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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) červené
Na dárek se mohou těšit:   Simona Marková, Pelhřimov 

Blanka Stárková, Králův Háj 
Jana Buňatová, Chomutov

V Penny čteme etikety za vás. Hledejte na prodejnách potraviny označené 
symbolem zeleného jablka. Tento symbol zaručuje kvalitu, bezpečnost 
a správné značení potravin. Pro ještě lepší orientaci mezi kvalitními výrobky 
si stáhněte mobilní aplikaci Nutriatlas. V aplikaci najdete databázi potravin 
s podrobnými informacemi o jejich složení. Stačí naskenovat čárový kód 
a okamžitě se dozvíte vše o daném výrobku! Navíc i vy 
můžete výrobek do databáze přidat. Více informací 
na www.penny.cz a www.zdravapotravina.cz.

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

Pod jakým logem v PENNY naleznete BIO výrobky 
vlastní značky?

a) BIO b) BIO style     c) BIO produkt

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Vyzkoušejte 
novinky na trhu!

Poradna 
jen pro vás

Výsledky odborných 
testů potravin

více na www.svetpotravin.cz

Přemýšlíte o překvapení pro své blízké? 
Objednejte jim předplatné časopisu Svět 
potravin a ještě pro ně získáte atraktivní 
dárek. Na webových stránkách naleznete 
objednávkový formulář, 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. 

Od začátku ledna, kdy se inspektoři Státní 
veterinární správy poprvé vydali v rámci 
nových kompetencí na kontroly restaurací, již 
bylo zjištěno mnoho závažných nedostatků. 
Které restaurace, bary a provozovny rychlého 
občerstvení byly kvůli závažným prohřeškům 
uzavřeny? Aktuální informace získáte v naší 
rubrice Nebezpečné potraviny.

Je alternativní strava klíčem ke stálému zdraví, 
nebo skrývá nečekaná rizika? Věrohodné 
informace, klady i zápory netradičních směrů 
ve výživě naleznete v našem novém seriálu 
v časopise i na webovém portále.

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.

Co je trendy v kuchyních celého 
světa? Co vás ve světě potravin 
potěšilo nebo pobouřilo? Máte 
námět na zajímavý článek nebo 

reportáž? Sdílejte své názory s ostatními 
spotřebiteli na našem facebooku! 

Najdete na webu
www.svetpotravin.cz

zatímco píšu tenhle únorový, ještě zimní editorial, u mě 
na stole obrazně kvetou tulipány, prohánějí se čokoládoví 
velikonoční zajíčci a voní mazance. Ano, my, lidé časopisoví, 
jsme v čase oproti reálu dost posunutí. V září slavíme Vánoce, 
o Vánocích pročítáme sladké valentýnské tipy a v lednu i úno-
ru probíhají Velikonoce. V březnu píšeme o letním cestování 
a v srpnu oprašujeme recepty na vánoční cukroví. 
Správné načasování, to je, oč tu běží. A netýká se samozřejmě 
jen našeho oboru. Všechno vyžaduje správný čas – delika-
tesní potraviny na to, aby uzrály, začínající firma k tomu, aby 
ukázala, co v ní je, plánované změny a novinky, aby dokázaly, 
že mají potenciál. Spousta věcí v našem životě potřebuje 
trpělivost, péči a lásku, a odmění se nám teprve časem, ale zase o to sladčeji. 
A u jídla tato skutečnost platí dvojnásob. Ani u něj bychom totiž neměli spěchat. Jídlo 
by nemělo být něčím, co v obchodě rychle nahážeme do nákupního košíku, v kuchyni 
rychle do hrnce nebo mikrovlnky a ve finále ho rychle nahážeme do sebe. Hlavně, že jsme 
nacpaní a máme pokoj. 
Proto v našem hlavním článku tolik nehodnotíme, zda je lepší Zdeněk Pohlreich, nebo 
Láďa Hruška, a kdo líp krájí cibuli, ale zda kuchařské pořady mají přesah, který by mohly 
mít. Zda nás učí lásce k jídlu a vaření, pomáhají nám se orientovat na trhu a dokáží 
ve finále zlepšit náš život. Samozřejmě za předpokladu, že o to stojíme. Raději se vždycky 
podíváme na někoho, kdo je schopný trpělivě táhnout vývar několik hodin a zasvěceně 
mluvit o jídle (když je u toho ještě vtipný, hezký a sexy, tak to samozřejmě nevadí), a ne 
na toho, kdo nahází šmakulády do misky a za deset minut a deset korun má hotovo. Fast 
food sice frčí, ale slow food taky. Tím, že svou práci děláte kvalitně a s radostí, tak se vám 
ta radost vrátí. I když to třeba nějaký čas trvá. I když to není jednoduché a někdy máte 
chuť to vzdát a jít jednodušší cestou. Tím, že věcem věříte a děláte je srdcem, se vám vrátí, 
ať jde o byznys nebo vaření, ať jste majitel pivovaru nebo restaurace v Čechách, sběrač 
brusinek v Americe nebo vinař v Jižní Africe. 

Březen plný radosti
Jana Uhlířová, editorka
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Přečtěte si
To jsem já, Anife
Nakladatelství Ikar vydává 
kuchařku temperamentní 
tanečnice, moderátorky a he-
rečky Anife Hassan Vyskočil. 
Výpravná kniha kromě re-
ceptů z exotických kuchyní 
obsahuje příběhy z cest, ale 
i historky ze soukromého ži-
vota Anife. Zachovává také 
její svérázný přístup k české-
mu jazyku s výrazy jako ko-
kurky nebo měsíčníky. Anife 
v knize představuje střípky 
z kuchařského umění a ži-
votního stylu Maroka, Tuniska, Bosny, Turecka a rodného 
Bulharska. Díky její radosti ze života, lásce k vaření a svéráz-
nému stylu se v knize čtenáři nabízejí jedinečné, nejen kuli-
nářské zážitky. Poutavé příběhy, recepty a fotografie lákají 
k ochutnávání i cestování. Zakoupíte za 369 Kč.

Květinová kuchařka
Květinová kuchařka Jany 
Vlkové vás seznámí s rostli-
nami, které se v kuchyni po-
užívaly  odpradávna a nyní 
je zvolna objevují věhlasní 
kuchaři a gurmeti. Autorka 
poradí, kdy, kde a jak pla-
né i kulturní rostliny sbírat. 
K tomu představí vynikající, 
inspirativní, a přesto velmi 
jednoduché recepty. Jedlé 
květy a listy podtrhují chuť pokrmů a hrají důležitou deko-
rativní roli. Kniha je přehledně rozdělena do kapitol „čtyř 
ročních období kytkožrouta“, tedy podle toho, kdy jsou 
v Čechách rostlinky k mání. Vychutnejte si jídla, která laho-
dí oku, a odhalte jedinečné chutě, které nám příroda nabí-
zí. Váš talíř ozdobený jedlým kvítím a býlím se rázem stane 
uměleckým dílem. Cena: K dostání na www.smartpress.cz 
za 424 Kč, běžná cena: 499 Kč.

Příběh opravdové vášně
Blanka Milfaitová byla oby-
čejná holka: chodila do prá-
ce, která ji nebavila, žila 
ve vztazích, které ji nenapl-
ňovaly, a pochybovala o tom, 
jestli tohle je ten skutečný 
život. Jednoho den si řekla, 
že ne. Opustila práci v kan-
celáři, ukončila nefunkční 
vztah a z velkého města se 
přestěhovala na Šumavu, 
kde začala vařit marmelády. 
Dnes je držitelkou několika 
ocenění za nejlepší marme-
ládu na světě a šťastnou matkou dcery Elišky. Kniha před-
stavuje ohlédnutí za roční marmeládovou expedicí, kdy 
s obytným vozem projela celou Evropu a kus Afriky a vařila 
na nejrůznějších místech, ale nabízí také příběh o hledání 
sebe sama. Vydává MF Dnes za 549 Kč.

Př
ip

ra
vi

la
 J

an
a 

U
hl

ířo
vá

, f
ot

o 
sh

ut
te

rs
to

ck
, a

rc
hi

v 
fir

em
Rozproudí krev 21. března

Mezinárodní košt slivovice a pálenek se koná v Třebíči. 
Jedná se o soutěžní společenskou akci, během které 
odborní porotci porovnávají výsledky vzorků v několika 
kategoriích. Košt pro veřejnost s ochutnávkou 
začíná od 14 hodin a součástí akce bude také soutěž 
O velkomoravskou pečeť kvality pro profesionální 
výrobce lihovin.

Velikonoční trhy od poloviny března
Kde nejlépe nakoupit na svátky jara? Přece na trzích, které se konají 
po celé republice. Ať už budete shánět ta nejkrásnější 
vajíčka na zdobení, pomlázkové 
proutky, voňavý mazanec nebo 
sváteční dekorace, trhy konané 
po celé republice vás nenechají 
ve štychu. Přehled akcí naleznete 
na www.kudyznudy.cz.

Degustace v krajině 20. až 22. března
Může být lepší kombinace než popíjení vína 
v jarně probouzející se krajině? Přesně to 
vás čeká na Jarní vinařské stezce v Pavlo-
vě. Třetí ročník outdoorové degustační sou-
těže na svazích Pálavy zahrnuje dopolední 
ochutnávku místních vín, poznávání neo-
značených vzorků vín ve sklepních uličkách 
a slavnostní večer s rautem a kapelou.

kalendárium

Sladký festival 1. března
Čokoládový veletrh v Plzni je jedinečnou 
událostí pro všechny milovníky čokolády 
a cukrovinek, kteří mají chuť se pobavit, 
skvěle si pochutnat a případně se i přiučit 
vaření s čokoládou. Součástí čokoládového 
veletrhu je také výstava obalů čokolád, 
kulinářská přehlídka a prodejní stánky.

Pokud se vám celou zimu stýská po kvalitních 
českých potravinách nakupovaných na čerstvém 
vzduchu, už můžete pomalu oprašovat svůj nákupní 
košík. S březnem se totiž kromě květů rozbalují 
i stánky prodejců na farmářských trzích a nabízejí 
to nejlepší z darů přírody. Pečivo, ryby, houby, sýry 
i mléko a mnoho dalšího už čeká na své zákazníky.

Farmářské trhy březen

28. února až 28. březnaFestival nejen o víně
Táborský festival vína nabízí návštěvníkům 
propojení mistrovské gastronomie se špičkovými 
víny, řízené degustace za účasti nejlepších vinařů 
a degustátorů ČR, přednášky a koncerty. Březnové 
ochutnávky vás seznámí třeba s oranžovými víny, 
čajovým obřadem nebo kváskovým chlebem 
a koktejly z luxusních nápojů.

www.svetpotravin.cz 5



Pečivo bez výčitek
Výrobce dopékaného pečiva La Lorraine uvádí do obchodů nové 
výrobky celozrnné řady z kamenné pece – celozrnný chléb a celo-
zrnné bagetky s ovesnými vločkami. Těsto těchto pekařských vý-
robků je připraveno ze směsi celozrnné pšeničné a celozrnné žit-
né mouky. Pečivo bylo navíc obohaceno o tzv. záparu, která má 
pozitivní vliv na vláčnost střídy a dodává do pe-
čiva další vlákninu. K dostání v supermar-
ketech a hypermarketech Albert a Kau-
fland za 8,90 Kč (bagetky) 
a 24,90 Kč (chléb).

Kukuřice pro zdraví
Nové RACIO Cornies jsou složeny pouze z pufované kukuřice 
a mléčné čokolády. Právě kukuřice obsahuje vysoký podíl vlákniny, 
která je důležitá ke správnému fungování trávení, ale i další důležité 
minerální látky, jakými jsou hořčík, vápník, železo, vitaminy skupiny 
B i vitamin C. RACIO Cornies jsou k dostání s mléčnou a hořkou čo-
koládou, ale i ve slané variantě s mořskou solí a lněným semínkem. 
Zakoupíte je v běžné obchodní síti (75 g za 21,30 Kč).

Kvalitní masové konzervy
Značka Veseko vyrábí kvalitní masové konzervy, jež jsou obecně 
v Česku velmi oblíbené. Komu by se také chtělo chodit každý den 
do restaurace nebo prostát celé dny u sporáku. Nákupem potravin 
od Veseka navíc neutrpí ani peněženka. Zárukou jejich kvality je 
dobrá chuť a dostatek masa. Přílohu si zvolíte dle chuti a během 
chvíle vykouzlíte chutnou 
večeři pro vás a vaši rodinu. 
Vepřový guláš a Moravské-
ho vrabce Veseko zakoupí-
te v Kauflandu za cenu ne-
přesahující 39,90 Kč.

Kašička do mlíčka
Krupicová kaše je oblíbeným jídlem dětí již po řadu generací. Sunarka 
přichází s novými nemléčnými krupicovými kašemi, které jsou obo-
hacením jídelníčku dítěte. Kašičky se mohou pyšnit českou kvalitou 
a lze je podávat kdykoli během dne jako snídani, rychlou svačinku 
nebo večeři. Příprava je jednoduchá, stačí přidat pouze ohřáté mléko. 
Nová krupicová kaše Sunarka je k dostání v příchutích vanilka a kakao 
za 34,90 Kč a je vhodná pro děti od ukončeného jednoho roku.

Zpříjemní zimu
Chcete-li si zpříjemnit zimu po anglicku,  dopřejte si „čaj o páté“ 
na český způsob – s medem a citronem. Vyzkoušet můžete 

novinku z řady oblíbených rodinných 
čajů – Saga Černý čaj s citronem, 
který se prodává v praktickém 
znovuuzavíratelném obalu, ideálním 
pro zachování plné chuti a výrazné 
vůně čaje. K zakoupení je v běžné 
maloobchodní síti za 25,90 Kč, každé 
balení obsahuje 35 sáčků čaje.

Slavný nugátový bonbon
Čokoládové kostky Cremino s mořskou solí Gobino byly vyhlášeny v roce 
2008 prestižní London Academy of Chocolate nejlepší pralinkou na světě. 
Ručně vyráběné Cremino obsahuje nugát 
s vyhlášenými piemontskými lískovými 
oříšky s vysokým obsahem oříškového oleje 
(až 68 %), zrnky mořské soli z pobřeží Emilia-
Romagna a olivovým olejem z ligurské 
odrůdy Taggiasca, který svou jemností 
dotváří celkovou chuť. Cena 239 Kč za 110 g, 
prodává Wine Food Market.

Čas zabijaček
Domácí jitrnice, jelítka nebo tlačenku si můžete dopřát, i když nemá-
te na dvoře chlívek s pašíkem. Stačí navštívit řeznictví v prodejnách 
Globus a vybrat si ze zabijačkových specialit podle tradičních recep-

tur z čerstvého masa. Pro milovníky 
klasiky je připravena tlačenka světlá 
a tmavá nebo jitrnice, gurmáni ocení 
jelítko či prejt. Pokud chcete ochut-
nat „od každého trochu“, sáhněte 
po zabijačkovém talířku, na kterém 
najdete tlačenku, prejty a zabijačko-
vou paštiku. Stojí 69 Kč za 100 g.

Sladší než láska
Potřebujte se rozehřát? Sáhněte po nápoji sladkém 
a přitom trpkém – Berentzen Divoká třešeň. 
Likér vzniká kombinací obilné pálenky a šťávy 
z ovocných plodů. Nápoj Divoká třešeň překvapí 
přirozenou kyselostí a trpkostí divokých plodů 
višní, zároveň si zachovává sladkou vůni doplněnou 
destilátem. Je skvělý na ledu i jako součást koktejlů. 
K dostání ve vybraných obchodech a na www.
rjelinek.cz v balení 0,5 l a 1 litr. Společnost byla 
založena v německém městě Haselünne Johannem 
Bernhardem Berentzenem již roku 1758.

novinky na trhu

Př
ip

ra
vi

la
 J

an
a 

U
hl

ířo
vá

, f
ot

o 
ar

ch
iv

 fi
re

m

www.svetpotravin.cz6

Tip
redakce



Češi se po pěti letech pití doma začali vracet do restaurací. „Pijí více ležáky, tedy 11 a 12o  piva, 
na úkor desetistupňových značek,“ říká marketingový ředitel Plzeňského Prazdroje Grant McKen-
zie. Restaurace si podle něj uvědomily, že musejí investovat do kvality a k pití i jídlu „nabídnout 
také duši“. Lidé chtějí atraktivní interiér i služby, protože více chodí za zážitkem. „Počet kvalit-
ních restaurací roste. Po revoluci se do nich investovalo přes 20 miliard korun, v poslední době 
hlavně do interiérů propojených s výrobci,“ vysvětluje Vladimír Balach, výkonný ředitel Českého 
svazu pivovarů a sladoven. K pití doma přispělo, že Češi investovali do vylepšení bydlení, pořídili 
si nové televize, domácí kina, počítače a je jim doma příjemněji než v hospodě.

Velký návrat do hospod

Exkluzivita je způsob, jak inovovat nabídku, řekl si pekař Juan Manuel Moreno z malé vesničky 
Algatocín na jihu Španělska a začal vyrábět chléb s jedlým zlatým prachem. Každý bochník tak 
vyjde na 117 eur (asi 3 200 Kč), ale své zákazníky si už našel – do pekařství Pan Piña se sjíždějí bohatí 
Číňané, Arabové i Rusové z nedalekého turistického střediska Costa del Sol. Pekař sám ale připouští, 
že zlato bochníku o váze 400 gramů žádnou speciální chuť nedodává, jde jen o „nádech luxusu 
a výjimečnosti“. Dosud si primát nejdražšího chleba na světě osoboval britský pekař Robert Didier, 
který k jeho přípravě používá šampaňské a třiadvacetikarátové zlato a prodává ho za 75 liber.

Nejdražší chleba na světě

Vědci z institutu společnosti Nestlé zkoumají enzym AMPK, který by mohl mít vliv na me-
tabolismus podobně jako sport a mohl by tak výrazně zlepšit život diabetikům a osobám 
s omezenou pohyblivostí. Vědci doufají, že se jim podaří využít enzym v potravinových 
výrobcích a pomoci těm, pro něž je sport nepřístupný, ať už kvůli nemoci nebo posti-
žení. AMPK reprodukuje účinky tělesného cvičení na metabolismus a pomáhá svalům 
přeměňovat glukózu a tuk na energii. Gigant Nestlé si již představuje, jak vytvoří nápoj 
„spalující tuky“, vědci však připomínají, že to nemá být považováno za alternativu ke cvi-
čení, neboť sport má pozitivní účinky, které žádný produkt nemůže nahradit.

Nápoj místo sportu?
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Dovedete si představit nápojový lístek o 42 stránkách nabízející pouze vodu? 
Vězte, že právě takový existuje v losangeleské restauraci Ray's & Stark Bar, která 
nabízí vodu jak k jídlu, tak k degustaci. A od zavedení této novinky se prodej 
vody v restauraci zvýšil o celých 500 %. Podle odborníků nejsou totiž všechny 
vody stejné a voda je něco víc než to, co teče doma z kohoutku. „Šéfkuchař se 
stará o jídlo, sommeliér se stará o víno, ale vypadá to, jako by se nikdo nestaral 
o základní tekutinu,“ postěžoval si antropolog Michael Mascha, který se speciali-
zuje na stravu. Díky své zálibě napsal celou knihu, která popisuje chutě a profily 
balených vod z celého světa.

Voda na výsluní

Olomoucký kraj vydal publikaci zaměřenou na regionální výrobce potravin, přírodních 
produktů či řemeslných výrobků, pomocí které chce propagovat místní produkci. 
Publikace vyšla v elektronické podobě a bude průběžně aktualizována, sdělil hejtman 
Jiří Rozbořil. „Snažíme se propagovat regionální výrobky vysoké kvality, a proto jsme se 
rozhodli vydat katalog, který přiblíží, co malé firmy a živnostníci v regionu vyrábějí a kde 
si výsledné produkty mohou koupit,“ uvedl Rozbořil. Katalog obsahuje údaje o třech 
stovkách výrobců a řemeslníků z Olomouckého kraje, kteří mají certifikát Haná regionální 
produkt, Moravská brána regionální produkt či Jeseníky originální produkt.

Průvodce Olomouckým krajem

www.svetpotravin.cz 7
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Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Obecně jsou potraviny v ČR považovány 
za bezpečné. Přestupky, které bývají 
pranýřovány, nevypovídají samy o sobě 
o skutečném stavu trhu. Mnohem důležitější 
je schopnost spotřebitele se v oblasti 
kvality potravin edukovat, správně si 
vybrat na základě relevantních informací 
a nepodlehnout marketingovým lákadlům. 
Za ochranu před jakoukoliv kontaminací 
potravin, která by mohla ohrozit 
spotřebitele, jsou zodpovědní sami 
obchodníci. Úkolem pracovníků obchodu 
je důsledná kontrola trvanlivosti výrobků 
a případné vyřazení nekvalitních potravin 
z prodeje. Ne vždy tomu však z různých 

důvodů je a obzvláště rizikovou skupinou, 
která by měla potraviny nakupovat velmi 
pečlivě,  jsou děti, těhotné ženy, starší lidé 
nebo lidé se zdravotními potížemi.
 
Jogurty na čekané
Jedním z nejčastějších prohřešků bývá 
nevhodné uskladnění či manipulace 
se zbožím, po kterých hrozí především 
mikrobiologická kontaminace. Největší 
rizika spojená s dodávkami potravin velmi 
často vznikají v důsledku časových prodlev 
při skládání a převzetí dodávky zboží 
i jejím uskladnění. Pracovníci prodejny 
by samozřejmě měli s potravinami 

manipulovat co nejkratší dobu, aby se 
snížilo riziko kontaminace. Jedno nahlédnutí 
do obchodu, kde se mezi regály hodiny 
povalují nevybalené palety s jogurty, vám 
tak rychle napoví, jak je na tom daný obchod 
s dodržováním chladírenského řetězce… 
Je také dobré všímat si, zda skutečné 
podmínky uchování potravin v prodejně 
odpovídají podmínkám, které jsou uvedeny 
na obale výrobku. Skladovací podmínky 
kontrolujeme především u chlazených 
pokrmů. I naši redakci při zkoušení vzorků 
pro rubriku Naše testování nepříjemně 
zaskočila nakyslá chuť polévky, která si 
o správném druhu skladování v obchodě 
mohla nechat jen zdát. 

Zboží by samozřejmě mělo být jakostní a čerstvé už 
při vlastní přejímce do obchodu. Ani zde však není 
vyhráno – následnou manipulací, způsobem prodeje 
nebo nedodržením správných skladovacích teplot může 
dojít k nežádoucím změnám. Nad tím, aby potraviny 
byly zdravotně nezávadné a neklamaly spotřebitele, bdí 
dozorové orgány - Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce, Státní veterinární správa, Česká obchodní 
inspekce a hygienická služba.

potravinová policie

CO NÁM ŘÍKAJÍ 
ETIKETY?
•  „Spotřebujte do“: datum použitel-

nosti, po kterém již nesmí být výrobek 
prodáván.

•  „Minimální trvanlivost“: po  tomto 
datu mohou být takto označené vý-
robky prodávané pouze, pokud jsou 
zdravotně nezávadné a  musejí být 
jako prošlé označené a  v  prodejně 
umístěné odděleně.

Aby potraviny 
nebyly „otraviny“
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Nafouklé obaly
Nejvíce ostražití bychom měli být při 
nákupu tepelně neopracovaných masných 
výrobků, produktů vařených, jako jsou 
například jitrnice, jelita, tlačenky nebo 
paštiky, pečených (sekané) a dušených 
(dušené šunky). Tyto produkty jsou díky 
vysokému obsahu vody na změny teplot 
nejcitlivější. Rovněž většinou neprošly 
procesem uzení, které prodlužuje 
trvanlivost. Masné výrobky nikdy nesmějí 
být na pohled lepkavé, oslizlé, okoralé, 
nevzhledné, našedlé, s náznakem plísně 
či dokonce nepříjemně páchnoucí. 
Nedouzené výrobky zase poznáme 
podle barevných skvrn. U vakuově 
balených masných výrobků je na místě 
zkontrolovat, zda tento výrobek nemá 
porušen obal a tím i vakuum a zda je 
uvolněná voda okolo výrobku čirá. Její 
zákal svědčí o tom, že u výrobku již začíná 
mikrobiologický proces kažení. 
O přerušení chladícího řetězce svědčí i kapky 
vody vysrážené na obalu například masných 
výrobků nebo mražené potraviny obalené 
větším množstvím ledu, který svědčí o tom, 
že potravina byla rozmražena a následně 
putovala znovu do mrazáku. Povolen není 
ani prodej rozmrazených potravin.

Co sýrem zvou, i zváno jinak…
Při nákupu sýrů prohlížíme neporušenost 
obalu a prověříme, zda není nafouklý 
nebo výrobek zdeformovaný. S vyzrálostí 
sýra je to trochu složitější – ekonomické 
tlaky nutí výrobce dobu zrání zkracovat, 
ale spotřebitel neškolený v mlékárenském 
odvětví není schopen určit, zda je sýr již 
poživatelný. Problém může nastat i se 
značením – mnoho náhražek sýra se dokáže 
tvářit jako sýr a bývá umístěno ve stejném 
chladícím pultu. Nezbývá, než opět 
pečlivě prověřit samotný název i složení 
a pamatovat si, že náhražka sýra obsahuje 
tuk rostlinný, nikoliv živočišný. 
Není od věci se podívat na hmotnost 
výrobku. Nezřídka se stává, že se v poměrně 
velkém obale krčí nepřiměřeně malý 

výrobek a spotřebitel pak může splakat nad 
výdělkem. Typická je tato situace například 
při nákupu másla, kdy až doma zjistíme, že 
jsme si místo obvyklé kostky o 250 g přinesli 
pouhých 200 g za cenu, která předpokládané 
gramáži neodpovídá.

Obal použitý vícekrát
Na výskyt plísní musíme být ostražití 
především u pekařských výrobků, zeleniny 
a ovoce a lahůdek. Nejčastějšími zdroji 
mikrobiální kontaminace pak mohou být 
hlodavci a hmyz, prošlá záruční lhůta, 
poškozený obal, nečisté pracovní oděvy 
a pomůcky sloužící k manipulaci se 
zbožím. Hrozí však také riziko chemické 
kontaminace, pokud například přijde 
potravina v obchodě do styku s čisticími 
prostředky, když se uvolní látky jako barviva 
nebo lepidla z obalu potraviny nebo pokud 
se jednorázové obaly používají vícenásobně.

Jak reklamovat potraviny?
Právo reklamovat zboží má každý, kdo zjistil, 
že koupil zkaženou potravinu (nahnilou, 
plesnivou či jinak poškozenou). Záruční 

doba u potravin je osm dní, je nutné je 
reklamovat v místě prodeje a s dokladem 
o nákupu. Pokud u prodejce neuspějete, 
obraťte se na kontrolní orgán. Potraviny 
rostlinného původu má na starost Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce, 
potraviny živočišného původu Státní 
veterinární správa. Všechny potřebné 
kontakty naleznete na webových portálech 
příslušných institucí.  

potravinová policie

VÍTE, ŽE…?
•  uzeniny a  čerstvé maso musejí být 

v oddělených chladicích prostorách?

•  do  prodeje nesmějí být zařazeny po-
traviny přebalované, zalepené, v  de-
formovaných obalech, s  nečitelnými 
etiketami?

•  na ovoce a zeleninu vystavené v pro-
dejně působí teplota a osvětlení, proto 
by měly být vystavovány jen v  množ-
ství, které se může prodat během 
dvou dnů?

•  ve  vystaveném mase by neměly být 
vpíchnuty cenovky a popisky?

•  sýry by měly být uskladněny odděleně 
od masných a rybích výrobků?
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Vaření  
s dětmi 
Vyhlášený britský kuchař Jamie Oliver 
považuje vaření s dětmi za velmi dobrou 
učební metodu. „Se svými dětmi také pro-
to hodně vařím,“ řekl v rozhovoru, který 
otiskl list Berliner Zeitung. „Děti mají va-
ření rády. A vaření je báječnou metodou, 
jak jim mimochodem zprostředkovat řadu 
dalších dovedností a znalostí, jako je váže-
ní, měření, počítání, dějepis, zeměpis, bio-
logie nebo fyzika,“ cituje deník slavného 
kuchaře. Od loňského podzimu je v Britá-
nii v osnovách zařazen nový povinný před-
mět – praktická výuka správného vaření. 
Jamie Oliver, který je majitelem několika 
restaurací a má vlastní televizní pořad, se 
rovněž angažuje ve školách a zasazuje se 
o zdravou výživu v jídelnách.

Přesolení  
předškoláci
České děti už v předškolním věku vyso-
ce překračují doporučené množství soli 
ve stravě, což škodí jejich zdraví. Každý 
Čech spotřebuje v průměru denně 13 až 
14 gramů soli, více v Evropě solí pouze 
Maďaři, Chorvati a Makedonci. Ve vyspělé 
Evropě je spotřeba soli poloviční a dopo-
ručení Světové zdravotnické organizace je 
mezi 5 až 6 gramy za den. Vyšší spotřeba 
soli u dětí nepřímo vede k obezitě, která 
zvyšuje riziko vysokého tlaku. Když si dítě 
totiž zvykne v útlém věku na vyšší příjem 
soli, vzniká u něj „závislost na slaném“. 
Zvýšená dodávka soli vyvolává pocit žízně 
a u dětí při oblibě nápojů typu „soft drinks“ 
s vysokým obsahem cukru vede k nadváze 
až obezitě.

Rostoucí  
dotace
Dotace do zemědělství a příbuzných od-
větví z národního rozpočtu a fondů EU by 
letos měly vzrůst zhruba o 1,5 miliardy 
korun na 53,7 miliardy Kč. Zemědělcům 
a potravinářům však dělají starosti výkupní 
ceny komodit a konec mléčných kvót. „Ny-
nější situace na trhu, kdy klesá cena mléka 
a vepřového masa a připravujeme se na ko-
nec mléčných kvót, sektoru neprospívá,“ 
říká mluvčí Potravinářské komory a Agrární 
komory Dana Večeřová. Za pozitivum loň-
ského roku naopak označila zájem spotře-
bitelů o původ potravin a upřednostňo-
vání domácích výrobků. Kromě podpory 
domácích výrobců a ochrany trhu před ne-
kvalitními dovozy vidí jako jednu z priorit 
novelizaci zákona o významné tržní síle.

Nejstarší  
vinná réva
Král Karel IV. by měl radost – na Pražském 
hradě rostou odnože nejstarší révy na světě. 
Zasazeny byly v jižních zahradách Hradu vlo-
ni v říjnu, v prosinci je od starosty slovinského 
Mariboru Andreje Fištravce oficiálně převzal 
prezident Miloš Zeman. Zároveň dostal i vzo-
rek vína z tohoto keře, který roste v Mariboru 
u řeky Drávy na průčelí domu z 16. století. 
Stáří rostliny bylo vědeckou metodou určeno 
na 440 let, přesto je stále při síle, každoročně 
rodí a vloni bylo z jejích hroznů vyrobeno 45 
litrů vína. Čtyři odnože révy byly na Pražském 
hradě zasazeny u busty Josipa Plečnika, vý-
znamného slovinského architekta, který se 
ve 20. letech 20. století podílel na přestavbě 
Pražského hradu.

Černý trh 
s vínem 
V posledních dvou letech výrazně vzrostl 
prodej stáčeného vína do přinesených obalů 
v trafikách nebo jiných provozovnách. Tyto 
obchody však ne vždy odpovídají požado-
vané úrovni a hygieně prodeje. „Problémem 
je hlavně to, že se do stáčených vín zřejmě 
přelil černý trh z lihovin. Podvodníci se vrhli 
na pančování vína. Jeho kvalita je mnoh-
dy strašná a prodávaný produkt není vůbec 
víno, ale chemická sloučenina,“ uvedl Petr 
Černý z vedení skupiny Bohemia Sekt. Stá-
čené víno je podle Černého potravina, na niž 
by měly být uplatňovány stejné nároky jako 
na restaurace a prodej lahůdek. Prodejny, 
kde může zákazník přijít do styku s takovou 
potravinou, by měla schválit hygiena.

Problémy 
s alergeny
Evropské hospody, kavárny a pekárny se 
13. prosince 2014 jen rozpačitě přihlásily 
k novým pravidlům pro označování potra-
vin, jejichž cílem je usnadnit život alergikům. 
Pravidla platná v celé EU ukládají prodejcům 
potravin a provozovatelům stravování posky-
tovat více informací o pokrmech a informo-
vat o přítomnosti některého ze 14 obávaných 
alergenů. Přestože nařízení bylo schváleno už 
před třemi lety, v Itálii a Francii o způsobech 
jeho uplatňování stále není jasno. Restau-
ratérům prý jen komplikuje život, protože 
menu se neustále mění. Nejlepším receptem, 
jak předcházet problémům, je podle ital-
ských a francouzských kuchařů komunikace 
se zákazníkem, nikoli stále nové regule.

palec nahoru, palec dolů
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Noblesní chody i levnější pokrmy, které uplácáte takřka na koleni. České 
televize jsou kulinářských pořadů plné a vaří se od rána do noci. Jejich kvalita 
je ovšem, stejně jako kulinární um protagonistů, na velmi rozdílné úrovni. 
Vyplatí se kuchařské pořady pravidelně sledovat? Chceme podle televize 
opravdu vařit, nebo nás jen zajímá, co zúčastnění předvedou u plotny a jakou 
zábavnou historkou nás rozesmějí?

Fenomén  
        televizního  
     vaření

zaostřeno
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Co Čech, to kuchař. 
Alespoň u televize
Historii pořádného televizního vaření 
začala psát v roce 1963 Julia Child. Místo, 
aby v přímém přenosu mluvila o své knize 
o francouzské kuchyni, rovnou usmažila 
omeletu – a Amerika jí padla k nohám. 
Nešlo o první kulinární pořad, ale byla 
první, kdo dokázal Američanům ukázat, 
že se dá stravovat jinak – po francouzsku. 
První kuchařka, která kdy vařila v přímém 
přenosu, navíc přímo ve své vlastní kuchyni. 
Julia upřednostňovala čerstvé a nepříliš 
obvyklé ingredience, a když show začínala, 
byl její rozpočet prý tak nízký, že nádobí 
museli zdarma umývat dobrovolníci 
a jídlo se často po show dražilo, aby se 

alespoň pokryly náklady. Netrvalo ale 
dlouho, Julia se stala miláčkem diváků 
a její pořad The French Chef se stal hitem, 
který na obrazovce vydržel dlouhých 
deset let. Nikoliv proto, že by byla extra 
šikovná či snad proto, že absolvovala 
prestižní kuchařskou školu Le Cordon Bleu 
v samotné Paříži, ale proto, že byla vtipná, 
bezprostřední, tak trochu nešikovná a tím 
pádem lidská. A právě to bylo divačkám 
blízké a sympatické. Byla totiž tak trochu 
jako ony, nikoliv dokonalá. A dokázala 
vytvořit dojem, že tenhle pokrm zvládneme 
připravit i my doma, ve své kuchyni. I kdyby 
mělo jít o beef bourguignon.

Show, nebo kulinární umění? 
Od dob Julie Child se s kulinárními pořady 
roztrhl pytel. Vařit můžete s muži i ženami, 
ráno, v poledne, večer i v noci, pokrmy ryze 
české i lákavě exotické. Kulinární pořady 
jsou velmi oblíbené, a i proto vznikají 
další a další. Stálicí je Zdeněk Pohlreich, 
český Gordon Ramsey, který se s ničím 
nepárá. Ještě předtím tu ovšem byli Kluci 
v akci, kteří by se s přimhouřením oka dali 
přirovnat k Jamiemu Oliverovi. 
Výrazně více prostoru v poslední době 
dostávají také ženy – holky v akci 
Kateřina Winterová a Linda Rybová 
v Herbáři, který oslovuje maminky a ženy 
vyznávající zdravou stravu bez zbytečných 
přídatných látek i pány půvabem hlavních 
představitelek. Svůj půvab má i nováček 
na poli televizní kulinární zábavy – pořad 
U Haliny v kuchyni, v němž známá 
spisovatelka Pawlowská kromě receptů 
domácí kuchyně vsadila i na stokrát 
osvědčené vyprávění oblíbených historek 
a laškovných říkaček. To Karolína, domácí 
kuchařka, servíruje stravu bez okázalosti 
a s přihlédnutím k aktuální sezoně. 

rubrika podporována
zaostřeno

…v zahraničí se nebojí odejít z televizní-
ho studia a jít se s kamerou podívat, jak 
se vaří ve  školkách, školách, věznicích, 
nemocnicích nebo domovech důchod-
ců? Která osobnost se přechodu z vysta-
jlovaných kuchyní do reality ujme? A byl 
by o pořady takového typu stejný zájem, 
nebo si opravdu vystačíme s pitvořením, 
„šmejděníčkem“ po kuchyních ostatních 
a načančanými kuchyněmi?

VÍTE, ŽE…?

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv, shutterstock
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Rychlovky Ládi Hrušky už jsou tématem 
samy o sobě.
Kdo z nich ale dovede oslovit diváky natolik, 
aby skutečně začali vařit? Má být taková 
osobnost zábavná, chybující a divákům 
blízká, nebo musí především pořádně 
ovládat své řemeslo? 

„S kvantitou se snižuje kvalita,“ říká 
gastronomický publicista Pavel Maurer, 
podle kterého je kuchařských pořadů až 
moc. „Ano, pořadů o vaření je mnoho a jsou 
různé úrovně od hodně slabých po špičkové 
a každá sociální skupina si najde ten svůj. 
Ale pozitivní roli hrají všechny,“ oponuje 
Roman Vaněk, kuchař a autor knih o vaření. 
„Zaprvé přivedou k zájmu o jídlo širokou 
diváckou obec a i ty hodně špatné jsou 
k něčemu dobré. Normálně uvažující člověk 
si u nich řekne, že takhle tedy ne.“

Příliš mnoho patlalů 
I když se názory na „hodně špatné“ pořady 
různí, odborníci se shodují v jednom: 
pořady o vaření by české gastronomii mohly 
prospívat mnohem víc, než tomu doposud 
je. Zatím totiž televizní dramaturgové sází 
raději na populární osobnosti nebo náhodně 
proslavené reportéry, místo aby diváky učili 

vařit od opravdových mistrů. Vlastní diváckou 
obec si vytvořil pořad na Primě Prostřeno, 
kde se kuchaři „z lidu“ přetahují u plotny o to, 
kdo nejlépe pohostí ostatní soutěžící.
Výjimky se přesto najdou – na ČT 
profesionální kuchaři jako Kluci v akci 
a na Primě v již několika variantách Zdeněk 
Pohlreich ukazují, jak a z jakých surovin 
uvařit zážitkově i v domácí kuchyni.
„Je stále málo pořadů, ve kterých vaří 
špičkoví profesionálové. A na pořady, kde 
vaří amatéři, se nedá koukat,“ upozorňuje 
jeden z nejznámějších tuzemských gourmet-
kritiků, spisovatel a textař Vladimír Poštulka. 
„Lidé mi často říkají, že v televizi se pořád 
jen vaří. To je sice pravda, avšak má to 
jeden háček: kdo vaří a jak vaří! V českých 
televizích vaří příliš mnoho amatérů 
a patlalů – a příliš málo mistrů kuchařů.“

Ven z obýváku
Osobnost kulinárního průvodce je jedna 
věc, samotný obsah pořadu věc druhá. 
Možná nám nechybějí tolik recepty jako 
edukace. Tedy nenásilné a tolik potřebné 
lehké poučení o tom, jak vybírat kvalitní 
potraviny. Jak na vaření vůbec nakoupit. 
Jak udělat vývar. Jak chutě kombinovat. 
A proč se všechen ten čas, peníze a námaha 
investované do dobrého, správně 
připraveného jídla nakonec vyplatí. Proč 
na jídle tolik záleží. Nebo by alespoň mělo. 
Ruku na srdce – kolik z nás si po zhlédnutí 
pořadu opravdu dojde do kuchyně uvařit? 
Na tenhle paradox, kdy u obrazovky 
získáme pocit, že tohle bychom přece 
zvládli hravě taky, a přesto nic neuvaříme, 
upozorňuje i anglický kritik gastronomie 
a komentátor Jonathan Meades: „Čím více 
čteme o jídle a sledujeme jeho přípravu 
jako zábavu svého druhu, tím méně 
si chceme sami něco uvařit a stáváme 
se závislými na hotovkách a fast foodu. 
Nejsme však ochotni si to připustit.“ V tom 
nám ale sebelepší kuchař nepomůže. 

zaostřeno

…bylo prokázáno, že sledování kuchař-
ských pořadů vede k  přibírání na  váze? 
Podle studie prezentované americkým 
časopisem Appetite k  tomuto zjištění 
dospěli vědci z Hobart and William Smith 
Colleges v New Yorku, kteří provedli test 
na osmdesáti dospělých dobrovolnících. 
Polovina z  nich měla za  úkol sledovat 
v  televizi kulinární show a  druhá příro-
dovědný dokument. A  hádejte, kterou 
pokusnou skupinu začala honit mlsná? 
Vliv nemělo ani to, že se dívali na pořady 
o zdravých pochoutkách.

VÍTE, ŽE…?

Především v  Japonsku a  Jižní Koreji se 
rozšířil tzv. gastronomický voyeurismus: 
online sledování lidí, kteří jedí a prý tak 
druhým, kteří jíst nemohou, zprostřed-
kovávají radost z jídla. Přebornicí v tom-
to odvětví je korejská Diva, která před 
svou webovou kamerou jí čtyři až šest 
hodin každou noc.

GASTRONOMICKÝ 
VOYERISMUS
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zaostřeno
rubrika podporována

Pořady o vaření gastronomii 
moc nepřinášejí

Sledujete v televizi pořady o vaření?
Pokud mám čas, tak je sleduji. Musím říci, 
že většinou se dívám na ty zahraniční, ale 
samozřejmě sleduji i ty, které pocházejí 
z české produkce.

Vidíte rozdíl v kvalitě české a zahra-
niční produkce?
Nedovedu to obecně posoudit, protože 
z těch zahraničních si vybírám ty nejlep-
ší nebo ty, které mě zajímají. Pochopi-
telně neznám všechny německé nebo 
francouzské pořady, ale pokud mohu 
srovnat nejlepší zahraniční a české, stále 
za zahraniční produkcí pokulháváme. 
Nejlepší produkce v cizině jsou minimál-
ně o třídu lepší.

Vidíte přínos pro diváka, kromě zábavy?
Bohužel, právě ve srovnání se zahra-
ničními pořady české programy neplní 
základní cíl, který by plnit měly. A tím je 
propagace a seznamování diváků s po-
ctivým vařením tradičním způsobem. 
To znamená dvě věci – kvalitní suroviny 
a poctivá práce.

Myslíte, že na domácím trhu nejsou 
kvalitní suroviny?
Jistě se už najdou, ale když se podí-
vám do obchodů, tak bych minimálně 
polovinu zboží vyhodil na smetiště. 
Náhražky a chemie do skutečně dobré 
kuchyně nepatří.

Co myslíte poctivou prací?
Dobré jídlo neuvaříte za pět minut. To 
věděly naše babičky a věnovaly přípravě 
jídel čas a námahu. Dnes bohužel běží 
pořady o tom, jak jídlo co nejrychleji 
připravit. Jsem zastáncem toho, že vše 
potřebuje čas a um. Vařit by měli profesi-
onálové nebo ti, kteří to opravdu umějí. 
Ostatní by místo neumělých pokusů o va-
ření měli raději vydělávat peníze nebo se 
věnovat rodině a koníčkům, a ne se snažit 
fušovat do oboru, kterému nerozumějí.

Připravil Pavel Hanuška, foto Pavel Hanuška, shutterstock

Nestora a propagátora 
české kuchyně Jaroslava 
Sapíka není nutné dlouze 
představovat. Tentokrát 
jsme s ním ale nemluvili 
o receptech nebo českých 
surovinách. Zaměřili jsme 
se na nový fenomén, který 
hýbe audiovizuálními médii 
– pořady o vaření.
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zaostřeno

Takže rychlovky nevařit.
Nechci kritizovat konkrétní pořad. Všichni 
víme, že občas potřebujeme něco k jídlu 
připravit rychle. Ale měla by to být nouzo-
vá situace a ne televizní pořad a kulinář-
ské umění. Tohle bych nenazýval vařením.

Jaký máte názor na pořady nebo reality 
show, kde jídlo připravují obyčejní lidé? 
Jsou obrazem toho, jak lidé doma vaří?
Vůbec ne. Tyhle pořady občas také sleduji. 
V drtivé většině případů se lidé nesnaží 
uvařit něco, co je naučila maminka nebo 
babička. Snaží se před kamerou udělat co 
nejexkluzivnější jídlo podle receptu, který 
viděli v televizi nebo v kuchařce. Neuvědo-
mují si ale, že tam ho dělali profesionálové. 
Proto takřka nevidíme, že by někdo vařil 
guláš, svíčkovou či kapra. Většina mouční-
ků je pokus o panna cottu, většina předkr-
mů jsou variace na carpaccio apod. Tenhle 
typ pořadů gastronomickou kulturu neobo-
hacuje, jedná se jen o zábavu a show. Tohle 
není stav české domácí kuchyně.

Kde najít pravou tradiční českou kuchyni?
Kromě několika profesionálů, kteří jsou 
dnes známí a tradice obnovují, jsou 
nositeli původní gastronomie regiony, 
namátkou bych uvedl jižní Čechy, jižní 
Moravu nebo Podkrkonoší. Tam se tradice 
udržují, i když také zde záleží na ekono-
mice. Poctivé a kvalitní suroviny nejsou 
nejlevnější a lidé v regionech mají hlouběji 
do kapsy než obyvatelé Prahy.

Měli by nejlepší pořady dělat pouze 
profesionálové?
Ne. Myslím, že by se tyto dva světy měly 
spojit do jednoho pořadu. Tedy vařit by 
měl profesionál s amatérem. V německé 
televizi takový pořad mají a má hlavu 
a patu. Z nákupního koše se surovinami 
oba vyberou potraviny a vymýšlejí, co 

uvařit. A nejen to, také si o dané potravině 
popovídají, protože znalost surovin, to je 
základ nejen pro profesionála, ale i pro 
běžného spotřebitele. Se znalostí surovin 
jde ruku v ruce i znalost kuchyně.

Myslíte, že Češi neznají českou kuchyni?
Málo. Podívejte se do médií. Často 
i profesionálové mluví o tradiční české 
kuchyni jako o něčem nezdravém, těžkém 
a vyžadujícím změnu. Ale to není pravda. 
Česká kuchyně není jen svíčková, kachna 
nebo guláš s knedlíky. Nikdo nevzpomene 
tradiční česká jídla, jako třeba zadělávané 
zelené fazolky, dobrou hrachovou kaši, 
celerové pyré. Nikdo se nezmíní, že v tra-
diční české kuchyni máme řadu výtečných 
zeleninových či luštěninových polévek 
nebo jídla z místního ovoce. Existuje přece 
spousta tradičních výborných receptů, 
které ale asi nejsou zajímavé na fotku 
nebo pro kameru. Ale i takové vždy tvořily 
českou kuchyni.

Ovšem i profesionálové v televizi při-
pravují masa, grilují a podobně…
Grilování je vůbec problematické. Dnes je 
to móda. Lidem by se ale mělo říci, že to 
nemá být standard ve vaření, ale výji-
mečná záležitost. Tedy jednou, dvakrát 
za měsíc si sednout s přáteli a grilovat. To 
je v pořádku. Pro mě osobně má grilování 
i jiný rozměr. Když si chci udělat k jídlu 
minutku, příprava masa doma na sporáku 
mi zaneřádí kuchyni. Tak ho raději hodím 
venku na gril a mám po starostech.

Jak si vysvětlujete, že nejsledovanější 
jsou pořady, kde vaří známé osobnosti?
To nejsou pořady o vaření jako takové, to 
jsou spíše show těch známých osobností, 
kde vaření je jen prostředek jejich pre-
zentace. Tyhle pořady bych mezi pořady 
o vaření nepočítal.

Známé osobnosti ale vydávají kuchařky. 
Dnes je těchto knih na trhu nepřeberné 
množství…
To jsou takové vlny, kdy se všichni snaží 
něco o gastronomii vydávat. Podobná byla 
například po roce 1918, kdy se rozpadla 
monarchie. Najednou všichni vydávali české 
kuchařky, ale podívejte se dnes s odstupem, 
kolik jich přežilo. Tři nebo čtyři, ale jsou pro-
věřené časem a stále se z nich dá čerpat.

Které to podle Vás jsou?
Dvě největší klasiky – Rettigová a Sand- 
tnerová. Pak je tu třeba rybí kuchařka 
od Jindřicha Vaňhy z 30. let a kuchařský 
lexikon Josefa Bittermana, který vyšel 
těsně před druhou světovou válkou. Ten 
je určen pro profesionály, amatérovi 
nebude srozumitelný.

Jeden pořad o vaření už jste měl, jak se 
na něj s odstupem díváte?
Tady bych opravil možná zkreslený po-
hled. To nebyl můj pořad. Pořad byl vytvo-
řen s pevným scénářem a já v něm pouze 
vystupoval. Měl jsem velice malý prostor 
do něj jakkoliv zasahovat nebo vnášet své 
nápady nebo myšlenky.

Máte ještě v plánu v televizním pořadu 
účinkovat?
Pokud bych do televize šel, tak nejraději 
s někým a do pořadu odlehčeného a zá-
bavného, kde by vaření nebylo jediným 
motivem. Myslím si, že se lidé nechtějí kou-
kat jen na to, jak někdo na obrazovce vaří, 
chtějí se i bavit a s vařením to spojit. 



Relax u gurmánské romance
Jaké by to bylo svátky bez pohody u dobrého filmu? Gurmánskou romanci nabitou chutěmi 
a vůněmi servíruje film Lasse Hallströma Láska na kari. Elegantní francouzská gastronomie se 
zde střetává s pikantní a vášnivou kuchyní v barvách Indie. A to vše pod dohledem producen-
tů Stevena Spielberga a Oprah Winfrey. Té kniha učarovala už v roce 2010, kdy ji prezentovala 
ve svém pořadu. „Od první chvíle, kdy jsem si přečetla scénář, jsem věděla, že ten film chci pro-
dukovat,“ konstatuje Oprah. „Jídlo pomáhá mísit různé kultury a dává nám schopnost zasáh-
nout do života druhých.“ Cena DVD je 299 Kč.

Šperkovnice nebo spíž?
Kremrole v uších, burger houpající se na krku nebo obložený chlebíček, který se 
vyjímá na prstu. O čem je řeč? Přece o špercích z polymerové hmoty, které vypada-
jí jako miniatury oblíbených dobrot. Tyto originální módní doplňky jsou vtipné, 
k nerozeznání od skutečnosti a přímo k zakousnutí. Jednou z nejznámějších šper-
kařek-lahůdkářek je Circus mind. Její fantazie nepřestává překvapovat, a možná 
by proto bylo rychlejší vyjmenovat dobroty, které ve šperk proměnit nedovede. 
Ceny od 77 Kč za kus, více na Fler.cz.

Chřipkobijec posílí
Zásoba vitaminů z čerstvého ovoce a zeleniny zatočí s neodbytnými bacily i jarní únavou, 
UGO bary proto zařazují Chřipkobijce do sezónního menu. V hlavních rolích se těšte na ci-
trusy, zázvor, křen, brusinky a chia semínka. Posílí imunitní systém a dodají tělu vitaminy, 
aby si lépe poradilo v náročné sezóně. Další varianty chia koktejlu jsou: mix brusinek, ba-
nánu, jogurtu a jablka, kombinace zázvoru, ananasu, pomeranče, citronu a limetky nebo 
koktejl z citronu se zázvorem a jablkem. Pro odvážné gurmány je tu souhra křenu, citronu, 
řepy a jablka. Ceny šťáv UGO od 58 Kč za 300 ml.

Jarní výlet za dobrým jídlem
Chcete se odreagovat před náročnými velikonočními přípravami? Vyražte na gas-
trovíkend! Na domácí dobroty ze Šumavy, ale i lahůdky francouzské kuchyně 
pojídané za doprovodu živé hudby láká zážitková kavárna a restaurace Nebespán 
v Kašperských Horách. Můžete si dát pozdně odpolední drink, výbornou večeři 
nebo ještě lepší snídani a odpočinout si u lehce jazzového klavíru a zapálené-
ho krbu. O víkendu 14. a 15. března můžete v restauraci Nebespán ochutnat 
francouzská jídla – například tradičního kohouta na víně – a nebudou chybět ani 
rafinované dezerty. Více na www.nebespan.cz.

Originální dárky ze Sedlčan
Elektronické tržiště Sedlčanský jarmark otevírá brány. V neděli 
1. března výrobce sedlčanských sýrů na něm přivítá první návštěv-
níky. Těm představí produkty tradičních řemesel: od vyšívaných 
kuchyňských rukavic, přes ručně dělané keramické konvičky 
na mléko, až po domácí marmelády. A jak se na tržiště dostat? 
Každý, kdo zašle tři kódy z krabiček Sedlčanských Hermelínů, získá 
možnost vstoupit na internetový jarmark a dozví se, zda získává 
některou z cen. Informace a registrace kódů naleznete na  
www.sedlcansky.cz.
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redakce
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velikonoční novinky

Nenahraditelný pomocník
Na svátky nečekáme jen na koledníky, kteří přijdou hladoví a žíz-
niví. Těšíme se i příbuzné a známé, kteří k nám v tomto čase také 
zavítají. Staňte se pro návštěvy hvězdou a uvařte jim některé z tra-
dičních velikonočních jídel. Připravte skvělé pečené maso, nádiv-
ku či klobásky v kvalitních pekáčích. Sada keramických pekáčů 
KitchenAid je skvělým pomocníkem pro dušení, pečení i grilování. 

Sadu 4 KitchenAid keramických pekáčů lze 
koupit u vybraných prodejců nebo 

na www.kitchenaid.cz za dopo-
ručenou cenu 3 990 Kč.

Sladká koleda
Originální cukrovinky uvítají nejen koledníci. Limitovaná edice 
Haribo nabízí výběr z želatinových, ale i čokoládových sladkostí 
a představuje symboly Velikonoc. Zlatí zajíčci HARIBO Goldhäschen 
v sobě ukrývají chuť receptury Zlatých medvídků. Cukrová pestro-
barevná vajíčka s želatinovou náplní Dragee Eier jsou plněna ovoc-
nými příchutěmi. Pro milovníky čokolády jsou zde vajíčka Bunte 
Knusper-Eier, která skrývají náplň z čokolády. A poslem jara mohou 
být sáčky květin Flower Power. K dostání v 90 g balení za 19,90 Kč.

Smetanové Velikonoce
Opravdu lahodné pokrmy na velikonoční tabuli nevykouzlíte bez 
kvalitních ingrediencí. Smetana ke šlehání 
obsahuje 31 % tuku a je neocenitelným po-
mocníkem pro přípravu širokého spektra 
pokrmů. Hodí se totiž jak na vaření, tak 
na pečení. Využijete ji třeba pro zdobení jar-
ních dezertů nebo ke zjemnění a dochucení 
nejrůznějších druhů polévek a omáček. Smeta-
na Kunín 31 % tuku je k dostání ve 200 g kelím-
cích za doporučenou prodejní cenu 22,90 Kč.

Ručně vymazlený mazanec
Máslový mazanec z Globusu je připravovaný podle vyzkoušené 
receptury a je upečen z nejkvalitnější mouky. Každý mazanec 
obsahuje minimálně 15 % másla a 15 % rozinek. Proces výroby 
probíhá tradičním způsobem až po ruční vykoulení bochánků, které 
po nakynutí pekaři mašlují vejci, posypou 
mandlemi a nakonec dobře upečou. 
Mazanec můžete zakoupit v gramáži 500 g, 
pro početnější rodiny je připraven rodinný 
máslový mazanec, který váží kilogram. 
Kromě mazance zakoupíte v pekařství 
Globus i velikonoční pečivo.

Jarní miniradosti
Chcete-li koledníky potěšit, přibalte jim do výslužky letošní novinku 
Margot Mini. Balení v sobě ukrývá oblíbené tyčinky 
s kokosovou příchutí v mini verzi. 
Cena je 49,90 Kč za 117,5 g. Neumíte 
se rozhodnout, kterou čokoládovou 
pochoutku koledníkům nabídnete? 
Odměňte je mixem mini tyčinek 
Orion Margot, Banány a Koko mini. 
Balení obsahuje mix tří druhů 
mini tyčinek, doporučená cena je 
49,90 Kč za 117,5 g.

Mix od Mixitu hraje barvami
Zkuste nakouknout do Veli-ko-ko-nočního mixu od Mixitu – křupavé 
lupínky a cornflakes jsou základ, který dostal šmrnc díky banánové-

mu extraktu. Naleznete zde i něco z české zahrádky, tře-
ba sušená jablka nebo vlašské ořechy, ale také brusinky. 
Celá směs hraje barvami čokoládových vajíček, což jsou 

ve skutečnosti mandle obalené v bílé čokoládě, 
obarvené přírodními barvivy. Veli-ko-ko-

noční mix (650 g za 199 Kč) je k dostání 
od poloviny března na www.mixit.cz, 

sadu mixu s miskou a lžičkou získá-
te za 449 Kč.

Dejte čokoládu „malovanou“
Držíte-li se rádi tradic, vsaďte na kraslice v  čokoládové podobě. 
Radost udělají Velikonoční kraslice ORION – figurky z čokolády, 
jejichž design ve čtyřech barevných provedeních ozdobí sváteční 
stůl. Cena kraslice je 10,90 Kč za 25 g. Potěšte koledníky 
Velikonoční směsí figurek z čokolády ve čtyřech 
tvarech zvířátek za 9,90 Kč za 18 g. Milovníkům 
dobrot vykouzlí úsměv na rtech i Beránek. 
Koledníky nejvíc potěší chutná mléčná 

čokoláda ukrytá pod 
obalem. Cena Beránka 
je 29,90 Kč za 60 g. 
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Figurky se sladkým  
překvapením
Radostné plamínky v dětských očích zaručeně zažehne odměna 
ve formě čokoládových figurek Lentilky Kuřátko ve vajíčku a Len-
tilky Slepička. Cena figurky Slepička je  49,90 Kč za 117,5 g. Slepič-
ka v sobě ukrývá čokoládové vajíčko, které obsahuje lentilky. Uvnitř 
figurky Kuřátko ve vajíčku naleznete čokoládovou slepičku, která 
má v sobě čokoládové lentilky. Cena je 44,90 Kč 
za 100 g. Nezapomeňte dětem do nadílky 
přibalit novinku LENTILKY 
Trio. Krabička obsahuje 
figurky ve tvaru zvířá-
tek, které ukrývají dražé. 
Cena je 39,90 Kč za 63 g.
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Je tahle kavárnička obrazem vašeho 
splněného přání?
Naše kavárna je takový alchymistický 
pokus. Jestli to dopadne, nebo nedopad-
ne. Jako kdyby člověk zkoušel vařit z toho, 
co zrovna doma najde. Necháváme se 
inspirovat lidmi, kteří přijdou, a tím, co 
jsme sami kdy ochutnali a zažili. 

Je tedy to, co nás tady obklopuje, přes-
ně to, co jste chtěla? 
Především jsme s Alessiem chtěli, aby se 
k nám lidé vraceli. Nechtěli jsme, aby se 
k nám sjížděl kdekdo, ale abychom měli 

své hosty, své přátele, abychom neby-
li jen průplavem, nebo příležitostnou 
čekárnou. Nechceme pro ně být jenom 
jakýsi neosobní personál, ale aby hosté 
přicházeli, protože nás znají, něco o nás 
vědí. Aby když přijdou, měli pocit, že při-
šli k někomu do obýváku, jak řekl jeden 
z prvních hostů.

Když se řekne kavárna, bar, tak má kaž-
dý představu dlouhého barového pultu, 
nebo rozlehlé místnosti, kde v rohu 
vyhrává klavírista, a my zatím sedíme 
v malém prostoru proskleném do ulice, 

se čtyřmi stolky, malým barovým pul-
tem, na kterém je mnoho krabic a sáčků 
s čokoládou, novin, balíčky s kávou, 
na lavici kolem polštářky. Chtěli byste, 
aby to bylo větší nebo to byl záměr – 
takové to pidi?
Vhodný prostor jsme hledali několik měsí-
ců, a když jsme se nechali tímhle místem 
oslovit, pochopili jsme, že přesně splňuje 
to, čeho jsme schopni a co jsme chtěli. 

A to je co? 
Chceme nabídnout sami sebe. Přáli jsme 
si, aby se u nás nikdo necítil sám, i kdyby 
mu chyběla společnost. Alessio poprvé 

Sedíme za velikou prosklenou stěnou, která odděluje maličký svět 
kavárničky od velkého světa ulice. Káva nádherně voní. Myslím 
na ty všechny, jejichž tváře se míhají v projíždějících autech, 
autobusech, nebo jako apoštolové na orloji ve výseku výhledu 
na ulici. Spěchají za povinnostmi, za nadějemi, nepříjemnostmi, 
za radostmi. Tady v kavárně Náš bar v Praze-Nuslích jako bychom 
byli v bezpečném závětří. Sedíme s půvabnou Veronikou 
Hamanovou, šéfovou tohoto podniku, a jejím přítelem Alessiem 
a jen tak si povídáme o všem možném, ale hlavně o kavárně, 
zatímco čas za sklem se netrpělivě trhá na řetězu.

Chceme, aby se k nám 
lidé vraceli
Připravil Otakar Kosek, foto Veronika Hamanová, Barka Fabiánová, shutterstock
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kavárnu pojmenoval „naším barem“. 
A protože je napůl Ital, vtiskl jí italský 
punc, propojil své zkušenosti a svůj cit 
s českým kavárenským prostředím a ná-
zev jí již navždy zůstal – Náš bar. S mno-
hými stálými hosty už máme svá osobní 
témata, takže se konverzace neomezuje 
jen na objednávku a „děkuji a prosím“, ale 
má charakter přátelský a důvěrný.
Alessio  zase podporuje tradici baru, u kte-
rého se lidé zastaví, vypijí šálek kávy, dají 
si aperitiv, zakousnou sendvič a zase jdou 
dál. A protože jsme přímo u tramvajové 
zastávky, snoubí se tato funkce „zastávky 
barové“ s místem opakovaných návratů 
docela dobře. Alessio je tou rukou poda-
nou přes bar a já tím přístavem.

Jak se stane, že se Ital ocitne v Čechách?
Alessiova maminka je Češka, žije desítky 
let v Itálii, ale pravidelně se sem vracela 
a brávala samozřejmě i Alessia, který 
tu zažíval nezapomenutelné prázdniny. 
Říká, že tu vlastně vždycky chtěl žít. 
Zamiloval se do Prahy, a pak i do mě. 
A já do něho. Zdánlivě složité věci bývají 
někdy úplně jednoduché.
 
Na skleněném okně do ulice čtu plakát 
Koncert s živou hudbou. Prosím vás, 
jak se sem vejde živá hudba a ještě 
posluchači? 
Vejde. Ono to začalo úplně náhodně, jak 
se tak u kávy povídá, tak někdo řekl, že 
hraje na kytaru, druhý zas na něco jiného 
a v nějaké skupině, a pak měl někdo ná-
pad, že by se mohli dát dohromady a hrát 
si tady jen tak pro potěšení. A stalo se. 
Několikrát do roka se tu těšíme z hudby 
nadšených muzikantů, ale pořádáme také 
třeba hudební adventní večery.

To ale není všechno, co tady vymýšlíte, že?
To je pravda. Nezahálíme. Když nedegus-
tujeme na baru, tak řízeně ochutnáváme 
víno pod taktovkou našeho dodavatele 
vín pana Komarova a destiláty s od-
borníky na slovo vzatými. O sobotách 
pořádáme tzv. Dostaveníčka s tvořivým 
programem. Cílem je sejít se, poklábo-
sit, pobavit sebe i druhé, přinést kousek 
svého příběhu a odnést si vzpomínky 
na vesele prožitý večer. 

To jsou ovšem všechno aktivity, které 
odpovídají spíše ženským rukám. Pro 
pány by se spíš hodila nabídka, aby si 
mohli přijít zahrát mariáš.
Mohou si přijít zahrát mariáš. Karty tu 
máme taky a spoustu stolních her, je-
jichž výběr vylepšují i dárky od skalních 
příznivců, kteří již třetí rokem rozšiřují 
nabídku. Ale muži tady ještě nikdy nene-
chali ženy na holičkách. Vyráběli svíčky 
i bambule, kreslili s dětmi i bez dětí 
křídami na chodník a na naše tematic-
ky laděné večery přicházejí vymóděni 
vskutku nápaditě.

Kavárna však není jen zábava, ale pře-
devším gastro.
Nemáme vlastní kuchyň, což se nejeví jako 
překážka. Našli jsme si báječné české doda-
vatele, se kterými je radost spolupracovat. 
Bereme od nich třeba bagety, moučníky, 
čokoládu. Hledáme takové dodavatele, 
kteří jsou převážně drobní jako my, ale 
všechno dělají ze srdce, a to je pak na všech 
produktech moc poznat. Vracíme se také 
ke starým skoro zapomenutým značkám, 
takže u nás najdete žvýkačky pedro, anti-
perle, malinovku a další drobnosti, které 
vykouzlí každému úsměv na tváři.

A jaké nápoje u vás nalezneme?
Máme široký výběr destilátů i nealkoholic-
kých nápojů, lahodná vína Vinařství Roman 
Komarov z Ivančic, lahvové pivo…. A to vše 
čas od času doplňujeme, proměňujeme, 
a vylepšujeme i podle přání hostů.            

Oslava Prvního máje v roce 2013
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Pověstné jsou i Alessiovy koktejly.
Alessio je průzkumník, takový malý 
chemik. Vše testuje, míchá, vrací se pro 
inspiraci do Itálie, popouští uzdu vlastní 
fantazii. Říká, že není pravý barman, a tak 
má rád „ověřená překvapení“.

Punč alla Livornese, což je káva s ru-
mem, citronovou kůrou a cukrem, je 
opravdu znamenitý. Ovšem ke kavárně 
patří káva.
Bezpochyby. Před čtyřmi lety jsme měli 
tu čest seznámit se s panem Košťálem, 
který nám poskytl neuvěřitelně cenné 
rady a pomohl nám s prvními krůčky 
v nádherném světě kávy. Dodnes se jeho 
společnost Coffee Source stará o společně 
vytvořenou směs, kterou jsme pojmenova-
li NAŠE KÁVA. Ta byla v červnu 2011 přijata 
mezinárodním programem „The Choices 
Programme“, známým v České republice 
pod názvem „Vím, co jím a piju“, který 
umožňuje spotřebitelům lepší orientaci 
v nabídce potravin.

Jaké máte zkušenosti s dodavateli?
Hledáme spolupráci na bázi podání ruky. 
S našimi dodavateli nepotřebujeme psané 
smlouvy, pokud to nevyžaduje legislativa. 
Vzájemně víme, že náš obchodní vztah 
je založený na podívání se z očí do očí, 
že za člověka mluví jeho jméno a slib má 
svoji váhu.
 
A jaké máte plány? 
Vždycky lze dělat všechno ještě líp. Máme 
venkovní zahrádku, kterou rok od roku 
rozšiřujeme. Spoustu věcí se budeme 
snažit vylepšovat a stále lidi překvapovat, 
protože najít svou kavárnu na svém místě 
každý den je sice příjemné, ale přidá-li 
se sem tam nějaké překvapení, je to pro 
každého návštěvníka milým důkazem, že 
nám na všech, kteří k nám chodí, záleží. 
Báječné je, když někdo přijde a vy můžete 
říct „jako vždycky“ a on jen  
s úsměvem přikývne. 

ALESSIŮV KOKTEJL NEGRONI
Netradičně nenabízím recept na jídlo, ale 
na něco, co jídlu přechází a je trochu podce-
ňované. Přitom je to brána do gurmánského 
zámku – aperitiv.  Osobně mým nejoblí-
benějším je koktejl s názvem Negroni. Je 
geniální v chuti i v jednoduchosti přípravy. 
Ideální je sklenice typu rock nebo old fashi-
oned, nezapomeňte na led, na který přímo 
nalijeme 1 část ginu, 1 část campari a 1 část 
červeného vermutu (ideálně cinzano) 
a nezapomeňte na kousek pomeranče. Zdá 
se mi být jedinečným receptem, jak začít 
s dobrým obědem nebo večeří.

Alessio s Janem Albrechtem před řízenou degustací rumů značky Zacapa
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naše testování

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

Připravila Jana Uhlířová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Největší výběr na trhu nabízí firma Heli Food 
Fresh, na paty jí šlape Chefmenu. Přesto 
před domácími výrobci zvítězil zahraniční, 
německá firma Coquette. Už při výběru 
pokrmů v obchodě je třeba dávat pozor 
na dodržení správné skladovací teploty 
a po příchodu domů výrobek rychle umístit 
buď do lednice, mikrovlnné trouby, hrnce 
nebo v některých případech do mrazáku 
(tuto variantu umožnily pouze vzorky Heli). 
Podle ilustračních obrázků vybírat 
nedoporučujeme – ve skutečnosti žádný 
z připravených pokrmů ideálu na obalu 
neodpovídá. Ale ruku na srdce, vybíráte 
snad nějaké potraviny tímto způsobem? 

Především co se množství masa i velikosti 
a poměru jednotlivých ingrediencí týče, je 
rozdíl mezi návnadou a realitou výrazný. 
Vyfocené obrovské kuřecí maso se 
v omáčce změní v několik skrčků (vzorek 
Kuře na paprice) a žampion se schoval 
tak důkladně, že ho nikdo nenašel (Kuře 
Kung Pao s jasmínovou rýží). Abychom 
byli féroví, musíme uznat, že zmiňovaný 
žampion nebyl uvedený ani ve složení, 
takže je nám jeho přítomnost dodnes 
záhadou. Mnohem důležitější než si 
prohlížet photoshopové obrázky je tedy 
přečíst si složení. I když ani to, jak se 
ukázalo, nemusí nakonec být směrodatné. 

Záludná folie
Neméně důležité je správně si pročíst 
návod k přípravě – doba přípravy v horké 
vodě i v mikrovlnné troubě je rozdílná 
a ovlivní výsledek „kuchtění“. Co se týče 
praktičnosti balení, na dvou oddělených 
miskách s přílohou, tedy rýží a omáčkou, 
se toho moc vymyslet nedá. Pálivý kámen 
úrazu ovšem může být svrchní folie, která 
se u vzorku Kuře na paprice neoddělila 
jedním souvislým pohybem, ale roztrhala 
se na kusy a neopatrného, navíc hladového 
strávníka by pokrm mohl při manipulaci 
u mikrovlnky potrápit. 
Pokud nějaká surovina získala plný počet 
bodů, pak to byla rýže – většinou sypká 
a správně uvařená. Pokud by navíc ještě 

byla dochucená a dosolená, měla by to 
za jedničku s hvězdičkou. Zhruba polovina 
vzorků sice odrazovala ne právě vábnou vůní 
(jeden dokonce evokoval návštěvu v ZOO), 
ale v kombinaci s omáčkou se tento neduh 
vesměs rozpustil v jiných vjemech.

Čína nebo zeleninová omáčka?
Zastoupená čínská jídla připomínala 
chuťově zaměnitelné sladké zeleninové 
omáčky, lišící se jen ingrediencemi, 
které obsahují. Zavádějící bylo i složení 
– množství masa uvedené na obalu 
realitě vesměs neodpovídalo, ovšem 
nikde jsme nekonstatovali, že je ho málo. 
Naopak, po promíchání s omáčkou a rýží 
kýženou jednu porci oběda snadno 
utvořilo. I z tohoto důvodu je vhodné 
jídlo umístit na talíř, ze dvou oddělených 
misek by si člověk chuťový zážitek 
neodnesl. Vítězem se trochu překvapivě 
stal mexický pokrm, o kterém se jako 
snad jediném dalo prohlásit, že byl 
chutný. Cenově vycházejí vzorky o něco 
levněji než obědové menu v restauraci. 
Na druhou stranu ve vaničkách i při 
vší obezřetnosti kupujeme často zajíce 
v pytli bez možnosti vrácení jídla kuchaři, 
s množstvím konzervantů a evidentně ne 
zrovna čerstvými či kvalitními vstupními 
surovinami. Takže – hotovky z obchodů 
pouze jako nouzovky či záchranný kruh, 
když je v kuchyni nejhůř.                         

Tentokrát jsme se v našem redakčním testování zaměřili 
na hotová chlazená jídla s rýží. Nabídka těchto 
pokrmů je hodně zaměřená na receptury 
papírově čínské, ale ve skutečnosti velmi 
improvizované a nespoutané, což se 
projevuje například výběrem zeleniny 
typu co dům potravinářského 
podniku dal. Ve vzorcích samotných 
pak o překvapení nebyla nouze. 
Bohužel, spíše nepříjemná.

Hotovky  
jen jako nouzovky

„Móda čínských pokrmů s rýží byla silná 
před deseti lety, dnes s  těmito pokrmy 
v  restauraci už neoslníte,“ říká Josef Ko-
čovský, majitel pražské restaurace U vi-
nohradské vodárny. „Lidé už mají vytří-
benější chuť a nespokojí se s náhražkou. 
Pokud byste se chtěli blížit originálním 
recepturám, narazíte na  vysokou cenu 
surovin a  neseženete klasické koření, 
které jídlo dělá zvláštním. Můžete se po-
koušet o  změny chutí i  ingrediencí, ale 
bude to pořád jen napodobenina. A tak 
se držíme toho, že používáme osvědče-
nou jasmínovou rýži, solamyl, využíváme 
nabídku sojových omáček a snažíme se 
trefit do chutě hostí.“

DNES UŽ ASIJSKÝM 
POKRMEM NEOSLNÍTE
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Název  Chilli con Carne 

Výrobce  Coquette, Německo
Zakoupeno Lidl
Cena za balení 49,90 Kč/400 g
Složení: 37,5 % rýže, 19 % zelenina, 15 % 
fazole, voda, 10 % hovězí maso, rajčatový 
protlak, řepkový olej, modifikovaný škrob, 
mouka, mléko, sůl, kořenicí přípravek, bílek, 
cukr, ocet, karamel

Název  Kung Pao s rýží 

Výrobce  Chefmenu pro Billa
Zakoupeno Billa
Cena za balení 67,90 Kč/400 g
Složení: pitná voda, 18 % rýže, 15 % smažené 
kuřecí maso, 8,9 % zelenina, 3 % žampiony, 2,3 % 
arašídy, rajčatový protlak, řepkový olej, sojová 
omáčka, cukr, koření, sůl, modifikovaný kukuřič-
ný škrob, kvasný lihový ocet

Název  Hovězí po španělsku 
s rýží

Výrobce  Heli
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 69,90 Kč/400 g
Složení: 44 % vařená rýže, voda, 11 % hovězí 
maso, 6 % vejce, 4 % párek, 4 % steril. okurka, ci-
bule, palmový tuk, škrob, sůl, modif. škrob, gluta-
man sodný, maltodextrin, aromata, pš. bílkovina, 
oliv.olej, cukr, vepř. tuk, barviva, česnek. prášek, 
koření, regulátor kyselosti, mouka, hořčice, 
zahušťovadla, ocet, hov. bílkovina, gluk. sirup

Název  Kuře Kung Pao s jasmíno-
vou rýží

Výrobce  Heli
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 59,90 Kč/400 g
Složení: 44 % jasmínová rýže, voda, 13 % kuřecí 
maso, červená a zelená paprika, žampiony, řepko-
vý olej, arašídy, černá houba, cukr, soja, mouka, 
pórek, česnek, koriandr, koření, sůl, barvivo,regu-
látor kyselosti, sůl, modif. škrob, kvas. extrakt

Název  Sweet & Sour Chicken 

Výrobce  Coquette, Německo
Zakoupeno Lidl
Cena za balení 49,90 Kč/400 g
Složení: 35 % rýže Basmati, voda, 12 % kuřecí 
maso, zelenina, cukr, rajč. protlak, ananas, sojo-
vá omáčka, ocet, pš. mouka, bílek, modifikovaný 
škrob, řepkový olej, jedlá sůl, kořenicí přípravek, 
zahušťovadlo, sušené odstředěné mléko

Název  Kuře na paprice s rýží 

Výrobce  Chefmenu
Zakoupeno Billa
Cena za balení 37,90 Kč/400 g
Složení: pitná voda, 16 % rýže, mléko, 12,5 % 
vařené kuřecí maso, smetana, cibule, řepkový 
olej, pšeničná mouka, jedlá sůl, 0,26 % mletá 
paprika 

Po otevření nás překvapí dobře uvařená sypká 
rýže bez nepříjemné vůně, omáčka s množstvím 
dobrých, správně uvařených fazolí a kukuřice, 
zahuštěná mletým masem. Chutí i vzhledo-
vě připomíná mexické jídlo, včetně nasládlé 
a lehce kořeněné chutí. Ve srovnání s obrázkem 
na obalu jídlo obsahuje menší kousky papriky. 
Maso je tak drobné, že je součástí omáčky, ze 
které přebírá chuť, a nedá se hodnotit zvlášť. 
Chuťově je pokrm dobrý i bez míchání s rýží a je 
jedním z mála jídel, které chutná podle toho, co 
slibuje. Odpovídá jak názvem, tak i receptem. 
Dobrý oběd bez vaření!

Rýže je sice chuťově nevýrazná, ale sypká 
a dobře uvařená. Sekunduje jí obrovský kus 
masa, ale největším překvapením je nečekaně 
velké množství kmínu. Ten v kombinaci s oříš-
ky, nakládanými žampiony, cibulí, pórkem 
a paprikou vytváří nepřirozenou chuť sladké 
kmínové omáčky. O kung pao se nejedná ani se 
zavřenýma očima, v tomto podání je to spíše 
naředěná čalamáda s kečupem a kmínem. 
Oceňujeme ovšem množství ingrediencí, které 
strávníka jako bonus i překvapí, a dostateč-
né množství masa. Pokrm je bez přídavku 
konzervantů. 

Atraktivní obrázek láká na vajíčko a ingredience 
typické pro španělského ptáčka rozsypané v omáč-
ce. Ta je řídká se skelným povlakem, ale obsahuje 
slibovanou půlku vajíčka. Rýže je umístěna zvlášť, 
vypadá dobře, ale nijak nechutná a zápachem 
připomíná pavilon v ZOO. Šťavnatých kousků masa 
jako na obrázku nacházíme pár, ale ten  největší 
je i nejtlustší. Maso má neutrální chuť, je uvařeno 
doměkka. V omáčce převládá nakyslost okurky, 
což nevadí. Po promíchání s rýží se řídkost omáčky 
ztratí a vzniká celkem sympatický mišmaš.

Složení pracně luštíme z oranžového písma 
na červeném podkladě. Rýže je uvařená dobře, 
ale postrádá chuť. Omáčka je  vodová, skelná 
a kousky masa vypadají jako předžvýkané a natr-
žené. Pravděpodobně se jedná o zbytkové kuřecí 
odřezky, které jsou poměrně suché. Pórek se nám 
vypátrat nepodaří, oříšky v omezeném počtu 
nalezneme, stejně tak scvrklou houbičku. Omáč-
ka chutná sladce po hojně zastoupené paprice. 
Ležérně opřený žampion na obalu se nenachází 
ani v omáčce, ani ve složení. Po 20 minutách 
odstání se omáčka zřejmě chemicky změní v jinou 
tekutinu. Pokud konzumovat, tedy ihned. 

Titulní obal předpokládá základní znalost anglič-
tiny, neboť neobsahuje jediné české slovo. Kuřecí 
maso na čínský způsob se sladkokyselou omáčkou 
a rýží Basmati se chlubí nejlepší rýží z testovaných 
vzorků. Ve srovnání s obrázkem nejsou ingredience 
rozeznatelné, neboť se skrývají v omáčce. Masa 
ovšem není takové množství jako na obrázku, kusy 
zeleniny jsou velmi drobné. Omáčka je sladká 
pravděpodobně šťávou z ananasu, po kyselosti ani 
stopy. Spíše trošku pálí, takže po smíchání omáčky 
s rýží získáváme lehce nepovedenou čínu typu: 
kuře a zeleninu zalijte sladkým kečupem a přisypte 
trošku pálivé papriky. 

Folie nešla po ohřátí odtrhnout od vaniček 
a hladovému strávníkovi připravila  horké 
chvíle. Neopatrný člověk by se mohl popálit. 
Rýže je uvařena dobře, ale nevoní a je bez chuti. 
Omáčka pudinkové konzistence a barvy papriky 
zatouchá po paprice, ale připomíná závan 
starých jídelen, kde právě připravují jakési sme-
tanové jídlo. Chuť je nulová, až záporná, téměř 
pudinková omáčka sice obsahuje slušné množ-
ství lehce tužšího masa, ale to jídlo nezachrání. 
Obal láká na absenci látek zvýrazňujících chuť 
a vůni a konzervantů, ale snaha přiblížit se do-
mácí stravě bez éček jídlu spíše ublížila. Záměr 
chvályhodný, chuťově průšvih. 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

VÍTĚZ
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Co Vás vedlo k napsání knihy o etiketě?
Etiketě se věnuji už dlouho. V roce 1994 
mě oslovil deník Telegraf, zda bych pro 
ně mohla psát sloupky o společenském 
chování. Po nějaké době jsem z těchto 
sloupků dala dohromady útlou knížku, 
která vyšla pod názvem „Společenská 
nápověda“. Když jsem knížku vydala, 
začali se mě všichni ptát, proč jsem 
toho nenapsala víc? Já jsem ale ne-
měla v plánu psát vyčerpávající knihu 
o společenském chování. Nicméně 
jsem o tom začala přemýšlet. Mezitím 
jsem sepsala čtyři kuchařky a pak jsem 
dala dohromady knížku „V koutě štěstí 

nehledej“, která měla obrovský úspěch. 
Nicméně známí mi zase vytýkali, že 
jsem toho nenapsala víc. To bylo ko-
nečným impulzem ke knížce „Moderní 
etiketa boduje“. 

Proč je gastronomie ve Vaší knize jed-
ním z hlavních témat? 
Je to pochopitelné, protože gastronomie 
je se společenskými akcemi vždy úzce 
spojená. Navíc já říkám, že u stolu se 
každý velice rychle odkope a ukáže, jak 
si opravdu v pravidlech slušného chování 
stojí. Proto jsou pravidla etikety u stolu 
tak důležitá.

Jak vidíte úroveň personálu v restau-
racích z hlediska dodržování pravidel 
slušného chování?
Myslím, že tady je velká mezera v koncepci 
škol, kde je na etiketu kladen nedostateč-
ný důraz. Na druhou stranu v gastronomii 
dnes pracuje hodně lidí, kteří nemají 
odpovídající vzdělání. Opět záleží na tom, 
kde se takový člověk pohybuje. V pizzerii 
není tím prvotním etiketa, ale dobré jídlo 
a atmosféra. Pokud je obsluha příjemná 
a vstřícná, pak jí host lehce odpustí i drob-
né prohřešky. Něco jiného jsou restaurace 
vyšší kategorie nebo oficiální společenské 
akce. Tam je třeba trvat na dodržování 
všech pravidel bez výjimky. 

S jakými prohřešky se nejčastěji setká-
váte u personálu v restauracích? 
Nemusím dlouze přemýšlet: nejčastěji je 
to nevstřícnost, jakýsi nezájem, až má host 
pocit, že obsluhu obtěžuje. Hlavním mot-
tem etikety je „zdvořilost a slušnost“, takže 
jestli servírka servíruje zprava nebo zleva, 
je věcí druhořadou, pokud není zdvořilá 

Eva Filipová je známá jako autorka kuchařek a porotkyně 
v televizní soutěži Na nože. Méně známá už je jako 
propagátorka etikety a pravidel společenského chování. 
Její poslední knížka „Moderní etiketa boduje“ se objevila 
na pultech knihkupectví vloni v listopadu a okamžitě sklidila 
velký čtenářský úspěch.

U stolu se každý  
rychle odkope
Připravil Pavel Hanuška, foto autor
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a milá. Ale stejně to platí i pro hosta. To, že 
host platí službu, neznamená, že se může 
chovat neurvale a nepříjemně. Často se 
třeba stává, že požaduje něco, co obsluha 
nemůže splnit. Vstřícnost a slušnost by 
měla být oboustranná.

Nemáte pocit, že se v poslední době 
na etiketu u stolu zapomíná?
Není možné, aby lidé na ni zapomně-
li. Naopak mám dojem, že si už začali 
uvědomovat, že bez znalosti a dodržování 
etikety není možné fungovat na určité 
společenské a profesní úrovni. Časem i ti, 
kteří rychle přišli k penězům a etiketu ne-
měli pod kůží, přišli na to, že je dobré znát 
a dodržovat zásady slušnosti.
 
Jak jste se k tématu etikety dostala 
a kde berete znalosti? 
Etiketa se nedá naučit ze dne na den. Díky 
manželovi jsem se dlouhodobě pohybo-
vala v prostředí hotelů, společenských 
akcí a dobrého jídla. Často jsem byla 
hostitelkou, přirozeně jsem vše nasála 
do sebe a musela se mnohé naučit. Svět 
hotelnictví je specifický tím, že se v něm 
společenská pravidla úzkostlivě dodržují 
a kdo je porušuje, nemá šanci pracovního 
uplatnění a růstu.

Dá se etiketa naučit dodatečně?
Je mimo jakoukoliv debatu, že základ je 
vždy v rodině a výchově. Ale na druhou 
stranu – pokud se člověk chce dostat 
na žebříčku sociálního zařazení výše, 
prostě se etiketu musí naučit sám. Ne 
každý má štěstí, že vyrůstá v rodině, kde ji 
dostane do krve výchovou. 

Vidíme kolem sebe časté porušování 
základních pravidel etikety. V televi-
zi sledujeme muže, kteří v místnosti 

a při rozhovoru se ženou mají na hlavě 
klobouk nebo čepici a obhajují se, že 
je to jejich image. Neprodělává etiketa 
v tomhle směru vývoj?
V tomhle směru určitě nikoliv. Já osobně 
třeba tyhle případy nemám ráda. Vždyc-
ky musí zůstat základem to, že muž má 
mít k ženě úctu a respekt. Tohle pravidlo 
bude platit vždycky. Je velké faux pas, 
když muž přijde do místnosti a nechá si 
pokrývku hlavy. To neomluví žádné řeči 
o image. Trochu něco jiného mohou být 
umělci, kterým se často některé prohřešky 
odpouštějí. Na druhou stranu může to být 
sebevětší umělec, ale když přijde do míst-
nosti a má nasazeny na očích sluneční 
brýle, tak je to trapné a svědčí to o na-
prosté neznalosti slušného chování. Jsou 
prostě věci, přes které nejede vlak.

Například gastronomie se mění, takže 
etiketa u stolu se musí přizpůsobit.
K vývoji dochází, ale základy zůstávají 

neměnné. Stále držíme příbor stejným 
způsobem. Například  oproti minulosti je 
možné používat speciální lžíci na omáč-
ku. Drobnosti se mění a přizpůsobují, ale 
základy zůstávají.

V knížce se věnujete i oblékání. Jak se 
díváte na používání anglických výrazů 
pro tzv. dress code?
Dnes už je trendem používat názvy druhu 
vyžadovaného oblečení v češtině. I když 
stále je dobré, aby lidé rozuměli i ang-
lickým názvům a pokud hostitel na akci 
vyžaduje „black tie“, aby nepřišli s černou 
kravatou, ale ve smokingu s motýlkem. 
Samozřejmě jsem v knize vysvětlila 
i jednotlivé anglické názvy, takže každý si 
může najít jejich přesný význam.

Jak řešit nedodržování pravidel oblékání?
V restauraci je to jedna věc. Tam vám 
nikdo nemůže předepsat, jak se máte 
obléci. Ale předpokládá se, že čím lepší 
restaurace, tím lépe by se člověk do ní 
měl obléci. U společenských akcí je to 
něco jiného, tam je většinou styl oblečení 
předepsán na pozvánce. A pokud někdo 
přijde oblečen jinak, tak je na hostiteli, 
zda dovolí, aby byl vpuštěn.

Když si čtenář Vaši knížku přečte, bude 
z něj hned člověk se znalostí etikety?
To nebyl cíl, se kterým jsem knihu psala. 
Chtěla jsem, aby po přečtení měl dotyč-
ný člověk motivaci se v této oblasti více 
zdokonalovat, aby ho to bavilo, aby si 
uvědomil, jaké prohřešky dělá a jak je na-
pravit. Pokud si čtenář zapamatuje a bude 
dodržovat jen pár věcí, které mu utkví 
v paměti, cíl byl splněn. Kniha nemá být 
učebnicí, ale především motivací. Etiketu 
se nelze naučit přečtením knížky, ale měl 
by to být první silný impulz. 

Křtu knížky „Moderní etiketa boduje“ se ujala Kateřina Brožová a Štefan Margita
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Vegetariánem se člověk stává z různých 
pohnutek, ať už zdravotních, etických 
a estetických, ekonomických, politických 
či náboženských. Ty nejdůležitější pohledy 
bývají asi dva: vegetariáni, kteří řeší zejména 
sebe, tedy své zdraví, dlouhověkost i vitalitu, 

a vegetariáni, kteří více než své zdraví řeší 
zabíjení zvířat a chtějí svým stravovacím 
postojem přispět ke snížení tohoto trendu.
Veganství jde ve své filozofii ještě dál, nepa-
tří do ní ani zvířecí produkty, ať již v podobě 
oblečení či k technickým účelům. Neu-
znává kosmetiku testovanou na zvířatech 
a v jídelníčku vegana nenajdete ani vejce, 
mléko a mléčné výrobky, protože za takovou 
potravinou je stále zprostředkovaná vražda 
již nedojící dojnice a nesnášející nosnice.
Veganství je tedy jakási podkategorie vege-
tariánství, nazývaná také ortodoxní vegetari-
ánství. Stoupenci odmítají veškeré potraviny 
živočišného původu včetně medu. Tato 
strava může přinášet určitá rizika podvýži-
vy. Asi nejdiskutovanějšími nutrienty jsou 

esenciální aminokyseliny, kreatin, vitaminy 
B12 a D. Z minerálních látek zejména železo, 
vápník a jód. 

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Jak chutná  
život vegana?
Život bez masa? Pro řadu strávníků asi nepřijatelná myšlenka. 
Stejně jako pro vegany je nepochopitelná masožravost 
ostatních lidí. Cílem tohoto článku není donutit čtenáře, aby se 
vzdal masa na talíři, ale ani přesvědčit ho o nenahraditelnosti 
masa v jídelníčku. V tomto díle alternativní výživy chceme 
popsat jeden ze striktních vegetariánských stylů – veganství, 
včetně nástrah, které může přinášet.

PEČENÉ BRAMBORY S BROKOLICÍ 
A „SÝROVOU“ OMÁČKOU
Doba přípravy: 30 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 0,5 kg brambor, 1 brokolice, 
sůl, omáčka: 1 česnek, jablečný ocet, sojová 
omáčka, voda, sůl, olivový olej

Postup: Brambory omyjeme a uvaříme 
ve slupce. Po uvaření rozkrájíme a upečeme 
na plechu do křupava. Brokolici uvaříme 
v páře, na talíři přidáme k bramborám 
a pokapeme „sýrovou“ omáčkou: na pánvi 
orestujeme česnek a v mixéru ho rozmixu-
jeme s jablečným octem, sojovou omáčkou, 
vodou a solí. Při mixování postupně přidá-
váme olivový olej, až směs zhoustne.
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Bílkoviny
Prostřednictvím bílkovin získává člověk ze stravy nenahraditelné aminokyseliny. Z tohoto pohledu jsou 
za plnohodnotné považovány bílkoviny živočišné. Zajištění bílkovin ve stravě vegana po stránce kvantity 
i kvality je možné s využitím určitých nutričních znalostí. Příjem esenciálních aminokyselin je závislý 
na jejich pestrosti, kdy neplnohodnotná, nejvíce užívaná obilná bílkovina se musí kombinovat napří-
klad s luštěninami nebo se sojovou bílkovinou, které dohromady poskytují komplexní bílkovinu.

Vitamin D
Při nedostatku vitaminu D je narušeno ukládání vápníku do kosti a ta se deformuje. V pozdějším věku může deficit přispívat 
ke vzniku osteoporózy. Nejúčinnější forma vitaminu D3 cholekalciferol se vyskytuje v živočišných potravinách, rybím tuku, 
v játrech, v mase, mléčných výrobcích a ve vejcích. V rostlinném tuku se vyskytuje forma vitaminu D2 ergokalciferol, který 
je méně efektivní. Vstřebávání vitaminu D znesnadňuje vyšší množství fytátů ve stravě. Vitaminem D jsou také fortifiková-
ny některé potraviny jako margaríny, kravské mléko, snídaňové cereálie, sojové a rýžové nápoje. Dalším zdrojem tohoto 
vitaminu je jeho vznik v podkoží z prekurzorů po expozici slunečními paprsky. Mezi skupinu ohroženou 
nedostatkem patří vegani, kteří odmítají suplement nebo fortifikované potraviny, zejména pak v zimních 
měsících, kdy je nízká dispozice slunečního záření.

Železo
Železo se ve stravě vyskytuje ve dvou formách, hemové a nehemové. Zdrojem dobře vstřebatelného hemového železa je maso. Rostlinné 
potraviny obsahují nehemovou formu, jejíž absorpci negativně ovlivňují kyselina fytová, která se vyskytuje hojně v obilovinách a luštěninách 
a dále některé formy vlákniny, polyfenoly, taniny v kávě a čaji, současný vysoký příjem vápníku, zinku, hořčíku a draslíku, 
rostlinné bílkoviny v soje a ořechách. Vstřebávání železa naopak zvyšuje přítomnost aminokyselin, vitaminu 
C a také využívání fermentace, například při výrobě sojových potravin typu tempeh, miso. Z důvodu nižšího 
vstřebávání je veganům doporučováno navýšit příjem železa oproti ostatním konzumentům smíšené stravy. 
Právě špenát, často veřejností zmiňovaný zdroj železa, obsahuje i oxaláty, které oslabují vstřebávání železa.

Vápník
Vápník je přítomný jak v potravinách živočišného, tak rostlinného původu. Mezi bohaté zdroje vápníku patří mlé-
ko a mléčné výrobky, z rostlinných zdrojů pak luštěniny, mandle, semínka sezamu a zelenina s nízkým obsahem 

oxalátů, které snižují vstřebatelnost, například brokolice, čínské zelí či kapusta. Vstřebávání vápníku 
zvyšuje přiměřený příjem vitaminu D a bílkovin. Nedostatek vápníku v dospělosti vede k osteoma-
lácii a přispívá ke vzniku osteoporózy. V případě veganství je někdy snazší používat fortifikované 
potraviny nebo suplementy.

Jód
Jód je stopový prvek nutný pro tvorbu hormonů štítné žlázy. Obsah jódu v potravinách rostlinného původu u nás je nízký 
v závislosti na jeho nízké koncentraci v půdě. Jeho významnými zdroji jsou hlavně mořské ryby, dále mořské řasy, mléko, 
mléčné výrobky, vejce a jodizovaná kuchyňská sůl. Vegani jsou díky omezené konzumaci těchto potravin v rizikové skupině, 
které může hrozit deficit. Na místě je zařazování minerálních vod s obsahem jódu a používání jodizované kuchyňské soli.

Kreatin
Kreatin je nezbytným dodavatelem energie, zejména pro srdeční a kosterní sval. Je to aminokyselina tělu 
vlastní, kterou si tělo dokáže syntetizovat z aminokyselin lysinu a methioninu. Tato schopnost je ale 
omezena, a tak musí být dodán i stravou. Hlavním zdrojem kreatinu jsou maso a ryby. Faktory 
nutné k tvorbě jsou vitamin C, vitamín B6, niacin a železo. Lidem bez živočišných produktů 
v jídelníčku hrozí nedostatek kreatinu z potravy, ale současně i snížení vlastní tvorby díky 
omezenému příjmu methioninu a lysinu a možného výskytu deficitu železa.

Vitamin B12 
Nedostatek vitaminu B12 může způsobit megaloblastickou anémii a také poruchy metabolické a neurologické. Hlavními 
potravními zdroji jsou maso, ryby, vejce, mléčné výrobky a kvasnice, v rostlinných zdrojích vitamin B12 nenajdeme. Bakte-
rie tvořící tento vitamin obývají i tlusté střevo člověka, ale sliznice této části trávicího traktu není přizpůsobena ke vstře-
bávání vitaminu B12, tudíž musí být přijímán ve stravě. Stoupenci stravy veganské by měli přijímat tento vitamin formou 
doplňku stravy nebo prostřednictvím fortifikovaných potravin.

Pozor na možná úskalí a minerální látky
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Jídelníček vegana
Z důvodu hrozících deficitů by jídelní-
ček vegana měl být promyšlený. Bylo 
by po nutriční stránce velkou chybou 
nahradit vynechané potraviny pečivem, 
sušenkami, krekry a jinými sacharidovými 
potravinami. Pro dosažení vyváženosti 
jídelníčku je třeba dodržovat mnohá pra-
vidla a svoji stravu obohacovat o některé 
v potravinách rostlinného původu chy-
bějící složky formou doplňků stravy nebo 
fortifikovaných potravin.
Nezbytnou a nutnou součástí veganského 
jídelníčku jsou luštěniny, zejména v kom-
binaci s obilovinami a sojou. Jejich horší 
stravitelnost lze zmírnit namáčením a va-
řením s oreganem, majoránkou, saturejkou 
a rozmarýnem. Do jídelníčku je dále velmi 
důležité zařadit dostatek ovoce, zeleniny, 
ořechů, semen, celých zrn, mořských řas 
a dbát na dostatečný pitný režim.

Železo je grunt
Pro zvýšení příjmu železa jsou vhodné např. 
řasa spirulina, sojové boby, quinoa, proso, 
pšeničné klíčky, pohanka, fazole, kešu, 
slunečnicová semínka, brokolice, brambo-
ry, melasa a mangold. Jako zdroj vápníku 
mohou vegani využít třtinovou melasu 
blackstrap, tofu srážené vápenatou solí, 
sojové boby, vodnici, kapustu, mák, sezamo-
vá semínka, chia semínka, fazole, mandle, 
mandlové máslo, čínské zelí, brokolici. Nelze 
zapomínat ani na tuky, jejichž nedostatečný 
přísun ovlivňuje příjem vitaminů rozpust-
ných v tucích a koncentraci krevních lipidů. 
Proto mají v jídelníčku své místo kvalitní, 
nejlépe za studena lisované oleje, lněná 
semínka, mořské řasy, avokádo a chia se-
mínka. Trh nabízející veganské potraviny je 
v dnešní době bohatý a dostupný. Nalezne-
me zde sojové výrobky, tempeh, tofu, dále 
maso seitan, ROBI maso apod. Nechybějí 

rostlinné margaríny, veganské sýry, místo 
mléka je zde v nabídce mandlový, kokosový, 
sójový, rýžový, pohankový, ovesný, makový 
či ořechový nápoj.

Poslouchejme tělo
Veganství vyžaduje pečlivé hlídání za-
stoupení všech nutných živin ve stravě. 
Při nerespektování pravidel hrozí karence 
vápníku, aminokyselin, železa, zinku, 
vitaminu D, většiny vitaminů v B-komplexu 
a esenciálních mastných kyselin. Z hlediska 
výživového je třeba říci, že nic striktního 
v našem jídelníčku není úplně dobrá cesta. 
Každopádně rozhodnutí, jakým směrem se 
dáme, je na každém z nás. Neměli bychom 
přitom ignorovat signály našeho těla, 
které nám často říká, zda je či není naše 
volba správná. Pokud si nejste jistí zásahy 
do svého jídelníčku, nebojte se konzultace 
s nutričním terapeutem. 
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Připravila Jana Uhlířová, foto archiv firmy Bernard a Jana Uhlířová

Pivo v petce je jako 
bordeaux v krabici

Je český pivní trh hodně konzervativní? 
Jak Češi reagují na pivní novinky?
Pivní trh byl velmi konzervativní. Kdyby-
chom s produktem, jako je Ale (svrchně 
kvašené pivo, pozn. red.), přišli před 
deseti lety, neměl by šanci na úspěch. Trh 
se vyvíjí a jak přicházejí mladší a mladší 
ročníky, lidé více cestují, ochutnávají piva 
v cizině a už nejsou tak naučení na jeden 
druh piva. Jsou otevřenější zkoušení 
nových chutí, takže konzervativnost 
postupně klesá. 

Kdo vlastně určuje chuť piva? 
V konečném důsledku zákazník, ten roz-
hoduje, co mu chutná a co ne. V pivovaru 
je to záležitost mého společníka Josefa 
Vávry, výrobní ředitelky, podsládků, 

všech lidí, kteří se na výrobě podílejí, 
a degustační skupiny, která pivo hodnotí, 
ladí a kontroluje, zda je vše tak, jak má. 
V konečném důsledku chuť piva určuje 
každý člověk ve výrobě.

Spousta pivovarů nabízí pivo v PET lah- 
vích. Předpokládám, že Váš odmítavý 
názor na ně se nezměnil…
Každý má právo udělat to, co považuje 
za dobré, ale z širšího pohledu na české 
pivo takový krok vnímám negativně. Tento 
přístup devalvuje pověst českého piva. Je 
to podobné, jako kdyby Francouzi začali 
bordeaux prodávat v krabicích. Každý 
produkt má určitou vnímanou pozici – já 
třeba díky těmto vínům považuji Francii 
za zemi vína. Pokud vnímám zemi nebo re-

gion jako místo výroby kvalitního produk-
tu, pak záleží na tom, jakým způsobem 
je produkt prezentován. Česká republika 
je pokládána za zemi kvalitního piva 
a prodejem piva v plastových lahvích si 
pivovary podřezávají vlastní větev. 

Jaké jsou dnes největší problémy české-
ho pivovarnictví? 
České pivo je velmi kvalitní, takže 
na prvním místě bych nezačal problémy. 
Jsou tady skryté potíže, které se během 
času mohou začít negativně podepiso-
vat a bohužel některé se podepisují již 
řadu let. Dlouhodobý problém je legální 
korupce hospodských, kdy jim nadná-
rodní skupiny platí obrovské peníze 
za to, že vymění značku piva. Je to legál-
ní, ale princip „Chceš peníze, tak vyměň 
značku, a my ti je dáme“ křiví trh. Pak 
v řadě hospod najdete značky piv, které 
by tam jinak vůbec nebyly. To je jeden 
z dlouhodobých problémů, který sem 
přišel už v 90. letech z Německa.

A další problém?
To je záležitost, která se netýká jen čes-
kého piva, ale potravin obecně. Spousta 
výrobců vidí na prvním místě růst prodeje 
a zisku. Kde je ale potom zákazník, jeho 
chutě, kvalita výrobku a hodnota?         

Asi všichni ten příběh známe: 26. října 1991 Stanislav Bernard, 
Josef Vávra a Rudolf Šmejkal vydražili v privatizaci zkrachovalý 
humpolecký pivovar. Začali si plnit sen o vybudování podniku, 
který bude nejenom vařit poctivé české pivo, ale bude mít i svůj 
názor. Prvních deset let po privatizaci bojoval pivovar o přežití. 
Díky kvalitě piva, servisu a budování značky se podařilo jejich sen 
splnit. Jak se ve snu žije dnes, jsme si povídali s jedním z majitelů 
Stanislavem Bernardem.
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My jsme se už před mnoha lety rozhodli, 
že chceme vybudovat kvalitní, ideálně 
kultovní značku a dodávat zákazníkovi 
pivo kvalitní a poctivé. Trvalo spoustu 
let, než se tento přístup začal vracet, ale 
v posledních letech funguje velmi dobře. 
Paradoxně to, že se nezaměřujeme 
na zisk a růst, nám zisk a růst přináší. A to 
i na trhu, který stagnuje.
 
Je to výhradně česká zvláštnost? 
Vůbec ne, spousta velkých pivovarů a nad-
národních skupin má na prvním místě zisk 
a objem prodeje. Ještě větší problémy než 
Češi mají v tomto směru třeba Němci, kde 
jde trh s pivem dlouhodobě dolů.

Proč?
To pivo je nudné. Není špatné, ale z ně-
meckých 1200 pivovarů vaří těch 200 
větších tzv. eurobier, univerzální europivo. 
A v Česku jsou tyto poměry podobné. 
Každý pivovar si musí rozhodnout, co chce 
dělat. Jestli pivo, které bude mít vše, co 
má mít, nebo zda chce reklamou dohánět 
nějaký handicap. Navíc trend zaměřit se 
na objem a zisk je škodlivý nejen u piva, 
ale u potravin obecně. Pak máte v regá-
lech mraky krásně zabalených výrobků, 
ale když chcete něco skutečně kvalitního, 
tak musíte dobře přemýšlet, po čem sáh-
nout. Koncem roku jsem byl v Itálii na ho-
rách, koupil jsem si standardní jogurty. 
Byla to značka, která je i u nás, ale v Itálii 
chutnaly o řád líp než v Česku… 

Výrazným marketingem je Vaše firma 
známá. Vyplácí se stále osobitá, zapa-
matovatelná reklama?
Kdyby se nevyplácela, tak ji takto dělat 
nebudeme.

Původcem nápadů jste Vy sám?
Podílím se na nich, přicházím s impulsy 
a nápady, spolupracuji s marketingovým 
oddělením.

Můžete prozradit, co nového chystáte 
pro letošní rok?
V loňském a předloňském roce jsme 
hodně inovovali a Bernard Bohemian 
Ale je na českém trhu zásadní novinkou. 
Vyrábíme 14 nebo 15 druhů piva, takže 
s novinkami nebudeme spěchat. V hlavě 
máme spousty nápadů, ale společně 

s vhodným načasováním je nutné zvážit 
i souvislosti výrobní, organizační, expedič-
ní a logistické. Při změně sortimentu musí 
dojít k zalistování v řetězcích, kdy musíme 
přesvědčit nákupčí, že má smysl nového 
produktu objednat víc.

Takže problém je přesvědčit nákupčí 
v řetězcích.
Ano, vše se kombinuje s neochotou lidí, 
kteří o nákupu rozhodují, přiobjednat 
produktu víc a udělat mu větší entrée. 
Pak nám zákazníci píšou: děláte reklamu, 
ale nemůžeme vaše pivo sehnat. Nechci 
žehrat, ale takto to při uvádění novinek 
funguje. Ale věřím, že vše má svůj čas.

Co ženy a pivo?
Z minulé doby tu převládal názor, že pivo 
není tím, co by mělo ženy zajímat, ale 
myslím, že kvalitní pivo, dobře servírova-
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né, v pěkné sklenici je naprosto v pořádku. 
Třeba na Ale máme od žen fantastické 
reakce, protože dámy asi preferují méně 
hořká, ne tak výrazná piva. Pro nás je to 
samozřejmě zajímavá část trhu.

Existuje obecně v pivě móda? A co je 
v módě právě teď?
Existují trendy značky, v jednu dobu 
to byla mexická Corona. Vždy přijde 
módní vlna, kdy se něco pije. Vlna se 
rozběhne, dobu trvá a pak se začne 
pomaličku zmenšovat. V posledních 
letech to byla vlna ovocných piv, tzv. 
beermixů, která vyběhla nahoru, prodá-
valo se a zhruba po dvou letech začala 

prudce padat. Spotřebitele novinka 
osloví, ozkouší ji, zachutná jim a pak se 
vrátí k osvědčeným druhům.

Jak pohlížíte na testy potravin, které 
provádějí média? Například na aféru 
s mykotoxiny v pivě?
To byla uměle vytvořená aféra, protože 
mykotoxiny v tom sladu byly, jsou a bu-
dou vždycky. Jen někomu se v té době 
hodilo udělat z této skutečnosti aféru. 
Testy potravin mají především chránit 
zákazníka. Souhlasím s tím, že testování 
má být. A má být férové a tvrdé.

Náš časopis se snaží spotřebitele 
v testech především naučit správně 
si vybírat a poznávat zboží. Co byste 
jim poradil vy, když si jako nezkuše-
ný člověk bez oblíbené značky piva 
v supermarketu nevím rady, po jakém 
pivu sáhnout?
Ochutnat, ochutnat, ochutnat. Podívat 
se na údaje na etiketách, na stupňovitost, 
obsah alkoholu a samozřejmě typ piva, 
porovnat a zvolit si, co mi nejvíce vyhovuje.

Jaký máte názor na nekuřácké re-
staurace?
Vnímám to jako krok správným směrem. 
Z jistého hlediska mi není příjemné 
direktivní zakazování nebo přikazování, 
že všechny restaurace musejí být neku-
řácké. Ale objektivně – když je člověk 
v cizině nebo dneska i v Česku v ne-
kuřáckém prostředí, je příjemné, když 
nemusí dýchat celý večer kouř a přijde 
domů a nesmrdí.

Přemýšlíte o síti vlastních restaurací?
Nepřemýšlíme, my je postupně začínáme 
tvořit. Jedná se o frančízový řetězec Ber-
nard pub a zatím jsou otevřené tři puby 
v Praze. Nijak ale nespěcháme, vždycky 
čekáme, až se najde partner, který to 
chce dělat dobře, má zajímavý objekt a je 
připravený investovat. Zatím jsou všechny 
velmi úspěšné. 

ZAJÍMAVOSTI 
O PIVOVARU
•  Historie pivovaru v Humpolci začala už 

v roce 1597.

•  V privatizaci byl objekt vydražen za pě-
tinásobek účetní hodnoty a technolo-
gicky byl tzv. po smrti.

•  Svůj svátek slaví Bernard velkou slav-
ností každý rok 20. srpna. Pivovar vy-
dává i vlastní čtvrtletní magazín, který 
zájemcům distribuuje zdarma.

•  „Pro mě osobně je příjemné, když mi 
lidé pošlou fotky s naším pivem z hos-
pod z Anglie, ze Švédska a z Mexika,“ 
říká Stanislav Bernard.  

•  Od  roku 2000 působí Rodinný pivo-
var BERNARD jako akciová společnost 
a v červenci 2001 do ní jako strategický 
partner vstoupil pivovar Duvel Moort-
gat z Belgického království, který získal 
50 % podíl. Českými majiteli jsou s 25 % 
podílu Stanislav Bernard a Josef Vávra.

•  „Všechna naše piva jsou vždycky nad 
deklarovanou stupňovitostí,“ říká ma-
jitel pivovaru. „Chceme zákazníkovi 
dávat víc, než musíme – skutečnou 
kvalitu a poctivý výrobek. Stejně jsme 
se rozhodli, že ke  všem druhům na-
šeho čepovaného piva, které dáváme 
na  trh, budeme dodávat i  nefiltrova-
nou variantu, tedy s kvasnicemi.“
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Připravila Jana Uhlířová, Šárka Škachová, foto shutterstock

Brusinky, 
elixír dlouhověkosti

U nás tyto příbuzné borůvek nalezneme 
nejčastěji v kyselých, na minerály chud-
ších půdách na stráních hor a na svazích 
jehličnatých lesů, na vřesovištích i rašeli-
ništích. Stávají se však i součástí zahrad, 
kvetou od května až do července. Na našem 
území jsou chráněné. Lidovými názvy byly 
brusinky nazývány i kyselinkami, kalinka-
mi, červenými borůvkami nebo brusnicemi. 
Jejich chuť je kysele nahořklá a dozrávají 
v srpnu až říjnu.

Hořký dar Velkého ducha
Pro domorodé Američany, od kterých se 
Evropané konzumaci brusinek naučili, byly 
červené plody zdrojem vitaminů a pomáhaly 
upravit a strávit již nepříliš čerstvé maso. 
I proto se dodnes v USA servíruje na Den 
díkůvzdání krocan s brusinkovou omáčkou. 
Stará indiánská legenda vypráví o brusin-
kách jako o daru Velkého ducha. Kytičku 

brusinek prý přinesla z nebes v zobáku 
holubice a upustila ji ve vřesovištích na se-
verovýchodním pobřeží Severní Ameriky. 
Indiáni z oblasti Cape Cod dali červeným 
bobulím podle jejich nahořklé chuti jméno 
ibimi, „hořké bobule“. O stovky let později se 
od Indiánů dozvěděli o brusinkách příchozí 
Evropané. V angličtině dostalo nové ovoce 
název podle růžových květů, které osadní-
kům připomínaly hlavy ptáků jeřábů – crane.
 
Pozor na cukr
Brusinky se dají snadno sušit při teplotě 
do 40 °C, zavařit nebo zamrazit. V lednici vy-
drží uskladněné ve spodní přihrádce na ovo-
ce až dva měsíce, zmražené vydrží i několik 
let. Pořídit si je ovšem můžeme i ve formě 
tablet, džusu nebo šťávy, pravá svíčková se 
pak neobejde bez brusinek zavařených. Při 
výběru toho pravého produktu z brusinek 
musíme dávat pozor jen na to, aby neobsa-

hoval zbytečně velké množství přidaného 
cukru. Pokud nakupujeme samotné plody, 
měly by být pevné, dužnaté, nepoškozené. 
Tmavší barva signalizuje vyšší obsah zdraví 
prospěšných látek. Bohaté využití mají 
i v kuchyni, pro svou trpkou chuť jsou vyhle-
dávanou přílohou, omáčkou nebo nádivkou 
především ke zvěřině, neztratí se ovšem ani 
při výrobě sladkostí.

Pomoc celému tělu
Lidové léčitelství užívá listy brusinek pro 
výrobu čajů s močopudnými a dezinfekční-
mi účinky, které pomáhají i při průjmových 
onemocněních nebo potížích se žlučníkem. 
Pokud si chcete listy sami nasbírat, vybírejte 
spíše ty mladší po rozvití a sušte je tak, aby se 

Konec zimy vyžaduje pořádný životabudič, který naštěstí 
nemusíme hledat dlouho. Je malý, červený a jeho pojmenování 
vzniklo z praslovanského „brusiti“, tedy odírat, drhnout. Ano, 
jsou to brusinky. Nenápadné červené bobule jsou zázračné jak 
čerstvé, tak sušené. Pomáhají nám totiž v tom, o čem dříve nebo 
později všichni sníme – stárnout pomaleji. I samotné brusinkové 
keříky jsou „držáci“, neboť vydrží plodit třeba sto let.

Americké brusinky mají vejčitý tvar, ve-
likost olivy a rostou v USA a Kanadě. 

Lesní brusinky jsou kulaté, mají velikost 
hrášku a rostou v Asii a Evropě. 

Plody klikvy velkoplodé mají velikost 
třešně, rostou v  severní Asii a  Rusku. 
Klikvu lze poznat podle štítku potravinář-
ského výrobku, kde je kromě českého 
názvu uveden i  název např. polský: Żu-
rawina, německý: Gewöhnliche Moos-
beere nebo jen Moosbeere, nebo ruský: 
Клюква (Kljukva).

AMERICKÉ, LESNÍ 
NEBO KLIKVA?
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co byste měli vědět o brusinkách

lístky nepolámaly. Čaj je vhodné konzumovat 
mezi jídly a doplnit dostatečným pitným re-
žimem. Brusinky jsou věrným spojencem žen 
trpících častými močovými infekcemi. Bylo 
zjištěno, že ženy, které pily pravidelně brusin-
kový nápoj po dobu šesti měsíců, měly o 20 % 

nižší riziko zánětu močových cest. Z jiné 
studie zase vyplývá, že dvě sklenice brusin-
kového džusu denně snižují četnost  infekcí 
močových cest u těhotných žen o 41 %.

Jak potěšit oči a touhu?
Díky vysokému obsahu vitaminu C jsou 
i skvělým prostředkem pro posílení imunity, 
navíc obsahují látku proanthocyanidin, která 
zabraňuje usazování bakterií na sliznicích. 
Odborníci z Worcesterského polytechnického 
institutu tyto sloučeniny izolovali a prokáza-
li, jak fungují. Proanthocyanidiny se naváží 
na škodlivé bakterie a vytvoří na nich obal. Ten 
zabraňuje bakteriím přilnout ke stěnám zažíva-
cího traktu a močových cest a vytvořit infekci. 
Stejný účinek mají i v dutině ústní, kde snižují 
počet bakterií vedoucích k zubnímu kazu či pa-
radontóze. Za přísun brusinek a tedy vitaminu 
A nám poděkují i naše oči a libido. Vitamin A je 
totiž zodpovědný i za tvorbu pohlavních buněk 
a plodnost. Zkrátka nepřijde ani naše zažívání, 
kterému prospěje obsažená vláknina.

S dávkováním opatrně
Vitamin E je zase oním tajemným elixírem 
dlouhověkosti, který chrání buňky před 
oxidačním stresem a volnými radikály. 
Brusinky navíc obsahují rovněž železo, 
vápník i draslík a pomáhají snižovat 

hladinu cholesterolu v krvi, omezují riziko 
vzniku kardiovaskulárních chorob a snižují 
krevní tlak. Na nadměrný příjem červe-
ných bobulí by si měli dát pozor lidé se 
sklonem ke vzniku ledvinových kame-
nů, jejichž onemocnění může například 
brusinkový džus zhoršit. Podrážděný 
žaludek nebo průjem může být důsledkem 
nadměrné konzumace těchto plodů nebo 
přípravků z nich, opatrní by měli být i lidé 
užívající léky na ředění krve. 

BRUSINKOVÉ MUFFINY
Doba přípravy: 50 minut, 12 kusů

Ingredience: těsto: 200 g brusinek, 3 lžíce Amaretta, 150 g 
másla, 2 vejce, 175 g jogurtu, 125 g cukru, 1 vanilkový cukr, 
250 g hladké mouky, 2 lžičky prášku do pečení, 2 jablka, 30 g 
vlašských ořechů, 25 g zákusků amarettini nebo medových 
biskvitů, poleva: 125 g moučkového cukru, 3 lžíce Amaretta

Postup: Rozehřejeme Amaretto. Dvě lžíce brusinek dáme 
stranou a zbytek přelijeme likérem. Rozpustíme máslo, 
necháme vychladnout. Vyšleháme vejce s jogurtem, cukry 
a přidáme máslo. Mouku s práškem přidáme do jogurtové 
směsi. Jablka nakrájíme na kousky. Amarettini rozkrojíme 
napůl. Brusinky, jablka, nasekané ořechy a amarettini při-
dáme do těsta.
Do formiček nalijeme těsto. Při 175 °C pečeme 30 minut. Cukr 
smícháme s Amarettem, přelijeme muffiny a ozdobíme.

BRUSINKOVÁ OMÁČKA
Doba přípravy: 30 minut, pro 5 osob
Ingredience: 350 g čerstvých velkých plodů 
brusinek, 200 g cukru nebo javorového 
sirupu, 0,25 l vody

Postup: Vezmeme hlubší pánev a ve vodě 
rozpustíme cukr. Přivedeme k varu a vsy-
peme brusinky. Přivedeme znovu k varu 
a počkáme, až popraskají slupky na bru-
sinkách ( jen pár minut). Snížíme teplotu 
a mírným varem za občasného míchání 
vaříme 10 minut. Omáčku podáváme 
teplou či studenou s pečenou krůtou. 
Můžeme použit i jako ozdobu dortů nebo 
na výrobu zákusků.

 INZERCE

Poradna: Mango a avokádo

Odpovídá: Stanislava Mele, 
manažerka nákupu  
kategorie ovoce a zelenina 
společnosti Tesco

Výběr exotického manga nebo 
avokáda nemusí být věda.  
Stačí se řídit základními pravidly. 

Na co si dát při nákupu pozor? 
Než začneme avokádo nebo mango vybírat, musíme vědět, na co je budeme chtít vyu-
žít. Pokud si chceme pochutnat hned, musíme vybírat plody, které jsou k tomu určené. 
V našich obchodech jsou označeny nápisem ready to eat. Tyto plody jsou měkčí a vyzrálé. 
V případě, že nakupujeme plody, které budeme jíst výhledově, kupujeme mango nebo 
avokádo zelené a tvrdší. To je třeba nechat doma dozrát.

Jak mango nebo avokádo necháváme doma dozrát? 
Aby ovoce dozrálo, doporučuji je na dva až tři dny uskladnit v papírovém pytlíku v pokojové 
teplotě. Do pytlíku můžeme přidat jablko, které proces urychlí. Pozor – mangu ani avokádu 
nesvědčí nízké teploty, proto je nedáváme do lednice.

Jak se tyto plody upravují před kuchyňským zpracováním? 
U plodů jíme pouze dužinu, ke které se dostaneme tak, že mango oloupeme a rozpůlíme 
po ploše pecky. Tu odstraníme a dužinu můžeme nakrájet na plátky. Přetnou se tak dlouhá 
vlákna, které mango obsahuje. Avokádo podélně rozkrojíme kolem pecky, obě půlky se 
oddělí a z vyzrálého plodu měkkou máslovou dužinu vydlabeme lžící.

K čemu se mango a avokádo hodí?
Exotická chuť manga a oříškovo-máslová chuť avokáda vyniknou, když ovoce konzumu-
jeme čerstvé a syrové. Mango je výborné samotné nebo v ovocném salátu. Zajímavým 
prvkem je mango v pokrmech s masem. Avokádo má jemnou máslovou chuť, díky které 
se hodí do salátů, pro přípravu pomazánek a studených jídel.
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uvařte si doma

Modifikovaný škrob, želatina, emulgátor… 
stačí si pročíst složení oblíbeného mléčné-
ho výrobku a člověk začne přemýšlet, zda 
a proč jsou tyto přídatné látky nutné. Selský 
rozum napovídá, že by mělo stačit jen mléko 
a jogurtová kultura. A opravdu stačí.

Kulturní vložka
Do obchodu tak stejně budete muset – pro 
litr plnotučného mléka a přírodní bílý jogurt 
s živou kulturou, který nám poslouží jako 
tzv. očkovací látka. Nedoporučuje se výro-
bek odtučněný nebo dokonce light, nejlepší 
je biojogurt nebo jogurt koupený na trhu 
přímo od farmáře. Bez jogurtu se obejde-
te úplně, pokud si zakoupíte jogurtovou 
kulturu. Pořídíte ji například v obchodě 
se zdravými potravinami. Pokud pracuje-
me s jogurtem, necháme ho nejméně dvě 
hodiny před přípravou odstát při pokojové 
teplotě. Mléko nalijeme do hrnce – nejlepší 
je s tlustým dnem, kde se mléko nepřipalu-
je, nebo mlékovar – a začneme je pomalu 
ohřívat. Mléko nesmí být při přípravě vlažné 
ani horké. Ve vlažném jogurtu by se kultura 
nemnožila a v horkém by byla zničena příliš 
vysokou teplotou.

Mléko nevařit!
Mléko se nesmí dostat do varu, proto 
od hrnce raději neodcházíme a průběžně 
je kontrolujeme. Jakmile začne mít teplotu 
kolem 80 až 90 °C, což ověříme digitálním 
teploměrem, zchladíme je pod pokličkou 
na 40 až 50 °C. Ideální hodnota je 42 °C. 

Jste zklamáni nabídkou 
mléčných výrobků 
v obchodech a žádný nemá 
přesně takovou chuť, jakou 
si pamatujete z dětství 
nebo z dovolené v Řecku 
či Francii? Obáváte se, že 
příprava domácího jogurtu 
musí být náročná na čas 
i energii? Ukážeme vám krok 
za krokem, že opravdu není 
čeho se bát a přípravu této 
nejen dětské pochoutky 
zvládnete i vy.

Mléčná pochoutka 
zpod peřinky
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

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 druhý se v souboji kupované vs. domácí 
představí jogurt.

UVAŘTE SI DOMA
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uvařte si doma

Vhodnou teplotu ověříme opět teploměrem 
nebo ponořením čistého prstu do mléka. 
Mléko by pak mělo být o něco teplejší, než 
je kůži příjemné. Hrnec odstavíme, přidáme 
do něj jogurt a důkladně rozkvedláme. 
Okamžitě přiklopíme pokličkou či alobalem, 
nebo jeho obsah přelijeme do předem 
připravených sklenic s uzavíratelnými 
víčky. Pečlivě uzavřeme a necháme zakysat 
na teplém místě.

Šup s ním do postele
Variant se nyní nabízí hned několik: 
skleničky nebo hrnec zabalíme do peřiny 
nebo deky, vložíme do termotašky nebo 
termoboxu a dáme k hřejícímu topení nebo 
na teplé místo, kde se teplota udrží několik 
následujících hodin. V zimě můžeme využít 
i radiátor, v tom případě ovšem dáme pozor 
na přehřátí. Po přibližně šesti hodinách je 
domácí jogurt na světě! Skutečnost, že je 
produkt hotový, zjistíme podle konzistence. 
Nyní ho jen stačí zchladit v lednici a poté již 
zkonzumovat. Podle fantazie pak do jogu-
rtu můžeme přidávat marmelády, džemy, 
cereálie, med, sušené ovoce apod.
Směs mléka s jogurtem můžeme také rov-
nou z hrnce nalít do sklenic, vložit do trouby 
předehřáté na 50 °C a v ní je ponechat při 
stejné teplotě tři hodiny. Poté sklenice 
vyjmeme, necháme zchladnout a umístíme 
do ledničky, minimálně na 12 hodin.

Řidší, ale bez éček
Postup možná vypadá zdlouhavě, ale již 
při prvním pokusu uvidíte, že celá příprava 
je vlastně jednoduchá. Možná vás jogurt 

překvapí svou konzistencí – bez uměle 
přidaných zahušťovadel bude domácí pro-
dukt vždycky řidší než výrobek z obchodu. 
Hodně také záleží na druhu jogurtu, který 
do mléka přidáte, ale po pár pokusech při-
jdete na to, který chuťově vyhovuje právě 
vám. Místo jogurtu můžete použít i smeta-
nu, výroba vás sice přijde dráž a produkt 
bude tučnější, ale ta chuť…

Syrovátky se neděste
Domácí jogurt má zhruba týdenní trvanli-
vost. Samozřejmě stále zraje, takže může 
být den ode dne kyselejší a po otevření se 
musí zkonzumovat co nejdříve. Nelekejte 
se ani tekutiny vysrážené na povrchu – jed-
ná se o výbornou a zdraví prospěšnou syro-
vátku. Pokud s výrobou domácí pochoutky 
hodláte pokračovat, nezapomeňte si od-
dělit dvě až tři lžíce z jogurtu pro přípravu 
nové várky. Po pěti až šesti cyklech je třeba 
kulturu obnovit, tedy opět použít kulturu 
z kupovaného výrobku.

Potřebujete jogurtovač?
Pokud to s výrobou domácího jogurtu 
myslíte vážně, vyplatí se investovat 
do jogurtovače – ač se prvotní investice 
může zdát vyšší (ceny přístrojů se pohy-
bují od přibližně 500 Kč), vynaložené pro-
středky se vám vrátí postupně s každým 
domácím výrobkem. Přístroje nabízejí 
výhodu stálé teploty bez nutnosti kontro-
ly a komfortnější způsob přípravy. Ta je 
totiž velmi jednoduchá – sklenice podle 
návodu naplníte mlékem a jogurtovou 
kulturou, uzavřete, zapojíte přístroj 
do elektřiny a za šest hodin máte domácí 
jogurt. Jogurtovače se na našem trhu 
objevily stejně jako mnoho moderních 
kuchyňských pomocníků až v 90. letech 
minulého století, takže je generacemi 
ověřeno, že jogurt lze doma připravit 
i bez přístroje. 

Předek dnešního jogurtu pravděpo-
dobně vznikl kdesi na Blízkém Východě 
ve vaku z kozí kůže, v němž se přepra-
vovalo mléko. Za přítomnosti vhodných 
bakterií a tepla pak mléko zkvasilo a lidé 
usoudili, že výsledný produkt je chutněj-
ší než mléko. Podle dochovaných nálezů 
se uvádí, že se tak mohlo stát zhruba tři 
tisíce let před Kristem. K nám se jogurt 
dostal z Bulharska, které bylo až do kon-
ce 19. století pod nadvládou Turků.

Z HISTORIE…

Jaké mléko mám při výrobě jogurtu použít?
Použít se dá mléko plnotučné i polotučné. Při použití prvně jmenovaného bude mít 
jogurt hustší konzistenci, mléko polotučné nebo nízkotučné výslednému produktu 
na kvalitě neubere, jen jeho konzistence bude poněkud řidší. 

Jogurt neztuhl a podivně zapáchá, čím to může být?
Vstupní jogurtové kultury pravděpodobně nebyly kvalitní a živé, nebo se v mléce objevi-
ly jiné bakterie. Při přípravě domácích potravin dbáme vždy pečlivě na čistotu a hygi-
enické podmínky, hrnce i sklenice je třeba před použitím řádně vypláchnout, nejlépe 
teplou až vařicí vodou. 

Jak mohu jogurt zbavit syrovátky?
Hotový jogurt můžete nechat odkapat přes plátýnko, vznikne typově hustý krémový 
produkt, připomínající oblíbené řecké jogurty.

Proč je nutné uchovat jogurt v teple? 
Jogurtová kultura je kultura termofilní, což znamená, že má ráda teplo (37 až 55 °C). 
Když je jí zima, spí a není aktivní.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

VÍTE, ŽE...
•  ovocný jogurt je českým vynálezem? 

Vznikl roku 1933 v Radlické mlékárně 
na pražském Smíchově, kdy se na po-
vrch jogurtu pokládala vrstva jahodo-
vé marmelády, jež měla zabránit vzni-
ku plísní.

•  nejlepší jogurtovou kulturu nalezne-
te v  jogurtech prodávaných ve  skle-
ničkách?

•  jogurty jsou vyráběny zráním v  obalu 
nebo v tanku? Tyto výrobky se liší kon-
zistencí. Ten, který zraje v kelímku, má 
gelovitou konzistenci a lasturovitý lom 
na lžíci, jogurt zrající v tanku má hlad-
kou a lesklou konzistenci. Mezi oběma 
výrobky při stejném složení nejsou 
z pohledu výživových vlastností rozdíly.

•  turecky „yoghurt“ znamená zkvašené 
mléko a  odkazuje na  původ této po-
traviny?

•  kultury k výrobě jogurtu byly dříve ce-
něnou součástí věna, které si nevěsty 
odnášely do svých nových domovů?

•  první bílý jogurt byl vyroben v  roce 
1919 ve  Španělsku Isaacem Caras-
sem? Hlavním důvodem pro jeho vý-
robu byl častý výskyt střevních chorob 
u malých dětí v Barceloně.
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téma měsíce

Na obalech je uvedeno datum spotřeby, 
platné ovšem jen pokud obal neotevřete. 
Na to, jak dlouho je potravina poživatelná 
po otevření, neexistuje univerzální rada, 
obvykle se uvádí „co nejdříve“ nebo „do 48 
hodin“. Rozhodně nejezte nic, co vykazuje 
změnu barvy, vzhledu nebo pachu.

Ovoce a zelenina v lednici
Ukládáte některou zeleninu, jako salát, řed-
kvičky, mrkev nebo celer, do lednice? Já ano, 
nemám totiž jiný vhodný prostor. Ale pozor, 
některé ovoce do lednice rozhodně nedá-
vejte, například banány, avokádo, ananas 
či mango. Jsou totiž citlivé na nízké teploty 
a okamžitě změní barvu, vzhled i chuť. Raději 
je uskladněte v méně vytápěné místnosti a co 
nejdříve spotřebujte. Ovoce s jadérky vydrží 

v lednici 10 až 20 dní, s peckami pouze 3 až 
10 dní, bobule od 2 do 10 dní. Ale pozor – ote-
vřená zavařenina v lednici může zplesnivět už 
po třech dnech.

Proč oddělovat potraviny?
Největší riziko kontaminace mikroby hrozí 
mezi potravinami syrovými (např. neočiště-
ná zelenina nebo syrové kuře, ryby, maso) 
a potravinami připravenými k jídlu (třeba 
chlebíčky nebo saláty). Uchovávejte proto 
tyto potraviny zabalené zvlášť.

Jak dlouho vydrží v lednici?
Potraviny je nutné uchovávat na správném 
místě a při správné teplotě. Většina čerstvých 
potravin vyžaduje teploty do 5 °C, tedy nejlé-
pe v chladničce (viz tabulka).

Skladovací zóny
Téměř každou domácnost lze rozdělit do ně-
kolika skladovacích zón. Každá je
něčím specifická a vhodná pro jiné druhy 
potravin. Jedná se o suchou, chladnou, chla-
zenou a mrazicí zónu.

Jak nezpotit chleba
Suchá zóna je ta, kde je v místnosti přibližně 
18 až 20 °C a velmi nízká relativní vlhkost. 
Může se jednat o regály v kuchyni, suché 
kuchyňské skříňky nebo dobře větranou spíž. 
Tam, v suchu a temnu, najdou své místo třeba 

Pokaždé, když přijdeme domů s nákupem, musíme ho někam 
uložit. Část dáme do mrazáku, část do lednice. Některé 
potraviny přijdou do spižírny a ten, kdo má štěstí, může něco 
uložit i do sklepa. Ukládáme ale potraviny skutečně tam, kam 
patří? Tušíme, při jakých teplotách ta či ona potravina nejdéle 
vydrží? Jak správně skladovat, případně zmrazovat, potraviny?

Čaj vedle cibule 
a banán v lednici?
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Druh potraviny Teplota Dny
Vepřová kotleta,  
hovězí zadní  2-5 °C 3

Chlazené kuře nebo ryba  2-5 °C 3

Hovězí guláš  2-5 °C 3

Hrozny  5-9 °C 3

Krémové zákusky  4-8 °C 3

Víno červené (otevřené)  5-9 °C 3

Salám šunkový (krájený)  4-8 °C 3

Balená voda (otevřená)  5-9 °C 3-4

Rajčata  5-9 °C 5



www.svetpotravin.cz 37

téma měsíce

sušené ovoce či sypké potraviny, jakými jsou 
koření, mouka, sůl, cukr, luštěniny, těstoviny 
i rýže, které uskladňujeme v čistých, dokonale 
těsnících dózách. Do spíže umístíme i ořechy, 
konzervy, olej, ocet, čokoládu a sušenky, ale 
i čaj, kávu a cereálie. Jejich životnost můžeme 
hodně ovlivnit použitým obalem. Ve spíži nej-
častěji skladujeme i chleba a pečivo, které by 
mělo být ve správném obalu. Dáme-li chleba 
do mikrotenového sáčku, nejprve se „zpotí“ 
a pak zaručeně zplesniví. Chléb nejdéle ucho-
váme, pokud ho zabalíme do plátěné utěrky, 
řeznou stranou kolmo k ní.

Načichne nebo navoní?
Z obchodů s parfémy ženy znají, že se k pře-
hlušení vůní používá káva. Ovšem asi už méně 
lidí ví, že pachy z okolí velmi ochotně pohlcuje 
čaj. Není tedy dobré umístit otevřenou krabici 
s čajem vedle výrazného česneku nebo cibule, 
neboť lehce načichne. Této vlastnosti čaje lze 
ale úspěšně využít k odstranění nežádoucích 
zápachů třeba v potravinové skříňce.

Pivo ze sedmého schodu
Dalším skladovacím prostorem je takzva-
ná chladná zóna. Zde se teplota stabilně 
pohybuje kolem 12 °C a relativní vlhkost 
vzduchu je o něco vyšší než v suchých skla-
dech. V praxi se může jednat o dobře větraný 
sklep. Hodí se zejména pro skladování 
ovoce, zeleniny a brambor. Teplota zde by 
měla být stálá, při jejím kolísání kondenzuje 
na povrchu potravin voda a tím se vytvářejí 
ideální podmínky pro množení mikroorga-

nismů. Sklep je ideálním místem pro balené 
nápoje, a to limonády, mošt, pivo nebo víno, 
kterým škodí přímé světlo. Ačkoli je v běžné 
obchodní síti často nacházíme v pokojové 
teplotě, pro delší skladování jsou tyto pod-
mínky nevhodné. I speciálně nefiltrovaná 
a nepasterovaná piva jsou na vyšší teploty 
velmi citlivá. A navíc, takové pivo ze sedmé-
ho schodu... kdo by odolal?

S ledničkou na chodbu
Vraťme se ale ze sklepa zpět do bytu, konkrét-
ně do lednice, resp. mrazáku. Zmrazování po-
travin je šetrným způsobem, jak je uchovat. 
Tento způsob šetří čas a uchovává potravi-
nám nutriční hodnotu. Mrazničku bychom 
měli z důvodu co nejnižších energetických ná-
roků umístit do chladnější místnosti, ideální 
teplota je kolem 10 °C. V mrazničce můžeme 
skladovat potraviny až šest měsíců. Potraviny 
zmrazujeme nejlépe čerstvé, vždy v obalu, ni-
kdy ne bez něj. Potraviny zamrazíme rychleji, 

může-li kolem nich proudit vzduch. Balíme je 
do mikrotenového sáčku, alobalu nebo plas-
tových nádob. Tepelně upravované potraviny 
uchováváme v mrazničce kratší dobu, než 
zmrazené z obchodu. Ty totiž byly zmraženy 
šokově – tedy velmi rychle. 

•  Pokrm, který chceme zamrazit, solíme méně.  

•  Používáme co nejméně tuky, žluknou. Omáčky zmrazujeme nedokončené – tedy 
bez másla, sýru či smetany. Tyto suroviny přidáváme do pokrmu až těsně před 
konzumací.

•  Do mrazničky ukládáme maximálně jednokilové kusy masa. Domácí mrazáky ne-
jsou tak výkonné, aby větší maso rychle a hluboce zmrazily.

•  Přípravu pokrmů před zmrazováním zkrátíme u dušených pokrmů o 10 minut, u ze-
leninových pokrmů, ryb a jídel z těsta o 5 minut, u vařených pokrmů až o 15 minut.

•  Dáváme přednost zmrazení jednotlivých porcí nebo kusů potravin. Jednotlivé 
porce jdou zamrazit i rozmrazit rychleji.

•  U polévek a omáček odstraníme z povrchu tuk.

•  Neukládáme do společného obalu potraviny s různou konzistencí (maso a duše-
nou zeleninu). Maso se rozmrazuje déle než zelenina, která by se při společném 
rozmrazování změnila na kaši. 

•  Je dobré si v mrazáku uložené potraviny nadepsat, abychom věděli, co který 
balíček obsahuje a jak je tam dlouho. Není od věci mít na dvířkách „přišpendlený“ 
seznam zmrazených potravin s poznámkou, ve kterém je máme šuplíku.

Pár rad, jak zamrazovat potraviny
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Jak vzpomínáte na natáčení seriálu Gym-
pl s (r)učením omezeným?
Byla to moje první větší příležitost na obra-
zovce, kdy už jsem neměla jen štěk, ale sku-
tečně roli, takže Gympl pochopitelně patří 
mezi mé stěžejní herecké zkušenosti. Navíc 
pro mě znamenal velké štěstí na kolegy 
i postavu, kterou jsem ztvárňovala. Příběh 
Zuzky Červeňákové se mi zdál zajímavý, bylo 
v něm co hrát. Jako příjemný bonus jsem 
pak brala nápad, že si v něm i zazpívám, to 
jsem samozřejmě ocenila.    

Jakou Vy máte zkušenost se školními 
jídelnami?
Na základce jsem chodila na obědy po-
ctivě každý den. Milovala jsem omáčky, 
nejvíce kuře na paprice. Dodneška si 
pamatuju, jak jsme se vsadili se spolužáky, 
a já snědla dvacet houskových knedlíků. 
Fakt jsem je do sebe nasoukala! Na gym-
plu jsem docházku do jídelny už poměrně 
dost šidila, to víte, stejně jako ostatní hol-
ky v tomhle věku jsem chtěla být hlavně 
hubená. A taky mě moc nebavilo vybírat 

si několik dní dopředu, na co budu mít 
v daný den chuť. Všichni museli nahlásit 
svůj výběr z asi třech jídel, jenže kdo měl 
takhle s předstihem tušit, co mu bude 
zrovna chutnat?

Neznám snad nikoho, kdo by si ze školní 
jídelny nenesl životem nějaký stravovací 
blok, jídlo, na které se od těch časů už 
ani nepodívá. Máte taky takové?
Tak jste se právě seznámil s jednou 
výjimkou. Mě žádné nenapadá. Nemůžu 
říct, že by na jedné nebo druhé škole vařili 
špatně, měli jsme štěstí na kuchařky. Jeden 
takový blok se mi teď vlastně vybavil, ale 
za ten nemůže školní jídelna, nýbrž domácí 
kuchyně. Jednou mamince ujely ruce 
a udělala opravdu hodně sladkou dušenou 
mrkev. Několik let jsem pak dušenou mrkev 
nemohla pozřít. Chudák mamka, přitom je 
taková dobrá kuchařka! Jinak jsem vždycky 
jedla všechno – i bůček, když na něj přišlo. 
Teď už jsem vybíravější. 

Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv Divadla Kalich, shutterstock

Jednou jsem snědla  
dvacet houskových knedlíků
Před televizní kamerou to mladé herečce a zářící muzikálové 
hvězdě Markétě Procházkové šlo s vařečkou na výbornou 
– jako sympaticky suverénní kuchařce školní jídelny Zuzaně 
Červeňákové v seriálu Gympl. Že se Markétě daří i na jevišti, 
se můžete přijít přesvědčit do divadel, v nichž momentálně 
hraje. Ovšem do své vlastní kuchyně jen tak někoho nepozve. 
Jak si vede tam?
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Kvůli své profesi?
To bych ani neřekla. Před lety jsem pro-
dělala mononukleózu, na kterou mi lékaři 
nepřišli, a od té doby jsem přestala mít chuť 
na tučná jídla i třeba na alkohol.  

Takže žádné ohledy, abyste byla na jevišti 
ve formě?
Na to ohledy samozřejmě beru, ale naštěstí 
si nemusím těžká jídla odříkat, protože mi už 
prostě nechutnají, nesbíhají se mi sliny, když 
je vidím na jídelním lístku. Nicméně i jinak si 
vybírám, co jím. Na druhou stranu zas není 
pravda, že bych se nenajedla, nebo si strkala 
po každém jídle prst do krku. Takovým před-
stavám o naší profesi neodpovídám.  

Jste typ herečky, která může polknout 
poslední sousto pár vteřin před tím, než 
vejde na jeviště?
Kdepak, jím naposledy tak hodinu před 
představením, pak už mi to nejde. 

V televizi jsme Vás viděli otáčet se ve škol-
ní kuchyni. Jak se činíte v té vlastní?
Asi bych měla předeslat, že v ní nejsem zas 
tak často. Když už se do vaření pustím, musí 
mě v tu chvíli bavit. Dovolím si říct, že vařit 
umím, ale nejedná se o můj koníček. Roz-
hodně nejsem ženská, které se každý den 
kouří z hrnců na plotně, nemám pokaždé 
připravené teplé jídlo.   

Jakým způsobem jste v kuchyni nabírala 
zkušenosti? Šlo o metodu pokus – omyl?
Úplně první rady jsem získávala doma. 
Maminka se mě snažila k vaření vést, ale 
daleko nedovedla. Bývala jsem vcelku 
paličatá dcera. Takže máminy dobře míněné 
pokusy většinou končily tak, že zatímco ona 
vařila, na mně zůstávaly přípravné práce, 
jako je škrábání brambor a podobně, což mě 

opravdu nebavilo. Ke skutečnému vaření 
jsem se tedy dostala, až když jsem bydlela 
sama v Praze. Většinou jsem bývala od rána 
do večera z bytu pryč, čili jsem mimo něj 
také jedla, a jednoho dne mi přestalo 
v restauracích chutnat, byla jsem těch jídel 
přesycená. Pokud jsem zkrátka nechtěla um-
řít hlady, musela jsem se k vaření postavit 
čelem. Ono to není zas tak těžké. Najdu si 
na internetu, na co bych měla chuť, a držím 
se receptu. Zatím nikdy výsledek neskončil 
ve výlevce. Někdy trochu improvizuju, zvlášť 
když nemám všechny potřebné ingredience, 
někdy se pustím do výtvoru „co dům dal“ 
a na něm si zpravidla pochutnám nejvíce. 

Přivezla jste si do Prahy nějakou speciali-
tu z rodné Vysočiny?
Ne, nic krajového. Ani domácím jídelníčkem 
se necítím příliš ovlivněná. U nás se pořád vaří 
poctivá česká kuchyně, tedy poměrně těžká 
jídla. Kdežto já přílohy moc nemusím, pokud si 
dám maso, tak třeba jen se zeleninou.

To si u Vás rodiče asi moc nepochutnají.
Víte, že jsem ještě nenašla odvahu našim 
tady v Praze navařit? A když u nich navrhnu, 
že bych se mohla chopit oběda, slyším jen 
opatrné: „Prosím tě, spíš ne.“ Navíc jsem 
zatím měla to štěstí, že můj životní partner 
vždycky rád vaří, takže do kuchyně nemusím 
ani vkročit, pokud sama nechci. Skvělý 
kuchař je například Tomáš Savka, ten mě 
od plotny vyloženě vyháněl, bylo to jeho 
království. (S Tomášem Savkou jsme si o jeho 
kulinářské vášni povídali ve Světě potravin 
č. 7 z roku 2012, pozn. red.)   

Nechybí Vám odvaha na konzumaci exo-
tických poživatin?
Třeba brouky nebo červy jsem zatím 
neochutnala, nicméně u moře se vždycky 

pustím do tamní havěti. Vadí mi jen chapad-
la chobotnic a už si asi nikdy nedám ústřici. 
Pocit, že ji konzumuji ještě živou, mi nebyl 
vůbec příjemný. 

Někteří lidé se z ohledu ke zvířatům stá-
vají vegetariány. Vás takový nápad nikdy 
nedohnal?          

S Romanem Tomešem coby rocková dračice v RentuS Janem Křížem jako královna tanečních parketů sedmdesátých let v Horečce sobotní noci

PAELLA S MOŘSKÝMI PLODY
Doba přípravy: 60 minut, 4 porce

Ingredience: 150 ml olivového oleje, 8 nevy-
loupaných tygřích krevet, 10 středně velkých 
nevyloupaných krevet, 350 g kalamárů, 
3 zralá rajčata, 750 g rýže, 1,5–1,75 l rybího 
vývaru,  250 g slávek,  250 ml zeleninového 
vývaru, 1 g šafránu, sůl, pepř

Postup: Na rozehřátém oleji na pánvi 
zprudka opečeme krevety (některé mohou 
být vyloupané, některé ne) 3 minuty z každé 
strany a necháme je dojít zabalené v aloba-
lu. Oloupaná rajčata po spaření nakrájíme 
na kostičky. Do pánve k rajčatům přidáme 
nakrájené kalamáry, krátce osmahneme, 
podle chuti osolíme. Přidáme rýži, také tu 
osmahneme, vlijeme rybí vývar – tolik, aby 
ho rýže nasákla. Vaříme na mírnějším ohni 
zhruba půl hodiny, po 15 minutách přidáme 
šafrán. Nahoru na paellu přidáme krevety 
a slávky, které jsme předtím povařili v ze-
leninovém vývaru (použijeme jen ty slávky, 
které se během vaření otevřely).
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Proleťte
s námi celou Evropu

www.studentagency.cz

cena za jednosměrnou letenku

letenky již od
1 090 Kč!
Cena platná v době tisku.

Já maso opravdu nemusím pravidelně, 
vydržím bez něj i celé týdny. Navíc, pokud to 
jen trochu jde, se snažím kupovat maso z bio 
farem nebo od malochovatelů. Vegetarián 
sice nejsem, ale pořád je mi příjemnější 
představa spokojeného žlutého kuřátka, 
které do poslední chvíle běhalo po trávě, 
než záběry z velkochovů, kde zvířata kolikrát 
živoří v šílených podmínkách, jak je známo. 
Pokud něco takového zahlédnu, dlouho se 
pak masnám vyhýbám obloukem.    

Přejděme na závěr k něčemu příjemnější-
mu. Na jaká svá muzikálová představení 

nás momentálně můžete pozvat?
V Divadle Broadway jsme zrovna na čas 
odložili tituly Mata Hari i Adam a Eva, ty se 
vrátí zase za nějaký čas, momentálně tam 
mám na repertoáru Tři mušketýry. V Divadle 
Kalich hraju už od září v Horečce sobotní 
noci a nedávno se na základě žádostí diváků 
vrátilo Tajemství Dana Landy. 

Landovo mystické Tajemství je zatím Vaše 
poslední premiéra, hrajete v něm hlavní 
roli mladé lékařky Elišky. Čím Vás tento 
muzikál oslovil?
Když jsem ho viděla poprvé asi před čtyřmi 

roky, tehdy jsem samozřejmě nemohla 
tušit, že si v něm také jednou zahraju. Za-
ujal mě tím vším, čím se odlišuje od běžné 
muzikálové produkce, a také skutečností, 
že jsem ještě několik hodin po představe-
ní musela přemýšlet o jeho poslání. Dan 
do této inscenace vložil tolik informací 
a odkazů, že napoprvé snad ani nejdou 
rozluštit všechny. Základní příběh je pocho-
pitelně jasný hned, nicméně některé jeho 
roviny jsem odkryla až nyní, když jsem měla 
možnost se Tajemstvím zabývat den co 
den na zkouškách. Kéž by mě ještě někdy 
potkala takhle krásná práce. 

KDO JE MARKÉTA PROCHÁZKOVÁ
Pochází z Jihlavy, kde do svých 19 let žila a studovala. V roce 2003 vyhrála pě-
veckou soutěž Jihlavský slavík a následně se stala i absolutní vítězkou televizní 
soutěže Rozjezdy pro hvězdy. Po gymnáziu začala studovat Konzervatoř Jaroslava 
Ježka v Praze (se zaměřením na muzikálové herectví), kterou v červnu 2012 ukon-
čila absolutoriem. Má na svém kontě řadu velkých muzikálových rolí (v Goje Miss 
Saigon, v Divadle Broadway Adéla ještě nevečeřela, Mona Lisa, Příběh ulice, Baron 
Prášil, Ať žije rokenrol, Tři mušketýři, Kat Mydlář, Quasimodo, Klíč Králů, Mata Hari, 
Adam a Eva, v Divadle Kalich Touha, Bílý dalmatin, Pomáda, Rent a Horečka sobot-
ní noci). Za svůj výkon v Rentu byla zařazena do širších nominací na Cenu Thálie. 
Účinkovala v televizních seriálech Gympl s (r)učením omezeným či První republika.
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Jihoafrická republika se nachází v jižním 
cípu Afriky na pobřeží Atlantského a In-
dického oceánu. Její kuchyně je ovlivněna 
evropskými i orientálními vlivy. Nejvýrazněj-
ší stopy zde zanechali Britové a Nizozemci, 
kteří toto území kolonizovali. Lidé této 
exotické země se dnes nazývají Duhovým 
národem (Rainbow nation) a kuchyně 
samotná je někdy nazývána rainbow cuisine 
(duhová kuchyně) díky své různorodosti, 
pestrosti a množství etnických variant pokr-
mů. Dala by se rozdělit do dvou základních 
kategorií: kuchyně domorodého obyvatel-
stva a kuchyně, jež vznikla vlivem kolo-
nializmu a imigrantství. Před příchodem 
jiných etnik sestával jídelníček původních 
obyvatel převážně z darů přírody, tedy 
ořechů, zvěřiny, ovoce a obilí, jež tvořilo 
základ pokrmů jako kaše z kukuřičné mouky 

(tzv. pap) nebo krupice s různými omáčkami 
s masem, zeleninou a kari. Obliba těchto 
pokrmů přetrvala obzvláště u černošského 
obyvatelstva dodnes a v mnohých rodinách 
se kaše nechává fermentovat po několik 
dní, což jí dodává typickou chuť. Vyhledá-
vanou přílohou jsou také rýže nebo fazole 
a mnoho druhů dýní. I dnes jsou oblíbené 
také dršťky nebo slepičí pařátky, které se 
prodávají v supermarketech stejně běžně 
jako u nás kuřecí maso. Od irských přistěho-
valců si Jihoafričané přisvojili zelí a bram-
bory vařené na másle. 

Kuchyně všech zemí 
V početných restauracích Jihoafrické 
republiky můžeme ochutnat pokrmy všech 
myslitelných zemí – od kuchyně italské přes 
indickou po thajskou a čínskou. Proč se ale 

cpát italskými těstovinami, když jsou exotic-
ké pokrmy na každém kroku? Základem té-
měř každého jihoafrického pokrmu je maso. 
Národním jídlem je pokrm bobotie, dušené 
jídlo připravované z kořeněného mletého 
jehněčího masa. Jídlo do země přinesli ma-
lajští kuchaři, kteří sem byli přivedeni jako 
otroci, a recept na tento pokrm se poprvé 
objevil v roce 1609 v holandské kuchařce. 
Masové pokrmy vůbec jsou hodně oblíbené, 
příkladem může být další z ikonických jídel – 
boerewors, hovězí a vepřová klobáska koře-
něná koriandrem, kterou si můžete              

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Pohoštění ve stínu  
Stolové hory

potraviny ve světě

Pobřeží dlouhé stovky kilometrů, vinohrady a sady, pouště 
i luxusní mrakodrapy, národní parky, diamantové doly, Stolová 
hora a exotická zvířata… Taková je Jihoafrická republika, která 
turisty okouzluje svou kuchyní, ve které se snoubí to nejlepší 
z historických vlivů i současného kulinárního umění. Když pak 
jídlo zapíjíte lahodným a plným vínem z jihoafrických strání, 
ke štěstí již nic nechybí.

Pap s chilli omáčkou a kuřecími játry
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připravit sami doma nebo zakoupit syrovou 
v obchodě a opéct. Také ona má mnoho 
regionálních podob a mezi nejoblíbenější 
způsoby její přípravy a konzumace patří 
braai, tedy grilování, které Jihoafričané rádi 
pořádají na krásných plážích. Rodinné grilo-
vání patří mezi oblíbené víkendové zábavy 
celých početných rodin. 

Vaření pod širou oblohou je v JAR hodně 
oblíbené, venku nad ohněm v litinovém 
hrnci se několik hodin bez míchání vaří 
třeba potjiekos, africký guláš, který také 
pochází od Nizozemců. Příprava jídla nad 
otevřeným ohněm je něčím, co spojuje 
všechny kultury této početné prosluněné 
země bez rozdílu. Noerewors jsou párky 
v rohlíku, které se na rozdíl od těch našich 
podávají s rajčaty a cibulí. Droewors jsou 
zase rychle sušené klobásy.     

Sušené maso
Regionální specialitou je i biltong, plátky 
sušeného hovězího nebo pštrosího masa či 
zvěřiny. Svou oblibu si získala jednoduchou 
přípravou a dlouhou dobou trvanlivosti. 
Je to ideální svačina, která dodá energii při 
dlouhém putování. Samotné slovo biltong 
vzniklo z holandských slov bil, které zname-

ná kýta, a tong, tedy pruh. Maso může mít 
mnoho příchutí od chilli po barbecue a je 
podobné sušenému masu jerky, ovšem liší 
se tím, že nemívá sladkou příchuť. 

Durban, město kari
Město Durban je vyhlášené svými kari pokr-
my, za což vděčí početné indické komunitě. 
Ochutnat zde levný a výživný pokrm bunny 
chow je téměř povinností. Jedná se o vydla-
baný bílý toastový chléb plněný kari s mrkvo-
vým salátem a přiklopený dalším plátkem 
chleba. V Durbanu si bunny chew můžete 
koupit na každém rohu. Na výběr máte náplň 
z kuřecího, jehněčího, zeleninového nebo 
fazolového kari. Indové přinesli do této země 
také různé druhy chutney, sladkostí a smaže-
ných pokrmů, jako je samosa. 

Dáte si zebru nebo pakoně?
Jídlo v restauracích i obchodech je přibližně 
na naší cenové úrovni, z alkoholických ná-
pojů je vhodné ochutnat hlavně jihoafrická 
vína, i když k dostání je i naše plzeňské pivo. 
Ovšem pozor – s výjimkou barů a restaurací 
je zakázána konzumace alkoholických ná-
pojů na veřejnosti. Lehce vyděsit by vás při 
návštěvě této exotické země mohly pokrmy 
připravované ze zvířat, které u nás potkává-
me pouze v zoologické zahradě, například 
maso zebry, krokodýla, pakoně, antilopy 
kudu, pštrosa a další exotická masa. 
Konzumace masa má pro Jihoafričany i ri-
tuální význam. Je zvykem, že při zvláštních 
a významných příležitostech, jako jsou 
svatby, svátky nebo oslava návratu člena 
rodiny z dlouhé cesty, rodina zakoupila živé 
zvíře, připravila domácí zabijačku a bohatou 
hostinu pro celou komunitu nebo soused-
ství. Navíc prý postříkání země krví zvířete 
potěší zesnulé neviditelné předky, kteří se 
shromažďují kolem poraženého zvířete. 
Nejcennější je maso hovězí, při příležitosti 

svateb bývá často porážen mladý býček. Nej-
oblíbenějším nápojem při svatbách a jiných 
oslavách bývá pivo – to původní jihoafrické 
je nefiltrované a s nižším obsahem alkoholu 
než naše evropské.  

Sloní vinaři
I v naší zemi jsou už poměrně dobře známá 
jihoafrická vína. Víno se zde z prosluně-
ných vinic sklízí právě v únoru a tak i my už 
brzy můžeme ochutnat plody jihoafrické-
ho slunce. Vinařskou tradici zde započali 
holandští usedlíci již před 350 lety a sklenici 
vína prý, když se důkladně podíváte, najdete 
i na vlajce JAR. První vinice vznikla v oblasti 
Stellenbosch během 19. století, kdy si zemi 
podmanili Angličané a začali lahodná vína 
vyvážet po celém impériu. Jihoafrickou 
specialitou je vlastní odrůda pinotage, víno 
rubínové barvy voní po malinách a bo-
růvkách a skvěle se hodí k tmavým masům. 
Na drcení zralých hroznů navíc nejsou jihoaf-
ričtí vinaři sami – vydatně jim svými velkými 
tlapami pomáhají sloni, které si vinaři najali, 
aby práci urychlili. 

Domorodý kuchař v etnické restauraci v Lesedi Vegetariánské kari s fazolemi a sušeným ovocem

•  staré dobré jihoafrické braai
•  kuchyni Kape Malay
•  chisa nyamu v taverně
•  gurmánské hody v Franschhoeku
•  vinařské ochutnávky na Route 64
•  biltong, boerewors a bobotie
•  vína z oblasti Stellenbosch

(zdroj: www.southafrica.net)

NENECHTE SI UJÍT 
A OCHUTNEJTE

Antilopy v národním parku Golden Gate při západu slunce
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z Jižní afrikyRECEPTY

Ingredience: 1,5 kg hovězího masa bez kosti, 1,5 kg vepřového masa 
bez kosti, 500 g špeku, lžička pepře, 2 špetky mletého hřebíčku, 2 špetky 
mletého muškátového oříšku, 150 ml octa, 90 g přírodních střívek, sůl, 
koriandrová semínka  

Postup
Koriandr krátce osmahneme, rozemeleme a přesejeme přes sítko. Maso 
nakrájíme na 5 cm kostky a smícháme s ostatními přísadami kromě špeku, 
octa a střívek. Maso rozemeleme a špek nakrájíme na 3 cm kostičky. 
Do masa přidáme špek a ocet, dobře smícháme a směsí naplníme lehce 
střívka. Boerworst můžeme opékat na pánvi, v troubě nebo na rožni. 

BOERWORS 1 hodina, pro 4 osoby

Ingredience: masová vrstva: 1 kg mletého jehněčího masa, 1 plátek 
toastového chleba, 250 ml mléka, 2 cibule, 3 lžíce oleje, 2,5 lžíce kari, 
1,5 lžíce meruňkového džemu, 1 vejce (nemusí být), 12 nasekaných mandlí, 
3 lžíce citronové šťávy nebo octa, pudinková vrstva: 3 rozšlehaná vejce, 
375 ml mléka, sůl 

Postup
Chléb namočíme v mléce, vyndáme a rozmačkáme vidličkou. Nadrobno 
nakrájenou cibuli osmažíme na oleji, přidáme kari a meruňkový džem, 
ještě chvíli smažíme. Přidáme maso a dobře mícháme vidličkou. Roz-
šleháme vejce. Do masové směsi přidáme ostatní přísady a přemístíme 
do tukem vymazané zapékací mísy. Pečeme 15 minut při 160 °C. Roz-
šlehaná vejce smícháme s mlékem a osolíme. Touto směsí přelijeme 
masovou vrstvu a vrátíme do trouby. Zapékáme dalších 15 minut. 

BOBOTIE 40 minut + 30 minut pečení

HOVĚZÍ BILTONG
Ingredience: 1 kg hovězího masa, 100  ml soli, 1/2 lžičky jedlé sody, 
1/2 lžičky pepře, 4 lžíce namletého koriandru, ocet 

Postup
Maso nakrájíme na kusy velké 30 cm, široké 5 cm a silné 2,5 cm. Okrájíme 
tlusté a šlachy. Všechny ostatní složky kromě octa smícháme a vetřeme 
do masa, dáme ho do mísy tak, aby tlusté plátky byly dole a slabší 
nahoře. Každou vrstvu masa pokapeme octem a necháme přes noc 
odležet v chladu. Maso propíchneme drátem a každý plátek ponoříme 
krátce do vařící vody s 350 ml octa. Pověsíme na suchém a stinném místě 
a sušíme 14 až 21 dní. Biltong musí být na povrchu tmavohnědý, navlhlý 
a hnědočervený vevnitř. 

40 minut + sušení
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Připravil Otakar Kosek, Jana Uhlířová, foto shuttestock, archiv firem

Trochu másla, sádla nebo kousíčky uzeného 
boku nebo slaniny nechám rozpustit na dně 
nádoby, přidám na kostičky nakrájené 
syrové brambory, přisypu sáček mražené 
zeleniny, osolím, okořením kmínem, 
pepřem, paprikou, špetkou majoránky, 
promíchám a nechám zapékat. Když 
brambory i zelenina změknou, dodám 
trochu namačkaného česneku, zaliju 

rozšlehanými vajíčky s trochou smetany, 
nechám lehce popéct a nakonec posypu 
sýrem. Výsledkem je skvělé jídlo pro několik 
lidí – nejméně dva, na jehož přípravu 
použijete pouze remoskovou mísu, vidličku 
a misku na šlehání vajec. Kuchyň je 
provoněná a čistá. Tento snad ani ne recept, 
jen doporučení, vybízí k desítkám variací: 
je možné přidávat houby, můžete se vydat 
cestou vegetariánskou, volba koření je 
neomezená, můžete vyzkoušet variace sýrů, 
místo mražené lze použít zeleninu čerstvou, 
prostě chuťová fantazie může slavit orgie.

Úspěch i za hranicemi
Remoska je zázrak. A potvrzením toho je, že 
stále slaví úspěchy, a to nejen u nás doma, 
a že výrobci ve Frenštátě pod Radhoštěm, 
aniž by deformovali původní konstrukci, 
přicházejí stále s novinkami. Nejnovější 
remosky mají kvalitnější teflonový potah, 
víko se vyrábí bez skleněného kolečka, které 
zapříčiňovalo nerovnoměrné pečení, mísa je 

opatřená plastovými uchy, jejichž dosavadní 
absence stěžovala manipulaci.
Odborné rady, jak s remoskou zacházet, 
příslušejí odborníkům. Já se mohu svěřit 
s tím, že na rozdíl od jasnou řečí komunikující 
trouby, ať už plynové nebo elektrické, vařičů 
a sporáků všeho druhu nebo mikrovlnky, je 
pro mě remoska partnerem, kamarádem, 
téměř někým, kdo se mnou při vaření vede 
dialog. A občas mi klade hádanky, překvapuje 
mě tím, co udělá, jak se k jídlu zachová či co 
vše za obsahové kombinace ode mě snese. 
Musím jí naslouchat, objevovat její svéhlavost, 
odkrývat tajemství i hranice možností, opatrně 
zvyšovat nároky, zkoušet, kam až můžeme 
ve vzájemné spolupráci v gurmánské oblasti 
vystoupat. Možná je to tím, že remoska nemá 
knoflíky, termostaty, žádné nastavování 
teploty, že je to prostě jen nádoba a víko 
a elektrika, která „dělá“ uvnitř teplo. Vše 
ostatní je hra, risk, odhad, spolupráce člověka 
a přístroje. Mám ji prostě rád.
Pokud byste se toho chtěli hodně dozvědět 
o vaření v remosce, doporučuji skvělou 
kuchařku Vaříme v remosce, kterou 
napsala výborná překladatelka amerických 
a italských dramatiků Karina I. Havlů. Píše 
o vaření v remosce se stejnou láskou jako já, 
ale na rozdíl ode mě odborně.

Přítelkyně remoska

To, co teď popíšu, bude leckterý gurmán, a gurmán – snob už vůbec, 
považovat za zhůvěřilé. Ale jsem přesvědčený, že kus špeku ukrojený na pařezu 
na hřebenech hor a vkládaných do úst rukama zašpiněnými od hlíny a jehličí je 
stejně úžasnou delikatesou jako mísa ústřic v nóbl restauraci. Takže se dám směle 
do popisu oblíbené krmě, kterou si v různých variacích připravuji v přístroji, jenž 
už roku 1957 působí všem kuchařům (spíše amatérům – vzhledem k velikosti) 
potěšení pod názvem remoska.

příběhy jídla
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Inspirace ve Švédsku
Světlo světa spatřila remoska díky 
Oldřichu Homutovi, který její prototyp 
vynalezl v letech 1953 až 1955. Inspiroval 
se varným hrncem, který viděl ve Švédsku. 
Ten uměl ovšem „pouze“ vařit a obohacení 
produktu o funkci pečení je ryze českým 
vynálezem. První remoska nesla označení 
HUT (Homuta, Uher, Tyburec) podle 
vynálezce a jeho spolupracovníků a začala 
se sériově vyrábět ve Zdicích. Když se 
výrobek osvědčil, výroba se přemístila 
do Ondřejova a v roce 1957 do nové 
továrny v Kostelci nad Černými lesy.

Konec starých časů
I přes zádrhele jako nemožnost regulovat 
teplotu nebo nedokonalý povrch si 
remoska rychle získala oblibu mezi 
spotřebiteli. Šetří totiž velké množství 
energie a je nenáročná na obsluhu. 
V roce 1964 získala ochrannou známku 
REMOSKA®. Název byl odvozen od názvu 
podniku REMOS (Radio, Elektro, Motory, 
OS – opravy elektrospotřebičů).
Soumrak zlatých časů přišel po roce 1991, 
kdy byla výroba kuchyňské pomocnice 
přerušena. Tento úpadek trval jenom 
do roku 1994, kdy díky ochranné známce 
mohla produkce pokračovat. Výroba byla 
přesunuta do Frenštátu pod Radhoštěm, 
byl oživen design výrobku a začaly se 
používat nové modernější materiály. A tak 
s novou slávou započala remoska své 
vítězné tažení, tentokrát i širým světem. 
V roce 2001 okouzlila Velkou Británii 
a získala cenu prestižního časopisu Good 
Housekeeping. V následujím roce se 
zalíbila Američanům a Kanaďanům, poté 
i Australanům. Dnes se do zahraničí vyváží 
až 50 % vyrobených remosek. 

příběhy jídla

Malá elektrická přenosná trouba 
s ohřevem shora, jejíž hlavní částí bylo 
víko se zabudovaným elektrickým 
topným drátem, se zaskleným kruhovým 
okénkem a otvory pro únik páry. Teplo 
sálá shora a je rozváděno po stěnách, 
takže nedochází k připalování odspodu. 
Původní remoska byla bez regulace 
výkonu a vnější tepelné izolace. Cena 
znovuzrozené remosky v roce 2014 činila 
3000 Kč, cena v 60. letech byla 180 Kč 
u menšího a 210 Kč u většího provedení. 
Remoska umí péct a vařit, ale i smažit, 
grilovat, připravit toasty, rozmrazovat 
a rozpékat. Navíc lze všechny součásti 
chodu připravovat najednou. Je snadno 
přenosná a k funkčnosti jí stačí pouze 
elektrická zásuvka.

CO JE REMOSKA?

ČOKOLÁDOVÉ CAKE POPS 
S POMERANČEM A COINTREAU
Doba přípravy: 40 minut, 30 ks cake pops

Ingredience: těsto: 100 g hořké čokolády, 
100 g moučkového cukru, 100 g změklého 
másla, 5 žloutků, 5 bílků, 80 g polohrubé 
mouky, lžička kypřícího prášku, 2 lžíce 
kakaa, do korpusu: 1 pomeranč (šťáva 
a kůra), 30 ml Cointreau, 50 g másla, 
250 g čokolády na polevu, 30 špejlí nebo 
cukrářských tyček, posyp na zdobení

Postup: Máslo, cukr a žloutky vyšleháme 
do pěny. Do směsi vlijeme rozehřátou čokolá-
du. V druhé misce si připravíme mouku, kakao 
a kypřicí prášek. Hmoty spojíme a jemně 
vmícháme sníh z 5 bílků. Naplníme remosku, 
kterou jsme si vymazali máslem. Pečeme 45 mi-
nut. Zda je korpus propečený, zjistíme špejlí, 
která se po zapíchnutí nelepí. Po vychladnutí 
korpus rozdrolíme mezi prsty, vmícháme 
Cointreau, změklé máslo, šťávu z pomeranče 
a nastrouhanou kůru. Propracujeme, dokud 
se hmota nespojí a není kompaktní natolik, 
abychom z ní mohli vymodelovat kuličky 
o průměru 3 cm. Ve vodní lázni rozehřejeme 
čokoládu, namočíme do ní tyčky do výšky 1 cm 
a napícháme je do kuliček. Vložíme alespoň 
na hodinu do chladničky. Po vyjmutí je obalíme 
v čokoládě a posypeme zdobením.
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dobrodružství v kuchyni

Někdy nemusí být vaření jediným 
dobrodružstvím v kuchyni. Správný 
adrenalin může vyvolat až chvíle, kdy 
svůj výtvor předložíte strávníkům. 
S jablečnou polévkou vás nemine.

Přečetla jsem si článek o tom, jak naklá-
dáme s potravinami. Kdyby mi bylo kolem 
třiceti, zařadila by mě autorka do kategorie 
Moderní šetřič. To je člověk, který z morál-
ních a ekologických důvodů potravinami 
neplýtvá. Zpracuje všechno, co se dá. 
No, třicítka dávno v tahu, tak jsem prostě 
Nemoderní šetřič. Jak mě v dětství naučili, 
jídlem se neplýtvá. Proto právě v téhle roční 
době u nás vrcholí štrúdlová sezóna, protože 
scvrklá jablka rodina nechce jíst a já je 
nechci vyhazovat. Ani ta mrkev už nevypadá 
moc vábně – tedy když mluvíme o mrkvi ze 
zahrádky, kterou babičky sklidily na podzim, 
nikoli o mrkvi ze supermarketu, jež vypadá 
celý rok stejně. Česnek už trochu klíčí, bram-
bory a cibule se chystají k němu připojit... 
A tak jsem se pustila do dobrodružství, které 
bylo nejen experimentem s chutěmi a konzi-
stencí, ale především s povolností stráv-

níků. Jsem velký ochutnavač, na různých 
festivalech dobrého jídla či v experimen-
tálních restauracích už jsem zkusila kdeco. 
Takže recepty, do nichž jsem se pustila, byly 
z velké části inspirovány tam. Ale protože 
si návody nepamatuji a někdy se k nim ani 
nedá dostat, zapracovala moje fantazie.

Polévku i ze sekery
Byly doby, kdy naše mladší dcera jedla 
jenom polévky. Chtěla je i k snídani. A tak, 
aby dítě nebylo hlady, vařila jsem polévky 
vlastně pořád. Nutno dodat, že mi to zas tak 
moc nevadilo. Mám polévky také ráda. Jen-
že polévky našeho dětství, to byla nudlová, 
zeleninová, dršťková, možná hrachová, pak 
zelňačka, zvaná couračka („Podívej, jak se 
tatínkovi zelí courá po fousech,“ odváděla 
nadšeně babička pozornost malých stráv-
níků od podivné chuti kyselé bílé polévky) 
a na Vánoce rybí. Měla jsem pocit, že objevu-
ji Ameriku, když jsem začala vařit například 
špenátovou nebo dýňovou polévku. Polévka 
jablečná či speciální mrkvový krém mi při-
padaly jako zjevení. Asi něco z Orientu. Až mi 
náhodou padla do ruky slovenská kuchařka 

ze sedmdesátých let nazvaná prostě Poliev-
ky. Padla jsem na zadek. Všechno už tu bylo. 
Polévka se dá uvařit z čehokoli. Vždyť to 
znáte – i ze sekery.

S bramborem, nebo bez?
Ale přejděme k plotně. Nabízím jednu polév-
ku klasickou, kapustovou. Kdybyste ji chtěli 
trochu ozvláštnit, můžete přidat houby. Zají-
mavá je i verze, kde místo brambor použije-
me kroupy, ale ty se musejí namáčet a nej-
lépe předvařit zvlášť. To další dvě polévky, 
které jsem si pojmenovala Jablečná ostrá 
a Mrkvový krém, jsou na přípravu mnohem 
jednodušší, ale chuti nezvyklé. Kdysi jsem je 
někde ochutnala a teď jsem se rozhodla, že 
nemůže být těžké je uvařit. Všechno ale chce 
svou zkušenost... 
Kdysi jsem si u kojeneckých polévek ově-
řila, že mimino sní jakoukoli mixovanou 
zeleninu, pokud k ní přidáte brambor. Tak 
jsem své polévky obohatila o brambor. 
V případě mrkvové je to v pořádku, chuť se 
zjemní. Do jablečné ho raději nedávejte, 
zjemnění chuti neprospívá. U jablečné 
polévky jsou hlavní chutí navinulá jablka 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Cože, jablečná polévka?
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Klasická kapustová polévka

Jablečná pálivá polévka

Potřebujeme:
■  půlku menší kapusty
■  3 brambory
■  100 g anglické slaniny
■  5 stroužků česneku
■  lžíci másla
■  dvě lžíce hladké mouky
■  sůl
■  pepř
■  bobkový list
■  majoránku
■  vývar z masa nebo kostí, pokud máme

Postup

Slaninu nakrájíme na kostičky a vysmahne-
me v hrnci. Kapustu pokrájíme na nudličky, 
nasypeme na slaninu, podlijeme trochou 
vody, osolíme, opepříme, přidáme dva celé 
stroužky oloupaného česneku a dusíme. 
Zhruba po deseti minutách přidáme brambo-
ry, oloupané a nakrájené na kostky, a dolije-
me vodou. Když jsou brambory téměř měkké, 
polévku zahustíme světlou jíškou, dochutíme 
utřeným česnekem a majoránkou.
Pokud je to možné, dolijeme polévku 
vývarem, chuť je rozhodně lepší. Už nějakou 
dobu zpracovávám vývar z kostí laně, který 
jsem v lahvích uložila do mrazáku. Chuti 
polévky výrazně prospívá.

Potřebujeme:
■  pět větších jablek
■  1 menší mrkev
■  zelenou pálivou papričku nejlépe čerstvou
■  1 cm zázvorového kořene
■  sladkou smetanu
■  pepř
■  sůl
■  čerstvý koriandr
■  papričky na zdobení
■  citron (pokud nejsou jablka nakyslá)

Postup

Jablka oloupeme, nakrájíme na kostky, 
v hrnci podlijeme trochou vody, přidáme 
mrkev nakrájenou na kostičky, dvě snítky 
koriandru, nasekanou papričku, naseka-
ný zázvor a dusíme. Když je mrkev měkká 
( jablka jsou už dávno), všechno rozmi-
xujeme, dolijeme vodou do konzistence 
krému a ještě povaříme. Dochutíme solí, 
pepřem, případně citronovou šťávou.  
Na talíři přidáme smetanu, sekaný kori-
andr a papričky. 

v kontrastu s chilli, zázvor je jen vedlejší, 
proto s ním šetřete. Na snímku je mrkvový 
krém zdobený cukrovými lusky. Polévka 
se s nimi sníst dá, ale je to spíše ozdoba. 
Množství surovin v receptech je orientační 
kvůli poměru surovin, mělo by vyjít na tři 
plné, nebo čtyři klasické talíře.

Sama uvařím, sama sním
V sobotu jsem rodinu ukolébala kapustovou 
polévkou. A to tak dokonale, že než jsem 
si stihla jeden talíř vyfotit, už nic nezbylo. 
Musela jsem ji tedy vzhledem k uzávěrce ho-
nem zopakovat. Rodina zostražitěla: Už zase 
kapustová polévka? A to netušili, co je čeká 
v pondělí. „Děvenko, uvařila jsem polívčičku,“ 
lákala jsem onu polévkovou dceru z doupěte. 
Neskočila na sladká slova. „Jakou?“ „No, 
pojď ochutnat.“ Obětovala se. „Cože? Jab-
lečná polévka? To nemyslíš vážně!“ Vnutila 
jsem do dcery lžičku. Pak druhou lžičku. Pak 
si odnesla mističku. Manžel na polévku reago-
val povytaženým obočím. Má své zkušenosti. 
Beze slova ochutnal, nalil si misku a odnesl 
si ji k biatlonu. Jasně, on kvůli mně sní tu 
divnou věc a já přehlédnu, že nejí u stolu. 
Když si otřel čelo, utrousil jen: „Byla to síla.“ 
Podle mého názoru byli dostatečně připrave-
ni na mrkvový krém. Omyl. Dcera, které jsem 
rovnou nesla misku, mi ji vrátila po úvodní 
lžíci se slovy: „Tam je zázvor.“  Manžel ochut-
nal a pravil: „Máš ještě tu jablečnou?“ Zkrátka 
mrkvovou jsem si snědla sama. Ale opravdu 
není špatná, zkuste ji.

Pro fotky jsem vybrala ty nejkrásnější kusy 
ovoce a zeleniny. Buďte si jisti, že ty, z nichž 
opravdu na jaře vařím, by v žádném časo-
pise na snímku vyjít nemohly. Ale určitě je 
znáte a možná je také zkusíte zpracovat.

MRKVOVÝ KRÉM
Potřebujeme: 5 velkých mrkví, 1 brambor, 
kousek celeru, asi 5 cm zázvorového kořene, 
sůl, kysanou smetanu, zelené bylinky, pří-
padně cukrové lusky na ozdobu

Postup: Oškrábané mrkve, celer a bram-
bor nakrájíme na kostky a spolu s naseka-
ným zázvorem vaříme v osolené vodě. Když 
je zelenina měkká, rozmixujeme polévku 
na krém. Na talíři dochutíme kysanou 
smetanou a zelenými bylinami, případně 
ozdobíme spařenými lusky.
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Je čas:
Zásobit tělo vitaminy, i když 
na čerstvou zeleninu si ještě 
chvíli počkáme. 

Vyzkoušet pokrmy z brambor, 
celeru, pórku, čekanky či 
červené řepy. 

Loučit se pomalu 
s masopustem a těšit se 
na velikonoční hodování.

Poohlédnout se 
po detoxikačním bylinkovém 
čaji, který nám pomůže s jarní 
únavou.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Nedávno jsem 
v kuchařském pořadu viděl smažení 
pstruha na přepuštěném másle. Jak 
vzniká takové přepuštěné máslo 
a k čemu a proč je dobré?

Také přepouštěné nebo přečištěné 
máslo, v ajurvédě známé jako ghí, 
se připravuje z kravského másla 
rozehříváním v nádobě ve vodní 
lázni. Příměsi se z něj odstraňují 
tak dlouho, dokud nezbude 
jen čirá tekutina mnohem delší 
trvanlivosti a hlavně s vyšším stupně 
přepalování, než má běžné máslo. 
Kuchařky si ho cení při vaření, 
smažení a pečení pro jeho jemně 
nasládlou, až oříškovou chuť a vůni.
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REKLAMACE V RESTAURACI
Hezký den,
nedávno jsem si v restauraci vyhlášené přípra-
vou pizzy a těstovin objednal pizzu se čtyřmi dru-
hy sýra. Sýry byly v pořádku, dokonce vynikající, 
ale pizza měla připálené, tmavé okraje a stejně 
připečená byla zespodu. Protože se domnívám, 
že připáleniny na těstě (i když menší) mají vliv 
na chuť celého pokrmu – připadal mi po ochut-
nání několika kousků mírně nahořklý – rozhodl 
jsem se pizzu reklamovat a vyžádat si nějaký 
méně připečený kousek. Obsluha byla moc milá, 
nicméně mi vysvětlila, že nová pizza bude vypa-
dat úplně stejně, tenhle postup je totiž při výrobě 
naprosto běžný a pro pizzu tohoto typu typický. 
Odmítl jsem tedy náhradu v podobě těstovinové-
ho pokrmu a pizzu snědl, abych nevypadal jako 
naprostý neználek, který v životě neochutnal 
italskou pizzu, ale pořád mi to vrtá hlavou. 
Postupoval jsem při reklamaci správně?

Jan Horák, Praha

Zákazník nemá právo vrátit jídlo pouze z důvodu, že 
nelichotí jeho chuťovým buňkám. Vrátit je můžete, tr-
vat na jeho výměně také, ale je pouze na zaměstnan-
cích restaurace, zda vašemu požadavku vyhoví. V le-
gislativě je zakotvené, že pokud objednaný pokrm 
neodpovídá vašim představám, máte nárok na jeho 
výměnu – tzn. že prodávaná věc, tedy v tomto přípa-
dě pokrm, musí mít deklarovanou jakost, vlastnosti, 
množství, míru, hmotnost. Pokud pokrm dané pa-
rametry nesplňuje, správně byste se ho neměli ani 
dotknout. Při reklamacích platí, že není možné sníst 
polovinu nebo dokonce většinu jídla, které se poté 
pokusíte reklamovat. Předpisem sice množství sně-
zeného jídla stanoveno není, nad prázdným talířem 
ovšem budete těžko poukazovat na nekvalitu přine-
seného pokrmu. Poukázat můžete na jakost pokrmu 
(případ, kdy vám obsluha přinese jídlo například stu-
dené nebo syrové), stejně tak na míru třeba u nápojů. 
S reklamací se obraťte na majitele či vedoucího pro-
vozovny, kontaktovat samozřejmě můžete i Českou 
obchodní inspekci nebo hygienickou službu. Vašemu 
případu se budeme věnovat podrobněji v některém 
z dalších čísel SP.

redakce

ALTERNATIVNÍ VÝŽIVA
Milá redakce,
moc se mi líbí váš nový seriál o různých směrech 
alternativního stravování. Konečně někdo přinesl 
ucelený přehled směrů, které se objevují s objektiv-
ními informacemi o jejich výhodách i rizicích. Těším 
se na další zajímavé informace, zvláště pak o raw 
stravování, které jsem si velice oblíbila, a frutarián-
ství, které na jaře a v létě hodlám vyzkoušet.

Jarmila Červená, Brno

Bylinka měsíce

Bolí vás často oči, nebo trpíte záněty spojivek? 
Vhodným doplňkem k očním kapkám může 
být bylinka s protizánětlivými účinky, která 
je v lidovém léčitelství známa také jako 
ambrožka. Světlík lékařský se hojně využívá 
především při výrobě přípravků na oči, 
ale pomáhá i při katarech, kašli, zánětech 
horních cest dýchacích, nechutenství 
a k úpravě trávení po chorobách trávicího 
traktu. Kvete od července až do října 
na loukách a pastvinách po celé Evropě, 
méně se vyskytuje na jihu. K léčebným 
účelům se užívá kvetoucí nať této bylinky 
ve formě nálevu nebo tablet.

Světlík lékařský

čtenářská dvoustrana

Březen
Napsali jste nám na FB

Otázka: Pomáhá zákazní-
kům seznam zemí, ze kte-
rých prodávané potraviny 
pocházejí, jenž nyní musejí 

řetězce povinně zveřejňovat?

„Úplný nesmysl. Nikoho nezajímá, 
kde má firma sídlo, ale původ potra-
vin. Zavedl bych jinou věc. Povinně 
u vchodu do prodejny 6 měsíců 
od kontroly ČOI nebo SZPI vystavit ce-
dulku ‚Dne x. y. zde kontrola státních 
orgánů nalezla následující porušení 
zákonů nebo vyhlášek...‘ To jediné by 
zaručilo, aby se řetězce přestaly všem 
smát do obličeje. Pomohlo by to jak 
poctivým drobným obchodníkům, 
tak poctivým řetězcům, kterým záleží 
na zákazníkovi.“

„Seznam samotný o potravinách nic ne-
vypovídá, takže mi je k ničemu. Dál luš-
tím lupou informace na etiketách, které 
mě ale po usilovném pátrání odmění 
informací typu: Vyrobeno v EU. S tím by 
se mělo něco udělat. Místo toho úředníci 
vymýšlejí nepotřebné nesmysly.“
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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.

Med v hlavní roli: Ten falšovaný 
ke zdraví nevede
Velký test čerstvých 
i trvanlivých mlék
Jaká rizika přináší syrová strava?
Domácí výroba sýra snadno 
a rychle

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 23. března

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

„Vy se tak máte! Tu Vaši práci bych chtěla mít. 
Sedíte pěkně v kanceláři, jíte čokolády a pí-
šete o jídle. To musí být tak báječné,“ slyšela 
jsem shodou náhod jen za poslední týden 
třikrát od žen, se kterými jsem se během 
práce setkala. Ano, nepopírám, zvenku práce 
v časopise o potravinách vypadá moc hezky. 
Co bychom tady také jiného celé dny v redakci 
dělaly, než jen ochutnávaly vzorky nových po-
travin a dohadovaly se, jestli je lepší Nugeta 
nebo Nutella?  
Při přemítání o lidech, kteří si myslí, že 
mám práci snů, a jestli to tak opravdu je, se 
mi vybavila spousta zážitků s prací. Většina 
těch pikantních nějak souvisí s testováním 
za ta léta práce v redakci posbíraných. 
Třeba vášnivé rozčilování a zvýšené hlasy 
vyhlášených šéfkuchařů, které jsme pozvali 
do odborné hodnotící poroty, nad kvalitou 
českých kynutých a bramborových kned-
líků a marné hledání deklarované housky 
v nich. A také zručnost, se kterou z gumo-
vého těsta bramborového vzorku dokázal 
jeden z šikovných porotců dokonce vytvořit 
panáčka. Byl hezký, ale brzy se zase rozpa-
dl. Ten panáček, ne šéfkuchař. 

Nebo jeden z výrobců knedlíků, který mě 
a mou kolegyni z MF Dnes pozval na skvělou 
svíčkovou, byl na nás moc milý a ještě se nám 
převelice omlouval, že nemá na zapití plzeň 
(ne, nenecháváme se podplatit domácí krmí, 
jen jsme vypadaly po celodenním shánění 
vzorků knedlíků tak trochu unaveně, strhaně 
a hlavně hladově). 
A co třeba takové dvoudenní ježdění po celé 
matičce Praze, abychom sehnaly všechny po-
žadované vzorky plněných jahodových knedlí-
ků, vrcholící mou snahou nespadnout hlavou 
napřed do supermarketového mrazáku 
ve snaze urvat poslední kousek jahodového 
vzorku před občany důchodového věku, mají-
cími pocit, že zrovna tenhle knedlík s Jiřinkou 
Bohdalovou na obale potřebují oni. 
Výživný byl také test pivních limonád, při 
kterém se během popíjení prvních tří vzorků 
záhadně ztratily asistentky ústavu i celý tele-
vizní štáb a my, editorky, jsme se tak trochu 
nedobrovolně přiučily práci servírek. Zato 
jsme pak, když se našel pan kameraman, byly 
v televizi! A velmi detailní záběry na naše urči-
té tělesné partie jakbysmet. Dívejte se na svůj 
zadek nebo poprsí přes celou obrazovku…

Trochu veselejší bylo testování špekáčků 
na zahrádce hospůdky u Pinkasů za dost 
chladného dubnového dne, kdy jsme všichni 
úspěšně předstírali letní pohodu, a vůně opé-
kaných špekáčků se linula centrem Prahy. 
Testování švestkových povidel, z nichž se 
jedny tak strašně nepovedly, že vzorek mnozí 
porotci odmítali pozřít (pro uklidnění spotře-
bitelů – tato povidla se již nevyrábějí). 
Rozhovor s pánem, který vymyslel margarín, 
a jeho dojemně nostalgické vzpomínání na sta-
ré dobré časy a přátele z firmy, kteří již nežijí. 
Vybavuje se mi i nelibé aroma produktů, které 
i přes dobré skladovací podmínky nevydržely 
až do soudného dne testování. Jeďte si přes 
půl Prahy s plesnivým loveckým salámem jako 
zapáchajícím spolujezdcem! Vzorky jsme samo-
zřejmě nakoupily nové. A byly při práci s nimi 
a chladicími taškami mnohem obezřetnější. 
Výsledky testů jsou zajímavé, zákulisí celé 
show někdy ještě mnohem víc. A hlavně – člo-
věk se toho tolik naučí! Třeba, že si na natá-
čení pro televizi nemá brát příliš obepnuté 
oblečení, že televizní obrazovka zvětšuje a že 
občas za odměnu opravdu přijde den, kdy mů-
žeme sedět v kanceláři a dojídat vzorky…  

Lesk a bída novinařiny
aneb Bridget Jones zasahuje v potravinářském sektoru

Připravila Jana Uhlířová, 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 jsou odhaleny kontrolou

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

  předplatné s dárkem
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Jedinečné spojení karamelu, 
jahod, hořké čokolády a lahodného mléka.
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