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testovali jsme pro vás – hladké mouky
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JIHOČESKÝ

NATURENATURE

Neobsahuji nic,
co do poctivého
jogurtu nepatří!
Váš NATURE

Ahoj, jsem poctivý Jihočeský jogurt NATURE od Madety, vyráběný z nejkvalitnějšího mléka. Díky mnohaletévýrobní tradici a zkušenostem madeťáků se stále udržujiv perfektní kondici. Můžeš mě ochutnat v mnoha lahodnýchpříchutích. Tím, že si mě koupíš, podporuješ ryze českoumlékárnu, za což Ti patří velký dík. Přeji Ti dobrou chuť!
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v lednovém čísle vám tentokrát poradíme, jak správně 
slavnostně hodovat i následně úspěšně hubnout. Uzený 
losos i šumivé víno jsou pochoutky, které nemáme na stole 
úplně každý den, a proto když už, mělo by to stát za to. 
Podávali jste dosud sekt s jahodou ve sklenici a neodva-
žovali se ho kombinovat třeba s jídlem? Pak jste byli stejní 
barbaři jako my v redakci. Po přečtení rozhovoru s jedním 
z nejlepších sommeliérů v Čechách už ale díky novým 
znalostem můžete být hvězdou každého večírku a nonša-
lantně trousit moudra o sektu. A proložte je třeba poznatky 
o lososech oceánských i farmových. Právě jejich maso jsme 
pro vás totiž tentokrát testovali. Proč byste na etiketě měli 
hledat údaj o způsobu chovu i místě produkce a jak dlouho můžete bez obav nechat 
na svátečním stole lososové pochoutky, aniž byste se museli obávat o své zdraví, se 
dozvíte v rubrice Testovali jsme pro vás.
Nový rok přinese řadu změn i ve světě potravin. Tématice nově zavedeného uvádění 
alergenů na jídelních lístcích restaurací se věnujeme na našem portále www.svet-
potravin.cz, důkladnou analýzu problematiky nabídne příští číslo časopisu. V tomto 
vydání naleznete novinky, které přinesla novela zákona o potravinách spotřebite-
lům a jimž tleskáme – lepší čitelnost obalů, více informací o původu i nebalených 
produktů, přehled zemí, ze kterých pochází převážná část sortimentu prodejen apod. 
Neváhejte se s námi podělit o své zkušenosti a zážitky s požadavky novely převedený-
mi do praxe. Máte pocit, že vám pomáhají s výběrem potravin?
Lednovým číslem také končí náš seriál o dietách – v posledním díle se dozvíte, zda 
existuje jedna správná dieta a která to je. Věříme, že vám bude dobrou inspirací, 
pokud do nového roku vstupujete s tradičním předsevzetím zhubnout. A věříme také, 
že vám tato dieta opravdu pomůže, protože, aniž bychom se chtěli vychloubat, naší 
redakci se za uplynulý rok zhubnout podařilo. Od příštího čísla se můžete těšit na se-
riál o alternativních způsobech stravování. 

Příjemný vstup do nového roku plného těch nejlepších gurmánských zážitků
Jana Uhlířová, editorka

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla a) PENNY Městečko
Na dárek se mohou těšit:   Veronika Kolářová, Praha 

Zuzana Buňatová, Chomutov 
Jaromír Štych, Plzeň

Penny  Market  vás  vítá  ve  světě  Selection,  exkluzivní 
značky  pro  výjimečné  okamžiky.  Přinášíme  na  váš  stůl 
nepřeberné  množství  specialit  a  lahůdek  mimořádné 
chuti.  Se  značkou  Selection  je  vždycky  důvod  k  oslavě. 
Vysoká gastronomie na vašem stole. To je řada Selection! 
Více informací na www.penny.cz.

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

V kampani FAKT! Vám PENNY garantuje?
a) 1 z 10 výrobků původem z Česka
b) 5 z 10 výrobků původem z Česka
c) 7 z 10 výrobků původem z Česka

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Naše testování: 
Přehled všech testů

Poradna: Odpovídáme 
na vaše dotazy

Aktuality z prodejen

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 dárku pro své blízké? Objednejte 
jim předplatné časopisu Svět potravin a ještě 
pro ně získáte atraktivní knihu. Na webových 
stránkách naleznete objednávkový formulář, 
dárkový poukaz i nabídku dárků, ze které 
můžete vybrat ten nejvhodnější. 

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. 

Je nutné po svátcích začít s očistnou kúrou? 
A víte, že se spalováním povánočních 
tuků vám mohou pomoci i oleje? Sledujte 
na našem portále ty nejlepší tipy, jak se 
dostat do formy!

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

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

Přečtěte si na webu
www.svetpotravin.cz v lednu
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Vysoká gastronomie na Vašem stole.
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Přečtěte si
Moderní česká kuchařka
…aneb  návrat  k  domácí  stra-
vě!  Přivoďte  si  chuťové  vzpo-
mínky  na  starou  dobrou  kla-
siku  –  kachničku,  pečeného 
králíka, hovězí kližku, staročes-
kou pučálku, křenovou omáč-
ku, bramboračku... Dopřejte si 
českou  kuchyni  a  nebojte  se, 
že je údajně nezdravá. Jak píší 
autorky  knihy  Monika  a  Věra 
Lazarovy,  pokrmy  připravené 
doma z čerstvých surovin a bez 
použití chemických přídatných 
látek  jsou  vždy  zdravější,  než 
průmyslově připravená strava, tvářící se jako zdravá. Úspěšná 
brněnská výživová poradkyně předkládá recepty pro přípravu 
72 těch nejklasičtějších „našich“ jídel, jejichž vůně ve vás vy-
volá vzpomínky na dětství u babičky. Vydává nakladatelství 
CPRESS za 299 Kč.

Sladké bary
Stáňa Mutlová je jednou z prv-
ních  Češek,  které  propadly 
umění sweet barů – sladkých 
stolů a koutků. Roky  recepty 
ladila k dokonalosti  ve  svém 
podniku  Punk  Rock  Cakes 
a teď je sepsala do kuchařky. 
Stániny  sladké  majstrštyky 
jsou  rozděleny  do  deseti  ka-
pitol  podle  atmosféry,  jakou 
chcete  vytvořit.  Najdete  tu 
dámskou  jízdu ve  stylu Sexu ve velkoměstě, ale  také  retro 
kapitolu Sladká pohádka či Elfí svatbu. Děti nadchne Karlí-
kova továrna na čokoládu, netradiční Halloween a Vánoce. 
Všechny recepty jsou prověřené dlouhou praxí, ale zvládne 
je samozřejmě i laik. Laskominy mají naznačenou obtížnost 
i  dobu  na  přípravu.  K objednání na www.smartpress.cz 
za 424 Kč, doporučená maloobchodní cena je 499 Kč.

Když vaří múzy
Nakladatelství  Verzone  vy-
dává kuchařku, která přináší 
kromě  receptů  16  rozhovo-
rů  s  výraznými  osobnostmi 
klasické  hudby.  Na  čem  si 
pochutná  operní  diva?  Vy-
mění někdy dirigent  taktov-
ku za vařečku? Nahlédneme 
pod  pokličku  soukromého 
života  umělců,  jako  jsou 
Jiří  Bělohlávek,  Kateřina 
Englichová,  Jitka  Hospro-
vá, Simona Houda Šaturová, Dagmar Pecková nebo Ivan 
Ženatý. Objevíme,  že  vztah  k  jídlu  koresponduje  s  jejich 
charaktery  a  s  přístupem k  hudbě  a  životu.  Z  obdivova-
ných postav pódia se nad prostřeným stolem stávají by-
tosti sympaticky blízké. Zpovídané umělce spojuje  jejich 
účinkování na festivalu Smetanova Litomyšl a všechny je-
jich recepty vyzkoušel šéfkuchař tamní restaurace Aplaus. 
Knihu pořídíte za 399 Kč.
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Zelí z celé republiky 31. ledna
Smyslem soutěže ZeloFest je zpopularizovat 
kysané zelí, které je svým způsobem součástí 
Moravy a patří k naší tradici. Rozhodně si skvěle 
pochutnáte a dobře se pobavíte u dobrého vína 
a lidové muziky. Soutěž se koná v sále staré radnice 
v Pohořelicích a již tradičně je zde vystavováno 130 
až 170 vzorků z celé republiky.

Víno z Modrých sklepů 17. ledna
Všichni milovníci dobrého vína jsou srdečně zváni 
do Modrých sklepů Nového Šaldorfa, kde vinaři 
otevírají sklepy k ochutnávce vín. Sklepy budou 
otevřeny v době od 10 do 18 hodin a nebude 
chybět večerní zábava s živou hudbou. Každý 
návštěvník obdrží skleničku a degustační kartu, 
kterou předloží v každém otevřeném sklepě 
k potvrzení razítkem.

Hurá na festival 15. ledna až 28. 2.
Při šestém ročníku celorepublikového Grand 
Restaurant Festivalu se máme na co těšit. 
Kuchaři ve vybraných restauracích pro nás 
připraví jedinečné chody, které spojuje chvá-
lyhodná myšlenka – u jídla už dávno nejde 
jen o samotné „spořádání“ pokrmu, ale pře-
devším o harmonii všech smyslů. Vstupenky 
od 1.12. na www.grandrestaurantfestival.cz.

kalendárium

Svatební dort roku 17. ledna
Finále soutěže o nejlepší svatební dort proběhne 
v Clarion Congress Hotelu Prague a bude spojeno 
s cukrářskou akcí roku, která nabídne workshopy, 
diskuse, rozhovory a nákup cukrářského sortimentu 
za akční ceny. Jedinečné akce se zúčastní Lukáš 
Skála, několikanásobný držitel titulu Cukrář roku, 
a Iveta Fabešová, majitelka cukrárny IF.

Jen co vám po svátcích trochu slehne, přijde čas 
chystat se na masopust. Ten začíná 6. ledna 
svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním 
pondělí a úterý čtyřicet dní před svátky 
velikonočními. Poslední lednový den se tak 
můžete vydat třeba do Hamrů u Hlinska 
na staročeský maškarní průvod.

Čas koblih a zabijaček od 6. ledna

1. lednaVykročte pravou
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Připravte 
si proto sváteční pokrm, ve kterém nebude 
chybět čočka, aby se vás držely po celý rok 
peníze, vyhněte se ovšem drůbeži a kančímu 
masu, aby vám štěstí neuletělo nebo neuteklo 
do lesa. Nezapomeňte také vynést všechny koše, 
převléct postele a vyprat a vyžehlit prádlo, abyste 
do nového roku vstoupili „bez restů“.
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Něco pro zahřátí
Uzavřené pevné sáčky s vyváženou směsí kvalitního koření umožňují 
rychlejší přípravu teplých nápojů. U alkoholové i nealkoholové vari-
anty oceníte nejen skvělou vůni koření, ale i praktickou stránku věci, 
tzn. nemuset lovit koření z nápoje. Vitana pyramidové sáčky s koře-
ním na Svařák obsahují směs skořice, hřebíčku a badyánu pro přípra-
vu  domácího  svařeného 
vína.  Vitana  pyramidový 
sáček  s  kořením  obsa-
huje  kvalitní  koření  pro 
přípravu  nápoje  Horké 
jablko. Cena 27,90 Kč.

Lehce našlehaný sýr
V loňském roce vstoupila na trh mlékárna OLMA s novým produk-
tem z řady termizovaných sýrů. Sýr GRANDE je vyroben z kvalit-
ních surovin a na trhu je k dostání v pěti různých příchutích. Vy-
zkoušejte nový jemný a lehce našlehaný sýr z kvalitního českého 
mléka Grande od Olmy. Vybírat můžete z ochucení Budapešť, čes-
nek, pažitka, šunka a křen nebo bílý. Doporučená maloobchodní 
cena je 27,90 Kč.

Sekt mezi pivy
Rodinný pivovar Bernard přichází  se  svrchně kvašeným spe-
ciálním pivem Bernard Bohemian Ale. Svěží ovocná 
vůně, čistá sladová chuť se špetkou koriandru a jem-
nou hřejivostí i vyšší obsah alkoholu (8,2 %), to vše 
ocení čeští pivaři, ale i ženy, kterým se bude 
zamlouvat  nasládlá  chuť  a  atraktivní  aro-
ma. Šestnáctistupňové pivo bývá nazýváno 
„sektem mezi pivy“. Dokvašuje totiž přímo 
v lahvi díky kvasnicím, které jsou během 
stáčení  přidány.  Cena  0,75 l  je  149 Kč, 
cena 0,5 l 29,90 Kč a cena 0,3 l 21,90 Kč.

Italské bylinkové a ovocné čaje
Italské  čaje  Neavita  vynikají  krásným  designem  a  zejména 
obsahem: směsi čajových lístků, ovoce a bylin z nejlepších zdrojů 
jsou ve vysoké kvalitě, aromatické a velmi silné. Stačí  jedna  lžíce 
na konvici a výsledkem je lahodný nápoj. Čaje jsou balené v kovové 
dóze  s  dvojitým  vrškem,  která  je  prakticky  nezničitelná,  tudíž  je 
po spotřebování čaje možné ji dále používat. Zakoupíte v kamenné 
prodejně Almara Shop i na e-shopu. Cena je 230 Kč.

Královský šálek kávy
Dopřejte  si  šálek  kávy  z  nejlepších  kávových 
odrůd.  Káva  Eilles Gourmet Café 
od  J.  J.  Darboven  se  řadí  již  více  než  140  let 
mezi  tradiční  značky  v  Evropě  a  především 
v  Německu.  Chuťové  pohárky  touto  kávou 
uspokojovali i na královském dvoře v Bavorsku 
a  díky  tomu  se  pyšní  též  titulem  královské 
dvorní  kávy.  Je k dostání  v  těchto variantách: 
Eilles  Gourmet  Café  500 g  zrno,  cena 
od 169,90 Kč, Eilles Gourmet Café 250 g mletá, 
cena od 84,90 Kč. Více na www.darboven.cz.

Chytré potraviny
Společnost  ABACO  Solutions  uvedla  na  trh  250  výrobků  značky 
Update1.  Jde  o  tzv.  chytré  potraviny,  vyráběné  se  sníženým 
obsahem  sacharidů  a  bez  přidaného  cukru,  které  se  vyznačují 
nízkým  glykemickým  indexem.  Tyto  potraviny  jsou  vhodné  pro 
diabetiky  a  spotřebitele  zajímající  se  o  zdravý  životní  styl  nebo 
toužící zhubnout. Potraviny se 
dají zakoupit v prodejně Norbi 
Update  v  Mladé  Boleslavi, 
vybrané  potraviny  je  možné 
sehnat  také  v  e-shopu  
www.norbi-update.cz.

Probudí životní sílu
Nová, jemně perlivá Magnesia RED je sym-
bolem síly a zdraví. Všechny čtyři příchutě 
– grapefruit,  jahoda, malina nebo červený 
rybíz  –  totiž  zaručují  spojení  přírodního 
hořčíku a šťávy z červeného ovoce. Dodají 
tak energii a svěžest nejen tělu, ale  i duši. 
Voda  neobsahuje  žádná  sladidla,  konzer-
vační látky ani barviva a je nízkokalorická. 
Ochucená  minerální  voda  Magnesia  RED 
1,5 l stojí 18,90 Kč, k dostání je ve všech ob-
chodních řetězcích.

I muži mají své chutě
Vyvinutý přímo na míru mužům a jejich chutím – takový je nový mléč-
ný produkt Kapucín FOR MEN Sour cream, který uvedla na pulty ob-
chodů Bohušovická mlékárna, a to ve třech příchutích: Lemon cake, 
Caramel  cookie  a  Coffee  brownie.  Hlavní  složku  tvoří  poctivá  11 % 
zakysaná  smetana,  která  je doplněna o příchutě  citronového,  kara-
melového a kávového ko-
láče. Kapucín FOR MEN 
zakoupíte  ve  140 g 
balení  v  prodejnách 
GLOBUS  a  na  nezá-
vislém trhu.

novinky na trhu
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Průměrný Evropan vyhodí ročně asi 100 kg jídla. Jak jsou na tom s plýtváním jídlem Češi? Z prů-
zkumu portálu Kupi.cz vyplývá, že spotřebitelé potraviny vyhazují jen málo. Nebo to o sobě 
alespoň tvrdí. 74 % dotazovaných uvádí, že vyhazuje jídlo pouze výjimečně, 7 % nevyhazuje 
nic. Šetrnost Čechů potvrzuje fakt, že pouze 7 % lidí automaticky vyhodí prošlou potravinu. 
„Dvě třetiny spotřebitelů se nejdříve podívají či ochutnají, zda je prošlé jídlo v pořádku. Třicet 
procent respondentů dokonce tvrdí, že doma prošlé potraviny nemívá,“ komentuje výsledky 
průzkumu Martin Kadlčík z Kupi.cz. Nejčastěji vyhazujeme ovoce a zeleninu (52 %), staré pečivo 
a mléčné výrobky.

Potraviny prý nevyhazujeme

Americká vědecká studie prokázala, že světloocí lidé jsou vůči opilosti odolnější, napsal francouzský server 
Gentside. Podle studie mají lidé s modrýma očima větší šanci odolávat alkoholu než ostatní. Přesněji 
řečeno, lidé se světlýma očima snášejí alkohol lépe než osoby s tmavýma očima. Tento jev vyvolává melanin, 
který kromě pigmentace usnadňuje předávání nervových podnětů. Právě z tohoto důvodu zřejmě osoby 
s tmavýma očima snášejí hůře alkohol, protože se díky melaninu rychleji opijí. Melanin jim přenáší alkohol 
rychleji k mozku. Je však třeba připomenout, že nadměrné požívání alkoholu je nebezpečné pro zdraví, ať už 
máte oči světlé, nebo tmavé.

Světloocí snášejí lépe alkohol

Slovenský parlament zakázal prodej cukrovinek, slazených nápojů a jiných nezdravých potravin 
na školách. Po podpisu schválené novely školského zákona prezidentem si žáci od ledna 2015 
ve škole nekoupí nejen cukrovinky a slazené či energetické nápoje, ale ani výrobky rychlého 
občerstvení, zmrzlinu, nanuky, potraviny s vyšším obsahem soli a až na výjimky ani sladké pe-
kárenské výrobky. Z pultů školních bufetů tak zmizí značná část nabídky, což ovlivní tržby jejich 
provozovatelů. Z dřívějšího průzkumu vyplývá, že na Slovensku trpí nadváhou nebo obezitou 
zhruba každý sedmý žák ve věku 11 až 15 let. U dospělé populace je na Slovensku výskyt nadvá-
hy ještě rozšířenější.

Konec pamlsků na Slovensku
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co se kde šustne

Již v šestém ročníku soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek 
Česká chuťovka 2014 a Dětská chuťovka 2014 si převzalo diplomy celkem 47 vý-
robců, kteří uspěli s 82 výrobky. Značku Dětská chuťovka 2014 pak může použí-
vat 19 českých potravinářů pro 23 svých výrobků. Titulem Rytíř české chuti byl 
dekorován František Horák z pivovaru Svijany za zásluhy o české pivo a nepře-
hlédnutelný věhlas svijanského piva. Značky Česká chuťovka a Dětská chuťovka 
si získávají stále větší oblibu mezi výrobci potravin, distributory a spotřebiteli, 
protože sdělují, že oceněný výrobek je nejen českého původu, ale také kvalitní 
a chutný. Přehled oceněných produktů naleznete na www.ceskachutovka.cz.

Kdo vyhrál v České chuťovce?

Máme vinnou výjimku
Vinařům z Česka a několika dalších zemí udělila Evropská komise výjimku pro 
přislazování. Hrozny totiž bylo nutné sklidit kvůli dešťům dříve, takže mají nižší 
cukernatost, což ovlivňuje množství alkoholu ve víně. Podle nařízení komise mohou 
členské státy EU žádat o možnost více obohatit vína o cukr v letech s mimořádně 
nepříznivým počasím, což byl v Česku právě rok 2014. Vinohrady totiž v srpnu a září 
zasáhly výrazné deště a hrozny pak kvůli vlhkosti napadla hniloba. Značnou část úrody 
museli vinaři sklidit dříve i za cenu nižšího obsahu cukru, aby hnilobě předešli. Právě 
kvůli počasí bude výnos zhruba o 30 % nižší než loni, kolem 4,5 tuny z hektaru.

www.svetpotravin.cz 7
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Jak nekupovat 
zajíce v pytli
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

U některých druhů potravin nevadí, když 
přejdou mrazem, naopak je to žádoucí. 
Z šípků, které přežily první mrazíky, se 
vyrábí víno, mišpule jsou dokonce jedlé, až 
poté, co přejdou mrazem, tedy v listopadu 
či prosinci. Kadeřavá kapusta také lépe 
chutná po přejití mrazem, odolná je i cibule. 
A ledové víno si svůj věhlas zasloužilo 
právě díky zmrzlým hroznům. Jak je to 
ale s prodejem brambor, čerstvého ovoce 
a zeleniny v období mrazů?
Jejich prodej není na veřejných tržištích 
v období mrazů současnou legislativou 
zakázán, ani nejsou stanoveny limitní 
hranice teplot, při kterých by se produkty 

nesměly prodávat. Musí však být splněna 
základní podmínka – výrobky nesmějí být 
poškozené nízkými teplotami nebo mrazem. 
Pokud vznikne takovéto porušení jakosti, 
není možné produkty uvádět do oběhu, 
protože vznikne jejich nevratné a trvalé 
poškození. Zodpovědnost za zboží je plně 
v rukách prodejců.
 
Poznáte namrzlé hlízy?
Prověřte skladovací podmínky v obchodě 
– teplota skladování a prodeje brambor 
by neměla klesnout pod +2 °C. Jsou-li 
brambory vystaveny teplotě pod bod 
mrazu, a to i krátkodobě, dochází k jejich 

namrzání a dle vyhlášky je již nelze dále 
nabízet k prodeji. Namrzlé brambory 
poznáme tak, že při rychlém zahřátí 
v dlani po několika minutách hlízy zvlhnou 
a na omak je znatelný menší odpor 
dužniny pod slupkou.

Jak vybírat?
Při vybírání vhodných plodů především 
zkontrolujte, zda jsou celé a nepoškozené, 
jestli na nich nevidíte stopy škůdců či 
dokonce škůdce samotné, zda ovoce či 
zelenina nejsou poničeny mechanicky 
nešetrným převozem nebo skladováním. 
Vlivem nevhodných skladovacích teplot 
se totiž změní konzistence i zbarvení. 
Pokud plody přešly mrazem, došlo 
pravděpodobně k nevratným změnám 
v jejich kvalitě, především senzorické. 
Chuť se tak dramaticky změní například 
u citrusů (jsou nahořklé a nakyslé), banány 
vlivem teplot pod nulou černají, brambory 
získávají sladkou chuť. Mrazem poškozená 
rostlinná pletiva jsou navíc mnohem 
náchylnější k mikrobiologickým změnám, 
tedy hnilobným procesům, a tím je nevratně 
omezena doba jejich skladování.

Zatímco léto je záludné především co se nákupu zákusků, 
majonézových salátů a mražených výrobků týká, v zimě si 
musíme dávat pozor hlavně při pořizování ovoce a zeleniny. 
Nekvalitní, tedy přemrzlé či jinak nevhodným skladováním 
poškozené produkty totiž často odhalíme až doma. Poradíme 
vám, jak v zimních měsících bezpečně poznat namrzlé 
brambory nebo jak se vyhnout konzumaci pesticidů při 
kulinární úpravě citrusů.

potravinová policie
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Zimní nákupy na tržišti
Většinou tyto změny v chuti odhalíme 
samozřejmě až doma, kdy dojde 
k vyrovnání teploty potraviny s okolním 
prostředím, čímž se změní konzistence 
produktů. Jak upozorňuje Sdružení 
ochrany spotřebitelů, změnu typického 
zabarvení je možné při pečlivém výběru 
odhalit již v prodejně. Právě na Sdružení 
se často obracejí zklamaní zákazníci, kteří 
namrzlé plody odhalili až doma. „Řady 
nepříjemných překvapení by se mohli 
lidé vyvarovat, kdyby pečlivěji vybírali. 
Doporučujeme nenakupovat u otevřených 
stánků, ale v kamenných prodejnách 
a zboží si pečlivě prohlížet. I během cesty 
po ulicích bychom si měli být vědomi, že 
ovoce a zeleninu ani my jako spotřebitelé 
nemůžeme vystavovat působení nízkých 
teplot delší dobu a pak, když zjistíme, 
že namrzly, je jít reklamovat. S ohledem 
na vlastnosti ovoce a zeleniny doporučuje 
Sdružení ochrany spotřebitelů reklamovat 
běžnou zeleninu a ovoce v prodejně 
s paragonem do druhého dne,“ říká mluvčí 
SOS Ivana Picková.

Jak zachránit brambory?
Pokud už jsme namrzlé brambory zakoupili 
a nechceme je vyhodit, můžeme vyzkoušet 
následující postup: uskladníme je v tmavé 
místnosti při pokojové teplotě a volně je 
rozložíme. Dýcháním hlízy ztratí část cukru, 
který se v nich vytvořil. Potom je oloupeme 
a dáme do teplé vody vařit. Když voda vře, 
slijeme ji a brambory zalijeme novou vařící 
vodou se lžičkou octa, a potom uvaříme.

Kde a jak nakupujeme?
A jaké jsou naše nakupovací zvyky při 
pořizování ovoce a zeleniny? Jsme patrioti, 
kteří rádi zamíří do super- nebo hypermarketu, 
alespoň to vyplývá z průzkumu obchodního 
řetězce Albert. V super- a hypermarketech 
nakupuje celých 69 % zákazníků (většinou 
ve městech nad 20 000 obyvatel), 12 % 
spotřebitelů si pěstuje vlastní ovoce a zeleninu 
a stejný počet zamíří pro vitaminy do menšího 
kamenného obchodu. Pouhá 4 % si zdravé 
plody pořídí na farmářských trzích. Zemi 
původu sledují 75 % nakupujících, dokonce 
89 % z nás preferuje českou zemědělskou 
produkci, 11 % raději vybírá plodiny ze 

zahraničí. Nejdůležitějším ukazatelem pro 
nás zůstává cena a porovnání poměru ceny 
a kvality. Naopak zájem o odrůdu dané 
plodiny není u českých zákazníků velký. 

potravinová policie

Někdy se stává, že cenově výhodná větší 
balení pomerančů či mandarinek na dně 
skrývají shnilé plody. Pokud spotřebitel 
doma zjistí, že má v síťce s ovocem na-
hnilé ovoce, je na  místě se vrátit hned 
druhý den do obchodu s dokladem o ná-
kupu potravin a trvat na výměně zboží či 
vrácení peněz.

NĚKDY SE SLEVA 
NEVYPLATÍ

Koncem roku se objevují mandarinky 
a  pomeranče, které postrádají typickou 
oranžovou barvu po celé ploše povrchu, 
na  níž se zato vyskytuje světle zelené 
zbarvení. Barevná odchylka by nemě-
la přesáhnout jednu třetinu povrchu 
u  mandarinek a  jednu pětinu povrchu 
u pomerančů. Rozhodně se však nejedná 
o plody nezralé. Citrusy někdy procházejí 
umělým „odzeleňováním“ a na místech, 
kde se plody vzájemně dotýkají, zůstá-
vá zpravidla zachováno jejich původní 
zelené zabarvení. Takto upravených plo-
dů se není nutné obávat. Odzeleňování 
je proces velmi podobný tomu, kterým 
běžně procházejí při dozrávání banány.

(Zdroj www.szpi.cz)

CO JE TO 
„ODZELEŇOVÁNÍ“?

Při pěstování citrusů se používá řada 
ochranných chemických látek, další 
fungují jako konzervační prostředky 
po sklizni. Při prodeji musejí být citruso-
vé plody označeny kromě jiných údajů 
také nápisem, že ovoce bylo po  sklizni 
ošetřeno konzervačními nebo jinými 
chemickými látkami. Všechny zmíněné 
látky jsou obsaženy výhradně v  kůře. 
Vlastní dužninu plodů lze tedy kon-
zumovat bez obav. Po  oloupání plodu 
citrusu ještě před jeho konzumací je 
vhodné si umýt ruce, protože právě 
ulpívající šťáva z kůry obsahuje nejvíce 
zbytků pesticidů.

(Zdroj www.szpi.cz)

MÁME SE BÁT 
„CHEMIE“ V KŮŘE?
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Chipsy  
bez tuku 
Americká  společnost Danielle Market  na-
bízí chipsy, u nichž zaručuje nulový obsah 
tuku.  Jejím  stěžejním  produktem  jsou 
chipsy  z  kokosového  ořechu  s  příchutí 
barbecue nebo wasabi. Suroviny jsou zba-
veny  vody  a  připravovány  v  peci,  nikoli 
smažením. Zdravé chroustání leží na srd-
ci  i  asijským výrobcům. Chipsy  z  Thajska 
si  tak  v  sobě  zachovaly  celé  kusy  ovoce 
či zeleniny,  jahod, brokolice nebo kousků 
manga.  Jihokorejská  firma  HoSan  zase 
vyrábí chipsy z mořských řas. K francouz-
ským bestsellerům patří chipsy s příchutí 
kozího sýra s papričkami Espelette a malý 
podnik  Sibell  z  jihofrancouzského  Auba-
gne  vyrábí  chipsy  s  příchutí  husích  jater, 
uzeného lososa či ústřic.

Mléko nás 
nezachrání
Pití většího množství mléka dospělé zřejmě 
nechrání  před  zlomeninami  kostí,  vyplývá 
ze  švédské  studie.  Švédové  sledovali  stra-
vu a zdravotní stav více než 100 000 osob. 
Konstatovali, že ženy, které pily více než tři 
sklenice  mléka  denně,  paradoxně  trpěly 
zlomeninami  víc  než  ty,  které  tolik  mléka 
nekonzumovaly. V případě zlomenin se na-
víc musejí brát v úvahu i faktory jako konzu-
mace  alkoholu  nebo  tělesná  váha.  Přesně 
opačný  vliv  má  konzumace  fermentova-
ných mléčných výrobků, například  jogurtů 
–  nebezpečí fraktur  se  snižovalo  s  vyšší 
konzumací těchto potravin. V ČR je spotře-
ba mléčných výrobků pod evropským prů-
měrem. Dostatek vápníku mají  jenom děti 
do šesti až sedmi let.

Včely  
v hotelech
Brněnský  International  bude  jako  prv-
ní  hotel  na  Moravě  chovat  vlastní  včely. 
Na  střeše  ve  zhruba  padesátimetrové 
výšce  jsou  od  začátku  listopadu  tři  úly. 
Na  jaře do nich budou odborníci  instalo-
vat  roje čítající kolem 200 000 včel. První 
med od nich získá hotel v květnu a použije 
ho pro potřeby vlastní kuchyně. Podobný 
záměr  uskutečnili  v  hotelích  v  New  Yor-
ku  či  Varšavě,  různí  chovatelé mají  včely 
na  střechách  v  Londýně  nebo  v  Paříži. 
Loni si včelstva pořídil i pražský InterCon-
tinental. Městské včelaření  se  postupně 
rozmáhá. V Praze  jsou včelstva například 
na střeše Centra Chodov, včelaři mají chov 
na dvoře Jedličkova ústavu či v botanické 
zahradě v Tróji.

České pivo  
v Číně
Ve  městě  Tchien-ťin  vzniká  první  čínský 
český minipivovar. S pomocí pivovaru Lob-
kowicz ho zakládá Číňan Steven Čang, jehož 
cílem je vařit denně 500 litrů piva pro místní 
zákazníky. Pivovar  vybudoval  s  hospodou, 
pro  kterou  najal  českého  kuchaře Martina 
Blažka. Podávat bude klasická česká jídla. 
Jaká přesně,  záleží  na  dostupných  surovi-
nách.  „S  pečenými  koleny,  žebry,  výpečky 
a hotovkami není problém, protože tyto su-
roviny se nechají sehnat,“ říká Blažek. Horší 
to je s celerem, petrželí, českou hořčicí, kmí-
nem nebo majoránkou. Pivo bude vyrábě-
no  z  českých  surovin,  z  Česka  je  i  zařízení 
na výrobu piva. V hospodě budou obsluho-
vat čínské servírky v českých krojích.

Češi stále 
tloustnou
Ačkoliv se náš jídelníček od Sametové revo-
luce v mnohém změnil k lepšímu a jíme rela-
tivně zdravěji než dříve, přesto stále přibývá 
lidí s nadváhou. Za naše tloustnutí může pře-
devším nedostatek pohybu a s ním souvise-
jící  nadměrný  energetický  příjem,  domnívá 
se odborník na výživu Pavel Suchánek. Mezi 
příčiny obezity může patřit vyšší konzumace  
škrobů  způsobená  stoupající  oblibou  rýže 
a  těstovin.  Neplatí  přitom,  že  zásadní  příči-
nou jsou cukrem slazené nápoje. Problémem 
je  podle  odborníků  především  růst  podílu 
obézních  dětí.  Zatímco  v  roce  1951  trpělo 
obezitou v průměru 1,8 % sedmiletých chlap-
ců a 1,6 % stejně starých dívek,  loni  to bylo 
zhruba 7 % dětí v tomto věku.

Málo  
pálenky
Domácí pálenky bude zřejmě málo. „Úroda 
ovoce byla špatná, oproti loňsku asi třetino-
vá, také cukernatost je slabší,“ říká Pavel 
Zapletal z pěstitelské pálenice ve Hvozdné 
na Zlínsku. Pálenice neměly zdaleka tak za-
plněné  termíny  jako v  jiných  letech.  „Loni 
se pálilo od října až do 23. prosince v kuse, 
přes týden, o víkendech, ve dne i v noci, jelo 
se pořád. Letos jsou některé dny úplně vol-
né,“ podotkl Zapletal. Pálenice ve Hvozdné 
začala pálit na konci srpna, kdy se zpraco-
vává letní ovoce. Cena se nezměnila – za litr 
stoprocentního  lihu zaplatí klienti 202 ko-
run,  pokud  si  dovezou  vlastní  dřevo.  „Po-
kud nemají, připlatí  20 korun k  litru  lihu,“ 
upřesnil Zapletal.

palec nahoru, palec dolů
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Víte, jaký je rozdíl mezi sektem a šampaňským? Šampaňským obvykle 
nazýváme jakýkoliv sekt. To pravé však pochází jen a pouze z francouzské 
oblasti Champagne a má chráněnou značku již od roku 1908. Mezi 
nejznámější značky patří Krug, Louis Roederer Cristal nebo Dom Pérignon. 
Obzvlášť v oblibě je mají kromě Francouzů Japonci a Angličané, kteří 
vyhlášené šampaňské kupují čím dál častěji jako výhodnou investici.

Perlivé  
     tajemství 
  bublinek

zaostřeno
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„Právě piji hvězdy!“

Dnes už bublinky vyrábíme zcela záměrně, 
abychom si hvězdy, alespoň v podobě 
sektu, mohli vychutnat. Bubliny má 
na svědomí oxid uhličitý, který vzniká jako 

vedlejší produkt kvašení buď přirozenou 
cestou, nebo uměle. Sekt tedy může být 
vyráběn dvojím způsobem: primárním či 
sekundárním kvašením vína, kdy se oxid 
hromadí v lahvích nebo tancích, rozpouští 
se ve víně a v jeho přítomnosti vznikají 
právě ony opěvované bublinky. Původní 
metodou je kvašení vína v lahvi, které je 
náročné jak finančně, tak časově. Sekt 
musí zrát minimálně 9 měsíců, lepší sekty 
zrají pochopitelně déle, někdy dokonce 
6 až 10 let.

Sekt je blízký ženám 
Samotné slovo „sekt“ jsme převzali 
v 18. století z Německa, vychutnat si jej 
nás však naučil až Francouz Épernay Louis 
Girardot se zkušenostmi z Moët & Chandon, 

rubrika podporována

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

zaostřeno

Podle romantické legendy právě tuto větu zvolal v 18. století 
mnich Dom Pérignon z dominikánského opatství, když 
ochutnal šumivé víno, které mu uzrálo ve sklepě. Reálnější 
verze příběhu však praví, že opojné bublinky vznikly 
v zásobách vína nedopatřením při jejich převozu z Francie 
do Anglie.

ultra suchá (ultra brut) – bez přídavku 
cukru, s obsahem cukru méně než 3 g/l, 
vyhlášená šampaňská
extra suchá (brut) – s  obsahem cukru 
do 15 gramů v litru
suchá (sec) – s  obsahem cukru od  15 
do 35 gramů v litru
polosuchá (demi sec) – s obsahem cukru 
od 35 do 50 gramů v litru
polosladká (demi doux) – s  obsahem 
cukru od 50 do 80 gramů v litru
sladká (doux) – s  obsahem cukru více 
než 80 gramů v litru

DĚLENÍ PODLE 
OBSAHU CUKRU
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který si v Šanově zřídil první sklep 
na výrobu sektů. Sklep byl ovšem v roce 
1948 znárodněn a Girardot odešel za prací 
do Starého Plzence. Tam si nechal dovézt 
kvasinky přímo z Francie a rozhodl se 
naučit pivařský národ také správně pít 
sekt. Jeho oblíbeným mottem bylo: „Sekt 
je blízký ženám a ženy jsou pak bližší vám.“ 
Naučil sklepmistry v Plzenci, jak poznat 
víno dobré pro výrobu sektu, i jak tento 
šumivý nápoj nabídnout zákazníkům. 
Obliba tohoto nápoje hodícího se 
univerzálně k oslavám všeho druhu na sebe 
nenechala dlouho čekat…

K čemu se hodí? 
Kaviár, ústřice, uzený losos nebo plody 
moře jsou nejlepším společníkem k suchým 
bílým sektům, které podáváme jako 
přípitek nebo jej servírujeme k předkrmům. 
Šumivá vína polosuchá a polosladká se 
zase hodí k ovocným salátům, rybám 
a drůbežímu masu, naopak víno růžové 
a červené s vyšším obsahem cukru 
vynikne v kombinaci s masy tmavými. 
Sekt také dokáže neutralizovat chutě 
během jednotlivých chodů. Všechno, co 
potřebujete vědět o sektu, se dozvíte 
i na akci Grand Jour de Champagne, která 
se koná každý rok počátkem listopadu 
v Praze a v Brně.

Dvě sklenky denně
Jaký by to byl článek bez populárního 
zjištění vědců? Ti z britského Readingu 
zjistili, že srdci prospívá konzumace dvou 
sklenek šumivého vína denně. Má totiž 
obdobný účinek jako červené víno – snižuje 
riziko tvorby krevních sraženin. 

Klasický sekt v Čechách
Oficiálním českým Dnem klasického sektu se 
stal 27. listopad, kdy se v roce 2014 poprvé 
prezentovali domácí producenti šumivých 
vín vyráběných tradiční metodou kvašením 
v lahvi. Pro oslavu tohoto svátku se rozhodlo 
nové zájmové sdružení Klasický sekt. K založení 
spolku vedlo přesvědčení, že tento tradiční 
produkt si zaslouží větší pozornost, než mu byla 
doposud věnována. Sekt totiž nemusí být jen 
doprovodem slavnostních příležitostí. 
Klasický sekt má za cíl zavádět klasická 
šumivá vína po boku tichých vín 
a napomáhat veřejnosti orientovat se 
v jejich nabídce. Vinařské oblasti v Čechách 

i na Moravě mají velice příjemné přírodní 
podmínky jako Champagne, kolébka 
šumivých vín, a byla by proto škoda nedat 
českým sektům šanci. 

zaostřeno

Umění otvírat sekt velkým nožem nebo 
šavlí useknutím konce hrdla láhve bylo 
předváděno a oceňováno už v době fran-
couzských husarů, napoleonských válek 
a na bujarých oslavách carských důstojní-
ků. Sek nožem nebo šavlí se vede po láhvi 
v místě švu vzhůru směrem k hrdlu, aby 
ostří narazilo na  skleněný nákružek – 
úder tak oddělí hrdlo láhve se špuntem.

HISTORIE SABRÁŽE

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

356016-Generali-inz-POV2014p[210x99]1/3.indd   1 9.10.14   12:40

VÍTE, ŽE…
•   kovový košíček na korkové zátce sektu se 

nazývá agrafa?
•   dvě  stě  let  staré  šampaňské  Veuve- 

Cliquot  bylo  vydraženo  ve  Finsku 
za  730  000  korun?  Láhev našli  potápěči 
nedávno ve vraku lodi v Baltském moři. 

•   sekt dozrává i v hloubce 40 metrů na dně 
Vranovské přehrady? Stovky lahví tak zra-
jí téměř po celý rok a po vylovení se pro-
dávají v dražbě.

•   korková  zátka  může  vyletět  z  láhve  až 
rychlostí 40 kilometrů za hodinu?

•   luxusní sklenice mívají nyní na dně lase-
rem vyrytou malou korunku bodů, která 
umožňuje, že bublinky stoupají v podobě 
harmonické koruny?
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Sekt vybírejte podle chuti, 
nikoliv podle ceny
Připravil Pavel Hanuška, foto Pavel Hanuška, koktejly připravil barmanský tým hotelu Holiday Inn (www.holidayinn.cz)

Jak se člověk stane sommeliérem?
Dostal jsem se k této práci oklikou. 
Vystudoval jsem Střední hotelovou školu 
v Mariánských Lázních, takže gastronomie 
je mou původní profesí. Původně jsem 
inklinoval k barmanství. Ale po vystřízlivění, 
kdy jsem poznal, o čem práce barmana je, 

především časově, jsem usoudil, že to nechci 
dělat celý život. Protože pocházím z Moravy, 
měl jsem vždy k vínu blízko, takže další cesta 
k profesi sommeliéra byla jednoduchá. 

Pracovat pro největšího českého výrobce 
sektů v pozici hlavního sommeliéra je 
prestižní záležitost. Jak si Vás našli?
Oni si nenašli mne, já jsem si našel 
Bohemia Sekt. Nastoupil jsem do jedné 
z vinoték jako sommeliér. Bylo mi jedno, 
co budu dělat, hlavně že jsem našel práci 
v oboru. Pak jsem u firmy vystřídal různé 
pozice, osm let jsem třeba pracoval jako 
obchodní zástupce pro gastronomii. 
Nakonec jsem zakotvil v pozici hlavního 
sommeliéra, který se stará o prezentaci 
produktů, řízené degustace a podobně.

Máte jako hlavní sommeliér vliv i na to, 
jak budou sekty chutnat?
Vůbec ne. Zkoušel jsem s našimi specialisty 
ochutnávat vína, ze kterých se posléze 
dělá cuvée na výrobu sektu. Ale musím 

konstatovat, že tohle řemeslo je specifické 
a já nemám takovou zkušenost a chuťovou 
představivost, jak by mohl chutnat výsledný 
sekt, když ochutnávám tichá vína na jeho 
výrobu. U sektu se totiž druhotným kvašením 
mění chuť zcela specificky. U tichých vín 
si troufnu říci, jak bude výsledné víno 
po konečném dozrání chutnat, u sektu to 
raději přenechávám zkušenějším.

Nejčastější dilema běžného spotřebitele 
je, jak vybrat v obchodě vhodný sekt. Co 
byste mu poradil?
Prvním vodítkem je značka, která by měla 
být zárukou kvality. To znamená vybírat si 
tradiční a osvědčené výrobce. Další výběr 
konkrétního typu záleží na individuální 
chuti. Nelze říci, co je nejlepší, protože každý 
má nastaveny chuťové priority jinak. Často 
se na mne obracejí lidé, abych jim poradil, 
co je nejkvalitnější, že oni tomu nerozumějí. 
V tomhle případě je ale jedno, kdo tomu jak 
rozumí. Důležité je, jestli vám sekt chutná, 
nebo nechutná.

Jméno Tomáše Brůhy je 
mezi milovníky šumivého 
moku dobře známé. Přes svůj 
mladý věk je hlavní sommeliér 
společnosti Bohemia Sekt 
trojnásobným držitelem 
titulu „Mistr ČR sommeliérů“. 
Proto jsme ho oslovili, aby se 
s námi podělil o rady a tipy, 
jak nejlépe využít a vychutnat 
„bublinky“.

rubrika podporována
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Jaký typ sektu je nejoblíbenější  
u českého zákazníka?
Drtivě vyhrávají sekty demi sec, tedy 
polosuchý. Bude to možná tím, že je to takový 
kompromis, který chutná nejširší veřejnosti. 
Odborník si dá raději některý ze suchých 
sektů, kde vynikne ta nejryzejší chuť.

Znamená to, že čím sladší,  
tím méně kvalitní?
Ne vždy. Renomovaní výrobci vyrábějí 
i sladké sekty ve vysoké kvalitě. Problémem 
je, že u suchého sektu se výrazně v chuti 
projeví i malá vada vína. Cukr je schopen 
tyto vady chuťově zakrýt. Takže bych 
nekupoval sladké nebo polosladké sekty 
od neznámých výrobců. Navíc je tu ještě 
jedno hledisko. Čím sladší sekt budete pít 
ve větším množství, tím větší problémy 
budete mít druhý den ráno.

Jak poznám kvalitní sekt od nekvalitního, 
popřípadě od šumivého vína?
Šumivá vína bych nezatracoval, i mezi nimi 
se najdou kvalitní výrobky. Tady platí opět 
to samé jako u sektu – vybírat si vyzkoušené 
renomované výrobce. Poznat se to dá 
dnes snadno, protože zákon ukládá uvést 
vše na etiketě. Vína mají dvě – ta přední je 
pouze obchodní a marketingová, důležitější 
z hlediska informace pro zákazníka je ta 
zadní. Nekvalitní šumivá vína se mohou 
tvářit na první pohled jako sekty a na zadní 
etiketě je někde v koutku malinkými 
písmeny uvedeno, že víno je dosycováno 

kysličníkem uhličitým. Platí, že nejdůležitější 
je číst zadní etiketu. Navíc by podle 
současné legislativy taková vína měla být 
v prodejnách viditelně oddělena od sektů.

Doporučujete sekt, nebo šampaňské?
Rozdíl netkví v kvalitě, ale v označení 
původu. Hodně sektů je dnes děláno nejen 
stejnou metodou, ale i ze stejných odrůd 
jako šampaňské. Šampaňské je tedy pouze 
chráněné označení místa, odkud víno pochází. 
V minulosti u nás suché sekty a šampaňské 
nebyly k dostání, a když už, tak byly méně 
cenově dostupné pro nejširší veřejnost. Lidé 
si tak na něco zvykli a nastavili si chuťový 
etalon. V okamžiku, kdy přijde něco jiného 
od renomované značky, automaticky 
očekávají, že to i pro ně bude chuťově vyšší 
zážitek. Často přichází zklamání, protože 
na chuť nejsou zvyklí a za nepoměrně vyšší 
cenu si koupí něco, co jim chuťově neladí. 
To je důvod, proč se většina našich výrobců 
sektu nesnaží kopírovat šampaňské, ale být 
sví. Používají i odrůdy typické pro daný region, 
na jejichž chuť jsou konzumenti zvyklí.

Které roční období je pro prodej sektu 
podle Vás nejlepší?
Konec roku. U nás vychází průměrná roční 
spotřeba 1,5 litru sektu na osobu. Je to 
přesně po jedné lahvi na Vánoce a Silvestra 
a možná ještě trochu na narozeniny. Je to 
škoda, protože sekt je nápoj, který se dá 
pít i k jiným příležitostem než k oslavám. 
Snažíme se vychovávat gastronomická 
zařízení, aby nabízela rozlévaný sekt 
a podařilo se nám otevřít obchodně druhou 
sezónu sektu v létě, spojenou s jahodami.

Lze sekt kombinovat při jídle s tichými víny?
Samozřejmě. Ale takřka ke každému jídlu se 
dá vybrat sekt. Asi bych měl problém vybrat 
sekt ke šťavnatému bifteku, ale to je jediné 
jídlo, co mne napadá jako problematické. 
Jinak se dá sekt zkombinovat s každým 
pokrmem stejně jako u tichých vín. Třeba 
růžové sekty jsou ideálním řešením, dají se 
„napasovat“ k jídlu univerzálně.

Jak uchovat otevřenou lahev sektu?
Zapomeňte na stříbrné lžičky a podobně. 
To jsou jen legendy. Jedinou možností, jak 
uchovat sekt v otevřené lahvi, je speciální 
sektová zátka. Stojí okolo 60 korun a tak se 
vyplatí ji mít doma.

V jakých sklenicích bychom měli  
sekt podávat?
Nejlepší je klasická sklenice typu „flétna“. 
Ta tvarem umocní vizuální zážitek z perlení 
sektu a zesílí jeho aroma. Obecně se dá 
říci, že čím kvalitnější sekt, tím otevřenější 
sklenici můžeme použít. 

Jak zůstat celý večer u sektu a neopít se?
Nejlepší je konzumovat sekt v míchaných 
nápojích. Osobně bych doporučoval pro 
domácí použití nejjednodušší varianty 
s ovocem, kdy se kombinuje sladký ovocný 
sirup nebo pyré se sektem. Sirupy a ovoce 
sníží obsah alkoholu v nápoji a přitom se 
člověk cítí osvěžený díky ovocné chuti. Stačí 
koupit jahody nebo broskve, rozmixovat, 
dát do skleniček a dolít sektem. Stále 
populárnější je koktejl Hugo, jehož základem 
je sekt a bezový sirup. 

KIR ROYAL
Ingredience: 1 cl crème de cassis (likér z černé-
ho rybízu), 15 cl Bohemia Sekt Prestige brut

Postup: Do flétny na šumivé víno odmě-
říme 1-2 cl (podle chuti) crème de cassis 
a přidáme dobře vychlazený Bohemia Sekt 
Prestige brut. Jednou nebo dvakrát opatrně 
promícháme barovou lžičkou, aby likér 
prostoupil šumivým vínem.

TIPY SOMMELIÉRA
•  nebojte se sekt podávat k moučníkům, 
výborně se k nim hodí, především 
kategorie demi sec (polosuché) a doux 
(sladké)

•  sekt otevíráme chlazený na 3 až 5 °C 
pomalým vytažením zátky

•  sekt by se měl spotřebovat do 2 let, 
není vhodný k archivování

•  zralá jahoda nepatří do sektu, ale k sek-
tu na skleničku nebo do zvláštní misky

•  otevřená lahev potřebuje k uchování 
speciální zátku, stříbrná lžička je jen 
mýtus, který nefunguje

•  kromě polévky lze ke každému jídlu 
vybrat vhodný sekt

•  míchané nápoje ze sektu jsou vhodným 
lehkým pitím na celý večer
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Uzený losos  
– lahůdka nebo riziko?

Dnes je losos pochoutkou, kterou si může 
dovolit každý, a uzený bývá oblíbený nejen 
při přípravě občerstvení na sváteční stůl. 
Do našeho testu jsme zakoupili 12 vzorků 

uzených lososů běžně dostupných v ob-
chodní síti a ve spolupráci se Státním vete-
rinárním ústavem jsme provedli senzorické 
i analytické zkoušky. Téměř všechny vzorky 
pocházely z chovů z Norska, jeden losos 
připlul z Tichého oceánu.

S chlebíčky rychle do lednice
Vzorky jsme v poslední den spotřeby podro-
bili mikrobiologickým zkouškám a všechny 
vzorky legislativě vyhověly. Listerie byla 
přítomna ve třech vzorcích, ale ve velmi 
nízkých hodnotách. Představuje tedy pro 
spotřebitele potenciální riziko pouze v pří-
padě, že se s potravinou nebo s hotovým 
kuchyňským výrobkem nezachází správným 
způsobem – tedy dojde k porušení chladicího 
řetězce a k následnému pomnožení bakterií, 
například pokud se losos použije při přípravě 
studených míst, chlebíčků a nechá se při po-
kojové teplotě ve výrobku studené kuchyně 
delší dobu v teple. Při neopatrném zacházení 
pak může u citlivějších jedinců, těhotných 
žen a u dětí být po dosažení infekční dávky 
původcem  alimentární infekce. Teplota je 
tedy zásadním rozhodujícím faktorem. Fran-

couzská agentura pro bezpečnost potravin 
AFSSA prokázala, že při sedmi stupních se 
listerie v uzeném lososu rozmnožují pětkrát 
rychleji než při čtyřech stupních. Uzený losos 
se zpracovává takzvaným studeným kouřem, 
který nemá víc než 20 °C, patří tedy k tepelně 
neopracovaným potravinám, kouř rybu vlast-
ně jen zakonzervuje, a proto bychom měli být 
důslední v dodržování správné skladovací 
teploty a při zacházení s produkty studené 
kuchyně, které ho obsahují.

Dioxiny a bifenyly
Již mnoho let se diskutuje o tom, že maso 
lososů obsahuje rakovinotvorné dioxiny 
a polychlorované bifenyly (PCB). Ty se 
do těla ryb dostanou z krmiv na bázi mouč-
ky a rybího oleje nebo z kontaminovaného 
životního prostředí. Náš test ovšem přítom-

Připravila Jana Uhlířová, foto MF Dnes, shutterstock

Lososů bylo kdysi v našich 
řekách takové množství, že si 
služebnictvo za Karla IV. při 
nástupu do služby výslovně 
vymiňovalo, že tuto rybu 
nechce mít k jídlu častěji 
než dvakrát týdně. Dříve 
všední pochoutka, která 
se u nás lovila již od roku 
1226 a jejímuž hojnému 
výskytu zamezila až stavba 
jezů i přehrad a znečištění 
životního prostředí, se 
vrací do českých řek až 
v posledních letech.

rubrika podporována

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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nost těchto škodlivých látek nezaznamenal. 
Mýtus o tom, že chovaný losos je zatížen 
více škodlivinami než losos volně žijící, tak 
zůstává pouze mýtem. Kvalita masa divoké-
ho lososa je ale přesto prokazatelně vyšší 
– díky pohybu obsahuje nižší procento 
tuku, a obecně platí, že pohyb masu zvířat 
prospívá a odrazí se na chuti.

Histamin
Právní předpisy připouštějí nejvyšší pří-
pustný obsah histaminu 100 mg/kg, resp. 
200 mg/kg u některých podvzorků. Dva 
vzorky z našeho testu obsahovaly zvýšené 
množství histaminu, ovšem stále v limitu. 
Histamin se v rybách objevuje, pokud byl 
přerušen chladicí řetězec po výlovu, v prů-
běhu výroby, transportu nebo skladování. 
Nadměrné množství histaminu může vyvo-
lat nežádoucí alergické reakce u citlivějších 
jedinců. Histamin je biogenní amin (orga-
nická sloučenina odvozená od amoniaku), 
který může při konzumaci ve velkém množ-
ství vyvolat příznaky tzv. pseudoalergie. Ty 
mohou být snadno zaměněny s příznaky 
skutečné potravinové alergie. Nejčastějším 
zdrojem intoxikace bývají kromě nevy-
hovujících ryb také některé sýry, červená 
vína a orientální potraviny připravované 
fermentací, uvádí portál Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce.

Olovo, rtuť, kadmium
Kontaminanty u chemických prvků (vzorky 
byly testovány na obsah olova, kadmia 
a rtuti) byly u všech vzorků zjištěny v nízkém, 
legislativě vyhovujícím množství. Konkrétně 
u lososa bývá olovo rizikové pouze v urči-
tých oblastech, kadmium a rtuť rizikové být 

mohou, což však náš test neprokázal.  
Lososy jsme testovali i na obsah tuku, zjiš-
těná hodnota byla poměrně nízká, což bylo 
způsobeno naložením do láku ještě před 
samotným uzením.

Jak nám chutnal?
Vzorky se výrazně lišily plátkováním – 
zatímco některé vzorky bylo možné hned 
podávat, protože byly příjemně nakrá-
jené natenko, pevné a zřetelné, u jiných 
se jednalo o jeden velký kus, nesnadno 
oddělitelného masa, které bylo zjevně 
vakuováno pod příliš velkým tlakem, 
a na svátečním stole by parádu neudělalo. 
Nejpraktičtější je balení, kdy jsou jednot-
livé plátky proložené folií a dají se snadno 
oddělit, a balení s pružnou vložkou, díky 
které se maso lépe odděluje a navíc saje 
přebytečný tuk. Chuťově ideální losos 
by měl být přiměřeně slaný s jemným 
kouřovým aroma a na jazyku by se měl 
přímo rozplývat. Proužky tuku by měly být 
výrazné, losos by měl mít jednolitou barvu 
bez hnědých nebo fialových skvrn, obejít 
by se měl i bez zbytků krve nebo kostí. 
Největšími vadami některých testovaných 
lososů byla přílišná kyselost ve vůni i chuti 
a příliš vysoký obsah tuku a soli. Nega-
tivně byla hodnocena i příliš rozpadavá, 
až blátivá konzistence a výskyt tmavých 
skvrn. Lososa bychom měli zkonzumovat 
co nejdříve po otevření, výrobci ve shodě 
uvádějí do dvou dnů.

Přidána dvanáctiletá whisky
Kromě soli by uzený losos neměl obsahovat 
přídatné látky. Z námi testovaných lososů 
obsahoval přídatné látky pouze vzorek 
Almar Mac Roy Scottish Salmon, který obsa-
hoval aroma dvanáctileté whisky.

Losos pohledem výživového poradce
„Losos patří mezi nejzdravější potraviny 
na světě, hovoříme-li ovšem o divokém loso-
sovi z volného lovu, který je bohatý na ome-
ga-3 mastné kyseliny, které jsou pro zdraví 
těla nezbytné,“ vysvětluje výživový poradce 
Ing. Martin Škába. „Přispívají ke zdraví srdce, 
mozku, imunitního sytému, kloubů, krevní-
ho systému, správnému vývoji plodu, mají 
vliv na paměť a ovlivňují hladinu krevního 
cukru. Omega-3 tuky si losos „vyrábí“ ze své 
přirozené stravy v mořích. Lososi v síťových 
sádkách na farmách se krmí kukuřicí, sojou 
nebo jinými krmivy, což není potravina 
typická pro tyto ryby a lososi posléze pro-
dukují menší množství omega-3 tuků. Divocí 
lososi získávají přirozené růžové zabarvení, 
protože se živí krilem a krevetami, obsahu-
jící pigment astaxantin. Patří do kategorie 
karotenoidů a má 10 x vyšší antioxidační 
aktivitu než  beta-karoten.“ 

•  Tato ryba má schopnost zapamato-
vat si typické složení, tzv. vůni řeky, 
ve které vyrůstala a do které se v do-
spělosti vrací.

•  Od roku 2008 probíhá projekt Návrat 
lososů pod patronací Správy Národní-
ho parku České Švýcarsko.

•  Výskyt lososů je dobrým indikátorem 
pro čistou vodu. 

•  Název lososa obecného salmo salar 
je odvozen od slova „saltare“, tedy 
„skákati“.

•  Oranžovočervenou barvu má na svě-
domí přítomnost barviva astaxanthi-
nu a karotenu, které se do těla ryby 
dostává potravinovým řetězcem, 
například přes korýše nebo plankton. 
Na farmách se někdy k přibarvení 
masa přidávají do potravy barviva.

CO NEVÍTE O LOSOSOVI



Varmuža  
Uzený losos 
 
Výrobce: vyrobeno v Německu pro Delimax
Zakoupeno: Globus

Cena za 100 g:  
89,90 Kč
Původ: 
farmový chov 
v Norsku
Laboratoř: Bez 
škodlivin, výborná 
mikrobiologická 
kvalita. Obsah tuku 
9,2 g/100 g.

Značení: Méně přehledné, ale nic nechybí. 
Uvedeny jsou i výživové hodnoty.  

Z degustace: V senzorickém hodnocení 
nejlepší vzorek. Losos vypadá na pohled 
moc hezky, plátky jsou velké, celistvé, 
pevné a dobře se od sebe oddělují. Barva 
přirozeně lososová, konzistence pevná, 
vůně příjemná, chuť slaná a uzená. Známka 
za senzoriku 1,4.

Známka testu 1,5

Laschinger   
Norský uzený losos  
 
Výrobce: Laschinger Seafood Německo
Zakoupeno: Lidl

Cena za 100 g:  
59,90 Kč
Původ: 
farmový chov 
v Norsku
Laboratoř: Bez 
škodlivin. Výborná 
mikrobiologická 
kvalita. Obsah tuku 
6,5 g/100 g.

Značení: Informace jsou přehledné a čitelné, 
ale není jasné, kdo je výrobce (německá 
firma, polský ovál). 

Z degustace: Plátky nejsou stejně silné, 
dobře se oddělují. Barva světlejší, netypické 
skvrny, konzistence pevná, vůně příjemná, 
chuť přiměřeně slaná a uzená. Nejlevnější ze 
všech. Známka za senzoriku 2,2.

Známka testu 1,7

Limito Norský  
losos uzený za studena 
 
Výrobce: Limito, Polsko
Zakoupeno: Kaufland

Cena za 100 g:  
109 Kč
Původ: 
chov v Norsku
Laboratoř: Bez 
škodlivin. Výborná 
mikrobiologická 
kvalita. Obsah tuku 
8,6 g/100 g.

Značení: Údaje jsou hůře čitelné a méně 
přehledné. Uvedena je i tabulka výživových 
hodnot.

Z degustace: Hodně tenké plátky leží vedle 
sebe, ne na sobě, takže se dobře oddělují. 
Barva je přirozeně lososová. Konzistence 
měkčí, ale soudržná, vůně po uzené rybě, 
chuť přiměřeně slaná a přiměřeně uzená. 
Známka za senzoriku 2,1. 

Známka testu 1,6

Rybex Premium  
norský losos 
 
Výrobce: Gastro Menu-Express, Třinec
Zakoupeno: Interspar

Cena za 100 g:  
129,90 Kč
Původ: 
farmový chov 
v Norsku
Laboratoř: Bez 
škodlivin. Výborná 
mikrobiologická 
kvalita. Obsah tuku 
7,2 g/100 g.

Značení: Údaje pro spotřebitele jsou 
dobře čitelné a přehledné, nechybí tabulka 
výživových hodnot.

Z degustace: Balení není ideální, plátky, 
nebo spíš kousky, jsou „zamotané“ do sebe, 
ale netrhají se. Barva přirozeně lososová, 
konzistence měkká, na pohled víc olejnatá, 
vůně příjemná, chuť průměrná. Známka 
za senzoriku 2,6.

Známka testu 1,8

Labeyrie  
divoký aljašský losos 
 
Výrobce: Labeyrie, Francie
Zakoupeno: Makro

Cena za 100 g:  
144 Kč
Původ: 
lov v Tichém oceánu
Laboratoř: Bez 
škodlivin. Výborná 
mikrobiologická 
kvalita. Nejnižší obsah 
tuku 3,2 g/100 g.

Značení: Informace čitelné, chybí ovál 
zpracovatelského závodu. 

Z degustace: Plátky se špatně oddělují a při 
vybalování trhají. Maso je měkké a chutné. 
Tmavší barvou i chutí se liší od ostatních, 
jde o jiný druh ryby (tichomořský losos 
Oncorhynchus nerka). Známka za senzoriku 2.

Známka testu 1,7

Nekton Premium  
uzený losos 
 
Prodávající: Nekton, vyrobeno v Polsku
Zakoupeno: Interspar

Cena za 100 g:  
89,90 Kč
Původ: 
farmový chov 
v Norsku
Laboratoř: Bez 
škodlivin. Obsahuje 
vyšší počet mikro-
organismů, ale 
legislativě vyhovuje. 
Obsah tuku 10 g/100 g.

Značení: Chyby v češtině. Jako jediný 
uvádí datum minimální trvanlivosti, nikoliv 
spotřeby.    

Z degustace: Tenké celistvé plátky, 
dobře se oddělují, jsou pevné. Barva 
přirozeně lososová, vůně po uzené rybě, 
chuť přiměřeně slaná a uzená. Známka 
za senzoriku 1,9.

Známka testu 2,0

VÍTĚZ
TESTU
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Fjord Bohemia 
norský uzený losos  
 
Výrobce: Fjord Bohemia
Zakoupeno: Makro

Cena za 100 g:  
80 Kč
Původ: 
farmový chov 
Norsko
Laboratoř: Bez 
škodlivin. Obsah 

histaminu (173 mg/kg), který je ukazatelem 
čerstvosti, se blíží zdravotnímu limitu. Obsah 
tuku 10,4 g/100 g. 

Značení: Nejlepší obal, bez chyb.   

Z degustace: Plátky se hůře se oddělují. 
Přirozená barva, maso je pevné, ale příliš 
tučné, chuť přiměřeně slaná, lehce nakyslá. 
Známka za senzoriku 2,4.    

Známka testu 2,0

Norsson  
Uzený losos atlantský 
 
Výrobce: Gueradis, Francie
Zakoupeno: Globus

Cena za 100 g:  
79,90 Kč
Původ: 
farmový chov 
v Norsku
Laboratoř: Bez 
škodlivin. Zjištěn vyšší 
počet mikroorganismů, 

ale předpisům vyhovuje. Obsah tuku 6,4 g/100 g.

Značení: Údaje špatně čitelné a neúplné.  

Z degustace: Plátky se při oddělování trhají. 
Barva světlá, plátky mají tmavofialový okraj, 
konzistence příliš měkká až blátivá, vůně 
příjemná, ale chuť nevýrazná, mdlá, „nijaká“. 
Známka za senzoriku 3,2. 

Známka testu 2,5

Labeyrie Uzený losos 
obecný 
 
Výrobce: Labeyrie, Francie
Zakoupeno: Makro

Cena za 100 g:  
67 Kč
Původ: 
z farmového chovu, 
převážně z Norska, 
popřípadě ze 
Skotska, Irska
Laboratoř: Bez 

škodlivin, výborná mikrobiologická kvalita. 
Obsah tuku 5,6 g/100 g.

Značení: Špatně čitelné, nesmyslné (Teplota 
skladování: -3 až +4 °C. Nezmrazujte.) Není 
jasné, odkud ryba je. Informace v češtině se 
liší od jiných jazyků.  

Z degustace: Plátky nestejnoměrné, spíš 
odřezky. Netypické skvrny, nevyrovnaná 
barva, chuť dobrá, přiměřeně slaná a uzená. 
Známka za senzoriku 2,4.

Známka testu 2,1

Tesco Losos uzený  
studeným kouřem  
 
Výrobce: vyrobeno v Polsku pro Tesco
Zakoupeno: Tesco

Cena za 100 g:  
89,90 Kč
Původ: 
farmový chov 
Norsko
Laboratoř: Bez 
škodlivin, zjištěny 
listerie ve velmi 
nízkých, přípustných 

hodnotách. Zvýšený obsah histaminu (128 mg/
kg), ale stále v limitu. Obsah tuku 13,7 g/100 g.

Značení: Čitelné, ale nejasné („Může 
obsahovat stopy arašídů.“)  

Z degustace: Slisované plátky se lepí 
na obal, špatně se oddělují. Barva přirozená, 
chuť přiměřeně slaná a uzená. Známka 
za senzoriku 2,4.

Známka testu 2,8

Almar   
Mac Roy Losos skotský  
 
Výrobce: Almar, Polsko, prodávající Procházka
Zakoupeno: Tesco

Cena za 100 g:  
125 Kč
Původ: 
farmový chov
Laboratoř: Bez 
škodlivin. Zjištěny 
listerie ve velmi 
nízkých přípustných 
hodnotách. Obsah 
tuku 6,4 g/100 g.

Značení: České údaje špatně čitelné. Chybí 
místo chovu. Losos má být ochucen 12letou 
whisky, ale chuť dodává aroma.  

Z degustace: Plátky jsou tenké, celistvé 
a stejnoměrné. Barva přirozená, vůně 
typická, chuť dobrá, whisky není cítit. Známka 
za senzoriku 1,8. 

Známka testu 2,5

Almar Losos norský  
uzený Klasik 
 
Výrobce: Almar, Polsko, prodávající Procházka
Zakoupeno: Billa

Cena za 100 g:  
119,80 Kč
Původ: 
farmový chov 
Norsko
Laboratoř: Bez 
škodlivin. Zjištěny 
listerie ve velmi nízkých, 
přípustných hodnotách. 
Obsah tuku 8,7 g/100g.

Značení: Hůře čitelné a málo srozumitelné.  

Z degustace: 50gramové balení představuje 
jeden silný plátek, špatně se odděluje 
od obalu, obsahuje kost. Tmavší barva, 
netypické skvrny, tužší konzistence, 
vůně i chuť nakyslá, cizí pachuť. Známka 
za senzoriku 2,8.

Známka testu 2,8

www.svetpotravin.cz 19

testovali jsme pro vás – uzené lososy



www.svetpotravin.cz20

testovali jsme pro vás – uzené lososy

Jak číst tabulky
Cena: Pro srovnání uvádíme ceny 
za 100 gramů, které jsme přepočetli 
z cen za balení.

Laboratoř: Uvádíme výsledky analýz 
ze Státního veterinárního ústavu 
v Praze. Mikrobiologické analýzy byly 
prováděné v poslední den trvanlivosti 
vzorků.

Z degustace: Chuť, vzhled, vůni 
a konzistenci posuzovala devítičlenná 
porota, do níž jsme pozvali odborníky 
na gastronomii, zástupce restaurací 
specializovaných na ryby, obchodních 
značek i lektory škol vaření. Vzorky 
hodnotili školními známkami od 1 (vel-
mi dobrý) do 5 (špatný).

Značení: Informace na obalech jsme 
posuzovali podle jejich čitelnosti, 
úplnosti a přehlednosti. 

Z čeho se skládá výsledná známka?
40 % senzorické hodnocení odbornou porotou
20 % obsah škodlivin (dioxiny, PCB)
20 % mikrobiologie
10 % obsah histaminu
10 % deklarace (přehlednost, čitelnost a úplnost údajů na obale)

V odborné porotě zasedli
Pavel Maurer, gastronomický publicista, Václav Milota, obchodní náměstek – Blatenská ryba, Zdeňka Panovská, odbornice 
na senzoriku, VŠCHT v Praze, Vladimír Poštulka, gourmet kritik a vysokoškolský pedagog, Luboš Rychvalský, šéfkuchař školy vaření 
Chefparade, Marek Sedlák, Master Mariner, provozovatel restaurací Nordsee v ČR, Bernard Schaut, manažer pro prodej čerstvých ryb 
Makro, Lidmila Šteffelová, oddělení jakosti a bezpečnosti potravin Bidvest,  Hynek Vávra, šéfkuchař a majitel restaurace Hliněná bašta

rubrika podporována

Jak hodnotíte  
testované lososy?

Pavel Maurer: „Intuitivně si vybírám 
lososa, který nemá výraznou barvu. Viděl 
jsem úžasný dokument o chovu lososů pro 
světový trh ve Vancouveru. Někdo zavolal 
a řekl ‚odběratel má rád tmavší barvu, 
přidejte víc krmiva K97‘. Takže těm lososům 
nasypali granule, které asi měly víc karo-
tenu, možná to bylo přírodní barvivo, ale 
proč dobarvovat maso?“

Zdeňka Panovská: „Byla jsem relativně 
spokojená, velké rozdíly jsem tu neviděla. 
Chuť je velmi subjektivní věc, velké výzkumy 
v celé Evropě ukázaly, že se názory na chuť 
uzených lososů hodně liší. Co chutnalo Fran-
couzům, to se nelíbilo Němcům a obráceně. 
Záleží na tom, co kdo preferuje.“

Marek Sedlák: „Byl jsem překvapen, 
kvalita nebyla vůbec špatná. Vzorky byly 
z většiny naprosto vyhovující. Myslím, 
že místo původu a zpracování není 
rozhodující, důležité je, aby ryba nebyla 
závadná a byla zpracována podle všech 
pravidel. Vzorky, které byly vyráběny 
v Česku, jak jsme se po testu dozvěděli, 
patřily k těm lepším.“

Vladimír Poštulka: „Výběr byl poměrně 
kvalitní. I když v Německu jsou lososi kva-
litnější. Každý losos tam musí být zařazen 
podle toho, odkud pochází, do jedné ze čtyř 
kategorií, které určují i cenu. Ti nejlevnější 
jsou chovaní v pevných sádkách při pobřeží, 
dražší v plovoucích sádkách na moři. Další 
kategorie jsou divocí lososi lovení loděmi, 
které se vrací do přístavu jedenkrát za týden. 
A úplně nejdražší jsou ryby lovené z lodí, 
které se vracejí do přístavu každý den.“
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Výsledky našeho testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém hodnocení 
členů redakce. V tabulkách naleznete výsledky testování. Nejedná se o body, nýbrž o pořadí jednotlivých vzorků v parametru chuť.

Připravila Jana Uhlířová, foto Michal Pavlík, shutterstock

S nákupem sektu není radno otálet, je 
to totiž host, který se doma potřebuje 
trochu rozkoukat. Většinou pěnivému 
nápoji postačí dva až tři dny na to, aby 
„se uklidnil“ při teplotě 6 až 8 °C a vydal 
ze sebe to nejlepší. Jedním z běžných 
nešvarů při podávání šumivého moku 
je, že jej podáváme podchlazený. 
Správně by se měl podávat sekt při 
teplotě 3 až 5 °C, což jsme bez problémů 
dodrželi. Ovšem čím starší šampaňské, 
tím bychom je měli servírovat při vyšší 
teplotě. Velmi stará šampaňská vína 
se dokonce mohou podávat při teplotě 
sklepa, tzn. asi při 14 °C. Ale to už jsme 
zabrousili do nóbl kategorie. 

Kdo nejlépe vypěnil?
Dalším spotřebitelským „hříchem“ 
je otevírání šumivého vína typickým 
vystřelením zátky. Správně by se ale mělo 
víno otevřít pozvolným otáčivým pohybem 
a lahev by měla vydat „vzdech roztoužené 
ženy“ nebo také, s odpuštěním, „andělský 
prd“. Z testovaných vzorků nás líbezným 
„prdem anděla“ potěšil jen jeden. 
Další ošidnou záležitostí je podávání sektu. 
Zatímco jedni přísahají na vysoké štíhlé 
sklenice, tzv. flétny, ve kterých víno krásně 
a dlouze perlí, jiní upřednostňují sklenice širší. 
Ať tak či tak, neměli bychom sklenice plnit 
bohatě po okraj, nápoj postačí dolít do dvou 
třetin. A pozor – sekt se může dolévat. Láhev 
přitom průběžně chladíme v nádobě s ledem 

bez přístupu světla, na škodu je i světlo umělé. 
Polovina vzorků v našem testu však k dolévání 
opravdu nelákala…   
Těšili jsme se na jemné a dráždivé bublinky, 
ale žádná extra bublinková estráda se 
nekonala. Přitom právě dlouhé perlení 
a drobné bublinky oxidu uhličitého jsou 
známkou kvality sektu. Bublinky jsou navíc 
trochu ošidné – moc jich je na obtíž a málo 
je zklamání. Kromě dvou vítězných vzorků 
to s pěnivostí moc slavné nebylo a jen 
málokteré víno příjemně perlilo ve sklence 
i na jazyku. Pro perlení je důležité neumývat 
sklenky na sekt v myčce ani čisticími 
prostředky. Mýt by se měly pouze studenou 
vodou a utírat lněnou utěrkou.

Slzy Doma Pérignona
Na vínu se samozřejmě nejvíce cení jeho buket 
– pro mě to vždy bylo ono nedefinovatelné 
„je ne sais quoi“, které vínu dodává šmrnc, 
odborně řečeno je to „charakteristické aroma 
a příchuť“. Příchutě vzorků se pohybovaly 
od příjemné klasiky, kterou s trochou 
nadsázky řečeno známe od dětství, přes jemné 
a pitelné vzorky až po sekty na opačném 
konci hodnocení, které připomínaly 
obyčejné, nepříliš kvalitní víno jak vůní, 
tak chutí. Dom Pérignon by zaplakal. Místo 
očekávané lehkosti bytí a pití nás zaskočila 
jejich příliš sladká chuť a občas i nečekané 
vůně a dochutě, které neměly se slibovaným 
ovocným aroma, jedinečnou harmonií 
a příjemným buketem nic společného.

Jak vybrat sekt?
Pokud oblíbený sekt nemáte a hodláte 
vyzkoušet něco nového, čtěte při nákupu 
pečlivě etikety, všímejte si označení 
a země původu. Dobrý sekt by neměl 
stát pod 100 Kč. I kvalita těchto produktů 
je samozřejmě pod dozorem Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
a nejčastějšími prohřešky, které se při 
kontrole objeví, jsou nepříjemná chuť 
a vůně, mléčné kvašení, chyby na etiketách, 
příliš velké množství kyseliny citronové nebo 
příliš natlakované lahve. Dlužno ovšem 
dodat, že se většinou jedná o šumivá vína 
ze zahraničí a české sekty si standardně drží 
dobrou kvalitu.              

Když ochutnáte pravé šampaňské, 
je to prý, jako kdybyste pili hvězdy. 
My v redakci jsme zůstali raději na zemi 
a vrhli se na ochutnávání sektů. U šesti 
vzorků běžně dostupných v obchodech 
jsme v rámci redakčního testování 
hodnotili jejich perlivost, pitelnost, vůni 
a samozřejmě chuť.

Levné sekty mají 
k hvězdám daleko

Šumivé víno vzniká prvotním nebo dru-
hotným alkoholickým kvašením z  hroz-
nů nebo z  hroznového moštu či vína. 
Oxid uhličitý pochází výhradně z kvašení.
Sekt (jakostní šumivé víno) je šumivé 
víno z  hroznů nebo z  vín ze stanovené 
pěstitelské oblasti, které splnilo přede-
psanou dobu výroby a  zrání a  vykazuje 
obsah alkoholu nejméně 10 % obj. Při 
splnění zvláštních podmínek lze uvést 
„kvašeno v  lahvi“. Pěstitelský sekt musí 
být vyroben u pěstitele a z jeho hroznů.
Perlivé víno se vyrábí z hroznů a moštů. 
Skutečný obsah alkoholu v  konečném 
výrobku je nejméně 7 % obj.

CO HLEDAT  
NA ETIKETĚ?
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Název  Bohemia sekt  

Výrobce  Bohemia sekt, s.r.o.
Zakoupeno Tesco
Cena za 0,75 l 119 Kč
Značení  jakostní šumivé víno bílé
Co slibuje etiketa? Dokonalá harmonie 
a svěžest, květnatá vůně, vytříbená chuť, jemné 
dlouhotrvající perlení. Ušlechtilé a elegantní 
šumivé víno přímo stvořené pro vychutnání 
jedinečnosti a krásy pomíjivých okamžiků štěstí, 
radosti a porozumění.

Název  J. P. Chenet, Sparkling 
wine   

Výrobce  prodejce United Brands, 
s.r.o., vyrobeno ve Francii 

Zakoupeno Billa
Cena za 0,75 l 179,90 Kč
Značení  šumivé bílé víno polosuché
Co slibuje etiketa? Špatně čitelná etiketa s ten-
kým bílým písmem. 

Název  Monte Christo Sekt 
demi sec   

Výrobce  Carl Lehnkering GmbH, 
Německo

Zakoupeno Albert 
Cena za 0,75 l 99,90 Kč
Značení  přírodní šumivé víno bílé 

polosuché
Co slibuje etiketa? Nejlépe si ho užijeme 
vychlazené, aby vynikl jeho plný buket. 

Název  Chante demi sec   

Výrobce  prodejce AHOLD, vyrobe-
no v Polsku pro Soare sekt

Zakoupeno Albert
Cena za 0,75 l 79,90 Kč
Značení  šumivé víno bílé 
Co slibuje etiketa? Šumivé víno pro slavnostní 
příležitosti. Světle žlutá barva, příjemně ovocné 
aroma, lahodná chuť podpořená dlouhotrvajícím 
perlením dávají tomuto šumivému vínu jedineč-
ný charakter a harmonii. Návrh na servírování: 
podávejte vychlazené na 6 až 10 °C. Pozor, láhev 
je pod tlakem! 

Název  Saint Croix Sekt   

Výrobce  plněno v Les Renardieres 
ve Francii, vyrobeno pro 
Templářské sklepy Čejkovice

Zakoupeno Albert
Cena za 0,75 l 165 Kč
Značení  šumivé víno bílé
Co slibuje etiketa? Atraktivní, svěže nasládlý, 
harmonicky vyvážený Demi Sec. Váš den nebude 
všední. Užijte si neopakovatelnou atmosféru 
při posezení s přáteli se sklenkou ozdobenou 
čerstvou jahodou.

Název  Rossijskoe Igristoe   

Výrobce  prodejce Soare sekt, a.s., 
vyrobeno v Polsku

Zakoupeno Billa
Cena za 0,75 l 99,90 Kč
Značení  šumivé víno bílé
Co slibuje etiketa? Příjemný buket a harmonic-
ká chuť. Směs vín z různých zemí EU. 

Klasika, kterou většina z nás zná od dětství, 
lépe řečeno mladších let. Má těžší, výraznější, 
rozpoznatelnou, lehce nakyslou vůni a jemnou, 
vyváženou, nepříliš sladkou chuť. Příjemně per-
lí i v ústech a je vyhodnoceno jako nejpitelnější. 
Pomíjivé okamžiky štěstí, radosti a porozumění 
zažíváme v redakci každý den, takže tento para-
metr, slibovaný výrobci na etiketě, nemůžeme 
relevantně zhodnotit. 

Nejdražší vzorek v testu. Má korkovou zátku 
a jde dobře otevřít. Nemá senzorické vlastnosti 
sektu, působí, vypadá i chutná mnohem více jako 
standardní víno než jako nápoj šumivý. Až na pár 
jedinců, kterým perlilo v ústech, ve sklenicích 
neperlí vůbec. Chuť není příliš dobrá a blíží se sví-
ravému, příliš sladkému nepitelnému vínu. Chuť 
tedy působí spíše plně. Nemá dochuť a je málo 
pitelné. Vyšší cena tak neznamená kvalitu.

Svěží, lehká, výrazná, sladší chuť bez cizích pachu-
tí, příjemně perlí v dlouhých řetízcích, voní ovocně. 
Chutí připomíná klasické Avanti, má sladkou 
dochuť. Zážitek trochu kazí lacině vyhlížející umě-
lohmotný uzávěr. Na vícejazyčné etiketě je čeština 
poněkud ošizena, z německy psaného popisku se 
dozvídáme, že se jedná o ovocné víno polosuchého 
charakteru, které je vhodným společníkem pro 
mnoho příležitostí. Nezbývá než souhlasit.

Jako jediný vzorek obsahuje návrh na správné 
servírování včetně teploty a upozornění, že je lahev 
pod tlakem. Voní po ovoci. Neohromí množstvím 
bublinek ani příliš sladkou, těžkou, výraznou chutí. 
Nemá žádnou dochuť, nebylo vyhodnoceno jako 
příliš pitelné. Plusem je, že šroubovací korek jde 
ven téměř sám, ovšem na dlouhotrvající popíjení to 
není. Voní příjemně, ovšem vůbec neperlí v ústech. 
Chuťově připomíná Bon Pari. 

Obešli jsme se bez sklenky ozdobené čerstvou 
jahodou, víno voní po ovoci samo o sobě. Perlí 
minimálně ve sklenici, o trochu více v ústech. 
Chuť je hodně sladká a výrazně ovocná, lehce při-
pomínající jablečný mošt či Vineu. Dochuť je spíše 
limonádová. Korková zátka se kvůli hledání pásku 
poněkud hůře otevírala, zato vydalo nejhezčí 
vzdech po otevření.  

„Příjemný buket a harmonickou chuť“ si asi 
představujeme poněkud jinak. V Polsku vyrobe-
né víno málo perlí, vůně je spíše umělá a nepří-
jemná, chuť příliš supersladká, plná a výrazná. 
Pitelnost není příliš vysoká, na to je toto šumivé 
víno příliš těžké. S ovocem nemá nic společného, 
je ryze „umělé“ – ve vůni, chuti i dochuti. Pokud 
by bylo jedinou volbou na svátky, snad bychom 
se raději obešli bez sektu úplně. 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

VÍTĚZ
TESTU
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Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Co změní novela 
zákona o potravinách?

Co novela zákona znamená pro spotřebite-
le? Především by měla zvýšit jeho informo-
vanost. Přináší totiž pro prodejce s ročními 
tržbami nad pět miliard korun povinnost 
zveřejňovat čitelně u vchodu pro zákazníky 
seznam pěti zemí, z nichž nejvíce odebírá 
potraviny. Bude je muset sestupně seřadit 
podle podílu prodejů těchto potravin na trž-
bách. Obchodníci však argumentují tím, že 
neexistuje definice toho, která potravina je 
česká a která zahraniční. 

Český chaos
Jako česká potravina by měl být podle 
ministra zemědělství Mariana Jurečky 
do budoucna označován jen výrobek, 
při jehož výrobě bylo použito alespoň 
75 % domácí suroviny. Definici ovšem 
ještě musí schválit Brusel. Podle mluvčí 
Potravinářské komory Dany Večeřové by 
ovšem podíly hlavní suroviny pro jednotli-
vé skupiny potravinářských výrobků měly 
být diferencované tak, jak to stanovují 

pravidla komorou spravované značky Čes-
ký výrobek – garantováno Potravinářskou 
komorou. Například pro produkty, jako 
jsou výsekové maso či mléčné výrobky, 
je podíl 75 % příliš nízký a měl by činit 
100 %. U jiných produktů jako pekařské 
a cukrářské výrobky by mohl být naopak 
nižší. Podle pravidel komory musí být vý-
robcem navíc tuzemská firma. „Klidně se 
v průběhu roku 2015 bavme o tom, že bu-
deme něco zpřísňovat a něco upravovat, 
ale ať už tady konečně něco je,“ reaguje 
na připomínky ministr zemědělství. V sou-
časné době podle něj panuje v označování 
výrobku jako „českého“ chaos a značení 
používá, jak kdo chce. I ze seznamu zemí, 
odkud je potravina dovezena, který je 
uveden v prodejnách, se ovšem spotře-
bitel moc nedozví – určující je totiž místo 
dodavatele potraviny, nikoliv výrobce. 
Zákazník tak nemá jistotu, zda potraviny 
opravdu pocházejí z dané země. 

Výhoda pro zákazníka, vrásky na čele pro výrobce a supermarkety. 
Tak by se dala jednou větou shrnout novela zákona o potravinách, 
která nabyla účinnosti 13. prosince 2014. Český zákon 
o potravinách pak vstoupí v platnost 1. ledna 2015. Jedná se 
o nejrozsáhlejší změnu v legislativě od vstupu České republiky 
do Evropské unie a zahrnuje do našeho práva i legislativu EU. 
Není proto divu, že novela vyvolává mnoho reakcí.
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Více informací na obalech
Kromě přehledu zemí, ze kterých potra-
viny pocházejí, se spotřebitelé dozvědí 
i mnohem víc o potravinách samotných. To 
by jim mělo umožnit lepší výběr potravin 
a zaručit i jejich větší potravinovou bezpeč-
nost. Na obalech totiž přibudou povinné 
informace o alergenech (dosud povinné jen 
u balených potravin) a výživových hodno-
tách (na porci nebo na jednotku spotřeby), 
dozvíme se složení i nebalených produktů 
a informace o výrobcích a množství hlavní 
složky. Minimální požadavky na značení 
nebalených výrobků tedy nyní jsou: název 
výrobku, alergeny, údaje o výrobci, datum 
minimální trvanlivosti, a pokud vyhláška 
stanoví, i hlavní složka výrobku. Kde tyto 
informace hledat? V těsné blízkosti potra-
viny (na cedulce, která se potraviny týká) 
by měla být informace s názvem výrobku, 
jménem a adresou výrobce, údaj o hlavní 
složce, třídě jakosti a zemi původu, pokud 
tak stanovuje nařízení EU. Na vitríně pultu, 
stojanu nebo tabuli v místě prodeje by 
mělo být uvedeno datum použitelnosti 
a údaj o alergenech. Pokud si spotřebitel 
vyžádá informace o podrobném složení vý-
robku a množství zdůrazněné složky, musí 
mu je obsluha sdělit nebo je musí prodejce 
viditelně zpřístupnit v místě prodeje. 

Nově byla stanovena i minimální velikost 
písma na etiketách (1,2 mm), kontrast 
písma proti pozadí či lokalizace někte-
rých údajů na obalu. U vybraných druhů 
mas bude povinné označovat zemi půvo-
du, ve stejném duchu se uvažuje v bu-
doucnu i o dalších výrobcích, například 
mléku a mléčných produktech. Novela 
také zavádí povinnost označovat zemi 
původu čerstvého, chlazeného i mražené-
ho masa, a to u všech druhů základních 
mas, tedy drůbežího, skopového, kozího 
a vepřového masa. U hovězího již tato 
povinnost existuje. 

Efektivnější kontroly
Kontroly by měly být efektivnější. Za po-
rušení kvalitativních požadavků nebo 
za špatně označené potraviny hrozí pe-
něžitý trest až deset milionů korun oproti 
nynějším třem milionům. Novela také 
nově vymezuje kompetence dozorových 
orgánů při kontrolách veřejného stravo-
vání. Kvalitu jídla v restauracích a jídel-
nách budou prověřovat i inspektoři Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
a Státní veterinární správy. „Dosavadní 
dozor tak bude významně posílen zejména 
o kontrolu bezpečnosti, kvality a původu 
surovin a pokrmů, včetně zvěřiny, které se 

podávají v jídelnách a restauracích,“ říká 
Marian Jurečka. Počty samotných kontrol 
se nezvýší, jen se na nich bude podílet 
větší počet úřadů než doposud. 
 
Hlášení dovozů předem
Podstatnou změnou je také od října hlášení 
dovozu živočišných potravin nikoliv 24, ný-
brž už 48 hodin předem. Tento krok by měl 
přispět ke stabilizaci trhu a měl by zabránit 
přílivu nekvalitních levných výrobků. Podle 
prezidenta Potravinářské a Agrární komory 
Miroslava Tomana, jak uvedl na 171. Žofín-
ském fóru, by novela celkově „měla přispět 
ke zkvalitnění podnikatelského prostředí, 
mimo jiné i tím, že zpřesňuje pojmy „doda-
vatel“ a „odběratel“. 

 INZERCE

Hraj o skvělé ceny

NÁKUP REEGIONNÁLNNÍCCH 
POTRAVINN, TO JE 
VÝHRA PPRO CCELÉÉ ČČESSKKOOO..

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.

ubliky. 
příslušná políčka.

k dbě ý bků Budějovického Budvaru
p p

www.vanocni-soutez.czÚplné 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

*
RP_TAKTICKA_vanoce_Svet_potravin_210x148.indd   1 31.10.14   16:01
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Jste-li přesvědčeni o nutnosti redukce 
hmotnosti, začněte hledat chyby v jídelníč-
ku. K tomu vám poslouží týdenní poctivý 
záznam všeho, co jíte, kolik a čeho vypijete 
a v jakou denní dobu. Bonusem navíc může 
být údaj, v jakém prostředí a za jakých pod-
mínek se potrava zkonzumovala. Tímto ne 
moc záživným, ale důležitým sepisováním 
docílíte přehledu, ze kterého může být pa-
trné, že třeba jíte málo zeleniny, dáváte si 
často smažená jídla, podléháte večernímu 
„obžerství“, máte mezi jídly velké časové 
rozestupy, jíte ve spěchu na ulici nebo 
v tramvaji, pijete pouze slazené nápoje, 
nebo že dokonce zapomínáte jíst.

Hodnoty Body Mass Indexu
BMI kategorie

Méně než 18,5  podváha

18,5 – 24,9 norma

25 – 29,9 nadváha

30 – 34,9 obezita 1. stupně

35 – 39,9 obezita 2. stupně

40 a více obezita 3. stupně

Spočítejte si to
Z týdenního jídelníčku pomocí webových 
programů určených k propočtu živin zkuste 
vypočítat alespoň dva dny ze sepsaného jídel-
níčku. Ideálně jeden den ze všedního pracovní-
ho dne a druhý víkendový. Výsledné hodnoty 
porovnejte s faktem, že bychom měli přijímat 
1 g bílkovin, 1 g tuků a 4 g sacharidů na kilogram 
tělesné hmotnosti. Pokud jste zdatní v mate-
matice, můžete si spočítat, zda váš poměr živin 
odpovídá doporučovanému příjmu 15 až 20 % 
bílkovin, 30 % tuků a 50 až 55 % sacharidů.
Dalším krokem by mělo být zjištění, jaký 
máte klidový energetický výdej. K tomu vám 
dopomůže tabulka na další straně. Výsled-
né číslo udává potřebu energie organismu 
v kcal. Vynásobením tohoto čísla číslem 4,18 
získáte informaci v kJ. Pokud cvičíte více než 
třikrát týdně nejméně hodinu, bylo by dobré 
k tomuto číslu přičíst fyzickou aktivitu. Podle 
intenzity cvičení zvyšte svůj klidový energe-
tický výdej o 30 až 80 %. Poté odečtěte 2000 
kJ (cca 500 kcal) a zjistíte, kolik kJ nebo kcal 
uložených v potravinách musíte sníst, aby 
vaše tělo neukládalo přebytečný tuk a bylo 
dostatečně saturované všemi nutrienty. Ti, 

co mají pohybu málo, zůstávají na hodnotě 
svého vypočítaného klidového energetického 
výdeje. Pokud budete jíst méně, vaše tělo si 
bude situaci vysvětlovat tak, že je „zlá doba“ 
a je potřeba ukládat.

Na začátku všeho je rozhodnutí zhubnout. 
To se může opřít o zjištění, že vaše 
BMI je vyšší než 25 a nacházíte 
se v pásmu nadváhy či obezity. 
BMI se vypočítá tak, že hmotnost 
vydělíte výškou v metrech na druhou. 
Pokud máte svalnatější postavu, 
nebo jste naopak extrémně štíhlí, není 
BMI správným ukazatelem. Řešením je 
nechat se změřit pomocí bioimpedančních 
přístrojů, které pomohou ujasnit si, zda je 
ve vašem těle nadbytek svalů nebo tuku.

Existuje  
správná dieta?
Připravila Andrea Křížová, foto shutterstock

diety

Platí několik jednoduchých pravidel (tři P):
•  pravidelnost v jídle
•  porce rovnoměrně velké
•  pohyb

CO DĚLAT, KDYŽ SE VÁM 
NECHCE POČÍTAT? 
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Výpočet klidového energetického výdeje
MUŽI

18-30 (15,3 x tělesná hmotnost) + 679

31-60 (11,6 x tělesná hmotnost) + 879

60 a více (13,5 x tělesná hmotnost) + 487

ŽENY

18-30 (14,7 x tělesná hmotnost) + 496

31-60 (8,7 x tělesná hmotnost) + 829

60 a více (10,5 x tělesná hmotnost) + 596

Nesnižujte příjem
Není dobré bezmyšlenkovitě snižovat příjem 
jídla. Mohli byste se tak dostat i do stavu 
podvýživy. Strava by se měla konzumovat 

rovnoměrně po celý den, nejméně však 
ve třech hlavních porcích. Je krátkozraké 
vynechávat snídaně a zvyšovat příjem 
ve večerních hodinách. Pro ty, kteří nesnědí 
velké porce, chodí pozdě spát nebo hodně 
sportují, je lepší mít stravu rozdělenou 
do 5 až 6 denních dávek.

Proč si hlídat tep?
Jakmile si přivyknete na pravidelnost v jídle 
a velikost porcí, je dobré začít s pohybem. 
Zde platí „nic neuspěchat“. Pokud začnete 
intenzivně cvičit v době, kdy máte v příjmu 
potravy chaos, tělo může být nedostatečně 
vyživené a bude se hlásit o příjem. V tuto 
chvíli je nejvyšší riziko selhání. Přicházejí 

na řadu chutě na sladké nebo slané a tučné 
(chipsy, křupky, popcorn). Doporučují se 
aerobní aktivity, při kterých se spaluje 
nejvíce energie. Důležité je hlídat si tepovou 
frekvenci. Pokud jste začátečník, může se 
lehce stát, že svou přemotivovaností docílíte 
akorát toho, že vás bude bolet celé tělo, ale 
neubude ani gram tuku. Správná frekvence 
se zjistí tak, že od čísla 220 odečtete aktuální 
věk a získáte tím 100 % tepovou frekvenci. 
Tuky se ovšem spalují mezi 60 až 70 %. Pří-
klad: 220 – 50 = 170 x 0,7 = 119. Váš maximál-
ní tep by měl mít 119 tepů za minutu. Pokud 
budete mít pod 102 tepů (60 %) nebo nad 
119 tepů (70 %) za minutu, bude vaše cvičení 
pro spalování tuků neefektivní.         

diety

CO A KDY VLASTNĚ JÍST?

Nápoje: ideální je neochucená voda bez bublin. Pro lepší snášenlivost lze ochutit lístky 
máty nebo citronovou, popř. pomerančovou šťávou. Lze pít bylinné čaje, černé, ovocné i zelené 
bez přidaného cukru. Pokud musíte sladit, využívejte přírodní nekalorická sladidla. Pro zajímavost: 
1 litr Coca-Coly, 1 l džusu, který je slazený řepným cukrem, nebo 1 l energetického nápoje obsahuje 
cca 2000 kJ. Mnohé by mohla překvapit i informace, že slazené minerální vody mají 1400 kJ na 1,5 l. 
Pokud vypijete 2 PET lahve za den, přičítáte 2800 kJ!

Ořechy: jsou vhodným doplňkem energie, ale organismus je lépe využije v dopoledních 
hodinách. Večer u televize jsou sice nejchutnější, ale 100 g ořechů (kešu, para, arašídy, mandle) 
má průměrně 3000 kJ (pro představu = vepřo-knedlo-zelo se čtyřmi). Tuk v ořeších patří mezi ty 
„správné“, ale energie s nimi přijatá už nemá šanci se využít.

Ovoce: 200 g za den (přibližně 1 kus, ideálně na přesnídávku nebo svačinu). Volíme méně 
sladké druhy: pomelo, grep, pomeranče, mandarinky, jahody, meloun, kiwi, jablka (mohou se lišit 
vyzrálostí). Hroznové víno, banány, hrušky a švestky patří k nejvíce sladkým druhům, proto jsou 
určeny ke konzumaci pouze v dopoledních hodinách.

Pečivo: volte raději celozrnné. Energetická hodnota je s bílým pečivem srovnatelná, ale bio-
logická nikoli. Vyšší obsah vlákniny udržuje střeva v pohybu a zasytí na delší dobu. Pokud jsou pro 
vás tyto výrobky nedostupné, je ideálním řešením konzumní chléb. Obsahuje žitnou mouku, která je 
zdrojem vlákniny a minerálních látek.

Tučné, popř. přislazované potraviny: tučná masa (bůček,  
krkovička), tučné uzeniny, tučné sýry (nad 45 % tuku v sušině), tučné mléko a tvarohy, smažená 
vejce, sádlo, škvarky, zabijačkové produkty, moučníky z těsta listového, třeného, krémové dorty, 
zmrzliny, sladkosti, bonbóny, tyčinky, chipsy, nekvalitní čokoláda, majonéza, tatarská omáčka 
aj. Těmto potravinám se snažíme vyhnout.

Zelenina: ať v syrovém stavu nebo tepelně upravenou, jíme ji i pětkrát denně. Minimální 
množství by mělo činit 300 g. Zelenina obsahuje malé množství energie a dodává tělu velké množ-
ství blahodárné vlákniny, minerálních látek i vitaminů. Nejméně energie mají ledový nebo hlávkový 
salát, čínské zelí, kapusta, špenát, kedlubna, vodnice, květák, brokolice a nejvíce kukuřice, petržel, 
hrášek, červená řepa a mrkev.
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Bazalka místo soli
Velice důležitý je také pitný režim. Na kaž-
dých 10 kg vaší hmotnosti je nutné vypít 3 až 
4 dcl vody. Zvýšený příjem vlákniny a nízký 
příjem tekutin může mít za následek zácpu. 
Dehydrovaný organismus se hůře zbavuje 
toxinů a méně využívá vitaminů rozpustných 
ve vodě (skupiny B a vitamin C). Člověk se 
může cítit unaveně, může mít bolesti hlavy, 
rozostřené vidění a suchou pokožku. 
Pokud je pokožka naopak napnutá, ote-
klá, může se jednat o zadržování tekutin 
v důsledku nadměrného příjmu soli. Denní 

norma soli je 5 až 7 g. Ale běžně ji přijímáme 
kolem 14 g. Pokud chcete snížit obsah soli 
v pokrmech, využívejte zelených bylinných 
natí, například bazalku, oregano, saturejku, 
libeček, tymián, majoránku a dále česnek, 
jarní cibulku, pórek a cibuli. 

JÍDELNÍČEK

Večeře: na teplou večeři vybírejte podobné pokrmy jako na oběd. Snažte se, aby pokrmy 
byly lehce stravitelné s minimálním množstvím tuku. Studené večeře jsou srovnatelné se snída-
ní. Je možné mít i zeleninové saláty s bílkovinnou potravinou (kuřecím masem, rybou, sýrem, 
jogurtem, vejcem). Aby se dobře využily vitaminy rozpustné v tucích, je dobré zakápnout salát 
jednodruhovým olejem (olivovým, lněným aj.)

Odpolední svačina: výhodnější je konzumovat zeleninu, popřípadě mléčné 
výrobky, zakysané mléčné nápoje, tvarohové sýry, tvarohové pomazánky. Lidé s dostatečným 
výdejem energie přidají i pečivo.

Snídaně: můžete konzumovat i ovesné vločky. Mají sice vyšší obsah tuků, ale dodají tělu 
energii. Sladkou chuť může doplnit banán, hrozny nebo jablko a na prohřátí se může posypat 
mletou skořicí. Méně vhodné jsou přislazované alternativy obilninových snídaní. Obsahují sice 
velké množství energie, ale ta je získaná převážně z jednoduchých cukrů, které nemají sytící 
schopnosti. Největší problém mohou mít ti, kteří snídají buchty, čokoládové pomazánky, tukové 
pečivo nebo koblihy. 100 g bábovky obsahuje cca 1500 kJ. 

Druhá večeře: dejte přednost potravinám nízkotučným (sýry, jogurty, zakysané 
mléčné výrobky, šunky nejvyšší kvality, tvaroh) a méně sladké zelenině. Pokud vás přepadne 
chuť na sladké, zkuste sušená jablka.

Oběd: si buď noste z domu, nebo při výběru z nabídky volte pokrmy vařené nebo vařené 
v páře, dušené, popřípadě pečené. Masa vybírejte libová, tedy kuřecí prsa, krůtí prsa, králíka, 
ryby, hovězí zadní, svíčkovou, telecí, vepřovou kýtu, panenku. Lze využít i alternativy jako vejce, 
šmakoun, tofu nebo sojové maso. Vždy porci doplňte tepelně upravenou zeleninou nebo salá-
tem. Jako přílohu můžete mít brambory, bramborový salát s jogurtem, rýži natural, celozrnné 
těstoviny, kuskus nebo bulgur. Množství závisí na vaší denní energetické potřebě. Méně vhodné 
jsou knedlíky, noky, halušky a polenty, nevhodné jsou smažené hranolky, krokety, dukáty.

Svačina: bude pro každého jiná. Někomu bude stačit kus ovoce, jiný přidá grahamový 
rohlík, někdo zvolí zeleninu se sýrem a i ti, kteří rádi pomazánky, si přijdou na své. Výborná je 
z tvarohu, ryb, vajec, tofu, avokáda nebo luštěnin.
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radíme se s odborníkem

Co říkáte různým typům populárních 
diet?
V naší zemi převládá laická nabídka 
na redukci váhy a obchodníci využívají 
toho, že u oslovených, toužících bez-
pracně zhubnout, převládnou emoce 
nad rozumem. Nakoupí si čaje, kávy, 
koření, tablety či náušnice, které nijak 
metabolismus neovlivňují. Tudíž ne-
hubnou. Nabídky však naštěstí mohou 
škodit většinou jen duši, ale ne tělu, 
takže jsou relativně neškodné. Naopak 

prospěšné diety vedou k přiměřenému 
energetickému příjmu, ke správnému 
poměru živin a režimu. Jídelníček by 
měl být pestrý a měl by hubnoucímu 
chutnat, protože i při redukci váhy musí 
zůstat člověk labužníkem. 

Jak ale poznat odborníka od falešného 
odborníka? 
Dnes je boom nabídky poradenství ve sle-
vomatech, kdy se necháváme zlákat 
zlevněnými nabídkami poradenství typu 
„Potřebujete detoxikovat organismus? 
Nejde vám hubnutí? Doporučíme vám 
na základě analýzy genů potraviny, 
po kterých budete hubnout právě vy!“ 
Obor nutrigenomika, kde tomu možná 
jednou tak bude, se teprve vyvíjí a určo-
vat hubnoucí  potraviny dle genů nebo 
krevních skupin nebo metabolických 
typu je nyní vědecky nepodložené, a tedy 
troufalé. Většinou, čím levnější je pora-
denství, o to více si odnesete zázračných 
drahých doplňků. Pokud chce mít při 
hubnutí jistotu, obraťte se na odborníky – 
na nutriční terapeuty a obezitology, kteří  
si nedovolí používat neověřená tvrzení, 
jak to někdy činí výživoví poradci. Porad-
ce může dělat kdokoliv, a tak lze narazit 

na poradce seriozního, ale také na toho, 
jehož motivem je prodej zázraků na hub-
nutí. Nebezpečné mohou být diety, které 
vedou k nízkému energetickému příjmu, 
jako pročisťovací diety, a nevyváženému 
obsahu živin, tedy jednostranné diety 
typu tukožroutské polévky. 

Proč je při hubnutí důležitý nejen žalu-
dek, ale především hlava?
Jednou z nejefektivnějších metod v te-
rapii obezity je kognitivně-behaviorální 
psychoterapie. Vychází z teorií učení ne 
jako pouhého osvojování si vědomostí, 
ale procesu, jenž má za následek změny 
v chování, myšlení a emocích. Tyto re-
akce ovšem nemusejí být vždy pozitivní, 
ale mohou být i negativní, například 
vytváření zlozvyků, tedy třeba učení se 
nevhodným stravovacím a pohybovým 
návykům. Terapie učí obézní, jak posílit 

Jak správně jíst a nebýt 
otesánkem? Proč patříme 
mezi nejtlustší národy Evropy 
a jak poznat opravdového 
odborníka na výživu? 
O těchto aktuálních 
tématech jsme si povídali 
s propagátorkou zdravé 
výživy PhDr. Ivou Málkovou, 
zakladatelkou společnosti 
STOB (STop OBezitě).

I při hubnutí musíte 
zůstat labužníkem
Připravila Jana Uhlířová, foto archiv Ivy Málkové, shutterstock

JAK OCHOČIT SVÉ CHUTĚ
o svátcích i po svátcích  se  dočtete  na  
www.svetpotravin.cz. Odborníci ze STOBu 
vám poradí, jak zdravě snídat i o Vánocích, 
proč zařadit do svého programu pohyb a co 
znamená  „kontrola opaskem“.

rubrika podporována
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vůli, řešit stresy jinak než jídlem a jak 
ovládat nevhodné myšlenky a emoce, 
které dělí život na etapu hubnutí a etapu 
sbírání sil na další hubnutí, kdy už se 
lidé nekontrolují a kila jdou nahoru. 
Metodika vede k postupné změně stra-
vovacích a pohybových návyků. Tím se 
zvyšuje i kvalita života. 

Jak vlastně STOB vznikl? 
Byla jsem obézní dítě. Ráda jsem jedla 
a obezitu máme v genech. Na střední 
školu jsem vstoupila se 70 kily, pak přišlo 
studium na vysoké a spousta kamarádek, 
které mi radily „zaručené“ tipy, jak zhub-
nout. Moje váha kolísala od 65 do 75 kilo-
gramů do doby, než jsem začala pracovat 
na diplomové práci nazvané „Kognitiv-
ně-behaviorální terapie obezity“. Bylo 
mi jasné, že cesta k trvalé redukci váhy 
nemůže jít pouze přes žaludek: že myšlení 
je rozhodující. Tehdy v roce 1975 nebylo 
o tomto směru u nás nic známo, ale ze 
zahraničí jsem si přivezla literaturu. 
Zjistila jsem, že po celém světě fungují 
kluby strážců váhy, tzv. Weight Watchers. 
Organizují pro zájemce skupinové hubnu-
tí. Navštívila jsem kluby v několika zemích 
a uzrálo ve mně přesvědčení, že něco tak 

užitečného by mělo být i u nás. Myšlenka 
se mi líbila, ale náplně sezení jsem si před-
stavovala na odbornější úrovni. V rámci 
diplomky jsem nastudovala teorii kogni-
tivně-behaviorální terapie, k tomu přidala 
osobní zkušenosti s hubnutím a tvořivost 
a v roce 1990 se zrodil STOB.

Je Vaše domácnost zdravá nebo by se 
našly nějaké prohřešky?
Jíme hodně zeleniny, libové drůbeží 
maso, mléčné produkty. Salámy nás 
moc neoslovují. Bez pocitu viny si 
vychutnám i hořkou čokoládu nebo 
fidorku, a když o Vánocích přiberu dvě 
kila, vím, že je zase shodím. Nenazývala 
bych to však hříchy, protože to má velmi 
blízko ke spuštění negativních myšle-
nek, které vedou k přejídání. Vím, že se 
musím kontrolovat po celý život, ale ne-
beru to tragicky. Ráda zkouším i novinky 
na hubnutí. Přece musím poznat, proti 
čemu brojím. 

Proč se ženám hubne hůře než mužům? 
Muži mají více svalové hmoty a vyšší 
bazální metabolismus, vydávají tedy více 
energie. Často jim stačí ozřejmit princi-
py, na kterých hubnutí funguje, a oni si 

upraví jídelníček. Stres většinou nezajída-
jí jako ženy a jejích problémy s nadváhou 
souvisejí často spíše s nepravidelným 
příjmem potravy. 

Máte tip, jak připravit dobré jídlo, které 
bude chutnat celé rodině, ale které 
přitom nebude příliš kalorické?
Při servírování jakéhokoliv pokrmu by mělo 
být pravidlem, že polovinu talíře tvoří zele-
nina, čtvrtinu bílkovina a čtvrtinu sacharid. 
Takže třeba knedlo-vepřo-zelo – polovinu 
talíře tvoří zelí, čtvrtinu libové maso a čtvrtinu 
dva rozpůlené knedlíky, takže opticky na talíři 
vypadá, že jsou čtyři. Triky si můžete vyměňo-
vat v rámci komunitního webu na www.stob- 
klub.cz, kde si také můžete hlídat jídelníček 
pomocí programu Sebekoučink. 

KDO JE IVA MÁLKOVÁ
Je absolventkou Filosofické fakulty UK, oboru psychologie. Problematice 
obezity se věnuje více než třicet let. V roce 1990 založila sdružení STOB 
(STop OBezitě), které tvoří na tři sta psychologů, lékařů a dalších odbor-
níků, jejichž cílem je pomáhat všem, kteří chtějí hubnout s rozumem. 
Aktivity společnosti jsou založeny na metodě kognitivně-behaviorální 
psychoterapie, která je ve světě uznávána za jednu z nejefektivnějších 
metod. Tento osvědčený přístup k terapii obezity aplikuje  STOB v kur-
zech snižování nadváhy v desítkách měst České republiky. Více informací 
naleznete na www.stob.cz a www.stobklub.cz. Iva Málková je členkou 
výboru Obezitologické společnosti.

•  dejte přednost doma vyrobené 
polevě na cukroví před již hotovou 
kupovanou polevou

•  na smažení řízků používejte řepkový 
olej místo slunečnicového

•  stanovte si reálná a konkrétní 
novoroční předsevzetí o úbytku váhy

•  konzumaci cukroví prokládejte 
například ovocnými špízy

•  přidejte do bramborového salátu co 
nejvíce zeleniny

•  zařaďte do pitného programu 
zázvorový, mátový a šípkový čaj

•  dávejte pozor na zahalování 
do volných pohodlných svetrů – 
přestanete mít kontrolu nad změnami 
své postavy

•  nesoutěžte v množství napečeného 
cukroví

•  snažte se přidat do cukroví co nejvíce 
bílkovin (tvaroh, sníh z bílků) a vlákniny 
(vločky, ovoce, celozrnnou mouku)

PÁR NEJEN 
SVÁTEČNÍCH TIPŮ
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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
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Tradiční Vánoční trhy na Staroměstském 
náměstí každoročně pro svoji neopakova-
telnou atmosféru přilákají tisíce návštěv-
níků. Sváteční náladu navodí i doprovod-
né programy zahrnující bezpočet koncertů 
v podání souborů z celé republiky. Jen pár 
kroků od pulzujícího srdce města může-
me vyměnit sněhule za brusle a vrátit se 
do dětských let na kluzištích na Františku 

či Ovocném trhu, která své brány otevírají 
návštěvníkům až do konce ledna. Dalším 
útočištěm na toulkách po Královské cestě 
a centru Prahy mohou být malebné kavár-
ničky, čokoládovny či pekárničky nabízejí-
cí tradiční speciality v podobě vánočního 
cukroví, vánočky či horké medoviny. 
Vánoce v Praze nemusejí být jen ve zna-
mení adventních trhů. Proč si nezpříjem-
nit advent návštěvou divadla? Příjemným 

rozptýlením v době adventní může být 
návštěva Městských divadel pražských, 
která pořádají Vánoční festival. Divadlo 
ABC připravilo i na konci roku netradiční 
prohlídku zákulisí, a i na Silvestra pama-
tují na divadelní milovníky a nachystali 
speciální program pro malé i velké diváky. 
Muzeum hlavního města Prahy neopomenu-
lo i ve svátečním čase na konci roku připravit 
bohatý program. Návštěvník si může vy-
zkoušet techniku zdobení perníčků perga-
menem připomínající krajku, anebo pečení 

v dřevěných formách v rámci tvořivých dílen 
– sladkými výtvory se tak může pochlubit 
například svým blízkým. Zámek ve Ctěnicích 
svým návštěvníkům rovněž nabízí speciální 
adventní program a především pak výstavu 
Cukráři a cukrárny navazující na expozici Ře-
mesla v pořádku. Můžeme nahlédnout pod 
pokličku výroby čokolády, marcipánu a dal-
ších sladkých dobrot a nechat se okouzlit 
roztodivnými tvořítky a dnes již zapomenu-
tými cukrářskými nástroji a přístroji. 
Zatoužíme-li po zasněžené přírodě a pár 
chvilkách klidu – kam můžeme zamířit? 
Do Průhonického parku. V parku, který se 
stejně jako Pražská památková rezervace 
může pochlubit statutem památky UNESCO, 
je připraven pro návštěvníky i v čase ad-
ventním pestrý program protkaný koncerty 
v Rytířském sále tamního zámku. Není 
lepšího místa v dosahu centra dýchajícího 
několikasetletou historií naší metropole, kde 
si odpočinout od vánočního shonu, jídlem 
přeplněných stolů a pohádek, než v ma-
lebné přírodě parku, kterému téměř před 
130 lety dal vzniknout šlechtic a dendrolog 
Arnošt Emanuel hrabě Silva-Tarouca. 
Ať už naše kroky povedou za kouzelným vá-
nočním stromem na Staroměstské náměstí 
anebo dáme přednost poklidu Průhonic-
kého parku, adventní čas strávený v české 
metropoli a jejím nejbližším okolí bude na-
plněn neopakovatelným kouzlem genia loci 
umocněným sváteční atmosférou jednoho 
z nejkrásnějších měst Evropy. 

Historické centrum Prahy 
neboli Pražská památková 
rezervace zapsaná 
na Seznam světového 
kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO  je místem 
neobyčejné adventní 
atmosféry. V samotném 
srdci Prahy na jednom 
z nejkrásnějších náměstí 
Evropy můžeme nasávat 
sváteční atmosféru 
provoněnou svařeným vínem, 
trdelníkem a jehličím.

Pražská památková rezervace  
– místo neopakovatelné  
vánoční atmosféry

foto Archiv Botanického ústavu AVČR
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Připravila Jana Uhlířová, foto shuterstock

Již před rokem 5 000 před Kristem přišli 
chytří Babylóňané na to, že procesem 
kvašení lze z datlových palem, hroznů nebo 
fíků získat kyselou, ale kouzelnou tekutinu, 
která dokáže vyléčit téměř vše. Našim 
krajům se ale datlovníky i fíkovníky vyhnuly 
velkým obloukem, proto má u nás tradici 
výroba octa například z jablečné šťávy. 
K té se přidají cukr a kvasnice a procesem 
fermentace se cukry změní na alkohol, který 
se promění na kyselinu octovou.

Nebuďte kyselí
Navzdory své kyselé chuti pomáhá 
jablečný ocet v našem těle udržovat 
zásaditou hladinu pH, tedy vyrovnává 
naši vnitřní rovnováhu, a tak působí proti 
překyselení organizmu. Prospěšné účinky 
má díky obsaženým minerálním látkám 
a stopovým prvkům. K těm nejdůležitějším 
patří draslík, který je důležitý pro činnost 
srdeční svaloviny. Pektin zase pomáhá 
snižovat hladinu cholesterolu. Jablečný 

ocet obsahuje i vitaminy skupiny B, niacin, 
kyselinu pantotenovou, octovou, vitamin C, 
železo, fosfor, vápník a biotin, který prospívá 
našim nehtům, vlasům a pleti. Díky kyselině 
octové má ocet i antibakteriální účinek 
a příznivý vliv na přirozenou mikroflóru 
zažívacího traktu. Odstraňuje kvasinky, čistí 
lymfatický systém, posiluje imunitu, pomáhá 
při pálení žáhy a uvolňuje dutiny. Důležité 
ovšem je neužívat ani nepoužívat tento ocet 
v neředěné formě! Vždy jej ředíme s vodou 
v poměru vhodném k danému účelu.

Znáte „škyzátko“?
Jablečný ocet se užívá ve formě nápoje 
v kombinaci s vodou, při přípravě zálivek 
na saláty nebo jiných pochutin, kdy běžně 
používáme ocet, k inhalacím, ke kloktání, 
výplachům, jako zábal, obklad nebo 
přísada do koupele. Na první pohled 
nenápadnou tekutinu oceníme i při 
škytavce – po spolknutí čajové lžičky octa 

Všestranný pomocník 
s jablečnou vůní
Ocet obecně je prastarým lidovým lékem, který pomáhá při 
spoustě neduhů. První zmínky o něm se objevily už před 
10 000 lety a bohaté využití má dnes nejen v medicíně. Pomůže 
s detoxikací, uleví ucpaným dutinám a zažene i pálení žáhy. Tento 
malý skoro zázrak navíc moc nestojí a třeba jej máte ve spíži i vy. 
O čem je řeč? O obyčejném, řeklo by se, jablečném octu, který 
udělá dobře vaší pleti, zažívání i domácnosti.

co byste měli vědět o jablečném octu



DOMÁCÍ  
JABLEČNÝ OCET
Kilo  dobře  umytých  jablek  nastrouháme  na  hrubém ne-
rezovém  struhadle  i  se  slupkou  a  jádřincem  bez  stopky 
a  okvětí,  dáme  do  pětilitrové  sklenice  a  zalijeme  stude-
nou vodou, která by měla sahat asi 5 cm pod okraj láhve. 
Vsypeme  cukr  a  kůrku  chleba.  Zavřenou  sklenici  nechá-
me  kvasit  v  místnosti  s  pokojovou  teplotou  a  dvakrát 
denně  ji  po  dobu  10  až  14  dní  promícháváme  vařečkou. 
Potom hmotu přecedíme přes plátýnko nebo hrubé síto, 
vymačkáme, sklenici umyjeme a přeceděnou šťávu do ní 
opět  nalijeme.  Bez  dalšího  míchání  necháme  přikrytou 
stát v chladnu šest týdnů až tři měsíce. Jakmile získá žlu-
tohnědou  barvu  a  konzistenci  džusu,  ještě  několikrát  ji 
přecedíme a přeléváme, až vznikne čirý ocet bez naplave-
nin. Slijeme do láhví, zazátkujeme a uchováváme v chladu.

www.svetpotravin.cz 35

by měla zmizet, neboť kyselá chuť uvolňuje 
svalovou křeč v krku, která je příčinou 
škytání. Na tomto poznatku již vydělává 
jedna dospívající americká dívka, která 
si ve třinácti letech nechala patentovat 
takzvané „škyzátko", lízátko namočené 
do směsi jablečného octa a cukru. Jablečný 
nápoj oceníme i při bolestech v krku – ulevit 
by nám mělo kloktání vlažné vody se lžící 

octa několikrát denně. Toužíme zhubnout 
a očistit své tělo? Připravme si nápoj 
z půl litry vody, dvou čajových lžiček octa 
a v průběhu dne jej postupně upíjejme. 
Ocet pomáhá zlepšit průchodnost střev 
a navíc působí jako životabudič, detoxikuje 
játra a povzbuzuje krevní oběh. Sám o sobě 
ale zázračný úbytek kil nepřinese, tady 
se ke slovu musí dostat i celkově správná 
životospráva a pravidelné cvičení. A ještě 
jedno důležité upozornění – konzumace 
jablečného octa není prospěšná osobám 
s vředovými chorobami.

Lesklejší vlasy, čistější pleť
Ocet oceníme i v domácnosti – dokáže 
na sebe totiž vázat nejrůznější pachy, 
proto se osvědčil při úklidu v domácnosti 
nebo jako „chytač pachů“ v lednici. 
Dokáže také odstranit vodní kámen 
v konvici na čaj: stačí povařit vodu s malou 
dávkou octa a pečlivě vypláchnout. 
V kombinaci s vodou poslouží rovněž 
jako čistič zrcadel, oken, kuchyňských 
a koupelnových povrchů a navíc 
prostor jablečně provoní. Neztratí se 
ani v koupelně – pokud ho v kombinaci 
s vodou použijeme k opláchnutí umytých 
vlasů, budou pak prameny lesklejší 
a pevnější. V dostatečném naředění 

s vodou poslouží jako přírodní pleťové 
tonikum. A když už jsme s ním v koupelně, 
přilijeme si pár kapek i do vany – jablečná 
koupel báječně uleví unaveným nohám.

Vybírejte podle barvy
Lze ho zakoupit v supermarketech, 
prodejnách zdravé výživy, lékárnách nebo 
si jej můžeme zkusit doma sami vyrobit. 
Při nákupu se řídíme pravidlem, že čím je 
tekutina tmavší, tím by měla být kvalitnější. 
Pokud v něm dokonce plave kal (je tedy 
nefiltrovaný), sáhneme jednoznačně 
po něm. Superčisté jablečné octy možná 
na první pohled vypadají lákavěji, ale s jejich 
kvalitou to tak slavné být nemusí… Pozor 
si dáváme i na příliš levné octy, mohou 
být vyrobené pouze ze slupek a jádřinců. 
Konzumovat ho můžeme i ve formě tablet, 
čímž se vyhneme konfrontaci s jeho ne 
úplně příjemnou octovou vůní. 

co byste měli vědět o jablečném octu

SALÁT Z ČEKANKOVÝCH PUKŮ
Doba přípravy: 10 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 6 čekankových puků, 75 gramů 
nivy, 4 lžíce jablečného oleje, sůl, pepř

Postup: Čekankové puky nakrájíme 
na proužky, plísňový sýr na kostičky, z ostat-
ních surovin umícháme zálivku, kterou 
zeleninu přelijeme.

 INZERCE

PRODUKTY SPECIÁLNÍ VÝŽIVY 
PŘEHLEDNĚ V OBCHODECH TESCO
Hledáte-li potraviny, které jsou vhodné pro bezlepkovou dietu, nebo 
sháníte široký sortiment dia výrobků, pak zavítejte do  prodejen 
Tesco. V nabídce speciální výživy jsou k dostání desítky produktů 
určené přímo pro celiaky a diabetiky. 

Ať už nakupujete bezlepkové potraviny pro sebe nebo pro své blíz-
ké, pak víte, že u tohoto sortimentu je výběr v běžné obchodní síti 
poměrně omezený. Společnost Tesco proto rozšířila svou nabídku 
o  privátní řadu s  názvem Free From, která zahrnuje přes desítky 
bezlepkových výrobků. Stejně tak je v obchodech Tesco k dostání 
rozšířený sortiment výrobků bez přidaného cukru. Více informací 
najdete na www.tescorecepty.cz v sekci Speciální výživa.
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Ministr zemědělství ocenil 
značkou KLASA na Žofíně 
další kvalitní produkty

Oceněnými výrobky jsou:

V rámci slavnostního předávání certifikátů KLASA v paláci Žofín převzalo z rukou ministra 
zemědělství Mariana Jurečky a ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu Martina 
Šebestyána certifikáty KLASA devět výrobců. Nově bylo oceněno celkem 36 produktů.

Směs s kukuřicí, Minestrone směs, Zeleninové 
pyré, Zelenina s máslovou příchutí, Špenát 
listový sekaný ochucený
Výrobce: AGRO Jesenice u Prahy a.s.
Společnost využívá pro zpracování oceněných výrobků více jak 
95 % surovin od pěstitelů z České republiky. Zelenina je sklízena 
a dopravována tak, aby byla co nejrychleji zamražena a uchovala si 
tak své nutriční a zdravotní výživové hodnoty. Své portfolium oce-
něných výrobků společnost rozšířila o Směs s kukuřicí, Minestrone 
směs, Zeleninové pyré, Zeleninu s máslovou příchutí a Špenát 
listový sekaný ochucený.

Dortík s jahodovou náplní
Výrobce: Goldfein CZ s.r.o.
Dortík s jahodovou náplní se vyrábí podle osvědčené tradiční 
receptury. Unikátní je u tohoto výrobku spojení lehkého tukového 
krému s jahodovou náplní v kombinaci s příjemnou chutí tradičního 
perníku a kakaovou polevou.

BIO Selský jogurt hruška Williams, BIO Selský 
jogurt meruňka
Výrobce: HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o.
BIO Selské jogurty jsou vyrobeny tradiční metodou zrání jogurtu 
v obalu. K výrobě se používá  BIO mléko ze sesterské společnosti 
Farmy Otročín, která se nachází nedaleko výrobního závodu.

Masová tlačenka, Bagetová vajíčková 
pomazánka
Výrobce: Procházka, a.s.
Oceněná Masová tlačenka je vyrobena z libové vepřové plece a do-
chucena solí, pepřem, česnekem a novým kořením. Tato kombina-
ce použitých surovin jí dodává jedinečnou chuť. Značku KLASA si 
rovněž zasloužila Bagetová vajíčková pomazánka s 60% podílem 
vařených vajec.



www.svetpotravin.cz 37

PR článek

Farmářský jogurt bílý, Farmářský zákys, Farmář-
ské mléko, Farmářský sýr zauzený, Farmářský 
sýr čerstvý, Farmářský tvaroh
Výrobce: FARMERS spol. s r.o.
Oceněné mléčné výrobky, konkrétně jogurt bílý, zákys, tvaroh, sýr 
čerstvý i zauzený, mají základ v čerstvém plnotučném kravském 
mléce z vlastní produkce společnosti a jsou vyrobeny bez použití 
konzervantů a zahušťovadel. Produkty jsou charakteristické vyso-
kým podílem ruční práce. Ocenění KLASA obdrželo také vynikající 
Farmářské mléko.

Klobása s pepřem
Výrobce: MASOEKO s.r.o.
Oceněný výrobek Klobása s pepřem je vyráběn ze surovin z regionál-
ní  vepřové produkce. Klobása je atypického tvaru, který jí dodává 
ruční vázání potravinářským provázkem. Vyniká svou výraznou chutí 
po drceném pepři.

Caciotta Pepata, Giuncata con la rucola, Cacio-
tta Stagionata, Caciotta Fresca, Caciotta Dia-
voletto, Giuncata Fresca, Čerstvé máslo, Jogurt 
bílý, Jogurt Borůvka, Jogurt Meruňka, Jogurt 
Višeň, Ricotta speciale, Zákys, Syrovátkový 
nápoj Piňacolada, Syrovátkový nápoj Brusinka, 
Syrovátkový nápoj Mango-maracuja
Výrobce: ORRERO a.s.
Všechny oceněné výrobky jsou zákazníkům nabízeny hned druhý 
den od dokončení procesu výroby. Ricotta speciale je produkt, který 
se vyrábí ze syrovátky získané při výrobě jiných sýrů. Mezi poloměk-
ké sýry italského typu se řadí sýry Caciotta. Oblíbeným produktem 
je rovněž velmi jemný a svěží sýr Giuncata.  Mezi oceněné mléčné 
výrobky se dále zařadily Zákys, bílý jogurt, vybrané ovocné jogurty 
La Formaggeria, syrovátkové nápoje a Čerstvé máslo.

Kuřecí šunkový EXTRA bez E, Kuřecí klobása 
EXTRA bez E
Výrobce: Drůbežářský závod Klatovy a.s.
Produkty řady bez E patří mezi TOP výrobky v portfoliu této spo-
lečnosti. Oceněné výrobky Kuřecí šunkový salám a Kuřecí klobása 
obsahují vysoký podíl kuřecího masa, výhradně z  vlastních farem 
a z chovů českých dodavatelů.

Farmářské libové párky
Výrobce: MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
Farmářské libové párky jsou vyrobeny z kvalitního hovězího i vep-
řového masa. Párky vynikají svou jemně kořeněnou chutí a je u nich 
zachována tradiční znovuobnovená písecká receptura.

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 1 179 produktů od 227 
českých a moravských výrobců. Další informace a kompletní se-
znam všech oceněných produktů jsou dostupné na  stránkách 
www.eklasa.cz.
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Co Vy a Váš vztah k jídlu?
Jídlo je po sexu to nejlepší na světě. A čím 
je člověk starší, tím se náskok toho první-
ho geometrickou řadou snižuje. Můj vztah 
k jídlu je tedy více než kladný. 

Kdo a kdy Vás naučil uvařit první jídlo? 
Myslím, že to bylo ve škole. V rámci hodiny 
rodinné výchovy jsme se učili vařit bram-
bory se sekanou. 

Kdy jste slavil s vlastnoručně připrave-
ným jídlem první úspěch?
Tak to si pamatuji naprosto přesně. 
Bylo to 13. března roku 1993. Slavil jsem 
právě osmnácté narozeniny a byl jsem 

poprvé na návštěvě u své tehdejší přítel-
kyně Lenky. Její maminka se jmenovala 
Růženka, takže ve stejný den slavila 
svátek. S tatínkem Standou jsme to nej-
dříve vydatně zapili domácí meruňkovicí 
a poté jsme se dali do přípravy čínské 
večeře. Na průběh vaření si nepamatuji, 
jen vím, že výsledek všem moc chutnal. 
Je jen škoda, že v případě obou kuchařů 
skončilo všechno jídlo i výborné pití po-
sléze v záchodové míse a v umělohmot-
ném kyblíku u postele. Nicméně jsme 
velcí přátelé dodnes. 

Stravujete se rád v restauracích, nebo 
dáváte přednost domácí stravě? 

Myslím, že život i jídelníček by měly být 
pestré. Domácí strava je skvělá, ale kouzlo 
některých restaurací je také nenapodobi-
telné. Volím tedy jídlo podle chuti a nálady. 

Podle čeho si dobrou restauraci vybíráte?
Podle atmosféry, samozřejmě podle chuti 
a hodně také podle kvality obsluhy, která 
u nás bohužel ještě hodně pokulhává. 
Máme dokonce oblíbené restaurace hlav-
ně kvůli úžasné, pohotové a milé obsluze. 

Gratuluji k srpnové svatbě. Změnil se 
s Vaším stavem i Váš jídelníček? 
S mojí manželkou jsme spolu už sedm 
let, takže se zase tak moc nezměnilo. 
Spíše se poslední dva a půl roku všechno 
točí kolem naší dcery Elišky. Tudíž se oba 
přizpůsobujeme její stravě a snažíme se 
jíst zdravě a pokud možno co nejčastěji 
všichni u jednoho stolu. 

Perete se s manželkou o místo u plotny? 
Nejsem vůbec konfliktní typ, takže se 
nehádám a kolem tohoto místa chodím 
raději obloukem. Pomůžu pak s nádobím 
a čištěním plotny. 

Oblíbeného moderátora a sportovního komentátora 
Vojtěcha Bernatského asi není třeba dlouze představovat. 
V čase předvánočním, kdy jsme rozhovor připravovali, jsme 
nostalgicky zavzpomínali na jeho první vlastnoručně uvařené 
jídlo, podívali se do jeho rodinné ledničky a vyzpovídali ho, 
jak se jeho vášeň pro jídlo a vaření změnila se srpnovým 
vstupem do manželství.

Až budu velký,  
stanu se vinařem
Připravila Jana Uhlířová, foto archiv Vojtěcha Bernatského, shutterstock

chutě slavných
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Kdybychom se teď podívali do Vaší led-
nice s výživovým poradcem, co myslíte 
– pochválil by Vás, nebo pokáral?
Já myslím, že by nás díky malé Elišce spíš 
pochválil. V lednici máme hodně zeleniny 
a ovoce, plnotučné mléko, dvě másla, dva 
tvarohy, dvě moje bílá vína, nízkotučný 
sýr i nakrájenou libovou šunku, vepřovou 
uzenou kýtu, smetanu a pár bílých jogurtů. 
To celkem jde, ne? 

Kde rád nakupujete potraviny? 
Samozřejmě si hlídám kvalitu potravin. 
Nejčastěji nakupujeme i kvůli bohatému 
výběru ve velkých supermarketech, ale 

v poslední době si občas necháváme 
posílat i takzvané farmářské bedýnky plné 
české zeleniny a ovoce a také domácího 
pečiva a masa. 

Čtete si složení potravin a zajímá Vás 
země jejich původu? 
Zhruba posledních sedm let čtu a zajímám 
se. A raději dám víc peněz za kvalitnější jídlo. 
Je to jedna z nejlepších investic, kterou znám. 

Jaký vztah máte k zahraniční kuchyni a jaká 
exotická jídla patří k Vašim oblíbeným? 
Vzhledem k tomu, že velmi často a rád 
cestuji, snažím se v jednotlivých zemích jíst 
typická místní jídla a speciality. To znamená, 
že můj vztah k zahraniční kuchyni je velmi 
kladný. Ať už jde o jižní Evropu, Francii 
nebo, a to především, asijskou kuchyni. Asi 
nejvíce jsem se zamiloval do thajských jídel. 
Speciální směs koření a chutí mi doslova 
učarovala. Nebylo v podstatě nic, co by mi 
v Thajsku nechutnalo. A to jsme vyzkoušeli 
i pečené šváby. Byla to delikateska. Když ně-
kde jsem, tak se snažím jíst jako domorodci. 
Ač milovník psů, v Koree jsem nevědomky 
kousek jednoho pozřel a kuriózní byla i živá 
chobotnice, kterou nám v Soulu naporcovali 
přímo vedle akvária na tržišti. Pro asi dvě 
stě místních, kteří se najednou seběhli, jsme 
byli obrovskou atrakcí. 

Umíte exotické dobroty připravit i doma?
Některá thajská jídla ano. Ovšem trošku 
tomu chyběla nenapodobitelná thajská 
atmosféra a kouzla místních kuchařů. 
Pracuji na sobě. 

V televizním pořadu „Neuvěřitelný 
svět rekordů a kuriozit“ jste vypil litr 
rozmixovaných žížal, snědl pět živých 
moučných červů, pozřel dokonce i sa-
ranče. Jak tato zvířátka chutnají? 

Musím říct, že velmi zajímavě. Pravda, žížaly 
nic moc, měl jsem co dělat. Saranče jako 
pomočená sláma a nejlépe červi. Křupne to, 
vyteče takové bílé mlíčko, a když je předtím 
máte na banánech, tak je to dokonce velmi 
lahodné. Každopádně proteiny se hodí. 

Máte rád televizní pořady o vaření? 
Sledujete nějaký pravidelně?
Abych byl upřímný, tak je nevyhledávám. 
Já se vlastně obecně na televizi moc 
nedívám. Párkrát jsme se s manželkou 
dívali na pořady Jamieho Olivera, a to 
mě bavilo. Je rychlý, pohotový, zábavný 
a jídla vypadala opravdu dobře.         

chutě slavných

Moderátor pravidelně boduje i v soutěžích popularity

S manželkou Kateřinou si rádi vychutnávají i exotické pokrmy

JOGURTOVÁ BUCHTA S OVOCEM
Doba přípravy: 40 minut
Ingredience: 2 kelímky bílého jogurtu, 
2 kelímky (od jogurtu) polohrubé mouky, 
1 kelímek cukru krupice, 1 prášek do pečiva, 
2 vejce, ovoce podle chuti čerstvé nebo 
kompotované

Postup: Uvedené ingredience smícháme, 
vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný 
plech a poklademe ovocem. Pečeme 
v předem vyhřáté troubě na 180 °C dozla-
tova. Po vychladnutí posypeme vanilko-
vým cukrem.

KOTLETY VE ŠLEHAČCE PODLE 
BABIČKY KÁJI
Doba přípravy: 90 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 4 ks vepřové kotlety (nebo prs-
ních řízků), 1 cibule, sůl, pepř, olej, nastrou-
haný sýr, 200 ml smetany ke šlehání, 1 vejce, 
petržel na posypání

Postup: Kotlety nebo prsní řízky nakle-
peme, osolíme, opepříme a dáme krátce 
osmahnout z obou stran do pekáče na zpě-
něnou cibulku na oleji. Kotlety zasypeme 
strouhaným sýrem, zalijeme šlehačkou 
s rozkvedlaným vejcem. Posypeme čerst-
vou petrželkou a pečeme dozlatova v trou-
bě vyhřáté na 180 °C přibližně 1 hodinu.
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Jste vlastníkem zajímavé sbírky 
limonádových a pivních uzávěrů. Jak 
dlouho je sbíráte, kolik exemplářů 
vlastníte a co bylo impulsem k zalo-
žení netradiční sbírky? Jak exempláře 
získáváte?
To už je dávná historie, jejíž začátek 
spadá do dob, kdy jsme každý něco 
sbírali a já jsem měl pro sbírání všeho 
možného nějakou větší slabost. Býval 
jsem takovým malým vetešníkem. Od té 
doby jsem hodně ubral, ale sbírka 
náramkových hodinek, fotoaparátů, ka-
mer, žiletek a lahvových uzávěrů mi zů-

stala. Sám je už dávno nevyhledávám, 
ale celá rodina to ví a vzhledem k tomu, 
že máme i hodně přátel v zahraničí, 
pořád přibývá spousta nových a nových 
exemplářů. 

Co najdeme ve Vaší vinotéce? Jakým 
vínům dáváte přednost? 
To by bylo na dlouhé povídání. Víno je 
další mojí velkou zálibou a vášní. Až 
budu jednou velký, chtěl bych být vina-
řem. I díky několika vinařským akcím, 
které jsem moderoval, stále pronikám 
do tajů vína a prakticky pořád nalézám 

jeho další obzory. Mám improvizovanou 
vinotéku v garáži a našli byste tam toho 
hodně. Pokud jde o odrůdy, tak nejraději 
mám sauvignon a ryzlink vlašský, dopo-
ručuji také výtečný Hibernal z letošního 
Salónu vín. 

Čím si připíjíte na Vánoce a Silvestra?
Mám rád pestrost, takže je to pokaždé tro-
chu jiné, ale když jinak nedáte... Například 
posledního Silvestra jsme s přáteli pili 
výborný sekt z Nového Zélandu z nesmír-
ně úrodné oblasti Marlborough od společ-
nosti Saint Clair. 

chutě slavných

KDO JE VOJTĚCH BERNATSKÝ
Oblíbený moderátor a sportovní komentátor vystudoval FAMU a od roku 1995 
působí ve sportovní redakci České televize. Začínal v Dobrém ránu, od roku 
1996 uvádí Branky, body, vteřiny a pravidelně moderuje přenosy z olympiá-
dy. Byl moderátorem zábavného pořadu Neuvěřitelný svět rekordů a kuriozit 
a Devatero řemesel a účinkoval i v pořadu Duety: Když hvězdy zpívají. Zabýval 
se produkcí animovaných filmů Aurela Klimta: Earsten Krvavého Huga (nomi-
nace na dětského Oscara), Kouzelný zvon, Pád, Fimfárum a Fimfárum Jana 
Wericha. Rád se potápí, cestuje a hraje tenis. V srpnu se oženil, s manželkou 
Kateřinou mají dceru Elišku. V posledních třech letech vyhrál anketu TýTý 
v kategorii sportovní moderátor.

 INZERCE

Léto 2015Léto 2015
FIRST MINUTEFIRST MINUTEFIRST MINUTE

již v prodeji

Zájezdy letecky 

8 dní již od 7 990 Kč800 600 600
www.dovolena.cz
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V maltské národní kuchyni se odráží histo-
rie i vlivy mnoha kultur, které se na území 
tohoto ostrovního státu vystřídaly. Určitě 
byste měli ochutnat divokého králíka, 
nazývaného místními fenek, kterého 
Malťané, nebo spíše Malťanky, upravují 
na mnoho způsobů. Ať už klasicky s čer-
veným vínem a česnekem, nebo pečením, 
dušením, smažením či se zapečenými 
těstovinami. Česnek nechybí ani v tradič-

ní rybí polévce aljottě, ke které můžete 
přikusovat vynikající maltský chléb nazý-
vaný hobz, patřící k nejlepším národním 
evropským chlebům vůbec. Nejlépe bude 
chutnat ten zakoupený v malém pekařství 
za rohem. A můžete si být jisti, že z vo-
ňavého obchodu jen s jedním kouskem 
lahodného pečiva neodejdete. 

Kostel pro každý den
Nejlepší doprovod k pokrmům tvoří kinnie, 
colový nápoj s pomerančovou příchutí 
a směsí hořkých bylin, který je k dostání 
na každém kroku. V kombinaci s rumem pak 
tvoří oblíbený drink Malta Libre. Pokud jste 
spíše pivaři, potěší vás místní pivo Cisk lager. 
Chutná i Australanům a Italům, k nimž se vy-
váží. Pořídit zde ale můžete i piva typu Red 
Leaf, John Bull nebo dovozové pivo české.
Malta je zemí neuvěřitelných 365 kostelů, 
což má za důsledek pohádková panoramata 
a navíc – na každý den v roce na modlení či 
návštěvu připadá přesně jeden. Do nového 
dne u moře vás tak probouzejí zvony, klapot 
podpatků místních žen mířících pro čerstvé 
potraviny na trh a jejich zvučné hlasy, které 
ač svou naléhavostí a tónem evokují hádku, 
jsou jen příjemným ranním sousedským po-
povídáním tetek, jdoucích na trh nebo z trhu 
a sdělujících si své zážitky.

Kouzlo nádražního bufetu
Malťané milují pečivo a nedá se říct, že by 
jejich kuchyně byla úplně zdravá. Oblíbené 
jsou pastizzi z listového těsta, jakési rychlé 
„pečivové svačinky“ během dne, jejichž 
náplní je buď ricotta nebo hráškový krém 
a prodávají se ve všudypřítomných pastizze-
riích.  Nejvíce nám chutnaly ty u řady stánků 
s občerstvením na rušném autobusovém ná-
draží hlavního města. Asi genius loci a hlad 
po nových zážitcích.         

Připravila Vladimíra Uhlířová, foto shutterstock

Zápisky  
z medového ostrova

potraviny ve světě

Voňavý pečený králík, křupavá 
datlová placička, z moře 
právě vytažená ryba, co se 
jen rozplývá na jazyku… 
Malta je zemí tisíce vůní 
a chutí díky své pestré 
historii a vlivu italskému, 
anglickému i arabskému. 
Nejvíce gurmánských zážitků 
nás však, věřte nebo ne, 
překvapivě čekalo na hlavním 
autobusovém nádraží 
v hlavním městě Valletta.

Stylové servírování v Mdině
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Svačina pravých rybářů
Záliba v pečivu obecně pramení pravdě-
podobně z historie, kdy se hlavní jídlo 
dne podávalo až večer, zatímco přes den 
farmáři, rybáři i řemeslníci zaháněli hlad 
velkými kusy vynikajícího maltského chleba 
plněného rajčaty, olejem, olivami, ančo-
vičkami nebo sýrem. Národním jídlem je 
pak, nepřekvapivě, pečivo ftira– rozkrojená 
placka s náplní, zvlášť oblíbená je varianta 
s tuňákem. I proto se již na palubě letadla 
cestou na Maltu podává tuňáková minib-
agetka s olivami jako žaludeční aklimati-
zace na ostrovní stravu. Sladkou tečkou 
a závislostí se snadno stane imqaret – něco 
na způsob našich božích milostí s datlo-
vou náplní. Zákusky s datlemi jsou hojně 
rozšířené a oblíbené, dopřát si ale můžete 
i vydatné dorty, na které se speciálně jezdí 
do kavárny ve městě Mdina. Její majitelé 
vyznávají půvabnou filozofii – štěstí si 
koupit nemůžete, ale můžete si koupit dort, 
a to je štěstí hodně podobné.

Světová inspirace
Nemusíte však být živi jen z produktů peká-
ren, restaurací je na Maltě přehršel a výběr 
jídla v nich odkazuje podobně jako spousta 
památek, zvyků a jízda vlevo na starou dob-
rou Anglii. Malta je nezávislá teprve padesát 
let a v minulosti sloužily restaurace nikoliv 
turistům, ale právě anglickým námořníkům 
a vojákům. Jejich hlavními chody bývala 
smažená vejce, fish and chips a samozřejmě 
čaj. Dnes si však můžete ve stínu kostelů 
s výhledem na moře dopřát také kuchyni 
čínskou, italskou, řeckou, maďarskou či 
indickou, ale i starodávnou maltskou.

Pozor na kaktusy
Z ryb je povinností ochutnat obzvláště lahod-
nou lampuku (dolphin fish), jejíž masíčko je nej-
lahodnější v období od září do Vánoc. Pokud si 
ji dáte v jednom z pobřežních městeček, může 
se vám stejně jako nám stát, že po objednání 
zaběhne majitelka do rybárny pro tu opravdu 
nejčerstvější rybu, staví se vedle v pekařství 
a za půl hodiny máte na stole manu nebeskou, 
doplněnou mističkami se saláty z opravdu 
vyzrálé lahodné zeleniny, po které se vám 
bude v rodně zemi potom stýskat. Do kufru si 
proto nezapomeňte přibalit místní med (dobře 
utěsnit, pečlivě zabalit) a voňavé citrony, sladké 
likéry z kaktusového ovoce (plody netrhat 
holou rukou, ostny o sobě budou dávat vědět 
ještě pár dní a to dost zřetelně a bolestivě), pi-
kantní chilli naložené v octu a husté a vynikající 
domácí marmelády.

Azurová radost
Zemědělství se věnují už jen pouhá dvě 
procenta obyvatel a políčka se zeleninou jsme 
viděli jenom na severu a na ostrově Gozo, stej-
ně jako opuštěné farmičky, na kterých už dnes 
nikdo pracovat nechce. Pěstuje se pšenice, 
ječmen, brambory, raná zelenina, víno, chová 
se dobytek, rozšířený je samozřejmě rybolov. 
Gozo jinak znamená „radost“, pyšní se stolo-
vými horami, nádhernými kostely, překrás-
ným Azzure Window a pobřežními salinami, ze 
kterých už se dnes sůl získává jen velice málo 
a většinu soli proto Malťané dovážejí. Opome-
nout byste neměli ani pomník Václava Havla, 
který byl slavnostně odhalen v listopadu 2013 
v zahradách Hastings ve Vallettě, přezdíva-
ných také „Zahrady milenců“ s nádhernými 
výhledy na města i moře.          

Lahodná a nám nepříliš známá opuncie Výběr sladkostí je nekonečný

potraviny ve světě

ravjul – taštičky na způsob italských 
raviol, plněné ricottou z Goza, vejci, sýrem 
a jemně nasekanou petrželovou natí
tirana – nákyp z makaronů, sekaného 
masa, kuřecích jater, listového těsta 
a bešamelu
bragoli – hovězí na olivách
ross-il-forn – zapečená rýže s vejci, 
cibulí a sekaným masem
ilsien biz-zalza tat-tadam – hovězí 
jazyk s rajčatovou omáčkou 
pulpetti – masové kuličky 
gbejniet tal-bzar – čerstvý sýr z Goza 
s olivovým olejem, vinným octem 
a množstvím pepře
hobz bis-zejt – chléb se směsí 
rajčat, cibule, česneku, oliv, kaparů, 
ančoviček a čerstvých bylinek 
bragioli – hovězí roláda plněná 
vepřovým nebo hovězím mletým masem 
bzar ahdar mimli – papriky 
plněné olivami, kapary, bylinkami 
a ančovičkami
torta tal-majjal bil-qara ohmar – 
v těstě zapečené mleté vepřové maso 
s dýněmi 
frakassija tal-haruf – skopové s chutí 
šťávy i kůry z citronu
stuffat tal-qarnit – pomalu vařená 
chobotnice s kaparovou omáčkou, 
červeným vínem, ořechy, olivami a rajčaty 
bebbux biz-zalza hadra – hlemýždi 
s pikantní omáčkou 
Gellewza a Ghirghentina – typická 
maltská vína

CO SI OBJEDNAT?
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potraviny ve světě

z MaltyRECEPTY

Ingredience: 2 cibule, 3 stroužky česneku, 5 rajčat, 1 lžíce protlaku, 
bobkový list, máta, majoránka, sůl, pepř, 800 g mořských ryb, 1/2 hrnečku 
rýže, šťáva z citronu

Postup
Cibule oloupeme a nakrájíme najemno. Česnek oloupeme a prolisujeme, 
společně s cibulí jej osmažíme na oleji. Přidáme nakrájená rajčata a lžíci 
rajčatového protlaku, bobkový list, mátu, majoránku, osolíme a opepříme. 
Nakrájené ryby vaříme na mírném ohni v dostatečném množství vody, do-
kud nevznikne silný vývar, zredukovaný přibližně na 1/5. Vývar důkladně 
promícháme s rajčatovou polévkou. Přidáme rýži a vaříme ji do změknutí, 
dochutíme šťávou z citronu.

RYBÍ POLÉVKA ALJOTTA 60 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 400 g rýže, 1 litr vody, 300 g mletého vepřového a hovězího 
masa, 350 g rajčat, 3 lžíce protlaku, 2 cibule, 100 g anglické slaniny, bazalka, 
petrželka, 100 g parmazánu, 4 vejce, sůl, pepř

Postup
Nakrájenou cibuli a slaninu opečeme na olivovém oleji. Přidáme rajča-
tový protlak, sekané maso a dusíme na mírném ohni. Nakrájíme olou-
paná spařená rajčata, vmícháme do směsi, osolíme, opepříme, přidáme 
petrželku a bazalku a přilijeme 1/4 l vody. Vaříme půl hodiny. Uvařenou 
scezenou rýži smícháme s omáčkou, polovinou nastrouhaného sýra 
a 3 rozšlehanými vejci, dáme do vymazané formy, zalijeme posledním 
vejcem a posypeme zbylým parmazánem. Přilijeme 3/4 l vody a důklad-
ně zamícháme. Zapékáme ve vyhřáté troubě při střední teplotě asi půl 
hodiny. Promícháme a pečeme přibližně 60 minut dozlatova.

ROSS IL-FORN (ZAPEČENÁ RÝŽE) 2 hodiny, pro 4 osoby

MALTSKÝ KRÁLÍK 
Ingredience: 1 králík (stažený a vyvržený), červené víno, 1 česnek, 
1 rajský protlak, olivový olej, bobkový list, sůl, pepř, tymián, rozmarýn, 
šalvěj

Postup
Králíka omyjeme a nakrájíme na malé porce. Připravíme si marinádu 
z vína, protlaku, 3 stroužků rozkrájeného česneku, bylinek a bobkového 
listu. Pečlivě promícháme. Porce králíka naložíme na 24 hodin 
do marinády. Necháme okapat, osolíme, opepříme. Marinádu přecedíme 
a povaříme na mírném ohni. Králíka potřeme česnekem a opečeme krátce 
na olivovém oleji. Přidáme bobkový list, zalijeme marinádou a dusíme 
do změknutí. Podáváme s vařenými brambory nebo bramborovou kaší.

60 minut + 24 hodin odležení, pro 4 osoby
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příběhy jídla

VII. VETERAN RALLYE & SRPNOVÉ HODOVÁNÍ 

22. – 23. 8. 2015, KUTNÁ HORA

MEZINÁRODNÍ ZÁVOD HISTORICKÝCH VOZIDEL DO ROKU 
VÝROBY 1936 SPOJENÝ S KULTURNÍM PROGRAMEM 
A BOHATOU NABÍDKOU DOBRÉHO JÍDLA A PITÍ.

Využijte výhodné spojení  rmy či značky s atrakti vním 
prostředím presti žního mezinárodního závodu a bohatého 
kulturního programu.

Oslovte na této rozmanité dvoudenní akci více jak 10 000 lidí.

Nabízíme exklusivní prostor k široké prezentaci produktů 
a služeb v rámci závodu a gastronomické akce přímo v srdci 
Kutné Hory na Palackého náměstí .

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

Dedeman_inz[210x297] 3.indd   1 27.11.14   9:47
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dobrodružství v kuchyni

Chystala jsem se k tomu opravdu dlouho. 
Ona totiž babička tvrdila, že rakvičky bez 
plynové trouby prostě neupečete. A já jsem 
plyn nikdy neměla. Pak mi ale právě Magda 
dodala odvahu: „Jde to i v elektrické. Jen 
musíš poznat tu pravou chvíli, kdy ztlumit 
teplotu.“ Magdě já věřím stejně jako babičce. 
Bylo rozhodnuto. 

Formičky na rakvičky jsem si v bláznivé na-
ději pořídila hned po svatbě. Na svou chvíli 
čekaly dlouhých pětadvacet let. A stejně 
jsem je použila jen z nouze. Babička totiž 
pekla rakvičky, čili vandličky, jak podle své 
kuchařky říkala, ve formičkách na velké 
pracny. Ty se nedochovaly. Proto jsem pro 
většinu těsta použila košíčky.

Originální vandličky
Samozřejmě jsem prošla recepty na internetu. 
Čistě ze zájmu. A překvapilo mě, jak moc se liší. 
Třeba v tom, že některé používají mouku. Nebo 
přidávají amonium. Pak jsem se zase pokorně 
vrátila k ohmatané Sandtnerce. Recept na van-
dličky byl babičkou založen a označen. 
Ovšem to bych nebyla já, abych si návod 
nepřizpůsobila. Jen trochu. A ve zdobení pak 
trochu hodně. Prvorepubliková mistryně 
vaření a pečení totiž vandličkám seřízne víčko 
a plní je poté šlehačkou. Dnes už rakvičky ne-
seřezáváme, to je jasné. Moje babička do nich 
ostrým nožem vydlabala dírku, naplnila je 

šlehačkou uvnitř a pak zdobila na povrchu. 
To mi připadá smysluplné. Jenže než došlo 
na zdobení… Když jsem viděla, jak mi ve skle-
nici přibývají bílky, pochopila jsem, proč 
jsme vždycky u babičky měli rakvičky a bezé. 
Nevím, jestli je to správný název, šlo o bílkové 
pusinky plné sekaných ořechů a mandlí. Pro-
stě vedlejší produkt. Co taky s tolika bílky…

Připravila Michaela Matuštíková, foto Michaela Matuštíková

Rakvičkový okamžik
Nejlepší rakvičky dělá 
kamarádka Magda, cukrářka 
v Krušných horách. Plní je 
vaječným koňakem, polévá 
čokoládou a šlehačkou 
nešetří. Jenže já jsem si 
umanula, že si konečně 
upeču takové, jaké dělávala 
babička.
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Žloutkové vandličky podle Marie Janků-Sandtnerové
Potřebujeme:
■  150 g moučkového cukru 
■  4 žloutky 
■  5 cm vanilky 
■  4 kapky citronové šťávy 
■  40 g převařeného másla

Postup

Žloutky, prosátý moučkový cukr, tlučenou 
prosátou vanilku a citronovou šťávu 
třeme půl hodiny. Pak formičky jako 
rakvičky vymažeme rozpuštěným máslem, 
těstem naplníme formičky do dvou třetin 
a pečeme je v dobře vyhřáté troubě. 
Jakmile vyskočí, dopečeme vandličky 
ve velmi mírně vyhřáté troubě do růžova. 
Zchladlé vyndáme z formiček, vrchní 
stranu opatrně seřízneme ostrým nožem 
a vandličky naplníme šlehanou smetanou.

Bezé, vedlejší produkt

Potřebujeme:
■  na 1 bílek 100 g cukru a 1,5 lžíce vody 
■   ořechy a mandle podle chuti, na 4 bílky 
jsem dala 2 hrsti od každého

Postup

Mandle spaříme, vyloupeme a nasekáme, 
ořechy nasekáme také. Cukr s vodou 
svaříme na bublinu. Z bílků vyšleháme 
tuhý sníh, tenkým pramínkem do něj 
za stálého šlehání naléváme horký cukr. 
Z hmoty tvoříme malé kopečky – pozor, 
nafouknou se – a sušíme je v troubě při 
140 stupních s cirkulací vzduchu. 

Rakve útočí
Třít půl hodiny žloutkovou hmotu, inu 
dobrá. V době šlehacích strojů je to 
snadné. Převařit máslo – recept nabízí dvě 
možnosti, tou druhou je kakaové máslo. 
Přiznám se, že jsem ho nikdy neviděla. 
Občas o něm čtu ve složení kosmetic-
kých krémů. Tak jsem převařila máslo, 
které znám. Vymazat, naplnit, šoupnout 
do trouby. Teď začalo dobrodružství. 
Trouba byla vyhřátá asi na 200 °C. Asi dvě 
minuty se nic nedělo. Pak se začalo těsto 
zvedat. Ale ne do obloučku, jaký mívají 
kupované rakvičky. Zvedalo se celé jako 
poklička. Ztlumila jsem troubu na 120 °C. 
Víčka stoupala a stoupala. Když vykoukla 
nad okraje formiček, začalo pod nimi přes 
boky bublat ven další těsto. Některé rak-
vičky se začaly přátelsky objímat. Jenže 
nerůžověly. Navíc rakvičky z cukrárny jsou 

žluté, nikoli růžové. A ty od babičky? To 
už si prostě nepamatuju. Tak jsem seděla 
u trouby na zemi, monitorovala cukroví 
a čekala. Magda měla pravdu. Jde o ten 
moment. Já ho nevystihla. Výtvory, které 
jsem vytahovala z trouby, se mi zdály růžo-
vé dost, nafouklé taky. Jenže když jsem je 
vyklepla z formiček, byly zespoda spálené.

Druhé podání
Další pokus, další tření, další sklenice bílků. 
Tentokrát jsem ztlumila teplotu hned, jak 
se začala víka zvedat a pustila jsem cirku-
laci vzduchu. To je ono. Ve chvíli, kdy jsem 
uznala pečivo za růžové, bylo tak akorát. 
Ten den už nebyl čas na zdobení, ale mu-
seli jsme samozřejmě výtvory ochutnat. 
A tak jsme učinili další zkušenost. Čerstvé 
rakvičky jsou uvnitř vlhké, což nám nijak 
zvlášť nechutnalo. Po týdnu, když došlo 

na šlehačku, už bylo cukroví vyschlé, 
drobné nerovnosti se daly ohladit ostrým 
nožem. Dobrý objev. Napeču si dopředu 
a až přijdou hosti, budeme jen zdobit šle-
hačkou. Vandličky byly vynikající. Jen se 
mi zatím nepodařilo upéct rakvičky nebo 
košíčky rovné. Vždycky jdou tak trochu 
z kopce.
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Je čas:
Konzumovat uskladněné 
ovoce a zeleninu – jablka, 
hrušky, kořenovou zeleninu, 
zelí a kapustu.

Odlehčit jídelníček 
po svátcích a vyzkoušet 
pokrmy z luštěnin nebo 
obilné kaše.

Dopřávat si zázvor, ať už 
čerstvý, nebo sušený.

Pít především černý čaj 
a červené víno, mají zahřívací 
účinek na organismus.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Jaké bylinky si mohu 
přes zimu doma pěstovat?

Vhodné k zimnímu pěstování jsou 
například bazalka, šalvěj, pažitka, máta, 
tymián, saturejka, meduňka, tymián, 
dobromysl, rozmarýn či levandule. 
Pro správný růst bylinek je důležité 
teplo, světlo a pravidelná zálivka. 
Bylinky prodávané v supermarketech 
slouží většinou jen k jednorázovému 
použití, pokud je ovšem přesadíte 
do prostornějšího květináče 
s dostatkem zeminy, vydrží i dále.
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TEST CHLORELLY
Ráda bych se zeptala, zda budete, či zda se chys-
táte, testovat kvalitu v poslední době tak velmi 
rozšířené chlorelly. Vaše stránky se mi líbí, a tak 
mne napadlo se na Vás obrátit s konkrétním ná-
mětem na testování. Kvůli zdravotním potížím 
jsem se rozhodla tuto řasu vyzkoušet, ale byla 
jsem zaskočená, co výrobců chlorelly a zeleného 
ječmene existuje a jsou mezi nimi dost zásad-
ní finanční rozdíly. Každý samozřejmě tvrdí, že 
jeho chlorella vyrůstá v nejlepších podmínkách, 
ale jak poznat kvalitní chlorellu a kvalitní zelený 
ječmen od nekvalitního? Jednoho výrobce jsem 
již vyzkoušela a výsledky žádné, kamarádka tvr-
dila, že jsem poddávkovaná, ale dodržela jsem 
maximální dávkování. A teď je tedy otázka, zda 
účinky nebyly vidět kvůli špatné kvalitě chlorelly, 
kvůli malému dávkování... Jsem ráda, že existují 
redakce, které svým testováním pomáhají zákaz-
níkům a ve výsledku poctivým výrobcům, které 
jistě každý rád podpoří zakoupením jejich pocti-
vého výrobku. Předem děkuji za Vaši odpověď 
a přeji spoustu spokojených a vděčných čtenářů.

Šárka Kubcová

Děkujeme za pochvalu a za Váš námět k testování, 
zařadíme jej do našeho plánu pro rok 2015. Chlo-
rellu testovala na přítomnost těžkých kovů napří-
klad Světová zdravotní organizace (WHO), která 
na základě výsledků srovnání suroviny od 17 doda-
vatelů došla k závěru, že nejčistší chlorella pochází 
z Taiwanu. Problematické bývají dle údajů Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce především 
produkty z Číny, které mohou obsahovat nadlimit-
ní množství olova.

redakce
 

ŠKŮDCE V MERUŇKÁCH
Na vašem portále jsem se dočetl o předvánočních 
kontrolách potravin. Zvýšení počtu kontrol je jis-
tě chvályhodná věc, méně potěšující je informa-
ce o přítomnosti škůdců v sušených meruňkách. 
Jak mám tedy vybírat sušené ovoce, pokud bych 
se o svátcích rád obešel bez přítomnosti zmiňo-
vaného mlékohuba v naší domácnosti?

Antonín Lišák

Prodej potravin napadených škůdci a zapáchají-
cích po kvašení představuje ohrožení spotřebitelů 
a je významným porušením práva. Jakmile SZPI 
takto kontaminovanou potravinu objeví, je staže-
na z oběhu a zakoupený produkt je možné vrátit 
prodejci. Zmiňovaný mlékohub obecný lehce unik-
ne naší pozornosti, neboť se jedná o roztoče prů-
hledného zabarvení a drobné velikosti, odhalit jej 
můžete lupou s přibližně 40násobným zvětšením.

redakce

Bylinka měsíce

Zvyšuje krevní tlak a tím zlepšuje krevní 
oběh. Odstraní pocit chladu v našich 
končetinách, zvyšuje koncentraci a celkově 
posiluje, což oceníme především v zimním 
období. Ve formě tinktury pomáhá uvolnit 
namožené svaly, proto nám může být 
dobrým pomocníkem při zimních sportech. 
V aromaterapii pomáhá při bolestech hlavy. 
Ve formě čaje podporuje pocení a trávení, 
má močopudné účinky a pomáhá při 
menstruačních bolestech. V kuchyni jeho listy 
jehličkovitého vzhledu dávkujeme opatrně – 
díky nahořklé chuti se osvědčí v polévkách, 
zeleninových pokrmech nebo při přípravě 
masa. V šatníku dokáže zahnat moly.

Rozmarýn lékařský

čtenářská dvoustrana

Leden
Napsali jste nám na FB

Otázka: Zapojujete se 
do charitativních akcí typu 
Národní potravinová sbírka? 

„Líbí se mi, že přispívám konkrétním 
lidem v konkrétní akci. Už mám nakou-
pené těstoviny a konzervy a předám je 
v rámci Národní potravinové sbírky.“

„Potraviny by měly darovat obchody, 
kterým leží na skladě a nemohou je včas 
prodat, a ne aby jim je zákazníci zaplatili. 
Do tohohle podvodu se nezapojím.“

„Proč nepomoci někomu, kdo se nemá 
tak dobře jako my?“
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele
Pořiďte si roční předplatné časopisu Svět potravin 
a získejte skvělé výhody: na předplatném nyní ušetříte 
58 Kč, neboli získáte 12 čísel za cenu 10 a zdarma můžete 
dostávat na svůj email aktuální informace o nebezpečných 
potravinách na trhu.

K předplatnému navíc získáte zcela zdarma knihu 
Moderní česká kuchařka!

TEST vlašských salátů:  
Krutá pravda o jejich složení

Výhody a rizika alternativního 
způsobu stravování

Revoluce v jídelních lístcích

Jak si vyrobit domácí šunku?
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 26. ledna

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. 

DOPŘEJTE SI DOBROU

A NEDEJTE NA MÝTY, ŽE JE NEZDRAVÁ.

WWW.ALBATROSMEDIA.CZ – SLEVY AŽ 25 %

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
SVĚT POTRAVIN

Pro:
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fejeton

A už je tu zase konec roku, povzdechneme si 
s nostalgií, překvapením i s úsměvem, který je 
tak trochu pokusem obelhat smutek nad 
uplývajícím časem. A abychom nepropadali 
přílišné beznaději, dáváme se do plánování 
silvestrovských oslav, domlouváme si s přáteli 
divoké párty, promýšlíme zásoby alkoholu 
a nakupujeme množství pyrotechniky, v jejímž 
blýskavém půlnočním rachotu se dá na chvíli 
zapomenout na strasti roku minulého i toho 
očekávaného. Cestovní kanceláře lákají 
na novoroční oslavy do evropských a svě-
tových metropolí.  Například do Paříže. 
Na Champs-Élysées, nebo přímo pod rozzá-
řenou Eiffelovku, kde tisíce lidí v karnevalové 
atmosféře oslavují příchod nového roku. Ale 
v Paříži se dá strávit Silvestr úplně jinak, v kli-
du, tiché přátelské atmosféře. Díky tomu, že 
od odpoledních hodin jezdí městská doprava 
zdarma, se můžete přesouvat ze čtvrti do čtvr-
ti a užívat si pohody bloumáním po ulicích 
i skvělého jídla v úžasných bistrech, brasse- 
riích a restauracích: třeba pečeného jehněčí-
ho ramínka plněného česnekem nebo vařené 
telecí hlavy či úžasných telecích ledvinek, 

hovězího na burgundském víně, pak si dát le 
plateau de fromages – prkénko se skvělými 
sýry, a končit tarte tatin – jablečným koláčem. 
Jako aperitiv pro pány je skvělý pastis, pro 
dámy třeba Kir royal nebo Byrrh, jehož zákla-
dem je nekvašený mošt z červených hroznů, 
destilát z hroznů a alkoholizované víno ochu-
cené výtažkem z kůry chinovníku, sušené po-
merančové kůry, kakaových bobů a kávových 
zrn. A nechcete-li příliš utrácet za víno, držte 
se obyčejného vin de pays, které je nakonec 
stejně dobré jako drahé značkové. Ovšem 
ke kávě po půlnoci nezapomeňte na digestive 
– co třeba calvados nebo armagnac?
Bez shonu, bez rezervací, všude je vlídně 
a klidně. Lidé na ulicích se na sebe usmívají, 
nikdo se nepřejídá ani neopíjí, rachejtle nikde 
z oken nebouchají, takže třeba ani v tak 
bohaté čtvrti jako je Marais nemáte pocit, že je 
nějaký výjimečný den. Vloni jsme poslední den 
roku strávili se ženou v malé restauraci v této 
čtvrti, kam nás zcela náhodou nohy zanesly, 
když jsme putovali nazdařbůh z Montmartru. 
Z ulice jsme uviděli volný stolek, tak jsme vešli, 
usedli a zůstali přes půlnoc. Plno, u baru se 

na malém místě občas tancovalo, o půlnoci 
patron obešel stoly, s každým hostem se po-
líbil, každý dostal sklenku šampaňského, kdo 
si chtěl připít, připil, kdo chtěl zůstat ve svém 
soukromí u stolku, jen pozdvihl sklenku, 
a některé zamilované dvojice ani nepřerušily 
šťastnou společnou chvíli. Jako přelud vešla 
před půlnocí do restaurace dvojice: krásná 
starší dáma v bílém kožichu až na zem, rudém 
klobouku a rukavičkách téže barvy, s pá-
nem v klobouku staženým do čela a kabátu 
s vyhrnutým límcem. Dali si šampaňské, 
popíjeli a bavili se, aniž by si odložili, o půlnoci 
si s námi připili, dáma ladně sundala kožich 
a chvíli tančila sama se sebou, láskyplně 
pozorována svým partnerem, pak náhle 
zastavilo před skleněnou stěnou na ulici auto, 
dvojice zamávala a zmizela stejně podivně, 
jako se objevila. Třeba ti dva byli ten starý 
rok: zjevují se znenadále v každém posledním 
dnu roku na různých místech Paříže, aby se 
rozloučili. Třeba. Zůstala po nich jen vůně 
Chanel N° 5 a Yves Saint Laurent a nádherný 
pocit tajemství, který zdobil tuto poklidnou 
noc, v níž cosi končí a cosi začíná. 

Tajemná půlnoc v Paříži
Připravil Otakar Kosek, foto shutterstock
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křížovka

Vážení čtenáři, milí spolupracovníci, 
děkujeme za vaši přízeň v roce 2014, přejeme vám krásné prožité vánočních svátků  
a do nového roku mnoho štěstí, zdraví, radosti a úspěchů.  
I v roce 2015 se budeme snažit přinášet vám kvalitní, praktické a užitečné informace  
o všem zajímavém, co se ve světě potravin událo.

        redakce časopisu Svět potravin
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