
na stovky způsobů, pokaždé 
budou chutnat jinak a vždy 
skvěle. Ve vánočním čase 
je většina z nás nakupuje 
s cílem udělat ten nejlepší 
bramborový salát na sváteční 
stůl. Z jakého typu brambor ho 
však připravit a jaké brambory 
byste raději měli nechat dál 
ležet v obchodě?

potravinová policie
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charakterizuje vlastnosti brambor s ohledem 
na jejich využití a zároveň zaručuje, že splňují 
požadované parametry. „Při nákupu Češi 
zatím nerozlišují odrůdy brambor, což je 
škoda. Nevhodným zpracováním a využitím 
v kuchyni té či oné odrůdy totiž dochází 
ke znehodnocení jejich předností, což může 
nepříjemně ovlivnit celkový výsledek snažení,“ 
komentuje Miloslav Macháček ze společnosti 
Tesco Stores. 
Vybírat byste vždy měli brambory mechanicky 
nepoškozené, bez naklíčení, čisté, suché a se 
stejnoměrnou barvou. Mechanické poškození 
snižuje životnost brambory. Drobné estetické 
vady nemusejí nutně znamenat špatnou 
konzumní kvalitu, pokud neznačí začínající 
hnilobu. Vynikající brambora může mít i 
méně vzhlednou slupku za předpokladu, že 
je dužina bez jakýchkoli vad. Hlízy poškozené 
plísní nebo hnilobou je nutné zlikvidovat, 
mechanické chyby je možné jen vykrojit. 
K rychlému kažení přispívají i nároky 
obchodních řetězců, které po pěstitelích 
požadují, aby dodané brambory byly umyté 
a nakalibrované, tedy stejně veliké a zabalené. 
Obchodní řetězce také samozřejmě chtějí 
doprodat celou dodávku, takže prodávají 
i starší a méně kvalitní hlízy. Kvalitě brambor 
neprospívají ani podmínky ve většině 
obchodů – škodí jim světlo i teplo, tvoří se 

na nich zelené skvrny a začínají klíčit. Pokud 
chcete brambory delší dobu skladovat, umyté 
brambory prodávané v obchodech k tomu 
vhodné nejsou. Prané brambory nabízené 
v obchodních řetězcích se doporučuje 
spotřebovat nejpozději do týdne. Jejich 
výhoda je však jasná – žádný nedostatek 
nezůstane skrytý pod vrstvou zeminy, zákazník 
navíc platí jen za čistou váhu brambor 
a neodnáší si domů žádné nečistoty. 
Brambory zabalené i prodávané volně by vždy 
měly obsahovat základní informace – označení 
skupiny odrůd (konzumní rané nebo pozdní), 
varný typ, název odrůdy, zemi původu nebo 
adresu výrobce, dovozce nebo prodejce.

I brambory se falšují
Možná vám to přijde zvláštní, ale i brambory 
lze falšovat. Staly se dokonce čtvrtou 
nejvíce falšovanou potravinou v roce 2013. 
Nejčastějším prohřeškem je, že v sáčku 
najdete jinou odrůdu, než je deklarována 
na obale. Dalším pochybením se stává, pokud 
nejsou odrůdově jednotné, v rámci jedné 
deklarované odrůdy je možné přimíchání 
maximálně 2 % hlíz jiných odrůd. Může tak 
nastat problém, že spotřebitel očekává 
odrůdu určité vlastnosti a při namíchání 
různých typů se stane, že část brambor může 
být nedovařená a druhá rozvařená.

Chlad a sucho prospívají
Brambory by se měly uchovávat na tmavém, 
chladném a suchém místě, při teplotě nad 10 °C. 
Skladování v lednici proto pro ně není ideální, 
podchlazení se může negativně podepsat 
na jejich chuti. Brambory by nikdy neměly přejít 
mrazem, byť na krátkou dobu. Takové brambory 
zároveň nelze dále nabízet k prodeji. 
Brambory byste vždy měli vyjmout 
z igelitového sáčku, ve vlhkém prostředí 
mají tendenci plesnivět. Ve správných 
podmínkách mohou brambory vydržet 
několik měsíců, i když se to samozřejmě 
projeví na jejich kvalitě i postupné ztrátě 
živin. Raných brambor se toto pravidlo 
netýká, ty byste měli vždy zkonzumovat 
v řádu několika dní. Pokud na bramborách 
vidíte zelené fleky, kupovat byste je neměli, 
mohou být zdravotně závadné. ●

potravinová policie

Brambory jsou jedovaté, i když jejich 
hlízy pravidelně konzumujeme. Nej-
větší dávka jedovaté látky, takzvaného 
solaninu, se vyskytuje v klíčcích, slupce 
a kolem oček. Ke zvýšení obsahu 
dochází při dlouhodobém skladování, 
vysoké množství se nachází také v ze-
lených částech. Oloupáním brambory 
se dávka sníží asi na polovinu. Maxi-
mální přípustné množství je stanoveno 
na 200 mg/kg, pro člověka smrtelná 
dávka je asi dvojnásobná.

JSOU JEDOVATÉ?

Desatero správného 
nakupování brambor
•  Nejprve si rozmyslíme, k čemu chceme 

brambory použít, co z nich chceme 
uvařit. 

•  Když víme, co budeme vařit, koupíme 
vhodný varný typ a odrůdu brambor. 

•  Rané brambory koupíme pouze pro 
okamžitou spotřebu. Tyto brambory 
nejsou označené varným typem a musí 
mít lehce odstranitelnou slupku. 

•  Pozdní brambory, které nejsou ozna-
čené varným typem a názvem odrůdy, 
nekupujeme. 

•  Pro přípravu salátu koupíme brambory 
označené varným typem A, případně AB. 

•  Pro přílohu bez dalších úprav koupíme 
brambory označené varným typem B. 

•  Pro přípravu bramborových knedlí-
ků, kaše nebo bramboráku koupíme 
brambory označené varným typem C, 
případně BC. 

•  Brambory se zjevnými vadami (me-
chanicky poškozené, nahnilé, zelené) 
nekupujeme. 

•  Brambory, které jsou naklíčené, také 
nekupujeme. 

•  Pokud prodejce nesplňuje naše před-
stavy o kvalitních a dobře označených 
bramborách, poohlédneme se po ji-
ném obchodě – kvalitních brambor je 
na trhu dostatek.

Zdroj: www.zdrava-vyziva.net
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Nákupy 
z domova 
Jsou pro vás cesty do supermarketu ztrá-
tou času a nepříjemným zážitkem? V tom 
případě uvítáte fakt, že na český trh míří 
nové e-shopy s potravinami. Prvním po-
činem je portál Rohlik.cz, v příštím roce 
plánuje spustit obchod skupina Rock- 
away, vlastní e-shopy chystají také Billa či 
Kaufland, služba Potraviny on-line řetěz-
ce Tesco se rozroste do dalších regionů. 
„Trend obliby nákupu jídla online sleduje-
me již delší dobu, v některých kategoriích 
v segmentu potravin se zájem meziročně 
zvýšil o desítky procent. Konzervativní 
Češi však potřebují trochu času, aby se 
na internetu naučili nakupovat tento sor-
timent zboží,“ dodal ředitel srovnávače 
cen Heureka.cz Tomáš Braverman.

Obědy  
zdražují
Průměrné ceny obědů v České republi-
ce se opět zvedly, oproti loňskému roku 
o 4,2 %. Za jídlo v poledne tak zaplatíme 
89 Kč. Nepřekvapivě si za oběd nejvíce 
připlatí Pražáci, oběd je v průměru stojí 
101 Kč. Praha se tak stala první oblastí 
v historii statistik portálu Lunchtime.cz, 
který sdružuje polední menu více než 
3000 restaurací po celé ČR, která překroči-
la stokorunovou hranici. Druhý nejdražší 
oběd na hosty čeká v Karlovarském kraji, 
kde také meziroční ceny obědů stouply 
nejvíce. Naopak nejlevněji se najíte na Vy-
sočině, která je jedinou oblastí, kde ceny 
meziročně poklesly a průměrný oběd po-
řídíte pod 80 Kč.

Štěstí  
díky pivu
Působí vám pití piva potěšení? Je to pro-
to, že chuť piva uvolňuje v mozku hormo-
ny štěstí, a to bez ohledu na jeho chuťové 
charakteristiky. Tyto pocity nemají ani nic 
společného s obsaženým alkoholem a změ-
nami v chování, neboť sledovaní muži vypili 
piva jen velmi malé množství. Vědci z ame-
rické univerzity v Indianě vyzkoumali, že 
úroveň uvolněného dopaminu byla po vy-
pití doušku piva výrazně vyšší než po vypití 
loku nealkoholického nápoje pro sportovce. 
Zároveň po vypití piva projevovali muži vý-
raznější potřebu vypít více piva, ačkoli chuť 
energetického nápoje považovali za lepší. 
Tyto výsledky je zatím nutné brát s rezervou, 
neboť jsou jen prvním krokem ve výzkumu 
chování osob závislých na alkoholu.

Posun  
ke kvalitě
Dva roky po metanolové aféře zaznamena-
la společnost KPMG zajímavý posun v tom, 
jak se změnil přístup Čechů k tvrdému alko-
holu. Ze studie vyplývá, že Češi se mnohem 
více zajímají o původ a značku alkoholu, 
jen pro 2 % lidí není důležitý. Téměř polovi-
na dotázaných (41 %), a to spíše ze skupiny 
respondentů s nižšími příjmy, dlouhodobě 
změnila svůj přístup k tvrdému alkoholu. 
Lidé s vyššími příjmy totiž mnohem více 
kupovali prověřené značky již před kauzou. 
Respondenti, kteří měli doma zásoby alko-
holu s nejistým původem, je nejčastěji ode-
vzdali k likvidaci, 83 % Čechů takové zásoby 
doma nemělo ani před aférou, 6 % alkohol 
s nejistým obsahem doma stále uchovává.

Marže obchodů  
rostou
Obchodní přirážky českých řetězců stále 
rostou a jsou výrazně vyšší než v západní 
Evropě. Pohybují se od zhruba 20 % u vý- 
sekového masa až po více než 100 % u vybra-
ných mléčných výrobků a mohou dosahovat 
až 200 % u speciálních produktů s vysokou 
přidanou hodnotou. „Kdyby se dokázalo 
sáhnout do této oblasti obchodu, potraviny 
v Čechách by mohly být kvalitnější i levnější, 
pouze zisky zahraničních řetězců by byly 
o něco menší. Je to otázka posouzení, co je 
ještě v pořádku a co už je možné považovat 
za nekalou praktiku. Jediný, kdo s tím může 
něco dělat, je stát,“ komentoval vývoj Mi-
roslav Koberna, ředitel pro programování 
a strategii Potravinářské komory ČR.

Děti  
pod vlivem
Rodiče a školy stále podceňují prevenci pití 
alkoholu u dětí. Podle výsledků ankety rea-
lizované Fórem pijte s rozumem má s pitím 
alkoholu zkušenost už 83 % dětí ve věku 
11 až 15 let. Navíc téměř každé třetí dítě od-
povědělo souhlasně na otázku, zda to někdy 
s alkoholem vyloženě přehnalo. Alarmující 
je i zjištění, že 28 % školáků problematiku 
pití alkoholu s rodiči vůbec nerozebírá. Při-
tom žáci, kteří s rodiči o alkoholu hovoří, se 
k alkoholu staví mnohem rozumněji a vědí 
více o zdravotních rizicích při jeho pití. An-
keta také ukázala, že více než polovina dětí 
ochutnala alkohol už do svých jedenácti let, 
a to pod dozorem rodičů při rodinných osla-
vách a podobných příležitostech.

palec nahoru, palec dolů
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Černé, bílé, zelené, ovocné, bylinkové. S citronem, mlékem, cukrem či 
panáčkem něčeho ostřejšího. Čaje mají mnoho tváří, ale pokud dodržíte 
pár základních rad a pravidel, které vám na příštích stránkách představíme, 
vždy vás čeká zážitek, který si můžete vychutnat ve chvílích všedního dne 
i momentech svátečních.

Nápoj  
   tisíce a jedné 
           chuti

zaostřeno
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Po stopách 
nejpopulárnějšího nápoje

Největšími producenty čaje jsou Čína, 
Indie, Keňa a Srí Lanka. Zajímavé 
je, že ačkoli se v těchto zemích čaj 
pije ve velkém, na prvních místech 
v konzumaci na hlavu se umisťují státy 
jiné. Největšími milovníky čaje jsou Turci, 
následují Maročané, Irové, Mauritánci 
a Britové. Češi se pohybují asi v polovině 
žebříčku sledovaných zemí. Mezi největší 
dovozce čaje patří Rusko, Velká Británie, 
Pákistán a USA. 

Čaje a nečaje
Čajové lístky se získávají z rostliny 
čajovníku. Stálezelený keř může dorůstat 
do výšky 5 až 15 metrů, ale na plantážích 
je jeho výška uměle udržována jen 
kolem jednoho metru, což umožňuje 
pohodlnější sklizeň. Listy čajovníku jsou 
velké od 3 do 25 centimetrů. Na plantážích 
se sbírají podle takzvaných sběrových 
formulí, určujících, která část listu se má 
uštípnout – nejcennější bývají mladé malé 
lístky čajovníku. Označení čaj se ovšem 
běžně používá i pro nápoje, které nejsou 
připravovány z listů čajovníku – například 
ovocné, bylinné a další (ne)čaje. 

Domovem je Čína
Původní domovinou čaje je jihovýchodní 
Asie, pravděpodobně hranice mezi 
Čínou a Barmou, dnes se pěstuje v řadě 
dalších zemí s příhodnými tropickými 
či subtropickými podmínkami, včetně 
Austrálie, Keni nebo třeba Íránu. První 
písemné důkazy o pití čaje pocházejí z Číny 
z 10. století př. n. l., ovšem podle legend 
sahá jeho historie ještě mnohem dál – 
do roku 2737 př. n. l. do doby mytického 
císaře, „božského zemědělce“ Shennonga. 

Evropanům, konkrétně portugalským 
kněžím a obchodníkům, byl čaj poprvé 
představen až v 16. století.  Do Velké 
Británie, kterou máme dnes s čajovou 
kulturou neodmyslitelně spjatu, byl zvyk pití 
čaje dovezen až o několik desítek let později. 
V té době byl navíc velmi drahou komoditou 
a jeho masové popíjení tak nastalo až 
v druhé polovině 18. století, nejprve díky 
rozsáhlému pašování a následně v důsledku 
zrušení daně na čaj. Jako každodenní nápoj 
ho pak Britové a Irové začali vnímat až 
na konci 18. století, zejména díky velkému 
nárůstu dovozu čaje z Indie. Zde se začal 
cíleně ve velkém pěstovat právě díky Britům, 
kteří tím toužili narušit čínskou dominanci. 
Možná poněkud překvapivě se čaj v Indii stal 
masovou záležitostí až v polovině 20. století.

Je libo čaj s máslem?
Důvody konzumace čaje mohou být velmi 
různorodé – po ránu na povzbuzení, večer 
na uklidnění a dobrý spánek, ve všední 
dny i při zvláštních příležitostech jako 
součást oslav i rituálů. I způsoby přípravy 
se v jednotlivých kulturách mohou výrazně 
lišit – v Asii připravovaný čaj by pro většinu 
evropských chuťových buněk byl příliš silný, 

rubrika podporována

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

zaostřeno

Čaj je po vodě druhý světově 
nejvíce konzumovaný nápoj 
a nejpopulárnější nápoj 
průmyslově vyráběný. Jeho 
spotřeba je stejná jako všech 
ostatních nápojů, včetně kávy, 
čokolády, nealkoholických 
nápojů a alkoholu dohromady. 
Nejvzácnější čaje jsou velmi 
drahé a jejich cena si nezadá 
s cenami nejluxusnějších vín.
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naprostou většinu čaje připravovaného 
v USA tvoří jeho ledová varianta, naopak 
v chladných oblastech Mongolska, Tibetu 
a Nepálu si do čaje přidávají máslo, aby byl 
zajištěn nezbytný přísun energie. Ale fantazii 
se meze prakticky nekladou – med, citron, 
mléko, džemy, nektary, sirupy a samozřejmě 
nepřeberná škála alkoholu – tím vším si 
můžete váš nápoj vylepšit.
 
Druhy čaje
Po sběru přichází na řadu zpracování 
čaje, jehož základním bodem je oxidace, 
během které dochází k poklesu obsahu 
vody v lístcích a postupnému hnědnutí. 
Je obtížné klasifikovat, kolik existuje 
základních druhů čajů, neboť se jednotlivé 
zdroje drobně liší. Nicméně podle způsobu 
zpracování rozlišujeme základní druhy: 
•  Bílé čaje: neprobíhá žádná oxidace, 

lístky se pouze nechávají zavadnout 
a po odpaření vody se suší. Lístky jsou tedy 
nahnědlé jen místně, části listů zůstávají 
zelené. Zpracovávají se takto mladé lístky, 
případně se pěstují zastíněné, aby se 
dosáhlo nižšího obsahu chlorofylu. Nálev 
má světle žlutozelenou barvu. Čaje jsou 
relativně drahé, podle studií mohou mít 
až pětkrát vyšší protirakovinný účinek než 
čaje zelené. 

•  Zelené čaje: procházejí jen minimální 
oxidací, enzymy způsobující oxidaci 
jsou teplem zničeny. Lístky si tedy 
zachovávají svěží zelenou barvu. Nálev 
je zelenozlatavé barvy. Čaji bývají 
připisovány blahodárné zdravotní účinky. 

•  Polozelené čaje (oolongy): lístky 
procházejí oxidací, která je však 
přerušena. Barva lístků je hnědá s lehce 
zeleným odstínem. Nálev má specifickou 
jemnou chuť, bývá označován 
za „šampaňské mezi čaji“. 

•  Černé čaje: lístky procházejí plnou 
oxidací, barva lístků i následně nálevu 
je hnědá až černá. Jsou chuťově silnější 
a podle průzkumů neobsahují tolik 
zdraví prospěšných látek jako čaje méně 
oxidované. 

Mimo tuto základní klasifikaci pak stojí další 
známé druhy jako Pu-erh, žlutý čaj, Hojicha 
či Lapsang souchong.
 
Blahodárné účinky
Čaj obsahuje přes 700 zjištěných 
chemických látek. Asi třetinu všech látek 
obsažených v čajových lístcích tvoří 
polyfenoly, které mají mnoho příznivých 
účinků na lidské zdraví. Dále obsahují 
alkaloidy – konkrétně kofein, teobromin 
a teofylin. Mezi další látky patří pryskyřičné 

látky, silice, minerální látky (draslík, hořčík, 
železo, fosfor aj.) a vitaminy. Zdravotní 
efekty pití čaje byly prozkoumávány již 
od počátků jeho konzumace. Pozitivem 
v minulosti i dnes je jistě jeho výroba 
z vařící vody a tedy vyšší bezpečnost 
v porovnání s nepřevařenou vodou. 
Mezi nejčastější zdravotní přínosy bývá 
často zařazováno snižování cholesterolu 
a redukce tělesného tuku při konzumaci 
zeleného čaje. Bohužel jen málo seriózních 
studií dokazuje pozitivní dopady 
na snižování rizika rakoviny prsu a prostaty 
či Alzheimerovy choroby. Čaje na druhou 
stranu mohou obsahovat relativně vysoké 
koncentrace fluoridu, hliníku a těžkých 
kovů, ovšem i tyto případné následky ještě 
čekají na bližší prozkoumání. ●

zaostřeno

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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Jednotlivé čaje se neliší jen barvou a způsobem zpracování, ale i doporučenou přípra-
vou. Správný způsob přípravy, tedy především množství čaje, teplotu vody a čas lou-
hování byste měli mít vždy uvedeny na obale. Orientačně se teplota a doba louhování 
u jednotlivých druhů doporučuje následovně:

Druh Teplota vody Doba louhování
Bílý čaj 65 – 70 °C 1 – 2 minuty
Zelený čaj 75 – 80 °C 1 – 2 minuty
Oolong 80 – 85 °C 2 – 3 minuty 
Černý čaj 99 °C 2 – 3 minuty
Pu-erh 95 - 100 °C neomezeně

POZOR NA TEPLOTU
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Češi nejsou  
čajoví barbaři
Připravila Kateřina Kmecová, foto archiv firmy

Jak se čaj stal nejen Vaším koníčkem, 
ale i povoláním? 
Čaj, respektive obchod s čajem, je hodně 
pánská záležitost, já jsem v tomto prostředí 
spíše výjimka. Jsem původně vystudovaná 
germanistka, takže s čajem jsem odborně 
neměla nic společného. V době, kdy jsem 
řešila, čím se budu chtít dlohodobě živit, 
setkala jsem se v roce 2010 v německém 
Stuttgartu se specializovanou prodejnou 
čaje TeeGschwendner. Když jsem zde 
viděla, jak se dá s čajem pracovat, tak mě 
to uchvátilo a vlítla jsem do toho po hlavě, 
jak se lidově říká. Do firmy jsem poslala 
email a vlastně jsem ani nečekala, že by 
mi někdo odpověděl. To se sice stalo, 
ale nejdříve o spolupráci neměli zájem, 
protože se orientují spíše na západní trhy, 

ale pak se mi podařilo je mým nadšením 
přesvědčit. Při osobním setkání usoudili, 
že jsem opravdu pravověrná čajařka, a dali 
naší spolupráci šanci. 

Proč zrovna TeeGschwendner?
Zalíbila se mi celá filozofie této firmy. 
Když bych měla shrnout, v čem je firma 
výjimečná, je to několik aspektů. Zaprvé 
mají Němci tak vysoko nastavenou laťku, 
že pokud čaj neschválí sommelieři, nebo 
neprojde laboratorními testy, je z nabídky 
bez váhání vyřazen. Výhodou takto velké 
firmy je, že k dispozici je vlastní laboratoř 
s nejmodernější technikou jako zárukou 
kvality. Nicméně i při zachování takto 
vysokých kvalitativních nároků zachovává 
firma velmi příznivé ceny. 

Jací jsou Češi konzumenti čaje? 
Češi jsou poměrně náruživí konzumenti čaje. 
V poslední době se mění celkové nazírání 
na životní styl, což samozřejmě zasahuje 
i do oblasti čaje – hodně moderní je zelený 
čaj vzhledem k prokázaným pozitivním 
účinkům na lidské zdraví. Na druhou stranu 
my zde vidíme, že se pijí všechny čaje – 
černé, ovocné, aromatizované, bylinné. 

Začínáme tedy rozumět více čaji? 
Třeba u kávy je posun ke kvalitě asi 
jednoznačný.
U kávy je samozřejmě velké promo, 
mnohem více se mluví o tom, jak má 
dobrá a dobře připravená káva vypadat. 
Kávové firmy mají dostatečnou sílu, aby 
se prezentovaly i té nejširší veřejnosti. 
U čaje to tak masová záležitost není, 
i když vývoj je tu jednoznačný, a to nejen 
na úrovni firem, ale i specializovaných 
akcí. Za poslední roky se tedy odvedl velký 
kus práce a řekla bych, že naše veřejnost 
je opravdu čaje znalá. Obecně platí, že 
kdo má čaj rád a pravidelně ho pije, tak se 
o něj zajímá a má o něm řadu informací. 

Milovnice čaje, čistokrevná čajařka a od podzimu tohoto roku 
i majitelka obchodu prodávajícího čaje renomované značky 
TeeGschwendner. To je Markéta Puzrlová, se kterou jsme si 
povídali nejen o její cestě za čajem, ale hlavně o tom, jak si čaj 
správně vybrat a připravit.

rubrika podporována



www.svetpotravin.cz 15

zaostřeno

Určitě nás nevidím jako čajové barbary. 
Ale samozřejmě platí – propagace a osvěty 
není nikdy dost. 

Jak bychom měli čaj kupovat, podle 
jakých znaků se orientovat? 
Obecně jsou asi dva způsoby, jak se 
dá čaj nakupovat. Jedna možnost je 
v supermarketu v rámci běžného nákupu. 
Určitě nechci tvrdit, že tam vždy musíte 
narazit jen na pofiderní kvalitu. Zákazníci 
začínají být nároční, i když ti čeští pořád ještě 
méně než západní, a výrobci se tím pádem 
musejí snažit dodávat odpovídající kvalitu. 
Pokud vám stačí na běžnou konzumaci 
a nevnímáte čaj jako něco speciálního, určitě 
si v běžných obchodech vyberete. U čaje 
platí, jako ostatně u jakéhokoli produktu, 
že záleží na tom, na co ho potřebujete a jak 
s ním budete dál pracovat. 
Pokud však chcete čaj vysoce kvalitní, 
hledáte zážitek, vždy je dobré zajít 
do specializovaného obchodu. Zde by 
vám měli nabídnout něco zvláštního, 
nadstandardního. Zákazník by se měl vždy 
zajímat o to, jak je kvalita garantovaná. 
My jsme v tomto specifičtí, neboť náš čaj 
je zpracováván pro německý trh, který 
je extrémně náročný. Prodejce by také 
vždy měl garantovat původ čaje – neměl 
by se bát říct, odkud který čaj je, kde se 
zpracovává, o jaký ročník se jedná. Měl by 
také čaje správně skladovat. Ví se, že čaj je 
velmi citlivý na světlo. Určitě je dobré čaj 
skladovat v temnu, suchu, bez přístupu 
vzduchu a odděleně od aromatických 
potravin, jako je káva či koření, což obecně 
platí i pro uchovávání čaje doma. 

Patří různá dochucovadla i do kvalitních 
prémiových čajů? Řada pravověrných 
„čajařů“ to považuje za barbarství. 
Určitě to není tabu, jen bych řekla, že se 
k některým čajům přidání cukru, mléka 
nebo citronu hodí a k některým ne. Je 
například úzus, že zelené čisté čaje se nijak 
dál nedochucují, ale pokud si do něj chcete 
přidat cukr nebo citron, tak samozřejmě 
můžete, ale s ohledem na vlastnosti čaje 
bych to nedoporučila, neboť původní chuť 
se dochucováním přebíjí. Na druhou stranu 
u některých druhů čaje my sami přidání 
cukru nebo mléka doporučujeme. Určitě 
nejsem v tomto ohledu nijak fundamentální, 
hlavně že čaj konzumujete a chutná vám. 

Je nutné mít pro přípravu čaje doma 
různé složité nástroje, vypadající jako 
z alchymistické dílny? 
Čaj není věda, ale je dobré vědět 
a dodržovat pár základních pravidel. 
Na uchovávání čaje potřebujete jakoukoli 
plechovku, kam se nedostane světlo 

a vzduch. Pak je dobré mít doma budík 
či stopky a běžnou rychlovarnou konvici. 
A pak doporučuji mít dvě konvice – 
jednu servírovací a druhou nálevovou, 
ve které čaj připravujete. Ta může být 
úplně obyčejná, v ní čaj zalijeme vodou, 
necháme po doporučenou dobu louhovat 
a poté ho scedíme přes sítko do konvice 
servírovací. Je to opravdu nejlepší, neboť 
čaj dostane prostor, aby se rozvinul. 
Je důležité čaj samozřejmě správně 
nadávkovat, nechávat ho louhovat jen 
po doporučenou dobu a nezapomenout 
na něj. Nám Evropanům přelouhovaný 
čaj většinou nechutná, uvolňují se z něj 
třísloviny a čaj je výrazně hořký. 

Existují potraviny, které je vhodné 
s čajem kombinovat, případně potraviny 
zcela nevhodné? 
Čaj je v tomto poměrně milosrdný, 
i když selský rozum velí, že dát si silně 
kořeněné jídlo a k němu lehký čaj nebude 
nejvhodnější kombinace. Velmi vhodné 
jsou naopak čajové sušenky, pečivo slané 
i sladké, zákusky. 

Kolik čaje bychom měli za den vypít? 
U čajů je skvělé to, že můžeme jednotlivé 
druhy střídat, což se také doporučuje. 
Podle tzv. čajových hodin bychom ráno 
měli začínat čaji pravými, těžšími, po obědě 
bychom měli přesedlat na čaje lehčí, kolem 
třetí hodiny již musejí zpozornět všichni, kdo 
jsou citliví na thein, a měli by se orientovat 
spíš na čaje ovocné a bylinné. 

Jaké o čaji kolují největší mýty? 
Prvním mýtem je, že příprava čaje je 
komplikovaná. To není pravda – dávkování 
a čas louhování vám kvalitní výrobce 
napíše na obale a čaj zalít a poté přecedit 
do jiné konvice také zvládne prakticky 
každý. Druhým mýtem je, že jen celolistový 
čaj je kvalitní. To nemusí být vždy pravda, 
existují čaje, které jsou mírně nasekané, 
a mohou být stejné nebo vyšší kvality než 
čaje celolistové. A posledním je, že zelené 
čaje jsou hořké. Samozřejmě jsou, pokud je 
zalijete stostupňovou vodou a louhujete je 
10 minut. Ale pokud dodržíte doporučený 
způsob přípravy, hořké by být prakticky 
vůbec neměly. 

V jaké zemi se pěstují nejkvalitnější čaje? 
Jsou vyhlášené regiony, podle nichž jsou 
jednotlivé čaje i pojmenované – Asám 
v Indii, Darjeeling v podhůří Himalájí, Junan 
v Číně a další. Ovšem dnes jsou to již spíš 
značky a je pravdou, že můžete vypěstovat 
stejně kvalitní čaj i ve zcela neznámém 
regionu. Naše firma má projekt v Nepálu, 
do kterého je zapojeno asi 350 rodin, které 

na svých zahradách sbírají čaj, který se 
věhlasným značkám zcela vyrovná. Takže 
s výběrem čaje jen podle regionu už bych 
dnes byla opatrná.  

Jaký čaj máte Vy osobně nejraději?
Tohle je trochu ošemetné, protože když 
vás zákazník poprosí o radu, nikdy nesmíte 
doporučovat podle vlastních preferencí. 
Musíte se vždy zeptat, co vyhovuje jemu, 
co obvykle pije. Každý z nás je jiný a u čaje 
to platí stoprocentně. I čaje vynášené 
do nebes, jako například japonská sencha, 
určitě nechutnají každému. Já mám radši 
lehčí čaje, zelené i ovocné, miluji mátu 
s citronem a cukrem. Obecně si čaj vybírám 
podle nálady. Nikdy bych si neuvařila 
třeba uzený čaj, i když ho tu prodáváme 
ve velkém, nebo čínský jasmínový čaj, i když 
ten japonský miluji. ●
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jak poznat kvalitní potraviny

Vhodná snídaně?  
Ano, ale pozor na cukr!
V českých supermarketech jsme vybrali 
patnáct vzorků, většinou se jednalo o pufo-
vané a extrudované výrobky, které s ohle-
dem na jejich příchutě konzumují spíše děti. 
Cenově se vzorky pohybovaly od 72 do 212 Kč 
za kilogram a opět se potvrdilo, že nelze dávat 
rovnítko mezi pojmy nejdražší a nejkvalitnější. 
Jak v senzorickém hodnocení, tak v hodnocení 
složení se na předních místech objevovaly jak 
vzorky dražší, tak ty z nižší cenové kategorie. 
Analýzy zpracovala laboratoř Výzkumného 
ústavu potravinářského Praha (VÚPP). Za-
měřili jsme se zejména na obsah soli, cukru, 
tuku, vlákniny a energetickou hodnotu. Pod 
označením cukr rozumíme kromě sacharózy 
i glukózu, fruktózu a další jednoduché cukry. 
Odborníci z VÚPP hodnotili také senzorické 

vlastnosti cereálií, především jejich vzhled, 
vůni, chuť, sladkost a křehkost, a to v su-
chém stavu i po zalití mlékem. Ve spolupráci 
s Ing. Irenou Michalovou jsme také posuzo-
vali obaly výrobků, nutriční hodnocení jsme 
konzultovali s odborníky na výživu Věrou 
Boháčovou a RNDr. Pavlem Suchánkem.

Cukru je zbytečně moc
Hlavním problémem testovaných výrobků 
podle očekávání zůstává cukr. Jak se mů-
žete přesvědčit v naší tabulce na straně 20, 
jedna porce cereálií s mlékem „ukousne“ 
školákovi z doporučené denní dávky cukru 
až 36 %. Pokud by si k nim dal také jinak 
doporučované jablko, tento poměr by se 
ještě navýšil. Pokud sypete cereálie do mis-

ky tak zvaně od oka, je pravděpodobné, že 
překračujete doporučenou dávku, která činí 
jen 30 gramů. Před konzumací se tedy pře-
svědčte, zda se nechystáte zkonzumovat 
vyšší množství cukru. Cereálie by děti nikdy 
neměly konzumovat samotné, ale vždy 
zalité mlékem či jogurtem, čímž snídani 
vylepšíte celkový glykemický index.
Výrazně nejnižší obsah cukru jsme zazna-
menali u vzorku Ovesní biskiti, které dostály 

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, MF Dnes

Pestrobarevné obrázky na obalech, 
přibalené dárečky a křupavé kuličky, 

hvězdičky či polštářky uvnitř. Na to vše lákají 
výrobci nejmenší strávníky, kteří jen málokdy 

kolem těchto regálů projdou bez povšimnutí.  
Jsou však dětské cereálie opravdu vhodnou 

snídaní, nebo by měly být považovány spíše 
za sladkost, kterou dětem 

dopřejeme jen 
jednou za čas?

rubrika podporována

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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tvrzení na obale, že obsahují „o 30 % méně 
cukru než srovnatelné výrobky na trhu“. 
Nejvíce si život osladíme, když si ke snídani 
naservírujeme Tesco Frosted Flakes.

Vláknina se lepší
Ve dvou případech (Cini Minis, Fun Zoo) 
analýzy odhalily vysoký obsah soli překraču-
jící jedno procento, což je hodnota, kterou 
bychom očekávali u slaného pečiva, nikoli 
sladkého výrobku, navíc určeného primárně 
pro děti. „U Cini Minis sůl spoluvytváří jejich 
chuť, kterou spotřebitelé na tomto výrobku 
oceňují,“ uvedla Andrea Brožová, tisková 
mluvčí firmy Neslé, s tím, že do budoucna chce 
firma snižovat obsah soli i v tomto výrobku. 
Obsahem tuku byly jednotlivé vzorky 
v zásadě srovnatelné, z řady vyčnívaly čtyři 
výrobky, u nichž byl obsah tuku výrazně 
vyšší. Jednalo se o plněné cereálie, kde byl 
obsah tuku navýšen právě čokoládovou či 
vanilkovou náplní, a pak o vzorek Ovesní 
biskiti, kde je vyšší obsah tuku dán tím, že se 
jedná o produkt z ovsa. 
Obsah vlákniny byl poměrně příjemným 
překvapením. Jeden z výrobků (Nesquik) 
je dokonce možné označit jako „s vysokým 
obsahem vlákniny“, dalších deset vzorků 
pak jako „zdroj vlákniny“. Situace se v tomto 
ohledu zlepšuje, neboť výrobci stále častěji 
zařazují celozrnnou mouku, čímž se obsah 
vlákniny navýší.

Chuťově jsou zcela vyhovující
V senzorickém hodnocení, které probíhalo 
na VÚPP, si vzorky vedly velmi dobře a byly 
vyrovnané, průměrná známka se pohybova-
la kolem 1,5 (školní známkování). „Některé 
vzorky byly podle hodnotitelů zcela vyni-
kající, velmi pozitivní je, že jsme nenarazili 
na žádný propadák,“ hodnotí Ing. Dana 
Gabrovská z VÚPP. Obecně cereálie lépe 
obstály v suchém stavu, tedy před tím, než 
je posuzovatelé zalili mlékem. V mléce se 
některé vzorky nepříjemně rozmočily a jejich 
chuť přešla do mléka.

Výrobci lákají na obaly
Většina firem naplno využívá potenciálu 
obalů a propaguje zde své marketingové ná-

stroje – někde jsou to přidané vitaminy, jin-
de vložená hračka, na kterou se může junior 
těšit, a někde soutěž o lákavé ceny. Jen slo-
žení a výživové údaje aby člověk v některých 
případech luštil pomocí lupy. Je otázkou, jak 
se obaly změní s novou legislativou, která se 
snaží některé tyto nešvary řešit. 

Když jsme porovnávali údaje na obalech s hod-
notami naměřenými v laboratořích, narazili 
jsme na řadu neshod. U celkem sedmi vzorků 
jsme zaznamenali odchylky větší, než jsou 
povolené tolerance. Nejvíce se údaje deklaro-
vané a reálné lišily u obsahu tuku, cukru a soli. 
Ve třech případech (Nesquik, Korrekt a Tesco) 
výrobce uvádí na obale nižší hodnoty tuku, 
než jaké výrobek reálně obsahuje. V ostatních 
případech byl trend opačný, odchylky jsme 
zaznamenali ve prospěch spotřebitele, a to ně-

kdy velmi výrazně. Na obalu vzorku Křupouni 
se dočteme, že obsahují 42,1 gramů cukru, ale 
reálná hodnota je téměř poloviční. Pokud by 
skutečnost odpovídala deklarovaným hodno-
tám, patřily by k nejsladším výrobkům, takto 
se pohybují v průměru ostatních vzorků. 
Na klamavou informaci na obale jsme narazili 
jen v jednom případě, u vzorku Ovesní biskiti. 
Zde se na zadní straně obalu uvádí, že „oves-
né vločky obsahují průměrně 5 % betaglu-
kanů. Bylo prokázáno, že betaglukan snižuje 
hladinu cholesterolu“. Ovšem toto tvrzení je 
možné uvést jen v případě, že výrobek obsa-
huje alespoň 1 gram betaglukanů na porci, 
u těchto cereálií je to jen 0,63 gramu. 
Žádný ze vzorků není dokonalý ve všech 
oblastech – kde je méně cukru, najdeme 
relativně vysoký obsah tuku. U výrobků 
s minimem soli zase vadí nižší obsah vlák-
niny. Na předních místech se tedy umístily 
vzorky z pohledu složení a senzorických 
vlastností nejvyrovnanější. 
Obecně jsou cereálie vhodnou snídaní, 
pokud k nim přidáme mléko či mléčný vý-
robek. S ohledem především na vyšší obsah 
cukru by měly být zařazeny do celodenně 
vyváženého jídelníčku a neměly by být dě-
tem podávány každý den. „Důvod k tomu je 
nejen nutriční, ale i psychologický, aby dítě 
neustrnulo na naučených chutích a stravo-
vací návyky se neformovaly do jednostran-
ných vzorců,“ říká Věra Boháčová z Poraden-
ského centra Výživy dětí. ●

Pufované: Slovo pufování je odvoze-
no z anglického slova puffed (odulý, 
nafouklý). Technologický postup spočívá 
v tom, že se surovina (pšenice, kukuřice, 
rýže apod.) dávkuje do stroje, kde vlivem 
vysokého tlaku a teploty až 300 °C dojde 
k odpaření vlhkosti a nabobtnání zrn. 
Extrudové: Surovina se protláčí přes 
takzvaný extrudér. Za pomoci tlaku a tep-
loty se vlhkost v surovině přemění na páru. 
V tryskách matice dochází k jejímu prud-
kému rozpětí, výrobek zvětší svůj objem 
a získává typickou porézní strukturu.

ZPŮSOB VÝROBY

S vysokým obsahem vlákniny: více 
než 6 g vlákniny ve 100 g výrobku
Zdroj vlákniny: více než 3 g vlákniny 
ve 100 g výrobku
S nízkým obsahem tuku: méně než 
3 g tuku ve 100 g výrobku
S nízkým obsahem soli: méně než 
0,3 g ve 100 g výrobku
Bez soli: méně než 0,1 g ve 100 g výrobku

CO ŘÍKÁ 
LEGISLATIVA? 



Chocapic  
choco-hazelnut
cereální kakaové lupínky  
s lískooříškovou chutí, extrudovaný výrobek
Distributor: Cereal Partners Czech Republic (Nestlé)

Cena:  
90 Kč/425 g
Cena za 1 kg: 
212 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
27,7
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1797

Z testu: Obsah tuku je nadprůměrný. 
Obsah cukru i soli je průměrný. Obsah 
vlákniny je třetí nejvyšší, takže jsou vhodné 
pro dítě, které musí vydržet ve škole 
a nedostat hlad.   

Z degustace: Chuťově patřily mezi nejlepší. 
Výrazná lískooříšková chuť i vůně, přiměřená 
míra sladké chuti. Po zalití mlékem křehkost 
velmi dobrá. Známky v suchém stavu 
i po zalití mlékem 1,2.

Známka testu 2,2

 
Choco Shells 
obilné mušličky s kakaem. Trvanlivé pečivo, 
extrudovaný výrobek
Výrobce: Bonavita

Cena:  
40 Kč/375 g
Cena za 1 kg: 
106 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
30,9
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1670

Z testu: Obsah tuku i soli je třetí 
nejnižší. Obsah vlákniny je průměrný. 
Obsah cukru je vysoký. Zlatá střední 
cesta ke snídani, spolu s jogurtem i pro 
trochu oplácaného školáka.    

Z degustace: Známky 1,0 v suchém 
stavu a 1,2 po zalití mlékem vypovídají 
o výborné chuti, přiměřené míře sladké 
chuti, vynikajícím vzhledu a příjemné 
čokoládové vůni. Po zalití mlékem byla 
křehkost velmi dobrá.

Známka testu 2,3

Ovesní biskiti  
s čokoládou
ovesné sušenky s čokoládou 

Výrobce: Emco

Cena:  
40 Kč/375 g
Cena za 1 kg: 
106 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
16,2
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1920

Z testu: Výrobek s vysokým obsahem tuku, 
který může být dán tím, že jde o produkt z ovsa. 
Tomu odpovídá i nejvyšší obsah energie. Druhý 
nejvyšší obsah vlákniny a nejnižší obsah cukru, 
jsou vhodné na snídani.    

Z degustace: Hodnoceny jako nejméně 
sladké se silnou kakaovou vůní a chutí. Po zalití 
mlékem patřily k nejhorším vzorkům, nejdříve 
ztrácely křehkost, nevýraznou se staly chuť 
i vůně. Známky 1,7 v suchém stavu a 2,4 
po zalití mlékem.

Známka testu 2,2

 
Swietwiet 
pufovaná pšenice v medové polevě, oboha-
cená 8 vitaminy
Výrobce: Brüggen Polska

Cena:  
22 Kč/250 g
Cena za 1 kg: 
88 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
31,5
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1675

Z testu: Obsah tuku patří k nižším, naopak 
cukr jeden z nejvyšších. Obsah soli je nejnižší, 
cereálie je možné označit jako „výrobek bez soli“. 
Relativně nízký obsah energie, vhodná snídaně.   

Z degustace: Patřily mezi více sladké 
snídaňové cereálie, s typickou obilnou 
vůní a chutí, v suchém stavu i výbornou 
křehkostí. Po zalití mlékem se křehkost 
rychle ztratila a došlo i ke zhoršení vzhledu, 
vůně a chuti. Známky 1,3 v suchém stavu 
a 2,0 po zalití mlékem.

Známka testu 2,3

Teddy  
Obilná zrnka s medem
ochucené cereálie, medem ochucená pšenič-
ná zrnka, pufovaný výrobek
Výrobce: C-Hahne Mühlenwerke pro Emco

Cena:  
45 Kč/375 g
Cena za 1 kg: 
154 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
30,3
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1695

Z testu: Obsah soli je pod hranicí 0,1 g 
a produkt je tak možné označit jako „výrobek 
bez soli“. Obsah cukru je relativně vysoký. 
Dobrá snídaně pro školáka, který nemá 
problémy s nadváhou.   

Z degustace: Výborný vzhled, velmi dobrá 
obilná chuť s vyšší mírou sladké chuti, velmi 
dobrá i vůně a křehkost. Po zalití mlékem se 
křehkost velmi rychle ztratila a část sladké 
chuti přešla brzy do mléka. Známky 1,7 
v suchém stavu a 2,1 po zalití mlékem.

Známka testu 2,3

 
Nesquik 
cereální kuličky s kakaem,  
extrudovaný výrobek
Distributor: Cereal Partners Czech Republic (Nestlé)

Cena:  
85 Kč/450 g
Cena za 1 kg: 
189 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
23,4
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1662

Z testu: Cereálie s nejvyšším obsahem 
vlákniny, lze je tedy podle legislativy označit jako 
„výrobek s vysokým obsahem vlákniny“. Obsah 
tuku patří k nižším. Dobrá snídaně na zasycení, 
přitom nejde o energetickou bombu.   

Z degustace: Výborně hodnoceny vzhled 
a vůně, vynikající i křehkost. Silně výrazná 
čokoládová chuť a vůně, přiměřená sladkost. 
Po zalití mlékem zůstaly celkem dlouhou dobu 
křehké. Známky za senzorické hodnocení 1,4 
v suchém stavu a 1,7 po zalití mlékem.

Známka testu 2,4

VÍTĚZ
TESTU
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Penny 
Bertík 
křupavé obilné taštičky s náplní (45%) 
s kakaovou příchutí, extrudovaný výrobek
Výrobce: vyrobeno v ČR pro Penny Market

Cena:  
28 Kč/250 g
Cena za 1 kg: 
112 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
32,9
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1895

Z testu: Díky kakaové náplni obsah tuku 
patří k nejvyšším. Obsah vlákniny je lehce 
nadprůměrný. Obsah cukru je druhý nejvyšší. 
Obsah soli patří k nejnižším, podle legislativy 
jde o výrobek s „nízkým obsahem soli“.   

Z degustace: V suchém stavu se známkou 
1,1 patřily k nejlepším. Výborná čokoládová 
chuť i vůně, vynikající vzhled a přiměřená 
míra sladké chuti. Po zalití přešla část 
sladké chuti i do mléka. Známka po zalití 
mlékem 1,4.

Známka testu 2,4

K Classic  
Choco Bobbles
obilné kuličky s čokoládovou příchutí, obo-
hacené 8 vitaminy
Prodávající: Kaufland ČR, vyrobeno v Polsku

Cena:  
18 Kč/250 g 
Cena za 1 kg: 
72 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
31,8
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1661

Z testu: Obsah tuku patří k nižším. Průměrný 
obsah vlákniny. Obsah cukru patří k nejvyšším, 
obsah soli je třetí nejvyšší. Průměrná energetická 
hodnota, bílkovin by mohlo být více.    

Z degustace: Se známkami 1,0 ze 
smyslového hodnocení v suchém stavu 
i po zalití mlékem představují vítěze. Výrobek 
charakterizuje vyvážená chuť s přiměřenou 
mírou sladké chuti, vynikající vzhled, výrazná 
čokoládová vůně a zejména výborná 
křehkost, a to i po zalití mlékem.

Známka testu 2,6

Křupouni  
kakaové kuličky
kakaové kuličky, extrudovaný výrobek 

Výrobce: Bonavita, pro Ahold

Cena:  
20 Kč/250 g
Cena za 1 kg: 
80 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
23,8
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1692

Z testu: Obsah tuku i cukru patří 
k nejnižším. Obsah soli dosahuje průměrné 
hodnoty. Druhý nejnižší obsah vlákniny. 
Ideální cereálie před sportovní aktivitou 
nebo tělocvikem.   

Z degustace: Méně výrazná chuť i vůně, 
výborný vzhled a přiměřená intenzita sladké 
chuti. Po zalití mlékem vydržely dlouhou 
dobu křehké. Známky 1,3 v suchém stavu 
a 1,7 po zalití mlékem.

Známka testu 2,5

 
CINI Minis
cereální čtverečky se skořicí, extrudovaný 
výrobek
Výrobce: Cereal Partners Poland (Nestlé)

Cena:  
85 Kč/450 g
Cena za 1 kg: 
189 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
23,5
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1765

Z testu: Nejvyšší obsah soli ze všech testovaných 
vzorků. Obsah tuku je průměrný, obsah vlákniny 
lehce podprůměrný. Obsah cukru je třetí nejnižší. 
Vhodné před sportovní aktivitou.   

Z degustace: V suchém stavu patřily 
k nejlépe hodnoceným. Vynikající vzhled, 
příjemně výrazná skořicová chuť i vůně. 
Přiměřená sladkost. Po zalití mlékem celkem 
rychle ztratily křehkost, sladká i skořicová 
chuť brzy přešly do mléka. Známky 1,1 
v suchém stavu a 2,0 po zalití mlékem.

Známka testu 2,6

Orion  
Granko
cereální kakaové hvězdičky,  
extrudovaný výrobek
Výrobce: Cereal Partners Czech Republic (Nestlé)

Cena:  
42 Kč/225 g
Cena za 1 kg: 
188 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
28,3
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1687

Z testu: Výrobek se třetím nejvyšším 
obsahem vlákniny. Obsah tuku, cukru i soli je 
průměrný. Cereálie vhodné pro sportující děti 
i děti s mírným sklonem k nadváze.   

Z degustace: Zaujal originální tvar s vysoce 
lesklou úpravou povrchu, chuťově velmi 
dobré, výrazná kakaová chuť a vůně. 
V suchém stavu křehké, i když na skus trochu 
tvrdé. Přiměřená míra sladké chuti. Známky 
1,4 v suchém stavu a 1,9 po zalití mlékem.

Známka testu 2,6

Korrekt Cereální polštářky 
s náplní s vanilkovou příchutí
cereální polštářky s náplní s vanilkovou 
příchutí, extrudovaný výrobek
Výrobce: v ČR pro Globus ČR

Cena:  
14 Kč/150 g
Cena za 1 kg: 
90 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
27,1
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1896

Z testu: Kvůli vanilkové náplni patří obsah 
tuku k nejvyšším. Obsah vlákniny patří 
k průměrným, ale stále je možné výrobek 
označit jako „zdroj vlákniny“. Obsah cukru 
i soli patří k nižším.   

Z degustace: Chuťově se řadily mezi nejlepší. 
Vynikajícími byly shledány také vzhled a vůně. 
Sladkost přiměřená. Ceněna byla výrazná 
příjemná vanilková chuť náplně. Křehkost 
po zalití mlékem velmi dobrá. Známky 1,1 
v suchém stavu a 1,2 po zalití mlékem.

Známka testu 2,7
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testovali jsme pro vás – dětské cereálie

Jak číst tabulky
Cena: Uvádíme cenu za jedno balení 
a hmotnost balení. Pro srovnání uvádí-
me také cenu za 1 kilogram výrobku.

Zjištěný obsah cukru a energetická 
hodnota: Uvádíme hodnoty naměřené 
v laboratořích Výzkumného ústavu po-
travinářského Praha. Hodnoty jsou uve-
deny v gramech, potažmo kilojoulech, 
ve sto gramech výrobku.

Z testu: Komentáře k naměřeným 
výsledkům a obalům výrobků. Obaly 
hodnotila Ing. Irena Michalová ze Sdru-
žení českých spotřebitelů.

Z degustace: Komentáře ze senzoric-
kého hodnocení testovaných výrobků. 
Odborníci na VÚPP hodnotili vzhled, 
vůni, křehkost, sladkost a chuť výrobků. 
Každý výrobek byl hodnocen jak v su-
chém stavu, tak po zalití mlékem.

Známka testu: Zahrnuje složení vý-
robku, konkrétně obsah tuku, vlákniny, 
cukru a soli, smyslové hodnocení a hod-
nocení obalů.

Jak jsou sladké?
Umíte si představit, kolik cukru snídaňové cereálie obsahují? Podívejte se, kolik procent 
z doporučené denní dávky cukru připadne na jednu snídaňovou porci, tedy 30 gramů 
cereálií a 150 ml polotučného mléka. Doporučená denní dávka cukru je 44,1 g. Hodnoty jsou 
vztaženy na školáka ve věku 7 až 9 let.

Vzorek Obsah cukru ve 100 gramech Kolik odčerpá z DDD cukru
Ovesní biskiti s čokoládou 16,2 g 24,4 % DDD cukru
Nesquik 23,4 g 29,3 % DDD cukru
CINI Minis 23,5 g 29,4 % DDD cukru
Křupouni kakaové kuličky 23,8 g  29,6 % DDD cukru
Korrekt cereální polštářky 27,1 g 31,8 % DDD cukru
Chocapic choco-hazelnut 27,7 g 32,2 % DDD cukru
Orion Granko 28,3 g 32,6 % DDD cukru
Fun Zoo Honey Loops 28,7 g  32,9 % DDD cukru
Jeníkův lup 29,4 g 33,4 % DDD cukru
Teddy obilná zrnka s medem 30,3 g 34,0 % DDD cukru
Choco Shells 30,9 g 34,4 % DDD cukru
Swietwiet 31,5 g 34,8 % DDD cukru
K  Classic Choco Bobbles 31,8 g 35,0 % DDD cukru
Penny Bertík 32,9 g 35,8 % DDD cukru
Tesco Frosted Flakes 33,2 g  36,0 % DDD cukru

Známku testu tvoří
70 % nutriční hodnocení

20 % smyslové hodnocení

10 % informace na obalech (údaje pro spo-
třebitele, splnění legislativních požadavků, 
shoda deklarovaných hodnot s naměřenými)

rubrika podporována

 
Jeníkův lup  
cereální polštářky s náplní s mléčnou příchu-
tí, extrudovaný výrobek
Výrobce: Bonavita

Cena:  
75 Kč/500 g
Cena za 1 kg: 
150 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
29,4
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1931

Z testu: Výrobek s nejnižším obsahem 
vlákniny a nejvyšším obsahem tuku. Vysoký 
obsah tuku lze přičíst mléčné náplni 
v cereálních polštářcích. Průměrný obsah 
cukru. Výrobek s nízkým obsahem soli.     

Z degustace: Chuťově patřily mezi nejsladší 
cereálie. Výborně hodnoceny vzhled, vůně 
i křehkost, místy na skus trochu tvrdší. Chuť 
velmi dobrá. Po zalití mlékem se křehkost 
ztrácela pomalu. Známky 1,6 v suchém stavu 
a 1,7 po zalití mlékem.

Známka testu 2,8

Fun Zoo  
Honey Loops
medové kroužky s 8 vitaminy a železem, 
extrudovaný výrobek
Výrobce: Lidl Stiftung

Cena:  
18 Kč/250 g
Cena za 1 kg: 
72 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
28,7
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1650

Z testu: Obsahuje méně než 3 g tuku, výrobek 
je tedy možné označit jako „s nízkým obsahem 
tuku“. Nižší obsah vlákniny. Průměrný obsah 
cukru. Obsah soli je druhý nejvyšší, vhodné jen 
jako občasná snídaně.     

Z degustace: V suchém stavu patřily k nejlépe 
hodnoceným. Vynikající obilná chuť, ovšem 
se slaným nádechem. Přiměřená sladkost, 
vynikající křehkost a atraktivní vzhled. Po zalití 
mlékem se křehkost rychle ztratila. Známky 1,1 
v suchém stavu a 1,4 po zalití mlékem.

Známka testu 2,8

Tesco  
Frosted Flakes
slazené kukuřičné lupínky a vitaminy a žele-
zem, extrudovaný výrobek
Prodávající: Tesco Stores ČR

Cena:  
70 Kč/750 g
Cena za 1 kg: 
93 Kč
Zjištěný obsah cukru 
g/100 g: 
33,2
Energetická hodnota 
kJ/100 g: 
1666

Z testu: Obsah tuku je druhý nejnižší. Obsah 
vlákniny je třetí nejnižší. Obsah cukru je nejvyšší ze 
všech testovaných vzorků. Vhodné jako svačina 
před tělocvikem, ale ne jako snídaně před pasivním 
dopolednem.   

Z degustace: Jak v suchém stavu, tak po zalití 
mlékem patřily k nejhorším. Neatraktivní vzhled 
sladkého potahu, málo výrazná obilná vůně 
a přílišná sladkost. Po zalití mlékem velmi rychlá 
ztráta křehkosti a přechod sladké chuti do mléka. 
Známky 2,0 v suchém stavu a po zalití mlékem 2,1.

Známka testu 3,2
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Živinou, která je hlavním aktérem této di-
ety, jsou sacharidy. Atkinsovo pojetí zní – 
pokud má člověk hubnout, je nutné jejich 
omezování a to i dále ve fázi udržování 
cílové hmotnosti po následující měsíce 
a roky. Každý si musí určit, jaké množ-
ství sacharidů může denně sníst, tedy 
stanovit si svoji Atkinsovu sacharidovou 
rovnováhu. Jako jednoduchá metoda 
pro zjištění vhodných sacharidových 
potravin vzniklo Atkinsovo glykemické 
hodnocení, které porovnává sacharidová 
jídla podle jejich vlivu na hladinu krevní-
ho cukru. Platí, že čím menší je Atkinsovo 
glykemické hodnocení, tím je potravina 
méně chemicky zpracovaná a tím více 
vlákniny obsahuje. 
Pravidelně bychom měli konzumovat 
potraviny ze skupiny 1, která má nízké gly-

kemické hodnocení. Potraviny ze skupiny 
2 (střední hodnocení) bychom měli kon-
zumovat střídmě a jen výjimečně bychom 
měli zařazovat potraviny ze skupiny 3 s vy-
sokým glykemickým hodnocením. 
Při výběru sacharidových potravin je ale 
nutné Atkinsovo glykemické hodnocení 
spojit s tabulkou obsahu sacharidů, neboť 
i některé potraviny s nízkým hodnocením 
mají vysoký obsah sacharidů. Spojením 
těchto dvou nástrojů si vybereme správnou 
potravinu a zároveň určíme její vhodné 
množství, aby nebyla překročena hodnota 
Atkinsovy sacharidové rovnováhy.

Jak je to s tuky?
Součástí Atkinsovy diety jsou i tuky. 
Jejich množství není vyjádřeno nijak kon-
krétně. Jedinou radou je „přírodními tuky 

nešetřit“. Cílem je dodat tělu dostatečné 
množství esenciálních mastných kyselin. 
Tuky dodávají tělu energii, navíc přenáše-
jí chutě. Doporučuje se střídat různé dru-
hy tuků – olivový olej, oleje z hroznových 
jader, řepkový, světlicový, z vlašských 
ořechů a jiné.          

Pokud jste si zvolili hubnutí podle Atkinse, čeká vás program 
omezeného příjmu sacharidů, který slibuje trvalé snížení 
hmotnosti. Správně sestavená strava zahrnuje jídla bohatá 
na vlákninu a další výživné látky, spoustu vitaminů, minerálních 
a fytochemických látek, správné množství bílkovin a tuky 
vhodného typu. Stravování by mělo být individuální, závislé 
na metabolismu, věku, pohlaví a fyzické zátěži.

Sacharidy  
v hlavní roli

Připravila Bc. Eva Horáková, DiS., foto shutterstock

Při Atkinsově dietě se počítají tzv. čisté 
sacharidy. Za čisté sacharidy se považují 
takové, které výrazně ovlivňují hladinu 
krevního cukru. Zjistíme je odečtením 
vlákniny z celkového obsahu sacharidů 
v potravině či celém jídle.

CO JSOU  
ČISTÉ SACHARIDY?
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Sacharidový žebřík vyjadřuje postupné vracení různých typů sacharidů do jídelníčku. Hodí se ale i pro udržování hmotnosti. Tento 
žebřík je složen z osmi pomyslných příček. Umožňuje dosáhnout pestrosti a současně upozorní, které potraviny jíst častěji než jiné. 
Skupiny nízké, střední a vysoké značí úroveň Atkinsova glykemického hodnocení.

   [ 7. příčka ] 
Zelenina  
s vyšším obsahem sacharidů
•  Střední – tykev, karotka, hrášek
•  Vysoké – kukuřice, pastinák, brambory, 

batáty

   [ 8. příčka ] 
Celozrnné potraviny
•  Nízké – celozrnné lupínky, ječmen, 

ovesná kaše, ovesné a pšeničné otruby
•  Střední – amarant, bulgur, chléb, 

kuskus celozrnný, pohanka, rýže 
natural, těstoviny celozrnné

•  Vysoké – kukuřičné lupínky, pita 
chléb, proso, pšeničné vločky, rýže 
basmati, bílá, jasmínová a divoká

   [ 6. příčka ] 
Ostatní ovoce
•  Nízké – broskve, brusinky, švestky, 

grapefruity, jablka, mandarinky, višně
•  Střední – kiwi, hrozny, ananas, 

mango, melouny, nektarinky, papája
•  Vysoké – banán, ovocné šťávy a džusy

   [ 4. příčka ] 
Bobuloviny
•  Nízké – borůvky, maliny, jahody

   [ 5. příčka ] 
Luštěniny
•  Nízké – čočka, bílé a červené fazole, 

cizrna, hrách, soja (i sojové mléko a tofu)
•  Střední – barevné fazole, fazole 

„černé oko“

   [ 3. příčka ] 
Ořechy a semínka
•  Nízké – dýňová a slunečnicová semínka, 

dále kokosové, lískové, makadamové, 
pekanové, piniové, pistáciové a vlašské 
ořechy, mandle, sezam 

•  Střední – kešu a burské ořechy, sojové 
oříšky pečené

•  Vysoké – jedlé kaštany

   [ 2. příčka ] 
Mléčné výrobky
•  Nízké – kysaná smetana, ricotta, 

smetana, tvrdé a netavené sýry, tvaroh
•  Střední – jogurt, mléko
•  Vysoké – plnotučná zmrzlina

   [ 1. příčka ] 
Zelenina
•  Nízké – artyčok, brokolice, celer, cukety, 

fenykl, mangold, papriky, ředkvičky, 
listová zelenina, rajčata, růžičková 
kapusta, květák, kapusta, zelí

•  Střední – hrášek, maniok, mrkev, tykve

SACHARIDOVÝ ŽEBŘÍK
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 INZERCE

Moravia Lacto a. s., člen skupiny Interlacto, www.moravialacto.cz

KVALITNÍ 
ČESKÉ 
SÝRY 
Naše chutné a poctivé sýry
jsou výsledkem práce našich 
sýrařů, kteří je vyrábějí dle 
tradičních receptur z poctivého 
mléka od krav pasoucích se 
na svazích Vysočiny.

1. Ostrý start – znamená radikální omezení sacharidů ve stravě na pouhých 20 g čistých sacharidů za den. Je vhodné kon-
zumovat ryby, hovězí maso, drůbež, vejce a další potraviny bohaté na bílkoviny. Z tuků jsou doporučovány rostlinné oleje. Povolena je 
zelenina s nízkým obsahem škrobů – tři šálky salátu nebo dva šálky salátu a šálek čerstvé zeleniny s nízkým obsahem sacharidů. Jeden 
šálek je přirovnáván k velikosti baseballového míčku. Obohatit tento jídelníček lze po dvou týdnech o 30 g ořechů a jiných semen v pří-
padě, že to nezarazí snižování hmotnosti.

2. Další snižování hmotnosti – nabádá k setrvání u kvalitních zdrojů bílkovin a tuků z první fáze, rozšiřu-
je se však výběr zeleniny, přidává se bobulovité ovoce, ořechy, semena a u některých lidí i luštěniny. Cílem je přidat do jídelníčku 
5 g sacharidů postupně každý týden. Ve třetím týdnu od počátku hubnutí tedy bude jídelníček obsahovat 25 g sacharidů, čtvrtý týden 
30 g sacharidů atd. Pokud se hubnutí zastaví, doporučuje se ubrat pět gramu sacharidů denně a zjistit tak množství sacharidů, které 
můžete jíst a dál při tom hubnout. Většinou se jedná o množství 40 až 60 g sacharidů denně. Druhá fáze má probíhat tak dlouho, než 
do ideální váhy bude zbývat 2,5 až 5 kg.

3. Příprava na udržování hmotnosti – zpomalí úbytek hmotnosti a zároveň vás připraví na udržování 
váhy osvojením si stravovacích návyků. V této fázi je doporučeno přidávat si každý den 10 g čistých sacharidů. Hubnutí se však v tuto 
chvíli nesmí zastavit. V opačném případě je nutné ubrat 5 až 10 g, aby úbytek hmotnosti postupně pokračoval. Takovou hodnotu sachari-
dů je pak nutno dodržovat do dosažení cílové hmotnosti. 

4. Celoživotní udržování hmotnosti – spočívá v příjmu takového množství čistých sacharidů, při kterém 
nedochází k přibývání ani úbytku hmotnosti. Povolené množství sacharidů, které je individuální a udává vaši osobní Atkinsovu sacha-
ridovou rovnováhu, je vhodné přijímat ve formě celozrnného pečiva, ovoce a zeleniny. Většina lidí si udržuje svou hmotnost při příjmu 
45 až 100 g čistých sacharidů denně, pokud sportují, pak je toto číslo vyšší.

ČTYŘI FÁZE ATKINSOVY DIETY

Výsledky s otazníkem
Hubnutí pomocí nízkosacharidové stravy 
způsobuje v organismu stav označovaný 
jako ketóza, kdy se glukóza potřebná pro 

fungování lidského těla vytváří z nesachari-
dových zdrojů. Díky tomu se podle doktora 
Atkinse dosáhne redukce hmotnosti a sou-
časně je preventivně pozitivně ovlivňováno 

zdraví. Vhodnost či nevhodnost tohoto 
způsobu stravování však prozatím nebyla 
dostatečně prozkoumána a nejsou známé 
dlouhodobé následky této diety. ●
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téma měsíce

Studené nohy a jídlo, 
které to změní

O chladu ve vašem těle svědčí například 
silná citlivost vůči zimě, studené nohy 
a ruce, averze vůči studenému počasí, stu-
deným nápojům nebo studeným koupe-
lím, obecná pomalost nebo nečinnost, ale 
i velká citlivost nebo pesimismus. Pokud 
se takovému stavu chcete včas vyhnout, 
sestavte si seznam pokrmů, které běžně 
jíte. Pak je porovnejte s tabulkou potravin, 
roztříděných podle toho, jak působí na náš 
organismus. Pokuste se tak zjistit, jak 
tepelně vyvážená je vaše strava a případně 
svůj jídelníček upravte.

Již moudří Číňané věděli své
Tradiční čínská medicína už kdysi vytvo-
řila systém stravování, který zajišťuje 
zdraví jedince a preventivně působí proti 

nemocem. Tento způsob stravování je 
založen na harmonicky vyvážené stravě. 
Základem pojetí tradiční čínské medicíny 
jsou dvě protichůdné a zároveň doplňující 
se energie: jin (chladno, vlhko, tma) a jang 
(horko, sucho, světlo). Také lidé jsou 
v této nauce rozlišováni dle principu dvou 
energií. Zimomřiví s nízkým tlakem mají 
energii jin, lidé extrovertní a hyperaktivní 
jsou jang. Podle tohoto jednoduchého roz-
lišení lidem, kteří jsou zimomřiví, prospívá 
strava „zahřívající“ a horkokrevnějším 
svědčí strava „ochlazující“.
Ovšem pokud máte v těle příliš chladu, 
nesnažte se proti němu působit jen tím, že 
budete jíst pouze zahřívající a horké potra-
viny. Nezapomeňte, že příliš velké množství 
ohně způsobí vypařování vody.

Odpočívat je důležité!
Zima začíná, až spadne poslední jablko, 
ochladí se, a trvá do jahod příštího roku, 
takto krásně poeticky a pravdivě vymezuje 
zimní období v knize „Netradiční kuchařka, 
ve které nenajdete ani jeden recept“ její autor 
Roman Kindl. Zima jako roční období pro 
člověka znamená především čas, kdy jsme spíš 
schovaní doma, víc odpočíváme a spíme. A je 
to tak správně. Naši předci pracovali přede-
vším od jara přes léto až do podzimu. V zimě 
zapíchli prase, okna zarovnali hnojem, vepřové 
nasolili a vyudili. Na pole v zimě nemuseli, 
a tak se během krátkého dne trochu poroz-
hlédli, obstarali dobytek, a pak se šli podívat 
do lesa. Zimu spíš prospali, na jaře byli zase 
čilí a plni života. V dnešní uspěchané době si 
ovšem zdaleka tak přepychově dlouhý odpo-
činek dopřát nemůžeme, přesto odpočíváme 
více než v letních měsících.
Ale zpět ke stravování. Číňané už před pár tisíci 
lety věděli jak, co a kdy jíst. Zkusme se jimi 
inspirovat a naše stravovací zvyky rozdělme 
podle ročních období a podle našeho konsti-
tučního typu. Na jaře tak preferujme chutě 
kyselé, v létě jídla hořká, na podzim pálivá 

Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Mnoho lidí se stále tetelí zimou, aniž by si uvědomovali příčinu 
svého stavu. Mnohdy je to jen tím, že konzumují především 
potraviny, které mají na jejich organismus ochlazující účinek. 
V létě, kdy je venku horko, pocity chladu zvládají, ale v období 
dlouhé a studené zimy nejsou schopni se zahřát.
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téma měsíce

INZERCE

a v zimě chuť slanou. Vyzkoušejme jíst podle 
tohoto principu, a to nejenom proto, abychom 
se cítili v souladu s přírodou, ale hlavně proto, 
abychom si uchovali dostatek energie.

Zimní jídla dodají energii
V chladné zimě se logicky doporučuje jíst 
potraviny, které nás zahřívají a dodávají tělu 
energii. Jsou to zejména polévky a peče-
ná jídla, dále například pohanka, ostrá 
koření a grilované maso. Naopak v zimě 
nemáme jíst syrová rajčata, okurky, jogurty, 
kiwi – tyto potraviny nás vnitřně ochlazují. 

V zimním období bychom měli preferovat 
potraviny živočišného původu – maso 
a sádlo. A to masa syrová, pečená, vařená 
i dušená, nejlépe v kombinaci se zelenino-
vou přílohou, případně rýží. Sýry jen kvalitní 
a samozřejmě také vejce. Brambory bychom 
měli konzumovat pouze ze začátku zimy. 
Pokud jsme vás inspirovali a vyzkoušíte, co 
s vámi udělá, když se více přizpůsobíte ryt-
mu přírody a dáte si v zimě „zahřívací“ druh 
potravin, a také budete chodit dřív spát, je 
to jen dobře. Na jaře jistě oceníte, kolik jste 
přes zimu nashromáždili energie! ●

S NÁMI ROSTE CHUŤ!
Společnost GASTRO MENU EXPRESS a.s. vyrábí lahůdkové, aspikové a rybí produkty téměř 20 let. V sortimentu je velmi široká nabídka pomazánek, 
kvalitních aspikových výrobků pod značkou GASTRO a od loňského roku se výrazně rozšířila nabídka rybích produktů pod značkou RYBEX.

Řada receptur je původních a používají se výhradně kvalitní suroviny. Složení produktů pokládá společnosti GASTRO-MENU EXPRESS a.s. za velmi důležité, 
a proto je prováděna velmi přísná kontrola dodavatelů vstupních surovin. Dodavatelé musí splňovat přísná kritéria, dodržovat dohodnuté normy a kvalitu do-
dávaných potravin. Mezi dodavatele patří velmi významné zejména české společnosti. Rybí surovinu nakupuje přímo u dodavatelů v zahraničí. Dodavateli jsou 
významné společnosti se sídlem v severských zemích, jako je Dánsko a Norsko. Všichni jsou držitelé certifikátu MSC, dodržující standardy trvale udržitelného 
rybolovu. Zpracování rybí suroviny probíhá ve výrobním závodě firmy a tím je docílena vysoká kvalita finálních výrobků.  V červnu GASTRO-MENU rovněž 
obhájila certifikaci MSC.

Značku RYBEX s rybími produkty chce společnost nadále prioritně rozšiřovat a pronikat na další trhy.

Přes tvrdou konkurenci na trhu s lahůdkářským zbožím si firma nejen drží své stálé zákazníky, ale navíc neustále 
rozšiřuje jejich portfolio i objem výroby.

Výroba ve firmě GASTRO – MENU EXPRESS a.s. probíhá ve shodě se všemi legislativními požadavky, které jsou kladeny 
na jednotlivé druhy vyráběných produktů. V oblasti výroby lahůdkářských produktů se uplatňuje systém jakosti, založený 
na požadavcích systému kritických bodů (HACCP) vyžadovaným pro výrobu potravin, taktéž je v souladu s požadavky nor-
my IFS (International Food Standard). HACCP a certifikace IFS je zárukou výroby zdravotně nezávadných potravin.

V dnešní době je firma připravena rychle reagovat na potřeby trhu, plnit jeho požadavky a nabídnout svým obchodním partnerům kvalitní výrobky a bezproblé-
mový servis za výhodných obchodních podmínek. Společnost GASTRO-MENU EXPRESS a.s., zaujímá v současnosti významnou pozici na českém i slovenském trhu.

   [  Studené potraviny  ]
řasy, hlávkový salát, čekanka, zelný salát, 
řeřicha, kořen pampelišky, chřest, banán, 
kiwi, rebarbora, meloun, slunečnicová 
semena, kachna, kaviár, krab, za studena 
lisované oleje, sůl, sojová omáčka

   [  Osvěžující potraviny  ]
zelí, lilek, květák, brokolice, houby, naklá-
daná zelenina, okurka, ředkvička, kyselé 
zelí, celer, rajče, cuketa, azuki, špalda, hrách, 
žlutá soja, ječmen, nezralé ovoce, jablko, 
hruška, ostružina, borůvka, malina, rybíz, 
pomeranč, grapefruit, klikva, višeň, citron, 
kravské mléko, jogurt, kyselá smetana, kyse-
lé mléko, kešu, králík, vepřové, estragon

   [  Horké potraviny  ]
jehněčí a kozí maso, chilli, fenykl, mušká-
tový oříšek, hřebíček, pepř, skořice

   [  Zahřívající potraviny  ]
fenykl, jarní cibule, pórek, křen, mrkev, 
sladká brambora, cibule, laskavec, pohanka, 
oves, ságo, sladká rýže, meruňka, jahoda, 
mango, papája, třešeň, hrozny, tvrdý sýr, 
hermelín, kozí sýr, kozí mléko, kaštan, koko-
sové mléko, piniová semínka, vlašský ořech, 
úhoř, bažant, pstruh, kuře, srnčí, humr, lo-
sos, slávka, garnát, ančovičky, tuňák, kančí, 
bazalka, kopr, ocet, zázvor, kakao, česnek, 
oregano, hořčice, rozmarýn, tymián, vanilka

   [  Neutrální potraviny  ]
avokádo, fazole, hrášek, brambora, kedlu-
ben, růžičková kapusta, řepa, droždí, proso, 
cizrna, čočka, pšenice, mouka, rýže, žito, čer-
vená soja, kváskový chléb, černá soja, fazole, 
ananas, datle, fíky, švestka, tvaroh, máslo, 
vejce, šlehačka, arašídy, lískové oříšky, man-
dle, sezamová semínka, telecí, kapr, hovězí, 
med, slad, cukrová třtina, šafrán, lékořice
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rozhovor

Můžete mi vysvětlit, co přesně „gastrofe-
tišista“ znamená? Slyším to poprvé.
To je někdo, kdo miluje kuchařky. Knižní 
kuchařky, i když nevidím důvod, proč nemi-
lovat i kuchařky jako takové... Případně ča-
sopisy o jídle, blogy atd. Ale jen na ně kouká, 
rád si v nich čte a přemýšlí, jak co chutná. Je 
schopen se hodiny dívat na pořady o vaření. 
I když tam není třeba jediný recept, jako 

v některých soutěžích, ale vaří se tam, a to je 
podstatné. Vlastně je takový člověk skutečný 
fetišista, jen bez sexuálního podtextu.

A gastrosexuál? To už si neumím předsta-
vit vůbec.
To už je právě sexuální podtext jídla. Jsou 
pokrmy, které vás spolehlivě vzruší, mě 
třeba milovaná svíčková od táty.

Jak to vypadá, když člověka vzruší 
svíčková?
Znáte Pavlovovy psy? Tak zhruba tak nějak. 
Právě mi na stůl ukápla slina, a to jsem si tu 
svíčkovou jen představil…

To s Vámi třeba film Julie a Julia musel 
dělat divy.
A víte, že ani ne? Viděl jsem ho, ale nijak 
zvlášť mě nenadchnul. Asi proto, že je mi 
osobnost Julie Fairchildové tak trochu ne-
známá. Možná kdybych vyrůstal v Americe, 
bude to jiné. Na druhou stranu mě hodně 
bavil seriál Šéfkuchař na divoko.

Máte nějakého oblíbeného šéfkuchaře?
Jasně. Napadají mě Gordon Ramsey, Jamie 
Oliver samozřejmě Zdeněk Pohlreich. 

A spousta dalších, jako Titus Eliáš, který 
dělá nejlepší tatarák v Praze. Pak je tu řada 
dalších, které si nepamatuju, protože mám 
mimořádně špatnou paměť na jména.

Sám rád vaříte. Jaké jídlo jste se naučil 
dělat jako první?
Míchaná vajíčka to, myslím, byla. A pak pár-
ky, vaječná omeleta a určitě něco z časopisu 
Ohníček nebo ABC. Ale až v poslední době 
jsem pochopil, že míchaná vajíčka jsou umě-
lecký výtvor a to, jak jsem je dosud připravo-
val, byl spíš masakr.

V kuchyni experimentujete, nebo spolé-
háte na osvědčené recepty, rady maminky 
a návody v kuchařce?
Vlastně tak nějak obojí. Ono někdy je lepší 
radši neexperimentovat a spolehnout se 
na správný návod. Experimenty si nechávám 
na svoje jídla mezi tréninky, když už nevím, 
čím doplnit kus masa.

A jak to vypadá, když experimentujete?
Zkouším různé recepty, které někde najdu. 
Obvykle se to ale týká pečení. Mám totiž 
hrozně rád sladké. Jenomže zas až tak moc 
rád nepeču. Dává to smysl?

Zatímco většina patnáctiletých 
dětí řeší klasické pubertální 
problémy, on v tom věku 
přemýšlel, jak se vyrovnat se 
životem na vozíku. Úraz, který 
se mu stal, ho z velké části 
připravil o hybnost. Ale nikoli 
o chuť k životu – a už vůbec ne 
k jídlu, které je jeho celoživotní 
láskou. Paralympijský plavec 
Jan Povýšil o sobě s oblibou 
říká, že je gastrofetišista 
a gastrosexuál.

Jsem gastrofetišista 
i gastrosexuál  
a nebojím se to přiznat
Připravila Tereza Jelínková, foto archiv Jana Povýšila, shutterstock
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rozhovor

Docela ano. Doma vaříte spíš Vy, nebo 
přítelkyně?
Jsem raději, když vaří Vanda. Ale jako správ-
ný muž moderní doby si samozřejmě i já 
někdy rád stoupnu ke sporáku a vyplodím 
něco naprosto úžasného. I když pravda je, 
že poslední dobou moc nevařím, protože 
máme ochutnávací a zkoušecí období, takže 
se spíš stravujeme někde venku. Ale když už 
ze mě něco vypadne, bývá to italská kuchy-
ně. Těstoviny, maso, ideálně co nejjedno-
dušší jídlo. Ale zato z dokonalých surovin.

A přítelkyni chutná, když vaříte Vy?
Obvykle jo. Jediné, co jí nechutná, je, když 
dochucuju tatarák. Nějak mi to nevychází.

Platí u vás doma, že láska prochází žaludkem?
Naprosto jednoznačně. Dokonce nás přátelé 
už i nařkli z toho, že nemáme jiné společné 
téma. Ale my prostě jen oba máme rádi jídlo. 
Umíme si užít všechno – českou klasiku 
i exotičtější kuchyně. Teď jsem třeba objevil 
vietnamskou kuchyni, která je v podstatě 
jednoduchá, ale neskutečně dobrá. Na dru-

hou stranu, předložte mi svíčkovou, rajskou, 
knedlo vepřo a budu vás zbožňovat taky.

Někde jsem se dočetla, že jste velkým 
milovníkem hamburgerů. Kde jste zatím 
jedl svůj nejlepší?
Těžká otázka. Hodně těžká. Ale asi nejlepší 
byl zatím v The Tavern na Žižkově. Nicméně 
ještě nemám vyzkoušen Dish a Black Dog.

Máte za sebou návštěvy různých mezi-
národních akcí. Jak třeba vzpomínáte 
na Peking, co se týče jídla? Je velký rozdíl 
mezi „čínou“, jak ji známe my, a tou, která 
se dělá tam?
Přiznám se, že nevím. Je to smutné, 
ale vzhledem k tomu, že na závodech 
a na Hrách zvlášť má hlavní slovo, co se 
volného času týče, reprezentační trenérka 
a naše vlastní zodpovědnost, není většinou 
příležitost si cizí kuchyně užít. V den příjezdu 
už jsme na prvním tréninku, a protože ne-
smíme riskovat zdravotní problémy, stravu-
jeme se jen v jídelně v paralympijské vesnici. 
A jelikož plavání má program snad nejdelší 
ze všech sportů a já navíc většinou absolvuji 
téměř všechny disciplíny, neměl jsem nikdy 
šanci ochutnat nic lokálního. Až na Argenti-
nu a Austrálii, ale to mě až tak nenadchlo.

Co jste tam ochutnal?
V Argentině steaky a flan, což je takový jejich 
pudinkový dezert, a v Austrálii klokana a po-
prvé sušené maso.

Musíte se nějak kvůli závodům hlídat, 
nebo jíte, co se Vám zachce?
Musím se hlídat pořád, protože mám sklony 
k velmi rychlému nabírání hmoty, ale té tuko-
vé, nikoli svalové. Na druhou stranu nevidím 
důvod, proč si nedat kvalitní hamburger nebo 
pizzu. Kde se hlídám opravdu pečlivě, to jsou 
právě závody. Zatímco Michael Phelps jí pizzu, 
já trpím na sushi a rybě s rýží. I když závěr Her 
v Londýně pro mě byl ve znamení velkého 
burgeru denně, abych jednodušeji doplňoval 
energii, protože jsem bral antibiotika.

Jakožto sportovec musíte mít nutně 
kladný vztah k ovoci a zelenině. Nakupu-
jete spíš ve velkých obchodech, nebo si 
zajdete na trh?
Ale nemusím, popravdě si úplně s ovocem 
a zeleninou nerozumím. Mám radši kus 
masa a zeleninu jako přílohu. Ale když už 
ovoce a zeleninu, tak kvalitní z trhu nebo 
domácí od rodičů a sousedů z vesnice. To 
stejné platí u vajec a masa.

Co je pro Vás při nákupu potraviny podstatné?
Kvalita, ale i cena vzhledem k tomu, jakou 
mám spotřebu masa a vůbec potravin. Proto 
mám třeba rád vietnamské tržnice, kde se 
dá koupit kvalitní zelenina za pár korun. 
A co se týče masa, tady opět spoléhám 
na zdroje z vesnice u rodičů. Krůty, divočáci 
atd. A když nejsou, dají se už teď v Praze 
najít špičkoví řezníci. A u těch holt utratím 
za maso i víc, než bych chtěl.

Které jídlo byste si nikdy nedokázal ode-
přít, i kdyby na tom s nadsázkou řečeno 
závisel Váš život?
Zmrzlinu. To je můj největší problém. Vzdám 
se čokolády, knedlíků, omáček a dokonce 
i uzenin. Ale zmrzlinu neopustím.

Když k Vám má přijít návštěva, máte 
osvědčené nějaké pohoštění, nebo vždy 
hledáte něco nového, čím byste oslnil?
Pokouším osud a hledám v kuchařkách 
svých oblíbenců. Přeci se nebudu opakovat. 
Ne že by na tom bylo něco špatného – třeba 
můj táta se umí opakovat skvěle, jeho guláš 
i svíčková jsou vždycky famózní.

O prázdninách jste se zúčastnil 49. filmo-
vého festivalu v Karlových Varech, jaké 
dobroty jste ochutnal tam?
Třeba zahajovací párty v Puppu byla úžas-
ná. Kuchaři se extrémně vytáhli, grilovaný 
mečoun byl úchvatný. A k tomu jsem si 
dopřál svoji oblíbenou večeři na benzínce – 
párek v bagetě. Je to sice extrémní „prasár-
na“, ale k festivalu patří. Taková tradice. ●

KDO JE JAN POVÝŠIL
Český reprezentant se před úrazem, který mu změnil život, věnoval závodně 
pozemnímu hokeji a patřil k nadějím juniorských národních výběrů. V 15 le-
tech se v Itálii na skluzavce v aquaparku nešťastně zranil, prožil klinickou 
smrt a ochrnul od krku dolů. Hned v tomtéž roce se začal věnovat plavání 
a jen o rok později už byl čtvrtý na mistrovství světa. Postupně se vypracoval 
ve špičkového závodníka. Má doma pět bronzových medailí z paralympij-
ských her (1 ze Sydney, 3 z Pekingu a 1 z Londýna), titul mistra Evropy a vice-
mistra světa. Kromě plavání se Jan Povýšil intenzivně věnuje fotografování, 
má za sebou několik úspěšných výstav.

PROTEINOVÉ PALAČINKY
Doba přípravy: 10 minut

Ingredience: 1 vejce, 1 odměrka proteinu 
(asi 25 g, nejlepší je vanilkový od Nutrendu), 
voda

Postup: Vajíčko rozšleháme, přidáme 
protein a vodu – tu doléváme dle potřeby 
(asi 50 až 100 ml). Mělo by vzniknout hustší 
těsto, to naléváme na pánvičku a vzniklé 
placky opečeme z obou stran. Podáváme 
s bílým jogurtem.
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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 Kateřina Kmecová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Pod názvem pařížský salát najdeme 
v jednotlivých koutech světa velmi rozdílné 
pokrmy. Vždy se však jedná o výrazně 
odlehčenější variantu se zeleninou. U nás se 
vyrábí z pařížského či jiného měkkého salámu, 
sterilovaných okurek, cibule, hrášku, majonézy, 
hořčice, soli, pepře, worcesteru, octa a cukru. 

Zdravá svačinka?
Při prvním pohledu na atraktivní obaly 
bychom lehce mohli podlehnout dojmu, že 
nás po otevření čeká lehká zdravá svačinka 
– na většině dominuje svěží zelenina, 
a abychom nezískali příliš dietní dojem, 
tak i lákavé plátky šunky. Ale pozor, ještě 
se tu jako vždy krčí ono známé varování 
o ilustračním obrázku a je jasno – není salát 
jako salát. Žádná dieta, žlučníky dostanou 
zabrat, jak jsme si mysleli.

V salátu se to snese
Výhodou salátu je, že na jednotlivé ingre-
dience nemáme tak vysoké nároky, jako 
kdybychom měli konzumovat každou zvlášť. 
Jde nám hlavně o výslednou souhru chutí. 
Důležité tedy je, aby výrobce jen nenakrájel 
příslušné ingredience a nepřelil je ohromným 
množstvím majonézy. Řekněme si otevřeně, 
zase taková věda to není, všichni používají 
v podstatě stejné přísady. Pokud by vám jeden 
výrobce přilepšil lepším salámkem či kvalit-

nější okurkou, stejně to nebudete schopni díky 
všudypřítomné majonéze ocenit. 
Ale přesto (nebo možná právě proto) většina 
výrobců salátům příliš velkou péči nevěnova-
la. Jen u prvních dvou vzorků lze vypozorovat 
snahu salát dochutit a celkový dojem doladit. 
Protože ať je to jak chce, i majonézový salát 
s levným salámem jde vyrobit tak, aby si 
na něm jeho příznivci pochutnali. Ostatní 
výrobky pak byly jen směsicí jednotlivých 
ingrediencí zalitých majonézou, které se 
lišily hlavně tím, která složka ve výsledné 
chuti dominovala. Ve většině salátů byla 
hlavním tahounem sterilovaná okurka, která 
majonéze propůjčila nepříjemně sladkou 
chuť. Ve vzorku posledním jsme pak zeleninu 
neobjevili prakticky žádnou, takže výsledkem 
byl jen opuštěný salám plavající v majonéze.

Složení nečíst!
Složení výrobků byla tentokrát tak dlouhá, že 
jsme museli přistoupit k jejich zkrácení – u pří-
datných látek tak například uvádíme jen jejich 
skupinu (konzervant, stabilizátor atp.), nikoli 
konkrétní obsažené látky. Ačkoli většinou dopo-
ručujeme číst důkladně složení výrobků, které 
se pak odráží i v jejich vzhledu a chuti, tentokrát 
učiníme výjimku. Všichni tušíme, že konzumací 
pařížského salátu bychom velkou radost našim 
lékařům, nutričním poradcům ani trenérům 
neudělali. Pokud tedy salát v našem nákupním 

košíku skončí, neměli bychom se dál trápit 
čtením složení, abychom se ve své předtuše 
utvrdili. Jednak bychom se vzhledem k délce 
složení mohli za tak dlouhou dobu strávenou 
u chladicích boxů nastydnout a navíc bychom 
se toho o kvalitě výrobku moc nedozvěděli. 
Například obsah masa v salámu uvádí jen jeden 
výrobce, ostatní se spokojí pouze s výčtem in-
grediencí. I bez toho však velmi záhy poznáme, 
že se nejedná o výběrovou šunku, ale o salám 
nevalné kvality, na níž nic nemění to, zda ho 
výrobci označí jako konzumní či lahůdkový. 
Velká lahůdka to samozřejmě není ani v jednom 
případě a jen těžko si představit, že by ho někdo 
dobrovolně konzumoval samotný.

Vítězí na plné čáře
Vítěz testu byl tentokrát zcela jasný, zbytek 
startovního pole za sebou nechal s velkým 
přehledem. Jen tento vzorek lze s klidným 
svědomím doporučit jako chuťovku jednou 
za čas, když vás přepadne chuť na něco 
pekelně nezdravého. Jako pravidelnou 
svačinu či přílohu si však dopřávejte určitě 
něco jiného. A pokud by vás napadlo si koupí 
baleného salátu ulehčit přípravy štědrovečerní 
večeře, vězte, že i suché brambory doprovodí 
vašeho kapra či řízek lépe. Nade vší 
pochybnost by Francouzi z toho, že jsme tuto 
pochutinu nazvali po jejich národní chloubě, 
velkou radost neměli.     ►

Deset deka salátu a dva rohlíky k tomu. Tak nějak vypadá 
svačinka příznivců této kalorické bomby, kterou si ostatní 
dopřávají jen naprosto výjimečně. Bramborový, vlašský, 
mexický… nabídka je opravdu bohatá. My jsme sáhli 
po jejich vznešeném příbuzném ze samotného srdce vybrané 
gastronomie. Tak tedy noste pařížský salát na stůl!

Pařížský salát  
Francouzům nenabízejte
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Název  Gastro Pařížský salát 

Výrobce  GASTRO-MENU 
EXPRESS a.s.

Zakoupeno Tesco
Cena za balení 18 Kč/120 g 
Cena za 1 kg 150 Kč
Složení: výrobní salám (drůbeží SOM, vepř. 
kůže, vepř. sádlo, brambor. škrob, hovězí 
maso, česnek, stabilizátory, konzervant, 
koření, dextróza, maltodextrin, barvivo, látky 
zvýrazňující chuť a vůni), majonéza (rostl. olej, 
ocet, hořčice, sůl, stabilizátory), okurky, cibule, 
hrášek, cukr, konzervanty   

Název  Varmuža Pařížský 
salát 

Výrobce  DELIMAX
Zakoupeno Billa
Cena za balení 19 Kč/150 g
Cena za 1 kg 127 Kč
Složení: majonéza (rostl. olej, voda, cukr,  
žloutek, ocet, sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni, 
konzervanty), výrobní salám (vepř. tuk a kůže, voda, 
drůbeží SOM, vepř. a hov. maso), škroby, soja, sůl, 
stabilizátory, konzervant, dextróza, maltodextrin, 
koření), okurky, cibule, hořčice (voda, hořčičné 
semeno, ocet, cukr, sůl, koření), hrášek, koření

Název  Boneco Pařížský salát 

Výrobce  BONECO a.s. 

Zakoupeno Žabka
Cena za balení 14 Kč/140 g
Cena za 1 kg 100 Kč
Složení: salám 38 % (SOM, voda, vepř. kůže, vepř. 
a hov. maso, bram. škrob, bílk., zahušť., emulgátory, 
stabil., reg. kyselosti, dextróza, látky zvýr. chuť a vůni, 
antioxid., soj. bílk., koření, barvivo, protispékavá 
látka, konzervant), majonéza (olej, voda, vejce, ocet, 
sůl, škrob, hořč. semínko, stabil., barvivo), okurky, 
hrášek, cibule, cukr, koření, konzervanty  

Název  Spar Pařížský salát 

Výrobce  DELIKA lahůdky, s.r.o. 

Zakoupeno Spar
Cena za balení 15 Kč/140 g
Cena za 1 kg 107 Kč
Složení: salám 30 % (drůbeží SOM, kůž. emulze 
(vepř. kůže, voda, kyseliny, reg. kyselosti, stabilizátor), 
škrob, konzervant, stabilizátory, antioxidant, barvivo), 
majonéza 30 % (olej, vejce, škorb, stabilizátory), 
okurka, hrášek, cibule (regulátor kyselosti, sladidlo, 
antioxidant), cukr, hořčice (barvivo), voda, ocet, sůl, 
worchester, pepř, konzervanty

Název  Albert Quality 
Pařížský salát 

Výrobce  DELIMAX, a.s.
Zakoupeno Albert
Cena za balení 13 Kč/150 g
Cena za 1 kg 87 Kč
Složení: majonéza (řepk. olej, cukr, voda, žloutek, 
ocet, sůl, látka zvýrazňující chuť a vůni, konzervant), 
výrobní salám (vepř. tuk a kůže, voda, drůbeží 
SOM, vepřové a hovězí maso, škrob, soja, jedlá sůl, 
stabilizátory, konzervant, dextróza, maltodextrin, 
koření), okurky, cibule, hrášek, hořčice (voda, 
hořčičné semeno, ocet, cukr, sůl, koření), koření

Název  Toppo Pařížský salát 

Výrobce  DELIMAX 

Zakoupeno Lidl
Cena za balení 15 Kč/150 g 
Cena za 1 kg 100 Kč
Složení: lahůd. salám (vepř. maso,  voda, hov. 
maso, sůl, česnek, stabilizátory, vepř. bílk., 
konzervant, koření, maltodextrin, cukr, barvivo, 
látka zvýr. chuť a vůni), majonéza (řepk. olej, voda, 
cukr, žloutek, ocet, sůl, látka zvýr. chuť a vůni, 
konzervant), okurky, hrášek, cibule, hořčice (voda, 
hořč. semeno, ocet, cukr, sůl, koření), koření

Atraktivní obal, který slibuje tradiční recepturu. 
Je tak škoda, že „ilustrační foto“ láká na řadu po-
travin, které výrobek vůbec neobsahuje (paprika, 
rajče, salátová okurka a jiné). Velmi pohodlné 
otevírání. Vevnitř čekají velké kusy salámu, okur-
ky, hrášek a jasná vůně cibule. Chuťově je salát 
velmi dobrý, jednotlivé složky se dobře doplňují, 
žádná chuť nepříjemně nedominuje. Přesně to, 
co od pařížského salátu čekáme. 

Uživatelsky příjemné otevírání – nemusíme pátrat, 
který roh obalu se nejsnáze podvolí našemu tlaku. 
Na obrázku dominují plátky salámu, které uvnitř 
samozřejmě nenajdeme. Obsahuje zbytečně moc 
majonézy, všechny ostatní ingredience jsou zcela 
potlačeny. Nechutná jako salát, ve kterém mají 
být chutě propojeny v jeden celek, ale jako salám 
a spol. plavající v majonéze. Ta by navíc zasloužila 
větší dochucení, opět je až nepříjemně sladká.

Složení na obale obsahuje předlouhý seznam 
ingrediencí, hlavně přídatnými látkami, jako 
jsou konzervanty, stabilizátory či emulgátory, 
se nešetřilo. Pozitivní je, že jako jedni z mála 
uvádějí obsah masa. Na obalu dominuje hráško-
vý lusk, asi nám má navodit představu svěžesti. 
Otevírání je značně komplikované. Chuti domi-
nuje hojně zastoupený salám, ostatní složky jsou 
zcela potlačeny – chutná jako salám v majonéze. 

Složení na obale obsahuje až neuvěřitelné 
množství ingrediencí. Pokud chceme, můžeme 
si nastudovat i výživové hodnoty. Velmi praktic-
ký znovuuzavíratelný obal. Obsahuje vizuálně 
méně salámu než ostatní vzorky, výrazně více 
nacházíme okurky a hrášku. To se velmi výrazně 
projevuje i v chuti, ve které se prosazuje jen 
zelenina, salám je v tomto ohledu zcela převál-
cován vegetariánskou sekcí. 

Jediný obal zcela bez obrázků, neupoutá, lehce 
zaměnitelný třeba s dětskými tvarohy. Horší 
otevírání metodou pokus-omyl. Na první pohled 
obsahuje hodně majonézy, což se trochu nepří-
jemně projevuje i v chuti. V salátu je dost salámu 
i okurek, sem tam plave hrášek. Velké množství 
okurek má však za následek nepříjemně sladkou 
chuť, která by si zasloužila dochucení solí a jiným 
kořením, pokud nemá chutnat jako dezert. 

Praktický obal, který můžeme znovu uzavřít pro 
případ, že bychom celou pochoutku nespořádali 
na posezení. Obsahuje také výživové údaje. 
Obrovské množství majonézy, kromě salámu 
jsou ingredience velmi skromné – okurky mini-
mum, hrášek nacházíme jen jeden. Není možné 
považovat za salát, připomíná jen salám utopený 
v záplavě nasládlé majonézy, žádné jiné chutě 
není možné identifikovat. 

1.

4.

2.

5. 6.

3.VÍTĚZ
TESTU
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Pro výletníka, který je z Prahy a nechce jet 
autem, může být výchozím bodem k této 
procházce idylické branické nádraží, odkud 
vás vlak za půl hodiny dopraví do Davle. 
Ale ještě než se z Davle vydáte dál, měli 
byste si prohlédnout zdejší starý most, 
který si koncem šedesátých let minulého 
století zahrál v americkém válečném filmu 
Most u Remagenu. A když už jste tady, 
rozhodně nesmíte vynechat ani návštěvu 
Řeznictví a uzenářství U Dolejších s.r.o., 
které má více než stoletou rodinnou tradici. 
Před r. 1900 se hostinskému Antonínu Do-
lejšímu z Pikovic narodil syn Jaroslav, který 
se na přelomu století přestěhoval do Davle 
a v domě na náměstí č. p. 97 vybudoval 
řeznicko-uzenářskou dílnu a prodejnu, 
která je tam dodnes. Výroba uzenin je nyní 
samozřejmě v moderním provozu, aby vy-
hovovala všem potravinářským předpisům, 
ale na své předchůdce se snaží navazovat. 
Svými uzenářskými výrobky firma zásobuje 

prodejny v Praze a okolí a nutno podotk-
nout, že např. taková Davelská maceška 
nemá chybu. Stejně jako šunková tlačenka, 
šunka od kosti či vyhlášené taliány. Všech-
ny tyto výrobky mají označení KLASA a jsou 
velice dobré a kvalitní.

Užovka nebo talián?
Traduje se, že koncem 19. století přišel 
do Prahy jakýsi Emanuel Uggé, aby se zde 
usadil. Tento později pražský měšťan a či-
novník Sokola, ale především velmi známý 
pražský uzenář z Rybné ulice na Starém 
Městě začal vyrábět nový druh zboží – 
zvláštně kořeněné výrobky, které vypadaly 
trochu jako bílé špekáčky. Nebyly uzené, ale 
jen vařené a neměly jméno. Zákazníci si pro 
ně prý vymysleli hned dva názvy: „užovka“ 
a „talián“. Druhý název se mezi lidmi ujal 
a přetrval dodnes. Způsob výroby a zejména 
směs koření Ital Uggé tajil, ale výroba nebyla 
chráněna patentem, a tak brzy začali vyrá-

bět taliány i ostatní pražští uzenáři. Klasické 
taliány se vyráběly z mladého hovězího 
masa, ke kterému se přidávalo vepřové krční 
sádlo, takzvané hřivky, případně laloky, to 
vše nakrájené na kostky. Osolená a okořeně-
ná směs (pepřem, zázvorem, kardamomem 
a česnekem) se plnila do hovězích krouž-
kových střev. Taliány se navázaly, nechaly 
se zkřehnout, uvařily se, opláchly, oddělily 
jeden od druhého a mohly se prodávat. 
Postupně začali někteří uzenáři taliány 
vyrábět z telecího masa a plnili je do vep-
řových střev, jiní je kořenili tymiánem nebo 
citronovou kůrou.

Zpět na cestu
Starý železný most v Davli dnes slouží jen 
pěším a cyklistům, moderním potřebám 
dopravy lépe vyhovuje jeho mladší kolega, 
který ulehčil dopravě přes Vltavu mezi 
levobřežní a pravobřežní částí Davle. U sta-
rého mostu je umístěn pomník vltavským 

Posázavskou stezkou 
za zlatem i tlačenkou
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

I v zimě je prima protáhnout si ztuhlé tělo, které se týden krčilo 
u počítače. A pokud nebydlíte příliš daleko od Davle a Pikovic, 
můžete se vydat třeba o víkendu na pohodovou pěší vycházku 
do lesa a kolem řeky, zkrátka strávit krásný den na Posázavské 
stezce. Za desítky let jí prošly tisíce turistů, trampů a vandrovníků.

rubrika podporována
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plavcům – kotva na kamenném podstavci, 
kterou nechal zhotovit spolek Vltavan. Dále 
se už se vydáte po červené značce, která 
vás povede podél řeky Sázavy a železnič-
ní tratě příjemnou krajinou do Pikovic. 
Na úzké stezce kameny zpevněném břehu 
si nedaleko od Davle všimněte mohutné-
ho železného kruhu, ke kterému se kdysi 
přivazovaly vory.

Kandík psí zub
V Pikovicích přejděte lávku na levý břeh – 
teprve tady začíná Posázavská stezka, která 
se táhne až do Žampachu. Jak upozorňuje 
deska na skále, zřídil ji zde v letech 1914 až 
1924 za necelých čtvrt milionu korun Klub 
českých turistů. Stezka přetrvala desetiletí, 
není však divu, že některá místa už dlouho 
volají po obnově. 
Po pravé ruce se rozkládá pověstný vrch 
Medník, devatenáctihektarová národní pří-
rodní památka s výskytem unikátní rostliny 
kandík psí zub. V chráněném území nechybí 
ani ostřice, tomkovice, tis a jiné vzácné rost-
liny. Červená značka poslušně sleduje tok 
řeky, která před tisíci lety v těchto místech 
dokázala prorazit tvrdé horniny jílovské-
ho pásma. Na druhé straně, kde kypí čilý 
osadnický ruch, občas zasupí vlak na trati 
populárního Posázavského pacifiku. Stezka 
střídavě stoupá a klesá, místy je vytesaná 
ve skále a má několik vyhlídek.
Přicházíte do Žampachu, kde je řeka mnoho-
krát užší než v Davli. Býval známý mimo jiné 
i plaveckou hospodou U Troníčků, kde jste se 
mohli posilnit nějakým poctivým pokrmem.

Dál po Posázavské stezce
Sázavu lze přejít suchou nohou až v Ka-
menném Přívozu. Původně to byla vorařská 
osada, jejíž obyvatelé plavili dřevo po řece 

až z Českomoravské vrchoviny. Dnes už 
neexistující skupiny vorařů, formanů, ale 
i pytláků mistrně zvěčnil ve svých knihách 
spisovatel Jan Morávek, který se v Kamen-
ném Přívozu narodil.        

Talián, česká pochoutka, za kterou vděčíme Italovi

DOMÁCÍ ŠUNKOVÁ TLAČENKA
Ingredience: 1,5 kg vepřové kýty, 1 kg ve- 
přového plecka, 1 kg vepřové krkovice, 
1 kg vepřového kolena, 0,5 kg vepřové 
kůže, 0,8 kg vývaru z masa, 60 g cibule, 
na 1 kg hmoty 30 g soli, 2 g pepře  
a 0,2 g majoránky

Postup: Maso uvařené do poloměkka vy-
kostíme a nakrájíme na kostky, měkkou kůži 
umeleme a přidáme k masu. Dále přidáme 
nastrouhanou cibuli, sůl a koření dle chuti 
a vše zalijeme tuku zbaveným a scezeným 
vývarem. Hmotu pak plníme do připra-
vených obalů, zavážeme a dále vaříme 
na 90 °C asi 2 až 2,5 hodiny. Poté tlačenky 
vyjmeme, opláchneme a mírně zatížíme, 
aby po vychladnutí měly zploštělý tvar.

KOTLÍK PLNÝ MASA
Ingredience: 1 až 2 lžíce sádla nebo oleje, 
50 g špeku, 4 velké cibule, 1 kg hovězího 
masa, 1 kg vepřového masa, 2 červené 
a 2 zelené papriky, 1/2 kg brambor, 1 klobás-
ka, sůl, pepř, nové koření, 3 bobkové listy, 
mletá lahůdková paprika, majoránka

Postup: V kotlíku rozpustíme sádlo, přidáme 
nakrájený špek a v momentě, kdy se rozvoní, 
přisypeme nakrájenou cibuli a necháme 
osmahnout do růžova. Pak přidáme osolené 
a opepřené hovězí maso nakrájené na malé 
nudličky a necháme zatáhnout. Dusit ho 
budeme asi půlhodinku a občas zamícháme 
nebo podle potřeby podlijeme horkou vo-
dou. Poté přidáme nakrájené vepřové maso 
a klobásku. Vaříme dalších 45 minut. Když je 
maso skoro měkké, přidáme do kotlíku po-
krájené brambory a nakonec papriku. Guláš 
podlijeme trochou vody, aby byly brambory 
potopené, a vaříme asi dvacet minut. Až je 
vše měkké, směs zahustíme jíškou a povaří-
me ještě deset minut, popřípadě dochutíme. 
Nakonec guláš sundáme z ohně a zakrytý 
necháme mimo oheň tak půlhodinku uležet. 
S čerstvým měkkým chlebem nebo jiným 
pečivem je naprosto dokonalý. 

Již ze středověku pocházejí zmínky 
o tom, že v Evropě byly považovány 
vnitřnosti za úžasnou delikatesu. 
Německý básník Kunin von Otenwalt 
ve své písni „Od krávy“ pokládá 
vnitřnosti za populární jídlo a Steinmar 
(okolo roku 1200) mluví ve své „Hodovní 
písni“ o vnitřnostech jako o luxusních 
potravinách, které způsobují 
labužníkům potěšení. Později, kolem 
roku 1300, Johannes Hadlaub, lyrický 
básník, popsal, že si obyvatelé Německa 
vysoce cení masných výrobků, včetně 
vnitřností a klobás. Nizozemský malíř 
Pieter Aertszen (1507-1573) na svém 
obraze „Řeznický krám“ vymaloval řadu 
tehdejších masných specialit, mezi nimi 
např. párky a klobásy. V roce 1662 byla 
pod pseudonymem Marcus Knackwurst 
napsána kniha obsahující množství 
tehdejších známých receptů na uzeniny 
s důrazem kladeným na použití  
přírodních střívek.
Koncem osmnáctého a v první 
polovině devatenáctého století 
proběhlo období průmyslové revoluce. 
Jedním z jejích důsledků bylo, že se 
zlepšila konzervace masa i výrobní 
metody, což mělo za následek vznik 
nejen dehydratovaných potravin, ale 
i sušených mas. Na trhu se objevily 
i nové masné výrobky, také s přírodními 
střívky. Tyto techniky výroby se leckde 
používají dodnes.

Z HISTORIE  
MASNÝCH VÝROBKŮ
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 INZERCE

JAZYKOVÉ
POBYTY
v zahraničí

PRÁVĚ 
TEĎ LETÍ 

LISTOPADOVÉ
NABÍDKY!

800 100 300   I  www.jazykovepobyty.cz

Nejčistší vzduch ve středních Čechách
Červená značka míří nahoru k zastávce, 
která je asi půldruhého kilometru nad obcí. 
Možná si tady všimnete ostrého, jakoby hor-
ského vzduchu. Není divu, tato část Posázaví 

patří k ekologicky nejzdravějším místům 
ve středních Čechách, a to navzdory existen-
ci nedalekých lomů na porfyrickou žulu. 
Vyvrcholením výletu je zpáteční cesta 
Posázavským pacifikem, jehož název 
vymysleli trampové před sedmdesáti lety. 
Cesta mezi Jílovým a Davlí je plná tunelů, 
výhledů do říčních údolí a skalních zářezů. 
Neobyčejným zážitkem je proslulý viadukt 
nad Kocourskou roklí, nejvyšší kamenný 
železniční most v republice. Svou výškou 

jedenačtyřiceti metrů nad údolím, délkou 
sto deseti metrů a sedmi oblouky připomíná 
ohromný luk nebo zkamenělou duhu. Byl 
postaven bez moderní technologie před více 
než sto lety a téměř bez oprav slouží dodnes. 
Po přibližně hodině jízdy pak vystoupíte 
opět na nádraží v Braníku, případně až v Krči 
nebo Vršovicích. Pokud ale zůstanete v le-
sích déle, můžete se u ohně nejen ohřát, ale 
třeba i uvařit něco dobrého na zub. Tak tedy 
příjemnou cestu a dobrou chuť. ●

Žampašský viadukt patří k nejvyšším kamenným železničním mostům ve střední Evropě

TRAMPSKÝ KOTLÍK S PÁRKEM
Ingredience: 2 párky ve střívku, 1 l zeleni-
nového vývaru, 1 cibule, 250 g brambor, 
250 g mrkve, 250 g žlutého hrachu, 2 pórky

Postup: Hrách dáme vařit do zeleninového 
vývaru. Asi po 40 minutách do hrnce přidáme 
oloupané a na kostičky nakrájené brambory 
a na kolečka nakrájenou mrkev, cibuli a pó-
rek. Okořeníme majoránkou a vše vaříme 
do změknutí. Mezitím nakrájíme párky 
na 5 cm dlouhé špalíčky. Na obou koncích 
je nakrojíme do kříže a opečeme je na pánvi 
na malém množství oleje. Pak je přidáme 
do hrachové směsi, prohřejeme, osolíme, 
opepříme. Podáváme s čerstvým pečivem. 
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dobrodružství v kuchyni

Dodnes si pamatuji ty kousky 
pohádek, které popisují právě 
perníkové nebo dokonce cukrové 
chaloupky. Třeba jeden z citátů zní: 
„Vede k ní chodníček z cukrových 
špalíčků…“ nebo: „Z cukrkandlu jsou 
mé stěny, okna z cukrované pěny…“ 
Jako malé dítě inspirované touhle 
pohádkou ze Špalíčku jsem se pokusila 
postavit domeček z kostek cukru. 
Jenže jsem se ho pokoušela lepit 
jahodovým sirupem. Co se asi mohlo 
stát… Šťáva rozpustila kostky na kaši, 
a to jsem se ani nedostala ke krovům.

Milovala jsem líčení, jak Jeníček s Mařenkou 
odlupovali perníkové okenice, vyzobávali 
mandle ze srdíček nebo okusovali čokoládo-
vou střešní krytinu. A snila jsem dětský sen, 
že jednou dostanu perníkovou chaloupku 
a budu ji moct celou sama sníst. Nestalo 
se. A to se tenkrát dala občas chaloupka 
vyrobená v Pardubicích koupit i v obcho-
dech. Poslední dobou není těžké koupit si 
perníkové chaloupky všech tvarů a velikostí 
v pekárnách, cukrárnách i na trzích. Jenže 
teď už jsem velká. Což znamená – já si tu 
chaloupku upeču sama. 

Na ježibabu už nezbylo
Vánoční perníčky peču už léta a mám recept 
na osvědčené těsto. Nemusí dlouho zrát, 
perníčky nepotřebují dlouho měknout. 
A jsou vynikající. A tak, i když jsem si návod 
na chaloupku obkreslila z oblíbeného best-
selleru Marie Janků-Sandtnerové, recept 
na její těsto jsem přezíravě ignorovala. 
Chyba, velká chyba. Zjistila bych totiž, že 
věhlasná kuchařka na chaloupku zpraco-
vává těsto z kilogramu mouky a kilogramu 
medu! Alespoň o objemu potřebného těsta 
by mě to poučilo. V mém receptu totiž 
stojí 400 g mouky a dvě lžíce medu. Z toho 
vyplynuly dva zádrhele. Šetřila jsem každý 
ždibec těsta, abych dala dohromady celou 
chaloupku, pár srdíček na ozdobu a alespoň 
tři smrčky. Nemluvě o tom, že na Jeníčka, 
Mařenku, ježibabu, plot a další nezbytnosti 
už těsto prostě nestačilo. Druhý problém 
byla síla těsta. Aby mi vyšlo, válela jsem ho 
stejně jako na vánoční perníčky, tak na 3 až 
5 mm. Málo, tragicky málo. Tvary vykrojené 
z tak tenkého těsta se velice špatně přenáše-
jí na plech, mění tvar, což poznáte ve chvíli, 
kdy máte díly sesadit. Možná by bylo lepší 
přenést na plech celou placku vyválené-
ho těsta a tvary vykrojit až tam. Ale to mě 

napadlo pozdě. Navíc se posléze chaloupka 
z tenkého perníku hroutí vlastní vahou. 
Stěny ještě jakž takž držely, ale střecha byla 
moc veliká a nedokázala unést sama sebe. 
Okamžitě se prohnula. Neodvážila jsem se 
už vůbec komín nasadit doprostřed, abych 
rovnou nevyrobila trosky. Nasadila jsem jej 
tedy co nejblíž k zadní stěně domku, tam 
byla střecha relativně pevná. A byla z něj 
rázem chatrč.

Raději moc nezdobit
Dopracovala jsem se do fáze, kdy jsem 
měla plný stůl upečených relativně tvarem 
odpovídajících kusů domečku. Násle-
dovalo dlouhé mudrování. Sandtnerka 
praví slepit chaloupku cukrovou polevou, 
pomáhat si ovazováním motouzem, dokud 
spoje dost nezatvrdnou. Teprve potom 
domek ozdobit. Kamarádka cukrářka mi 
poradila nepřidávat tentokrát do polevy 
citronovou šťávu. Poleva sice není tak 
lesklá, ale lépe spojuje. Druhá dobrá rada 
zněla: Zevnitř si můžeš pomoci čokoládou 
– spojuje dobře, tuhne rychleji. Jenže já 
se znám. To by byla čokoláda všude. Ne 
ne, čokoládu jen na podstavec. I kdyby 
se mi tedy podařilo chajdu sesadit, jak ji 

Připravila Michaela Matuštíková, foto Michaela Matuštíková

Jak místo chaloupky 
upéci chatrč
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Jak upéci chaloupku

Pokud se tedy chcete pustit do stavby 
perníkové nemovitosti, můžete postupovat 
přesně podle dlouhého a složitého 
návodu mistryně Sandtnerky. Můžete najít 
na internetu několik dalších receptů se 
zajímavými radami. Nebo můžete věřit 
mému návodu. Poučena z vlastních chyb 
nabízím recept na těsto z dvojnásobné 
dávky. Nejprve vymyslíme a spočítáme 
domeček a podle propočtů si nakreslíme 
šablony z pevného papíru, ideální je čtvrtka. 
Nebo obkreslíme návod uvedený v některém 
časopise či v kuchařské knize.

Potřebujeme:
Těsto:  800 g hladké mouky  ■  150 g Hery  
■  4 vejce  ■  280 g moučkového cukru  ■  4 lží-
ce rozpuštěného medu  ■  2 kávové lžičky 
jedlé sody  ■  14 umletých hřebíčků  ■  2 
kávové lžičky mletého anýzu  ■  1 kávovou 
lžičku skořice  ■  10 mletých černých pepřů  
■  větší špetku mletého badyánu  ■  1 celé 
vejce na potření

Poleva: 1 bílek  ■  150 g práškového cukru, 
citronová šťáva (pokud ji chceme riskovat)

Postup

Všechno koření, pokud je máme v kusech, 
nasypeme do mlýnku a umeleme. Med, 
je-li tuhý, rozpustíme ve vodní lázni. Na vále 
vypracujeme těsto, rozdělíme na několik 
menších bochánků a dáme na chvíli 
do ledničky ztuhnout. Pak válíme na tloušťku 
asi 1 cm, vyválené placky přenášíme pomocí 
válečku na plech vyložený pečícím papírem 
a tam podle šablon vyřízneme tvary. Vykrájíme 
také menší tvary, buď nožem, nebo tvořítky, 
například okenice, dveře, srdíčka na ozdobení 
stěn, stromečky, kočku, plot, ježibabu…
Toto perníkové těsto nemůžeme péci hned, 
potřebujeme tedy hodně plechů. Těsto musí 
nejméně osm hodin, ideálně přes noc, ležet 
syrové na plechu. Ráno na malý plech dáme 
několik odřezků a vyzkoušíme na nich dobu 
pečení. Obvykle, podle tloušťky, je to 8 až 
12 minut při 180 °C. Je dobré, aby všechny 
díly měly stejnou barvu, a musí být opravdu 
upečené, ne příliš měkké. Těsto nenatíráme 
vajíčkem před pečením, ale ihned 
po vytažení z trouby, vytvoří na horkém 
perníku lesklý povrch. Upečené díly musí 

dobře vystydnout na rovné podložce, 
nejlépe zase do druhého dne. 
Utřeme si hustou bílou polevu z prosátého 
moučkového cukru a bílku. Z rubové strany 
nalepíme do oken kusy plátkové želatiny. 
A dál je to na vás. Buď upečené díly spojíte 
polevou do výsledného tvaru, a když dobře 
ztuhne, domeček ozdobíte. Nebo ozdobíte 
jednotlivé díly a pak velmi opatrně slepíte. 
Oba způsoby jsou adrenalinový zážitek, zvlášť 
při tak velké chaloupce. Tahle má základnu 
24x16 cm. Při spojování základních dílů 
nám pomůžou malé kousky špejlí, ořezané 
na obou koncích, aby se daly zapíchnout 
a nebyly vidět. Jen na ně pak musíme 
dát pozor při rozebírání a ochutnávání 
chaloupky. Než spoje domečku ztuhnou, 
ozdobíme si malé tvary – srdíčka, dveře, 
okenice… Když na nich zdobení ztuhne, 
nalepíme je polevou na domeček. 
A to je vlastně všechno. Zvolíme vhodný 
podstavec, přeneseme na něj chaloupku 
a dokončíme výzdobu zahrádky i okolí. 
V mém případě jde o dortové oplatky, slepené 
a polité čokoládou. Doporučuji hlavně ten 
chodníček z cukrových špalíčků. ●

ozdobím? To je další potíž – zdobení mi 
nejde. Nejspíš to souvisí se skutečností, 
že neumím moc kreslit. Mám dost starostí 
s malými, ležícími perníčky. Tady hrozilo 
vrstvení polevy na svislé a šikmé plochy. 
Vzdala jsem to už předem. A tak jsem s ši-
mravým pocitem strachu z budoucnosti 
všechny kusy ozdobila hned. Dokud ležely. 
Ale jen základním vzorem, malé perníčky 
jsem zatím nechala ležet stranou. 
Když mělo dojít k sestavení chaloupky, pta-
la se dcera potměšile: „Budeme mít perník 
všude?“ Zná mou prchlivost a pamatuje 
různé pokusy o cukrářské skvosty, které se 

nepovedly. Ano, přiznávám, jednou děti 
olizovaly ořechový dort s krémem z okna. 
A z lednice. A z výplně dveří. A z kredence. 
A já jsem pak tu kuchyň uklízela, což mě 
trochu poučilo… 
Takže jsem zavolala všechny pomocné ruce 
a spojili jsme základní díly, přičemž jsme 
nesměli poškodit zdobení. Za chvíli bylo 
jasné, že stojí! I ta střecha, která se mi pro-
nášela už v rukou, vlastně držela. Okenice 
se chytily hned, stejně jako ozdobná srdíč-
ka. Vysázeli jsme chodníček z cukrových 
špalíčků, smrčky jsme jen lehce podepřeli 
párátky. Nevím, jak stavěla smrky Marie 

Janků-Sandtnerová, na velmi nezřetelné 
fotce v kuchařce je dobře poznat, že její 
smrky byly vyšší než chaloupka a stály. 
Taky měla na střeše krásné rampouchy. Ale 
o to jsem se ani nepokusila. Proč se pouštět 
do předem ztracených bitev. 
Hurá! Měla jsem svou perníkovou chaloup-
ku. Dcera, která už pochopila, že nebezpečí 
výbuchu nehrozí, mě honila při focení: „Kdy 
už to budu moct ochutnat?“ Takže můj dět-
ský sen se splnil jen napůl – chaloupku jsem 
měla. Chvíli. Když jsem se vrátila o dva dny 
později z víkendu, zbyly na mě jen smrčky. 
Snědl ji, celou, někdo jiný.
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V poslední době jste se zúčastnil význam-
ných mezinárodních potravinářských 
veletrhů, jako například SIALu v Paříži 
nebo výstavy v Čindžu v Jižní Koreji. 
V čem jsou podle Vás tyto akce důležité 
a jaký je jejich přínos?
Hlavní přínos veletrhů vidím v možnosti 
setkat se na malém prostoru a v krátkém 
čase s důležitými partnery z řad klíčových 
hráčů na trhu, s významnými představiteli 
státní nebo regionální správy. Také zde 
máte příležitost sledovat trendy, které se 
v agrárním sektoru nebo v potravinářství 
objeví v blízké budoucnosti. Já jako ministr 
mohu svou účastí na jednání se svými 
protějšky, nebo se zástupci z řad podnika-
telů pomoci „otevírat dveře“ pro budování 
obchodních vztahů. Na těchto akcích se 
o to vždy aktivně snažím.

Podle čeho lze vybírat vhodné destinace 
pro uplatnění české potravinové produkce 
na trzích EU a třetích zemí? Je možné vrá-
tit se do států, kam dříve Česká republika 
či Československo vyváželo, a navázat tak 
na přerušené nebo utlumené vazby?
Možných přístupů je více. My využíváme 
zejména analýzy historických vývozů nebo 
informací ze zahraničních sítí zastupi-
telských úřadů a kanceláří CzechTrade. 
Obecně mohu říci, že vzhledem ke své 
geografické poloze, jsou mezi hlavními 
partnery v EU země blízko našich hranic. 
Ze zemí mimo Evropskou unii se MZe 
v současné době zaměřuje na Balkánský 
poloostrov, země bývalého Sovětského 
svazu a pochopitelně na vybrané asijské 
země (Čínu, Jižní Koreu, Japonsko). Po-
zorně sledujeme také jednání EU o volném 
obchodu s Kanadou a USA. Velký potenciál 
vidím v některých zemích v Africe a Jižní 
Americe, které nemůžeme pouštět ze 
zřetele, protože jsou to trhy se stovkami 
milionů spotřebitelů, často země s rozsáh-
lým agrárním sektorem.

Nutnost podpořit export potravin z ČR se 
naléhavěji ukázala po vyhlášení ruského 
embarga. Kde se nacházejí alternativní 
trhy, na nichž může Česko udat zboží 
neprodané do Ruska?
Z pohledu dopadu na přímé vývozy 
do Ruska je nejvíce zasaženým sektor mléka 
a mléčných produktů. Mimo Evropskou unii 
vidím uplatnění produkce našich mlékařů 
především na trzích dalších zemí bývalého 
Sovětského svazu anebo zemí arabského 
poloostrova a Blízkého východu. Minister-
stvo zemědělství v současné době finalizuje 
přípravy technického zabezpečení působení 
zemědělských diplomatů. Aktuálně připra-
vujeme výběrová řízení na jednotlivé posty. 
Mezi cílové destinace patří Rusko, Čína, 
Ukrajina, Srbsko a Saúdská Arábie, ale může 
se to změnit.

Zastáváte názor, že sankce EU proti Rusku 
byly nutné. Nevyčítají Vám potravináři, že 
tímto postojem poškozujete jejich zájmy?
Musím připomenout, že šlo o společné po-
litické rozhodnutí všech zemí EU v reakci 
na situaci na Ukrajině. Dopad ruských pro-

ti-sankcí je tak ve svém důsledku řekněme 
daní za solidaritu, kterou západní země 
projevily k ukrajinskému lidu. Aktuálním 
úkolem bruselské administrativy a minis-
trů zemědělství členských zemí je zajistit, 
aby následky embarga neúnosně neroz-
kývaly trh a zásadně nepoškodily naše 
zemědělce a potravináře.

Chystáte se také oslovit představitele po-
travinářských a agrárních firem a zjistit, 
zda mají o export do zemí mimo EU zá-
jem? Nebo vycházíte například ze zájmu 
českých firem o účast na veletrzích?
V komunikaci s vývozci vidím určitý prostor 
pro vylepšení, a to z obou stran. Ministerstvo 
zemědělství informace pravidelně publikuje 
na svých webových stránkách a připravu-
je tematické semináře pro exportéry, ne 
vždy se ale informace dostanou ke všem 
zájemcům. A právě otázka, na které veletrhy 
se zaměřit, by měla být řešena zejména 
poptávkou vývozců. Vyzývám obchodníky, 
pokud budou mít jakékoliv dotazy, ať se 
neváhají obrátit na instituce státní správy, 
jsou připraveny jim pomoci. ●

Marian Jurečka: 
„Jako ministr musím 
exportu pomáhat 
otevírat dveře.“

„Účastí na mezinárodních veletrzích mohu sledovat trendy, které se v blízké budoucnosti v potravinářství objeví“
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co byste měli vědět o oříšcích

Naše označení mohou získat jen ty nejlepší domácí produkty, které uspěly 
v soutěži o Regionální potravinu. Garantujeme jejich místní původ, 

čerstvost a jedinečnou chuť. Ochutnejte to nejlepší z našich krajů.

Nakupujte srdcem.

Regionální potravina
Pochutnejte si a podpořte domácí výrobce

13424_RegionalniPotravina_Svet potravin_210x297.indd   1 09.10.14   16:17
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Kdy jste se naposledy pohádkově najedl?
To se mi poštěstí pokaždé, když se vrátím 
domů do Znojma za rodinou. Máma a ba-
bička mě vždy náležitě vykrmí. Ještěže mám 
takové povolání, jaké mám, a v Praze tudíž 
tu jejich skvělou péči vyběhám!

Co musí jídlo splňovat, abyste se u stolu 
cítil jako král?
Miluji polévky všeho druhu, od klasického 
vývaru až po tomatovou nebo třeba hou-
bovou. Čím více čerstvých a poctivých in-
grediencí, tím je pro mne zážitek umocněn. 
Dobrou polévkou zkrátka nepohrdnu nikdy.

A za co byste naopak zavřel kuchaře 
do šatlavy?
Za přepálená jídla v hospodách a také ne-
musím moc tučné pokrmy.

Co Vám říká životospráva? Vím, že tuto 
otázku dostávají spíš herečky či zpěvačky, 
ale jak se k ní staví idolové dívčích srdcí?

Snažím se ji dodržovat, i když jako správný 
Býk jsem gurmán a pro jídlo mám sla-
bost. Na druhé straně mám stále dostatek 
pohybu, rád trávím čas v přírodě, nekouřím 
a miluju legraci. Takže se ten knedlík navíc 
určitě ztratí.

Mimochodem jak se Vám žije s nálepkou 
idolu?
Nevím, jestli jsem pro některé divadelní a te-
levizní divačky idolem, ale určitě mě jejich 
dopis, žádost o autogram nebo milý pozdrav 
potěší. Moje práce je pro mě zároveň koníč-
kem, který je jen trochu více vidět. Beru to 
tedy s nadhledem.

Jak konkrétně se udržujete v kondici?
Pravidelně chodím běhat a plavat, občas 
si zajdu zacvičit, na brusle, v zimě lyže. 
Mám v oblibě všechny kolektivní sporty 
a jsem celkem soutěživý typ, takže se rád 
nechám vyhecovat. Nejvíce ale miluji pro-
cházky v přírodě.

Asi v každé rodině jsou 
vánoční svátky časem, kdy 
přestaneme hlídat každé 
deko a na talíři si povolíme 
víc než ve dnech všedních. 
Kromě jídla se ládujeme 
samozřejmě také pohádkami. 
S jednou z nejoblíbenějších – 
Nejkrásnější hádankou Zdeňka 
Trošky – je neodmyslitelně 
spjato jméno Miroslava 
Hraběte. Jaké má mladý herec 
a lamač dívčích srdcí Vánoce? 
A prohýbá se jeho stůl stejně 
jako ty z královských komnat?

O Štědrém dnu vyhlížím 
zlaté prasátko
Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv Divadla Kalich, shutterstock

chutě slavných
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Jste známý jako milovník adrenalinových 
sportů. Uzpůsobujete této vášni jídelníček?
Vůbec. Na co mám chuť, to si dám. Mám ale 
velmi rád ryby a mořské plody, také italskou 
kuchyni, která je zdravá a lehká. Jídlo, jež 
mne knockoutuje na celý den, si povolím 
opravdu jen zřídka. Ale pak to stojí za to!

Je pro Vás vaření také  
adrenalinovým zážitkem?
To v každém případě, protože v něm zatím 

nejsem žádný přeborník. Díky tomu je každý 
můj výtvor originál a předem nevím, jak 
výsledek dopadne.
 
Pocházíte ze Znojma. Jak rodný kraj 
ovlivňuje Váš jídelníček?
Zcela jistě vztahem k dobrému vínu, a tím 
i k pokrmům, které se k němu hodí. Ke kuřecí-
mu masu si rád dám třeba skvělý suchý Velt-
lín zelený, ke zvěřině třeba Svatovavřinecké.

Dokáže Vám dobré jídlo spravit náladu?
Určitě, mám problém, že když se nenajím, 
ovlivňuje mi to náladu a soustředěnost. 
Všichni, kdo mě znají, vědí, že jakmile 
začnu být podrážděný, měl bych něco 
zakousnout. To zaručeně pomáhá.

Mění se Vám s věkem chutě?
Asi jsem náročnější a rád objevuji nové 
chutě a vůně. Určitě se nebojím experi-
mentovat, inspirovat se.

Do čeho teď máte největší chuť po pracov-
ní stránce?
Čeká mne natáčení německého historic-
kého filmu a zkoušení představení pro 
dva herce, které bude postaveno z velké 
stránky na improvizaci. Tu si také rád 
užívám při moderování různých společen-
ských akcí. Každá nová příležitost je výzva 
a krásná zkušenost.

Kde Vás můžeme vidět?
Mám radost, že se nám povedla premi-
éra hudební komedie Svatba (ne)bude, 
a samozřejmě se těším na všechna další 
představení, která mám na repertoáru. 
Muzikál Mata Hari v divadle Broadway, 
inscenace Postaveni mimo hru, Tančírna, 
Sodoma Gomora a Deset malých černouš-
ků v Divadle Radka Brzobohatého.

Co Vás vlastně přivedlo k herectví?
Nejspíš můj sklon k šoumenství, který 
jsem si vždycky tak trochu připouštěl. 
Na střední škole jsem měl štěstí na skvě-
lou partu, pořád jsme vymýšleli nějaké 
srandy a možná vás nepřekvapí, že čas-
tokrát jsem byl strůjcem těch nápadů. 
Navíc jsem už během studia na gym-
plu dostal možnost zahrát si na jevišti 
znojemského divadla. Byl to pro mě spíš 
hec, v té době mě mnohem víc zajímal 
sport než múzy, ale když jsem se pak 
začal zamýšlet, kam po gymnáziu půjdu, 
napadlo mě, jestli tu zkušenost z prken, 
co znamenají svět, nevyužít a nepřihlásit 
se na DAMU.

Jenže nejprve jste hereckou profesi dů-
kladně ochutnal během ročního angažmá 
v divadle v Chebu.
Máte pravdu, chtěl jsem zjistit, zda pro 
mě herectví bude to pravé ořechové 
a zda mi vůbec půjde. Taky jsem si říkal, 
že jestli vydržím rok v divadle na opač-
ném konci republiky, pak už v téhle 
profesi vydržím všechno.        

chutě slavných

Miroslav má čerstvě za sebou úspěšnou premiéru komedie Svatba (ne)bude. S kolegy ji samozřejmě náležitě oslavil

ZNOJEMSKÁ ROŠTĚNÁ S RÝŽÍ
Doba přípravy: 45 minut, na 5 porcí
Ingredience: 5 plátků roštěnky, 3 lžíce oleje, 
100 g uzené slaniny, 1 cibule, 1 lžíce plnotuč-
né nebo francouzské hořčice, 1 lžíce hladké 
mouky, 4 sterilované okurky, 500 ml bujonu, 
sůl, pepř

Postup: Roštěnky naříznuté po obvodu 
opepříme, osolíme a z obou stran orestu-
jeme na rozpáleném oleji. Maso vyjmeme, 
do výpeku dáme slaninu nakrájenou na kos-
tičky. Až ji vyškvaříme, přidáme najemno 
nakrájenou cibuli a orestujeme ji dorůžova, 
zaprášíme hladkou moukou. Přilijeme 
bujon, promícháme, vložíme zpět roštěnky 
a dusíme do poloměkka. V poslední fázi při-
dáme hořčici, na kostičky nakrájené okurky 
a dusíme do měkka. Podáváme ideálně 
s knedlíkem či wklasicky připravenou rýží.

HOUBOVÁ POLÉVKA
Doba přípravy: 60 minut, na 4 porce

Ingredience: 500 g čerstvých nebo sušených 
lesních hub, kmín, sůl, 1 cibule, 500 g bram-
bor, 50 g másla, 40 g hladké mouky, 1 balení 
smetany ke šlehání, zelená petrželka

Postup: Do polévky lze použít jakékoli jed-
lé houby (hřibovité, lišky, bedly, masáky; jen 
žampiony se moc nehodí). Pokud pracujeme 
s houbami sušenými, povaříme je nejdříve 
15 minut a dalších 15 minut je necháme 
ve vodě stát. Čerstvé houby očistíme, 
nakrájíme svisle na plátky, vložíme do hrnce 
s nakrájenou cibulí na kostičky, přidáme sůl, 
kmín, 20 g másla a podusíme pod pokličkou, 
dokud houby nezměknou. Občas zamíchá-
me. Poté dodáme oloupané a na kostky 
nakrájené brambory a zalijeme litrem vody. 
Vaříme do změknutí brambor. Připravíme 
si světlou jíšku z másla a hladké mouky, 
zalijeme ji 200 ml studené vody. Hotovou 
jíškou zahustíme vývar a 15 minut povaříme 
za občasného míchání. Následně odstavíme 
z plotny a vmícháme smetanu. Podle chuti 
osolíme, ozdobíme zelenou petrželkou.
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Jak vzpomínáte na léta strávená 
na DAMU?
Samozřejmě jako na léta dospívání 
ve společnosti výborných lidí, hltali 
jsme studentský život plnými doušky 
a nepřestávám děkovat osudu za to, že 
mě přivedl do ročníku Borise Rösnera. 
Byli jsme poslední ročník, který odučil. 
O jeho vysokých nárocích bylo už napsá-
no mnoho, můžu potvrdit, že nám sku-
tečně nic nedal zadarmo, pracovali jsme 
pod jeho vedením intenzivně, ve škole 
jsme trávili čas od rána do večera. 
Ovšem to všechno jsme dělali s ohrom-
nou chutí, protože nás vlastně velmi 

chytře motivoval. I po absolvování školy 
si našel čas přijít se podívat na některá 
moje představení a třeba mi i poradit, 
když jsem si nevěděl rady.

Proslavily Vás především seriálové role. 
Máte nějakou nejoblíbenější?
Měl jsem moc rád například Světla pasáže, 
první seriál, který jsem natočil. Bohužel se 
moc dlouho nevysílal. V posledních letech 
jsem se v seriálech nemohl zbavit škatulky 
sebevědomého sígra, který poblázní 
hlavní hrdinku, zahrne ji sliby o společné 
budoucnosti, pak jí zlomí srdce a odcestu-
je někam hodně daleko.

Čekají nás Vánoce. Jak je slavíte Vy?
Tradičně prchám z Prahy na Moravu, kde 
se scházíme celá rodina. Už na Silvestra
opět hraji, tak alespoň těch pár dnů budu 
ve Znojmě.

Prozradíte na závěr něco o svých vánoč-
ních zvycích?
Já se s tátou starám o kapra a připravuji 
ho, máma dělá úžasnou rybí polévku. 
Tu máme samozřejmě až večer, přes den 
jíme čočkovou, abychom viděli zlaté 
prasátko. Babička zase přinese cukroví. 
Zkrátka Vánoce jsou u nás klasické a se 
vším, co k nim patří. ●

chutě slavných

KDO JE MIROSLAV HRABĚ
Pochází ze Znojma. Už během studií herectví na DAMU hostoval v Divadle 
ABC, ve třetím ročníku natočil svůj první snímek, PF 77 režiséra Jaroslava 
Brabce. Pět let byl v angažmá v Městských divadlech pražských. Spolupracuje 
se zahraničními filmaři, na našich plátnech se objevil v Nejkrásnější hádance 
či Boleru, na obrazovkách např. v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Pojiš-
ťovna štěstí, Hraběnky, Gympl, Cesty domů. Hrál v muzikálech Touha, Kapka 
medu pro Verunku, stále účinkuje v muzikálu Mata Hari, hudební komedii 
Svatba (ne)bude či v Divadle Radka Brzobohatého.

Vedle herectví se věnuje také moderaci a zpěvu. Na jevišti miluje improvizaci

 INZERCE

TESCO finest*
VÍNA PRO KAŽDOU 
PŘÍLEŽITOST
Hledáte-li pro nastávající sváteční čas in-
spiraci na  kvalitní a  lahodná vína, máme 
pro vás tip. Privátní řada Tesco finest* na-
bízí řadu delikátních vín, které se hodí jak 
pro výjimečnou událost, tak pro večerní 
posezení s přáteli.

Vyzkoušejte například Tesco finest* Alsas-
ký ryzlink bílé víno, 0,75 l. Víno z Nového 
Zélandu dýchá příjemnou květinovou vůní 
a vyniká zajímavou ovocnou chutí. Výbor-
ně doplní lehké pokrmy a  plísňové sýry. 
Tesco, cena: 249,90 Kč.

Z červených vín je zajímavé Tesco finest* 
Vina Mara Rioja Reserva, 0,75 l. Španělské 
velmi intenzivní víno s vůní a chutí po čer-
veném ovoci, malinách a  vanilce. Tesco, 
cena: 299,90 Kč. 

Tak na zdraví!
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Pravý turecký döner kebab, jak zní správně 
celý název výše popsané pochoutky (kebab 
je označení pro jakékoli maso připravované 
na grilu a döner lze přeložit jako otáčející se), 
by měl být připravován vždy z čerstvých kous-
ků masa, které se po prosolení a okořenění 
nechávají odležet. Tento postup je náročný 
na skladovací prostory. Můžete si tedy být 
téměř jisti, že v každém českém stánku, kde 
nabízejí döner, dostanete pouze odřezky po-

lotovaru, který s tureckou pochoutkou nemá 
nic společného. Zlaté pravidlo, které vám pro-
zradí každý nefalšovaný Turek, zní: „Nejlepší 
döner mají tam, kde je hodně lidí.“ Na těchto 
místech máte jistotu, že se maso na roštu ne-
suší půl dne. Pokud tedy chcete pravý turecký 
poklad v jeho kolébce ochutnat, zvolte raději 
jeden z obchůdků na známém istanbulském 
náměstí Taksimu než některou ze zapadlých 
vesniček na východě země. 

Není obloha jako obloha
Jak však vyplývá již z titulku tohoto článku, 
obyvatelé Turecka neholdují döner kababu 
každý den. Pro našince může být překva-
pením, jak zdravá a pestrá může místní 
kuchyně být. Na jídelníčku domorodců se 
objevují ve velké míře ryby a zelenina. V té-
měř každém větším obchodě s potravinami 
najdete nemalé oddělení, které je věnová-
no domácím olivovým olejům. Turecko je 
rozlohou obrovská země a každá z částí je 
pyšná na svůj druh ovoce či zeleniny.        

Připravil Václav Bendl ml., foto autor, shutterstock

Nejen z kebabu živ je Turek

potraviny ve světě

V posledních letech se díky migraci Turků, kteří opustili svou 
vlast a s vidinou lepších zítřků zamířili na západ, máme 
možnost setkat s tureckou kuchyní i my v české kotlině. 
Stánky rychlého občerstvení s pomalu se otáčejícím masem 
napíchnutým na vidlici a nesprávně označovaným jako 
kebab, vyrostly téměř v každém trochu větším městě jako 
houby po dešti. Pravý Turek by však byl z těchto napodobenin 
ve většině případů zklamán a s hrdostí sobě vlastní by odmítl 
srovnat tyto „české“ napodobeniny s čímkoliv tureckým.

Turecká kuchyně je zdravá a pestrá
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Rodáci z černomořského pobřeží například 
vychvalují svá jablka a obyvatelé západní 
části země při Egejském moři okolo města 
Aydın nedají dopustit na fíky. 
Lásku místních k zelenině lze demonstrovat 
na příkladu návštěvy v restauraci. Pokud 
jste zvyklí na tradiční českou „zahrádku“ 
na talíři v podobě dvou osminek rajčete, 
páru oschlých koleček okurky a listu salátu, 
tak budete mile překvapeni, když vám místní 
obsluha i k sebemenší porci čehokoli přine-
se na zvláštním talíři kopec zeleninového 
salátu dochuceného olivovým olejem, jenž 
by mohl směle konkurovat hlavním chodům 
na jídelním lístku českých podniků.

Supermarkety tu nefrčí
O Turcích se říká, že jedí rádi, kdekoli 
a kdykoli. Láska k jídlu nás nepřekvapí, když 
přihlédneme k nepřebernému množství 
specialit, které místní kuchyně nabízí. To, že 
se v Turecku dá najíst téměř kdekoli, potvrdí 
snad každý, kdo měl to štěstí tuto zemi 
navštívit. Koncentrace zařízení, kde vám 
podají něco na zub, je obdobná jako četnost 
výčepů na pražském Žižkově. Je pravděpo-
dobné, že ani v nejzapadlejším koutu země 
nebudete muset obejít tři bloky ulice, aniž 
abyste narazili na prodejnu rychlého občers-
tvení s místní nabídkou. Podobnou hustotou 
výskytu se pyšní i prodejny s potravinami. 
V Turecku se zatím příliš nenosí budovat 
velké supermarkety za městem, a tak každá 
ulice má svůj obchůdek s potravinami, za ro-
hem jistě narazíte na pekárnu a pro zeleninu 
nepůjdete také o mnoho dál. 
Tento styl nakupování má své kouzlo. Nikdy 
si totiž nepotřebujete dělat velké zásoby, 
když víte, že vše seženete cestou domů. 
A pokud již Turek chce udělat větší nákup, 

spíše než do supermarketu vyrazí na některý 
z trhů, které hlavně v pátek nabízejí nejroz-
manitější sortiment. Najde zde v naprosté 
většině případů vše, co potřebuje, a navíc si 
cenu může snížit smlouváním s prodejci, což 
je pro zástupce tohoto temperamentního 
národa obrovské lákadlo. 
Turecké obchody i restaurace mají takřka 
neomezenou otevírací dobu. Není výjimkou, 
když cukrárna zavírá ve dvě hodiny ráno. Zá-
kazník je zde pánem a nestane se mu, že by 
obsluha začala kolem něj vytírat a dělat jež-
ky (rozumějte stavět židle na stoly), když má 
chuť ještě vysedávat. Naopak je to znamení 
pro hostitele, že se vám u něj líbí a nezřídka 
zákazníka z vděku na závěr pohostí čajem.

Hřebíček místo žvýkaček
Ať už se stravujete kdekoli, má stolování 
v Turecku své zvyky a pravidla, které byste 
měli, už jen z úcty k místním, dodržovat. 
Turek by například, stejně jako jakýko-
li jiný muslim, nesmetl drobky ze stolu 
na zem. Dále je zvykem podávat k polévce 
a hlavnímu chodu nakrájený chléb, kterým 
po dojedení ještě misku či talíř vytřete. 
Pokud hostiteli vracíte takto „čistý“ talíř, je 
to pro něj znamení, že vám jídlo chutnalo 
a byli jste spokojení. 
Před odchodem z restaurace bývá pra-
vidlem se zdržet na čaj. Však sami Turci 
o sobě rádi prohlašují, že jsou spolu s An-
gličany nejvíce čajovým národem. Nejde 
než jim dát za pravdu – správný Turek 
zkonzumuje za den hned několik typických 
skleniček čaje, na prodavače s tímto nápo-
jem narazíte všude. Nezřídka se mi stalo, 
že prodavač neváhal vstoupit i do některé 
z přednáškových místností ve škole, aby si 
vyzvedl prázdné skleničky ze stolů. 

S Tureckem se pojí i další národní nápo-
je, kterým však našinec jen zřídka přijde 
na chuť. Ayran, jogurtový nápoj, kterým 
místní doplňují hlavní, především masové 
chody. Svou mírně slanou chutí může mno-
ho neznalých konzumentů překvapit a ně-
kdy až odradit. Doporučuji však dát ayranu 
šanci a je pravděpodobné, že si ho stejně 
jako já oblíbíte. Co však je příliš i na mé chu-
ťové buňky, je nápoj zvaný şalgam, který se 
stejně jako ayran podává chlazený. Jedná se 
o silně osolený nápoj z červené mrkve a vel-
mi aromatického tuřínu. Abyste z restaurace 
nemuseli odcházet s nepříjemným pocitem 
v ústech, zapříčiněný například şalgamem, 
nabízejí někde talířek s hřebíčkem. Toto ko-
ření, kterým v Čechách ochucujeme v zimě 
svařené víno, vkládají Turci při odchodu 
z restaurace do úst, neboť po chvilce přežvy-
kování výborně eliminuje nepříjemný pocit 
v ústech, jako to známe u žvýkaček. ●

Döner kebab patří mezi národní poklady Nabídka na trzích vás ohromí

potraviny ve světě

Pokud holdujete sladkému, baklava je dezert pro vás
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z TureckaRECEPTY

Ingredience: 1 balení filo těsta (5 velkých tenkých plátů), 500 g sýřeniny, 
1 svazek petržele, 2 vejce, 500 ml mléka, 1 dcl slunečnicového oleje, 1 dcl 
tureckého bílého jogurtu, 2 dcl minerální vody, sezam, kmín

Postup
V míse rozmícháme vejce, mléko, jogurt a olej. V jiné míse promícháme 
sýřeninu a nadrobno nasekanou petržel. První plát těsta dáme do vhodné 
nádoby, polovina ho zůstane mimo nádobu. Začneme lít a rozprostírat část 
první připravené směsi. Pozor, musí vám vystačit na celý pokrm. Přikryjeme 
polovinou dalšího plátu, opět natřeme směsí. Tento postup opakujeme 
čtyřikrát. Plátky můžeme pokládat lehce pokrčené, výsledný efekt je pak 
lepší. Poté přijde vrstva sýřeniny s petrželí, zde použijeme celé množství. 
Přikryjeme další polovinou plátu těsta a opakujeme postup s první směsí, 
dokud nám zbývá těsto. Vše uzavřeme částí prvního plátu těsta, která zůsta-
la mimo nádobu. Nakrájíme na kousky, zalijeme zbytkem směsi, minerální 
vodou a posypeme sezamem a kmínem. Pečeme 30 minut na 180 °C.

BÖREK 60 minut, na 1 börek

Ingredience: těsto: 300 g hladké mouky, 10 g droždí, 1 lžička cukru, 1 lžička 
soli, 100 ml vlažné vody (možno nahradit mlékem), 2-3 lžíce olivového oleje; 
náplň: 250 g mletého hovězího masa, 1 oloupané a na kostičky nakrájené 
rajče, 1 najemno nakrájená cibule, trocha petrželky, 1 paprika (sladká nebo 
chilli – podle chuti)

Postup
Smícháme všechny ingredience a vypracujeme těsto. Zakryjeme fólií a ne-
cháme odležet při pokojové teplotě asi půl hodiny, těsto by mělo zdvoj-
násobit svůj objem. Znovu prohněteme. Těsto rozdělíme na 4 díly a vyvá-
líme je do asi 2 milimetry silných, podlouhlých oválných tvarů. Na náplň 
na oleji orestujeme cibulku, přidáme mleté maso, rajče, papriku a na závěr 
petržel. Vše lehce opracujeme. Náplň rozetřeme na těsto, vždy 2 centime-
try od krajů. Okraje potřeme olivovým olejem a zahneme směrem do stře-
du. Pečeme v předehřáté troubě asi 20 minut při teplotě 200 °C. 
Tip: Je možné náplně obměňovat podle vlastní chuti – velmi populární 
je například s klobáskami, sýrem či jehněčím masem.

PIDE 60 minut, na 4 kusy

FAZOLE S OLIVOVÝM OLEJEM 
Ingredience: 1 kg zelených fazolek, 3 rajčata, 3 stroužky česneku, 2 velké 
cibule, 2 lžičky soli, 3 lžičky cukru, 8 lžic olivového oleje, 50 ml horké vody

Postup
Z fazolek odkrojíme konce, rozdělíme na dvě poloviny. Jednu polovinu 
fazolek ponecháme v celku, druhou polovinu nakrájíme na asi 
třícentimetrové kousky. Do pánve umístíme jedno celé rajče, kolem něj 
rozprostřeme celé fazolky a na ně fazolky krájené. Přidáme česnek, jemně 
nakrájené cibule a rajčata. Ochutíme solí a cukrem. Zalijeme olivovým 
olejem a vodou. Přiklopíme a dusíme 50 minut. Necháme vychladnout 
a podáváme studené.

75 minut, na 4 porce
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Celkem 19 produktů získalo 
nově značku kvality KLASA
Oceněnými výrobky jsou:

Praha 30. října 2014 - Během léta a raného podzimu bylo oceněno 
19 výrobků od 7 producentů. Mezi KLASA produkty se zařadily 
například čerstvé žampiony hnědé od firmy FUNGHI CZ nebo 
vynikající 100% ovocné pyré pod značkou Ovocňák od společnosti 
TOKO AGRI. Dosavadní nabídku oceněných Strážnických brambůrek 
rozšířil výrobce Petr Hobža o nesolenou variantu. Značku kvality 
KLASA uděluje ministr zemědělství pouze prověřeným výrobkům, 
které splní přísné kvalitativní a legislativní požadavky. V současné 
době je touto značkou oceněno 1 163 výrobků od 227 výrobců.

DENUTS pekanový ořech
Výrobce: NUTREND D.S., a.s.
Oceněný výrobek DENUTS pekanový ořech je novinkou 
mezi oříškovými tyčinkami této firmy. Produkt, který je 
vhodný pro bezlepkovou dietu, je vyroben bez použití 
konzervačních látek a barviv. Společnost NUTREND je 
předním českým výrobcem sportovních doplňků a po-
travin pro aktivní životní styl. Společnost v tomto oboru 
podniká již více než 20 let. Kvalitu výrobků potvrzují 
nejen profesionální sportovci, ale i Český a Slovenský 
olympijský výbor a Antidopingový výbor ČR.

Žampion hnědý
Výrobce: FUNGHI CZ, a.s.
Oceněný výrobek žampion hnědý je původem z České 
republiky, konkrétně z Moravského Kravařska. Je speci-
fický svou hřibovou vůní, chutí i krémovým zbarvením, 
pěstuje se bez agrochemií a pesticidů. Skvěle se hodí 
jako přísada do zeleninových salátů či ozdobných příloh 
v syrovém stavu. 
Produkce FUNGHI CZ od založení nepřetržitě stoupá. Cílem 
společnosti je plně využít svého, ve střední Evropě nebýva-
lého, technického a technologického potenciálu a celoroč-
ně rovnoměrně produkovat velká množství čerstvých hub 
vynikající kvality.

Ovocňák pyré 100% Jablko, Jablko – 
broskev, Jablko – višeň, Jablko – hruška, 
Jablko – černá jeřabina, Jablko – jahoda, 
Jablko – rakytník
Výrobce: TOKO AGRI a.s.
100% ovocné pyré Ovocňák je vyrobeno z pečlivě vybra-
ného, kvalitního ovoce, které je před zpracováním ručně 
tříděno a pečlivě kontrolováno. Pyré Ovocňák obsahuje 
pouze přirozeně se vyskytující cukry bez  konzervantů.
Firma TOKO AGRI funguje již od roku 1990. Primárně se 
zaměřuje na obchod se zemědělskou technikou. V roce 
2011 se však zrodila myšlenka na výrobu čistého ovocné-
ho moštu a společnost začala vyrábět 100% šťávu z ovoce 
a zeleniny pod obchodní značkou Ovocňák.
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Národní značku kvality KLASA uděluje mimořádně kvalitním 
potravinářským a zemědělským výrobkům ministr zemědělství 
od  roku 2003. Administraci značky provádí Státní zemědělský 
intervenční fond. Národní značku kvality získává výrobce na tři 
roky. Logo KLASA slouží spotřebitelům k lepší orientaci na trhu 
při rozeznání výjimečně kvalitních produktů v porovnání s běž-
ně dostupnými potravinami. V současnosti mohou spotřebitelé 
nalézt značku KLASA na obalech celkem 1 163 produktů od 227 
českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní se-
znam všech oceněných produktů jsou dostupné na  stránkách 
www.eklasa.cz.

Strážnické brambůrky nesolené
Výrobce: Petr Hobža
Strážnické brambůrky nesolené byly vyvinuty podle  
požadavků zákazníků jako produkt, který splňuje chu-
ťové vlastnosti pravých smažených brambůrků s nízkým 
obsahem soli, a může být tedy konzumován i mladší 
generací. Výrobek se těší oblíbenosti u spotřebitelů a je 
vyhledávaným produktem této společnosti.
Společnost Petr Hobža byla založena již v roce 1988. 
Jedná se o rodinnou firmu, která se zaměřuje na vý-
robu klasických bramborových lupínků nejvyšší kva-
lity. Tato společnost se řídí mottem „Nejsme chipsy, 
jsme brambůrky“. 

Crispy pillows s vanilkovou příchutí
Výrobce: POEX Velké Meziříčí, a.s.
Oceněný výrobek Peřinky s vanilkovou příchutí je vhod-
nou alternativou zdravé snídaně pro všechny věkové 
kategorie, lze jej ale také využívat jako chutnou svačin-
ku během celého dne na cestách nebo v zaměstnání. 
Jedná se o extrudovaný výrobek, jehož přidanou hod-
notou je bezlepkovost, čímž je vhodný pro osoby trpící 
celiakií a alergií na lepek.
Společnost POEX Velké Meziříčí byla založena v roce 1993. 
Od svého vzniku se zabývá především výrobou extrudo-
vaných  a cereálních produktů, balením suchých plodů 
a jejich dražováním neboli obalováním do čokolád. 

Krůtí krky, Krůtí prsní řízek, Krůtí horní 
stehno, Krůtí spodní stehno, Krůtí křídlo 
bez špičky
Výrobce: Zelenka s.r.o.
Krůtí prsní i stehenní svalovina je šťavnatá a velmi 
vhodná k pečení či dušení. Vyhledávanou surovinou pro 
přípravu polévek jsou krůtí křídla a krky. Krůtí maso má 
vysoký podíl bílkovin a minimální obsah tuků oproti 
ostatním druhům masa na našem trhu. Je tedy z hledis-
ka zdraví velice kvalitní a ideální pro dietní kuchyni.
Jediným producentem krůtího masa v České republice 
je společnost Zelenka, která krůty chová, poráží a rovněž 
zpracovává. Tento rodinný podnik na jižní Moravě se 
zabývá chovem krůt již od roku 1994. Veškeré zpracování 
masa probíhá ve vlastním provozu v Židlochovicích.

Zátkovy vaječné těstoviny – zavářkové 
tvary, přílohové tvary, dlouhé tvary
Výrobce: Europasta SE
V roce 1884 byla založena první těstárna v České repub-
lice, kde bratři Zátkové začali vyrábět vaječné těstovi-
ny pod touto značkou. Pro výrobu těchto těstovin je 
použita pouze kvalitní mouka umletá ve vlastním mlýně 
z české pšenice, jejíž každá dodávka projde přísnou 
kontrolou kvality. Na regálech můžete najít různé tvary 
těstovin jako například drobení, abeceda, vlasové 
nudle, hvězdičky, vřetena, penne, mušle, široké nudle 
a nejprodávanější tvary kolínka a fleky. 
Europasta SE je největším výrobcem těstovin v České 
republice, mimo značky Zátkových vaječných těstovin 
vyrábí také semolinové těstoviny pod značkou Adriana 
a bezvaječné Rosické těstoviny, které jsou rovněž oceně-
ny značkou Klasa.
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Každá rodina má na vánočku svůj vlastní 
recept, ale jeho základ tvoří mouka, mléko, 
vejce, droždí, máslo, cukr, sůl, rozinky 
a mandle na ozdobení. Lze ji konzumovat 
samotnou, namáčet si ji v kávě nebo kakau,  
či natřít jí máslem, medem i marmeládou.

Nepletený předchůdce
Vánočka má svým tvarem připomínat 
malého Ježíška zabaleného v peřince, 
byla proto symbolem nového života 
a plodnosti. Zároveň mělo křížové pletení 
vánočky ochránit domácnost před zlými 
vlivy. Vánočka ale vždy pletená nebývala. 
Jejím předchůdcem už ze 14. století byla 

tzv. calta, která měla podobu bochníku. 
Vzhled se postupně měnil, až se v 16. sto-
letí vánočka vyvinula v pečivo zapletené 
z několika pramenů.

Výsada mistrů pekařů
V této době si však vánočku nemohla upéct 
kdejaká hospodyňka. Její výroba byla zpo-
čátku výsadou pekařského cechu a sloužila 
zejména jako dar radním a šlechtě. Její 
výjimečné postavení dokládá i každoroční 
cesta vánočky na Pražský hrad. Dopoled-
ne na Štědrý den se tam vydalo šest bíle 
oblečených pekařů, kteří nesli dlouhé prkno 
a na něm velkou vánočku. Ta směřovala 

na stůl nejvyššímu královskému purkrabímu. 
Přesun vánočky se těšil i velkému zájmu 
přihlížejících, kteří očekávali, zda se něco 
nepřihodí – zlomená nebo jinak poničená 
vánočka  znamenala pro cech obrovskou 
hanbu. Doma si milovníci vánočky na tomto 
tradičním symbolu Vánoc pochutnávají až 
od 18. století. Recepty byly různorodé, lišily 
se nejen v jednotlivých krajích, ale i rodinách. 
Dnes je pečení vánoček ve většině domác-
ností obdobně rutinní činností jako výroba 
cukroví a dalších vánočních pochoutek. 
Dříve však bylo zhotovování vánočky do-
provázeno řadou neodmyslitelných rituálů, 
které hospodyně dodržovala. Oblékla se 
do bílé zástěry, uvázala si bílý šátek a těsto 

Vánočka je v naprosté většině domácností 
nepostradatelnou součástí vánočního hodování. A i když 
není výlučně vánočním pokrmem a můžeme ji zakoupit 
po celý rok, největší slávu udělá vždy na slavnostně 
prostřeném stole. Zatímco kapra jako další tradiční 
vánoční pochoutku smažíme díky rozmachu rybníkářství 
až od 19. století, vánočková historie sahá mnohem dál.

Zapletený symbol Vánoc
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Vánočka se připravuje ve všech regio-
nech, ale ne všude se jí takto říká. Se-
tkáme se s názvy pletenice, pletanka, 
calta, húska, žemle, štědrovnice, štěd-
rovečernice, vandrovnice, štědrovka, 
štricka, štrucla či ceplík.

ŘÍKÁ SE JÍ RŮZNĚ 
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zadělávala mlčky. Během kynutí měla po-
skakovat do výšky, aby jí těsto lépe vzešlo. 
Pokud těsto nenakynulo, vánočka při pečení 
praskla nebo se připálila, znamenalo to pro 
domácnost špatné znamení.

Pro každého jedna
Hospodyně nepekla vánočku jen jednu, ale 
obdarovala jí každého člena domácnosti. 
První z nich měl dostat vždy hospodář, 
aby se mu hojně urodilo obilí. Největ-
ší a nejbohatěji zdobená vánočka byla 
umístěna na svátečním stole a mohl ji 
rozkrojit jen hospodář. Na řadu přicházela 
jako poslední ze sedmi jídel, které by se 
na štědrovečerním stole měly objevit. Díky 
tomu, že vánočka byla z kynutého těsta, 
měla symbolizovat rozrůstání majetku 
a prosperitu. Navíc se často podáva-
la s takzvanou odvárkou, tedy hustou 
omáčkou z rozvařených švestek, hrušek, 
zahuštěnou perníkem, ořechy a rozinkami, 
tedy potravinami, které měly zajišťovat 
v hospodářství hojnost. Kousek z vánočky 
dostali všichni členové domácnosti, včetně 
dobytka, kterému měla přinést zdraví 
a ochranu před zlými silami. V některých 
hospodářstvích se kousek vánočky házel 
do studny nebo krbu. Nesnědená vánočka 
se nechávala na stole pro duše zemřelých, 
které se tu noc vracely zpátky na zem.
Do těsta mohla hospodyně zapracovat min-
ci – nálezci měla zaručit zdraví a bohatství 
po celý nastávající rok. Stříbrnou minci 
do vánočky zapékali i někteří pekaři a zákaz-
níci se tak stávali i účastníky vánoční loterie.  
V chudších domácnostech peníz zastoupil 
šípek nebo stroužek česneku. Jinde se ze 
stejného důvodu zapékal hrášek zaručující 
celoroční štěstí.

Jinde se neplete
Tvarově i svým složením velmi podobná čes-
ké vánočce je chala, židovský chléb. Většinou 
je upleten ze šesti pramenů a na stole se ob-
jevují chleby dva jako symbol many padající 
z nebe Židům během jejich exodu z Egypta. 
Není ovšem tak sladký jako vánočka a nekon-
zumuje se na Vánoce, nýbrž o každé páteční 
večeři. Sladší chala se podává jen jednou 
ročně, a to na Nový rok, kdy ovšem nemá 
podobu pletence, nýbrž spirály.
I u nás je o Vánocích k dostání štóla, pocháze-
jící z Německa. Štóla má tvar bochníku, který 
připomíná Ježíška zabaleného v plenkách. 
Uvnitř najdeme většinou kandované ovoce 
a ořechy, na vrchu je bohatě sypaná moučko-
vým cukrem. Její složení se liší podle krajových 
zvyklostí, nejznámější je drážďanská štóla, 
neboť právě v Drážďanech měla být štóla 
v 15. století poprvé upečena. Zpočátku se do ní 
nesmělo přidávat máslo, ale jen olej, protože 
se jednalo o církevní postní pokrm. Zákaz byl 

zrušen až v roce 1491 papežem Inocencem VIII., 
který ovšem výrobu zatížil poplatky, ze kterých 
se následně platila výstavba církevních staveb. 
Drážďanská štóla je v současné době chráněna 
ochrannou známkou, aby nedocházelo k jejímu 
napodobování. V sobotu před druhou adventní 
nedělí se tradičně konají Slavnosti drážďanské 
vánoční štóly, kdy je na náměstí Schlossplatz 
vystavena a vzápětí rozkrájena a rozdána 
čtyřtunová štóla. 
Pečivo podávané v jiných zemích se 
vánočce tvarově nepodobá, ačkoli složení 
bývá obdobné. V Itálii jako sladkou tečku 
podávají panettone, vzhledově podobné 
naší bábovce. Chuťově se od vánočky moc 
neliší, je plné rozinek a kandovaného ovoce. 
Ve Francii si pochutnáte na la bûche de 
Noël, tedy vánočním polenu. Tvar dezertu 
odpovídá názvu, který pochází z dob, kdy 
Francouzi chodili večer na mši a dávali 
do kamen velké poleno, aby jim mezitím 
nevyhasnul oheň. Má tedy symbolizovat 
teplo a pohodu domova. V Portugalsku, 
Španělsku či Latinské Americe si o Váno-
cích pochutnávají na královském koláči. 
Může mít několik podob, ale vždy odkazuje 
ke svátku Tří králů. ●

Nejtradičnější způsob je pletení z devíti 
pramenů, kdy nám vznikne třípatrová 
skládaná vánočka. Základ tvoří čtyři pra-
meny, prostřední vrstvu cop ze tří prame-
nů a vršek pak spirála ze dvou pramenů. 
Podle lidových pověstí měly spodní pra-
meny symbolizovat slunce, vodu, zemi 
a vzduch, tři prostřední rozum, cit a vůli 
a poslední dva vědění a lásku. Jednotlivá 
patra se vždy důkladně pomašlují vaječ-
ným žloutkem. Větší vánočky je dobré vy-
ztužit několika špejlemi, aby se při pečení 
nezbortily. Pokud jste zruční, můžete se 
pustit i do pletení celé vánočky najednou 
ze šesti pramenů.

JAK JI UPLÉST? 
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čtenářská dvoustrana

Nová kuchařka
Lenky Požárové

www.eklasa.cz
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Na co se můžete těšit příště?

PŘEDPLATNÉ JAKO  DÁREK
Nevíte, co pořídit svým blízkým pod stromeček? 
Objednejte jim roční předplatné časopisu Svět 
potravin a získáte dva báječné dárky v jednom! 
Kromě zvýhodněné ceny předplatného (12 čísel 
za cenu 10) se můžete těšit i skvělý dárek – knihu 
Kuchařka z románu s vůní kávy a špetkou skořice.

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
SVĚT POTRAVIN

Pro:

TEST uzených lososů:  
Máme se bát listerií?
Tipy, jak správně vybrat sekt
Riziko prodeje potravin v zimě
Co přinese novela zákona 
o potravinách? Nové číslo časopisu  

Svět potravin vychází 22. prosince

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. 

Nová kuchařka
Lenky Požárové
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fejeton

Hraj o skvělé ceny

www.vanocni-soutez.cz

Soutěž probíhá od 27. 10. 2014 do 4. 1. 2015 včetně na území České republiky. 
Nakupte 30 výrobků s níže uvedenými logy*, vystříhejte je a nalepte na příslušná políčka.
Hlavní výhrou je automobil Škoda Rapid Spaceback. Mezi další výhry patří například poukaz na odběr 
výrobků Budějovického Budvaru v hodnotě až 25 000 Kč, rodinná dovolená na Farmě rodiny Němcovy 
v Netíně s plnou penzí, lednička, mrazák, autolednička, uzené sele, sada spotřebičů pro zdravé vaření, 
kuchyňský robot a 50 000 dalších cen.

o skvělé ceny

četně na území České republiky. 
ří l š á líčk

Úplné a platné znění pravidel soutěže a herní kartu najdete na:

•  1× Škoda Rapid Spaceback

•  Poukaz na odběr výrobků 
Budějovický Budvar v hodnotě 
až 25 000 Kč

•  1× rodinná dovolená na Farmě 
rodiny Němcovy v Netíně 

•  50 000 dalších cen

*
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křížovka
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DEDEMAN, s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
e-mail: info@dedeman.cz

…dostanete chuť s námi pracovat

www.dedeman.cz
www.veterani-kh.cz

  ochutnávky
  podpora prodeje
  výstavní expozice
  konference a semináře
  Veteran Rallye

  a mnoho dalších...
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