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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) 7 z 10 výrobků původem z Česka
Na dárek se mohou těšit:   Antonín Šimek, Liberec 

Blanka Stárková, Liberec 5 
Jaroslav Buriánek, Ústí nad Labem

V Penny čteme etikety za vás. Hledejte na prodejnách 
potraviny označené symbolem zeleného jablka. Tento 
symbol zaručuje kvalitu, bezpečnost a správné značení 
potravin. A navíc můžete vyhrát nákup v hodnotě 
3 000 Kč. Nakupte v PENNY nad 350 Kč, získejte stírací 
kartu a vyhrajte. Více informací na www.penny.cz.

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

V PENNY má hovězí maso značky Dobré maso  
etiketu barvy?
a) žluté
b) modré
c) červené

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Novinky  
na trhu

Ptejte se nás  
v Poradně

Výsledky  
redakčních testů

více na www.svetpotravin.cz

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

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. 

Černý trh s vínem, atropin v dětské kaši nebo 
sušené ovoce napadené škůdci – o všech 
případech vás pravidelně informujeme 
v rubrice Nebezpečné potraviny. Chcete mít 
informace o zdraví nebezpečných produktech 
jako první? Zaregistrujte se na našem portále 
a už nikdy nebudete mít po nákupu důvod 
k reklamacím.

Zajímá vás, jak to asi vypadá v kuchyni 
slavných? Nahlédněte pod pokličku Ladislavu 
Županičovi, Petře Černocké nebo Ivaně Jirešové 
v naší rubrice Recepty osobností.

Časopis Svět potravin naleznete 
i na facebooku! Staňte se naším fanouškem 
a budete jako první vědět o nebezpečných 
potravinách, získáte sezónní tipy i výsledky 
odborných testů. Navíc nám můžete psát 
náměty nejen na testování, ale i zkušenosti 
s nákupem potravin a přidávat komentáře 
k aktuálním událostem.

Diskutujte o tématech, která hýbou 
světem potravin – jaký je váš názor 
na uvádění potravinových alergenů 
na jídelníčcích v restauracích? 

Pomáhá vám při nákupu seznam zemí, odkud 
prodávané potraviny pocházejí? Sdílejte své 
názory s ostatními spotřebiteli na našem 
facebooku!

Najdete na webu
www.svetpotravin.cz

oficiální čas obdarovávání sice skončil, ale pokud chcete 
svým blízkým dělat radost i během roku, zkuste třeba 
jedlé dárky. Inspirovat se můžete například naší tradiční 
rubrikou Dobrodružství v kuchyni či novým seriálem 
Uvařte si sami, ve kterém se seznámíte s výrobky, které 
běžně nakupujeme v obchodech, ale s trochou péče, 
času a šikovnosti si je můžeme dopřát i v domácích 
podmínkách. Máloco řekne „Mám tě rád“ tak přesvědčivě 
jako vlastnoručně vyrobená paštika, do které jste 
s nasazením vlastního zdraví a nervů vypižlali srdíčkový 
čtyřlístek, nebo poctivá domácí šunka. Ovšem pozor na to, 
komu dárek chcete věnovat. Dopředu si proveďte pár 
dobře mířenými otázkami průzkum, zda uděláte dotyčnému dárkem radost, či ho 
spíše otrávíte. V tom lepším případě jen obrazně, v tom horším doslova, pokud je 
na některou z ingrediencí alergický. Až někdy potkáte Brada Pitta či Gwyneth Paltrow 
a budete jim chtít dát najevo svou náklonnost, na srdíčkovou paštiku i pečlivě 
zabalenou šunku zapomeňte. Patří totiž, stejně jako mnoho dalších slavných, mezi 
vyznavače alternativního způsobu stravování a masový dárek by určitě neocenili. 
I to se dočtete v tomto čísle.
Právě méně obvyklým způsobům stravování se budeme věnovat v novém seriálu, 
který nyní začíná. Seznámíte se nejen s nejznámějším vegetariánstvím, ale postupně 
zabrousíme také do tajů veganství, frutariánství, vitariánství či makrobiotiky. Pokud 
si chcete některý z těchto jídelníčků v rámci novoročního odlehčení vyzkoušet, nic 
vám nebrání. Ovšem pozor, pro konzervativní strávníky to bude asi komplikovanější, 
než se na první pohled zdá. Se všemi těmito způsoby stravování je v naprosté většině 
případů spojeno také ideologické přesvědčení – ať již láska ke zvířatům a boj za jejich 
práva či příklon k východním filozofiím. Bez tohoto základu bude vyloučení masa, 
živočišných výrobků či všech produktů kromě ovoce tvrdým oříškem. 

Krásný únor všem přeje
Kateřina Kmecová, editorka
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Přečtěte si
Maminko, vyprávěj o vaření
Po úspěšných knížkách Ba-
bičko, vyprávěj a Dědečku, 
vyprávěj připravila autorka 
Monika Kopřivová titul Ma-
minko, vyprávěj o vaření. 
Jedná se o knížku, kam může 
maminka nebo babička za-
chytit rodinné kuchařské 
tradice, zkušenosti a tipy, 
zaznamenat nejlepší recep-
ty, vyprávět o jejich historii a o zážitcích s nimi spojenými. 
Se svými nejbližšími se může podělit o tajemství přípravy 
polévek, hlavních jídel, moučníků a dalších dobrot. V kníž-
ce je prostor pro vložení fotografií ať už výsledných pokrmů 
nebo událostí, pro které byly připravovány. Maminko, vyprá-
věj o vaření je milým dárkem pro všechny maminky a babič-
ky. Po vyplnění knížky vznikne originální rodinná kuchařka, 
která se stane cenným pokladem pro další generace. Vydává 
Babičkářství, cena 490 Kč.

Snadno a rychle
Renomovaný autor gastro-
nomických bestsellerů Ro-
man Vaněk nabízí čtenářům 
111 receptů, které mají jed-
no společné – jídla připra-
víte rychle. Recepty nejsou 
složité a vycházejí z běžně 
dostupných surovin. Hlavní 
důraz je kladen na rychlost 
přípravy a s pomocí této 
knihy zvládne uvařit i na-
prostý začátečník. Kuchařka 
zaujme svou jednoducho- 
stí, perfektně zpracovanými 
recepty „krok za krokem“ 
a více než dvěma stovkami fotografií každého milovníka 
dobrého jídla. Vydává Prakul, cena 399 Kč.

Nevíte, co jíte
Na českém trhu se objevu-
je kontroverzní kniha Ne-
víte, co jíte od uznávaných 
českých odborníků na výži-
vu RNDr. Petra Fořta, CSc. 
a Ing. Ivana Macha, CSc. 
Víte, kdo nebo co rozhoduje 
o tom, co budete jíst? Autoři 
ve své knize mimo jiné odha-
lují spolupráci producentů 
potravin a prodejců s cílem 
prodat i méně kvalitní pro-
dukty a jejich manipulaci 
s veřejným míněním a zákaz-
níky. Kniha vás důkladně provede současným světem po-
travin a tipů i triků, které se v něm odehrávají. Na stránkách 
knihy si přečtete utajované informace o zákulisí spoluprá-
ce výrobců potravin a vědeckých institucí, o zakrývání 
kontroverzních faktů a problémů, které se týkají potravin, 
ale i návody a doporučení, jak se vyznat v záplavě různých 
doporučení, tipů a pouček týkajících se potravin. Vydává 
BizBooks, cena 349 Kč.
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Ve velkém sále Dělnického domu Oslavany se 
koná třetí ročník Velkého zimního festivalu 
malých pivovarů. Budete mít možnost 
ochutnat velké množství piv z řady malých 
pivovarů z celé České republiky. Chybět 
samozřejmě nebude bohaté občerstvení vhodné 
k pivu, doprovodný program ani pivní suvenýry.

Čokoláda mnoha chutí 13. až 14. února
Že čokoláda není jen tabulka, kterou zakoupíte 
ve kterémkoli obchodě, vás přesvědčí 
Čokoládový festival v Olomouci. 
Návštěvníci se seznámí se spoustou 
dalších čokoládových výrobků, jako 
jsou čokoládové pralinky i pivo, řadou 
nezvyklých příchutí, například chilli, zázvorem 
a různými druhy ovoce.

Mistři jídla i kávy 19. až 22. února
Již 9. ročník má před sebou tradiční veletrh 
gastronomie a zařízení pro hotely a restau-
race Top gastro & hotel, konaný tradičně 
na Výstavišti v pražských Holešovicích. Na ve-
letrhu se budou prezentovat firmy poskytující 
vybavení, distributoři nápojů, baristé a po-
chopitelně mistři kuchaři prezentující českou 
i mezinárodní kuchyni.

kalendárium

Pivo slaví v Táboře 11. až 14. února
Prestižní odborná degustační soutěž o Zlatou pivní 
pečeť, desítky druhů piva z domácí i zahraniční 
produkce velkých i menších pivovarů a pestrý 
výběr gastronomických specialit, to budou tradiční 
Reprezentační slavnosti piva 2015 v Táboře. 
Nebude chybět ani bohatý kulturní program 
zajištěný oblíbenými hudebními kapelami.

Moravské uzené zažívá v období masopustního 
veselí dokonce dva vrcholy. Na začátku měsíce 
ochutnáte tuto pochoutku v Bystřici nad 
Pernštejnem, od 28. února do 1. března pak 
maso provoní hrad Veveří. Těšit se můžete 
na ty nejlepší pochoutky z uzeného masa, 
zapojené i do soutěží v řadě kategorií.

Moravská pochoutka 7. až 8. února

7. únoraTanec a luxus
Rádi tančíte, ale myslivecké plesy jsou vám 
málo? Dopřejte si luxusní Ples v Opeře. 
V budově Státní opery Praha na vás čeká 
bohatý a oslnivý kulturní program, ale také 
unikátní gastronomický zážitek, neboť 
na přípravě menu se podílejí ty nejlepší 
cateringové společnosti a zaměření chodů se 
upravuje podle tématu aktuálního ročníku.
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Když máte chuť na exotiku
Oblíbili jste si lehkou asijskou kuchyni? Máte rádi sushi, ale někdy 
prostě nemáte čas ani náladu na jeho zdlouhavou přípravu? Novin-
kou prodejen Lidl je čerstvé sushi připravené k okamžité konzumaci. 
Sushi je zabaleno v praktické krabičce, takže si ho můžete dát jako 
rychlý oběd v práci, nebo si ho můžete 
koupit cestou domů k večeři. Box obsa-
huje sojovou omáčku, nakládaný zázvor 
a wasabi pastu. Vybrat si můžete ze dvou 
variant – Sushi to go Naniwa (190 g) nebo 
Ikuno (200 g) pořídíte exkluzivně v prodej-
nách Lidl za 79,90 Kč.

Slivovice k narozeninám
Společnost RUDOLF JELÍNEK a.s. stočila výjimečnou slivovici, kte-
rá dvacet let zrála v dubových sudech a vznikla k příležitosti 120 let 
existence firmy. Díky dlouhému zrání a kombinaci několika odrůd 
má slivovice netypickou chuť, blížící se koňaku. Obsah alkoholu 
je 44,5 %. Slivovice se stáčela ručně a prodává se ve speciálních  
lahvích na dřevěných podstavcích a umístěných v kazetě. Limi-
tovaná edice nazvaná Family Reserve bude obsahovat jen při-
bližně tisíc lahví o obsahu 0,7 litru a dostupná bude ve vybraných 
obchodech za cenu v rozmezí tří  
až pěti tisíc korun.

Čirá i tajemná
Pokud jste sběrateli lahví limitovaných edicí, ne-
nechte si ujít minerální vodu Evian, která se spojila 
s módním domem Kenzo. Když je láhev plná, fungu-
je jako lupa. Fialový vzor narušuje osamělá světle 
zelená klikatá čára: pohled na vysoce čirý obsah 
je tak narušený a zkreslený. Limitovaná edice 
EVIAN bude v Česku a na Slovensku dostupná 
ve velikosti 75 cl, v dalších zemích bude v prodeji 
i ve variantě 33 cl. Objeví se ve vybraných restau-
racích a prodejnách po celém světě, a to za cenu 
klasické vody značky Evian.

Posnídejte po anglicku
Když se řekne anglická snídaně, všichni si vybavíme slaninu, 
párky, vejce, fazole, rajčata, houby a tousty. U správné královské 
snídaně by neměl chybět ani anglický snídaňový čaj. Vyzkoušet 
můžete novinku od značky Lipton – English Breakfast, kterou 
si užijete nejen k snídani, ale také kdykoliv během dne. Lipton 
English Breakfast je tradiční směsí těch nejkvalitnějších černých 
čajů pocházejících z Keni, Jávy, Sumatry, Cejlonu a nejlepších 
plantáží v Africe. Balení čajů obsahuje 25 sáčků a je k dispozici 
za doporučenou cenu 36,90 Kč.

Sladká mánie
Mlékárna Valašské Meziříčí se rozhodla navázat na spolupráci se 
společností Dairy4Fun a rozšířila řadu mléčných dezertů pro děti, které 
ukrývají malé překvapení. Nové svačinky nabízejí roztomilé figurky 
psíků různých ras z edice Kid's world dogs I. nebo rozličné postavičky 
z pirátského světa Cool Pirates. Lahodná mléčná pochoutka krémové 
konzistence s čokoládovo-
vanilkovou příchutí 
je originální drobnou 
pozorností pro radost 
i na zub. Dezerty jsou 
k dostání za cenu 22,90 Kč.

Nápoj s vůní dálek
Alpro představuje novinku v podobě přírodního 
kokosového nápoje s obsahem vápníku, vitaminu 
D a B12. Zasluhuje si své místo v kuchyni jako 
netradiční ingredience při pečení, jako součást 
koktejlů i zdravá snídaně s porcí cereálií. Nápoj je 
bezlaktózový a lehce stravitelný, vhodný i pro osoby 
dodržující bezlepkovou dietu. Obsahuje pouze 
přirozeně se vyskytující cukry. Svojí nízkou kalorickou 
hodnotou potěší i ty, kteří si udržují štíhlou linii. Litrové 
balení nápoje je k dostání v prodejnách DM drogerie, 
Tesco, Globus a Billa za 69,90 Kč.

Obejdou se bez éček
Stále více zákazníků se při koupi masných výrobků zajímá o údaje 
na etiketě. Sledují hlavně obsah masa a množství přídatných látek. 

Pro zákazníky upřednostňující výrobky „bez 
éček“ přináší Drůbežářský závod Klatovy 
dva nové výrobky – Kuřecí klobásu EXTRA 
bez E a Kuřecí šunkový salám EXTRA bez E. 
Klobása má ve srovnání s typickými klobása-
mi méně tuku a vyšší obsah bílkovin, salám 
je díky nízkému tuku vhodný i při redukčních 
a nízkocholesterolových dietách. Uzeniny ne-
obsahují žádné fosfáty, dusitany ani barviva.

Dress code: růžová
Sycený nápoj Original River Pink Lemonade vyniká 
nejen svou výraznou růžovou barvou, ale zejména 
zajímavým propojením sladké jahody s osvěžujícím 
citronem. Svěží ovocnou chuť limonády Original 
River Pink Lemonade si do sytosti užijete v mnoha 
různých variantách. Nápoj je totiž osvěžující jak sa-
motný s kostkami ledu, tak i jako součást různých mí-
chaných alkoholických či nealkoholických koktejlů. 
Novinku zakoupíte za doporučenou maloobchodní 
cenu 24, 90 Kč (1,5 litru).

novinky na trhu
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Darovat potraviny potřebným je od konce loňského roku jednodušší, neboť výrobci i obchodníci 
jsou osvobozeni od placení daně z přidané hodnoty. Organizátoři sbírek domluvili změnu s mini-
sterstvem financí. Prodejci i producenti museli u jídla, které chtěli darovat, odvádět DPH ve výši 
15 % – tedy stejně jako u potravin, které prodávali za běžnou cenu. Darování potravin tak bylo fi-
nančně i organizačně značně nevýhodné. Společnosti musely odvádět 15 % daň z původní prodejní 
ceny výrobku a zároveň každou položku uvést v darovací smlouvě. „Věříme, že přijetí této legisla-
tivy bude ku prospěchu správné věci a povede k tomu, že bude zajištěn ještě větší přísun potravin 
potřebným,“ uvedla Irena Vlčková ze Svazu obchodu.

Dary bez daně

Máte rádi šumivá vína? Že nemusejí být jen součástí výjimečných příležitostí, se nás snaží přesvědčit nově 
založený spolek Klasický sekt. Sekt může být i vhodnou tečkou za celodenním shonem či vytříbeným 
dezertem po chutném obědě. Zakladatelé spolku uspořádali také první Den klasického sektu, na kterém 
se představilo sedmnáct vinařů z Čech a Moravy, kteří vyrábějí šumivá vína tradiční metodou kvašení 
v lahvi. Geografické podmínky v našich končinách výrazně připomínají ty ve francouzské oblasti 
Champagne, kolébce nejlepších sektů na světě. Jsou zde proto skvělé předpoklady pro výrobu výborných 
českých šumivých vín.

Ať to pěkně šumí!

Studenti Střední školy společného stravování z Ostravy–Hrabůvky ovládli soutěž MAKRO 
HoReCa pětiboj a ze soutěže si odvezli zlatou medaili. Na druhém místě skončilo Střední 
odborné učiliště gastronomie U Krbu z Prahy a třetí místo obsadili studenti ze Střední 
školy a Vyšší odborné školy cestovního ruchu z Českých Budějovic. Ve finále se mladí 
kuchaři a číšníci museli vypořádat s pěti disciplínami – barmanská a baristická soutěž, 
kuchařský pětiboj, týmová práce v kuchyni a obsluha v soutěžní restauraci. „Gastro-
nomické školy podporujeme, protože chceme zdůraznit důležitost kvalitního vzdělání 
a vaření z prvotřídních surovin,“ říká Petr Olbrich ze společnosti MAKRO.

Nejlepší budoucí kuchaři
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co se kde šustne

Maso od oblíbeného řezníka, čerstvá zelenina od zelináře, voňavý chléb od peka-
ře, dary moře od rybáře a výběrové potraviny, za kterými je příběh. To vše na jed-
nom místě – v Praze v Dlouhé 14. Obchod se ale nehodlá stát supermarketem, 
protože cílovou skupinou jsou lidé, kteří nejsou spokojeni s každodenní nabídkou 
obchodních řetězců a rádi by za rozumné ceny nakupovali čerstvé potraviny 
s jasným původem. Najdete zde výrobky od osvědčených firem, jako jsou Moje 
Kredenc, Kunratická Stodola, řeznictví Ladislava Francouze nebo rybárna Blue 
Fjord. „Dlouhá je živá a rušná ulice a stejně takový bude i sortiment, pokaždé vás 
bude čekat něco nového,“ říká manažer projektu Jakub Musial.

Tak trochu jiné nákupy

Obří marmeláda
Víte, co může vzniknout z 50 kilogramů citronů, 50 kilogramů cukru a 20 litrů 
šampaňského? Třeba největší marmeláda na světě. Podnikatelka Blanka Milfaitová, 
která se svými marmeládami sklízí úspěchy po celém světě, metrákem pochutiny naplnila 
speciální obří sklenici. Uvařila tak dvakrát tolik marmelády, než byl dosavadní rekord. „Pro 
citronovou se šampaňským jsem se rozhodla proto, že letos vyhrála na marmeládovém 
mistrovství světa,“ řekla Milfaitová. Její marmelády se dostávají na královské i prezidentské 
stoly, zákazníky má po celém světě. Je držitelkou ocenění Nejlepší marmeláda na světě 
a Nejlepší výrobce marmelády na světě, celkem více než desítky medailí.

www.svetpotravin.cz 7
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Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Různé druhy alergií postihují až 30 % 
populace a tento poměr se neustále 
zvyšuje. Proto Evropská unie přistoupila 
k legislativní úpravě uvádění alergenů 
na balených i nebalených potravinách 
a v hotových pokrmech. Tuto povinnost 
zavádí nový zákon o potravinách, účinný 
od 13. prosince roku 2014. Počet alergenů, 
o jejichž přítomnosti musí být zákazník či 
strávník informován, je stanoven na čtrnáct 
a jejich výčet naleznete v tabulce. Jedná 
se o nejčastější látky, které citlivým lidem 
mohou způsobit zdravotní potíže, případně 
je i ohrozit na životě. Za další alergeny lze 
považovat též jablka, hrušky, meruňky, 
broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické 
byliny, ale ty se označovat nemusejí. 
 
Fast food i michelinská restaurace
Povinnost uvádět alergeny obsažené 
v potravině či pokrmu se týká všech výrobců 
potravin a všech článků veřejného stravování, 
jako jsou restaurace, jídelny, nemocnice, 
sociální ústavy, prodejny, pekárny atp. 
Školním jídelnám se nechává prostor při 
aplikaci toho ustanovení, zejména s ohledem 
na charakter konkrétního školského zařízení. 
Jídelna má stejnou informační povinnost 
jako každý jiný výrobce potravin a pokrmů, 

tedy zřetelné označení pokrmu alergenní 
složkou, není však povinna brát při výrobě 
jídel a tvorbě jídelníčku zřetel na jednotlivé 
strávníky s potravinovou alergií a vyhovět 
jejich žádosti o úpravu.   
I dříve existovala řada restaurací, které 
na alespoň některé alergeny v jídelních 
lístcích upozorňovaly. Nové nařízení se týká 
všech restaurací bez rozdílu – fast foodů, 

čínských bister, horských chalup i luxusních 
restaurací v centrech měst. Původně přitom 
hrozilo, že legislativa půjde v regulaci ještě 
mnohem dál. Podle prvních návrhů byla jídla 
podávaná v restauracích postavena na stejnou 
úroveň jako balené potraviny v obchodech 
a jídelní lístky tak měly obsahovat nejen výčet 
obsažených alergenů, ale celé složení, k čemuž 
však Brusel nakonec nepřistoupil.

„Prosím vás, je to jídlo bez lepku?“ 
„Není do polévky přidaná smetana?“ 
Pokud máte nějaká zdravotní omezení a jste 
nuceni v restauracích pátrat po složení pokrmů, 
víte, že se ne vždy doberete uspokojivé 
odpovědi. Od prosince loňského roku by váš 
boj měl být usnadněn povinností restaurací 
uvádět obsažené alergeny. Co všechno se nově 
v jídelních lístcích dočteme?

potravinová policie

Revoluce 
v jídelních lístcích
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Postihy budou vysoké
Od 13. prosince loňského roku je možné 
důsledné dodržování zákona vymáhat. 
Ačkoli kontroloři, kteří jsou dozorem 
nad restauracemi pověřeni, slibovali, 
že zpočátku bude jejich role spíše 
poradní, od Nového roku sahají také 
k udělování pokut. Jejich maximální výše 
je stanovena na 3 miliony korun. A nejen 
to, restauratéři jsou nově ohroženi také 
žalobami ze strany zákazníků, jimž by 
v případě nesplnění povinnosti alergeny 
způsobily zdravotní obtíže, případně 
i zdravotních pojišťoven, které by léčbu 
hradily. V takovém případě by však bylo 
nutné nade vší pochybnost prokázat, že 
zdravotní obtíže byly vyvolány obsaženým 
alergenem, na nějž nebyl zákazník 
v rozporu se zákonem upozorněn.

Restaurace mají na výběr
Restaurace mají několik možností, jak se 
s novou povinností prakticky vypořádat 
s ohledem na charakter provozu. Zákon jim 
nepředepisuje striktní povinnost uvádět 
jednotlivé alergeny přímo do jídelního 
lístku pod jednotlivé pokrmy, jak se někteří 
restauratéři obávali. Seznam alergenů 
v jednotlivých jídlech je možné vyvěsit 
na viditelném místě v restauraci či jiném 
stravovacím zařízení. Případně je možné 
alergeny uvádět přímo v jídelním lístku 
– a to buď jmenovitě pod jednotlivými 
pokrmy, případně pomocí číselného 
označení alergenů, jejichž seznam 
s vysvětlivkami pak bude do jídelního 
lístku zvlášť vložen. Poslední možností 
je předložení informace o alergenech 
na zákazníkovo osobní vyžádání. V takovém 
případě musí být v jídelním lístku či 
u nabídky restaurace viditelně umístěna 
věta: „Informace o obsažených alergenech 
poskytne obsluha na vyžádání zákazníka.“ 
A navíc je obsluha povinna zákazníka 
o obsahu alergenů informovat, a to i ústně. 
Nicméně je pravděpodobné, že většina 
restaurací v rámci ochrany svých 
zaměstnanců a zamezení případným 
sporům se zákazníky zvolí písemnou formu. 
Pro tyto účely může posloužit receptura 
jednotlivých pokrmů rozšířená o informace 
o obsahu alergenů, případně prostý seznam 
položek jídelního lístku s informací, jaký 
alergen obsahují. Nutné je pamatovat 
i na všechna dochucovadla, například 
kečup, majonézu, hořčici, pokud jsou 
nabízená bez původních obalů. 
V případě, že objednáváte jídlo „na dálku“, 
tedy telefonicky či přes internet, musíte 
být o obsažených alergenech informováni 
již v průběhu objednávky (například 
prostřednictvím webových stránek) a také 
v okamžiku odběru jídla.

Nekompletní sezam nestačí
Samozřejmě k tomu, aby provozovatelé 
stravovacích zařízení mohli obsažené 
alergeny uvádět, musejí o nich mít 
odpovídající informace. Nejde přitom 
jen o receptury jako takové, pátrání 
po alergenech musí jít ještě dál – ke všem 
zpracovávaným potravinám a surovinám. 
Pokud tedy například kuchař používá 
kořenící směsi, měl by se přesvědčit, zda 
neobsahují například lepek – v takovém 
případě by ho bylo nutné do přehledu 
alergenů u daného pokrmu zahrnout. 
Provozovatelé by se tedy měli ujistit, že 
všichni dodavatelé budou na obalech 
dodávaných surovin či v průvodní 
dokumentaci uvádět všechny obsažené 
alergeny tak, aby výsledná informace pro 
strávníka obsahovala skutečně všechny 
alergeny, které byly v průběhu přípravy 
do pokrmu vneseny. Všechny předávané 
informace musejí být neustále aktuální 
a je nutné je revidovat vždy, když dojde 
ke změně receptury, zavedení nového 
pokrmu do nabídky či například úpravě 
na přání zákazníka. 

Co na to restauratéři?
Většina restauratérů kritizuje další 
administrativní zátěž, která na jejich bedra 
padne, nicméně vidí i pozitiva, která nové 
nařízení přináší: „Bohužel nelze vůbec 
nic dělat, musíme se tomu přizpůsobit. 
Na druhou stranu těch alergiků opravdu 
přibývá, takže asi informace o tom, 
že pokrm obsahuje nějaký alergen, je 
poměrně důležitá. Restaurace se také 
budou jistit proti možným žalobám 
za újmu na zdraví; pokud podnik zákon 
poruší, bude na něm možné úspěšně 
vymáhat peníze,“ řekl pro TV Prima 
Václav Stárek, prezident Asociace hotelů 
a restaurací ČR.  

potravinová policie

SEZNAM ALERGENŮ
1)  Obiloviny obsahující lepek (pšenice, 

žito, ječmen, oves, špalda, kamut 
nebo jejich hybridní odrůdy) a  vý-
robky z nich

2)  Korýši a výrobky z nich
3)  Vejce a výrobky z nich
4)  Ryby a výrobky z nich
5)  Podzemnice olejná (arašídy) a  vý-

robky z nich
6)  Sojové boby (soja) a výrobky z nich
7)  Mléko a výrobky z něj
8)  Skořápkové plody (mandle, lísko-

vé, vlašské, kešu, pekanové, para, 
makadamové, pistáciové ořechy) 
a výrobky z nich

9)  Celer a výrobky z něj
10)  Hořčice a výrobky z ní
11)  Sezamová semena (sezam) a výrob-

ky z nich
12)  Oxid siřičitý a siřičitany (SO2) v kon-

centracích vyšších než 10 mg/kg
13)  Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
14)  Měkkýši a výrobky z nich
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Lepší než 
premiéra 
Národní potravinová sbírka překonala 
svou premiéru. Lidé darovali 146 tun jídla 
pro potřebné, dalšími 25,5 tunami přispěly 
firmy a 1,6 tuny věnovali lidé přes internet. 
Vybrané jídlo odpovídá asi 350 000 porcí. 
V prvním ročníku se vybralo 66 tun, nyní se 
zapojilo třikrát více obchodů a více než 2000 
dobrovolníků. Darovat bylo možné v ob-
chodech Kaufland, Penny market, Tesco, 
Globus, Albert a drogeriích dm nebo poslat 
jídlo přes portál damejidlo.cz. V porovnání 
krajů bylo nejvíce darů poskytnuto v Praze 
(38,5 tun), následovali lidé v Jihomorav-
ském a Moravskoslezském kraji. Vybrané 
jídlo putovalo do Potravinových bank, kte-
ré je rozdělily potřebným, jako jsou matky 
s dětmi, klienti azylových domů či postižení.

Rekordní  
pokuty
Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce loni udělila pokuty v rekordní výši, blí-
žící se zhruba 100 milionům korun, v roce 
2013 přitom uštědřila sankce za 64 milionů 
korun. „Pokud výchovný efekt nemají po-
kuty v řádu desetitisíců ani v řádu statisí-
ců, tak nám nezbývá nic jiného, než na tu 
situaci nerezignovat a pokusit se efekt rea-
lizovat pomocí pokut v řádu milionů,“ řekl 
ústřední ředitel SZPI Martin Klanica. Re-
kordní výši pokut zejména v souvislosti se 
zpřísněním nahlašování dovozů potravin 
avizuje také Státní veterinární správa. Do-
vozci živočišných produktů musejí od říj-
na informovat o dovozu zásilky dva dny 
předem, nově musejí dovozy hlásit také 
importéři vybraných rostlinných produktů.

Nakupujte 
bez obalu
Značnou část běžného nákupu tvoří oba-
ly potravin, které putují záhy do odpad-
kových košů. Dvojice nadšenců – novinář 
Petr Hanzel a realitní makléř Ondřej Tesař 
– se rozhodla, že už nechtějí nakupovat 
odpadky a založila na pražských Vinohra-
dech první obchod v Česku, kde se potravi-
ny prodávají bez jakýchkoli obalů. Zákaz-
níkům s vlastní nádobou obsluha přesně 
odváží požadované množství surovin, pří-
padně jim poskytne opakovaně využitelné 
textilní sáčky. „Zákazníci takových obcho-
dů kupují jen tolik, kolik potřebují, a platí 
pouze za potraviny, nikoliv za jednorázová 
balení, ani za značky, marketing a rekla-
my,“ říkají zakladatelé projektu a zároveň 
členové iniciativy Bezobalu.

Radši máme 
domácí
Zájem Čechů o mladé francouzské víno beau-
jolais v posledních letech upadá. Jedno-
značně dáváme přednost domácímu svato-
martinskému, kterého se každoročně prodá 
mnohonásobně více než francouzského vína 
z odrůdy Gamay. Svatomartinského vína do-
dali moravští a čeští vinaři na trh 1,9 milionu 
lahví, což mnohonásobně převyšuje počet 
lahví beaujolais, které se do země dovezou. 
Trvající pokles zájmu o beaujolais potvrzují 
obchodníci, někteří z nich je již v nabídce ne-
mají. „V roce 2014 jsme zařadili z mladých vín 
pouze vína svatomartinská. Je to v souladu 
s naší dlouhodobou strategií podpory lokál-
ních dodavatelů,“ řekl ČTK mluvčí obchodní-
ho řetězce Tesco.

Jak obědváme 
v práci? 
Zdravý a pravidelný způsob stravování by-
chom neměli zanedbávat, ani pokud jsme 
v plném pracovním nasazení. Pro více než 
polovinu českých zaměstnanců je oběd kaž-
dodenní nutností, převážná většina (83 %) 
obědvá téměř každý den, přesto je v České 
republice stále hodně zaměstnanců, kteří 
na obědy nechodí vůbec nebo se stravují ne-
pravidelně. Důležitými ukazateli pro Čechy 
jsou cena jídla a čas, který obědem stráví, na-
opak pro ně není důležité, co jedí. „Přitom dr-
tivé většině (85 %) zaměstnanců oběd zvyšuje 
náladu v práci. Více než dvě třetiny osob tvrdí, 
že oběd zvyšuje produktivitu jejich práce a že 
jim umožňuje lépe se soustředit,“ uvádí Rená-
ta Doležalová ze společnosti PPM Factum.

Kvůli sushi  
vymírá
Tuňáku obecnému, který se používá jako su-
rovina do japonského sushi a sashimi, hrozí 
kvůli jeho rostoucí spotřebě vyhubení. Mezi-
národní svaz ochrany přírody jej proto zařadil 
na „červený seznam“. Populace tuňáka kles-
la za posledních 22 let o 19 až 33 %. Většina 
ulovených ryb tohoto druhu jsou mladé kusy, 
které se ještě nestačily rozmnožit. Přesto 
však tento fakt nebude mít pravděpodobně 
přímý dopad na objem jeho výlovu. Do kate-
gorie kriticky ohrožených druhů se posunul 
čínský čtverzubec. Jedna z nejjedovatějších 
ryb na světě je často vyhledávanou luxusní 
pochoutkou, známou pod názvem fugu. Díky 
její popularitě klesla populace čtverzubce 
za posledních čtyřicet let o 99 %.

palec nahoru, palec dolů
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Jedním z faktorů, který ovlivňuje naše zdraví, je výživa. Kryje potřebu 
energie a ostatních živin nutných pro správné fungování lidského těla, ale 
je také spojena s emocemi, nejčastěji s pocitem uspokojení. Vedle běžných 
stravovacích zvyklostí a výživových doporučení v jednotlivých zemích 
se světem šíří i jiné směry. Tedy jiné z pohledu současné vědy – založené 
na odlišných principech či jiném výběru potravin než je běžné.

Rub a líc  
    alternativního 
  stravování

zaostřeno
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Často si jednotlivé směry a doporučení 
vzájemně odporují, nekorespondují 
s aktuálními doporučeními a odborníkům 
z oblasti výživy přidávají vrásky. Je 
vhodné se k nim upínat? Na jednu stranu 
nejsou založené na vědeckých poznatcích 
o výživě, na druhou stranu je nemůžeme 
zcela zavrhovat, protože se někdy v praxi 
osvědčují. A to i přesto, že se může jednat 
o na první pohled iracionální zásady. 
Pro pojem alternativní výživa neexistuje 
jednoznačná definice. Pro někoho 
znamená zdraví prospěšnou výživu 
zbavenou škodlivých látek, pro jiného jsou 
to odlišné způsoby výživy, většinou dietní 
povahy, včetně suplementů a přípravků. 
Obecně lze říci, že termínem alternativní 
výživa se označují všechny dlouhodobě 
praktikované způsoby stravování, které se 
zásadním způsobem liší od stravy obvyklé 
na daném území.

Proč volí alternativu? 
Jaký může být důvod pro to, vzdát se 
konzumace jistých potravin a kráčet tak 
„proti proudu“? Tyto směry vycházejí 
z našich emocí, módy, životní filozofie, 
přesvědčení nebo tradice.

Konkrétně je to nejčastěji:
•  snaha žít v souladu s přírodou, nesouhlas 

se zabíjením zvířat, potažmo kožešinovým 
průmyslem, s kosmetikou testovanou 
na zvířatech

•  snaha o ozdravění životního stylu, správnou 
cestu ke zdraví, případně redukci váhy

•  boj proti nemoci – zastánci této teorie tvrdí, 
že pomocí vhodně zvolených potravin lze 
přírodní cestou vyléčit i závažná onemocnění 

•   protest proti konvenčnímu a tradičnímu, 
často v dospívání snaha o odlišnost

•  působení médií
•   preference a odmítání některých potravin 

a technologií z čistě chuťových důvodů
•   kulturní a sociální důvody – lidé přejímají 

od dětství stravovací i výživové zvyklosti 
od svých rodičů, výživové zvyklosti rodiny 
jsou zase determinovány kulturou, ze 
které pocházejí

•  náboženství – některá náboženství 
vymezují konzumaci určitých potravin

Nejčastější typy alternativního 
stravování 
Alternativní výživa je charakteristická 
tím, že  v jídelníčku praktikujících osob 
chybí některé druhy běžných potravin. 

Nejčastěji jsou to potraviny živočišného 
původu – jatečná masa, mléko, vejce, atd. 
Rozdíly ale mohou být také v odlišném 
způsobu přípravy pokrmů, ve výběru 
potravin vyprodukovaných v ekologickém 
zemědělství či v nezvyklé  kombinaci 
potravin, se kterou se setkáváme například 
u dělené stravy.

Vegetariánství: je nejrozšířenějším typem 
alternativní výživy, více informací o tomto 
typu stravování naleznete v samostatném 
článku na straně 16.

Veganství: jeho stoupenci mimo konzumace 
veškerých živočišných potravin často 
odmítají také používání výrobků živočišného 
původu, např. výrobky z kůže, vlny či hedvábí. 

rubrika podporována
zaostřeno

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock
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Vitariánství: jeho vyznavači konzumují 
stravu v syrovém stavu bez tepelné 
úpravy nad 42 °C, tedy v přirozené 
formě bez zničení enzymů. Jejich 
strava je složená pouze z potravin 
rostlinného původu, ale vyskytují se 
i stoupenci vitariánství, kteří konzumují 
nepasterované mléko a mléčné výrobky. 

Frutariánství: je typické tím, že neuznává 
konzumaci potravin, jejichž získávání je 
podmíněno „zabitím“ původce, tedy zvířete 
nebo rostliny. Konzumují pouze plody, 
hlavně ovoce a ořechy. 

Makrobiotika: je celosvětově rozšířený 
životní styl úzce spjatý s výživou. Vycházel 
z filozoficko-náboženského systému 
taoismu, vzniklého ve staré Číně. 
Makrobiotický způsob výživy je založen 
na rovnováze potravin s charakteristikami 
dvou protichůdných a vzájemně se 
doplňujících přírodních sil jin a jang. 
Některé potraviny mají podle makrobiotiky 
tendenci více jin, jiné jang a jejich poměr 
tvoří „hodnotu“ každé potraviny. Zastánci 

makrobiotiky také odmítají užívání léků, 
konzumaci alkoholu a drog. 

Dělená strava: tento způsob stravování 
povoluje jíst prakticky cokoliv, jen je 
důležité dbát na kombinování živin. Hlavní 
zásada spočívá v oddělené konzumaci 
potravin bohatých na bílkoviny a potravin 
bohatých na sacharidy. Současná 
konzumace těchto dvou potravinových 
skupin údajně brání jejich dokonalému 
strávení a z tohoto důvodu by se měly 
konzumovat odděleně. Některé potraviny 
se označují jako neutrální (tuky, zakysané 
mléčné výrobky, některé druhy zeleniny), 
ty je možné kombinovat jak s bílkovinnými, 
tak se sacharidovými potravinami. 

Výživa podle krevních skupin: základem 
je stravování člověka podle jeho krevní 
skupiny. Pro každou krevní skupinu 
autor sestavil podrobný seznam potravin 
odlišného zastoupení zahrnující 16 skupin, 
z nichž každá skupina je dále rozdělena 
do 3 kategorií: velmi prospěšné, neutrální, 
zakázané. Autor také doporučuje velikost 
porce, frekvenci konzumace této porce 
denně nebo týdně a zohledňuje i pohlaví, 
věk a původ.     

zaostřeno

Křesťanství: římští katolíci by měli v pá-
tek dodržovat půst od  masa, povoleno 
je rybí. Během roku mohou dodržovat 
krátkodobé půsty.
Židovství: židé mohou konzumovat 
pouze maso z  dobytka, který byl pora-
žen speciální technikou a byla z něj od-
straněna krev košer způsobem. Vepřo-
vé maso je často pokládáno za  nečisté 
a zároveň není dovolena konzumace ži-
vočišných tuků. Během jednoho jídla ne-
smějí být současně servírovány pokrmy 
z masa a mléka. V sobotu není povoleno 
vaření ani jiná tepelná úprava pokrmů.
Islám: muslimové shledávají vepřové 
maso nečistým. Proto vepřové ani vý-
robky z něj nekonzumují. Ostatní masa 
musejí být speciálním způsobem poráž-
ky zbavena krve (tzv. halal). Jsou zcela 
zakázány alkoholické nápoje. Během 
měsíce ramadánu podle islámského ka-
lendáře nesmějí muslimové jíst v době 
mezi východem a západem slunce, pou-
ze pijí. Konec této periody je ukončen 
třídenními hody.
Hinduismus: toto náboženství považuje 
krávy za posvátné, proto není dovoleno 
jíst žádný produkt z poraženého hovězí-
ho dobytka. Mléko, jogurty a máslo jsou 
povoleny. Většina stoupenců tohoto ná-
boženství jsou vegetariáni a během roku 
drží mnoho dní půst.
Buddhismus: součástí tohoto nábožen-
ství je víra v  reinkarnaci, tedy převtělo-
vání duše, která nedovoluje jíst naprosto 
žádné maso. Buddhisté však mohou kon-
zumovat mléko a mléčné výrobky, stejně 
jako některé potraviny živočišného půvo-
du, kvůli nimž nebyl zabit žádný živočich.

NÁBOŽENSTVÍ 
A STRAVA
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Výživa podle Ájurvédy: vychází z tradiční 
indické medicíny, je stará přes 5000 let. 
Jejím cílem je dosažení rovnováhy mezi 
tělem člověka, jeho duší, smysly a okolním 
prostředím. Hlavním principem Ájurvédy 
je poměr tří základních typů energie, 
který je u každého člověka odlišný. 
Poměr těchto energií určuje konstituční 
typ, činnost organismu člověka 
a zároveň i výběr vhodných potravin 
pro každý typ. K dalším doporučením 
patří upřednostňování rostlinné stravy 
v co nejčerstvějším stavu, vyhýbání se 
potravinám obsahujícím konzervanty 
a jiná aditiva, přizpůsobení stravy ročnímu 
období, klimatu a danému regionu. 

K alternativním způsobům stravování je 
někdy řazeno i konzumování tzv. organické 
výživy, biopotravin pocházejících 
z ekologických farem, které v posledních 
letech přerůstá v životní styl snažící se nejen 
o zdravější způsob života, ale i o šetrnější 
přístup k přírodě a zvířatům.

Zdravotní výhody
Výhody vycházejí z toho, jaké potraviny 
člověk konzumuje a které ve svém jídel-
níčku vynechává. Pokud jsme například 
vegetariáni, je jistě v našem jídelníčku více 

zeleniny, obilovin, luštěnin a ovoce, cereálií, 
ořechů, semen a rostlinných olejů, takže 
strava obsahuje více vlákniny, nenasycených 
mastných kyselin, antioxidantů, minerálních 
látek, folátů, fytosterolů, saponinů a dalších 
přínosných látek. Zároveň nám tento způsob 
stravování přináší nízký příjem nasycených 
tuků a sodíku. Díky tomu může vést ke sní-
žení hladiny cholesterolu v krvi, ke snížení 
krevního tlaku  či k redukci hmotnosti při 
nadváze, což jsou nezanedbatelné faktory 
v prevenci především kardiovaskulárních 
onemocnění, diabetu 2. typu a onkologic-
kých onemocnění. Dostatek vlákniny v po-
travě chrání také například  před vznikem 
zácpy, divertikulózy, žlučových kamenů. 
Navíc je většinou taková strava doprováze-
na i jistou filozofií, tedy se úplně neslučuje 
s kouřením, pitím alkoholu, pohodlností 
a fyzickou pasivitou.

Možná rizika
Rizika závisejí na tom, kdo se alternativně 
stravuje – zda se jedná o malé dítě, 
těhotnou nebo kojící ženu či zdravého 
dospělého – a jaké potraviny ze svého 
jídelníčku vynechává. Rizikové jsou 
zejména extrémní způsoby výživy s velmi 
omezeným výběrem potravin, špatná 
informovanost a nesprávná skladba 
stravy. Pouhé vynechání některých druhů 
potravin bez dalších změn v jídelníčku, 
které by zajišťovaly pestrou, nutričně 
a energeticky vyváženou stravu, rozhodně 
není vhodné.

Alternativní stravování: ano, či ne?
Každý alternativní styl může být přínosem, 
ale také rizikem. Závisí na stupni 
omezení sortimentu potravin živočišného 
původu a skladbě konzumovaných 
potravin. Rozhodně nelze předem 
spojovat alternativní výživu s nutričními 
nedostatky. Řada alternativních způsobů 
stravování je – jak se i dále dozvíte 
v našem novém seriálu – po nutriční 
stránce adekvátní.      
Kladem alternativních výživových 
směrů bývá střídmost stravy, duševní 
vyrovnanost a snaha o zdravý životní styl. 
Naopak hrozící zdravotní rizika se zvyšují 
se stupněm striktnosti vylučování potravin 
ze stravy. Jsou tedy typy svým složením 
považovány za nevhodné pro některé 
populační skupiny a jsou i takové, které 
nelze doporučit bez rizika nikomu. Vždy 
bychom měli mít na paměti, že strava 
má svým složením zajistit nejen dostatek 
energie, ale i vhodné zastoupení všech 
nezbytných živin.                  

rubrika podporována
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Víte, že…?
Bílkoviny (proteiny) 

Jsou nezbytné pro budování a obnovu buněk a tkání. 
Hlavními zdroji bílkovin v potravě jsou mléko, sýry, maso, 
ryby, vejce, ořechy, luštěniny a obilniny. Biologická hodnota 
bílkovin je velmi proměnlivá právě podle typu a počtu 
obsažených aminokyselin. Některé aminokyseliny označujeme 
jako nezbytné, esenciální. Proteiny, které obsahují všechny 
esenciální aminokyseliny, jsou kvalitní, plnohodnotné a mají vysokou 
biologickou hodnotu. Takové bílkoviny se nacházejí právě v mase, mléce, sýrech, vejcích, rybách a sojových bobech. Proteiny, které 
neobsahují všechny esenciální aminokyseliny, mají nízkou biologickou hodnotu. V potravě je nutné kompenzovat chybějící esenciální 
aminokyseliny jinými zdroji, ve kterých obsaženy jsou, jinak vzniká deficit a z něj plynoucí malnutrice, tedy porucha výživy.

Tuky (lipidy)
Pod termínem tuk vnímáme tradičně jak oleje (tekutiny), tak tuky pevné 
konzistence při pokojové teplotě. I tuky mají ve výživě nezastupitelnou 
roli. Jsou koncentrovaným zdrojem energie, nezbytné pro funkci 
buněčných membrán, působí jako rozpouštědla pro některé 
vitaminy, mají dlouhotrvající sytivost. Chemicky jsou tuky 
estery vyšších mastných kyselin a glycerolu. Mastných 
kyselin existuje více než čtyřicet, vzájemně se odlišují podle 
toho, zda mají mezi svými atomy uhlíku jen jednoduché, nebo 
i dvojné vazby. Ty kyseliny, které mají pouze vazby jednoduché, se označují jako 
nasycené. Kyseliny s jednou nebo více dvojnými vazbami se označují jako nenasycené. Některé z nenasycených mastných kyselin 
potřebuje lidské tělo jako esenciální, tedy nenahraditelné. Nedokáže je samo syntetizovat, je proto nezbytné zajistit jejich přísun 
potravou. Mezi esenciální nenasycené mastné kyseliny patří např. kyselina linolová nebo kyselina arachidonová. Přestože je tuk 
nejmocnějším zdrojem energie ze všech živin, jeho poměrné zastoupení ve výživě by nemělo překročit 30 % celkové energetické dávky.

Sacharidy
Jsou velmi důležitou živinou, dodávají tělu energii pro všechny 
druhy aktivit i pro udržení normální tělesné teploty. Jsou také 
významnou stavební složkou buněk a zdrojem vlákniny. Většina 
sacharidů je produktem rostlin. Chemicky jsou sacharidy 
složené z atomů uhlíku, vodíku a kyslíku. Podle počtu molekul 
rozlišujeme sacharidy jednoduché – monosacharidy, které se 
dále slučují do dvojic, tzv. disacharidů, jež dále tvoří větší a větší 
celky a komplexy molekul, tzv. polysacharidy. K monosacharidům patří 
glukóza, galaktóza a fruktóza. Do skupiny disacharidů řadíme sacharózu, maltózu a laktózu. 
Polysacharidy se navzájem velmi liší chemickým složením, protože obsahují rozdílný počet a odlišné uspořádání jednoduchých cukrů. 
V potravinách se nejčastěji nacházejí škroby a celulóza, hemicelulóza a pektin. 
Pro svou dostupnost a relativně nízkou cenu jsou sacharidy nejdůležitější živinou z hlediska dodávání energie. Ve vyspělých státech 
nesmírně vzrostla konzumace sacharózy během 19. a hlavně 20. století. Vysoká konzumace sacharózy má přímý vztah k výskytu 
zubního kazu, k výskytu obezity a zhoršuje průběh cukrovky.
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Slovo vegetariánství vychází z latinského 
slova vegetus, což v překladu znamená 
zdravý, čilý, čerstvý. Základním znakem 
vegetariánské stravy je omezení až vy-
loučení živočišných produktů ve stravě. 

Nejčastěji z etických důvodů, obvykle 
v kombinaci s celkovým přístupem 
k životu. Vegetariánství můžeme rozdělit 
na několik forem podle toho, jaké živočiš-
né potraviny jsou jedinci ochotni pozřít: 
semivegetariánství, laktoovovegetarián-
ství, laktovegetariánství, pulovegetarián-
ství, pescovegetariánství a dále striktnější 
styly jako veganství, frutariánství či vitari-
ánství, kterým budou věnovány další díly 
našeho seriálu. 

Omezuje rizika
Má-li člověk dobré podmínky k životu, čas-
to zvyšuje konzumaci živočišné stravy. To 
se většinou projevuje negativně. Většina 

civilizačních onemocnění souvisejících 
s větší konzumací živočišné stravy, a tím 
i tuků a bílkovin, zkracuje život člověka. 
V souvislosti i s celkovým životním stylem 
se objevuje ve větší míře vysoký krevní 
tlak, obezita, infarkt, cukrovka, rakovina 
a jiné choroby. Vegetariánství tato rizika 
snižuje. Jeho vyznavači prakticky vůbec 
nekonzumují živočišné tuky, mají vyšší 
příjem vlákniny, protože jejich strava je 
bohatší na ovoce, zeleninu, luštěniny 
a ořechy než strava běžná. Vegetariáni 
obecně vyznávají zdravější životní styl, 
dbají na jídelníček, jedí střídmě a chodí 
více do přírody. Jsou fyzicky aktivnější 
a odmítají kouření a alkoholické nápoje. 
Často mají nižší příjem energie, což vede 
k úpravě tělesné hmotnosti.

Možná rizika
Na druhé straně však může dodržování 
vegetariánského jídelníčku vést ke snížení 
fyzické odolnosti. Souvisí to s nedostat-
kem železa, vápníku, některých vitaminů 
– zvláště vitaminu B12, kyseliny listové, 
vitaminu B6 (pyridoxinu), B2, vitami-

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Život bez masa: 
zdravý i zrádný
„Chceš-li být silný jako býk, jez to co on, nejez však býka.“ 
Vegetariánství je jeden z nejstarších alternativních způsobů 
stravování, dnes je nejrozšířenějším typem alternativní 
výživy u nás i ve světě. Již v Bibli je zmiňováno frutariánství, 
za šiřitele je považován také Buddha, hovoří o něm i Platón. 
Zakladatelem vegetariánství je údajně slavný Pythagoras.
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nu A. U vegetariánů je častý deficit zinku, 
selenu. Může se objevit také nedostatek 
karnitinu, taurinu, některých mastných 
kyselin a jiných látek. 
Řešení možných rizik spočívá ve vhodné 
volbě potravin, ale též v použití potravin 
obohacených nutričními faktory, které by 
ve vegetariánské stravě mohly být nedo-
statečně zastoupeny. Musíme si uvědomit, 
že při použití výhradně rostlinných zdrojů 
bílkovin by měla být, vzhledem k jejich 
využitelnosti, dávka bílkovin vyšší. Také 
musíme dbát na dostatek zinku a dalších 
látek. Negativní dopad může mít nízký 
příjem energie v období růstu, u těhot-
ných a kojících žen a v období rekonva-
lescence. Ve všech těchto případech je za-
potřebí zvýšit energetický příjem, který je 
jinak u vegetariánů obvykle dostatečný. 
Pokud je tedy vegetariánská strava dobře 
nastavena, můžeme využít její pozitiva 
pro zdravý životní styl.                                

Semivegetariánství je považováno 
za nejmírnější formu vegetariánství a od-
borníky respektovaným stylem, často 
bývá srovnáváno s racionální stravou. Při 
tomto způsobu stravování jsou povoleny 
ryby, drůbež, mléko, mléčné výrobky 
a vejce. Jediné, čeho je třeba se vyvaro-
vat, jsou tmavé druhy masa a uzeniny. 
Vzhledem k tomu, že bílé maso obsahuje 
méně železa než tmavé, měli by semive-
getariáni hledat další zdroje, jako jsou 
vejce, rajčata nebo brambory, případně 
přijímat železo ve formě 
doplňků.

Pulovegetariáni z potravin živočišného 
původu konzumují mlé-
ko, mléčné výrobky, 
vejce a jedí pouze 
kuřecí maso.

Pescovegetariáni z živočišných potravin 
připouštějí kromě konzumace mléka, 
mléčných výrobků a vajec 
i pojídání ryb, korýšů 
a měkkýšů.

Laktoovovegetariánství netoleruje 
žádné maso, uzeniny, drůbež ani ryby. 
Konzumace mléka, mléčných výrobků 
a vajec zakázána není. Tato forma je 
nejrozšířenější verzí vegetariánství 
v evropských zemích. Další variantou 
této skupiny jsou lidé konzumující 
pouze vajíčka, tato forma se nazývá 
ovovegetariánství.

Laktovegetariánství odmítá maso a ja-
tečné produkty. Je povolena konzumace 
mléka a mléčných výrobků. I při tomto 
způsobu výživy je sice možné zajistit tělu 
dostatek kvalitních bílko-
vin, ale je to už složitější 
a je potřeba, aby člověk, 
který se takto stravuje, 
měl o své výživě hlubší 
znalosti.

Převážně mezi mladými lidmi se často 
vyskytuje tzv. americká forma vege-
tariánství, tedy vyloučení masa z jí-
delníčku, ale nerespekto-
vání filozofie a ostatních 
zásad. Strava je tvořena 
fast-foodem, cukrovinka-
mi, pochutinami; množství 
ovoce a zeleniny v jídelníč-
ku je nedostatečné.

FORMY VEGETARIÁNSTVÍ

•   Zinek se podílí na metabolismu sacharidů, rozkladu alkoholu a syntéze nukleových kyselin. Je nezbytný pro plodnost a prevenci vroze-
ných poruch, nezanedbatelný význam hraje v těhotenství.•   Nedostatek plnohodnotných bílkovin vede k poruchám imunitního systému a u dětí k poruchám vývoje mozkové tkáně.•   Častý bývá nedostatek nenasycených mastných kyselin typu omega 3, které získáváme především z masa ryb.•   Dochází k nedostatku vitaminu B12 a železa, které jsou důležité pro tvorbu červených krvinek, takže vegetariány daleko více ohrožuje 
riziko chudokrevnosti a únavy, navíc deficit B12 může zvýšit i riziko srdečních onemocnění, Alzheimerovy choroby a mrtvice.
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Být, či nebýt vegetariánem
Na toto téma se vedou rozsáhlé diskuse 
mezi příznivci i odpůrci. V podstatě záleží 
na dvou skutečnostech. Jednak na tom, 
o který konkrétní druh vegetariánské stravy 
se jedná. Semivegetariáni, laktoovovege-
tariáni, ovovegetariáni a laktovegetariáni 
při správné kombinaci potravin většinou 
nemají problémy s příjmem důležitých živin.  
Rizika zde hrozící vycházejí nejčastěji ze 
špatné skladby potravy. Druhým důležitým 
faktorem je to, kdo ji dodržuje. Zda jde 
o dospělého člověka, malé dítě, těhotnou či 
kojící ženu. Například v těhotenství je nutno 
doplňovat zejména vitamin B12, který je 
důležitý hlavně pro vývoj mozku plodu. Ne-
dostatečné bývá také množství přijímaného 

vápníku, i pokud jsou jako alternativní zdroj 
konzumovány výrobky ze soji, je doporučo-
váno jeho doplňování formou tablet. Totéž 
se týká i vitaminu D, železa a zinku. Žena by 
měla dbát rovněž na dostatečný příjem hoř-
číku. Z lékařského hlediska je vegetariánství 
v době těhotenství hodnoceno jako rizikové.
Malé dítě je vždy závislé na stravovacích 
zvyklostech rodiny. Vegetariánské děti bývají 
menšího vzrůstu a hrozí jim anémie. Důvodem 
může být, že dětský žaludek není schopen 
pojmout dostatečné množství potravy k tomu, 
aby byl pokryt doporučený příjem všech živin. 
Zejména u menších dětí není vegetariánský 
způsob stravy vhodný, například u batolat je 
nutné uvážit větší množství vlákniny ve stravě, 
které příliš urychluje střevní pasáž a snižuje 

tak vstřebávání živin. U starších dětí je vhodně 
vedená laktoovovegetariánská dieta z pohledu 
růstu a vývoje možná. Doporučit nelze u dětí 
veganství, makrobiotiku, frutariánství a další 
podobné směry.

Dbejte na vyváženost
Vyvážená vegetariánská strava neznamená 
pro dospělého člověka ohrožení na zdraví. Je 
ale třeba zajistit dostatečný příjem důležitých 
složek potravy, které jsou pro člověka nezbyt-
né a v rostlinné stravě se buď vyskytují málo, 
v nesprávném poměru nebo jsou z ní hůře 
využitelné. Například vitamin B12, který je 
nezbytný pro krvetvorbu a nervovou soustavu,  
se mimo živočišných potravin vyskytuje pouze 
v kvašených potravinách a v kvasnicích. 
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Poctivý salát 
v obchodě nekoupíme

Testovali jsme celkem 12 vlašských sa-
látů, které v obchodech najdeme v regá-
lech, nikoli v pultovém prodeji na váhu. 
Analýzy i senzorické hodnocení probíhaly 
na Státním veterinárním ústavu v Praze. 
Testoval se obsah soli, tuku a salámu, 
v poslední den spotřeby pak bylo prove-
deno mikrobiologické vyšetření a také 
senzorická zkouška. 

Vlašský salát není v současné legislativě 
nijak formulován. Při stanovení standar-
du pro senzorické hodnocení jsme tedy 
vycházeli z původní receptury z roku 1987, 
kterou najdete na straně 24. Je však třeba 
poznamenat, že se tato receptura vztaho-
vala na saláty vážené s dobou spotřeby 24 
hodin, nikoli na výrobky balené, jejichž doba 
trvanlivosti dnes dosahuje 10 až 20 dní.

Odlehčené ingredience
Obsah soli byl u většiny vzorků do 2 % 
a mezi jednotlivými vzorky nebyly velké 
rozdíly. Tuk byl u všech vzorků překvapivě 
nízký – průměrná hodnota 15,9 %, jeden 

vzorek (Papei) se dostal dokonce na pou-
hých 7,6 %. Na první pohled je to samo-
zřejmě pozitivní zjištění, ovšem podívejme 
se, co vlastně znamená. Tuk ve vlašském 
salátu pochází ze salámu a majonézy. Co se 
týče salámu, jde ve většině případů o nej-
levnější výrobní salámy (ať už je na obale 
najdeme pod názvem lahůdkový, lahůdkář-
ský či jemný). V takovém salámu najdeme 
kromě masa také kůže, strojně oddělené 
maso a další náhražky (sojové, vepřové 
či hrachové bílkoviny). To vše doplněné 
velkým množstvím vody a přídatných látek, 
aby celek držel pohromadě. A netýká se to 
jen salámu, výrazně „odlehčená“ je i ma-
jonéza. Pro tento typ výrobků se používá 
jiná majonéza než ta, co běžně kupujeme 
v obchodech. Obsahuje výrazně vyšší 
množství vody, méně vajec a tuku, o to více 
pak zahušťovacích látek.   
O jak kvalitní ingredience se jedná, dokládá 
seznam přídatných látek, které na jednot-
livých obalech najdeme. Jejich škála je 
opravdu pestrá a zahrnuje v podstatě celé 

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, MF Dnes

Brambory, salám, zelenina a majonéza. Tak vypadají základní 
ingredience pro přípravu klasického vlašského salátu. 
A skutečně, v žádném z testovaných vzorků tyto přísady 
nechybějí. Ovšem doprovází je také zástup konzervantů, 
stabilizátorů, barviv a látek zvýrazňujících chuť, které bychom 
v tradičním vlašském salátu asi nečekali.

rubrika podporována

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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spektrum druhů přídatných látek, které se 
běžně používají – konzervanty, stabilizá-
tory, látky zvýrazňující chuť a vůni, barvi-
va, zahušťovadla, antioxidanty, sladidla. 
V některých případech se celkový počet éček 
vyšplhal až na závratných 22. Že lze však 
salát vyrobit i za pomocí výrazně menšího 
počtu přídatných látek, dokazuje například 
vzorek Delmart, který se obešel „jen“ se tře-
mi konzervanty, stabilizátorem, barvivem, 
zahušťovadlem a dvěma antioxidanty.

Salám dobrovolný
Podle původní receptury by měl vlašský salát 
obsahovat asi 30 % salámu. Tohoto množství 
dosahují tři z testovaných vzorků: Penny, 
Toppo a Aro. Všechny ostatní vzorky obsahují 
salámu méně, některé přitom výrazně – Caj-
thaml 19 %, Tesco 18 % a Gastro dokonce jen 
15 %. Tím, že dnešní legislativa vlašský salát 
nijak nedefinuje, jsou výrobci vázáni jen svou 
deklarací na obale. I pokud by tak do salátu 
nakrájeli jen 1 % salámu, mohou přesto výro-
bek jako vlašský salát pojmenovat.

Zdravotně nezávadné
V poslední den spotřeby prošly všechny 
testované výrobky mikrobiologickým 
vyšetřením. Podle současné legislativy 
jsou předepsány limity pouze pro obsah 
listérií. V tomto ohledu byly všechny testo-
vané výrobky hluboko pod předepsaným 
limitem a tedy naprosto v pořádku. Také 
test na přítomnost salmonel byl u všech 
výrobků negativní. 
Další testované parametry (obsah kvasinek 
a celkový počet mikroorganismů) žádné 
normy neupravují, existují jen nejvyšší mezní 
hodnoty, kterých žádný z testovaných salátů 
nedosáhl. Ovšem jen pro zajímavost, kdy-
bychom se řídili dříve platnými normami, tři 
vzorky by limity překročily – Albert, Aro (oba 

vyšší hodnoty pro celkové množství mikroor-
ganismů) a Papei (vyšší hodnoty u celkového 
množství mikroorganismů i kvasinek). Hlav-
ně díky vysokému množství přídatných látek 
(především konzervantů) jsou tedy všechny 
testované výrobky v pořádku a ani v posled-
ní den spotřeby nejsou zdravotně závadné. 
Nejhorší hodnocení si vysloužil vzorek Papei, 
kde se zejména zvýšené množství kvasinek 
podepsalo také na senzorických vlastnos-
tech salátu.

Chuť je ucházející
Senzorické hodnocení bylo také provádě-
no v poslední den spotřeby jednotlivých 
vzorků. Saláty v něm nedopadly úplně 
špatně, průměrná známka byla slušných 

1,8, a zjištěné závady nebyly nijak závažné. 
Nejvíce chutnal Gastro vlašský salát, který 
odpovídal nastavenému standardu. Nej-
méně pak zaujal vzorek Papei – nažloutlá 
barva, kyselá, stará chuť s nepříjemnou pa-
chutí, ve které se projevilo zejména zvýšené 
množství kvasinek. 
Obaly jsme hodnotili zejména s ohledem 
na přehlednost, úplnost a správnost infor-
mací pro spotřebitele. Nejhůře si vedly vzor-
ky Tesco a Gastro. U prvního jmenovaného 
výrobce deklaruje výrazně nižší obsah tuku, 
než odpovídá skutečnosti, což lze považovat 
za klamání spotřebitele. U vzorku Gastro se 
pak na obale skví razítko se slibem využití 
tradiční receptury, což je sice lákavé, ale 
pravdivé jen za předpokladu, že by přidání 
patnácti přídatných látek (včetně glutamanu 
sodného) skutečně spadalo do tradičního 
postupu při výrobě vlašského salátu.

Bez éček to nejde
Největším plusem testovaných salátů 
tak zůstávají dobré výsledky v mikrobio-
logických analýzách – všechny testova-
né výrobky jsou zdravotně nezávadné 
a naměřené hodnoty pod požadovanými 
limity. Saláty také v průměru uspěly 
v senzorickém hodnocení, ovšem je třeba 
brát v potaz, že na průmyslově vyráběné 
saláty plné přídatných látek jsme zvyklí 
a považujeme je za standard. Pokud si 
vlašský salát nepřipravíme doma, případ-
ně neobjevíme lahůdkářství, kde si salát 
sami vyrábějí, prakticky nemáme šanci 
čerstvý salát bez chemického vylepšení 
ochutnat. Průmyslový koktejl přídatných 
látek byl v testovaných výrobcích oprav-
du bohatý – bez nich se neobešel žádný 
výrobce, někteří jich k vykouzlení opti-
mální chuti, vůně a konzistence salátu 
potřebovali dokonce téměř dva tucty. 

Vyhýbáte se zabaleným salátům a raději 
si dojdete k pultu, aby vám paní proda-
vačka salát navážila, neboť předpoklá-
dáte, že bude čerstvější a  bude v  něm 
méně přídatných látek? Omyl. V  dnešní 
době jsou i  saláty na  váhu plné kon-
zervantů. Většinou se jedná o naprosto 
stejný výrobek, jen dovezený ve  větším 
balení a  v  obchodě rozbalený do  pul-
tového prodeje. Dříve se saláty a  jiné 
lahůdkové zboží prodávané na  váhu 
nekonzervovaly (alespoň ne v  takové 
míře), neboť si řada obchodů podobné 
zboží vyráběla sáma – nikam se tedy ne-
převážely a  nebylo nutné jim zajišťovat 
výrazně delší dobu trvanlivosti přidáním 
konzervačních a  jiných látek. Na  dru-
hou stranu – pokud bylo nutné saláty 
z  výrobny do  obchodů dovážet, právě 
absence konzervantů často zapříčinila 
jejich zkažení již během převozu.

U PULTU DOSTANETE 
POCTIVĚJŠÍ?



Toppo 
Vlašský salát
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: DELIMAX a.s.
Cena za 100 g: 10 Kč

Z laboratoře: Nízký obsah soli. Nízký 
počet přídatných látek, ale obsahuje látky 
zvýrazňující chuť a vůni a barvivo. Vysoké 
množství salámu.

Z degustace: Čerstvý vzhled, příjemná, jemně 
kořeněná vůně. Konzistence je řidší, jednotlivé 
složky přiměřeně měkké. Chuť je kyselejší. 
Známka za senzorické hodnocení 1,6.

Známka testu 1,8

Tesco 
Vlašský salát
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Lahůdky Palma s.r.o. 
Cena za 100 g: 9 Kč

Z laboratoře: Deklarovaný obsah tuku 
neodpovídá naměřenému. Druhé nejnižší 
množství salámu. 

Z degustace: Typický vzhled, příjemná vůně. 
Chuť je kyselejší, štiplavá. Nestejnorodá 
konzistence, brambory nakrájené na větší 
kostky jsou tužší. Známka za senzorické 
hodnocení 1,7.

Známka testu 2,5

Delmart 
Vlašský salát
Zakoupeno: Lahůdky Palma s.r.o.
Výrobce: Delmart
Cena za 100 g: 18 Kč

Z laboratoře: Nejnižší obsah soli. Nízký 
počet přídatných látek, obejde se bez látek 
zvýrazňujících chuť a vůni. Neobsahuje žádné 
náhražky.

Z degustace: Salát čerstvého vzhledu, 
typické barvy. Konzistence je hutnější. 
Chuť je méně výrazná, nasládlá. Známka 
za senzorické hodnocení 1,8.

Známka testu 1,8

Clever 
Vlašský salát
Zakoupeno: Billa
Výrobce: BONECO a.s.
Cena za 100 g: 7 Kč

Z laboratoře: Vyšší obsah soli. Obsahuje 
širokou škálu přídatných látek (celkem 22) 
a náhražky.

Z degustace: Salát čerstvého vzhledu, 
lehce nakyslé vůně. Konzistence je typická, 
jednotlivé složky jsou příměřeně měkké. 
Chuť je výrazná, slanější, kořeněná. Známka 
za senzorické hodnocení 1,6.

Známka testu 2,8

Varmuža 
Vlašský salát
Zakoupeno: Billa
Výrobce: DELIMAX a.s.
Cena za 100 g: 13 Kč

Z laboratoře: Nízký obsah soli. Nižší počet 
přídatných látek než většina ostatních 
vzorků, ale obsahuje látky zvýrazňující chuť 
a vůni. 

Z degustace: Svěží vzhled, vůně je nakyslá. 
Řidší majonéza, brambory jsou na skusu 
tužší. Chuť je méně výrazná, nasládlá. 
Známka za senzorické hodnocení 1,7.

Známka testu 1,9

Boneco 
Vlašský salát
Zakoupeno: Intespar
Výrobce: BONECO a.s.
Cena za 100 g: 10 Kč

Z laboratoře: Nejvyšší obsah soli. Obsahuje 
velké množství přídatných látek a náhražky 
(separát, rostlinné a vepřové bílkoviny).  

Z degustace: Typický vzhled, ve vůni 
dominují okurky. Konzistence je dobrá, složky 
tvarově jednotné a přiměřeně měkké. Chuť 
je mdlá, jsou patrné cizí příchutě. Známka 
za senzorické hodnocení 1,8.

Známka testu 2,8

VÍTĚZ
TESTU

VÍTĚZ
TESTU
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Gastro 
Vlašský salát
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: GASTRO-MENU EXPRESS a.s.
Cena za 100 g: 12 Kč

Z laboratoře: Obsahuje velké množství aditiv 
i náhražkových surovin. Nejnižší množství 
salámu. 

Z degustace: Svěží vzhled, příjemná vůně. 
Konzistence lehká, kyprá. Chuť je lahodná, 
vyrovnaná, přiměřeně slaná a kořeněná. 
Nejlepší hodnocení, odpovídá standardu. 
Známka za senzorické hodnocení 1,2.

Známka testu 2,9

Aro 
Vlašský salát
Zakoupeno: Makro
Výrobce: BONECO a.s.
Cena za 100 g: 6 Kč

Z laboratoře: Chuť, vůně i konzistence 
vylepšeny velkým množstvím přídatných 
látek (celkem jich salát obsahuje 22). Velké 
množství salámu.

Z degustace: Svěží vzhled, příjemná vůně. 
Konzistence je hutnější, mastnější. Složky 
jsou přiměřeně měkké. Chuť je jemná, 
mírně slanější. Známka za senzorické 
hodnocení 1,4.

Známka testu 3,0

Albert 
Vlašský salát
Zakoupeno: Albert
Výrobce: DELIKA lahůdky, s.r.o.
Cena za 100 g: 10 Kč

Z laboratoře: Nízký obsah salámu. Obsahuje 
nejvyšší množství mikroorganismů, ale vše je 
pod limitem mezních hodnot. 

Z degustace: Nažloutlá barva, oddělená 
tekutina na povrchu. Vůně je nevýrazná, 
konzistence řidší. Jednotlivé složky (zejména 
mrkev) jsou tužší. Chuť je atypická, štiplavá. 
Známka za senzorické hodnocení 2,1.

Známka testu 2,9

Papei 
Vlašský salát
Zakoupeno: Globus 
Výrobce: Procházka a.s.
Cena za 100 g: 7 Kč

Z laboratoře: Nízký obsah soli. Nejhorší 
v mikrobiologickém hodnocení, ale vše je 
pod limitními hodnotami. Obsahuje drůbeží 
separát i rostlinné bílkoviny.

Z degustace: Netypicky nažloutlá barva, 
nevýrazná vůně. Příliš drobné kostičky 
ingrediencí. Chuť kyselá, stará, s pachutí. 
Nejhorší v senzorickém hodnocení. Známka 
za senzorické hodnocení 2,8.

Známka testu 3,2

Penny 
Vlašský salát
Zakoupeno: Penny
Výrobce: BONECO a.s.
Cena za 100 g: 7 Kč

Z laboratoře: Vyšší obsah soli. Vylepšeno 
velkým množstvím přídatných látek. Nejvyšší 
množství salámu. 

Z degustace: Salát čerstvého vzhledu. 
Vůně je nakyslá. Konzistence hutnější, složky 
jsou přiměřeně měkké. Chuť je nepříjemná, 
atypická, umělá, cizí. Známka za senzorické 
hodnocení 2.

Známka testu 3,0

Cajthaml 
Vlašský salát
Zakoupeno: Cajthaml, Nučice
Prodávající: Lahůdky Cajthaml s.r.o.
Cena za 100 g: 9 Kč

Z laboratoře: Nízký obsah salámu. Obsahuje 
kuřecí separát a další náhražky. Výrazně 
vylepšen přídatnými látkami, včetně látek 
zvýrazňujících chuť a vůni 

Z degustace: Nepřirozeně našedlá barva, 
vůně nakyslá. Řidší konzistence, složky 
přiměřeně měkké. Chuť je mdlá, sladká. 
Druhý nejhorší ve smyslovém hodnocení. 
Známka za senzorické hodnocení 2,4.

Známka testu 3,2
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Jak číst tabulky
Cena: pro srovnání uvádíme ceny za 100 gramů výrobku, které jsme přepočetli z cen 
za balení.

Z laboratoře: uvádíme výsledky analýz ze Státního veterinárního ústavu v Praze. 
Mikrobiologické analýzy byly provedeny v poslední den trvanlivosti vzorků.

Z degustace: shrnující komentář k senzorickým vlastnostem výrobků. Během senzoric-
kého vyšetření byly posuzovány vzhled, vůně, chuť a konzistence testovaných produk-
tů. Známka za senzorické hodnocení odpovídá školní stupnici.

Známka testu: výsledná známka se skládá z hodnocení složení (50 %), senzorického 
posouzení (30 %), výsledků mikrobiologické analýzy (10 %) a hodnocení informací 
na obalech (10 %).

Standard
Vzhled – svěží, neokoralý, odpovídá 
použitým surovinám

Vůně a chuť – lahodná, více po uzeni-
ně a majonéze

Konzistence – lehká, kyprá, složky 
dostatečně spojené majonézou a při-
měřeně měkké

Odchylky od standardu
Vzhled – oschlý, atypický, neodpovídá 
použitým surovinám

Vůně a chuť – nakyslá, kyselá, ne-
výrazná, cizí, svíravá, štiplavá, příliš 
slaná či kořeněná, pálivá, hořká, stará

Konzistence – řidší, příliš hutná, příliš tuhá 
nebo měkká, lepkavá, mastná, rozpadavá

rubrika podporována

Druh potraviny hrubá hmotnost odpad čistá hmotnost
brambory 2 200 g 660 g 1 540 g
salám pro výrobu salátu 3 000 g 150 g 2 850 g
okurky konzervované 1 600 g 160 g 1 440 g
zelený hrášek bez nálevu 550 g - g 550 g
celer kořenový 500 g 100 g 400 g
mrkev 500 g 100 g 400 g
hořčice 200 g - g 200 g
cukr krupice 100 g - g 100 g
pepř mletý 5 g - g 5 g
ocet 100 g - g 100 g
majonéza 2 500 g - g 2 500 g
worcester 50 g - g 50 g
sůl 80 g - g 80 g
hmotnost potravin  11 385 g 1 170 g 10 215 g
výrobní ztráty celkem   215 g
hmotnost hotového výrobku   10 000 g

Původní receptura vlašského salátu speciál:

Výrobní postup:
Uvařené a zatepla oloupané brambory necháme dobře vychladnout. Vychladlé brambory, 
oloupaný salám a okurky nakrájíme na slabé nudličky, přidáme zelený hrášek, na kostky 
nakrájenou vařenou zeleninu a promícháme s majonézou ochucenou hořčicí a octem. Nako-
nec salát dochutíme solí, pepřem, worcestrem a cukrem a spojíme lehkým promícháním. 
Poznámka: Místo jednotlivých druhů zeleniny můžeme použít hotovou sterilovanou směs a to 
v čisté hmotnosti.

Zdroj: Receptury studených pokrmů. Vydalo Ministerstvo obchodu České socialistické republiky. 
Nakladatelství Merkur 1987. Recepturu ochotně poskytlo lahůdkářství Zlatý kříž.



www.svetpotravin.cz 25

česká potravina

Od konce loňského roku mají obchodní 
řetězce povinnost poskytnout svým zákazní-
kům informaci o pěti zemích, z nichž odebí-
rají nejvíce potravin. V některých případech 
dosahuje poměr potravin z České republiky 
až 90 %. Zákazníci by tak mohli mít pocit, že 
tento poměr potravin českého původu také 
naleznou na regálech. Ovšem pozor, v tomto 
případě se jedná o firmy se sídlem v ČR, 
nikoli nutně o zboží tuzemského původu. 
Definice „český“ tak splňuje i zahraniční 
výrobek, který se do České republiky přiveze 
a zde se pouze zabalí. Skutečný poměr 
českých potravin, jak je chápe většina spo-
třebitelů, je tak výrazně nižší. 
Ministerstvo zemědělství ve snaze ukončit 
spory přichází s definicí české potraviny, 

tedy stanovuje pravidla, za jakých předpo-
kladů lze potravinu jako českou označit. 
Hlavním předpokladem je sídlo firmy v Čes-
ké republice a také minimálně tříčtvrtinový 
podíl domácí suroviny. „V současné době 
panuje v označování výrobků chaos a není 
jasné, jak kdo označení český používá. 
Tříčtvrtinový podíl je jednoduchým pravi-
dlem, které samozřejmě nebrání, aby podíl 
české složky byl vyšší,“ vysvětluje mluvčí 
ministerstva zemědělství Hynek Jordán.

Záměr dobrý, ale…
Proti této definici se však postavila Potravi-
nářská komora. „My samozřejmě vítáme ja-
koukoli podporu a propagaci českých potra-
vin, nicméně musím poznamenat, že definici 
české potraviny, kdy se plošně stanoví 75 % 
podíl české suroviny, považuji za vyloženě 
nešťastnou,“ říká prezident Potravinářské 
komory Miroslav Toman. Podle potravinářů 
by podíly hlavní suroviny pro jednotlivé 
skupiny výrobků měly být diferencované, jako 
se děje v případě udělování značky Český 
výrobek – garantováno Potravinářskou komo-
rou. Například pro mléčné výrobky či výrobky 
z hovězího masa je nastavený poměr příliš 
nízký. Naopak třeba u čokoládových cukro-
vinek, kde se musí hlavní složka dovážet, se 
tento poměr dodržet nedá a hlavním ukaza-
telem by měla být receptura či sídlo výrobce. 

Některé výrobky by podle návrhu označení 
„české“ principiálně nést ani nemohly, neboť 
se jejich hlavní složka v ČR vůbec nepěstuje – 
například kakaové boby.

Česká je i receptura
„Nejde pouze a výhradně o surovinu. Stejně 
tak se jedná o receptury, přidanou hod-
notu a zaměstnávání českých pracovníků. 
Nejde říci, že je důležitější například jogurt 
obsahující 100 % českého mléka než zde 
vyrobená čokoláda s originální recepturou, 
na kterou se spotřebovává český cukr a kte-
rou vyrábějí čeští zaměstnanci,“ dodává 
Toman. Nový návrh také může nahrávat 
případnému zneužití – místo, aby výrobci 
do produktu dali 100 % české suroviny, po-
užijí jen 75 % a zbylou čtvrtinou mohou do-
plnit levnější surovinou ze zahraničí. Reálně 
by to znamenalo možnost, že by výrobce 
jako české označil mléko, do kterého přidal 
čtvrtinu mléka zahraničního. 
Návrh definice nyní prochází připomínkovým 
řízením a po jeho přijetí by musel být schvá-
len také v Bruselu. Podobný návrh v EU pro 
své výrobky prosadilo například Slovensko. 
V případě schválení budou dodržování toho-
to nařízení kontrolovat Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce a Státní veterinární 
správa, v případě provinění by firmám hrozi-
la pokuta v řádu milionů korun. 

Zajímáte se o původ 
potravin, a pokud je to 
možné, upřednostňujete ty 
české? Víte ale, jak českou 
potravinu v obchodě poznat? 
A je to vůbec v současné 
době možné? Pomůže k lepší 
orientaci plánovaná definice 
české potraviny?

Konec českého chaosu?
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Kolik jídla denně sníst?
Základem našeho pátrání by nejspíš měla být 
rada odborného lékaře. Ten by měl být scho-
pen z osobních údajů určit správný energe-
tický příjem nebo rovnou sestavit optimální 
jídelníček. Obecně se dá ale říct, že minimální 
denní příjem energie je 1000 kcal (4186 kJ). 
Méně energie bychom bez lékařského dohle-
du konzumovat rozhodně neměli.

Průměrné hodnoty
Chceme-li ale určit optimální energetic-
kou spotřebu člověka s průměrnou stav-

bou těla, používáme tzv. výpočet bazál-
ního metabolizmu BMR (Basal Metabolic 
Rate). Hodnota BMR je přibližné množství 
energetického příjmu potřebné pro za-
chování základních životních funkcí. Ov-
šem ve výši této hodnoty není zohledněn 
energetický příjem potřebný pro pokrytí 
denních pohybových aktivit. Tento výpo-
čet je zprůměrován, a tak je nepřesný pro 
lidi s jinou tělesnou stavbou. Ať už jsou 
svalnatí, nebo obézní.
 
Vypočítejte si sami
Pro výpočet celkové energetické potřeby 
organismu musíme hodnotu BMR zvýšit 
o energetický příjem potřebný k pokrytí 

Základní otázka, kterou 
si pokládá nejspíš hodně 
z nás, ale kterou není úplně 
jednoduché zodpovědět. 
Logicky nás napadne, že máme 
sníst jen tolik, kolik denně 
potřebujeme energie. Což je 
ve své podstatě pravda. Ovšem 
jen v tom případě, že nechceme 
přibrat, nebo zhubnout. Jak 
se ale dobrat toho, jaké 
množství a jakého jídla to 
vlastně je? Každý z nás má 
totiž jinou energetickou 
spotřebu – dítě, dospělý, 
muž, žena, sportovec nebo 
nemocný člověk.

Skupina Denní energetický 
příjem

Dorostenci, 
ženy se sedavým 
zaměstnáním

1470 kcal (6150 kJ)

Děti, dospívající 
dívky, aktivní ženy, 
muži se sedavým 
zaměstnáním

2150 kcal (9000 kJ)

Dospívající chlapci, 
aktivní sportující 
muži, těhotné 
a kojící ženy

2440 kcal (10200 kJ)

BMR ženy:
655,0955 + (9,5634 × váha v kg) + (1,8496 
× výška v cm) - (4,6756 × věk) 

BMR muži:
66,473 + (13,7516 × váha v kg) + (5,0033 
× výška v cm) - (6,755 × věk)

VZOREC PRO VÝPOČET BMR
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denních pohybových aktivit. Pro zjedno-
dušení lze hodnotu BMR vynásobit koe-
ficientem denní aktivity a pohlaví podle 
následující tabulky:

Hodnota BMR vynásobená příslušným 
koeficientem by měla být naší optimál-
ní denní spotřebou energie. Sečtená 
hodnota energií jednotlivých zkonzumo-
vaných potravin musí pokrýt náš energe-
tický výdej. Přesnější představu o svém 

energetickém příjmu si můžeme udělat ze 
záznamů, které si budeme dělat a které si 
pak vyhodnotíme.
Pokud budeme chtít svoji hmotnost snížit, 
denní příjem energie snižme o 2000 kJ. Je 
ale nutné zachovat vyvážený poměr sachari-
dů, tuků a bílkovin.

Veledůležitá je pestrost
Chceme-li se stravovat zdravě, nesmíme 
jíst jednostranně. Vyvážená strava by 
měla obsahovat 60 % sacharidů, 25 % 
tuků a 15 % bílkovin. Zda jíme dostatečně 
pestrou stravu, zjistíme tak, že sečteme, 
kolik druhů potravin denně sníme. Většinu 
dní bychom měli přijímat 20 až 30 různých 
potravin. Pouze pestrá strava dokáže 
zajistit, že náš organismus dostane vše, co 
potřebuje. Například rozličné druhy ovoce 
mohou mít různě vysoký obsah vitaminů, 
ovšem vitaminy méně obdařené druhy 
mohou obsahovat mnohem vyšší množství 
antioxidantů nebo vlákniny. 

Větší část stravy by měly tvořit potravi-
ny, které nejsou vůbec, nebo jen velmi 
málo upravovány. Potrava si tak uchová 
všechny tolik důležité živiny, vitaminy 
i enzymy. V praxi to znamená jíst čerstvé 
ovoce a zeleninu, luštěniny, ořechy a se-
mínka, celozrnné obiloviny, čerstvé libové 
maso, jako jsou ryby a drůbež, a vejce. To 
vše upravené nejlépe jen několikaminuto-
vým vařením.

Jez do polosyta, pij do polopita
Je tedy víceméně na každém z nás, kolik 
a čeho si do své „nádrže“ dá. Ale ten, kdo 
se jen trochu zajímá o své zdraví a chtěl 
by žít co nejkvalitnější, nejdelší a činorodý 
život, dojde k tomu, že je to, co jíme, velmi 
podstatné pro jeho kvalitu. A přirovnáme-li 
se třeba k autu, pak pokud budeme jezdit 
na nízkooktanový benzin nebo dokonce jen 
na plyn, nikdy nedohoníme jezdce, který 
má v nádrži speciální směs nebo dokonce 
letecký benzin. 

Vyvážený jídelníček na jeden den pro průměrně stavěného člověka, který nechce ani 
zhubnout ani přibrat, by měl obsahovat například:

snídaně – vejce na měkko, celozrnný chléb s máslem, čaj
svačina – jablko
oběd – pečené kuře, brambory, rajčatový salát
svačina – domácí jablečný štrúdl
večeře – obložený talíř (šunka, sýr, zelenina) a celozrnný chléb
Po celý den dostatek tekutin.

JAK NA SPRÁVNÝ JÍDELNÍČEK?

Dítě v tomto období života intenzivně roste, proto potřebuje dostatek živin, vápník, 
kvalitní bílkoviny a tuky. Jídlo mu rozdělte do 5 až 6 denních dávek. Nejvhodnější úpra-
vou pokrmů pro děti je vaření, dušení, pečení a zapékání. K dochucení pokrmů můžete 
bez obav používat bylinky, sůl ale po dokončení pokrmu už nepřidávejte, aby si dítě 
zbytečně nezvykalo na slanou chuť. Sledujte jeho pitný režim, vypít by mělo více než 
1 litr za den, základem jsou stolní neperlivé vody, ředěné ovocné džusy a šťávy, ovocné, 
zelené a bylinkové čaje i mléčné nápoje. 

snídaně – šlehaný tvaroh se zavařeninou nebo ovocem, houska, čaj
svačina – ovocná přesnídávka s rohlíkem nebo piškotky
oběd – zeleninová polévka s nočky, rizoto s kuřecím masem a zeleninou, džus 
svačina – chléb s kapiovým sýrem, slabý čaj
večeře – pohanková kaše s oříšky, kakao

JÍDELNÍČEK PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

V tomto příkladovém jídelníčku je denní příjem asi 1000 kcal. Proto je určen zejména 
lidem, jejichž dosavadní příjem kalorií byl na úrovni 1500 až 2000 kcal. Dá říci, že je 
vhodný například pro ženy s váhou 70 až 75 kilo, které potřebují zhubnout 10 kilo. 

snídaně – müsli s jogurtem
svačina – 1 banán
oběd – 100 g kuřecího masa, obloha a malá porce rýže 
svačina – 2 rajčata a 20 g nízkotučného sýra
večeře – zeleninová polévka

HUBNOUCÍ JÍDELNÍČEK 

Pohybová aktivita Muži Ženy
Žádná 1,4 1,4

Lehká (méně než 
hodinu denně) 1,5 1,5

Mírná (hodinu 
denně) 1,7 1,6

Střední (1-2 hodiny 
denně) 1,8 1,7

Těžká (více než 
hodinu denně) 2,1 1,8
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Nejklasičtější variantou je jistě štrúdl jableč-
ný, i když se můžeme setkat i s tvarohovým, 
makovým nebo například višňovým. Závin je 
ve většině případů vnímán jako moučník, ale 
má (jako například palačinka) i svou slanou 
variantu – štrúdl se šunkou a sýrem nebo 
třeba špenátem je běžným a oblíbeným po-
krmem v celé řadě rodin. Pokud byste chtěli 
vyzkoušet něco neobvyklejšího, sáhněte 
třeba do pokladů falcké kuchyně a zkuste 
si připravit štrúdl z bramborového těsta 
plněný slaninou, zelím a jelitem.

Těsto tenké, tenoučké
Štrúdl můžete péct z kupovaného listo-
vého těsta či těsta domácího. Ten pravý 
originál však zhotovíte jen z těsta ručně 
taženého. Těsto musí být tak tenké, že je 
skrz ně vidět. Nejlepší těsto tak údajně dě-
lají zamilované kuchařky, neboť vypracují 
těsto takové, že by přes něj mohly číst své 
milostné dopisy. Dokonce i v této doved-
nosti pořádají nadšenci soutěže – v jedné 
z nich dokázal Rakušan Roman Heumer 
na 1 minutu a 53 sekund natáhnout těsto 
až na 3 metry čtvereční a zamotat z něj 
252 centimetrů dlouhý závin.
Jablka jsou uvnitř většinou vylepšená 
o cukr, skořici, rozinky a oříšky. A před 
pečením se vše zamotá do úhledné roličky, 
aby štrúdl pokud možno nepopraskal 
a náplň nevytekla. Nejlepší je samozřej-
mě ještě teplý, ale podávat ho můžeme 
i po vychladnutí. Například v Rakousku ho 

dostanete vylepšený vanilkovou zmrzli-
nou, šlehačkou nebo vanilkovým krémem, 
i když to tradičnímu způsobu podávání tak 
úplně neodpovídá.

Táhne se jako štrúdl
Samotný název štrúdl čeština převzala, 
stejně jako ostatní jazyky, z německého 
slova Strudel, jež pochází ze staroně-
meckého „stredan“, což znamená vlnit 
se a odkazuje tak na zatočený tvar 
závinu. V Rakousku dosahuje dokonce 
štrúdl takové popularity, že po něm byla 
pojmenována odrůda jablek, která jsou 
pro výrobu této pochoutky obzvláště 
vhodná. Dostal se zde i do ustálených 
rčení – zatímco u nás se něco táhne 
„jako smrad“, v německy mluvících zemí 
mnohem poetičtěji jako štrúdlové těsto. 
A pokud se někdo s nějakou činností 
namáhá a moří, můžete o něm říci, že se 
„štrúdluje“. 
Štrúdl měl svou nezastupitelnou roli také 
v řadě zvyků. Závin musel být na stole 
bezpodmínečně na Nový rok, „i kdyby 
měl být z popela“, jinak hrozilo, že se 
domácnost jiného štrúdlu celý následují-
cí rok nedočká. Stal se nedílnou součástí 
také oslav Vánoc i svatebních hostin, 
teprve později se probojoval rovněž 
na všednodenní stoly.

Patří k nejoblíbenějším a nejobvyklejším sladkým tečkám, 
které si po nedělním obědě dopřáváme. Ne vždy ale 
býval součástí jídelníčku všech vrstev, za Marie Terezie 
náležel k vybraným pochoutkám vídeňských oslav a plesů. 
A přesto za něj nevděčíme našim jižním sousedům, ale 
kulturám mnohem vzdálenějším.

Den bez štrúdlu je jako 
obloha bez hvězd
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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Dlouhá cesta na český stůl
Závin sice pevně zakotvil v české kuchyni, 
ale jeho původní kolébka je jinde – dokonce 
až v daleké Arábii, odkud se jeho předchůdci 
dostali přes Egypt, Palestinu a Sýrii až do Ca-
řihradu. Stopy štrúdlu tak lze vysledovat až 
k turecké baklavě, ačkoli si vzhledově oba 
dezerty příliš podobně nejsou. Baklavu Turci 
při svých nájezdech dovezli přes Maďarsko až 
do Rakouska, během dlouhých tažení slouži-

la jako proviant pro armádu, neboť vydržela 
dlouho čerstvá. Maďaři byli po dlouhou dobu 
vyhlášení specialisté na výrobu štrúdlu, ze-
jména díky kvalitní mouce, kterou si nechali 
dovážet pekaři i z dalších zemí. Do Maďarska 
se jezdili štrúdlovému umění učit i vyhlášení 
cukráři z vídeňského hotelu Ritz, kde se „ma-
ďarský štrúdl“ stal vyhlášenou specialitou 
jídelního lístku. Mezi typické pokrmy patří 
především v následnických zemích habsbur-
ské monarchie – Rakousku, severní Itálii, 
Česku, Slovensku či Slovinsku. 
Do jakého roku vznik štrúdlu tedy spadá, zůstá-
vá gastronomickým tajemstvím, jisté je jen to, 
že první písemná zmínka pochází z roku 1696, 
kdy se objevil v kuchařce s názvem „Koch-
-Puech“. Nejednalo se však o štrúdl jablečný, 
nýbrž smetanový, který byl v té době mnohem 
obvyklejší. Velkou popularitu získal zejména 
za vlády Marie Terezie, kdy se stal pokrmem 
servírovaným i ve vybrané společnosti. Však 
i císař František Josef přirovnal „den bez 
štrúdlu k obloze bez hvězd“. 

Ačkoli jste se asi mnohokrát setkali na jí-
delních lístcích či na krasopisně popsa-
ných výlohách kaváren se „štrůdlem“, 
vězte, že to není správně. Štrúdl je nutné 
psát vždy s čárkou nad u, neboť se jedná 
o převzaté slovo, stejně jako třeba túra, 
(léčebná) kúra či skútr.

JAK SE SPRÁVNĚ PÍŠE? 

ŽAMPIONOVÝ ŠTRÚDL
Doba přípravy: 80 minut, na 2 štrúdly

Ingredience: 1 balení listového těsta, 2 lžíce 
oleje, 3 cibule, 4 stroužky česneku, 200 g an-
glické slaniny, 500 g žampionů, sůl, pepř, 
hrst strouhanky, 300 g oblíbeného tvrdého 
sýra, 4 lžíce rozpuštěného másla

Postup: V pánvi rozehřejeme olej a orestu-
jeme na něm cibuli, česnek a nakrájenou 
slaninu. Přidáme nakrájené houby, ochu-
tíme a necháme chvíli dusit. Přimícháme 
strouhanku a směs necháme vychladnout. 
Z listového těsta vyválíme dva pláty, po celé 
ploše kromě okrajů je posypeme polovinou 
nastrouhaného sýra, na něj poklademe při-
pravenou náplň a posypeme zbylým sýrem. 
Smotáme do obvyklého tvaru a potřeme 
máslem. Pečeme v předehřáté troubě asi 
30 minut při teplotě 180 °C.

JABLEČNÝ ŠTRÚDL
Doba přípravy: 90 minut, na 2 štrúdly

Ingredience: těsto: 300 g mouky, 30 g oleje, 
3 g soli, 150 g vody; strouhanka: 120 g sádla, 
150 g strouhanky, 15 g cukru krystal, 10 g va-
nilkového cukru; náplň: 7,5 g kůry z citronu, 
100 g cukru krystal, 1,7 kg oloupaných, 
nakrájených jablek, 100 g rozinek, 100 g na-
sekaných vlašských ořechů, 3 g skořice, 
200 g másla na potření, moučkový cukr 
na posypání

Postup: Všechny ingredience na těsto smí-
cháme a rukou vypracujeme těsto. Vytvaru-
jeme do koule, potřeme olejem a umístíme 
na plochu pomazanou olejem. Rozehřejeme 
sádlo, přidáme k němu strouhanku, cukr 
a vanilkový cukr a dobře osmahneme, 
dokud cukr nezkaramelizuje a strouhanka 
není křupavá. Citronovou kůru smícháme 
se třetinou cukru a dobře rozetřeme, aby 
se z kůry uvolnilo její aroma. Přidáme 
zbylý cukr, jablka, rozinky, ořechy a skořici. 
Těsto rozdělíme na dvě poloviny, pomocí 
válečku podélně rozválíme a poté táhneme 
od středu do jednotlivých stran, dokud 
není průhledně tenké. Ve středu posype-
me strouhankovou směsí, přidáme náplň 
a zarolujeme. Potřeme máslem a při teplotě 
180 °C pečeme asi hodinu. Během pečení 
ještě dvakrát potřeme máslem. Po mírném 
vychladnutí pocukrujeme a porcujeme. 
Zdroj: kniha 100 klasických pokrmů Rakouska
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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 Kateřina Kmecová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Někoho, kdo vepřové maso v konzervě 
nekonzumuje pravidelně, asi překvapí šíře 
sortimentu. Vybrali jsme tentokrát dokonce 
sedm vzorků, a přesto test nepokrývá 
celou šíři trhu. Aby byly vzorky srovnatelné, 
nekupovali jsme vepřová masa s přívlastky 
jako například „libové“ nebo „domácí“, 
které se liší i cenově. 

Závan minulosti
Výrobě vepřového masa se věnují většinou 
tradiční výrobci, někteří z nich dokonce 
navazují na minulost opravdu důsledně 
a jako připomínku kdysi populárních čínských 
konzerv umisťují na obaly čínské znaky. 
Většinu produktů najdeme v klasických 
konzervách různých velikostí, jeden vzorek 
jsme dolovali ze sklenice. Doby dávno minulé 
většinou připomíná i jejich vzhled – invence 
v obalech (až na čestné výjimky) od té doby 
příliš nepokročila. Tři výrobky (Hamé, Seliko, 
Euroshopper) vám své poklady odhalí jen 
tehdy, pokud máte po ruce otvírák.  Většinou 
však platí, že menší konzervy se dají celkem 
snadno otevřít pomocí očka, nástroj 
potřebujete pro větší balení.

Čekali jsme to horší
Vzhledem k tomu, že se jedná o prakticky 
jednosložkovou potravinu, její úroveň 
se jednoznačně odvíjí od kvality vstupní 
suroviny. Na škodu tedy je, že si výrobci, až 
na jednoho (Švéda, který deklaruje použití  
plece) druh použitého masa nechávají pro 
sebe. On je totiž opravdu velký rozdíl, zda 

uváděný obsah vepřového masa v sobě 
skrývá kýtu nebo bůček, ale to už si musí 
zákazník odhalit při konzumaci sám.
Poučeni testy jiných masných výrobků jsme 
se preventivě obávali nejen o svoje chuťové 
buňky, ale i zdraví. Ale ač to možná mnohé 
odpůrce konzerv překvapí, nebudeme 
všechny testované vzorky hanit. Pokud 
zvolíte výrobek s vysokým obsahem masa, 
ucítíte typickou vůni vepřového, maso bude 
držet tvar a pochutnáte si. Když však budete 
nakupovat  bez prostudování obalu nebo 
jen s úmyslem co nejvíce ušetřit, možná se 
zasytíte, ale velké hody vás nečekají. Menší 
množství masa je samozřejmě potřeba 
nahradit – kůžemi, strojně odděleným 
masem a přídatnými látkami. Směs pak spíše 
než maso připomíná nepovedenou paštiku či 
haši nevábné vůně i chuti.

Šetřit se nevyplatí
Jediná rada na závěr zní: pokud chcete 
vepřové maso v konzervě kupovat, dobře 
si přečtěte složení. Preferujte konzervy  se 
70 až 80 % masa, s méně se nespokojujte. 
Buďte ale připraveni, že si za kvalitní obsah 
připlatíte. Vězte, že vzorky, které se ocitly 
na chvostu našeho hodnocení, si součástí 
vašeho jídelníčku být nezaslouží ani 
v období před výplatou. 
Otázkou  na závěr pak je – proč si vlastně 
masovou konzervu kupovat? Když  vezmeme 
v úvahu, že se průměrná cena kvalitního 
vepřového masa pohybuje kolem 100 Kč 
za kilogram, jeví se cena dvojnásobná 

za maso konzervované trochu nadnesená. 
Pokud tedy máte chuť na nějaké klasické 
výletnické jídlo, řízek asi bude ve většině 
případů jistější volbou.          

Vepřové ve vlastní šťávě je klasika 
českých trampů, rychlých večeří 
i zájezdů do Chorvatska. Podívali jsme 
se mu tedy na zoubek v dnešní době, 
kdy už si konzervy k moři nevozíme. 
Jak nás potěšily a zda se vyplatí 
konzervované nostalgii podlehnout, 
se dozvíte v našem redakčním testu.

Vepřové konzervy:  
není maso jako maso

Název  Viva Carne Delikates 
Vepřové maso  
ve vlastní šťávě  

Výrobce  PT servis konzervárna
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 62 Kč/300 g
Cena za 1 kg  207 Kč
Složení: vepřové maso 80 % hm., pitná voda, 
vepřové kůže, konzervant: dusitan sodný, zahuš-
ťovadlo: škrob, stabilitázor xanthan

Jediný výrobek s papírovým přebalem, na kte-
rém se vyjímá poměrně atraktivní obrázek, 
který navíc (navzdory běžné praxi) není jen 
„ilustrační“, ale odpovídá obsahu konzervy. 
Uvnitř na nás čeká vepřové maso, jak si ho 
představujeme – s přiměřeným množstvím 
sádla i želatiny. Na první pohled odpovídá de-
klaraci o obsahu masa, patrné jsou velké libové 
kusy, obsah tuku je jen 20 %. Dominuje chuť 
masa, neobtěžují nás žádné pachuti.

1.VÍTĚZ
TESTU
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Název  Vepřové maso  
od sedláka

Výrobce  ŠVÉDA-QUALITY
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 80 Kč/420 g
Cena za 1 kg  190 Kč
Složení: vepřová plec 315 g (75 %), vepřové kůže 
34 g (8 %), voda, směs koření, konzervant dusitan 
sodný, hroznový cukr

Název  Vepřové maso 

Výrobce  Shanghai MaLing (Czech)
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 32 Kč/260 g
Cena za 1 kg  123 Kč
Složení: vepřové maso 50 %, voda, strojně oddě-
lené vepřové maso 20 %, sůl, koření

Název  Vepřové maso ve vlastní 
šťávě

Výrobce  PT servis konzervárna
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 35 Kč/180 g
Cena za 1 kg  194 Kč
Složení: vepřové maso 70 % hm., směs koření: 
konzervant: dusitan sodný; zahušťovadla: nativní 
škrob, E1422, E407a, E414; kmín, česnek, stabili-
zátory: E450, E451; zvýrazňovače chutě: glutamát 
sodný, sodné soli; antioxidanty: E316, E307; 
maltodextrin, jedlý olej, extrakty koření, aroma

Název  Euroshopper Vepřové 
maso

Výrobce  Hamé
Zakoupeno Albert
Cena za balení 27 Kč/400 g
Cena za 1 kg  68 Kč
Složení: vepřové maso 55 %, voda, vepřové 
kůže, jedlá sůl, solící směs (jedlá sůl, konzervant: 
E250), stabilizátor: E407, koření

Název  Vepřové ve vlastní šťávě 

Výrobce  Hamé
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 45 Kč/400 g (akce)
Cena za 1 kg  113 Kč
Složení: vepřové maso (70 % hm.), vepřové 
kůže, voda, kořenící přípravek (škrob, zahušťo-
vadla: modifikovaný škrob, E407a, stabilizátory 
E450, E451, zvýrazňovače chuti E621, E635, an-
tioxidant E316, extrakty koření), solící směs (sůl, 
konzervant E250), koření, sušený česnek

Název  Seliko Vepřové maso 

Výrobce  Hamé
Zakoupeno Žabka
Cena za balení 45 Kč/400 g
Cena za 1 kg  113 Kč
Složení: vepřové maso (35 % hm.), vepřové 
maso strojně oddělené, voda, vepřové kůže, 
kořenící přípravek (bramborový škrob, zahušťo-
vadlo E407a, stabilizátory E450, E451, kvasničné 
extrakty, extrakty koření, antioxidanty E316, sůl 
E508), solící směs (sůl, konzervant E250)

Jediný vzorek ve sklenici. Pozitivem je uvedení 
druhu masa. Na vrchu je vysrážená nevábná 
vrstva nažloutlého masa, po jejím odstraněním 
se maso rozvoní. Želatina je vysrážená na stě-
nách sklenice, takže je celek poměrně suchý 
– obsah je nutné nejprve vyklopit a promíchat. 
Od sedláka bychom očekávali trochu výraznější 
dochucení. S drobným přimhouřením oka do-
stojí na obale uvedené „značce vyšší kvality“.

Výrazná červená konzerva s čínskými znaky 
a razítkem „Vylepšená receptura. Méně tuku“. 
Želatina se chvěje nedočkavostí na svoje stráv-
níky, je netypicky tekutá a utíká nám z talíře. 
Po rozkrojení není viditelná žádná mozaika 
– nacházíme jen nahodilé kusy masa a velké 
hroudy sádla. Směs je blátivá, spíše než vepřo-
vému masu v konzervě odpovídá konzistenci 
paštiky. A chuť tento dojem jen smutně uzavírá.

Nejmenší ze všech balení, nabízí se tedy 
například k namazání na chleba. Po otevření 
není viditelné žádné sádlo, ale maso je na vrchu 
zalité želatinou. Obsah vypadá na první pohled 
dobře, odpovídá deklarovanému podílu masa. 
Jsou jasně znatelné kusy červeného libového 
masa. Směs je dobře ochucená, není mdlá, ov-
šem pokud nemáte rádi kmín, moc si nepochut-
náte – jeho chuť je až příliš výrazná.

Maso je zalité velkorysou vrstvou želatiny, 
sádla je na rozdíl od některých jiných vzorků 
přiměřené množství. Vzhledově nevypadá 
úplně nevábně, jen nás zaráží neobvykle měkká 
konzistence. Bohužel vůně a chuť tento pozitiv-
ní dojem nepodporují. Obsah rozhodně výrazně 
lépe vypadá než chutná. Aroma není příjemné 
a směs nechává na jazyku nepříjemnou pachuť, 
kterou neumíme přesně identifikovat. 

Po otevření konzervy nás k ochutnání zve vrst-
va sádla uvnitř i na víčku, připomínající čerstvě 
padlý sníh. Inu, 40 % tuku není úplně málo... 
Na řezu se nám profiluje ukázková mozaika – 
od velkých kusů sádla, pojivo, až po krásně libo-
vá masitá vlákna. Připomíná tak spíše masovou 
tlačenku. Chuťově není maso úplně špatné, 
ale „k obědu i večeři“ jako výrobce bychom ho 
s čistým svědomím nedoporučili. 

Ihned po otevření na nás vybafne velkorysá 
vrstva sádla, zabírající téměř třetinu konzervy. 
Obsah vepřové maso nepřipomíná ani přibližně. 
Nebo si ho představujete jako řídkou haši bez 
celistvých kousků masa? Nejen konzistence je 
zklamáním, chuť ji bohužel strašidelně dopl-
ňuje. Po chuti masa ani památky, zato velké 
množství soli. Pravděpodobně by nepomohl ani 
rozmarýn a bazalka, které se usmívají z obalu. 

2.

5.

3.

6.

4.

7.
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Proč škola vznikla právě v Říčanech?
Školu jsme s kolegyní založily před třemi 
lety. Hledaly jsme lokalitu, kde podobné 
zařízení není. Také jsme chtěly vyjít vstříc 
rodičům ze středočeského regionu, kteří 
mnohdy nechtějí posílat dítě do školy 
do Prahy, a to z mnoha důvodů. 

Měla jste už předtím zkušenost se vzdě-
láváním v gastronomických a souvisejí-
cích oborech? 
Obě jsme s kolegyní dlouhá léta praco-
valy ve velké škole podobného zaměření 
v hlavním městě. Připadalo nám, že 
bychom velké a neosobní prostředí raději 
vyměnily za menší ústav, kde bychom se 
dětem mohly více věnovat a motivovat je 
intenzivněji pro jejich budoucí profesi. Pře-
devším, abychom s nimi mohly pracovat 
více individuálně a nabízet jim praktické 
příklady, které je budou bavit a motivovat. 

Důležitým hlediskem také bylo, aby děti 
nemusely na praxi dojíždět daleko. 

Praxe je u gastronomických oborů skoro 
nejdůležitější částí vzdělání. Jak vybírá-
te místa, kde ji studenti vykonávají?
Chceme vždy, aby se děti naučily přede-
vším českou kuchyni a aby se na praxi 
dostaly ke skutečné práci. Nemá smysl, 
aby nastoupily do pizzerie, kde budou 
mýt nádobí a uklízet, což je jistě zkuše-
nost mnoha studentů podobných škol. 
Náš koncept jsme založily na tom, že děti 
pracují v menších podnicích, které jsou 
pečlivě vybrány. 

Kdo a jak je vybírá? 
To byla naše hlavní starost. Naštěstí moje 
kolegyně se zná už dlouho s Jaroslavem 
Sapíkem, a tak jsme ho oslovily, jestli by 
nedělal odborného garanta naší školy 

a taky nám nepomohl právě s výběrem 
partnerských podniků pro praxe. Sám 
nabídl, že ve své restauraci U Sapíků bude 
mít až tři naše studenty na praxi. Partner-
ské podniky vybíráme hlavně ze zdejšího 
okolí, tedy z jihovýchodní části Středočes-
kého kraje. Samozřejmě musejí splňovat 
podmínku, že vaří českou kuchyni a že 
se u nich studenti dostanou ke skutečné 
práci kuchaře nebo číšníka.

Zmínila jste Jaroslava Sapíka. On 
ve vaší škole i vyučuje?
Nevyučuje, ale jak jsem zmínila, má naše 
děti u sebe na praxi. Na výuce se podílí 
tématickými přednáškami, například pra-
videlně na podzim o zpracování a úpravě 
zvěřiny. Jako hlavní garant naší školy dělá 
pro děti pravidelně i vánoční překvapení. 
Například připravil ve své restauraci menu 
a dětem ho přivezl a servíroval ve škole 
jako pozornost. A v neposlední řadě si 
studenty bere jako brigádníky na některé 
akce, které zajišťuje, jako třeba ples hradní 
stráže. Tím děti získají nejen praxi, ale 
současně si i vydělají nějaké peníze. Snaží-
me se však v tomto směru spolupracovat 
i s dalšími odborníky a pomalu navazuje-
me kontakty a spolupráci. 

Velké školy vychovávající budoucí kuchaře, číšníky a adepty dalších 
gastronomických oborů jsou často terčem kritiky profesionálů. 
Ing. Evelina Wernerová se se svou kolegyní rozhodla, že půjde 
cestou opačnou, tedy založením malé soukromé školy, která klade 
důraz na motivaci a kvalitu absolventů.

Řídíme se heslem: 
máme rádi to, co děláme
Připravil Pavel Hanuška, foto autor
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Jaké obory se vlastně ve vaší škole vyučují? 
Naše orientace je jasná – gastronomie. Na-
ším hlavním oborem je kuchař-číšník. Dále 
pak cukrář, řezník-uzenář a nově jsme 
otevřeli obor pivovarník-sladovník. 

Obor kuchař-číšník tedy není specializo-
vaný jen na jeden obor?
Specializovaný je, ale v prvním ročníku 
mají studenti společnou výuku a praxi jak 
v kuchyni, tak „na place“. Až ve druhém 
a třetím ročníku se pak učí kuchařem, 
nebo číšníkem. Výuční list zní na obor 
kuchař-číšník se zaměřením na kuchaře, 
nebo číšníka – podle toho, co si zvolí. 

Ještě se vrátím k oboru pivovarník-
-sladovník. Proč jste otevřeli nově 
zrovna ten?
Zjistili jsme, že je po něm poptávka. 
V okolí je jen jedna pražská škola, která ho 
vyučuje, ale ta ho má jen jako obor ma-
turitní, takže děti, které se chtějí v oboru 
pouze vyučit, musejí buď do Litovle, nebo 
do Českých Budějovic. V současné době 
je velký boom mini- a mikropivovarů. 
Nadneseně řečeno si chce dnes každý 

vařit pivo doma. Navíc se domníváme, že 
se o vyučení v tomto oboru budou zajímat 
i majitelé restaurací s minipivovary. 

Takže máte i možnost studia pro dospě-
lé třeba dálkově?
Ano, u nás máme možnost všechny obory 
studovat i dálkově. Máme už dost tako-
vých studentů a poptávka stále stoupá. 
Výuka probíhá jednou týdně vždy ve stře-
du od 14 do 20 hodin. Každý student 
dálkového studia musí k tomu odpraco-
vat 100 hodin ročně v jednom z našich 
partnerských podniků nebo v případě, že 
dojíždějí zdaleka, může pracovat i v ně-
jakém podniku ve svém okolí. Ale i ten 
musí splnit naše podmínky a musíme ho 
ke spolupráci schválit. 

Na dálkové studium dojíždějí lidé 
i mimo region, ve kterém sídlíte?
Ano, máme tu třeba studenty z Jablonce 
nad Nisou, Ústí nad Labem nebo z Pardubic. 

Jaká je kapacita vaší školy?
Kapacita je daná velikostí prostor, kterými 
disponujeme, a tak máme schváleno mi-
nisterstvem školství maximálně 208 míst, 
která zcela naplníme. Nicméně v dohledné 
době máme dostat k dispozici i druhé 
patro budovy, ve které jsme v nájmu, a tak 
budeme žádat o navýšení kapacity. 

Jak je mezi jednotlivé obory rozložen 
zájem studentů?
V řádném studiu je drtivá většina studen-
tů na oboru kuchař-číšník. U dálkového 
studia je to obor cukrář. 

To je poměrně překvapivé. Je takový 
zájem vyučit se cukrářem?
Hodně dospělých, převážně žen, se vrhlo 

na podnikání nebo si prostě chtějí jen 
rozšířit vzdělání v oboru, který je jejich 
koníčkem. Máme tu studentky, které mají 
maturitu nebo i vysokou školu. Pro ně stu-
dium není až tak náročné, nejdůležitější je 
naučit se praktickou stránku věci. Většinou 
mají na vysvědčení samé jedničky. 

Jak je to s výukou jazyků ve vaší škole?
U nás je povinná němčina a angličtina. 
Ale musím bohužel konstatovat, že 
u žáků nevidím nějaký výrazný zájem se 
jazyky učit.         

VEPŘOVÉ RAMÍNKO NA KMÍNU 
S NASTAVOVANOU KAŠÍ
Doba přípravy: 95 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 800 g vepřového ramínka, 
2 středně velké cibule, 4 stroužky česne-
ku, kmín, sůl, jihotyrolský špek, 12 cherry 
rajčátek; kaše: 500 g vařených brambor, 
200 g uvařených krupek

Postup: Vepřovou plec nakrájenou 
na 200 g kostky, cibuli nakrájenou na kostič-
ky, nasekaný česnek, sůl a kmín promíchá-
me a dáme péct na 150 °C doměkka (asi 
90 min.). Po upečení maso vyjmeme a výpek 
propasírujeme přes jemnější cedník. Rajčata 
upečeme v troubě až do prasknutí. Serví-
rujeme s nastavovanou kaší, přeléváme 
výpekem a zdobíme rajčátky a osmaženým 
jihotyrolským špekem.

HOVĚZÍ KRK NA HOUBÁCH
Doba přípravy: 120 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 800 g hovězího krku, 1 mrkev, 
1 petržel, 1/2 celeru, 1 cibule, 1/2 kg čer- 
stvých hub, sůl, bílý pepř, kmín, olej, máslo, 
hladká mouka, 1/2 l smetany, 1/2 l mléka, 
ocet a bylinky na dochucení, 300 g zelených 
fazolek, špek

Postup: Maso nakrájíme na asi 200 g porce. 
Kořenovou zeleninu a cibuli nakrájíme 
nahrubo a na oleji zprudka osmahneme, 
zalijeme vodou, osolíme a opepříme. Když 
se voda vaří, vložíme maso, aby se zatáhlo. 
Vaříme do změknutí asi 2 hodiny. Rozpus-
tíme 100 g másla a přidáme 3 lžíce mouky 
a zarestováním uděláme světlou jíšku. 
Zalijeme mlékem a smetanou a provaří-
me. Nakrájené houby zprudka orestujeme 
na másle, ochuceném solí, bílým pepřem, 
nadrceným českým kmínem, případně 
bylinkami (například tymiánem). Vložíme 
do omáčky a dochutíme kapkou octa. 
Pokud by omáčka byla moc hustá, můžeme 
ji naředit vývarem z masa. Podáváme 
s prudce na špeku orestovanými fazolkami. 
Jako příloha se hodí bramborová kaše nebo 
šťouchané brambory.
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Takže u vás taky platí, co se říká o jiných 
gastronomických školách, že jen zlomek 
dětí obor skutečně zajímá a chtějí ho 
po vyučení opravdu dělat?
Ne, tak tohle právě u nás neplatí. Tím, že 
jsme malá škola a jsme schopni naše děti 
motivovat, tak si troufám říci, že všechny 
mají o zvolený obor zájem a jsou rozhod-
nuty v oboru pracovat. Motivuje je praxe, 
protože hodně z nich už dostalo i nabídku 
na pracovní místo po vyučení v podniku, 
ve kterém dělaly praxi. Až 60 % dětí jde 
do podniku, kde jsou přes rok na praxi, 
pracovat jako brigádníci i o prázdninách. 

Jaké vidíte největší problémy gastrono-
mie obecně?
Celkový stav se už zlepšuje, to je nutné říci 
hned na začátku. Ale největším problémem 
je používání konveniencí a polotovarů. 
Restaurace třeba uvaří dobrou svíčkovou, 
ale naservíruje to se špatnými kupovanými 
knedlíky, čímž jídlo úplně zabijí. Právě to je 
také jedno z hledisek pro výběr našich part-
nerů pro praxi. Naše vedoucí odborného 
výcviku do nich pravidelně zajíždějí a i my 
děláme kontrolní návštěvy, takže víme, co 
se tam děje. Učíme naše děti nepoužívat 
polotovary a umělé tuky, nezahušťovat 
moukou, ale raději zeleninou a podob-
ně. A máme i od nich zpětnou vazbu, že 

na praxi to tak převážně dělají. Dalším 
problémem je to, že se český host ještě 
stále nenaučil ozvat, když dostane špatné 
jídlo. Raději mlčí, sní ho a pak zaplatí. To by 
se mělo změnit především. 

Co vás nejvíc ve vaší činnosti trápí?
Musím zdůraznit, že máme výbornou 
spolupráci a podporu od městského úřadu 
Říčany. Vstříc nám vychází i majitel budovy, 

ve které sídlíme. Samozřejmě by bylo lepší 
sídlit ve vlastním objektu, ale zatím to bohu-
žel není možné. Co nám ale výrazně chybí, 
je vlastní kuchyně přímo ve škole. To je 
ovšem tak velká investice, že bez sponzorů 
ji nejsme schopni realizovat. Ale celkově lze 
říci, že při zakládání školy ani v jejím provozu 
jsme nenaráželi a nenarážíme na žádné 
závažné problémy. My se totiž řídíme heslem 
naší školy – máme rádi to, co děláme. 

 INZERCE

Proleťte
s námi celou Evropu

www.studentagency.cz

cena za jednosměrnou letenku

letenky již od
1 050 Kč!
Cena platná v době tisku.
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Nejdelší je pochopitelně seznam vegeta-
riánských celebrit, neboť vegetariáni tvoří 
nejsilnější skupinu alternativních strávníků 
i mezi běžnou populací. Maso odmítala 
i řada osobností z dob dávno minulých 
– Diogenes, Platon, Pythagoras, Seneca 
či Sokrates. A někteří z nich patřili k vege-
tariánům opravdu pravověrným. „V mládí 
jsem se zřekl jedení masa a přijde ještě den, 
že lidé mně podobní se budou na zabíjení 
zvířat dívat tak, jako se dnes dívají na zabí-
jení lidí,“ prohlásil nejslavnější renesanční 
umělec Leonardo da Vinci. 
A ani jeho následovníci nebyli ke konzumen-
tům masa smířlivější: „Velikost a mravní 
pokrok národa se pozná podle toho, jak 
zachází se zvířaty. Nemyslím, že maso je pro 
nás nezbytné. Tvrdím, že masitá jídla jsou 
pro nás nevhodná. Protože stojíme výš než 

zvířecí svět, děláme chybu, když napodobu-
jeme jeho zvyky. Jediný způsob, jak žít, je 
nechat žít.“ (Mahátma Gándhí). 
„Nikdo ať se nevyhýbá odpovědnosti. 
Protože zacházíme tak zle se zvířaty, protože 
na jatkách je tolik surovosti, protože kvůli 
našim kuchyním tak mnoho zvířat umírá 
strašlivou smrtí, protože zvířatům způsobují 
nevýslovné utrpení lidé bez citu, protože se 
zvířata stávají objekty surových dětských 
her, jsme my všichni vinni a musíme nést 
znamení této viny.“ (Albert Schweitzer). 
Slavných vegetariánů ale známe mnohem 
více – například Albert Einstein, Lev Nikola-
jevič Tolstoj, Franz Kafka, G. B. Shaw či Niko-
la Tesla. Mezi dnešní slavné, kteří odmítají 
maso, patří například Pamela Anderson, Jim 
Carrey, Brigitte Bardot, Woody Allen, Paul 
McCartney či Tom Cruise.

Lev vegetariánem
Celou řadu vegetariánů ale samozřejmě 
najdeme i mezi českými celebritami – napří-
klad herce Jaroslava Duška, Jana Třísku či 
Nelu Boudovou, zpěváky Roberta Kodyma 
a Anetu Langerovou nebo světoznámou 
tenisovou hvězdu Martinu Navrátilovou. Že 
nemají vegetariáni v masožravé společnosti 

Máte pocit, že každá celebrita drží nějakou zaručenou 
zázračnou dietu? Přesvědčíme se, že jejich seznam je 
opravdu bohatý. Necháme však tentokrát stranou, jak herci, 
zpěvačky či sportovci hubnou, a zaměříme se na alternativní 
způsoby stravování, jako jsou vegetariánství, veganství či 
makrobiotika. No věřili byste například, že nejstrašlivější 
boxer všech dob Mike Tyson je zapřísáhlým veganem?!

Lesk a bída 
jídelníčku slavných
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Martina Navrátilová
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vždy na růžích ustláno, ukazuje například 
výrok Nely Boudové pro server vegetarian.cz: 
„Na začátků mé vegetariánské cesty mě mr-
zelo, že se na mě občas dívají jako na magora, 
a snažila jsem se neustále něco vysvětlovat. 
Teď už jsem moudřejší a vysvětluji jen tomu, 
kdo má zájem poslouchat. Je sice důležité lidi 
pošťouchnout, ukázat jim jiný úhel pohledu, 
ale silný, lehce agresivní nátlak z masožravce 
vegetariána neudělá. Vegetariánství sice po-
kládám za výchozí bod duchovního rozvoje, 
ale znám lidi, kteří jsou duchovně na výši 
a maso jedí.“

Téma vegetariánství velkou pozornost kaž-
doročně získávalo v době vyhlašování cen 
Českého lva. Jejich bývalý šéf Petr Vachler 
je totiž zarputilým propagátorem vegetari-
ánské (a dnes i veganské) stravy. Podle jeho 
slov dodržuje zásady bezmasé stravy nejen 
jeho manželka a děti, ale také jejich pes. 
A to prosím dobrovolně! Tradičně vegetari-
ánský tak býval raut po vyhlášení filmových 
cen, což se nesetkávalo vždy s pochopením 
a nadšením zúčastněných. Na řadu pak při-
cházelo pašování řízků či klobás z Václavské-
ho náměstí. Lev je přeci jen masožravec…

Od masa k zelenině a zpět
Jak paradoxní může někdy život být, doka-
zuje Brian Swette, jenž se svou ženou Kel- 
ly založil společnost Sweet Earth Natural 
Foods produkující vegetariánské potraviny. 
Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby 
se nejednalo o bývalého šéfa jednoho z nej-
větších fast foodových řetězců Burger King. 
Opačnou cestu od vegetariána k masožrav-
ci zvolil pak například zpěvák Václav Noid 
Bárta, který si bezmasým obdobím prošel 
v době, kdy se učil na řezníka, či zpěvačka 
a herečka Lucie Vondráčková.  
Před lety měla snad každá česká žena, která 
chtěla zhubnout, doma v knihovničce pub-
likaci od Lenky Kořínkové o dělené stravě. 

Ta je založena na oddělené konzumaci 
jednotlivých skupin potravin. Vehementně 
ji doporučuje také fitness trenér celebrit Vít 
Chaloupka, ze zahraničních hvězd pak napří-
klad hollywoodská kráska Elizabeth Hurley.

Šampionem i bez masa
Velmi silně se začíná rozrůstat také skupi-
na veganů. Podle statistik tvoří asi 2,5 % 
americké populace a nespokojí se tak s ome-
zenou nabídkou vegetariánských restaurací, 
ale mohou již zasednout do podniků, které 
servírují pokrmy připravené striktně podle 
veganských zásad – tedy bez použití jakých-
koli živočišných produktů.  
Že se vegani rekturují nejen z řad éterických 
hereček a modelek toužících po štíhlé linii, 
dokazuje například „Zvíře“ Mike Tyson, který 
tomuto způsobu stravování holduje od roku 
2010. Připisuje mu zásluhy nejen při redukci 
váhy (Tyson zhubnul více než 45 kilogramů), 
ale veganství se pro něj stalo příležitostí 
zvolit nový způsob života. „Mé tělo bylo za-
cpané vším tím kokainem a jinými drogami, 
sotva jsem dýchal, měl jsem vysoký tlak 
a téměř umíral. Od té doby, co jsem se stal 
veganem, se všechny mé problémy výrazně 
zlepšily,“ řekl Tyson v show Oprah Winfrey. 
Snad by si dnes nechal zajít chuť i na ucho 
Evandera Holyfielda, do něhož se při jednom 
mači téměř lidožroutsky zakousnul…
Dalším slavným sportovcem, který se rozhodl 
vynechat ze svého jídelníčku živočišné produk-
ty, je atlet Carl Lewis. Za svůj nejvydařenější 
závod považuje mistrovství světa v roce 1991, 
na které se po konzultacích s lékařem a nutrič-
ním specialistou připravoval již jako zastánce 
veganské stravy. Na šampionátu získal dvě zlaté 
(100 metrů, štafeta 4x100 metrů) a jednu stříbr-
nou medaili (skok daleký), v témže roce stanovil 
nový světový rekord a stal se atletem roku.

Hollywood bez masa
Především ovoci, zelenině a klíčkům holduje 
také bývalý americký prezident Bill Clinton, 
a to zejména kvůli operaci srdce, kterou prodě-
lal v roce 2004. Do té doby hodoval především 
na poctivých jižanských jídlech plných masa 
a smažených příloh. Nejenže shodil 10 kilogra-
mů, ale podle svých slov má i ukázkové krevní 
testy, cítí se mnohem lépe a plný energie. 
Dlouholetým dietářem a příznivcem vegan-
ské stravy již od počátků své herecké kariéry 
je americký herec Woody Harrelson, známý 
například z trilogie Hunger Games. K dietě ho 
přivedla náhodná spolucestující v autobuse 
a touha vypadat dobře. „Měl jsem obličej plný 
akné, ačkoli mi bylo již 24 let. Dívka se na mě 
podívala a prohlásila, že trpím laktózovou in-
tolerancí a pokud přestanu konzumovat mléč-
né výrobky, během tří dnů se mé problémy 
s pletí vyřeší. A skutečně – během tří dnů jsem 
měl po starostech,“ zavzpomínal na počátky 
své diety pro časopis Esquire. Setkání sice 

nedopadlo hollywoodským happy endem, ale 
dost možná neznámé dívce filmový průmysl 
vděčí za jednoho z nejobsazovanějších herců 
střední generace. Že Harrelson bere svou dietu 
velmi vážně, dokazuje i fakt, že v posledních 
letech tráví většinu svého času s rodinou 
na farmě, kde si pěstuje organické potraviny, 
konzumuje prakticky jen syrovou stravu a stal 
se také spoluvlastníkem jedné z nejvyhlášeněj-
ších veganských restaurací.  
Vegankou kvůli lásce ke zvířatům se v roce 
2009 stala herečka Natalie Portman. Dietu 
přerušila jen v době svého těhotenství, 
kdy si její tělo žádalo také vajíčka a sýry. 
Po porodu se však k veganství rychle vrátila, 
a pokud jste zastánci masa, asi vás nemusí 
mrzet, že jste se neúčastnili její svatební hos-
tiny v roce 2012, která se celá nesla ve ve-
ganském duchu. Vegankou je také slavná 

Leonardo da Vinci

Mike Tyson

Woody Harrelson
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zpěvačka Alanis Morissette, ovšem s jednou 
výhradou, což jí zatvrzelí vegani zazlívají. 
Nedokázala se vzdát ústřic, které zbožňuje 
a které si pravidelně dopřává.

Dietou ke zdraví?
Jednou z nejznámějších a nejhlasitějších 
zastánkyň makrobiotické stravy byla herečka 

Gwyneth Paltrow, hollywoodský vzor zdravého 
životního stylu. Ovšem nechtěně se stala 
také zářným příkladem toho, že nic se nemá 
přehánět. Herečka v některých fázích své diety 
jedla pouze suchou rýži, pila vodu a extrémní 
fádní diety jí přivodily zdravotní problémy. 
Byla jí diagnostikována osteopenie, která 
je předstupněm osteoporózy, a to ve věku 
37 let. Důvodem byl zejména nedostatečný 
příjem bílkovin, vápníku a vitaminu D, které se 
na správném vývoji kostí zásadně podílejí. 
Gwyneth Paltrow k makrobiotické stravě 
přivedla rovněž svou kamarádku, zpěvačku 
Madonnu, proslulou obdivuhodnou fyzic-
kou kondicí. Ta svou silnou vůli dokazuje 
i ve striktním dodržování makrobiotické-
ho jídelníčku, její dieta patří údajně mezi 
hvězdami showbyznysu k těm nejpřísnějším. 
Soukromý kuchař jí denně chystá jídla z luš-
těnin, zeleniny či mořských řas, mezi chody 
si dopřává pouze lněná semínka. Výrazně 
mírnější formu diety s důrazem především 
na její filozofický rozměr pak dodržují napří-
klad zpěvák Sting nebo herec John Travolta.

Nejsou pro všechny
Známý svým asketickým způsobem života 
byl zesnulý šéf a zakladatel firmy Apple 
Steve Jobs, který celá léta dodržoval frutari-
ánskou dietu. Jeho nejoblíbenější položkou 

na jídelníčku byla jablka, odtud také název 
celosvětově proslulé firmy. Jaké to je, dostat 
se do kůže Steva Jobse, si chtěl vyzkoušet 
Ashton Kutcher, jenž počítačového génia 
ztvárnil na filmovém plátně. Jeho tělo však 
jednostrannou ovocnou dietu nezvládlo 
a herec skončil dva dny před začátkem natá-
čení filmu v nemocnici. „Svíjel jsem se v bo-
lestech, výsledky mých testů byly naprosto 
mimo. Bylo to opravdu děsivé,“ prozradil 
reportérům na premiéře filmu.  

 INZERCE

Není filé jako filé
Také jste si mysleli, že rybí filé je prostě rybí filé a mezi jednotlivými produkty 
od různých výrobců v podstatě není žádný rozdíl? V tom případě musíte 
ochutnat NOWACO Filé porce MSC. Z chladných a křišťálově  čistých vod 
Aljašky k vám přichází filé exkluzivní kvality, která v našich končinách jinak 
není k dostání.

Šetrný a udržitelný rybolov
V dnešním světě neustále ubývají přírodní zdroje  a populace 
mořských ryb se potýkají s nadměrným  lovem. NOWACO 
Filé porce MSC se vyrábí z ryb lovených pod přísnou 
certifikací MSC (Marine Stewardship Council), jejímž 
cílem je přispívat ke zdraví světových oceánů podporou 
udržitelného rybolovu.

www.nowaco.cz

Inz_Albert_Rybi_prsty.indd   1 5.1.15   12:49

Natalie Portman

Gwyneth Paltrow
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co byste měli vědět o oříšcích

Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Ořechy pro zdraví
Pokud ještě vzpomínáte na znamenité cukroví uplynulých Vánoc, jistě se vám vybaví i chuť ořechů. 
Do jednoho těsta dáváme ořechy lískové, do náplně vlašské a do dalšího cukroví je namícháme. 
Ořechů je ale tolik druhů, že většinou ani nevíme, jak vypadají stromy, na kterých se rodí, ani to, 
kde rostou, natožpak čím nám mohou být prospěšné.

Mandle – pomoc při 
diabetu
Plody mandloně obecné, 
pocházející ze severní 
Afriky a západní Asie, mají 
zelený chlupatý povrch, nám 
známá mandle se ukrývá v jeho středu. 
Díky vysokému obsahu vlákniny a nulovému obsahu sacharidů snižují 
glykemický index potravin, jejichž jsou součástí. Mají vysoký obsah 
hořčíku, který také hraje velkou roli při regulaci hladiny cukru v krvi. 
Pozor na to, že obsahují kyanid a ve velkém množství jsou jedovaté.

Pistácie – na krevní tlak 
Pocházejí ze zemí Malé a střední 
Asie, dnes se pistáciové stromy 
vysoké až 10 metrů pěstují 
i ve Středomoří. Pár hrstí 
pistácií ve skořápce obsahuje 
více draslíku než banány. To pomáhá 
(jako součást zdravé výživy) k úpravě krevního tlaku, neboť draslík 
otupuje účinky soli. Výzkum ukázal, že denní porce pistácií rapidně 
snižuje riziko vzniku rakoviny, zejména co se týče rakoviny plic.

Arašídy – lahodné luštěniny
Arašídy, buráky, buráčky nebo také 
burské oříšky – plody podzemnice 
olejné – nejsou ve skutečnosti 
ořechy, ale luštěniny rostoucí 
v zemi. Velkým plusem je obsah 
kvalitního oleje, bílkovin, vitaminů 
řady B a E. Dají se pojídat čerstvě 
vyloupané nebo v pomazánce, lahodně chutnají v úpravě na sladko 
i slané, bývají často součástí orientálních kuchyní.

Kokos – laskominy i krémy
Plod palmy obsahující aromatické 
kokosové mléko je u nás dobře 
znám. Kokosové mléko je bohatým 
zdrojem vitaminů B a C i draslíku. 
Pod tvrdou a silnou skořápkou je 
bílá dužina, bohatá na vápník, 
vlákninu a proteiny. Usušená 
dužina se strouhá do takové podoby, jak ji známe z prodejen 
potravin, anebo se z ní dále vyrábí olej, využívaný v potravinářství 
pro výrobu kokosových trestí a laskomin i v kosmetice.
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Lískové ořechy – symbol lásky 
a plodnosti
Lískový ořech je plodem 
lísky obecné, která se 
běžně pěstuje i u nás. 
Již v dávnověku 
byly symbolem lásky 
a plodnosti. Lískové oříšky 
jsou bohaté na mononenasycené 
mastné kyseliny a jedním z nejbohatších přírodních zdrojů 
vitaminu E. Kromě toho jsou bohaté na vlákninu, vápník, 
hořčík, zinek, kyselinu listovou a biotin. Vedle kuchyňského 
běžného využití do moučníků, pečiva a k masu jimi můžete 
vyléčit třeba kašel, když je nastrouhané utřete s medem.

Para ořechy – prevence 
rakoviny
Tyto stromy rostou v tropech 
Jižní Ameriky a jmenují se 
juvie ztepilá. Mají velmi 
tuhé skořápky, jádra 
ořechů jsou bílá s vysokým 
obsahem tuku, bílkovin, cukrů a vitaminů. Nejlahodnější jsou 
syrové, pouze málokdy se přidávají do pečiva. Jejich skladování je 
pro vysoký obsah olejů velmi problematické, rychle žluknou. Para 
ořechy jsou nejbohatším zdrojem selenu, jehož vyšší hladina byla 
spojena se snížením rizika vzniku některých druhů rakoviny.

Kešu – vitaminová bomba
Pocházejí z tropické severovýchodní 
Brazílie a jsou plodem 
dvanáctimetrového stromu – 
ledvinovníku západního. Nepravé 
plody, kešu oříšky, musejí projít 
jakousi „detoxikační kúrou“, 
než se nám dostanou na stůl. 
Skořápky ořechů totiž obsahují toxický olej kardol, který velmi dráždí kůži 
a sliznice, a tak celý proces zpracování vyžaduje jeho pečlivé odstranění. 
Tato energetická „bomba“ obsahuje mnoho vysoce hodnotných živin 
(nenasycené mastné kyseliny, kvalitní oleje, vitaminy A, B1, E, minerální látky 
jako železo, zinek a hořčík, betakaroten a stopové prvky, jež podporují růst 
buněk). Spolu se slunečnicovými semínky mají kešu oříšky nejvyšší obsah 
hořčíku, obsahují dvakrát více železa než hovězí maso.

Makadamový ořech – tučný 
a drahý
Pěstují se v subtropických 
oblastech, velké plantáže jsou 
v Austrálii a v Americe. Plody jsou 
skutečnou delikatesou, tomu 
odpovídá i jejich vyšší cena. Jejich chuť 
a vůně jader vynikne až při pečení na oleji. Výborné 
jsou obalené v čokoládě, ale také s česnekem a bylinkami. Ořech je velice 
tučný – obsahuje až 80 % tuku a vyrábí se z něj olej, který se přidává 
do kosmetických výrobků. Makadam vlastně ořech není. Je to peckovice 
a strom, na kterém roste, je podobný kaštanu. Kulatý plod velikosti třešně 
má pod tvrdou skořápkou semeno, tedy ořech, který lze jíst i v syrovém 
stavu, ale častěji se praží a koření, někdy jen solí, nebo cukruje. ●

Pekanové ořechy – lék 
na chřipku i rakovinu
Tyto ořechy jsou plody 
stromu ořechovec pekanový, 
který roste v subtropech. 
Pekanový ořech je vzhledově 
podobný vlašskému. 
Skořápka plodu je však 
hladká, různých barev přes 
odstíny žluté, hnědé a oranžové. 
Jedlá jádra jsou velice chutná, ale jak 
už u ořechů bývá, také tučná. Na druhou stranu jsou bohatým 
zdrojem provitaminu A, vitaminu B, draslíku, vápníku, železa 
a fosforu. Jedinečné jsou i obsahem fytochemikálií, které vyvolávají 
proces, při němž se navzájem ničí rakovinné buňky. Pouhých pět 
pekanových ořechů obsahuje asi šestinu doporučené denní dávky 
zinku, který je zásadní pro fungování bílých krvinek, jež bojují proti 
bakteriím a virům včetně chřipky a nachlazení.

Vlašské ořechy – účinky 
na mozek i cholesterol
Pro nás notoricky známý a běžně 
pěstovaný ořešák královský je 
mohutný a vysoký strom, který 
plodí i sto let peckovice s jádrem. 
Dříve lidé věřili, že díky vnější 
podobnosti jádra s lidským mozkem 
jejich konzumace má vliv na správný vývin 
mozku. Dnes už víme, že vlašské ořechy podporují nejen mozek, 
ale i celou nervovou soustavu. Obsahují zejména vitaminy E a B, 
železo, zinek a selen. Mají dobré antioxidační účinky, snižují hladinu 
cholesterolu v krvi, ale pozor – při žlučníkových problémech lehce 
vyvolají záchvat. Protože obsahují málo sodíku, jsou vhodné pro 
osoby s nemocnými ledvinami a krevním oběhem.

 INZERCE

VYZNEJTE LÁSKU 
JABLKEM Z ČESKÝCH SADŮ
Lámete si hlavu, čím překvapit svou drahou polovičku na  svátek 
všech zamilovaných? Buďte originální a  věnujte dárek plný vita-
mínů. Exkluzivně v Tesco letos najdete jablka odrůdy Jonagold se 
zářícím srdcem, které jasně vyjádří vaše city. 

Jablka For you, na kterých je díky aplikovaným šablonám vyšisova-
né srdce, pochází ze sadů českého dodavatele, společnosti VVISS, 
patřící k  největším pěstitelům jablek v  Čechách. Její historie sahá 
více než dvacet let nazpět, kdy se zakladatelům podařilo volnoča-
sovou aktivitu proměnit v živobytí. Již patnáct let VVISS spolupra-
cuje se společností Tesco, které dodává téměř 30 % jablek ze své 
celkové produkce. Kromě nejoblíbenějších odrůd, 
jako jsou Gala, Golden Delicious a  Jonagold, do-
dává VVISS do obchodů Tesco také hrušky, 
švestky, třešně, kořenovou zeleni-
nu, jahody, ostružiny, borůvky 
a maliny.

Právě pro letošní svátek 
všech zamilovaných vy-
pěstoval VVISS exkluzivně 
pro Tesco jablíčka For you. 
Cena: 18,90 Kč za kus.
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Moje první paštika byla trochu dobro- 
družná, ale to bylo kvůli strachu. Ne-
známé věci vyvolávají obavy. Co se 
dává do paštiky? Co má být vařené a co 
syrové? Jak velkou paštiku udělat, aby se 
snědla a neměla čas se kazit? A co udělá 
v troubě pekáč s vodou a v něm postave-
ná forma? Mé obavy z adekvátního množ-
ství paštiky vyřešila manželova maminka, 
když mi předvedla, jak zavařuje paštiku 
do přesnídávkových skleniček. Není 
to příliš efektní, zato velice praktické. 
Kompromis: část paštiky upeču krásnou, 
ve formě vyložené slaninou, a zbytek 
konzervuji ve skleničkách.

Začala jsem studovat návody a najednou 
mi výroba paštiky připadala celkem jed-
noduchá. Snad to půjde. Až jsem dospěla 
ke kroku, jenž mě k paštikám navždy 
připoutal. Paštikové koření. Prakticky nikdy 
nekupuji hotovou směs koření. Snad jen 
v Řecku či v Chorvatsku na trhu směs bylin 
do mletého masa. Ale moc ráda si naopak 
ladím vlastní kompozici. 
Právě u paštiky je každá změna složení 
směsi hodně znát, přestože se jí používá 
malé množství. Stává se mi, že když jdu 
péct paštiku, přece jen to nedělám každý 
týden, je směs od minula vyčichlá. S nadše-
ním se vrhám ke starému mlýnku, v němž 

kdysi prababička mlela kafe, odpočítávám 
kuličky a lístky, jednou dvakrát přemelu 
a těším se z neopakovatelné vůně. Všimli 
jste si, jakou úchvatnou „kresbu“ skrývá 
muškátový oříšek? Ten se ovšem musí 
nastrouhat zvlášť, nejsem si jistá, co by si 
s ním počal starý mlýnek. 
Proto radím – začněte přípravou paštikové-
ho koření.

Vybereme maso
Pro paštiku je nezbytné maso a játra. Dá-
vám přednost vepřovým játrům, vynikající 
jsou i telecí. Králičích, bohužel, není nikdy 
dost a kuřecí mi příliš nejedou. Podle 
různých receptů z webů jsem vyzkoušela 
několik rychlých paštik, právě z drůbežích 
jater, které se ani nepečou. Dušená játra 
rozmixovaná s máslem pro mě ale nejsou 
paštikou. Je to taková ta chudá, snadná va-
rianta, které nejsem nakloněná. Zajímavější 
varianta je s dušeným masem a syrovými 
játry, následně upečená v páře. Ale nejra-
ději mám tu, kde se předem všechno udusí 
na slanině.
Mezi ostatním masem nesmí chybět vepřo-

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Paštikový čtyřlístek  
pro štěstí, nebo pro zlost?
U fotbalu jsem zase slyšela starší pány, jak si stěžují, že 
ženské prý dnes už neumějí vařit. Tak jsem šla domů 
a upekla si domácí paštiku. Co bych jim vysvětlovala… 
Domácí paštika – zní vám to složitě? Taky jsem si vždycky 
představovala, že to bude velké trápení. Dnes už vím, 
že paštika je kouzelná záležitost, můžete si s ní dělat, co 
chcete a vždycky to bude moc dobré.
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Pečená játrová paštika
Paštikové koření

Potřebujeme:
■  3 g hřebíčku  ■  3 g muškátového oříšku  
■  1,5 g bílého pepře  ■  0,8 g cayenského 
pepře  ■  1,5 g muškátového květu   
■  1,5 g bobkového listu  ■  1,5 g tymiánu

Postup

Oříšek nastrouháme, bobkový list nalámeme 
nadrobno, s ostatním kořením nasypeme 
do mlýnku a jemně umeleme, třeba vícekrát 
za sebou, nebo utlučeme v hmoždíři.

Játrová paštika

Potřebujeme:
■  400 g vepřového masa  ■  400 g králičího 
masa  ■  700 g jater  ■  200 g slaniny a slaninu 
na zdobení  ■  40 g cibule šalotky  ■  50 g hous-
ky  ■  1 dl brandy  ■  4 vejce  ■  sůl  ■  bílý pepř  
■  1/2 mocca lžičky paštikového koření  ■  plát-
kovou slaninu na vyložení formy

Postup

Slaninu nakrájíme na kostky. Část roz-
pustíme, na ní osmahneme cibuli (nebo 
česnek), přidáme na kusy nakrájené 

vepřové a králičí maso, osmahneme 
a dusíme. V jiném kastrole rozpustíme 
zbývající slaninu a na ní podusíme játra 
nakrájená na plátky. Dušené vychladlé 
maso umeleme s houskou namočenou 
v brandy a kouskem syrové slaniny. Kaši 
pak můžeme ještě propasírovat přes síto, 
případně rozmixovat. 
Vmícháme vejce, zbytek brandy, paštikové 
koření, mletý bílý pepř a sůl. Paštiku osolíme 
víc, po vychladnutí slanost ztratí. Do hmoty 
můžeme podle chuti zamíchat celý zelený 
pepř, kousky masa, kostičky slaniny, brusin-
ky či mandle, na nudličky nakrájený lanýž. 
A máme-li dost trpělivosti, pak i slaninové 
ornamenty. Formu vyložíme slaninou, napl-
níme směsí, přikryjeme navlhčeným pečicím 
papírem a ovážeme provázkem. Případně 

naplníme do skleniček a zavřeme víčkem. 
Do pekáče nalijeme vodu asi do 3 centime-
trů, postavíme formu a skleničky a pečeme 
asi hodinu při 180 °C. Upečenou paštiku ne-
cháme vychladnout a ztuhnout, pak krájíme 
na plátky. 

vé, nejlépe libový bůček. Vynikající je pašti-
ka ze zajíce, ale toho jsem dostala jen jed-
nou. Obvykle preferuji králíka, na paštiku si 
nechávám žebra a hřbet. A kromě slaniny 
na vyložení formy kupuji takzvaný máslový 
špek, jednak do základní hmoty, jednak 
na zdobení. Pokud na to máte nervy.

Vypižláme srdíčko
Byla jsem totiž pyšná. Přece nebudu čtená-
řům ukazovat jen obyčejnou paštiku, něčím 
ji ozvláštním. A pak jsem si vzpomněla, 
jak mi kamarádka řeznice vyprávěla, že se 
kdysi v učilišti vyřádili při zdobení paštik 
a salámů. Vkládali do nich ze špeku vyřeza-
né kytičky, srdíčka, dokonce i monogramy... 

To mi nasadilo brouka. Zamíchat do pašti-
ky mandle nebo brusinky umí každý. Ale 
mít na řezu ornament... Musí to mít něco 
společného s prostorovou geometrií. Tak 
jsem se pustila do špeku. 
Byla to zkouška nervů. Ani vychlazený špek 
není pevný. Matlá se pod prsty a vzpírá se 
požadovanému tvaru. Když je tak měkký, 
mohlo by jím projet vykrajovátko na cukro-
ví, usoudila jsem a pokusila se o to. Vykra-
jovátko je tupé. Ale ne zas tak tupé, aby mi 
neoškrábalo kus prstu. Další pokus – nasa-
dila jsem vykrajovátko a pod ním se snažila 
špek opižlávat nožíkem. Požadovaný tvar 
se dařil asi dva centimetry. Pak mi kudlička 
vždycky sjela někam úplně jinam. Nakonec 

jsem vyřezala čtyři srdíčkové špalíčky. Tedy 
z jedné strany měly průřez srdíčka. Největší 
dobrodružství bylo najít pak na upečené 
paštice správné místo k překrojení, aby 
každý viděl, jak měl můj čtyřlístek vypadat. 
Můžu vás ujistit, že o pár centimetrů dál 
byste ho už nepoznali.
Co dodat – když jsem své pokusy popisova-
la kamarádce řeznici, smála se, až plakala, 
a pak mi prozradila, že na takové legrace 
mají řezníci speciální formy. Ty naplní špe-
kem nebo kontrastně barevnou hmotou, 
vloží je do paštikové formy nebo málo 
nacpaného salámu, dopěchují a formu vy-
táhnou. Jasně, i na to je potřeba zručnost, 
ale tvary jsou pak krásné. A v celé paštice.
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Ačkoli je Švédsko již od roku 1995 členem 
Evropské unie, stále si ponechává svou měnu 
– švédskou korunu. A pro našince je zde 
poněkud draho. Cenovky jsou sice v podstatě 
stejné jako v našich obchodech, ovšem jedna 
švédská koruna odpovídá zhruba třem čes-
kým. To samé platí pro ceny v restauracích, 
většina běžných jídel vyjde v přepočtu na více 
než 700 Kč. Automaticky vám navíc k účtu při-
počítají přirážku za obsluhu ve výši obvykle 
15 %. Švédové ale stravování v restauracích 
milují, jen v hlavním městě jich najdete 
přes 1500. Všechny samozřejmě neservírují 
švédskou kuchyni, vliv přistěhovalců je zde 
obzvláště patrný – pochutnáte si na gastro-
nomii ze všech koutů světa. 

Fenomén švédský stůl
Možná Švédsko nedalo světu žádné globálně 
populární jídlo, jako je pizza, hamburger 
nebo sushi, ale díky němu využíváme oblíbe-
ný způsob servírování pokrmů, známý u nás 
jako švédský stůl. Jedná se o bufet, kde jsou 
jídla na stůl podávána najednou a každý si 
z nich podle libosti naloží. Hostitel nemusí 
obsluhovat každého zvlášť a zbude tak více 
času na společně strávený čas a zábavu. 
Formou švédského stolu můžete servírovat 
prakticky jakékoli jídlo, studené i teplé. 
Nejčastěji se tímto způsobem podávají 
studené mísy se šunkou a sýry, jednohubky, 
zeleninové saláty. Na originálním švédském 
stole nesmějí chybět ryby, masové koule či 

brusinky. A když říkáme ryby, myslíme hlav-
ně nakládaného sledě. Díky jeho množství 
v Baltském i Severním moři byl populárním 
pokrmem již ve středověku, dnes je k dostá-
ní v řadě příchutí a s mnoha přílohami.
Na svátečním stole pak vždy najdeme švéd-
ské národní jídlo – Janssonovo pokušení 
– zapečené brambory se smetanou a rybím 
masem. Speciální formou je tzv. julbord, 
tedy vánoční stůl. Na něm většinou nechybí 
chléb namáčený v šunkovém vývaru, variace 
ryb, šunka, masové koule, klobásky, červená 
řepa a samozřejmě dezerty a nápoje.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

I na drsném severu 
umějí hodovat
Možná není tak známá jako italská, vybraná jako francouzská 
nebo exotická jako thajská, ale švédská kuchyně je rozhodně 
rozmanitá, chutná a zdravá. Ryby na tisíce způsobů, mořské 
plody, čerstvá zvěřina a všudypřítomné brusinky. Ano, vězte, že 
i v drsné zemi na severu se můžete opravdu dobře najíst.

Švédský stůl je celosvětový fenomén
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Švédský stůl vznikl pravděpodobně v polovi-
ně 17. století, zpočátku se však velké popu-
laritě netěšil. Dnes si ale bez něj těžko před-
stavíme snídani v hotelu, večírek či svatební 
oslavu. Dříve byly tímto stylem servírovány 
jen předkrmy, ovšem během Olympijských 
her ve Stockholmu v roce 1912 začaly zdejší 
restaurace tímto způsobem podávat i chody 
hlavní. Proslulosti se mu dostalo zejména 
díky švédskému pavilonu na Světové výstavě 
v New Yorku v roce 1939. Předchůdcem 
švédského stolu byl brännvinsbord, tedy 
místo, kde se servírovaly drobné lahůdky 
k zajídání alkoholu jako chléb, sýr nebo sleď. 
Švédský název Smörgåsbord pochází ze slov 
bord (stůl) a smörgås (sendvič). Se stejným 
termínem (jen bez typické švédské diakritiky) 
se setkáme i v anglicky mluvících zemích. 
V Norsku se mu říká koldbord (studený stůl).

Nenahraditelné ryby
Vzhledem k poloze země Tří korunek 
jsou ryby a plody moře pochopitelně 
základem švédského jídelníčku, objevují 
se v něm několikrát do týdne. Znají zde 
tisíce variací pokrmů z lososa, pstruha, 
sledě či slanečka. Pokud toužíte 
po nových zážitcích, objednejte si třeba 
gravlax (švédsky gravad lax) – marino-
vaného lososa. Filety se obalí v hru-
bozrnné soli, cukru a kopru a nechají se 
nejméně dva dny marinovat. Maso se 
nakrájí na tenoučké plátky a podává se 
s hořčičnou omáčkou (velmi oblíbenou) 
a chlebem. Z plodů moře si nejčastěji 
pochutnáte na krevetách, které jsou 
součástí samostatných pokrmů, polévek 
i sendvičů. Srpen je tradičně zasvěcen 
rakům a langustám. Dnes této pochout-
ce, dříve dostupné pouze aristokracii, 
holdují na zahradních party Švédové 
po celé zemi.

Jídelníček určovala příroda
Zdejší lesy jsou velmi bohaté na zvěř, a tak 
je švédský jídelníček plný zvěřiny. Oblí-
bené je jelení, losí a sobí maso, grilované 
či v podobě ragú. Většina Čechů si pod 
pojmem „švédská kuchyně“ představí 
patrně především masové koule z hově-
zího masa s brusinkami a smetanovou 
omáčkou. Dalším typickým pokrmem 
je farfiol – nasolené a vysušené jehněčí 
maso. Nejklasičtější přílohou jsou vařené 
brambory, v posledním půlstoletí se ale 
začaly prosazovat i těstoviny a rýže. U žád-
ného hlavního jídla nechybí velká porce 
zeleniny, což je ale záležitost až moder-
ní doby, v tradičních receptech mnoho 
čerstvé zeleniny nenajdeme. Švédové 
byli odkázáni na pěstování odolnějších 
druhů jako tuřín, kapusta a zelí, které se 
nakládaly, aby v zimě posloužily jako zdroj 
vitaminu C. Bídné to díky klimatickým 
podmínkám bylo i s kořením, Seveřané se 

museli spoléhat hlavně na sůl, která byla 
ve středověku významným obchodním 
artiklem a sloužila také jako konzervační 
prostředek pro uchovávání ryb. Právě kvů-
li těmto nedostatkům byla švédská kuchy-
ně považována za nevýraznou a netěšila se 
příliš dobré pověsti.

Plno kopru a brusinek
Příležitostí k rodinnému setkání jsou tradiční 
čtvrteční večeře, při kterých se podává hustá 
hrachová polévka s tymiánem a cibulí a k ní 
bůček, uvařený v hrnci spolu s polévkou. 
Původ této tradice není úplně jasný. Jedním 
z důvodů mohl být páteční půst katolíků, 
kteří se chtěli ve čtvrtek zasytit hrachovou po-
lévkou. Prostším důvodem může být snadná 
příprava pokrmu v den, kdy služky pracovaly 
jen dopoledne. V každém případě tradice 
přetrvala až do dnešních dní a dodržují ji 
nejen domácnosti, ale i restaurace a dokonce 
i švédská armáda.                                                      

Marinovaný losos gravlax má velmi specifickou chuť

Ryby jsou základem zdejšího jídelníčku. Sleď patří k těm nejpopulárnějším

Švédové nedají na sladké dopustit
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Polévky jsou na drsném severu vůbec popu-
lární. Kromě těch obvyklých (především vý-
varů) můžete okusit i šípkovou či borůvkovou.
Když už si Švédové nějakou ingredienci 
oblíbí, používají ji opravdu vehementně. 
Populární kopr tak najdete zastoupený 
v celé řadě pokrmů, nejčastěji těch rybích. 
Pokud se jím samotná ryba nedochucuje, 
je jím alespoň posypaný led, na kterém 
ryby leží. Určitě byste tak neměli opouš-
tět Švédsko, aniž byste sledě nebo třeba 
lososa s koprem okusili nebo si jej vezli 
místo suvenýru v plechovce. To samé, co 
pro kopr, platí i pro brusinky. Najdeme je 
v koláčích a jiných dezertech, vyrábí se 
z nich limonáda, ale najdeme je i u většiny 
masových pokrmů. Brusinky se ve Švédsku 
sbírají jako u nás borůvky, mají zde dokon-
ce v ústavě zakotveno tzv. právo veřejného 
přístupu. V praxi to znamená, že každý má 
nárok užívat si švédskou přírodu a pohy-
bovat se volně (dokonce i na soukromých 
pozemcích) a například sbírat brusinky 
nebo houby či přespat přes noc ve stanu. 
To vše samozřejmě za předpokladu, že se 
k okolí bude chovat ohleduplně a s náleži-
tou péčí. Brusinky jsou k dostání na kaž-
dém rohu a patří k oblíbeným pochutinám, 
které si turisté ze Švédska odvážejí. Mimo 

jiné i proto, že zmíněná cenová nepřízeň 
pro brusinky neplatí, jsou levné dokonce 
i pro nás. Zvláště, pokud si je místo v umě-
lohmotných kyblících koupíte v obalech, 
které doma známe ve spojitosti například 
s jatrovými knedlíčky.

Alkohol volně nekoupíte
Švédové jsou velcí milovníci kávy, v kon-
zumaci na hlavu patří (stejně jako Finové, 
Norové a Dánové) do první desítky na svě-
tě. Stejně tak vynikají v pití mléka, které 
popíjejí i k hlavním jídlům během oběda 
a večeře, ochucují si jím i čaj. Pamětníci si 
možná vzpomenou, že se v 60. letech u nás 
sladkému čaji s mlékem říkalo švédský 
čaj. Základem švédské snídaně jsou káva 
a mléko. Patří k ní také oblíbené sýry 
a pochopitelně pečivo rozmanitých tvarů 
a chutí – žitné, pšeničné, ovesné, bílé, 
tmavé a samozřejmě tradiční křupavý chléb 
Knäckebröd, kdysi považovaný za jídlo chu-
dých. Většina Švédů na nějaké omezování 
konzumace pečiva moc nevěří a sní šest až 
osm plátků chleba denně. Pozor na to, že 
spousta pečiva je slazená, což pro našince 
většinou není příjemný chuťový zážitek. 
Alkohol není na severu volně k dostání. 
Pokud je vám více než 21 let, v obchodech 
zakoupíte nápoje do 3,5 % alkoholu, tedy 
například lehká piva. Nápoje s vyšším 
obsahem alkoholu jsou k dostání, navíc 
za značně vysoké ceny, pouze ve speciali-
zovaných obchodech, kterým se zde říká 
Systembolaget. Týká se to i švédského 
národního nápoje Akvavitt, který obsahuje 
45 % alkoholu, a samozřejmě populární 
vodky. Velmi drahé je i vícestupňové pivo 
v restauracích, kde našinec zvyklý na svou 
dávku pěti šesti piv působí jako exot, který 
se pak nestačí divit, co je to za cifry na účtu. 
A tak není divu, že oblíbenou zábavou Švé-
dů zůstávají víkendové plavby do Finska, 

kdy zvýšené konzumaci nahrává režim bez-
celního pásma, nebo pobaltských republik. 
Tam se navíc projeví i síla švédské koruny.

Sladké svátky celý rok
Proslulá je švédská pohostinnost, i když ná-
vštěvy probíhají trochu jinak, než jsme zvyklí. 
Je normální, že když chcete něco k jídlu, 
sami si pro to zajdete do hostitelovy lednice, 
případně si sami připravíte kávu. Zároveň se 
rozlučte s tím, že se vás někdo bude doneko-
nečna ptát, zda si něco nedáte. Pokud jednou 
odmítnete, musíte se o jídlo následně sami 
přihlásit. Znovu vám Švéd nic nenabídne.  
Švédové jsou také milovníky sladkého. 
Typickým dezertem doma i v restauracích 
jsou například palačinky nebo ovocný 
koláč (Fruktpaj). Něco sladkého na zub – 
koláčky, sušenky, sladké bochánky, kousek 
dortu – si dopřávají také ke kávě. V místních 
kavárnách a cukrárnách je nabídka tzv. 
fikabröd opravdu velmi bohatá. Průměrná 
čtyřčlenná rodina za týden zkonzumuje 
1,2 kilogramu sladkostí, nejvíce z toho 
v sobotu. Toto nepsané pravidlo bylo zave-
deno jako prevence zubního kazu, a to už 
v roce 1957, kdy lékaři navrhli, aby Švédové 
konzumovali sladkosti jen jednou týdně. 
Tomuto doporučení ovšem předcházely 
pochybné lékařské pokusy na pacientech 
psychiatrické léčebny, kterým bylo úmyslně 
podáváno velké množství sladkostí s cílem 
podpořit tvorbu zubního kazu. 
Ale protože dobrot není nikdy dost, zavedli 
si Švédové také několik sladkých svátků. Tak 
například 4. října s nimi můžete oslavit den 
skořicových bulek, bulky plněné krémem se 
jedí den před Popeleční středou, vafle mají svůj 
slavný den 25. března, 6. listopadu nesmějí chy-
bět dorty zdobené podobiznou krále Gustava 
II. Adolfa. A třetí týden v září je zase ve znamení 
princeznina dortu potaženého zeleným marci-
pánem a ozdobeného růží.                                        

potraviny ve světě

Na racích a langustách hoduje v srpnu celé Švédsko Masové koule s brusinkami – klasika, kterou znají i Češi

Brusinky najdete ve všech typech pokrmů
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ze ŠvédskaRECEPTY

Ingredience: 2 velké cibule, 14 filet z ančoviček, 6 brambor, 1 a 1/2 hrnku 
šlehačky, 2 lžíce másla, 2 lžíce strouhanky

Postup
Troubu předehřejeme na 200 °C. Částí rozpuštěného másla vymažeme pe-
káč. Na zbytku másla osmahneme na kolečka nakrájenou cibuli. Oloupa-
né brambory nakrájíme na tenké plátky. Dno pekáče poklademe brambo-
rami, na ně cibuli, ančovičky a navrch naskládáme zbytek brambor. Vše 
zalijeme polovinou šlehačky a posypeme strouhankou. Dáme zapékat, 
celkem pečeme asi 45 minut. Krátce před koncem pečení zalijeme druhou 
polovinou šlehačky.

JANSSONOVO POKUŠENÍ (JANSONSS FESTELSE) 75 minut, na 1 pekáč

Ingredience: 1 a 1/4 hrnku hladké mouky, 3 vejce, 2 a 1/2 hrnku mléka, 1/2 
lžičky soli, 3 lžíce másla

Postup
V misce smícháme vejce a polovinu mléka. Postupně přisypeme mouku 
smíchanou se solí a připravíme řídké těsto. Přidáme rozpuštěná máslo 
a zbylé mléko. Palačinky postupně smažíme na troše rostlinného oleje, 
každou asi minutu z každé strany. Podáváme teplé, ozdobené tvarohem, 
čerstvým ovocem či marmeládou.

PALAČINKY (PANNKAKA) 25 minut, pro 4 osoby

BORŮVKOVÁ POLÉVKA (BLÅBÄRSSOPPA) 
Ingredience: 350 g borůvek, 4 lžíce moučkového cukru, 700 ml vody, 1,5 
lžíce bramborového škrobu

Postup
Pokud používáme zmražené borůvky, necháme je rozmrazit. Nasypeme 
je do hlubší pánve, pár si jich necháme na ozdobu. Přidáme cukr a vodu. 
Přivedeme k varu a necháme rozpustit cukr. Vaříme na mírném ohni 
po dobu asi 25 minut, dokud se borůvky nezačnou rozpadat, a směs 
sundáme z ohně. Škrob rozmícháme v troše vody a přilijeme k polévce. 
Vrátíme na oheň a mícháme, dokud směs nezhoustne. Pokud je potřeba, 
přidáme cukr. V zimě podáváme polévku horkou, ale stejně dobrá je 
i vychlazená.

20 minut, pro 4 osoby
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Připravila Kateřina Kmecová, foto shuterstock

Když si přečtete složení na běžné šunce 
prodávané v obchodě, asi vás napadne, 
jak nesmírně těžká musí výroba domácí 
šunky být. Najdete v ní běžně kromě 
masa také vodu, konzervanty, dextrózu, 
glukózový sirup, stabilizátory. Do šunek 
v nižší jakostní skupině se přidávají ještě 
zahušťovadla, želírující látky, škroby, látky 
zvýrazňující chuť, aromata. Opravdu si 
musíte všechna tato vylepšovadla pořídit, 
pokud si chcete ve vlastní kuchyni vyrobit 
domácí šunku? Vězte, že je to snazší, než se 

na první pohled zdá, a ingrediencí budete 
potřebovat jen pár. Sami se rozhodnete, 
jak kvalitní přísady použijete a jaký bude 
výsledný produkt.

Více masa, méně éček
Kromě přídatných látek bývá 
u kupovaných šunek často diskutovaným 
tématem také obsah masa. Obě tato 
kritéria spolu úzce souvisejí – čím více 
použijete masa, tím méně je zapotřebí 
přídatných látek, aby výsledný produkt 

držel pohromadě, dobře vypadal 
a chutnal. Platná legislativa zná tři 
jakostní třídy šunek, které naleznete 
v boxu. Pokud zvolíme kupovanou šunku, 
jsou pro nás naprosto zásadním údajem, 
protože jen podle nich poznáme, jak se 
na ingrediencích při výrobě šunky  
(ne)šetřilo. V žádném případě se nestačí 
orientovat jen podle vzhledu – šunka 
s přidanými barvivy bude našemu oku 
lahodit více, ale vyšší chuťový požitek nám 
určitě nezajistí.

Není královnou krásy, 
ale chutná skvěle
Do výroby domácí šunky se v poslední době pouští stále větší 
počet lidí. Důvodem je zejména jejich zklamání z kvality šunek 
průmyslově vyráběných a také snaha mít přehled o tom, co přesně 
konzumuji. Módní vlna se v jeden moment vzedmula tak mohutně, 
že eshopy nabízející šunkovary byly beznadějně vyprodané. Zdálo 
se, že výroba domácí šunky je novým vynálezem, korespondujícím 
s trendem zdravého životního stylu, ovšem její historie je mnohem 
delší a šunkovar byl součástí výbavy většiny domácností.

uvařte si doma

V nové rubrice

vám představíme výrobky, které běžně naku-
pujeme v obchodních centrech, ale s trochou 
šikovnosti, péče a času si můžeme jejich va-
rianty připravit i v domácích podmínkách. 
Jak se průmyslové a domácí produkty liší? 
A není vlastní výroba běžně dostupných vý-
robků časovým i finančním bláznovstvím? 
Jako první se v souboji kupované vs. domácí 
představí šunka.

UVAŘTE SI DOMA
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Jde to i bez šunkovaru
A co tedy pro výrobu domácí šunky 
potřebujeme? Již zmiňovaný šunkovar 
není nezbytně nutný, ale výrazně se 
jím výroba zjednoduší a výsledek je 
jistější. Šunkovar je válcovitá nádoba, 
kterou naplníte připravenou masovou 
směsí, zavřete poklopem s pružinou, 
která maso stlačuje, a vložíte do vody. 
Můžete se zkusit poohlédnout na půdách 
a v kredencích po nějakém rodinném 
pokladu, nebo si nový šunkovar můžete 
zakoupit v některém z eshopů, které ho 
nabízejí. Jejich cena se pohybuje kolem 
800 Kč. Dobrodružnější povahy mohou 
vyrazit do vetešnictví či starožitnictví. 
Bez šunkovaru můžete slaný nálev do masa 
dostat injekční stříkačkou a pak ho nechat 
odpočívat alespoň dva dny v lednici. Poté 
ho pevně zabalíte do fólie a vaříte při 
teplotě 80 °C, doba se odvíjí od hmotnosti 
masa – na jeden kilogram počítáme 
s hodinou přípravy.

Nebude tak krásná
Pokud máte rádi známou růžovou 
barvu běžných šunek, možná vás ta 
domácí nepříjemně zaskočí. Barva bude 
pravděpodobně mírně našedlá, pokud 
do ní nepřidáte dusitanové soli jako 
průmysloví výrobci. Ale našedlá barva není 
v žádném případě znakem nedostatečné 
kvality, jde o přirozenou barvu šunky, 
růžové zabarvení je jen otázkou zvyku. 
Jestliže se růžové nechcete vzdát, můžete 
místo běžné kuchyňské soli (či její části) 
použít sůl řeznickou (tzv. rychlosůl), která 
se prodává pod názvem Praganda. Ta šunce 
propůjčí nejen růžovou barvu, ale také 
o něco delší trvanlivost.  
Možná vás překvapí nejen nezvyklý vzhled, 
ale také neznámá chuť – dominantní bude 
chuť masa, na což naše chuťově buňky 
nejsou u průmyslových výrobků vždy 
zvyklé. Pro výsledný efekt je samozřejmě 

rozhodující kvalita surovin, v tomto případě 
zejména masa. O to více, že nepřidáváme 
žádné látky zvýrazňující chuť, barviva 
a aromata, které by případné chyby 
zamaskovaly. Nákupu masa proto věnujte 
zvýšenou pozornost.

Náklady jen za maso
A jak nás výroba domácí šunky vyjde 
finančně? V úvodu musíme počítat 
s jednorázovým výdajem za šunkovar, 
který však při běžném zacházení bude 
sloužit nejen vám, ale i generacím 
příštím. Hlavním pravidelným nákladem 
je přirozeně maso. Nejčastějším 
využívaným druhem je vepřová kýta, 
kde vás kilogram vyjde v průměru 
na 120 Kč. Další náklady jako sůl či med 
jsou naprosto zanedbatelné. V obchodě 
samozřejmě seženete šunku i za 80 Kč 
za kilogram, ovšem cena také předurčuje 
její kvalitu. Kvalitnější šunky stojí kolem 
200 Kč a cena těch prémiových se může 
vyšplhat i na dvojnásobek.  Nemusíte 
se samozřejmě omezovat jen na maso 
vepřové, skvělou šunku vyrobíte i z masa 
krůtího i králičího. Na poprvé určitě 
doporučujeme zvolit jen základní verzi, ale 
pokud už jste silní v kramflících, můžete 
vyzkoušet jiný druh masa či zkusit šunku 
vylepšit například o slaninu nebo sýr.

Do zásoby nevyrábějte
Hlavní výhodou domácí šunky je kontrola, 
kterou nad použitými ingrediencemi 
máme. Ovšem zanedbatelná není ani 
otázka ceny, která v podstatě zahrnuje jen 
cenu masa, nepřiplácíme si za přídatné 
látky ani balení. Ovšem pozor, šunka 
bez éček zní sice báječně, ale zde se 
ukazuje důvod, proč je výrobci do výrobků 
přidávají. Není to jen kvůli snaze ušetřit, 
ale také z důvodů technologických – díky 
konzervantům vydrží průmyslová šunka 
výrazně déle než pochoutka domácí. 

V žádném případě se tak nevyplatí šunku 
vyrábět ve velkém množství do zásoby, 
ale vždy jen porci, kterou budete schopni 
nejdéle během několika dní zkonzumovat. 
Pokud se však povede, jak má, zmizí dřív, 
než se nadějete. 

uvařte si doma

RECEPT NA DOMÁCÍ ŠUNKU
Ingredience: 1,3 kg vepřového masa (kýta, 
plec), 130 ml vody, 25 g řeznické či běžné soli 
(případně jejich kombinace), 2 lžičky medu, 
špetka sušeného česneku, 1/2 lžičky pepře

Postup: Maso nakrájíme na kostičky velké 
asi 1 až 1,5 cm, poté můžeme asi třetinu 
masa rozmixovat na téměř mleté maso. 
Směs se nám pak lépe spojí a šunka drží 
lépe pohromadě jako jeden celek. Přidá-
me ostatní ingredience a směs několik 
minut mícháme buď v kuchyňském robotu 
na nejmenší rychlost, nebo rukama řádně 
promícháme a prohněteme. Maso postupně 
začne vylučovat bílkoviny. Poté necháme 
směs odležet v chladnu (při použití rychlosoli 
stačí pár hodin, s běžnou solí minimálně den, 
nejlépe dva). Formu vyložíme mikrotenovým 
sáčkem, naplníme masem, maso přikryjeme 
sáčkem, formu uzavřeme a přitlačíme víko 
dostatečnou silou. Formu vložíme do hrnce 
s vodou již ohřátou na 75 až 80 °C a při této 
teplotě šunku vaříme hodinu a půl. Na teplo-
tu pozor, neměla by přesáhnout doporuče-
ných 80 °C, při vyšší teplotě se místo šunky 
dočkáme masa ve vlastní šťávě. Poté, pokud 
je to ještě možné, formu ještě více stlačíme 
a necháme řádně vychladnout (klidně přes 
noc). Pak už jen stačí šunku vyndat z formy 
a vychutnat si ji.

Zdroj: www.domacisunkovar.cz

Šunka nejvyšší jakosti: šunka prvotřídní 
kvality. Vyrábí se pouze z celosvalové kýty. 
Musí obsahovat nejméně 16 % čistých 
svalových bílkovin. Rostlinné bílkoviny ani 
barviva se do ní přidávat nesmějí. 

Šunka výběrová: také se smí vyrábět 
jen z celosvalové kýty, obsah čistých 
svalových bílkovin je nižší, a to 13 %. 

Šunka standardní: vyrábí se i z kýty 
zrněné, tedy z jednotlivých kusů. Obsah 
čisté svalové bílkoviny musí dosahovat 
nejméně 10 %. Je možné ji dobarvovat, ale 
nesmí obsahovat rostlinné bílkoviny.

KUPUJETE PODLE 
JAKOSTI?
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Je čas:
Omezit syrové potraviny. 
Zeleninu raději připravujeme 
v páře, pečeme či dusíme. 

Ohřát se doma vyrobeným 
svařeným vínem, punčem 
nebo horkou čokoládou.

Užít si masopustní pochoutky 
– koblihy, boží milosti, klobásy, 
zabijačkové pochoutky 
a samozřejmě pálenku. 

Dopřávat si teplá, vydatná 
jídla, která nás zahřejí 
a dodají energii.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Před Vánocemi jsem na-
razila na tradiční protestní akce ohled-
ně prodeje kaprů. Ačkoli tuto hysterii 
nesdílím, dohlíží někdo na podmínky, 
ve kterých jsou chováni a prodáváni?

Na to, aby prodej kaprů probíhal 
odpovídajícím způsobem, dohlížejí 
inspektoři krajských veterinárních 
správ a Městská veterinární správa 
v Praze. Prodejce musí 7 dní před 
zahájením prodeje svou činnost nahlásit, 
prodejní místo musí být umístěno 
a vybaveno tak, aby zacházení s rybami 
odpovídalo zásadám ochrany zdraví 
zvířat a požadavkům na jejich pohodu 
a aby veškeré činnosti byly prováděny 
v odpovídajících hygienických 
podmínkách. V kádích musí být stále 
čerstvá protékající voda a nádrže 
nesmějí být přeplněny.
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CENY PODLE NÁLADY?
Vážená redakce,
rád bych se s vámi podělil o zážitek z jednoho 
hypermarketu (v redakci máme konkrétní adre-
su), který mě doslova šokoval a pořádně naštval. 
V povánočním čase jsem vyrazil koupit si uze-
né koleno. Bylo časně ráno, takže prodejní pult 
s masem byl ještě uzavřen, a proto mě příjemně 
překvapilo, že se mě ujala prodavačka s ujiš-
těním, že si nakoupit mohu, protože výjimečně 
v tomto čase posunuli otevírací hodinu. Koleno 
mi pomohla vybrat řádně masité, byla velice 
ochotná a přiznám, že když jsem zjistil, že u ceny 
je uvedena 50 % sleva, měl jsem prakticky druhé 
Vánoce. Jenže to jsem, jak se říká, chválil den 
před večerem.
Slečna dala zboží na váhu a mně začalo být jas-
né, že nastává problém. Na první pohled a rychlý 
součet bylo totiž jasné, že cena odpovídá kole-
nu mnohem těžšímu, než jaké jsem si vybral. 
Okamžitě jsem prodavačku upozornil, že nesedí 
cena, a nastalo krátké dohadování. A pak se sta-
la věc, se kterou jsem se ještě nesetkal. Proda-
vačka vytáhla ze stojánku cenu se slevou a pod 
ní se objevila nová, dvojnásobná – nezlevněná. 
„To myslíte vážně?“ zeptal jsem se. Odpovědí mi 
bylo vysvětlení, že ona za nic nemůže, protože je 
brigádnice. A kolegyně odvedle na mě houkla: 
„Vždyť jsme říkaly, že ještě máme zavřeno.“ Od-
kráčel jsem domů a tam jsem zjistil, že obdobně 
mě s fiktivní slevou napálili ještě jednou, jen jsem 
si toho nevšiml. Ještě teď kroutím hlavou. Copak 
je možné tahat ceny jak králíky z klobouku přímo 
před zraky zákazníků? To se příště budou ceny 
určovat od oka nebo podle toho, jak se kdo bude 
prodavačům jevit? Musím si kontrolovat váhu 
a cenu každého zboží, abych zase nebyl okraden? 
A existuje vůbec proti tomu jiná obrana, než se 
urazit a odejít, což ovšem je ve skutečnosti po-
rážka všech bezmocných zákazníků?

Václav Lakomý, Praha

Dopis našeho čtenáře jsme zaslali k vyjádření pří-
slušným institucím a slibujeme, že se této závažné 
problematice budeme obsáhle věnovat v někte-
rém z příštích čísel.

redakce
 

UŽITEČNÝ RÁDCE
Vážení,
chci vám poděkovat za zajímavé i užitečné in-
formace, které jste ve svém časopise přinášeli 
v loňském roce, a věřím, že stejně spokojená 
budu i v tom nastávajícím. Děláte užitečnou práci 
především v tom, že stojíte na straně zákazníků 
a radíte jim, jak se co nejlépe orientovat v nabíd-
ce potravin.

Lída Škodová, Liberec

Bylinka měsíce

Libeček měl v minulosti v české kuchyni své 
nezastupitelné místo a jeho široké využití 
začínáme znovu objevovat. Jeho aroma je 
velmi výrazné, ne nadarmo se mu přezdívá 
„zelené maggi“. Skvěle tedy poslouží jako 
dochucovadlo polévek, ale i omáček a mas. 
Opatrně na dávkování – libečku stačí do jídla 
přidat opravdu troška. Využít však můžete 
i semena do nakládané zeleniny či některých 
druhů pečiva. Libeček oceníte také při 
řadě obtíží – jako součást čajových směsí 
má močopudné účinky, zlepšuje trávení, 
příznivý vliv má i na žlučník, ulevuje při dně 
a revmatismu a podporuje krevní oběh.

Libeček lékařský

čtenářská dvoustrana

Leden
Napsali jste nám na FB

Otázka: A co vy a Láďa Hruš-
ka? Také už vlastníte jeho 
kuchařku?  

 
„Myslím, že tohle mi nijak nehrozí.“

„Jsem hrdá na to, že ji nemám, nechci 
a nebudu mít.“

„V žádném případě, jsem zastáncem 
pořádného vaření, ale jak je vidět, půlka 
národa potřebuje ukázat alespoň něja-
kou cestu do kuchyně.“

„Jak to může někdo číst?“

„Obraz naší konzumní společnosti, je 
to neskutečné, co rodiče dávají dětem 
každodenně na talíř. Děti začínají být me-
dikovány na zklidnění a přitom jsou plné 
cukru, kofeinu atd. V Americe již zjistili, že 
medikace je nesprávný krok a poškozuje 
zdraví, ustupují od něho. U nás jsme 
20 let ve všem pozadu.“ 

„Nemám a nebudu, není ani jeho a je hor-
ší než Pawlowská a podobní fukéři. Ale je 
z něj boháč, to se musí nechat.“
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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:

- předplatné za 348 Kč + dárek (kniha Haliny Pawlowské) 
- předplatné za 290 Kč (12 čísel za cenu 10) 

Zdarma budete dostávat na svůj email aktuální informace 
o nebezpečných potravinách na trhu.

TEST čokoládových krémů:  
Jaký si vybrat?

Kuchařský souboj na televizní 
obrazovce

Prověřené recepty do remosky

Jak se správně chovat u stolu?
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 23. února

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. 

www.albatrosmedia.cz

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
SVĚT POTRAVIN

Pro:
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fejeton

Listovala jsem zase jednou kuchařkou, 
o které jsem ani nevěděla, kde se mi vzala 
v hromadě dalších, nemaje potuchy o tom, 
co bych tak ráda zkusila upéct tentokrát. 
Poučena předchozí zkušeností s jablky 
v batohu, která se mi ve formě drobícího 
se těsta rozlétla po celé kuchyni, když jsem 
s nimi vzteky třískla do válu, rozhodla 
jsem se, že tentokrát se rozčílit nenechám 
a vyberu si něco, na co bude moje chabé 
kuchařské umění stačit.

„Ne, tohle ne, tohle taky ne, fuj, mrkvový 
dort!“ komentovala jsem si pro sebe otáčení 
stránek a už už jsem sahala po jiné knize, 
když mi padl zrak na recept na jarní muffiny. 
Bylo sice horké léto, ale navzdory své perfek-
cionistické povaze jsem protentokrát odmítla 
být detailistkou. 
„Lásko, navečer jsme pozvaní k sousedům 
na grilování,“ ozvalo se od vstupních dveří 
nadšeně. Přítel miluje grilované maso. A sou-
sed ho umí skvěle připravit. 
„No bezva! Tak já udělám muffiny a aspoň 
tam nepřijdeme s prázdnou,“ zaradovala jsem 
se. Odpovědí mi bylo tíživé a velice výmluvné 
ticho. „Nebo myslíš, že to není dobrý nápad?“ 

zeptala jsem se a do hlasu se mi vloudila tro-
cha naštvanosti, že nevěří, že to svedu.
„Ale jo… jenom jsem si říkal, jestli bys… nemě-
la upéct něco… víš, jako něco, co už umíš, a ne 
zkoušet nějakou novinku, když to pak chceš 
brát na návštěvu,“ zkusil to přítel opatrně.
„No dovol! Minule jsem taky dělala novinku 
a jablka v županu do tebe padala jak Němci 
do krytu!“ přešla jsem do protiútoku s použi-
tím oblíbeného úsloví mých rodičů a taktně 
při tom jaksi zapomněla dodat, co výsledku 
pečení předcházelo. Jako: hysterický záchvat 
pláče, bušení pěstičkou do válu, zoufalé 
volání maminkám o pomoc… Ne. Tentokrát 
to zvládnu sama, nějaké muffiny si na mě 
nepřijdou, zatvrdila jsem se v duchu.
„Eee… dobře, jak myslíš. Promiň. Kdyby něco, 
jdu ven sekat dříví,“ vyklidil přítel taktně pole. 
Škodolibě jsem se pousmála. Pchá!
Připravila jsem si ingredience podle recep-
tu, řádně je promíchala (nabádali k tomu 
autoři) a zalovila v kouzelném šupleti plném 
pomůcek na pečení. Muffinové formy byly až 
na dně. Krásně barevné, aby to pečení nebyla 
nuda. V receptu psali dvanáct košíčků, tak 
jsem si je rozestavěla jak figurky na Člověče, 
nezlob se a začala plnit.

„Ty, a neměla bys je naplnit třeba jenom 
z poloviny a ne až po okraj?“ optal se 
přítel skoro omluvným tónem, když se 
přišel do kuchyně napít. „V receptu píšou 
dvanáct, tak snad vědí proč,“ prskla jsem 
po něm z otočky a zatvrzele dolila těsto 
do posledního košíčku, že skoro přeteklo 
ven. Pípla předehřátá trouba, drapla jsem 
plech s vyskládanými košíčky a vrazila ho 
tam. Se samolibým úsměvem, který mi 
vydržel zhruba deset minut, než jsem se 
do trouby koukla znovu. Všechny muffiny 
vypadaly, jako by se jim z horka udělalo 
zle a vyzvrátily obsah svých pečených 
žaludků. Zbledla jsem. A v duchu si během 
šlehání cukrářské směsi začala nadávat, 
proč jednou neposlechnu, co mi někdo 
v dobré víře říká. Po vychladnutí jsem 
muffiny začala se schlíplým výrazem 
zdobit. Většina vypadala, že má na sobě 
přívěsek v podobě zamrzlých Niagarských 
vodopádů. Po nazdobení měly vodopády 
dokonce sněhovou čepici. 
„No… nevypadá to jako na obrázku… Ale jako 
na obrázku to umí každá trubka. Tyhle jsou 
originál. Jako ty,“ usmál se na mě přítel a moje 
srdce přeteklo jako ty muffiny. Láskou.  

Jak se mi poblinkaly muffiny a srdce
Připravila Tereza Jelínková, foto shutterstock
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křížovka

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

  každý měsíc newsletter 
s nejnovějšími informacemi, 
odkazy na nejzajímavější 
články, soutěže a akce měsíce

  avíza o nebezpečných 
potravinách ihned poté, 
co se objeví v obchodech

  bezplatné shrnutí testů 
potravin za uplynulý rok, 
které vám bude dobrým 
pomocníkem při nákupech

  předplatné s dárkem
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