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Med je sladké pokušení 
 i trpká nástraha
Nenechte se 
v obchodě okrádat

Mouka nemusí 
být jen bílá

Frutariánem 
na vlastní nebezpečí

Tradiční recepty 
na Velikonoce

TEST: Mléka 
v obchodech  
se není třeba bát

Alžbeta Bartošová:  
Svíčkovou na Slovensku 
neumí jako tady
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testovali jsme pro vás – hladké mouky
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) BIO style
Na dárek se mohou těšit:   Mirka Šimková, Staré Pavlovice 

Petra Sůvová, Olomouc 
Jana Sluková, Liberec

Penny  Market  Vám  představuje  výrobky  ze  světa  Selection,  exkluzivní 
značky  pro  výjimečné  okamžiky.  Přinášíme  na  Váš  stůl  nepřeberné 
množství specialit a  lahůdek mimořádné chuti. Se značkou Selection  je 
vždycky důvod k oslavě. Vysoká gastronomie na Vašem stole. To je řada 
Selection! Více informací na www.penny.cz.

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

Symbolem zeleného jablíčka a textem „Čteme etikety za Vás“ 
jsou v PENNY označeny výrobky, které?

a) mají zelený obal
b)  jsou kvalitní, obsahují méně „éček“ 

a přidané chemie
c) jsou jen z nabídky ovoce a zelenina

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Jaké novinky na trhu 
vyzkoušet?

Ptejte se v naší 
poradně

Výsledky odborných 
i redakčních testů 
potravin

více na www.svetpotravin.cz

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

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

Velikonoční tipy, které by vám neměly 
uniknout, jsou pro vás v rubrice Novinky 
na trhu a Recepty. Inspirujte se nápady, jakou 
sladkou nadílku připravit pro koledníky 
a čím potěšit na svátečním stole své blízké. 
Poradíme vám také, jak o Velikonocích 
nepřibrat, a podíváme se na tradici slavení 
svátků jara po celém světě.

Možnosti nákupu potravin se od jara opět 
rozšiřují i na farmářské trhy. Je bezpečné 
na nich nakupovat? A jaká největší rizika při 
nákupu hrozí? Přečtěte si nejnovější informace 
od dozorových orgánů i osvědčené tipy, na co 
na trzích dávat obzvláště pozor.

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 najdete 
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, zkušenosti s nákupem potravin 
a přidávat komentáře k aktuálním událostem. 

Najdete na webu
www.svetpotravin.cz

společně s probouzející se přírodou se začínají ze zimního 
spánku probouzet také farmářské trhy, na které se těší 
tisíce věrných fanoušků po celé republice. Nejčastěji 
na nich nakupujeme ovoce a zeleninu, na druhém místě 
nás podle průzkumů lákají farmářské mléčné výrobky. 
Právě na mléko se zaměřil velký test, do kterého jsme 
tentokrát zařadili šestadvacet výrobků. A do souboje se 
s mléky průmyslovými pustila i čtyři mléka farmářská. 
Za mnohdy vyšší cenu od nich očekáváme poctivé, o nic 
neochuzené složení a autentičnost. Měla by tedy mít oproti 
mlékům velkých firem konkurenční výhodu. A skutečně, 
na zlatém stupínku v jedné kategorii stanulo farmářské 
mléko – odborníci na něm ocenili relativně vysoký obsah zdraví prospěšných látek 
a také vynikající chuť. 
Jasný důkaz, že farmářské produkty jsou prostě lepší, zdálo by se. Ovšem to by se 
další tři zástupci nesměli umístit naopak až na samém konci našeho žebříčku. Na tyto 
příčky je odsunul především výsledek mikrobiologického vyšetření – jednoduše 
řečeno, ač jsou samozřejmě všechna tepelně ošetřena, bakterie se v nich začaly 
množit ve vyšší míře než v mlécích průmyslových. V jednom případě dokonce tak 
moc, že mléko, ač před dobou spotřeby a ve správných skladovacích podmínkách, 
začalo vykazovat známky kažení. Marná sláva, hlavní nevýhodou farmářské 
výroby zůstává, že je ve srovnání s tou průmyslovou nestandardizovaná. A tak jsou 
průmyslová mléka možná zaměnitelná jedno s druhým, tak nějak neoriginální 
a neosobní, ale velmi pravděpodobně v očekávané a stabilní kvalitě. 
V žádném případě není naším cílem brojit proti farmářským produktům. Nicméně 
jakkoli sympatický nám prodej ze dvora či na trhu může být, musíme si uvědomit 
přítomné riziko, že výrobek možná nebude chutnat stejně jako posledně a ne vždy 
splní naše očekávání. Pokud však toto riziko přijmeme jako součást naší farmářské 
nákupní filozofie, nic nám nebrání popadnout košíky, vyrazit na trh a při družném 
rozhovoru s farmářem zjistit třeba i to, jak se jmenovala stračena, od které nám 
mléko minule tak chutnalo. 

Krásný duben přeje
Kateřina Kmecová, editorka
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Přečtěte si
Sladká kuchařka
Kuchařka  je  knihou  z  pro-
dukce „Jamie Oliver’s FOOD 
Tube“, což je komunitní kanál 
Jamie  Olivera  na  YouTube, 
který  sleduje  více než milion 
odběratelů.  Sladká kuchařka 
je rozdělena do kapitol podle 
ročního období. Ne proto, že 
se  v  nich  používají  sezonní 
suroviny, ale hlavně proto, že 
vyvolávají  jedinečné  pocity, 
které  souvisejí  s  určitým  ob-
dobím v  roce. Takže ať bude 
jakákoliv  roční  doba,  bude-
te  si moct  vybrat  nějakou  tu 
rošťáckou laskominku. Kromě receptů na báječné cupcakes 
a dorty však v knížce naleznete i celou škálu užitečných ná-
padů a tipů pro pečení, zdobení a uchovávání dortíků, polev 
a zdobení. Nic tady není příliš komplikované, takže nemáte 
žádnou výmluvu, proč to nezkusit. Vydává MLD Publishing, 
doporučená cena je 267 Kč.

Jez, abys žil
Světoznámý  lékař  a  autor 
bestsellerů  Joel  Fuhrman 
ukazuje,  jak  si  můžete  vy, 
vaši  přátelé  a  členové  vaší 
rodiny  vybudovat  a  udržet 
zdraví a štěstí. Kniha vás pro-
vází od regálů v supermarke-
tu až do chvíle, kdy zasedáte 
k  jídelnímu  stolu.  Obsahuje 
nejnovější vědecké poznatky 
o  výživě,  lahodné  nové  re-
cepty, užitečné tipy jak naku-
povat a vařit, detailní nutrič-
ní hodnoty každého pokrmu 
a inspirativní příběhy lidí, jimž přístup nazvaný „Jez, abys 
žil“  změnil  život.  Je  to ucelený průvodce nezbytnými po-
znatky pro zdravý a vyrovnaný životní styl. Vydává Mladá 
fronta, cena 349 Kč.

Paleo strava pro české jedlíky
Chcete jíst paleo, ale tak tro-
chu  po  česku?  Zkuste  tedy 
tuto kuchařku známé autorky 
receptur  pro  alergiky.  Jezte 
potraviny, pro které bylo naše 
tělo vyvinuto, tedy to, co jedli 
naši  předkové,  než  poznali 
zemědělství! Snížíte si tím ri-
ziko civilizačních chorob, jako 
bonus také zhubnete a syrové 
maso  opravdu  jíst  nemusíte. 
Autorka  recepty  připravila 
dle paleo zásad, ale tu a tam 
ubrala  na  přísnosti,  aby  vy-
šla  vstříc  českým  zvyklostem. Díky  její  fantazii  a  kreativitě 
můžete  v  knize  nalézt  například  moučníky  a  dezerty,  ale 
klasickou mouku v nich nehledejte. Podle této knihy můžete 
připravovat kompletní jídelníček pro celou rodinu – snídaně, 
polévky, hlavní chody, svačiny, lehké večeře, dezerty. Vydalo 
nakladatelství Cpress, cena 249 Kč.
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105 úžasných receptů!  

Jezte potraviny, pro které bylo naše tělo vyvinuto, tedy to, co jedli naši 
předkové, než poznali zemědělství! 

Snížíte si tím riziko civilizačních chorob, jako bonus také zhubnete, a přitom syrové 
maso opravdu jíst nemusíte. Autorka recepty připravila podle paleo zásad, ale tu a tam 
ubrala na přísnosti, aby vyšla vstříc českým zvyklostem. Díky její fantazii a kreativitě 
můžete v  knize nalézt například moučníky a  dezerty, ale klasickou mouku v  nich 
nenajdete. 

Podle této knihy můžete připravovat kompletní jídelníček pro celou rodinu – 
snídaně, polévky, hlavní chody, svačiny, lehké večeře, dezerty. 

Autorka Hana Šimková je známá svými úspěšnými kuchařskými 
knihami pro strávníky trpící alergiemi – České bezlepkové pečení, 
České bezlepkové slavnostní pečení, Bezlepková, bezmléčná 
a bezsojová kuchařka – a nyní připravuje Pohankovou kuchařku. 
Velký úspěch sklidila na  své prezentační akci na  veletrhu Svět 
knihy 2014.   

Hana Šimková

PALEO
STRAVA PRO ČESKÉ JEDLÍKY

Hana Šimková

Volnější pojetí 
kompletního paleo jídelníčku

STRAVA PRO ČESKÉ 
JEDLÍKY

PALEO

Objednávky knih: 
www.albatrosmedia.cz 
eshop@albatrosmedia.cz 

Bezplatná linka:
800 555 513

ISBN 978-80-264-0666-2

V kompletní nabídce naleznete
již více než knižních titulů

z mnoha zajímavých oborů
4 400

Navštivte
nášweb! 9 788026 406662
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emRáj vinařů 22. až 24. dubna

Nenechte si ujít 18. ročník největšího veletrhu 
vín, destilátů a pochoutek. Třídenní akce Víno 
a delikatesy se koná tradičně na Výstavišti 
v Holešovicích. Každý den je tematicky zaměřen 
na vína z určité lokality, ochutnáte tak nápoje české 
i zahraniční. K nim budou vystavovatelé prezentovat 
vhodné delikatesy jako sýry, uzeniny či paštiky.

Víno jen pro odvážné 18. až 19. dubna
Mělničtí vinaři zvou všechny milovníky vína, 
ale i památek města Mělník na již sedmý 
ročník Vinné noci. Návštěvníci budou 
za vinaři putovat mělnickými sklepeními, 
ochutnávka místních vyhlášených vín se 
bude odehrávat ve starobylých prostorách 
v centru města, a to za příhodného 
hudebního doprovodu.

Řekněte sýr 25. dubna
Poslední dubnovou sobotu bude Muzeum 
Drahanské vrchoviny zasvěceno sýrům. 
Během originálního Sýrobraní ochutnáte 
sýrové lahůdky od velkých i menších výrob-
ců z celé Moravy. Kromě gastronomického 
zážitku ocení děti i dospělí představení 
řemeslníků o zpracování ovčí vlny.

kalendárium

Zdraví v hlavní roli 17. až 19. dubna
Desátý ročník mají před sebou veletrhy Biostyl 
a Zdraví, konané na pražském Výstavišti. První 
z nich je určen vystavovatelům s certifikovanými 
bioprodukty – potravinami, kosmetikou a doplňky 
stravy. Druhého se účastní producenti kvalitních 
regionálních potravin a výrobků z oblasti 
zdravého životního stylu.

Hrad a zámek Staré hrady pořádá tradiční 
Valdštejnské slavnosti vína. Pod dohledem 
vévody Albrechta z Valdštejna na vás čeká 
ochutnávka těch nejlepších českých a moravských 
vín, středověký jarmark, pohádkové vinobraní 
pro děti i souboj mušketýrů. Chybět samozřejmě 
nebudou ani vybrané regionální pochoutky.

Hody na hradě 11. dubna

4. až 5. dubnaStaročeské svátky
Historie a tradiční kuchyně se o Velikonocích 
potkávají pod střechou hradu Bítov. Pro 
návštěvníky jsou připraveny speciality 
staročeské kuchyně připravované v jarním 
období. Zájemci uvidí, jak se vařilo 
na kachlovém sporáku a otevřeném ohni. 
Ochutnají uzeniny, buchty, bramborové či 
škvarkové placky a lívance.
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Jablko na ledu
Řady stále oblíbenějšího alkoholického jablečného nápoje cider nyní 
rozšiřuje novinka Kingswood Dry. Od klasické verze se liší především 

méně sladkým chuťovým profilem, který působí jako vítané 
osvěžení.  Nižší  obsah  cukru  navíc  dává  lépe  vyniknout 
aroma  šťavnatého  zeleného  jablka  doprovázeného  vůní 
zralých a pečených  jablek. Novinka  se oproti  klasickému 
Kingswood cideru vymezuje nejen chutí, ale také novým 
vzhledem – najdete ji podle etikety zelené barvy. Namís-
to dosavadních 4,5 % obsahuje varianta Dry 5 % alkoho-
lu, nejlépe si ji vychutnáte na ledu. Cider v láhvi seženete 
v běžné síti prodejen, doporučená cena je 27,90 Kč (0,4 l).

Zatočte s jarní únavou
Se začátkem jara bohužel nepřichází jen toužebně očekávané sluneč-
né počasí, ale také jarní únava, která dokáže pěkně potrápit nejednoho 
z nás. Pokud si letos chcete první teplé dny užít bez těchto nepříjem-
ných pocitů, vyzkoušejte Ascoffin. Rozpustný nápoj v prášku vám dodá 
potřebnou energii a okamžitě nastartuje všechny smysly. Díky vysoké-
mu obsahu kofeinu a vitaminů slouží jako povzbuzení při únavě a vy-
čerpání z fyzické či psychické zátěže. Nápoj je dochucován sladidlem 
stévie a mohou si ho tedy dopřát i ti, co si hlídají linii. Každé balení ob-
sahuje deset sáčků, nápoj zakoupíte na e-shopu www.bio-medica.eu 
a v lékárnách za doporučenou cenu 90 Kč.

Pro malé i velké
Lámete  si  hlavu,  jak  naučit  vaše  děti  jíst  mléčné  výrobky?  Oblíbené 
kreslené  postavičky  vám  pomohou.  V  prodejnách  Lidl  je  najdete  pod 
značkou Pilos Smetanový krém (vanilka, čokoláda) a Smetanový krém 
Duo  se  známými  kreslenými  postavičkami  Tweety,  Sylvester  a  Bugs 
Bunny. Smetanový krém (80 g) koupíte za 8,90 Kč, Duo (140 g) za 12,90 Kč.

Dospělí  si  mohou  nově  vybrat  ze  čtyř  osvěžujících 
variant  Jogurtu  asijský  styl  –  liči 

a  černý  bez,  ananas  a  zázvor, 
pitaya a limetka nebo 
pomeranč  a  opuncie.  Jogurt 
(150 g) stojí 10,90 Kč.

Jde to i bez mléka
Pokud  patříte  mezi  lidi  trpící  nesnášenlivostí  laktózy,  chystáte  se 
na redukční dietu či jen chcete vyzkoušet něco nového, jsou pro vás 
obilninové nápoje správnou volbou. Neobsahují cholesterol, laktózu 
ani mléčnou bílkovinu kasein, a ačkoliv jsou příjemně nasládlé, mají 
minimální obsah tuku i cukru a jsou velmi dobře stravitelné. Nápoje 
Isola Bio můžete zakoupit v mnoha různých variantách a příchutích, 
například rýžový přírodní, mandlový, kokosový, lískooříškový či špal-
dový nápoj. Můžete jimi nahradit mléko ve všech běžných stravovacích 
návycích. Na vaření a pečení pak využijete kokosový, špaldový nebo 
rýžový krém. Ceny jed-
notlivých  výrobků  se 
liší podle příchutí, více 
informací naleznete 
na www.bioweb.cz.

Praktičtí pomocníci
Dolování majonézy ze sklenic odzvonilo. Hellmann's přichází 
s  novinkou majonéz  a  tatarské  omáčky  v  praktickém plasto-
vém  balení.  Vybrat  si můžete  hned  ze  čtyř možností  – Majo-
nézu  na  bagety,  Tatarskou  omáčku 
na  bagety,  Majonézu  s  karamelizo-
vanou cibulkou a Majonézu s příchu-
tí  česneku.  Vhodné  jsou  například 
do baget, sendvičů, tortill či ke grilo-
vanému masu. Všechny se prodávají 
v  250 ml  balení,  pořídíte  je  za  cenu 
39,90 Kč.

Popcorn do kapsy
Tic Tac uvádí na trh nové, velké balení o hmotnosti 98 gramů, což je 

přesně 200 bonbonů. U  této novinky upravuje  také 
design  krabičky,  která  kopíruje  tvar  bonbonů 
uvnitř.  Dvousetkusové  balení  bude  k  dostání 
v  příchutích  Strawberry  Mix,  Orange  a  Mint. 
Ve  velké  krabičce  najdete  také  novou  příchuť 
Tic Tac Popcorn.  Jedná  se o netradiční,  avšak 
autentickou chuť voňavé pražené kukuřice. Pozor, 
jde o limitovanou edici, která bude v obchodech 
k dostání jen do vyprodání zásob. Cena za velké 
balení (98 g) bude u všech příchutí 59 Kč.

Mlsání bez výčitek
Pokud vás v práci honí mlsná, zkuste ochutnat novinku z řady Karlo-
va Koruna, ovesné sušenky Martinky. Jsou vyrobeny podle tradičního 
receptu a českým výrobcem. Zvolit můžete variantu bez 
polevy,  či  s  kakaovo-mléčnou  polevou.  Sušenky  (220 g) 
jsou k dostání za cenu 19,90 Kč. Zdravou svačinku může-
te  doplnit  jogurtovým  nápojem Boni  s  jahodovou  nebo 
broskvovou  příchutí.  Cena 
za balení (400 g) je 16,90 Kč. 
Oba produkty zakoupíte 
v prodejnách Penny.

Extra tenké, extra křupavé
Švédská společnost Wasa uvádí na český  trh novinku – Delicate 
Thin Crisp.  Extra  tenké  křupavé  plátky  chleba  jsou  k  dostání 
ve  dvou  příchutích:  sezam  s  mořskou  solí  a  rozmarýn  se  solí. 

Křehké  krekry  jsou  vyrobeny  z  čistě 
přírodních  přísad  bez  konzervatů 
a  dalších  aditiv.  Mohou  se  podávat 
s  oblohou,  pomazánkami,  k  dipům, 
ale  i  jako  alternativa  slaných  chipsů 
k  večernímu  mlsání.  Doporučená 
maloobchodní cena je 79,90 Kč za 190 g 
balení obsahující dva praktické balíčky.

novinky na trhu
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První ročník soutěže Nejoblíbenější restaurace v rámci projektu Restaurant Tip zná své 
vítěze. Vyhlašovatelem soutěže se stala Asociace hotelů a restaurací ČR, o vítězích rozhodlo 
více než 5000 hlasujících. Celkovým vítězem se stala pražská restaurace Ambiente Brasileiro. 
Na čele v jednotlivých krajích se pak umístily restaurace U Sapíků (Středočeský kraj), Šupina 
a Šupinka (Jihočeský kraj), U Štěpána (Plzeňský kraj), Statek Bernard (Karlovarský kraj), Černý 
orel (Ústecký kraj), Saiko Cuisine (Liberecký kraj), Na Faře (Královéhradecký kraj), U Zběhlíka 
(Pardubický kraj), Tři knížata (Vysočina), Restaurace U Tlustých (Jihomoravský kraj), Potrefená 
husa (Olomoucký kraj), Valašský šenk (Zlínský kraj), Ondráš (Moravskoslezský kraj).

Kde vám dobře uvaří

Regionální potraviny se nově dostanou k mnohem většímu počtu zákazníků. V supermarketech 
Billa je nyní objevíte ve speciálních Regionálních regálech. Výrobky od lokálních pekařů budou 
umístěny ve speciálně označených koších a ostatní výrobky jako mléčné produkty či maso budou lákat 
zákazníky k nákupu pomocí stylových tabulí. Nakupující vždy spolehlivě pozná, že si vybral produkt 
z vlastního regionu. V letošním roce se regionálních koutků dočkají vybrané prodejny v Čechách, ty 
moravské budou následovat v průběhu roku 2016. Praha si bude muset na zařazení do projektu počkat 
do listopadu 2016, zato se však dočká výběru toho nejlepšího regionálního zboží z celé republiky.

Výrobky z vašeho kraje

Letošní Salon vín, nejvyšší soutěž vín v České republice, zná všechny své vítěze, kteří vzešli 
z 1646 moravských a českých vín. Kolekce se skládá ze 74 bílých vín, 23 červených, jednoho 
růžového a dvou šumivých. Šampionem Salonu vín se stalo Rulandské bílé Ego75, výběr 
z hroznů 2013 Zámeckého vinařství Bzenec. Stejné vinařství vyhrálo i loni a předloni. Nejvíce 
zástupců bude mít pak Vinselekt Michlovský, celkem osmnáct vzorků. Nejvíce oceněných vín 
pochází z mikulovské (28 vín) a velkopavlovické (26 vín) oblasti, Čechy jsou zastoupeny třemi 
vzorky. Všech sto oceněných lahví budete moci ochutnat i zakoupit po celý zbytek letošního 
roku ve sklepních prostorách státního zámku ve Valticích.

Známe letošní šampiony
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co se kde šustne

Nejprestižnější kuchařská soutěž Bocuse d’Or dala světu nové šampióny. Finálového 
klání, které ukončilo téměř dvouletý proces výběru, se zúčastnilo 24 šéfkuchařů z ce-
lého světa. Zlato pro sebe získal Orjan Johannessen z Norska. Na druhé místo dosáhl 
Philip Tessier z USA, bronz si odvezl Tommy Myllymaki ze Švédska. Letošní výběr in-
grediencí padl na perličku z francouzského regionu les Landes a říčního pstruha z jižní 
Francie. Ve svých pokrmech museli šéfkuchaři využít čerstvé suroviny, které nakoupili 
na tržišti přímo v areálu soutěže. „Soutěž představuje špičkové šéfkuchaře z celého 
světa. Všichni kandidáti podstoupili dlouhou a náročnou přípravu, jejíž cílem bylo 
skloubit techniku s uměleckým talentem,“ vysvětluje Paul Bocuse, zakladatel soutěže.

Zlato putuje na sever

Stále více piva vypijí Češi z plechovek. Jejich podíl na trhu vzrostl za posledních dvacet 
let čtyřnásobně, v loňském roce dosahoval již 6 %. Růst produkce souvisí podle Českého 
svazu pivovarů a sladoven s vyšším vývozem i rozšiřující se výrobou pivních mixů, 
které se v plechovkách většinou prodávají. Přes tento trend je ale stále tuzemský 
podíl plechovkového piva výrazně nižší než průměr v Evropské unii, který dosahuje asi 
30 %. Při prodejích baleného piva v českých obchodech pivo v plechovkách tvoří pouze 
desetinu prodaného moku. Více než dvě třetiny prodejů tvoří pivo ve skleněných lahvích, 
zhruba pětinu představují nápoje v plastových lahvích.

Zlatý mok z plechu

www.svetpotravin.cz 7



www.svetpotravin.cz8

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Prodávající je podle zákona o ochraně 
spotřebitele povinen prodávat výrobky 
za ceny sjednané v souladu s cenovými 
předpisy a také je při prodeji správně 
účtovat. Musí informovat spotřebitele 
o ceně zřetelným označením výrobku či 
ji jinak vhodně zpřístupnit. Zboží musí 
být označeno cenou platnou v okamžiku 
nabídky, spotřebitel tedy musí být 
seznámen s cenou konkrétního výrobku 
dříve, než se rozhodne jej koupit. Pokud 
obchodník svou povinnost poruší, může 
mu být správním orgánem uložena pokuta 
do výše 5 milionů korun. 

Pojďme si teď představit několik praktických 
případů, se kterými se každý spotřebitel 
může při svém nákupu setkat a jak se má 
v této situaci zachovat.
 
Případ 1 (dopis čtenáře):
V obchodě jsem narazil na pult, kde bylo 
avizováno, že kuřecí špalíky jsou zlevněné 
o 50 %, a kde byla uvedena stará a nová 
cena za 1 kg. Balíčky jsem vzal a začal 
pátrat po aktuální ceně za kus, protože ani 
jeden z balíčků novou cenovkou opatřen 
nebyl a váha se pohybovala mezi šesti až 
sedmi sty gramy. Obsluha mi poradila, že 

mi to spočtou na pokladně. Tam mi cenu 
za zlevněné zboží namarkovali, a když jsem 
se ptal po ceně jednotlivých balíčků, tak se 
shromážděné prodavačky usnesly, že si tu 
slevu asi umí spočítat samotná kasa. Ale 
kolik to dělá, to není vůbec jasné, protože 
paragon, kde jsou jednotlivé položky 
vytištěny, vyjíždí až po zaplacení celého 
nákupu. Rezignoval jsem a zaplatil tak 
říkajíc naslepo. A proto se ptám – copak 
cena není u balíčkovaného masa povinným 
údajem? Nebo je to tak, že obchod svým 
zákazníkům správně bystří mysl početními 
úlohami – kolik je 0,678 kg krát 44,90 Kč? 
Samozřejmě není vaší povinností 
propočítávat si cenu zboží po slevě. 
Prodávající musí informovat spotřebitele 
o ceně prodávaných výrobků nebo 
poskytnutých služeb zřetelným 
označením, a to i v případě, že na něj 
byla poskytnuta sleva. Spotřebitel má 
právo být vždy seznámen s cenou platnou 
v okamžiku nabídky. V žádném případě 
není možné zákazníka s cenou seznámit až 
v okamžiku placení, tedy v momentě, kdy 
zboží projde pokladnou a je započítána 
kusová cena výrobku.

Potraviny nakupujeme všichni, většina z nás dokonce 
denně. Existuje řada faktorů, podle kterých se o koupi 
výrobků rozhodujeme. Mezi ty nejdůležitější patří 
samozřejmě cena. Zákon jasně definuje, jakým 
způsobem musí obchodník o ceně prodávaného zboží 
informovat, ačkoli zkušenosti mnohých ukazují, že 
teorie se s praxí vždy neshoduje. Na co má spotřebitel 
v případě pochybných praktik právo?

potravinová policie

Ceny nejsou  
králíci v klobouku
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Případ 2:
V regále vidíte dva bílé jogurty, jeden o váze 
130 g a jeden o váze 180 g, a uvažujete, 
který z nich je cenově výhodnější. Musíte si 
v takovém případě vytahovat kalkulačku 
a cenu zboží přepočítávat na 1 kilogram, 
abyste měli srovnání? 
Uvedení pouze prodejní ceny výrobku 
nestačí, musí být uvedena i tzv. měrná cena, 
tedy cena za měrnou jednotku množství 
zboží (1 kilogram, 1 litr či například 1 metr). 
Většinou tuto praxi dodržují super- či 
hypermarkety, ale co malé obchody? 
Ačkoli to mnohé spotřebitele a možná 
i obchodníky překvapí, od 1. května roku 
2014 vznikla povinnost uvádět kromě ceny 
prodejní i cenu měrnou všem prodejcům. 
Od tohoto data přestala platit jakákoli 
výjimka a měrné ceny by měli uvádět 
i prodejci v malých obchodech při pultovém 
prodeji s obsluhou, při prodeji formou 
samoobsluhy na prodejní ploše menší než 
400 metrů čtverečních a také u výrobků 
nabízených v prodejních automatech. 
Pokud obchodník ceny neuvádí, vystavuje 
se riziku pokuty od živnostenského úřadu či 
České obchodní inspekce.

Případ 3:
Vyhlídnete si v regále kávu zlevněnou ze 
100 Kč na 64 Kč. Ovšem všimnete si, že 
na pokladě vám účtují cenu plnou. Jak 
v takovém případě postupovat? 
Obchodník v tomto případě porušil svou 
povinnost zboží správně účtovat. Jak již bylo 
řečeno, zákazník musí být vždy informován 
o ceně platné v okamžiku nabídky a cena 
uvedená na regále by se měla shodovat 
s cenou účtovanou na pokladně. Spotřebitel 
se může domáhat zaplacení ceny uvedené 
na regále či samotném výrobku, či 
zboží nechat z nákupu vyřadit. V praxi 

většinou v supermarketech tento problém 
na pokladně nevyřešíte, pokladní nemají 
pravomoc cenu jakkoli ovlivňovat. Zpravidla 
vás odkážou na informace, kde vám 
rozdíl mezi cenou uvedenou a účtovanou 
proplatí. V případě, že obchodník rozdíl 
proplatit odmítne, doporučujeme zboží 
nechat vyřadit z nákupu a peníze si nechat 
vrátit. Česká obchodní inspekce může 
v takovémto případě udělit obchodníkovi 
pokutu, nemá však pravomoc ho nutit, 
aby zboží zákazníkovi za cenu uvedenou 
na regále prodal.

Případ 4 (dopis čtenáře):
V povánočním čase jsem vyrazil koupit 
si uzené koleno. Prodavačka byla velice 
ochotná a přiznám, že když jsem zjistil, 
že u ceny je uvedena 50 % sleva, měl jsem 
prakticky druhé Vánoce. Jenže to jsem, jak se 
říká, chválil den před večerem. Slečna dala 
zboží na váhu a mně začalo být jasné, že 

nastává problém. Na první pohled a rychlý 
součet bylo totiž jasné, že cena odpovídá 
kolenu mnohem těžšímu, než jaké jsem si 
vybral. Okamžitě jsem prodavačku upozornil, 
že nesedí cena, a nastalo krátké dohadování. 
A pak se stala věc, se kterou jsem se ještě 
nesetkal. Prodavačka vytáhla ze stojánku 
cenu se slevou a pod ní se objevila nová, 
dvojnásobná – nezlevněná. „To myslíte 
vážně?“ zeptal jsem se. Odpovědí mi bylo 
vysvětlení, že ona za nic nemůže, protože 
je brigádnice. Copak je možné tahat ceny 
jak králíky z klobouku přímo před zraky 
zákazníků? To se příště budou ceny určovat 
od oka nebo podle toho, jak se kdo bude 
prodavačům jevit? 
I v tomto případě se jedná o porušení 
zákona o ochraně spotřebitele, konkrétně 
povinnosti zboží správně účtovat. „Jestliže 
pracovník pokladny či manažer prodejny 
například sdělí, že cena uvedená na zboží 
bude platit až zítra, a zákazník musí 
zaplatit cenu, kterou uvádí pokladna, 
takové sdělení pracovníka u pokladny 
nemění nic na tom, že se prodávající 
účtováním vyšší ceny dopouští porušení 
zákona. Porušením právní povinnosti je již 
samotné uvedení takové neaktuální ceny,“ 
říká Martin Fröhlich, tiskový mluvčí ČOI. 
Spotřebitel musí být seznámen s cenou, 
za kterou je výrobek v daný okamžik 
prodáván. „Jestliže dojde k přeceňování 
akčních cen v předvečer samotné akce 
a podobně, platí již zmíněné – prodávající 
musí vždy zajistit, aby uváděl aktuální 
cenu, za kterou zboží nabízí,“ dodává 
mluvčí. Opět platí, že ČOI je oprávněna 
uložit prodávajícímu za toto jednání 
pokutu, nemůže ho však donutit, 
aby zákazníkovi prodal zboží za cenu 
uvedenou na výrobku či regále. Jedná se 
o spor mezi dvěma stranami, do kterého 
není ČOI oprávněna zasahovat. 

potravinová policie
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Zájem o zdraví 
Liberecký  magistrát  připravil  pro  ku-
chařky  ze  základních  a  mateřských  škol 
workshop o zdravém stravování.  Podle 
inspekce  z  loňského  roku  používají  ku-
chařky v některých školách málo zdravých 
surovin, jako jsou ryby, mléko, luštěniny či 
ovoce.  Zařazují  naopak  zbytečně  mnoho 
cukru  a  tuků.  „Chceme ukázat,  jak  snad-
né,  ale  především  žádoucí  je  používání 
kvalitních  a  čerstvých  surovin  a  potravin 
při  vyváření  pro  předškolní  a  školní  děti. 
Rádi  bychom  paní  kuchařky  pozitivně 
motivovali  a  zároveň  začali  s  mýcením 
dlouhodobě  zakořeněného  omylu,  že  vy-
užívání  nejrůznějších  náhražek,  dehydro-
vaných směsí, polotovarů a dochucovadel 
je méně nákladné a také zdravé,“ řekl ČTK 
náměstek primátora Ivan Langr.

Zanedbaná 
hygiena
Od začátku letošního roku dohlíží na pro-
vozovny  veřejného  stravování  Státní  ze-
mědělská a potravinářská  inspekce.  V  její 
gesci  se  tak  ocitlo  asi  35  000  provozoven 
– restaurací, cukráren, pekáren, vináren, 
barů  či  rychlého  občerstvení.  A  začaly  se 
dít  věci!  Kvůli  nevyhovujícím  hygienic-
kým podmínkám byly zavřeny  již desítky 
provozů  veřejného  stravování.  Inspektoři 
během  svých  kontrol  nalezli  znečištěné 
kuchyně  se  zbytky  jídel,  odpojené  přívo-
dy vody, mrtvý hmyz, živé larvy, myší trus 
a  potraviny  ohlodané  od  myší.  Provozy 
byly  zpravidla  po  odstranění  nedostatků 
a  provedení  opětované  kontroly  znovu 
otevřeny.  S majiteli  všech  restaurací  a  ji-
ných podniků bylo zahájeno správní řízení.

Bič na podvodníky
Vinařský  fond  a  Svaz  vinařů  se  rozhodly 
podniknout  další  kroky  vedoucí  k  po-
tlačování  nekalých  praktik  některých 
prodejců vína, kteří za tuzemská vína vy-
dávají  zboží  ze  zahraničí.  Horní  kruhová 
plocha  záklopky  nebo  šroubového  uzá-
věru  bude  označena  výsečí  ze  známého 
loga  Vína  z Moravy,  vína  z  Čech  v  podo-
bě  skleničky  v národních barvách. Nové 
označování  garantující  domácí  původ 
vín i hroznů bude zatím dobrovolné, vina-
ři by ho ale v budoucnu rádi zapracovali 
do naší legislativy, což je praxe například 
v Rakousku nebo Slovensku.  Nové znače-
ní by spotřebitelům mělo zajistit spoleh-
livou identifikaci tuzemských vín, která 
zákazníci vnímají jako kvalitnější ve srov-
nání se zahraničními.

Nakupujeme 
za méně
Většina potravin v tuzemských obchodech je 
levnější než před rokem, vyplývá z čísel zve-
řejněných Českým statistickým úřadem. Nej-
výrazněji, téměř o 40 % méně, stojí brambory, 
skoro o pětinu níže jsou průměrné ceny jab-
lek. Naopak o desetinu více stojí rajčata, bílé 
víno podražilo o čtvrtinu. „Ceny komodit jsou 
pod výrazným tlakem dovozů a vyplývají ze si-
tuace na evropském trhu, kdy se silné agrární 
země snaží uplatnit za jakoukoliv cenu své vý-
pěstky  a  potraviny,  neuplatnitelné  nejenom 
na ruském trhu,“ uvedla mluvčí Potravinářské 
komory Dana Večeřová. Obchodníci podle ní 
tlačí výrobce k dalšímu snižování cen až o pět 
procent. „Dochází tak ke stále většímu roze-
vírání  nůžek  mezi  spotřebitelskými  cenami 
a cenami výrobců,“ podotkla.

S alergeny 
se zatím perou 
Hygiena  se  hned  od  začátku  roku  pustila 
do kontrol restaurací a jejich povinnosti uvá-
dět alergeny obsažené v pokrmech. Z celko-
vého počtu 1032 kontrol provedených v lednu 
zjistila pochybení ve 130 případech. V někte-
rých provozech byly alergeny umístěny správ-
ně, ale nebyly vztaženy ke konkrétním jídlům. 
Dalším prohřeškem bylo opomenutí informo-
vat i o alergenech obsažených v nápojích a ba-
lených potravinách používaných pro přípravu 
pokrmů  či  u  nebalených  potravin,  například 
pečiva. „Za splnění povinnosti nelze považo-
vat situaci, kdy je tato informace poskytnu-
ta  až  na  výslovnou  žádost  spotřebitele.  Ten 
musí být dopředu jasným způsobem zpraven 
o  tom, kde  informaci obdrží,“ uvedl pro ČTK 
hlavní hygienik Vladimír Valenta.

Všeho moc  
škodí
Abychom byli ve formě, musíme do svého 
jídelníčku zařazovat zdraví prospěšné po-
traviny. Ovšem ani s nimi by se to v žád-
ném  případě  nemělo přehánět, uvádí 
dietoložka  Keri  Glassmanová  pro  server 
Women’s  Health  magazine.  Pozitivní 
účinky  i  těchto  zdravých potravin ocení-
me  jen  v  omezeném  množství,  při  nad-
měrné konzumaci mohou naopak způso-
bit  zdravotní  komplikace  nebo  přibírání 
na  váze. Bohužel  řada  z nás má v dobré 
víře tendence se těmito potravinami pře-
jídat. Týká se to například avokáda, které 
je  relativně  tučné. Pokud si budeme pří-
liš často pochutnávat na banánech nebo 
chia semínkách, mohou nám hrozit potí-
že s trávicím traktem. 

palec nahoru, palec dolů
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Med je na jedné straně lidovým všelékem, na straně druhé jednou z nejčastěji 
falšovaných komodit na českém trhu. Jaké jsou blahodárné účinky 
tekutého zlata, jaké mýty s ním máme nejčastěji spojené a pro koho není 
jeho konzumace vhodná? A co nejčastěji trápí české včelaře, kteří vyznávají 
poctivou a kvalitní práci?

Sladké 
      pokušení 
   i trpká 
 nástraha

zaostřeno
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Lék na všechny neduhy

Ve srovnání se zahraničím je naše spotřeba 
500 g medu na osobu a rok zanedbatelná. 
Zatímco dříve byly využívány potraviny 
k boji proti nemocem a k prevenci, dnes se 
vědomosti o jejich léčivém účinku pomalu 
vytrácejí. Trendem dnešní doby je zkracování 
času na přípravu pokrmů, což podporuje 
potravinářský průmysl výrobou polotovarů. 
Vedle toho se však naštěstí objevuje i trend 
jiný, vyznávající návrat k čistě přírodním 
produktům, mezi něž patří i med.

Nejčistší potravina 
Med je sladká látka, kterou včely produkují 
z nektaru květů nebo z výměšků živočišných 
producentů medovice. Tento produkt včely 
sbírají, přeměňují, obohacují výměšky 
hltanových žláz a ukládají do buněk 
plástů v úle. Je to tedy látka přírodního 
původu, do které po odebrání z úlu nesmí 
být nic přimícháno, ani z ní nesmí být nic 
odstraněno. Jedná se o potravinu, která 
je nejméně zasažena cizorodými látkami 

znečišťujícími životní prostředí. Samy včely 
slouží jako biologický filtr, med může být 
kontaminován či falšován jedině člověkem.
Lidově se říká, že je med plný vitaminů. 
Ve skutečnosti jich však obsahuje relativně 
málo. Obsahuje ovšem velké spektrum 
prvků, z nichž některé jsou biogenní, tedy 
nezbytné pro život a účinkující již v malých 
dávkách. Asi 95 % látek v medu tvoří 
sacharidy, převážně jednoduché. Nejvíce 

rubrika podporována
zaostřeno

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Otázka, jakou roli má hrát med ve stravě, v prevenci nemocí 
a léčebné výživě, je i dnes aktuální. Ve 21. století, kdy je cukr 
produktem potravinářského průmyslu a medicína na vysoké 
úrovni, se význam medu dost změnil. Med je dražší než 
cukr a jeho využití je omezeno na občasné dochucení čaje, 
případně k namazání na pečivo. Přestože se u nás vytočí 
asi osm tisíc tun medu ročně, jen přibližně polovina je 
zkonzumována na domácím trhu.
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jsou zastoupeny fruktóza a glukóza, které se 
snadno vstřebávají přímo do krve a mohou 
tedy rychle doplnit energii. Z minerálních 
látek je med nejbohatší na draslík. Obsahuje 
i několik desítek antioxidantů, z tohoto 
hlediska jsou cenné zejména smíšené 
květové medy pocházející z mnoha druhů 
rostlin, a tudíž s nejpestřejším složením.

Pomáhá zažívání 
O uplatnění medu v preventivní a rege-
nerační výživě není pochyb. Med patří 
mezi potraviny a není proto přípustné psát 
na etiketách údaje o jeho léčivých účincích. 
Jeho využití vychází z lidového léčitelství 
a mělo by spočívat zejména v podpoře jiné, 
vědecky ověřené léčby. Obecně je med 
ceněn pro své antibakteriální působení. 
Proto je nejčastěji využíván při léčbě 
nachlazení a zánětu horních cest dýchacích. 
Tento antibakteriální efekt lze uplatnit i při 
vředových chorobách, kde navíc vysoká 
viskozita medu chrání stěnu žaludku a střev 
před účinkem trávicích šťáv.
V trávicí soustavě člověka se projevuje 
dietetický účinek medu úpravou střevní 
peristaltiky. Působí jako mírné a přirozené 
projímadlo v případě zácpy, naopak při 
průjmech pomáhá hradit ztráty draslíku 
a ostatních látek.

Medem proti stresu
V medu přítomný cholin reguluje 
metabolismus tuků v játrech, čímž pomáhá 
zamezit jejich ztučnění. Je také nezbytný pro 
tvorbu acetylcholinu, který snižuje krevní 
tlak a rozšiřuje cévy. Velmi rychle se však 
v těle odbourává, takže jde spíše o podpůrný 
a krátkodobý efekt. Med lze rovněž využít 
jako prostředek při onemocnění ledvin. 
Téměř neobsahuje bílkoviny, které by ledviny 
zatěžovaly a přitom má dostatek energie 
a biologicky aktivních látek. Glukóza v medu 
reguluje osmotický tlak v krvi a tkáních, který 
bývá při nemocech ledvin narušený.
Pro pozitivní působení na kardiovaskulární 
systém je nejvíce ceněn med medovicový 
a pohankový, jenž je bohatým zdrojem 
rutinu. Rutin pomáhá zvyšovat pružnost cév 
a rozšiřuje je. 

Za zmínku stojí i ovlivnění nervového 
systému. Medu jsou připisovány 
protistresové účinky, podpora psychické 
kondice, působí jako mírné antidepresivum.

Pozor na zuby?
Vzhledem k tomu, že alergie na med 
je poměrně vzácná, lze v souvislosti 
s vedlejšími účinky hovořit hlavně 
o opatrnosti při nadváze a obezitě. 
Energetická hodnota medu je 1300 kJ 
ve 100 g. K úplnému vyloučení medu ze 
stravování při snaze o redukci však není 
důvod, vždy je třeba vyjít z konkrétní 
skladby jídelníčku a kombinací s ostatními 
potravinami. Med obsahuje chrom, který 
zvyšuje účinek inzulínu v těle. Druhy medu 
s vyšším obsahem fruktózy mají oproti 
řepnému cukru ještě navíc i nižší glykemický 
index. Přesto však nelze jeho používání při 
onemocnění cukrovkou obecně doporučit. 
Hojně diskutovaným tématem je vliv 
konzumace medu na kvalitu zubní skloviny. 
V dřívějších letech byl rozšířen názor o tzv. 
medových zoubcích, novější vědecké práce 
však toto tvrzení odmítají s tím, že původcem 
problémů je spíše řepný cukr. Med naopak 
obsahuje vápník a fosfor, potřebné pro 
metabolismus sacharózy, takže organismus 
nemusí tyto prvky odebírat ze zubní skloviny. 

Nízké pH medu je navíc nepříznivé pro růst 
a množení bakterií. Přesto platí obecné 
doporučení, že po konzumaci medu je 
vhodné vyčištění zubů.      
Jinak je med v dětské výživě velmi žádoucí, 
ideálně jako náhrada sladkostí z řepného 
cukru. Nedoporučuje se však jeho podání 
do jednoho roku dítěte, a to kvůli možným 
sporám bakterie clostridium botulinum 
produkující botulotoxin. Růst této bakterie 
ve střevě dospělého člověka nebo staršího 
dítěte zastaví střevní flóra, ale v zažívacím 
traktu kojence s nevyzrálou mikroflórou 
a imunitou se mohou spory bakterie množit 
a vytvářet jedy. Není tedy správné potírat 
dudlík či bradavku při kojení medem, ani jím 
doslazovat kojenecké kaše.

Jen kvalitní med pomáhá
Nezapomínejme však, že má-li med působit 
léčivě, musí jeho obsažené složky zůstat 
v původní podobě. Řada citlivých a tělu 
prospěšných látek se ničí vysokou teplotou 
nebo velmi dlouhým skladováním. Proto 
med, od kterého čekáme léčivé účinky, 
kupujme nejlépe od známých a ověřených 
včelařů a skladujme při pokojové teplotě, 
v uzavřených nádobách. Ty chrání 
med před vzdušnou vlhkostí a přímými 
slunečními paprsky. 

zaostřeno

Květový neboli nektarový med: pochází 
většinou z lučních květů, ovocných stro-
mů, z lípy či akátu a dalších. Mívá světle 
zlatou barvu a krystalizuje dříve než med 
medovicový. 
Lesní neboli medovicový med: pochází 
z  medovice, šťávy získávané z  výměšků 
hmyzu, kterou vylučují například mšice. 
Je tmavší, většinou hnědý s  červenými 
odstíny. Krystalizuje později než med 
květový.

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ

Med patří k nejčastěji falšovaným komo-
ditám na našem trhu, v loňském roce ne-
uspělo při kontrolách prováděných SZPI 
60 % medů. Některé „medy“ jsou jen 
směsí kukuřičného škrobu, třtiny a siru-
pů. Med je podle legislativy jednoslož-
kovou potravinou, do které je zakázáno 
přimíchávat jiné složky, s výjimkou jiných 
druhů medu. Při falšování se do  medu 
přidává nejčastěji barvivo či oligosachari-
dy k naředění medu. Vysoký obsah hyd-
roxymethylfurfuralu pak ukazuje na ne-
šetrné zacházení při vysokých teplotách, 
a tím jeho znehodnocení.

FALŠOVÁNÍ MEDU
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Každý by měl mít  
svého včelaře
Jak se změnilo včelařství od dob Va-
šich začátků?
Radikálně. Dříve se používaly maloprosto-
rové úly, což zvyšovalo rojení včel, výnos 
medu byl nízký. Dnes jsou zvládnuté nároky 
na prostor včel, které mají více místa a ne-
rojí se tolik. Máme k dispozici dokonalejší 
techniku, šlechtěné matky – to vše má vliv 
na výnos medu. Jen pro srovnání: v mých 
začátcích včelaření byl výnos na jedno včel-
stvo asi 3 až 5 kg, dnes je to i 50 kg.

Co ovlivňuje množství vytočeného medu?
V první řadě je to síla včelstev, tedy množství 
včel, které přinášejí nektar do úlu. Jejich 
počet závisí na dobrém vyzimování, tedy 
včasném ošetření včel a zvládnutí nemocí. 
Dalším faktorem je samozřejmě nabídka 
v přírodě a vzdálenost od zdroje. Byť je včela 
schopna zvládnout až pět kilometrů, je tato 
vzdálenost neekonomická, neboť nektar, 
který nasála, cestou spotřebuje. V neposled-
ní řadě je důležitý vliv počasí, pro včelaře 
je ideální slunečno, teplo a bezvětří. Pro 
představu: celoživotní výkon jedné včely je 
asi půl čajové lžičky medu.

Jak je to vlastně s kvalitou medu u nás?
Požadavky na vlastnosti medu a jeho 
prodej jsou zakotveny v zákonech 
a vyhláškách. Otázku, co je považová-

no za med a nároky na jeho chemické 
a fyzikální vlastnosti, řeší vyhláška 
č. 76/2003Sb. Ta mimo jiné stanoví kvali-
tu medu podle obsahu vody, a to u medů 
květových a medovicových na maximál-
ně 20 %, stejně jako v zemích EU. Ovšem 
norma jakosti, nutná pro získání značky 
Český med, má kritéria ještě přísnější. 
Orgánem, kterému přísluší kontrola 
kvality Českého medu, je SZPI. Chov včel 
a zpracování medu pro obchod z hledis-
ka veterinárních předpisů má na starosti 
Státní veterinární správa.

Jaký máte názor na med dovážený ze 
zahraničí?
Bohužel v posledních dvou letech byl vý-
nos medu u nás podprůměrný, což pod-
poruje příliv medu ze zahraničí. Naproti 
tomu, Český med je v zahraničí žádaný, 
i díky našemu centrálnímu systému léče-
ní. Léčení včel pomocí chemických látek 
je u nás pod kontrolou a užívá se tak 
minimální množství léku, že po zaléčení 
jsou zbytky léčiv v medu nezměřitelná. 
To se o medech ze zahraničí říci nedá. 
I proto byla zavedena ochranná známka 
Český med, která má potlačovat falešné 
a klamavé údaje o původu zboží a zame-
zovat dovozu nekvalitních zahraničních 
medů s rezidui antibiotik a sulfonamidů 

či s původci chorob nebezpečných pro 
včely. Také má zamezovat falšování medu 
průmyslově vyráběnými náhražkami, 
například fruktózovými sirupy.

Med patří mezi nejvíce falšované 
potraviny u nás. Jak toto falšování 
nejčastěji probíhá?
Nepoctivý včelař může během snůšky 
včely podněcovat sacharózou nebo jinými 
škrobovými náhražkami. Včely těmito 
látkami přikrmuje, ty surovinu zpracují, 
uloží do medníků, výnos medu je pak vyš-
ší, včelstvo je silnější. Tuto skutečnost lze 
spolehlivě zjistit rozborem. Velcí zpracova-
telé medu mají možnost nastavovat přímo 
med škrobovými látkami a náhražkami 
na bázi cukrů a škrobů. Setkat se můžeme 
i s převařeným medem, čímž se oddaluje, 
až zamezuje krystalizaci, což může být 
lákavé pro prodejce a neznalé zákazníky, 
neboť med je déle „prodejný“. Ovšem 
za cenu ztráty biologicky aktivních látek.

Jak se má tedy spotřebitel při nákupu 
medu orientovat?
Ve stánku u silnice jde o prodej tzv. 
z druhé ruky. Tedy neznáme zpracovatele 
medu, nevíme nic o hygienických pod-
mínkách, v jakých se nachází jeho provoz. 
Dále musíme předpokládat, že prodá-

V roce 1958 jako člen žákovského včelařského 
kroužku vytočil svůj první kilogram medu a od té 
doby je nadšeným včelařem. Václav Kratochvil 
žije a včelaří na jižní Moravě, obhospodařuje šedesát 
včelstev a v ZO ČSV Dambořice zastává funkci 
jednatele. Co však vidí jako včelařovu noční můru? 
A proč je nutné vzít při nákupu medu rozum do hrsti?
Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto autorka
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vající cenu navýšil o svou marži. Za sebe 
pak nemohu doporučit ani nákup medu 
v supermarketu, kdy se často musíme 
spokojit s informací „Vyrobeno v zemích 
EU“. Ideální je nákup u poctivého včelaře 
ze dvora, ve specializovaných včelařských 
obchodech, zpravidla rodinných firmách, 
případně na farmářských trzích. Pokud 
je zpracovatel medu přímo prodejce, jde 
o jeho prezentaci a neměl by si dovolit 
negativní reklamu v podobě nežádoucí 
manipulace s medem.

Co ovlivňuje cenu medu na trhu?
Ceny českého medu začínají na 130 Kč 
za kilogram. Ceny pod 100 Kč vzbuzují po-
dezření, že nemohou vyhovovat přísným 
normám. Obecně má cena medu u nás 
vzrůstající tendenci. V posledních dvou le-
tech byl výnos medu u nás podprůměrný, 
což podporuje příliv surovin ze zahraničí. 
Zejména těch levných ze zemí mimo EU. 
Je samozřejmě na zákazníkovi, kterou 

možnost zvolí. V tomto ohledu je nákup 
medu srovnatelný s koupí vína – buď chci 
kvalitu a záruku ověřené značky, nebo 
se spokojím s vínem krabicovým, ovšem 
za výhodnou cenu.

Jak dlouho vydrží spotřebiteli zakou-
pený med?
Med je hydroskopický, má tendenci vázat 
vlhkost ze vzduchu. Vyšší obsah vody 
pak zvyšuje nebezpečí nežádoucích 
mikrobiologických procesů jako kvašení. 
Proto ho skladujeme v dobře uzavřených 
nádobách, v suché a chladné místnosti, 
ideálně při vlhkosti do 60 % a teplotě 
do 15 °C. Je třeba pamatovat, že med 
velmi snadno přijímá z okolí různé pachy. 
Chráníme ho také před přímým sluneč-

ním světlem. Uváděná záruční doba jsou 
2 roky, ale dobře uskladněný med vydrží 
mnohem déle. Příliš dlouhým skladová-
ním však může ztrácet své aroma i svoji 
biologickou hodnotu. 
Uložený med dříve nebo později zkrysta-
lizuje, což je přirozená vlastnost. Medy 
s vyšším obsahem glukózy, tedy hrozno-
vého cukru, krystalizují rychleji a naopak 
medy s vyšším obsahem fruktózy, cukru 
ovocného, pomaleji. Zkrystalizovaný med 
můžeme opatrně rozehřát ve vodní lázni 
do teploty 45 °C. Nikdy nepoužíváme mi-
krovlnnou troubu!  Zahřátím medu nad 
50 °C lze sice jeho krystalizaci oddálit, ale 
dochází k částečnému rozkladu enzymů 
a zvýšení obsahu hydroxymethylfurfura-
lu, tedy látky, která vzniká při zahřívání 
a dlouholetém skladování a díky níž se dá 
prokazatelně zjistit, zda s medem nebylo 
nevhodně tepelně zacházeno.

Jak vidíte budoucnost včelaření?
Za nejdůležitější považuji zvládnutí ne-
mocí včel, zejména varroázy, jejíž léčení 
pomocí chemických látek není ideální, 
ale v dnešní době jediné možné. Co se 
týká snůšky medu, kvůli řízenému pěs-
tování monokultur je většina přírodních 
plevelů chemicky zničena a chybí tak 
mezičlánky mezi jednotlivými snůškami, 
což je problém. Do budoucna bych uvítal 
snížení věkového průměru včelařů, který 
je stále vysoký. Je třeba podporovat 
a motivovat mladé zájemce, abychom 
měli komu předávat zkušenosti. Byl bych 
také rád za větší propagaci a podporu 
prodeje českého medu, nejlépe přímo 
ze dvora, na konkrétní adrese. Tak jako 
každý dnes máme svého lékaře, přál bych 
všem, aby měli i svého včelaře. 
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Do testu jsme zařadili 14 čerstvých 
a 12 trvanlivých mlék. Čerstvá mléka jsou 
z kategorie plnotučná, mléka trvanlivá jsou 
všechna polotučná. Analýzy i senzorické 
hodnocení probíhalo na Státním veterinár-
ním ústavu Praha. Cenově byla mléka hodně 
nevyrovnaná, přičemž čerstvá mléka jsou 
obecně dražší. Průměrná cena čerstvých 

mlék byla 30 Kč, trvanlivých 21 Kč. Nejdražší 
z čerstvých mlék a vítěz testu čerstvých 
mlék, Vrcovické mléko, stálo 40 Kč, za nej-
levnější vzorky Milkin a Pilos jsme dali 19 Kč. 
Nejdražší z mlék trvanlivých byl vzorek MUH, 
který se umístil na samém chvostu žebříčku 
trvanlivých mlék.

Vápníku méně, bílkoviny v normě
U plnotučného mléka musí obsah tuku 
dosahovat nejméně 3,5 %, což všechny 
vzorky splnily. Výrobce mléka Pilos deklaruje 
tučnost jen 3,2 %, své mléko jako plnotučné 
neoznačuje, nicméně naměřenou hodno-
tou by to této kategorie spadal. U mlék 

trvanlivých se tučnost musí pohybovat mezi 
1,5 a 1,8 %. Většina výrobků se pohybuje 
na dolní hranici, vymyká se jen vzorek MUH 
Trvanlivé mléko, u nějž je naměřená hodno-
ta 1,9 %. Se započtením nejistoty měření tak 
ještě spadá do kategorie polotučných mlék, 
v žádném případě však neodpovídá svým 
deklarovaným 1,5 %. 
Obsah vápníku legislativa neupravuje, 
ale v literatuře se uvádí jako vhodný limit 
nejméně 1200 mg/kg. Průměr u čerstvých 
mlék byl 1153, u trvanlivých mlék byl mírně 
nižší (1147). Obsah bílkovin musí dosa-
hovat nejméně 2,9 %, což splnila všech-
na testovaná čerstvá i trvanlivá mléka. 
Výrobci však měli výrazně větší problém 
s dodržením deklarací na obale – nedodr-
žela ji čtyři čerstvá a tři trvanlivá mléka. 
Je stanoven také limit pro tukuprostou 
sušinu na nejméně 8,5 %. Z čerstvých mlék 
tomuto požadavku pět vzorků vyhovělo 
jen se započtením nejistoty měření, jeden 
nevyhověl. U trvanlivých byl tento problém 
výrazně menší – jeden vzorek prospěl díky 
započtení nejistoty měření, všechny ostatní 
byly zcela v pořádku.

Čerstvé, nebo trvanlivé? Někdo dává z praktických důvodů 
přednost mléku, které vydrží několik měsíců, pro jiného je 
důležitější chuť blížící se čerstvě nadojenému mléku. Vždy by 
však mělo být hygienicky zcela nezávadné a spotřebiteli chuťově 
vyhovovat. Jak dopadlo velké srovnání čerstvých a trvanlivých 
mlék prodávaných na českém trhu? A jak si vedla mléka 
průmyslová ve srovnání s těmi farmářskými?

Kvalita mléka je vyrovnaná 
a velmi vysoká
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, MF Dnes

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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Správná pasterace je základ
Všechna čerstvá mléka byla ošetřena 
pomocí pasterace – výrobky jsou označeny 
jako pasterované, šetrně pasterované či 
vysoce pasterované. U výrobků trvanlivých 
došlo k ošetření metodou UHT. Specifika 
těchto způsobů tepelného ošetření najdete 
v boxech na straně 22. 
Správnost provedení pasteračního procesu 
u čerstvých mlék jsme zkoumali pomocí 
fosfatázového testu. Ten prokazuje, zda 
pasterace proběhla za předepsané teploty 
a po předepsanou dobu a jestli je tedy mož-
né mléko považovat za hygienicky nezávad-
né. Limit pro to, aby mléko bylo shledáno 
v pořádku, je 350 jednotek. Mírně zvýšenou 
hodnotu jsme naměřili u tří vzorků, u mléka 
Farmy rodiny Němcovy dosahovala již 304 
jednotek. To ukazuje, že pasterace nebyla 
zcela funkční, nicméně legislativní limit ani 
v tomto případě překročen nebyl. Tomu, 
že mléko výrobce Farma rodiny Němcovy 
nebylo zcela v pořádku, odpovídají i výsled-
ky mikrobiologického hodnocení. Že mléko 
bylo takzvaně „načaté“, je znát i z nejhorší 
známky ze senzorického hodnocení.

Mikrobiologie až na výjimky bez závad
Všechna čerstvá mléka byla také podrobena 
mikrobiologické zkoušce. Pozitivní je, že 
u žádného ze vzorků nebyly zjištěny listerie. 

Zákon předepisuje také testování na entero-
bacteriaceae, ukazující na znečištění mléka, 
jejichž limit je 10 kolonií. Ten překročily dva 
vzorky – Bio Vavřinec a výrazně mléko Farmy 
rodiny Němcovy (hodnota 930). Zvýšená 
hodnota u celkového počtu mikroorganismů, 
pro něž ovšem neexistují legislativní limity, 
byla zjištěna u pěti vzorků (Bio Vavřinec, Gran 
Moravia, Farma rodiny Němcovy, Moravia 
Farmářské mléko a Milkin). Všechna trvanlivá 
mléka byla v tomto ohledu bezproblémová. 
Prováděla se zde zkouška měření celkového 
počtu mikroorganismů, a to po termostatové 
zkoušce, kdy se mléka nechala po dobu 15 
dní při teplotě 30 °C. Všechny vzorky měly 
tuto hodnotu pod měřitelnou hranicí.

Chutnají standardně
Většina mlék, s výjimkou dvou, vyhověla 
svým vzhledem, barvou, konzistencí, vůní 
a chutí standardu. Výjimku tvořily vzorky 
Naše Bio a Farma rodiny Němcovy. První 
z nich vykazoval nestejnorodou konzis-
tenci s výskytem tukových částic. Jedná 
se o mléko nehomogenizované, takže tuto 
vlastnost nelze považovat za vadu, nicméně 
hodnotiteli byla hodnocena spíše nega-
tivně. Druhý vzorek byl na tom o poznání 
hůře – vykazoval pozměněnou vůni s cizím 
pachem a pozměněnou, nepříjemnou chuť. 
Obecně byla mléka čerstvá plnotučná 
vnímána jako plnější, lahodnější, sladší. 
Dvě z nich (Vrcovické mléko a Olma Dobré 
mléko) pak byla považována za vynikající 
s velmi lahodnou chutí. Trvanlivá polotuč-
ná jsou v porovnání s nimi vnímána jako 
méně výrazná, což plně koresponduje s ob-
sahem tuku i způsobem zpracování.

Co se na obale nedozvíme
Hodnocením prošly také obaly jednotlivých 
vzorků. Posuzovali jsme nejen, zda vyhovují 
legislativním požadavkům, ale také, jak jsou 
spotřebitelsky přívětivé. Na několika obalech 
chybí specifikace podskupiny, tedy zařazení 
podle tučnosti. U řady výrobků se pak dozvíme 
jen, kdo mléko prodává, nikoli vyrábí. Pro spo-
třebitele je jistě přínosná informace, jak má 
mléko skladovat před otevřením i po otevření, 

ovšem na mnoha výrobcích tato informace 
chybí. U mléka čerstvého většina asi tuší, že 
je nutné ho uchovávat v lednici, ovšem řada 
spotřebitelů tápe při uchovávání mléka trvan-
livého. Před otevřením je možné ho skladovat 
při pokojové teplotě, ovšem po jeho otevření 
je nutné ho umístit do lednice.

Čerstvá vs. trvanlivá
Mléka byla kvalitativně hodně vyrovnaná, 
vymykal se jen vzorek od Farmy rodiny Něm-
covy. Hůře provedená pasterace se projevila 
i na horší mikrobiologii a také na senzo-
rickém hodnocení, kdy se mléko zdálo 
takzvaně načaté. Vítězem se stalo Vrcovické 
mléko, ovšem jinak si mléka zakoupená 
ve farmářských prodejnách příliš dobře ne-
vedla – vzorek Farma rodiny Němcovy skočil 
poslední, další farmářská mléka se umístila 
na místech 11 a 12. 

U mlék trvanlivých jsou známky ještě vy-
rovnanější – díky metodě UHT jsou všechny 
mikroorganismy spolehlivě zlikvidovány, 
také po senzorické stránce bychom rozdíly 
hledali jen velmi obtížně. Co se týče obsahu 
živin a tukuprosté sušiny, jsou na tom čerstvá 
a trvanlivá mléka hodně srovnatelně. V žád-
ném případě tedy není pravda, že by mléka 
trvanlivá měla nižší obsah zdraví prospěšných 
látek. Průměrný obsah vápníku byl mírně vyšší 
u mlék čerstvých, v průměru vyšší obsah bílko-
vin i tukuprosté sušiny jsme naopak naměřili 
u mlék trvanlivých. Lépe jsou na tom čerstvá 
mléka zejména v parametru vůně a chuti, díky 
vyššímu obsahu tuku jsou konzumenty vnímá-
na jako plnější, výraznější. 

•	 	plnotučné	mléko	se	standardizací: 
mléko s obsahem tuku nejméně 3,5 %

•	 	plnotučné	mléko	bez	standardizace:  
mléko s obsahem tuku, který se 
od doby dojení nezměnil ani přidáním 
nebo odebráním mléčného tuku, ani 
smíšením s mlékem, jehož přirozený 
obsah tuku byl změněn. Obsah tuku 
však nesmí být nižší než 3,5 %

•	 	polotučné	mléko: tepelně ošetřené 
mléko, jehož obsah tuku byl snížen 
na úroveň nejméně 1,5 % a nejvýše 
1,8 % 

•	 	odstředěné	mléko: tepelně ošetřené 
mléko, jehož obsah tuku byl snížen 
na úroveň nejvýše 0,5 % 

•	 	syrové	mléko: mléko, které nebylo 
zahřáté na více než 40 °C ani ošetře-
no jiným způsobem s rovnocenným 
účinkem

KDYŽ SE ŘEKNE…
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testovali jsme pro vás – trvanlivá mléka
rubrika podporována

VÍTĚZ
TESTU

Madeta	Jihočeské mléko 
polotučné trvanlivé
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Madeta
Cena: 23 Kč

Z testu: Nepraktický obal bez uzávěru. 
Nejvyšší obsah vápníku ze všech trvanlivých 
mlék. Průměrný obsah bílkovin, nadprůměrný 
obsah tukuprosté sušiny. Mikrobiologické 
vyšetření je v pořádku. Senzoricky je mléko 
bez závad. 

Známka testu1,46

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,53 %

Lakto	 
mléko
Zakoupeno: Interspar
Výrobce: Mlékárna Hlinsko
Cena: 19 Kč

Z testu: Nepraktický obal bez uzávěru. Chybí 
konkrétnější informace o doporučeném 
skladování a spotřebě po otevření. Průměrný 
obsah vápníku, bílkovin i tukuprosté sušiny. 
Mikrobiologie i senzorika jsou v pořádku, bez 
závad.

Známka testu1,50

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,48 %

Trvanlivé mléko  
polotučné
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Pragolaktos
Cena: 21 Kč

Z testu: Jako jediný vzorek v plastové láhvi.. 
Datum spotřeby na uzávěru je ovšem velmi 
špatně čitelné. Nižší obsah vápníku, ale 
druhý nejvyšší obsah bílkovin a vysoký obsah 
tukuprosté sušiny. Mikrobiologie i senzorika 
jsou bez závad.

Známka testu1,48

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,52 %

Tatra	mléko  
polotučné
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Mlékárna Hlinsko 
Cena: 23 Kč

Z testu: Nepraktický kartonový obal bez 
uzávěru, chybí konkrétnější informace 
o skladování a spotřebě po otevření. Třetí 
nejvyšší obsah vápníku. Vyšší je i obsah 
bílkovin, tukuprostá sušina je v průměru. 
Mikrobiologie i senzorika jsou bez závad. 

Známka testu1,50

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,59 %

Lactel	trvanlivé mléko 
polotučné 
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Mlékárna Kunín 
Cena: 22 Kč

Z testu: Nepraktický kartonový obal bez 
uzávěru, trochu méně přehledné informace. 
Nejvyšší obsah vápníku mezi trvanlivými 
mléky. Průměrný obsah bílkovin i tukuprosté 
sušiny. Mikrobiologie zcela v pořádku. 
Po senzorické stránce je vzorek bez závad. 

Známka testu1,48

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,52 %

Basic	Polotučné trvanlivé 
mléko
Zakoupeno: Interspar
Výrobce: Madeta
Cena: 17 Kč

Z testu: Nepraktický kartonový obal bez 
uzávěru, ale informace na něm jsou zcela 
v pořádku. Průměrný obsah vápníku 
i tukuprosté sušiny, nižší obsah bílkovin. 
Mikrobiologická analýza je v pořádku, 
senzorika bez závad. 

Známka testu1,52

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,52 %
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testovali jsme pro vás – trvanlivá mléka

K-Classic	Trvanlivé mléko 
polotučné
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: prod. Kaufland
Cena: 17 Kč

Z testu: Praktický obal s uzávěrem. 
Na přední straně označeno jako mléko 
polotučné, z boku ovšem jako odtučněné. 
Není uveden výrobce, podle kódu jde 
o Pragolaktos. Nejvyšší obsah bílkovin, vysoký 
je i obsah tukuprosté sušiny. Senzorika 
a mikrobiologie jsou bez závad.

Známka testu1,62

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,51 %

Albert	Bio	Polotučné  
mléko trvanlivé 
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Tatranská mliekareň 
Cena: 25 Kč

Z testu: Obal s uzávěrem, který není 
šroubovací. Informace na obale, včetně data 
spotřeby, jsou špatně přehledné. Průměrný 
obsah vápníku, nižší obsah tukuprosté sušiny 
i bílkovin, který navíc neodpovídá deklaraci 
na obale. Mikrobiologie i senzorika jsou 
v pořádku. 

Známka testu1,84

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,50 %

Pilos	Mléko trvanlivé  
polotučné
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: Mlékárna Pragolaktos
Cena: 17 Kč

Z testu: Obal s uzávěrem, je prakticky bez 
výhrad, chybí jen způsob skladování před 
otevřením mléka. Nižší obsah vápníku, 
nejnižší obsah bílkovin, který ani nevyhovuje 
deklaraci, ale nejvyšší obsah tukuprosté 
sušiny. Mikrobiologie je v pořádku, senzoricky 
výrobek bez závad. 

Známka testu1,73

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,51 %

Meggle Mléko polotučné 
trvanlivé
Zakoupeno: Albert
Výrobce: RAJO, Slovensko
Cena: 22 Kč

Z testu: Obal je s praktickým uzávěrem, 
informace na něm jsou prakticky bez 
výhrad. Mléko má výrazně nejnižší obsah 
vápníku. Nižší je také obsah bílkovin, který 
navíc neodpovídá deklaraci na obale. 
Mikrobiologické i senzorické vyšetření jsou 
v pořádku. 

Známka testu1,85

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,48 %

Pragolaktos	Trvanlivé 
mléko polotučné
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Mlékárna Pragolaktos
Cena: 19 Kč

Z testu: Nepraktický obal bez uzávěru. 
Datum spotřeby je špatně čitelné, jinak 
jsou informace na obale v pořádku. Obsah 
vápníku i tukuprosté sušiny je druhý nejnižší, 
obsah bílkovin je průměrný. Mikrobiologie je 
v pořádku, senzorické hodnocení neodhalilo 
žádné vady. 

Známka testu1,74

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,60 %

MUH Trvanlivé mléko  
polotučné BIO
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: Arla Foods Deutschland 
Cena: 30 Kč

Z testu: Praktický uzavíratelný obal. Je 
ovšem nepřehledný, zcela chybí informace 
o skladování. Deklarovaný obsah tuku 
(1,5 %) neodpovídá zjištěnému. Nejnižší 
obsah tukuprosté sušiny, se započítáním 
nejistoty měření však odpovídá legislativě. 
Mikrobiologie i senzorika v pořádku.

Známka testu1,86

Tepelné ošetření:  
UHT
Zjištěný obsah 
tuku: 
1,90 %
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testovali jsme pro vás – čerstvá mléka
rubrika podporována

VÍTĚZ
TESTU

Vrcovické	mléko 

Zakoupeno: Náš grunt
Výrobce: Josef Ciboch Vrcovice
Cena: 40 Kč

Z testu: Mléko na obale označeno jako 
„tučné“ (místo „plnotučné“). Informace 
na obale jsou nedostatečné, zcela 
chybí způsob skladování. Je nejdražší ze 
všech. Vysoký obsah vápníku. Senzoricky 
i mikrobiologicky je mléko bez závad, má 
velmi lahodnou chuť. 

Známka testu1,30

Tepelné ošetření:  
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
4,14 %

Madeta	Jihočeské mléko 
lahodné plnotučné
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Madeta České Budějovice
Cena: 25 Kč	(750	ml)/	33 Kč	(1 l)

Z testu: Obal výrobku je prakticky bez 
výhrad. Mléko je označeno jako „déle 
čerstvé“. Nižší obsah vápníku, který 
po započtení nejistoty měření ještě vyhovuje 
deklaraci na obale. Mikrobiologie je bez 
problémů. Po senzorické stránce nemá 
mléko žádné vady. 

Známka testu1,48

Tepelné ošetření:  
vysoká	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,52 %

Olma	BIO	Via Natur  
Čerstvé bio mléko
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Olma Olomouc 
Cena: 30 Kč

Z testu: Na obale není uveden doporučený 
způsob skladování po otevření. Pro zjištění 
výrobce se musí spotřebitel podívat 
do registru. Mléko má vysoký obsah vápníku, 
obsah bílkovin je průměrný. Senzorické 
vlastnosti výrobku i mikrobiologie jsou zcela 
v pořádku. 

Známka testu1,31

Tepelné ošetření:  
vysoká	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
4,03 %

Bohemilk	Čerstvé  
plnotučné mléko 
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Bohemilk Opočno 
Cena: 25 Kč	(750	ml)/	33 Kč	(1 l)

Z testu: Jediný vzorek ve skleněné 
láhvi. Výrobek má nepřehledný obal, 
informace jsou upozaděny ve prospěch 
spotřebitelské soutěže. Má vyšší obsah 
tukuprosté sušiny, ale nižší obsah vápníku. 
Mikrobiologicky je mléko v pořádku. 
Senzoricky bez závad.  

Známka testu1,55

Tepelné ošetření:  
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,55 %

Olma	Dobré	mléko	 
Selské mléko 
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Olma Olomouc 
Cena: 29 Kč

Z testu: Na obale není uveden doporučený 
způsob skladování po otevření. Pro zjištění 
výrobce se musí spotřebitel podívat do registru. 
Mléko má nejvyšší obsah tukuprosté sušiny. 
Průměrný obsah vápníku, nižší obsah bílkovin. 
Senzoricky i mikrobiologicky je mléko zcela 
v pořádku, bez závad. 

Známka testu1,34

Tepelné ošetření:  
vysoká	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,81 %

Mlékárna	Kunín	 
Selské mléko čerstvé
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Mlékárna Kunín
Cena: 30 Kč

Z testu: Nižší obsah vápníku, který 
po započtení nejistoty měření ještě vyhovuje 
deklaraci na obale. Nižší je také obsah 
bílkovin, ten deklaraci na obale neodpovídá. 
Mikrobiologické hodnocení je zcela 
v pořádku. Senzoricky nemá mléko žádné 
vady. 

Známka testu1,59

Tepelné ošetření:  
vysoká	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,73 %
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testovali jsme pro vás – čerstvá mléka

Pilos	 
Čerstvé mléko
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: Okregowa Spoldzielnia Mleczarska 
Cena: 19 Kč

Z testu: Nejlevnější z čerstvých mlék.
Výrobce deklaruje nejnižší obsah tuku, ale 
neměřený je o poznání vyšší – neodpovídá 
tak deklaraci. Průměrný obsah živin (vápníku, 
bílkovin) a tukuprosté sušiny. Senzoricky 
i mikrobiologicky je mléko bez závad. 

Známka testu1,61

Tepelné ošetření:  
vysoká	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,56 %

Moravia	 
Farmářské mléko
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Moravia Lacto Jihlava 
Cena: 30 Kč

Z testu: Obal výrobku je prakticky bez 
výhrad. Mléko má nejnižší obsah vápníku, 
který navíc neodpovídá deklaraci na obale. 
Počet celkových mikroorganismů je 
zvýšený, čemuž odpovídá i zvýšený výsledek 
fosfatázového testu. Senzoricky je mléko bez 
závad. 

Známka testu2,00

Tepelné ošetření:  
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,66 %

Albert	Bio	Plnotučné BIO 
mléko čerstvé
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Tatranská mliekareň 
Cena: 23 Kč

Z testu: Obal výrobku je velmi dobrý, 
prakticky bez výhrad. Mléko má druhý 
nejnižší obsah vápníku. Nižší je také obsah 
bílkovin, který navíc neodpovídá deklaraci 
na obale. Mikrobiologie je zcela v pořádku. 
Po senzorické stránce je mléko bez závad. 

Známka testu1,66

Tepelné ošetření:  
vysoká	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,62 %

Gran	Moravia	Čerstvé 
mléko plnotučné
Zakoupeno: La Formaggeria
Výrobce: prod. Orrero Litovel
Cena: 32 Kč

Z testu: Na obale je uveden jen prodejce, 
nikoli výrobce, podle kódu se jedná 
o mlékárnu Čejetičky. Ve vzorku byl naměřen 
druhý nejnižší obsah vápníku. Zvýšený počet 
celkových mikroorganismů, ale mléko není 
hygienicky závadné. Senzoricky je mléko 
v pořádku. 

Známka testu2,03

Tepelné ošetření:  
vysoká	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,57 %

Milkin	Čerstvé mléko  
plnotučné
Zakoupeno: Norma
Výrobce: Mlékárna Čejetičky
Cena: 19 Kč

Z testu: Nejlevnější z čerstvých mlék. Má 
nejvyšší obsah bílkovin. Počet celkových 
mikroorganismů je zvýšený, čemuž odpovídá 
i zvýšený výsledek fosfatázového testu. Jinak 
je po mikrobiologické stránce v pořádku. 
Senzoricky je výrobek bez závad. 

Známka testu1,85

Tepelné ošetření:  
vysoká	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,50 %

BioVavřinec	 
Čerstvé mléko
Zakoupeno: Sklizeno
Výrobce: BioVavřinec Benešov 
Cena: 35 Kč

Z testu: Označeno pouze jako „čerstvé 
mléko“. Nejvyšší obsah vápníku. Nižší obsah 
tukuprosté sušiny, se započtením nejistoty 
měření odpovídá legislativě. Zvýšený počet 
celkových mikroorganismů a překročen limit 
pro enterobacteriaceae. Senzoricky bez 
závad. 

Známka testu2,09

Tepelné ošetření:  
šetrná	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
4,25 %
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testovali jsme pro vás – čerstvá mléka

Jak číst tabulky
Cena: všechna trvanlivá mléka byla zakoupena v balení 1 l, u mlék čerstvých někde 
uvádíme cenu za balení i cenu přepočtenou na 1 l výrobku.

Tepelné	ošetření: způsob tepelného ošetření, který uvádí výrobce na obale.

Obsah	tuku: uvádíme naměřený obsah tuku.

Z testu: shrnutí výsledků laboratorních analýz, prováděných na SVÚ Praha.

Známka	testu	trvanlivá	mléka: výsledná známka se skládá z hodnocení výživového 
složení (35 %), mikrobiologického vyšetření (20 %), senzorického posouzení (20 %), 
informací na obalech (15 %) a dodržení deklarací (10 %).

Známka	testu	čerstvá	mléka: výsledná známka se skládá z hodnocení výživového slo-
žení (30 %), mikrobiologického vyšetření (20 %), senzorického posouzení (20 %), analýzy 
tepelného ošetření (15 %), informací na obalech (10 %) a dodržení deklarací (5 %).

Jak se mléko ošetřuje
ČERSTVÉ	MLÉKO
Pasterace – tepelné ošetření mléka a mléčných výrobků zahřátím na teplotu nejméně 
71,7 °C po dobu nejméně 15 sekund nebo jinou kombinací času a teploty za účelem 
dosažení rovnocenného účinku.

Vysoká	pasterace – tepelné ošetření mléka a mléčných výrobků zahřátím na teplotu 
nejméně 85 °C s negativním výsledkem peroxidázového a fosfatázového testu.

TRVANLIVÉ	MLÉKO
Vysokotepelné	ošetření	(UHT) – tepelné ošetření mléka a mléčných výrobků krát-
kodobým zahřátím nepřerušovaného proudu mléka na vysokou teplotu, odpovídající 
účinku zahřátí na teplotu nejméně 135 °C po dobu nejméně 1 sekundy, s následným 
aseptickým balením do neprůsvitných obalů tak, aby chemické, fyzikální a smyslové 
změny byly sníženy na minimum.

Standard
Obal – čistý, neporušený, údaje úplné 
a čitelné

Vzhled	a barva – bílá až s lehce 
nažloutlým odstínem

Konzistence – stejnorodá tekutina, 
bez usazenin

Chuť	a vůně – čistě mléčná, bez cizích 
pachů a příchutí

Odchylky od standardu
Obal – znečištěný, neúplně uzavřený nebo 
porušený, údaje nečitelné či nedostatečné

Vzhled	a barva – nestejnorodá, netypic-
ká, stopy mléčných nápeků či znečištění

Konzistence – stopy usazenin, slizká, 
lepkavá, sražená, krupičkovitá

Chuť	a vůně – nečistá po krmivu, vařivá, na-
hořklá, slaná, trpká, sýrovitá nebo jinak cizí

Naše	BIO	 
Plnotučné mléko
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Ekomilk
Cena: 27 Kč	(730 ml)	/	37 Kč		(1 l)

Z testu: Mléko má nejnižší obsah 
tukuprosté sušiny, který nesplňuje legislativní 
požadavky. Nižší obsah bílkovin navíc 
neodpovídá deklaraci na obale. Mikrobiologie 
vyhovuje. Konzistence je nestejnorodá, 
jde o nehomogenizované mléko, což bylo 
senzoricky vnímáno spíše negativně.

Známka testu2,17

Tepelné ošetření:  
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,81 %

Farmářské	 
plnotučné mléko
Zakoupeno: prodejna Farma rodiny Němcovy
Výrobce: Farma rodiny Němcovy 
Cena: 30 Kč

Z testu: Analýzy ukazují, že nebyla 
správně provedena pasterace. Tomu 
odpovídá také zvýšený počet celkových 
mikroorganismů a výrazně překročený limit pro 
enterobacteriaceae. Také vůně byla hodnocena 
jako nepříjemná a chuť jako pozměněná, 
nepříjemná. Obsahuje rovněž nejméně bílkovin, 
obsah neodpovídá deklaraci na obale.

Známka testu3,57

Tepelné ošetření:  
šetrná	
pasterace
Zjištěný obsah 
tuku: 
3,67 %

rubrika podporována
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Přestože většina z nás vnímá teplé jídlo 
jako základ a vaření potravin jako nor-
mální věc, stoupenci těchto stravovacích 
alternativ vycházejí z přesvědčení, že 
teplem upravená strava je pro člověka 
nepřirozená a potraviny znehodnocuje. 
Během úpravy dochází k nepřirozeným 
modifikacím, ničí se mnoho cenných 
látek, jako například enzymy, důležité 
pro správné metabolické pochody, a také 
některé vitaminy. Studie ovšem prokáza-
ly, že například po tepelné úpravě mrkve 
a rajčat se zvýší obsah a využitelnost 
beta-karotenu, což je důležitý antioxidant. 
Zastánci syrové stravy tvrdí, že se cítí jako 
znovuzrození a navíc se zbavili některých 

svých dosavadních neduhů, např. alergií, 
častých viróz apod. Seriózní studie, které 
by tyto účinky potvrzovaly, ale neexistují.

Živá vs. mrtvá strava
Vitariáni konzumují potraviny v syrovém 
stavu, tedy bez tepelné úpravy nad 45 °C, 
podle jejich filozofie je strava zahřívaná nad 
uvedenou teplotu „mrtvá“. Proto si cení 
toho, že při přípravě jejich jídelníčku nedo-
chází prakticky k žádným nutričním ztrátám, 
tedy kromě těch, které způsobuje transport 
a skladování. Úprava potravin pomocí tepla 
způsobuje jev zvaný leukocytóza. Ta je popi-
sována jako zvýšení výskytu bílých krvinek 
v krvi, které plní obrannou funkci při průniku 

cizích částic do organismu. To je dle zastán-
ců důkaz, že tepelně zpracované poživatiny 
jsou pro tělo neznámou látkou, kterou tělo 
identifikuje jako nebezpečnou.

Boom vitariánství
Hlavními složkami syrové stravy jsou ovoce 
a zelenina, ořechy a semínka, luštěniny, 
obiloviny, mořské řasy a čerstvé kokoso-
vé mléko, bylinky i koření. Někdo také jí 
sušený zelený ječmen a vyskytují se i stou-
penci konzumující nepasterované mléko 
a mléčné výrobky. Zejména začátečníci si 
při přechodu mohou dopřát javorový sirup 
a sirup z agáve.                                                       

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Vyznávání živé stravy 
není bez rizik
Dnes se v našem seriálu dostáváme ke stravovacím směrům 
nejpřísnějším a také odborníky nejdiskutovanějším. Vitariánství 
a frutariánství patří k nejvyhraněnějším formám veganství. 
Omezení se netýkají jen samotné stravy, ale celého životního 
stylu, a jsou doprovázená komplexem dalších technik, jako 
je meditace, očista mysli, návrat do harmonie sám se sebou 
a s celou přírodou, lidmi, zvířaty a vesmírem.
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Místo „vaření“ volí vitariáni termín přípra-
va stravy a nejčastěji k ní používají nůž, 
struhadlo a mixér. Využívá se nakličování 
semínek, obilovin a luštěnin, odšťavňová-
ní ovoce a zeleniny, namáčení ořechů a se-
mínek, mixování a vysoušení za pomocí 
tzv. dehydrátoru, který šetrně odstraňuje 
vodu z potravin. 

O tom, že vitarianství zažívá boom, svědčí 
i reakce obchodníků. Existují vitariánské 
kuchařky, restaurace, kavárny, zdravé výživy 
se předhánějí v nabídce vitariánských pro-
duktů. Dokonce i výrobci nábytku nabízejí 
speciálně upravené raw food kychyně. 
Ovšem přejít na vitariánství není jedno-
duché, vyžaduje to sebekázeň při zvykání 

si na nový stravovací režim, zejména po-
kud jste byli zvyklí mít denně teplý oběd 
a často na talíři maso. Takoví začátečníci 
musejí počítat se silnými detoxikačními 
účinky a šance, že setrvají v tomto stylu 
výživy delší čas, je mizivá. Nejčastěji 
proto k vitariánství dospějí vegani a ve-
getariáni.

Výhody: 
    detoxikační účinky syrové stravy, může pomáhat ke zlepšení zdravotního stavu

    způsobuje úbytek váhy (byť je velkou otázkou, jestli krátkodobé snížení hmotnosti nepřinese i dlouhodobější energetickou nerovno-
váhu, která může být základem pro pozdější návrat ztracených kilogramů a další zdravotní potíže)

    přináší pocit psychické očisty a lehkosti

    pro velkou část dnešních uspěchaných a vystresovaných lidí s nadbytkem jídla je ideálním odlehčujícím režimem (v případě, že je 
aplikována po omezenou dobu)

    jde o ekologicky šetrné stravování

    logicky přináší nižší obsah sodíku, tuků, cholesterolu

    vysoký obsah draslíku, hořčíku, vlákniny a kyseliny listové

Nevýhody: 
    dlouhodobě je příprava syrové stravy náročná (např. při cestování)                 

    pro většinu lidí příliš restriktivní stravovací způsob, který jim nepřináší fyzické ani psychické uspokojení

    absolutně jednostranná strava se všemi nebezpečími, která to přináší. Většina odborníků varuje při dlouhodobé vitariánské a fruta-
riánské dietě před rizikem nedostatku mnoha důležitých látek, především plnohodnotných bílkovin, dále omega-3 nenasycených 
mastných kyselin, některých vitaminů skupiny B (především B12), železa, vápníku, jódu a zinku

    vede ke snížení vstřebávání některých živin, jako například lykopenu a karotenoidů

    potraviny nejsou tepelně upravené a jsou tím náchylné k bakteriální kontaminaci

    podporuje psychickou závislost na sladkém 

    dlouhodobý nadbytek cukru ve stravě může negativně působit na slinivku břišní a přispět k rozvoji glukózové intolerance a diabetu

    jídlo může být sociálně izolující, tato izolace může podporovat pocit psychické deprivace, který pak může vést k přejídání či deforma-
ci celkového vnímání jídla

VÝHODY A NEVÝHODY SYROVÉ STRAVY
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Nezabíjet původce
Frutariánství je zvláštní, okrajový typ ve-
ganské výživy, někdy nazývaný jako ovocná 
dieta či plodožroutství. Někdy se setkáme 
i s názvy fruitariánství či fruktariánství. 
Frutariáni nekonzumují potraviny, jejichž 
získání je podmíněno zabitím původce, 
tedy rostliny nebo zvířete. Při sběru plodů 
nesmí být rostlina zraněna, konzumují 
ovoce spadlé na zem. Běžně tedy jedí v sy-
rové nebo v sušené podobě plodové ovoce, 
dále fazole, rajčata, papriky, okurky, dýně, 
ořechy a semínka, ale vyhýbají se brambo-
rám, kořenové a listové zelenině. K tomuto 
směru dospějí nejčastěji vegani či vitariáni, 
vedeni hlavně ideovými důvody – snahou 
nezranit rostlinu, vyšší ohleduplností 
k rostlinným bytostem, touhou nekon-
zumovat stravu „s bolestí“. Na vyšší úrovni 

se plody ani dále nepřipravují (krájením 
či strouháním), protože i tím jsou do jisté 
míry znehodnoceny.

Syrovou stravu dobře zvažte
Frutariánství ani vitariánství nejsou raci-
onálními výživovými směry a vyskytuje se 
v nich mnoho nepodložených výživových 

doporučení. Jde tedy o přírodní léčbu 
pro kohokoli, jak tvrdí její zastánci, nebo 
okrajovou, vedlejší dietu, která přitahuje 
zejména idealisty? Tato otázka si zasluhuje 
náležitou úvahu, zejména pokud zvažujete 
praktikování této diety.
Dle mínění většiny odborníků je uvedený 
způsob stravování nutričně rizikový, jeho 
přednost vidí však mnozí v  tom, že ho vel-
ká část dnešní přejídající se populace může 
využít při detoxikačních kúrách. Velmi rizi-
kové je naopak zavedení syrové stravy do jí-
delníčku mladých dospívajících dívek, které 
v rámci až nepřirozeného hubnutí zkoušejí 
cokoliv a snadno se mohou dopracovat 
k poruchám příjmu stravy. Tepelná úprava 
zeleniny a ovoce je vhodná také u seniorů 
a malých dětí. Jsou pro ně stravitelnější 
a zlepšuje se konzistence jídla. Senioři 
mnohdy nejsou schopni čerstvé plodiny 
konzumovat, a tak se ochuzují o vlákninu 
i řadu vitaminů. Přitom teplo zdaleka ne 
všechny ničí. Ve vývaru nebo zelenině duše-
né v páře neztratíte nic důležitého.
Syrová strava může být zdravou výživovou 
možností a výzvou pro mnohé, ale před 
její dlouhodobější aplikací je nutné zvážit 
vlastní konstituci, zdravotní stav a životní 
podmínky. Vyžaduje obzvlášť pečlivé hlídání 
přísunu všech potřebných živin ve formě 
potravinových doplňků. 

Snídaně:   mandlové mléko (z rozmixovaných mandlí a vody), sušené pohankové 
placičky, jahody 

Svačina:   nastrouhané jablko, oříšky a rozinky
Oběd:   ovesná kaše s medem sypaná sezamovými semínky, ovoce
Svačina:   zeleninový talíř 
Večeře:   polévka z rajčat (připravíme rozmixováním všech ingrediencí – kromě 

rajčat můžeme přidat cibuli, papriku, okurku, citronovou šťávu, česnek, sůl 
a olivový olej, na talíři posypeme čerstvou nasekanou bazalkou)

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU VITARIÁNA
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Jaké byly začátky značky Pasta Fidli?
Asi před pěti lety jsem začala pomá-
hat občanskému sdružení Náruč, které 
provozuje v Řevnicích kavárnu Modrý 
domeček zaměstnávající mentálně 
postižené. Podnik si na sebe ovšem 
nevydělal a psaní žádostí o různé granty 

a jejich administrativa nás neskutečně 
zatěžovaly. Řekli jsme si tedy, že by nám 
tyto starosti odpadly, kdybychom si sami 
vymysleli byznys, ve kterém bychom 
potřebné prostředky vydělali. Uvažovali 
jsme o cukrárně či pekárně, ale zde je 
velká konkurence a navíc se jedná o slo-
žité provozy. Myšlenka na založení firmy 
vyrábějící těstoviny se zrodila v červnu 
2012 a na začátku loňského roku jsme 
výrobu zahájili. 

U značky ale zdaleka nejde jen o za-
městnávání postižených, ale také 
(nebo spíš především) o výrobu špič-
kových těstovin. 
Sociální aspekt tu samozřejmě je, ale 
určitě není na prvním místě. Na tom 
je fakt, že si zákazníci koupí kvalitní 
výrobek bez éček. A takových na trhu 
moc není. Druhým zásadním plusem 
je, že si spotřebitelé pořídí čerstvé a ne 
sušené těstoviny. Hlavní výhoda čerstvé 
těstoviny je, že zůstává porézní, nasaje 
tak do sebe omáčku a přejímá chuť 
použitých ingrediencí. Sušené těstoviny 
se vyrábějí tak, že se strčí do velkého 

boxu, kde utrpí teplotní šok. Můžete 
použít sebekvalitnější ingredience, ale 
po takovémto šoku z jejich vlastností 
nic nezůstane.

Proč jste zvolili zrovna těstoviny?
Těstoviny jsou pro nás ideální, jelikož 
receptura není složitá a zvládnou ji 
i naši zaměstnanci, tedy sedm tělesně 
postižených, kteří u nás v současné 
době pracují. Ti od nás dostali velkou 
důvěru, ale i zodpovědnost. Kavárna 
byla brána jako sociální projekt, ale 
pokud jsem chtěla s prodejem těstovin 

Možná už jste si z farmářského 
trhu nebo prodejny domů 
donesli barevnou krabičku 
s hravým názvem Pasta Fidli, 
ve které se ukrývají lahodné 
čerstvé těstoviny. Budou 
vám chutnat ještě více, když 
budete vědět, že jste jejich 
koupí podpořili dobrou věc. 
O úskalí i radostech práce se 
zdravotně postiženými jsme si 
povídali s jednatelkou firmy, 
Helenou Cyrnerovou.

Ochutnejte těstoviny, 
které pomáhají
Připravila Kateřina Kmecová, foto archiv firmy
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uspět, musela jsem se k němu stavět 
jako ke komerční firmě. A musím pro něj 
získat takové lidi, kteří práci zvládnou – 
uzpůsobíme jim pracovní místa, pracov-
ní dobu, ale musejí se snažit fungovat 
jako normální zaměstnanci. 

Měli jste problém najít vhodné zaměst-
nance, nebo jste je museli odmítat kvůli 
omezené kapacitě? 
Dodnes musíme zájemce odmítat, přeci 
jen tolik možností uplatnění nemají. Záro-
veň je motivuje, že jim dáváme podmínky 
normální pro komerční sféru, včetně 
platu. Nechtěli jsme přistoupit na myš-
lenku: jsou to tělesně postižení a mohou 
být vůbec rádi, že je zaměstnáme, což je 
běžná praxe v řadě jiných firem. Největší 
výhodou práce s postiženými je bezesporu 
jejich nadšení a chuť do práce, z čehož ply-
ne skvělá pracovní atmosféra. Také chtějí 
světu ukázat, že jsou schopni pracovat 
a vytvářet hodnoty. Jsou nadšení z pozi-
tivní zpětné vazby od běžných zákazníků, 
ale i špičkových šéfkuchařů, kteří naše 
výrobky chválí.

Co je naopak největší překážkou při 
zaměstnávání postižených lidí?
Nezvládnou toho tolik jako lidé zdraví, 
provoz je tedy nákladnější – musíte mít 
více zaměstnanců na směnu, pracovní 
doba je kratší. Musíte zohlednit i aktuální 
zdravotní stav, vyšší nemocnost, časté 
návštěvy u lékaře. To vše je potřeba na-
stavit individuálně.
 
Jak vznikala receptura vašich těstovin? 
Odkud berete suroviny? 
V rámci projektu Rok jinak jsme získa-
li kuchařku Pavlu Stine, která s námi 
recepturu vyvíjela. Pokroky jsme testovali 
přímo na strávnících na farmářských 
trzích a stejně jsme postupovali v gastro-
segmentu – dávali jsme vzorky šéfkucha-
řům a ti nám radili, jak bychom recepturu 
měli dál upravovat. Během příprav nám 
pomohli například Roman Vaněk z Praž-
ského kulinárního institutu, šéfkuchaři 
Jiří Faltys či Vladimír Šmejkal. 
A pak samozřejmě bylo zásadní vybrat 
správné dodavatele. Testovali jsme 25 
druhů mouky a 20 druhů vaječných 
melanží. Požadovanou kvalitu se nám po-
dařilo zajistit v Itálii a Německu, z českých 
dodavatelů naše nároky bohužel nikdo ne-
byl schopen splnit. Naše mouka je jedna 
z nejdražších na trhu, ale jsou mezi nimi 
tak velké rozdíly, že připlatit si za kvalitu 
se určitě vyplatí. Když dodržíme výrobní 
standardy, tak s takto kvalitními vstup-
ními ingrediencemi není na výsledném 
produktu už moc co zkazit.

Liší se vaše těstoviny nějak od těch, 
které koupíme běžně v obchodech?
Možná vás to mnohdy nenapadne, ale 
na našem trhu prodávané těstoviny běžně 
obsahují barviva. Týká se to spíše výrobců 
zahraničních, jejich výrobky někdy nemají 
s čerstvými těstovinami moc společného, 
neboť je doba jejich expirace tři měsíce. 
My se striktně držíme naší filozofie, že 
chceme vyrábět těstoviny bez barviv 
a dalších přídatných látek. A není to vždy 
snadné. Naši zákazníci po nás například 
chtěli červené těstoviny, ale my jsme nese-
hnali rajčatový protlak bez éček. A pokud 
jsme ho sehnali, byl neuvěřitelně drahý. 
Když jsme vyvíjeli bezlepkové těstoviny, 
s hrůzou jsme zjistili, že běžně dostupné 
škroby, kterými bychom lepek nahradili, 
obsahují celou řadu přídatných látek. 
Museli jsme se tak vzdát myšlenky na vý-
robu bezlepkových bezvaječných těstovin 
a jako pojivo používáme dále vejce.

Kolik druhů těstovin vyrábíte?
Těstoviny vyrábíme ze směsi mouk, semo-
linové, celozrnné, peperonciny, bylinkové 
a nyní bezlepkové ve dvou příchutích. Jsme 
tak vůbec první, kdo u nás čerstvé bezlep-
kové těstoviny vyrábí. Těstoviny u nás 
najdete v asi dvanácti různých tvarech. Nic 
nevyrábíme na sklad, ale vždy jen na zá-

kladě objednávek. Jsme dnes schopni vy-
produkovat zhruba 200 kilogramů těstovin 
denně, ale potřebovali bychom se dostat 
na dvojnásobek, abychom se uživili.

Kde můžeme těstoviny Pasta Fidli koupit?
Zákazníci nás můžou koupit po celé re-
publice, především v řetězci farmářských 
prodejen Náš grunt, ve zdravých výživách 
a menších farmářských prodejnách. Velký 
objem prodáme také přímo sami na praž-
ských farmářských trzích. A samozřejmě 
nás můžete ochutnat v celé řadě restaura-
cí, které naše těstoviny odebírají.

Mají Češi o kvalitní těstoviny vůbec 
zájem? Není těžké se trefit do vkusu 
jak průměrnému českému spotřebite-
li, tak restauracím?
Pro českého spotřebitele vyrábíme řadu 
ze směsi semolinové mouky a klasic-
ké pšeničné mouky. Gastro řadu pak 
dodáváme do restaurací a ta je vyrobena 
čistě z mouky semolinové. Obecně Češi 
o kvalitnější produkty zájem mají, pokud 
o nich mají dostatek informací. Druhým 
faktorem samozřejmě je, zda na ně také 
mají finanční prostředky. Čerstvé těstovi-
ny jsou všeobecně dražší než ty sušené, 
ale zároveň vás více zasytí, takže jich 
zkonzumujete méně.

Uvažujete v budoucnu o rozšíření kon-
ceptu – například o občerstvení?
Chceme do budoucna zřídit vlastní fast 
foody založené na kvalitních těstovi-
nách a salátech. Možností i na rozšíření 
sortimentu například o plněné těstovi-
ny, omáčky nebo noky je samozřejmě 
spousta. Nejdřív ale potřebujeme dostat 
stávající výrobu do stabilního režimu 
a rozhodující je pochopitelně otázka, zda 
by tuto výrobu zvládli i postižení. 

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

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Tři zakoupené vzorky byly ve sklenicích, dva 
v balení zvaném „buřtík“– tedy plastovém 
podlouhlém obalu, jednu polévku jsme 
koupili v jakémsi sáčku, pro potraviny 
netypickém. Nebudeme vás napínat – 
výrazně lépe dopadly dršťkové ve sklenicích, 
obsadily všechny medailové příčky. 

Na základu se nešetří, ale…
Složení v tabulkách neuvádíme zcela 
kompletní, jak je uvedeno na obalech, ale 
pouze nejdůležitější složky, které ukazují 
na kvalitu daného výrobku. Obsah drštěk 
se v jednotlivých polévkách hodně liší. 
V některých jich (podle tvrzení na obale) 
najdeme jen 3 %, doplněné o 5 % žaludků. 
Ve vzorku od výrobce M.U.S.P. se jich sice 
nachází 45 %, ovšem obsah je hodně 
koncentrovaný a vyžaduje další naředění, 
takže v jedné porci bude poměr drštěk 
samozřejmě výrazně nižší. 
Každopádně pozitivním zjištěním je, že 
výrobci na materiálu nešetří, u žádné 
polévky jsme neměli pocit, že by byla 
o základní složku nějak ošizená. S chutí 
je to ale už horší, některé z nich byly zcela 

nepoživatelné i pro člověka s ukázkovým 
chrupem. Inkri-minované polévky 
(především vzorky Tesco a Hamé) by 
bylo nutné ještě notně povařit, aby se 
daly konzumovat všechny jejich části. 
Bohužel, k ničemu takovému nás výrobci 
nenabádají, a proto by polévky měly být 
jedlé po pouhém ohřátí. Některé jsou určeny 
k dalšímu naředění, ale i tak jsou většinou 
zbytečně husté. Nebojte se tedy přidat více 
vody, než je doporučený poměr 1:1.

Vítěz na plné čáře
Hlavním poučením z testu je, že jednotlivé 
polévky prodávané v našich obchodech 
jsou hodně nevyrovnané. Některé vzorky 
byly zcela bez přirozené chuti a znatelná 
byla hlavně pachuť zahušťovadel. Jiní 
výrobci pracovali snad až příliš intenzivně 
s aromatickým kořením, jako je česnek, 
majoránka či překvapivě kmín. V takovém 
případě bylo zase poměrně obtížné 
identifikovat jakoukoli jinou ingredienci. 
Zatímco vítězná polévka nejen hezky 
voní, ale také výborně chutná a může 
se směle postavit dršťkovým polévkám, 

které dostaneme v hospodě, s ostatními 
je to horší. Druhé dva testované bychom 
ještě zařadili do nádražní restaurace, 
ovšem poslední tři vzorky doporučujeme 
za žádných okolností nekupovat.

Kupovanou nikomu nevrátíte
Když už to není ve většině případů žádná 
sláva, snad aspoň výrazně ušetříme, chtělo 
by se zadoufat. Ovšem pozor, s trochou 
počtů je realita výrazně smutnější. Polévky 
ve sklenici jsou určeny pro dvě osoby, 
u prvních dvou vzorků se tedy dostáváme 
na cenu 23,50 Kč za porci, u vzorku Švéda 
je to již 26 Kč. Polévky zabalené v „buřtíku“ 
v sobě ukrývají porce čtyři a cena za „talíř“ 
tak klesá na 11 korun. Ovšem jednoporcovka 
Hamé, která se umístila v našem hodnocení 
na posledním místě, strávníka vyjde 
na 25 Kč, pokud se mu jako nám podaří 
nakoupit v akci. Když takové štěstí mít 
nebude, bude ho stát 37 Kč. Při průměrné 
ceně 23 korun, kterou za dršťkovou 
dáte v hospodě, ani cena ve prospěch 
průmyslových výrobků příliš nehraje. 
Zajímavým zjištěním je, že při přepočtu 
na kilogram vycházejí cenově lépe vzorky, 
které se umístily na prvních příčkách. 
Pokud tedy máte na držkovku opravdu 
chuť, zkuste zaskočit do hospody za rohem. 
S největší pravděpodobností si pochutnáte 
mnohem víc. A když ne, s klidem ji vraťte 
kuchaři zpět. S polévkou koupenou 
v obchodě vás ve stejném případě čeká jen 
smutná cesta k odpadkovému koši.         

Nejklasičtější z českých klasik i nenáviděná hospodská chuť. 
Taková je dršťková polévka, lidově řečená držkovka. Rozhodli jsme 
se otestovat, jaký zážitek na vás čeká, když svou touhu po vydatné 
polévce budete chtít uspokojit v obchodě zakoupeným výrobkem. 
Vězte, že u většiny z nich vás chuť přejde s prvním soustem. Na víc 
si troufne jen skutečný odvážlivec.

Hospodskou klasiku 
v obchodě nepokoušejte
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Název  Brick Dršťková polévka 
pikant

Výrobce  prodejce: Comperio s.r.o.
Zakoupeno Žabka
Cena za balení 47 Kč/650 g
Cena za 1 kg 72 Kč
Složení: voda, vepřové kůže 6 %, vepřové 
žaludky 5 %, hovězí dršťky 3 %, pšeničná mouka, 
vepřové sádlo, jedlá sůl, směs koření, zvýrazňo-
vač chuti: glutamát sodný, barvivo: karamel

Název  Dršťková  
polévka

Výrobce  M.U.S.P., a.s.
Zakoupeno Penny
Cena za balení 45 Kč/500 g
Cena za 1 kg 90 Kč
Složení: hovězí dršťky 45 %, voda, škrob, vepřo-
vé kůže, modifikovaný kukuřičný škrob, koření, 
emulgátor, zahušťovadlo, sůl, látka zvýrazňující 
chuť a vůni, aroma, sojový hydrolyzát, česnek, 
barvivo, cibule, olej

Název  Dršťková polévka  
standart

Výrobce  Náhlík a Náhlík
Zakoupeno Penny
Cena za balení 47 Kč/650 g
Cena za 1 kg 72 Kč
Složení: voda, vepřové kůže 6 %, vepřové žalud-
ky 5 %, hovězí dršťky 3 %, pšeničná mouka, vepř. 
sádlo, jedlá sůl, směs koření, glutamát sodný, 
karamel, vitamín C, B2

Název  Tesco value dršťková 
polévka

Výrobce  Krahulík-MASOZÁVOD 
Krahulčí

Zakoupeno Tesco
Cena za balení 45 Kč/500 g
Cena za 1 kg 90 Kč
Složení: voda, vepřové žaludky 25 %, hovězí 
dršťky 17 %, vepřové kůže, sádlo, škrob, sůl, ko-
ření, sušená zelenina, konzervant, zahušťovadla, 
látky zvýrazňující chuť a vůni, hořčičná mouka, 
olej, kvasničný extrakt

Název  Poštorenská dršťková 
polévka

Výrobce  Švéda quality, s.r.o.
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 52 Kč/650 g
Cena za 1 kg 80 Kč
Složení: hovězí dršťky (23 %), vývar, cibule, 
paprika, sádlo, mouka, směs koření (obsahuje 
zvýrazňovač chuti), tekuté ochucovadlo Maggi 
(obsahuje látky zvýrazňující chuť), jedlá sůl 
s jódem, koření

Název  Dršťková  
polévka

Výrobce  Hamé, s.r.o.
Zakoupeno Billa
Cena za balení 25 Kč/300 g (akce)
Cena za 1 kg 83 Kč
Složení: voda, hovězí dršťky (15,7 %), cibule, 
mouka, sádlo, kořenící přípravky, sůl, kukuřičný 
maltodextrin, kvasnicový výtažek, cukr, krůtí 
a bujónové aroma, škrob, slepičí chuť tukové 
látky, sušený slepičí vývar, kurkuma, regulátor 
kyselosti, sušená zelenina, cukr, aroma, kvasni-
cový extrakt, koření, česnek, koření, sůl

Miniaturní písmo, ke kterému by výrobce měl 
přikládat lupu, jistě nové legislativní nároky 
na velikost písma nesplňuje. Konzistence po-
lévky je v pořádku, není potřeba ředit. Vůně je 
příjemná. Dršťky i další vnitřnosti jsou měkké. 
V chuti je velmi výrazně cítit přítomné koření 
(česnek, majoránka, paprika), ale polévka je 
výborná, vyvážená. Není přehnaně pálivá, jak 
by mohl název „pikant“ napovídat. 

Obrázek na obale, tedy detail samotných 
drštěk, potenciální strávníky příliš nenaláká. 
I po doporučeném naředění je polévka hodně 
hustá, spíš jako kaše – přeci jen 45 % drštěk je 
slušná nálož. Naštěstí jsou poměrně měkké. 
V obale se ukrývají určitě víc než čtyři avizo-
vané porce. Polévka nám příliš nevoní. Chuť je 
trochu pikantní, výrazný je pepř, kmín, česnek 
a především majoránka, která všechny ostatní 
složky zcela přebíjí. 

Velmi neuměle namontovaný obrázek, ale ještě 
výrazně horší je prezentace informací pro spo-
třebitele. Luštit složení výrobku z rohu přebalu 
víčka je možné, jen pokud odstraníme gumičku, 
která ho drží. Vůně je výrazně česneková 
a kmínová. Není vidět žádná majoránka, zato 
netypického kmínu je zbytečně moc. Vnitřnosti 
jsou měkké, chuť je mdlá. Konečný verdikt: 
neurazí ani nenadchne.

Na obale překvapí zcela nesmyslný obrázek 
krávy, prasete, talířů, lžic a solničky s popiskem 
„příklad servírování“. Hustota je po doporu-
čeném naředění v pořádku, na první pohled 
vypadá hezky, voní příjemně. Polévka je hodně 
slaná, dominuje v ní moučná pachuť po za-
huštění. Dršťky i žaludky jsou velké, ale hodně 
tvrdé – polévku by bylo potřeba značnou dobu 
povařit, nikoli jen ohřát, aby se daly rozkousat. 

Při dodržení postupu přípravy má správnou kon-
zistenci – celý obsah je třeba vyklopit do hrnce 
a ohřát, nezkoušejte ale oddělovat jednotlivé 
porce a zbytek si nechat „na potom“, polévka 
je pak hodně řídká. Obsahuje hodně papriky 
a majoránky. Dršťky jsou velké, měkké. Chuťově 
není špatná, ale je zbytečně nedochucená, mdlá. 
Výrobce se na obale pyšní pečetí tradice a kvali-
ty, my bychom to tak optimisticky neviděli. 

Velmi neobvyklý obal s poměrně lákavým 
obrázkem. Je prezentováno jako hotová porce, 
ale doporučujeme zředit – bez přidání vody je 
to spíše kaše. Vůně je nepříjemná. Dršťky jsou 
tvrdé, v chuti dominuje mouka. Není zřetelné 
žádné koření, nechutná jako dršťková polévka. 
Po ochutnání zůstává nepříjemná pachuť. 
S přehledem nejdelší složení, což polévce z jas-
ně posledního místa nepomáhá. 

1.

4.

2.

5.

3.

6.

VÍTĚZ
TESTU
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S Velikonocemi mám spojená dvě, 
přibližně stejně obtížně splnitel-
ná přání. Chtěla bych zažít svátky 
vzkříšení v Řecku a ochutnat jehně 
pečené ve velké hliněné peci. Nebo 
bych si chtěla celé jehně urožnit 
na vlastní zahradě.

Té peci se v Řecku říká ksylofurnos, sto-
jí mimo dům, nejlépe na dvoře, topí se 
v ní dřevem a peče se tam celé jehně při 
svátečních příležitostech. Naši kamarádi 
Sonia a Janis takovou mají u svého domku 
na ostrově Andros. 
Péct celé jehně na velkém grilu na dřevě-
ném uhlí možná někdy zkusím. Autome-
chanik u nás na vsi půjčuje grily, ve vedlejší 
osadě chovají ovce... Jediný problém bude 
v tom, že jsem to nikdy nedělala. Jak se dá 
zařídit, aby jehně bylo šťavnaté a měkké, 
dobře propečené? Další důležitou podmín-
kou bude dostatek strávníků – celé jehně 
nebudu péct pro dva lidi. 
Ale i když nás bude málo, k Velikoncům berá-
nek patří. Toho piškotového opomíjím už léta, 
sázím na maso. Potěšil mě proto starý recept 

Anuše Kejřové v její Zlaté úsporné kuchařce. 
Zněl zajímavě, především to bylo jehně pečené 
bez česneku, to jsem ještě neviděla.

Jak to ta paní myslela?
Narazila jsem na několik drobných nejasnos-
tí, pokusila jsem se je řešit po svém. Možná 
právě tohle jsou důvody, proč Zlatá úsporná 
kuchařka nedosáhla proslulosti jiných. Je 
sice určená začínajícím hospodyňkám, ale 
nedává jim návody polopatě. 
Anuše Kejřová například používá zadek a při 
tom tvrdí, že má mít asi tři čtvrtě kila. To by 
muselo být maličké mládě. Zadní noha z mého 
jehněte, které se páslo v Krušných horách, měla 
dvě a půl kila. Vykostila jsem ji a za zadek pro-
hlásila horní část. Vykostěnou, ačkoli autorka 
zlaté knihy nepraví, jestli s kostí, nebo bez. 
Když postupujete podle receptu, je kouzel-
né, jak se maso při přelívání vařící vodou 
zatahuje. Kromě toho, že tímto způsobem 
se zatáhne celý povrch, ne jen části jako při 
smažení, a šťáva se uzamkne uvnitř, násled-
ně se sval lépe špikuje. Ovšem maso pak 
ve smršťování pokračuje i při pečení, což už 
zdaleka tak kouzelné není.

Jak mi prozradili odborní kamarádi, špejle 
brání připečení masa a zajišťují jeho rovno-
měrné propečení. Pokud však máte pekáček 
s mřížkou na dně, použijte jej. 
Při jaké teplotě bych asi měla těch 75 minut 
maso péct? Odpověď jsem si odvodila ze 
dvou rad, které Kejřová poskytuje v knize 
hospodyňkám: 
•  Při vaření nezapomínejme na oheň, udržuj-

me mírný oheň (při zavřených dvířkách), aby 
se nám vše pomalu vařilo, peklo.

•  Řádně zatopíme teprve, když je potřeba 
k červenání pečeně. Škoda paliva, plýtvá-
me-li jím zbytečně.

Už jsem si u sporáku na dřevo vyzkoušela, 
že při běžném vaření mám v troubě asi 
170 °C, nastavila jsem elektrickou troubu 
na tuhle teplotu. Ke konci jsem ji zvedla 
na 220 °C. 
Poslední zádrhel – pečeme přikryté, nebo 
odryté? Autorka Anuše sice radí při vaře-
ní nechat hrnce zakryté, aby se nepářilo 
a vařilo rychleji. O pečení nic nepraví. Tak 
tedy nechávám maso asi čtyři čvrthodinky 
přikryté, podlévám, na poslední čtvrthodinu 
peču odkryté, aby zčervenalo.

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Starodávné jehně
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Jehněčí pečínka podle Anuše Kejřové

Babiččiny vídeňské knedlíky

Špenát pana Váni

Potřebujeme:
■  jehněčí zadek  ■  5 dkg slaniny na protý-
kání  ■  sůl  ■  špetku pepře  ■  3 dkg slani-
ny  ■  14 dkg másla  ■  petrželový kořen s natí

Postup (v původním znění)

Jehněčí zadek, asi 3/4 kila, otřeme čistou 
utěrkou, dáme jej na síto, přelijeme vařící, 
lehce osolenou vodou a necháme okapati. 
Pak protáhneme hřbet tenčími nudlička-
mi slaniny, osolíme a lehce poprášíme 
tlučeným pepřem. Na pekáč položíme 
napříč tři půlky špejlí, dáme na něj 3 dkg 

drobně sekané slaniny, 14 dkg másla, 
kousek petrželového kořene se zelenou 
natí, položíme na to připravený zadek 
jehněčí a za občasného podlévání vařící, 
lehce osolenou vodou, později vypeče-
nou šťavou, pečeme zadek asi 5 čtvrtí 
hodiny do měkka. Když se zadek dopé-
ká, potíráme jej vařícím máslem. Mezi 
pečením zadek obrátíme, aby byl na obou 
stranách dobře propečen. Šťávu na pekáči 
zaprášíme trochou mouky a necháme jí 
přejíti var, zhoustnouti. Pak ji procedí-
me na maso a s hodně horkým podáme 
na stůl hlávkový salát se smetanou.

Potřebujeme:
■  6 až 7 starších rohlíků  ■  2 vejce  ■  1 střed-
ní cibuli  ■  sůl  ■  hrubou mouku  ■  trocha 
mléka a másla na osmažení cibulky

Postup

Dáme si vařit vodu do velkého hrnce. Ro-
hlíky nakrájíme na kolečka. Vejce rozšle-
háme v mléce, nalijeme na rohlíky a vše 

rozčvachtáme vidličkou na hustou kaši. 
Cibulku nakrájíme nadrobno a zesklova-
tíme na másle. Pak přidáme k rohlíkům. 
Hmotu osolíme a podle potřeby vmíchá-
me hrubou mouku. Potřebujeme, aby 
se z hmoty daly umačkat pevné koule. 
Namáčíme si ruce ve studené vodě, aby 
koule byly na povrchu trochu „oslizlé“. 
Vkládáme je do vařící vody a vaříme asi 
čtvrt hodiny.

Potřebujeme:
■  2 stroužky česneku
■  koš mladého špenátu  
■  olivový olej  
■  sůl

Postup

Špenát dobře, list po listu, umyjeme a ne-
cháme okapat. Větší listy nasekáme, malé 

necháme vcelku a vše na sítu prolijeme vařící 
vodou. To je ta chvíle, kdy vám špenát mizí 
před očima a vy začínáte tušit, že jste ho měli 
koupit víc.  
Zatímco špenát okapává, nasekáme najemno 
dva stroužky česneku, osmahneme je na oleji 
a přihodíme špenát. Osolíme a jen prohřeje-
me, aby neztratil barvu. 

Omáčka ze šťávy je kumšt
Prostá věta: šťávu zaprášíme. Pokud bude 
začínající kuchařka přistupovat k akci jako 
kdysi já, bude mít místo hladké omáčky 
směs žmolků. Až nedávno mi kamarád 
kuchař ukázal, jak se to dělá. Výpek se nesmí 
vařit, musí chvilku odstát, aby tuk vytvořil 
na povrchu souvislou vrstvu. Pak opatrně 
prášíme moukou, aby se zachytávala právě 
v mastném patře, poté promícháme. 
Jestli se na to necítíte, přeceďte šťávu, zahustě-
te moukou a následně rozmixujte. Pokud jste 
mlsní jako já, vraťte pak vypečenou slaninu 
i petržel do omáčky. Mně by bylo líto ji vyhodit. 

Prošpikované maso se smršťovalo a pronika-
vě vonělo. Z hroudy, která měla 3/4 kila dle 
návodu, byl nakonec oběd pro čtyři lidi, nic 
nezbylo. Ale jaký oběd! Nejspíš by nezbylo, 
ani kdyby bylo masa dvojnásob. Křehké, 
jemné, světle růžové, šťavnaté. Česnek mu 
nechyběl, typický odér skopového se jen 
lehce naznačoval.

Salát, nebo špenát?
Anuše Kejřová podává jehněčí pečínku 
s bramborovou kaší a hlávkovým salá-
tem se smetanou. Já jsem si k jehněčímu 
zamilovala lehký čerstvý špenát, jak mi 

ho ukázal šéfkuchař hotelu Internacio-
nal pan Váňa. Na Velikonoce už je mladý 
špenát dostupný. Špenát je legrační. Když 
ho natrháte nebo koupíte, máte pocit, 
že je ho spousta. Plný košík. Když s ním 
skončíte, děsíte se, jestli bude ta hro-
mádka v pánvi čtyřem stolovníkům stačit. 
Ještě jsem si nezvykla, tak někdy mám 
špenátu moc a jindy se pereme o posled-
ní lupínky. 
Místo brambor jsem uplácala babiččiny 
vídeňské knedlíky. Nejspíš jen proto, že jsem 
nové brambory neměla a kaše se mi ke špe-
nátu nezdála. Těch bylo, zaplaťpánbu, dost.
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Výběr mouky musí odpovídat jejím vlast-
nostem a účelu použití. Ne ze všech druhů 
mouky budete schopni vyrobit například 
kynuté těsto. Pro pekařskou kvalitu mouky 
totiž platí: čím vyšší obsah lepku, tím lépe. 
Těstu zaručuje správnou konzistenci, jeho 
dostatečnou pružnost i tažnost. Většina 
z alternativních druhů mouky má však 
obsah lepku nižší než mouka pšeničná, či 
lepek vůbec neobsahují. 
Vyrobit dobroty, které budou odpovídat 
zásadám zdravé stravy a zároveň budou za-
chovávat požadovaný vzhled výrobku, určitě 
není nemožné. Klíčem je správný poměr in-

grediencí, někdy bude nezbytné alternativní 
druhy mouky doplnit moukou pšeničnou, 
pro některé typy výrobků se obejdeme bez 
ní. Zohlednit je třeba i osobitou chuť někte-
rých druhů mouky, která může být ve srov-
nání s pšeničnou neobvyklá a výrazná. 

Amarantová: Mouka pochází z rostliny zvané 
amarant neboli laskavec. Amarant obsahuje 
více bílkovin než kterékoli jiné bezlepkové 
obilí. Pro nulový obsah lepku je vhodný i pro 
celiaky. Mouka se hodí především na peče-
ní, například do chlebových směsí. Pokud 
chceme zachovat konzistenci a chuť výrobku, 

můžeme amarantovou moukou nahradit až 
čtvrtinu pšeničné mouky použité v receptu. 
V případě dodržování bezlepkové diety pše-
ničnou mouku samozřejmě nepoužijeme. 

Bramborová: Mouka se vyrábí z oloupaných 
předvařených usušených brambor. Obsahu-
je vyšší obsah bílkovin a vlákniny. Mouka se 
používá na přípravu bezlepkových bram-
borových knedlíků, případně do vybraných 
druhů sladkého pečiva.

Jáhlová: Jáhly se získávají loupáním pro-
sa, které je jednou z nejstarších známých 
potravin a pravděpodobně první obilninou 
využitou pro domácí účely. Jáhly jsou také 
zcela bezlepkové, mají vysoký obsah mi-
nerálních látek jako draslík, hořčík, železo, 
vlákniny a vitaminů skupiny B. Obilí má 
také přirozeně nasládlou chuť, mouka je 
tak nejvhodnější pro výrobu dezertů, slad-
kých chlebů či palačinek. Je ji také možné 
použít při zahušťování. Jáhlovou moukou 
je vhodné nahradit při pečení přibližně 
třetinu mouky pšeničné. 

Ječná: Mouka zvyšuje vláčnost a trvan-
livost pečiva. Samostatně není vhodná 
na výrobu chleba, obsahuje méně lepku. 
Použít ji naopak můžeme například do pa-
lačinkového těsta.

Kaštanová: Vzniká namletím sušených jed-
lých kaštanů. Populární je zejména v někte-
rých částech Itálie, na Korsice se z ní vyrábí 
polenta (běžně připravovaná z kukuřičné 
mouky). Využívaná je především do dezertů 
či v kombinaci s bílou moukou také do chle-
ba. Její chuť je specifická, po kaštanech. 
Cena kaštanové mouky je velmi vysoká, 
pohybuje se kolem 500 Kč za kilogram. 

Peču, pečeš, pečeme. Ale 
z čeho? Pokud má ve vaší spíži 
své místo jen klasická pšeničná 
mouka, vyzkoušejte i druhy 
méně známé. Překvapí vás 
nejen neobvyklá chuť, ale čeká 
vás také zdravotní benefit, 
především nižší obsah lepku. 
Žitná, rýžová, ale i kaštanová 
nebo amarantová – v dnešní 
době je výběr nepřeberný. 
Velikonoce mohou být pro tyto 
experimenty ideální příležitostí.

Když 
mouka není 
jenom bílá
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock



www.svetpotravin.cz 33

co byste měli vědět o moukách

Kukuřičná: Mouka se vyrábí z jemně namle-
tých kukuřičných zrn, je zcela bezlepková. 
Populární je především ve Střední Americe 
a také v oblastech Indie. V obchodech sežene-
me variantu hladkou, polohrubou i krupici. 
Je vhodná na obalování, zahušťování polévek 
a omáček či na výrobu palačinkového těsta. 
Mouka má vysokou pojivost a používá se tedy 
jako zahušťovadlo například i v masném prů-
myslu. Z krupice se připravuje polenta, kterou 
je možné konzumovat jako kaši, ugrilovaná 
pak někdy nahrazuje pečivo. Z mouky hladké 
si můžeme vyrobit domácí tortilly. Na pečení 
je opět vhodnější kukuřičnou mouku namí-
chat s jiným druhem mouky, pečivo z ní má 
tendenci se drobit. 

Ovesná: Přidáním do těsta získáte křehčí 
a vláčnější pečivo, které se ale také bude 
více drobit. Pokud ji budete používat 
do těst kynutých, měla by tvořit maximál-
ně třetinu z celé směsi, aby těsto správně 
vykynulo. Mouka obsahuje lepek, ovšem 
v menším množství než mouka pšeničná. 
Zajímavý je její obsah bílkovin a nenasyce-
ných mastných kyselin. 

Pohanková: Pohanková mouka neobsahuje 
žádný lepek. Je tedy vhodná pro celiaky, ale 
také osoby se zažívacími problémy a diabeti-
ky. Pohanka je na našem území nejvýznam-

nějším zdrojem rutinu, který má schopnost 
léčit křehkost krevních kapilár a zvyšovat 
pružnost cév. Mouka je k dostání ve varian-
tách hladká, polohrubá i hrubá. Je vhodná 
pro výrobu chleba i dalšího slaného pečiva. 
V některých oblastech je velmi populární při 
výrobě palačinkového těsta – v USA, Rusku 
(palačinky zvané bliny, které jsou konzumo-
vány s kaviárem) i Bretani. V Japonsku 
z ní vyrábějí nudle zvané soba, v Indii je 
základem jídelníčku během hinduistických 
postních dní. Díky přidání pohankové mou-
ky získáte jemně oříškovou příchuť, vhodná 
je tedy například i do vánočního pečiva.

Quinoa mouka: Je jedním z nejvýživnějších 
druhů mouky. Má vysoký obsah minerálních 
látek i vitaminů, je bezlepková. 

Rýžová: Rýžová mouka je zcela bezlepková 
a lehce stravitelná. Vyrábí se z velmi jemně 
namleté rýže – bílé či hnědé. Prodává se 
ve formě běžné mouky vhodné na pečení 
(při smíchání s moukou jinou) a také jako 
instantní kaše, která se do těst nehodí 
a používá se spíše pro přípravu vařených 
sladkých pokrmů, například kaší. Mouka je 
vhodná i na zahušťování omáček. 

Sojová: Sojová mouka je vyráběná z mletých 
sojových bobů. Díky tomu má vysoký obsah 
bílkovin, neobsahuje žádný lepek. Vysoký je 
rovněž obsah cenných minerálních látek. Nej-
vhodnější je do sušenek či piškotového těsta, 
pečivu zajišťuje výrazně delší trvanlivost. Díky 
vysoké pojivosti můžeme sojovou moukou 
v receptech nahradit vejce. Je vhodné jí zařa-
zovat menší množství, neboť způsobuje na-
dýmání. U nekynutých těst by sojová mouka 
neměla představovat více než 25 % z moučné 
směsi, kterou na pečení použijeme.

Špaldová: Špalda je původní nekultivovaná 
forma pšenice, která roste i na neúrodných 
půdách a z půdy tak nepřijímá žádné che-
mické látky používané při hnojení. Vyznaču-
je se vyšším obsahem bílkovin, vlákniny, ne-
nasycených mastných kyselin, minerálních 
látek a vitaminů. Má nižší obsah lepku a pro 
lidi s jeho horším zpracováním (nikoli celia-
ky) tak představuje vhodnou variantu. Její 
chuť je lehce oříšková, je vhodná například 
pro výrobu těst, která nevyžadují kynutí, 
tedy třeba do sušenek nebo palačinek.

Žitná: Celozrnná žitná mouka neobsahuje 
skoro žádný lepek a těsto jen velmi obtížně 
kyne. Těsto nabyde jen, pokud ke čtyřem 
dílům žitné mouky přidáme alespoň 
jeden díl mouky pšeničné. Žitná mouka 
má ve srovnání s pšeničnou více vlákniny, 
minerálních látek a antioxidantů. Mouka je 
nejlépe využitelná do chleba či dalamánků. 
Cena nebývá příliš vysoká, pohybuje se 
do 30 Kč za kilogram. 

Další druhy: Existuje samozřejmě celá řada 
dalších druhů, které jsou ovšem v našich 
krajích spíše exotické. Nopálová mouka se 
vyrábí z opuncie. Mouku z manioku využijete 
k zahušťování omáček i sladkých těst. Mou-
ka z rostliny teff má vysoký obsah proteinů 
a zdraví prospěšných látek (vápník, železo, 
vláknina), upečete z ní skvělý tmavý chléb. 
Vyzkoušet můžete také mouku cizrnovou 
nebo konopnou. 
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Zákazníkům nabízíme kvalitu

Jak vás ovlivnila novela zákona o potra-
vinách, především nařízení označování 
původu nebaleného zboží?
Vítáme každou změnu, která přináší lepší 
informovanost zákazníků. Nová legislativa 
mezi ně do určité míry patří. Zákazníci tak 
získají u nebalených potravin například 
údaje o obsažených alergenech, výrobci 
nebo složení. Některé informace musejí 
být umístěny přímo u výrobku, jiné získá 
zákazník až na vyžádání. My jsme se roz-
hodli, s ohledem na lepší informovanost 
zákazníka, uvést všechny tyto údaje přímo 
v pultu u výrobku. Na druhou stranu je 
nutné dodat, že nové nařízení zvyšuje ad-
ministrativní náročnost. Náklady spojené 
s uvedením všech zákonem požadovaných 
informací převyšují částku 1,3 milionu 

korun, což je bezesporu věc k zamyšle-
ní. Navíc pravidelná aktualizace těchto 
informací během roku je spojena s dalšími 
nemalými náklady. 

Jaké jsou mechanismy pro zajištění 
čerstvosti zboží během dne? 
Nastavili jsme velmi přísné specifikace pro 
vstupní kvalitu u všech dodavatelů, která 
nám zajišťuje vysoký standard kvality 
již od prvního momentu, kdy výrobek či 
produkt dorazí na distribuční centrum.  
Důsledně monitorujeme také jeho cestu 
do obchodu včetně kontroly teploty. 
V každém obchodě máme systém kontroly 
kvality a proškolený personál, který dbá 
na to, aby zákazníkům bylo nabízeno 
kvalitní zboží. 

V případě, že zboží neprodáme včas, 
velmi vítáme možnost jeho dalšího 
využití přes potravinové banky. S nimi 
úzce spolupracujeme již od roku 2013 
a pracujeme na dalším rozšíření této 
spolupráce v souvislosti se změnou vý-
kladu DPH u darovaných potravin. Naše 
obchody také podporují myslivecké 
spolky a lokální ZOO a předávají jim po-
traviny nevhodné pro darování potravi-
novým bankám. I zde hledáme možnosti 
dalšího rozšíření spolupráce.

Kolik zákazníků má možnost využít vaší 
služby nákupu potravin přes internet? 
Jakým způsobem je zajišťována čerst- 
vost potravin při online prodeji?
Služba Potraviny on-line funguje od za-
čátku roku 2012. Dnes jsme s podporou 
10 obchodů v Praze, Brně, Plzni, Mladé 
Boleslavi, Kladně, Kolíně, Hradci Králové, 
Liberci a Jablonci nad Nisou schopni ob-
sloužit téměř 4 miliony zákazníků v sedmi 
krajích. Čerstvost potravin je jedním z pi-
lířů této služby. Daří se nám ji zajišťovat 
díky kvalitě výrobků od našich dodavatelů 
a péči v zacházení s jednotlivými produk-
ty. Po celou dobu nakládaní s čerstvými 
potravinami při on-line prodeji je totiž 

Každý den proudí do jedné z více než dvou set prodejen 
společnosti Tesco zástupy věrných a spokojených zákazníků. 
Další tisíce pak využívají možnosti nákupu přes internet. Ti 
všichni oceňují nejen široký sortiment, ale také vysokou kvalitu. 
Co všechno je potřeba pro zajištění vysokého standardu učinit, 
jsme diskutovali s Patrikem Dojčinovičem, obchodním 
ředitelem společnosti Tesco pro sortiment čerstvých potravin.
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udržován teplotní řetězec. Dodávky, které 
rozvážejí objednávky služby Potraviny on-
line, jsou speciálně vybavené oddělenou 
chladící a mrazící sekcí, takže můžeme 
zaručit čerstvost potravin. Naši zákazníci 
právě tento aspekt velmi oceňují. 

Jak se mění vaši zákazníci? Vyžadují 
třeba zdravější potraviny než dříve? 
Na podzim loňského roku jsme rozšířili 
nabídku speciální výživy až o šest stovek 
položek bezlepkových a dia potravin, bio 
a racio produktů. Tento sortiment jsme 
zákazníkům přehledně nabídli na jednom 
místě. Nově jsme také uvedli bezlepkovou 
řadu privátní značky Free From, která 
zahrnuje bezlepkové výrobky vysoké 
kvality. Zdravý životní styl je patrný také 
na nákupu čerstvých potravin, o které je 
v poslední době zvýšený zájem.

Upřednostňují zákazníci sezónní zboží, 
hlavně u ovoce a zeleniny?
Zákazníci samozřejmě vítají sezónní druhy 
ovoce a zeleniny, neboť se jedná o příjem-
né zpestření jejich jídelníčku. Jsou vidět 
jasné trendy v oblasti jarní zeleniny a také 
salátů, které jsou stále více oblíbené u na-
šich zákazníků z důvodu jednoduchosti 
přípravy a zdravého životního stylu.
 
Experimentují Češi také s exotický-
mi neznámými druhy ovoce, nebo se 
převážně drží klasiky a exotiku nakupují 
jen výjimečně?
Pitahaya, mangostan nebo passion fruit 
byly pro mnohé z nás před několika lety 
zcela neznámé druhy ovoce. Dnes se už 
ale právě tyto méně tradiční druhy exotic-
kého ovoce stále častěji objevují v nákup-
ních košících. Ukazuje se, že naši zákazníci 
rádi zkoušejí nové chutě a druhy ovoce 
a díky velmi pestré nabídce mají skutečně 
z čeho vybírat. Obliba exotického ovoce 
v Česku výrazně roste vždy v době Vánoc, 
kdy prodeje rostou o stovky procent a bě-
hem několika dní prodáme řádově stovky 
tisíc kusů různých druhů.  Žebříčku ale 
již několik let vévodí tradiční druhy, tedy 
banány, ananas a kiwi. 

Češi podle statistik nepatří ke zrovna 
vzorným konzumentům ovoce a zele-
niny. Pozorujete výrazně nižší zájem 
o ovoce a zeleninu, než je například 
v sousedních zemích?
Myslím, že i v této oblasti čeští zákazníci 
udělali velký pokrok a obliba této katego-
rie stále roste. Jsem přesvědčen, že bude 
i nadále získávat na významu zejména 
u mladší generace zákazníků. Zásadním 
faktorem pro důležitost této kategorie je 
dlouhodobé udržení vyrovnané a vysoké 

kvality, která je rozhodující při výběru. 
Kvalita nemůže být nikdy na úkor ceny, 
což je i naše strategie pro oddělení ovoce 
a zeleniny, kde úzce spolupracujeme s na-
šimi dodavateli, abychom zajistili vysoký 
standard kvality.

Ovlivňuje výběr pečiva u zákazníků 
povinné označení rozpékaného pečiva?
Lokální pekárny po celé zemi nám do-
dávají český chléb a rohlíky, které patří 
mezi nejprodávanější položky. Vedle toho 
máme také velmi širokou nabídku dalšího 
čerstvého a rozpékaného pečiva. Přitom 
samotné označení rozpékaného pečiva 
nemá vliv na výběr pečiva. Zákazníci 
chápou, že není rozdíl v kvalitě čerstvého 
a rozpečeného pečiva.

Zaměřujete se v jednotlivých prodej-
nách na regionální dodavatele čerstvé-
ho zboží?
Podpora lokálních dodavatelů čerstvých 
potravin patří mezi jeden z pilířů našeho 
podnikání. Podařilo se nám najít sys-
tém spolupráce s místními dodavateli, 
jako jsou pekárny, lahůdky nebo řez-
nictví. Jejich produkty zpravidla nejsou 
dostupné celorepublikově, ale pouze 

v našich nejbližších prodejnách. Pro 
příklad dlouhodobé úspěšné spolupráce 
můžeme uvést pelhřimovskou pekárnu 
Adélka nebo Semilskou pekárnu. Tesco 
také vytváří příležitost pro české výrobce 
potravin a umožňuje jim vyvážet výrobky 
na jiné trhy prostřednictvím značky Tesco. 
Například za rok 2013 dosáhl tento vývoz 
částky 3,8 miliardy korun.

Zajímá zákazníky, odkud zboží pochází, 
a dávají přednost českým potravinám?
Z průzkumů zákaznických preferencí jasně 
vyplývá, že český zákazník dává přednost 
českému zboží, pokud je za přijatelnou cenu 
a v odpovídající kvalitě. Proto také klademe 
důraz na spolupráci s místními dodavateli.

Jak vybíráte dodavatele pro vaše pri-
vátní značky?
Před samotným výběrem dodavatele naší 
privátní značky musíme nejprve identifi-
kovat sortiment, o který mají naši zákaz-
níci zájem. Výběr také zahrnuje splnění 
přísných kritérií vysoké kvality výrobku. 
V okamžiku, kdy máme všechna tato 
kritéria nadefinována, nákupní tým osloví 
potenciální dodavatele, kdy se již dojed-
návají konkrétní podmínky spolupráce. 
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Hodně záleží na tom, co si pod pojmem 
vaření představíme a jak ho definujeme. Nej-
spíš by se ale dal spojit s ohněm. Ve chvíli, 
kdy byl člověk schopen rozdělat oheň, byl 
technicky vzato připraven si maso tepel-
ně opracovat, tedy i uvařit. Pokud ovšem 
definujeme vaření jen jako cílené zpracování 
stravy, můžeme mluvit i o starším „vaření“ – 
například sušením masa na slunci. 

Původně byl člověk pravděpodobně býlo-
žravec, proto má tak dlouhý trávicí trakt. 
Nyní jsme ovšem omnivorní, tedy všežraví, 
což je bezesporu obrovská evoluční výhoda. 
Díky tomu se na rozdíl od velkých šelem naši 
předci mohli živit v období nedostatku zvěře 
rostlinnou potravou.

Revoluční vynález
Nejstarší lidský oheň je archeologicky 
doložen z doby před 1,6 miliónu let.  
Na našem území se podařilo najít zbytky 
ohně při výzkumu v Přezleticích, nejstarší 
nalezené české ohniště lze zařadit někdy 
do doby před 750 000 lety. Proč ale vlast-
ně začali lidé maso vařit? Nejspíš přišli 
na to, že tepelně upravené maso déle 
vydrží, takže je možné vytvořit si zásoby. 
Totéž platí i pro nasolené, sušené nebo 
zmražené maso. Vaření tak umožnilo jíst 
i méně kvalitní maso, vytvářet zásoby a je 
v podstatě adaptací člověka na výkyvy 
v dostupnosti potravy. 

Navíc máme proti šelmám malé zuby a sy-
rovou svalovinu neukousneme. Na paleoli-
tických lidských lebkách, resp. na zadních 
zubech, nalezli vědci značné opotřebení. 
Podle stop bylo prý způsobeno kamennými 
nástroji – naši předci nejprve kousli do masa 
a v zubech si ho pak odřízli kamenným 
nožem, protože nebyli schopni ho sami 
ukousnout. Pečením či vařením maso 
změkne, takže se pak dá ukousnout i malými 
lidskými zuby.

Středověké pečení
Přestože maso obsahuje látky pro tělo pro-
spěšné, může mu i ublížit. Záleží na jeho typu, 
množství i způsobu úpravy. Ne pro každého 
je však maso vhodné. V období paleolitu, kdy 
maso na jídelníček lidí již patřilo, byla vyšší 
úmrtnost malých dětí do tří let, kterou měla 
na svědomí mimo jiné i konzumace masa. 
Možná ho děti špatně trávily, možná bylo 
nedostatečně opracované. Jisté však je, že 
životní energii jim nedodalo, ale spíš vzalo.

Položme si otázku, kdy vlastně 
člověka napadlo začít si vařit 
jídlo. Ať už to bylo maso, nebo 
něco rostlinného. Jak, kdy 
a kdo přišel na to, že tepelně 
zpracované jídlo člověku 
víc chutná? Ponořme se 
společně do hluboké historie 
a pokusme se najít odpovědi.

Kdo si pochutnával 
na nadívaném pávovi? 
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock
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Mezi nejtypičtější úpravu jídel pro středo-
věk patří pečení, ať už přímo na ohni, nebo 
v hliněné peci. Je to totiž nejjednodušší 
způsob vaření. Ptáci i savci se obalili bah-
nem a po upečení se hlína sloupla i s kůží 
nebo peřím. Vaření a dušení patří hlavně 
k období, kdy už člověk začal vyrábět 
vhodné hliněné nebo kovové nádoby. Va-
ření pomocí rozpálených kamenů a kože-

ných měchů (případně měchýřů zvířat) se 
hodilo jak pro vaření vody, tak například 
uvaření kaší, ale pro maso patrně úplně 
nejlepší nebylo.

Kde se vzalo barbecue?
Dnes velmi oblíbené barbecue nebylo 
neznámé ani pro homo sapiens. Z některých 
zdrojů víme, že jako místo vzniku je uváděna 
Oceánie, případně Amerika. Nejde ale ani 
tak o samotný způsob vaření jako název 
sám, pečení masa nad ohněm znali všichni 
pralidé, kteří měli oheň a maso. Pojmenová-
ní úpravy masa jako barbecue bylo poprvé 
zapsáno v 16. století španělským mořeplav-
cem Gonzalem Fernándezem De Oviedo y 
Valdés, který cestoval převážně do Karibiku 
a k oblasti dnešní Floridy. Etymologové se 
domnívají, že barbecue pochází z jazyka 
indiánského kmene Taínů.

Hroší polévka i labuť ve vlastní krvi
Dnešní nabídka v řeznictví zahrnuje maso ho-
vězí, vepřové, drůbeží, králičí i zvěřinu a ryby. 
Pokud bychom se ale podívali v čase zpátky, 
našli bychom u řezníka masa velmi netradiční 
a pro mnohé z nás bezpochyby až nechutná. 
Kdo z nás by si dnes pochutnal třeba na peče-
né veverce, nadívaném pávovi či sloní noze? 
Kromě již zmíněných druhů masa si lidé 
za dobu své existence pochutnávali třeba 
i na hroší polévce, rybí omáčce či labuti 
ve vlastní krvi. Nebo třeba na mase koňském, 
racčím, tučňáčím či psím. Běžný i slavnostní jí-
delníček se samozřejmě lišil podle dostupnosti 
surovin, tedy především podle nabídky místní 
fauny. Pokud bylo maso potřeba převážet, 
obvykle se tepelně zpracovalo – například 
zapeklo jako páj nebo usušilo.
Hlavní etickou proměnou prošla lidská strava 
především okolo 17. století, kdy se začaly ob-
jevovat zákazy a doporučení, která jídla nejsou 
vhodná nejen ze zdravotních, ale i morálních 
důvodů. Nicméně některá osvícená rozhod-
nutí přišla ještě dříve. Například už v roce 732 
zakázal papež Řehoř III. konzumaci koňské-
ho masa. V pozdějších dobách, především 
v 19. století, byla společností více přijímána 
gastronomická doporučení spíše od stále ob-
líbenějších profesionálních kuchařů či autorů 
kuchařek než od církevních hodnostářů. 

 INZERCE

Vychutnejte si prémiový jehněčí steak 
z exkluzivní řady Tesco finest*
Hledáte v kuchyni novou inspiraci? Chcete si pochutnat na pořádném 
kusu šťavnatého masa? Pak vyzkoušejte prémiový steak z novozé-
landské  jehněčí kýty, který nově najdete v obchodech Tesco. Delikát-
ní jehněčí maso nejvyšší jakostní třídy se stane nezapomenutelným 
zážitkem při jakékoliv příležitosti, ať už se jedná o velikonoční rodinný 
oběd, či první letošní grilování s přáteli.

Díky prémiovým steakům Tesco finest* se každé vaše vaření sta-
ne exkluzivní záležitostí. Steak z novozélandské jehněčí kýty Tesco 
finest* můžete po celý rok koupit v obchodech Tesco, až do veliko-
nočního pondělí navíc s 20 % slevou.

RECEPT NA STŘEDOVĚKOU PŘÍPRAVU 
PTÁKŮ S HRUŠKAMI NEBO JABLKY
Vezmi ptáky čisté, oškubané a vykuchej je. Pak vezmi pár jablek 
nebo hrušek, oloupej je a nasekej dobře. Přiměřený kus slaniny, 
vejce tvrdé dvě nebo tři, něco petržele a řeckého vína. Vše rozsekej 
a smíchej spolu. Směsí touto pak nadívej ty ptáky, a když jsou plní, 
dej je na čistý rožeň, zašij je, aby to z nich nevyšlo. Až budou skoro 
opečení, vezmi čistou smetanu sladkou, zahřej ji, přimíchej koření 
dle chuti a ptáky s tím polej.

STŘEDOVĚKÝ RECEPT 
NA ÚPRAVU VEVEREK
Veverky nejprve stáhneme a vykucháme, pak 
čistě omyjeme a dáme vařit. Když změknou, 
vodu slijeme a veverky řádně opláchneme čis-
tou vodou. Poté je dovaříme v hovězím vývaru. 
Podáváme s jíchou žlutou nebo černou.

Jak na jíchu žlutou: upečeme játra a přidá-
me dva krajíčky tvrdého bílého chleba roz-
tlučené v hmoždíři. Přilijeme hovězí polévku, 
přecedíme a propasírujeme. Vložíme veverky, 
okořeníme tlučeným pepřem, mletým zázvo-
rem, muškátovým květem a osolíme. Zdobíme 
smaženými jablky.

Černá jícha: uvaříme sušené švestky, přidáme 
tlučený suchý černý chleba a trochu vody s oc-
tem a hovězí polévku. Vše povaříme, přecedí-
me a propasírujeme. Vložíme veverky a ne-
cháme povařit. Okořeníme tlučeným pepřem, 
hřebíčkem, zázvorem a šafránem. Zdobíme 
smaženými vajíčky.
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Jak Váš jídelníček ovlivňuje fakt, že pocházíte ze Slovenska?
Sice mám ráda slovenskou kuchyni, ale dvě moje nejoblíbenější 
jídla jsou paradoxně typická pro tu českou – totiž knedlo, vepřo, 
zelo a svíčková. Až když jsem začala žít v Praze, jsem naplno pocho-
pila, že na Slovensku tato jídla nikdy neuvaří tak dobře, jako je vaří-
te tady. Například moje máma je skutečně skvělá kuchařka, od ní 
mi chutná všechno, nicméně svíčkovou prostě neudělá takovou 
jako babička mého přítele Matěje. Svíčkovou od české kuchařky 
zkrátka vždycky poznám.
 
Vy sama se o ni taky pokoušíte?
Na ni jsem si zatím netroufla. Držím se jednodušších receptů.

Od kolika let se činíte u plotny?
Už jako malá holka jsem doma pomáhala mámě, ale intenzivněji va-
řit jsem začala až od okamžiku, kdy jsme se s partnerem nastěhovali 
do vlastního. Tedy zhruba před dvěma lety.
 
Od té doby je pro Vás vaření radostí, nebo spíš povinností?
Přiznávám, někdy jsem v kuchyni opravdu jen z povinnosti, ovšem 
jsou chvíle, kdy si vaření vysloveně užívám. S Matějem nás čas 
od času baví připravit si společně dobrý oběd nebo večeři, kolikrát 
se na to těšíme dlouho dopředu. To pak času stráveného v kuchyni 
rozhodně nelitujeme. 

Čím přítele spolehlivě potěšíte?
On sní vlastně všechno, co mu uvařím. Ne, že by musel! Na-
štěstí se v chutích shodujeme. Oba máme rádi z masa přede-
vším kuřecí nebo panenku, oblíbili jsme si také třeba křidýlka 
s různými omáčkami. 

Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv Divadla Kalich, shutterstock

Svíčkovou 
   jako v Čechách  
    na Slovensku 
       neumíme

Třiadvacetiletá slovenská herečka Alžbeta 
Bartošová vstoupila na českou divadelní 
scénu s pověstí nepřehlédnutelného 
talentu. Naši sousedé o ní mluví dokonce 
jako o své Lucii Bílé. Výjimečný pěvecký 
rozsah Betka předvádí už v několika 
pražských muzikálech. Nicméně doprovází 
ji ze Slovenska vedle skvělých profesních 
referencí také chuť na speciality národní 
kuchyně? A čím ji v Praze případně zahání?
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Napadá Vás něco ze slovenské kuchyně, 
co v Čechách neseženete?
Tarhoňa! To je těstovinová rýže používa-
ná právě především ve slovenské nebo 
maďarské kuchyni. Nikde v Praze jsem na ni 
nenarazila, tak si ji vozím ze Slovenska. Nebo 
jsem zvyklá jíst kulatozrnnou rýži, ta je tady 
také méně obvyklá. Spíš seženu dlouhou 
a ještě častěji rýži v sáčcích, ta se u nás doma 
nedělala. Máma, babičky ani teta nikdy neva-
řily rýži v sáčku. Nebudete mi asi věřit, ale já 
jsem až do svého příchodu do Čech netušila, 
že něco takového existuje. Fakt! 

Stýská se Vám v Praze po některé ze slo-
venských specialit?
Ani nemusí, vždyť dneska máte kam jít, ať 
už dostanete chuť na jakoukoli národní 
kuchyni. Zvlášť v Praze, kde je tolik restau-
rací. Sama mám několik vyzkoušených tipů 
na skvělé brynzové halušky. 

Ty nejsou zrovna dietní. Počítáte úzkost-
livě kalorie?
Mám období, kdy svůj jídelníček řeším, a ob-
dobí, kdy sním úplně všechno a dokonce bez 
výčitek. Záleží, jak se zrovna cítím, v jaké 
jsem momentální formě. Například když mě 
čeká blok muzikálu Horečka sobotní noci, 
vím, že se v jídle nemusím nijak omezovat, 
protože cokoli sním, na jevišti vytančím. 
Horečka je velký zápřah. Ale pokud se mi na-
kupí za sebou představení, v nichž se hýbu 
méně, a cítím, jak jde váha nahoru, začnu 
se samozřejmě hlídat. Kvůli sobě i kvůli 
kostýmům. Je to součást mé práce. 

Jak to probíhá, když na sebe začnete 
být přísnější?
Nevím, jestli můžu užít přímo slovo 
přísnost. Když chci zhubnout, jako první 
přestanu jíst pečivo, dopřávám si více ze-
leniny a ovoce, jím pravidelně menší porce 
nebo omezuji jídlo večer. Akorát sladké si 
odepřít nedokážu, to je marné. Bez pečiva 
se obejdu, bez sladkého nikoli.

Takže pevná vůle má své trhliny?
V tomto ohledu bohužel ano. 

Když jste taková milovnice sladkého, 
pečete také?
Dokonce moc ráda. Peču docela často 
a během celého roku, ale nejvíc se vyřádím 
na vánočním cukroví. To miluju. Každý rok 
připravuji klidně sedm osm druhů. 

Váš partner Matěj Cichra je tanečník. 
Kdekdo by si myslel, že v domácnosti 
tanečníka a herečky se nic sladkého ani 
nemůže vyskytnout.
No vidíte, a Matěj je na sladké úplně stejně 
jako já!

Je váš životní rytmus v něčem specifický 
s ohledem na profese, kterým se věnujete?
V naší branži se střídají období, kdy máme 
strašně moc práce, doma se v podstatě 
jen míjíme, nemáme čas ani vařit, ani se 
během dne pořádně najíst, s obdobími 
volnějšími. To si pak všechno vynahradíme, 
včetně těch společně navařených obědů, 
o kterých jsem mluvila.

Vyrůstala jste v Trenčínském kraji, Moravu 
jste měla na dohled, proto mě napadá, jak 
na tom asi jste se vztahem k alkoholu…
Určitě se mu nebráním, to bych u nás ne-
vydržela. S chutí si dám skleničku suchého 
vína a loni v létě jsem se konečně trochu 
naučila pít pivo. Nicméně víc než jedno malé 
stejně nevypiju. A jsem samozřejmě na do-
mácí pálenky. U nás v kraji pálí kdekdo, můj 
táta není výjimkou a poctivě mě zásobuje. 
Lahvička pálené musí být pořád po ruce, 

minimálně jako ideální prevence, pokud se 
o člověka pokouší nějaká choroba. Není nad 
to vypálit červa.

Býváte nervózní před premiérou?
Konkrétně před premiérou už málokdy, ner-
vy mám napnuté spíš při prvních veřejných 
generálkách. Vejdu na jeviště a najednou 
mi v hledišti chybí režisér za svým pultíkem, 
za nímž sedával celé zkoušení. Už za ním 
není a já se cítím nejistá.   

V současné době největší úspěchy sklízí ve slavném muzikálu Horečka sobotní noci

DOMÁCÍ TARHOŇA
Doba přípravy: 30 minut, 8 porcí

Ingredience: 500 g těstovinové rýže, 5 lžic 
slunečnicového oleje, špetka soli, voda

Postup: Rozpálíme olej ve větším hrnci 
a těstovinu v něm osmažíme za stálého 
míchání. Délka smažení závisí na tom, jak 
chceme mít pokrm barevný. Až zrnka dosta-
nou alespoň zlatavou barvu, přelijeme vařící 
vodou. Musí jí být dvakrát více než těstovin. 
Výrazněji osolíme a pod pokličkou pozvolna 
vaříme, dokud se voda nevyvaří, za ob-
časného míchání. Podáváme jako přílohu 
k masu či jako hlavní jídlo s kyselou okurkou 
a další zeleninou.

„ S přítelem Matějem si společné vaření užíváme.“
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Klidně ať mi dává připomínky, ať si třeba kři-
čí, to mi nevadí, ale hlavně ať tam je! Vím, že 
oběma nám jde o stejnou věc, tedy přivést 
na svět co nejlepší dílko.

Jste typ, co nervozitu zajídá?
Ne. Ale když se cítím před představením 
unavená a nemám dost sil, vím, že do sebe 
prostě musím něco dostat, doplnit energii. 
Stačí třeba sladká tyčinka nebo alespoň 
sklenička coly.

Vnímáte rozdíly mezi českým a sloven-
ským divadelním publikem?
Někdy jsou výrazné. Například v Horečce 

sobotní noci se vtipkuje na téma přerušení 
těhotenství, v Praze se při těchto scénách 
ozývá z hlediště smích, ale když jsme hráli 
Horečku v Bratislavě, na stejné pasáže diváci 
nezareagovali. Je cítit, že na Slovensku jsme 
více nábožensky založení. A také se, myslím, 
dokážeme víc odvázat, slovenské publikum 
na konci Horečky tančí, zatímco Češi častěji 
jen způsobně tleskají v řadách. Jsme prostě 
větší blázni.

Při příchodu do Čech Vás už provázela po-
věst velkého talentu. Není to paradoxně 
pro herečku přítěží, velkým závazkem?
Nevnímala jsem, že by mě nějakým způ-

sobem svazovala. Když mi před pěti lety 
nabídl Michal David roli ve svém muzikálu 
Kat Mydlář, byla jsem mu za ni moc vděčná, 
nebýt jeho, nejspíš v Praze dodnes nehraju. 
Cítila jsem vděk, ale nebála jsem se. Pořád 
se snažím svou práci dělat tak, aby se lidem 
líbila – tedy dělat ji co nejlíp.

V Praze jste musela začínat zase od nuly. 
Stálo Vám za to opustit vydobytou pozici?
Chtěla jsem zkusit jiný kolektiv lidí, nejen her-
ců, ale celkově jiné zázemí. Pražská divadelní 
scéna mě vždycky lákala, líbily se mi tituly, 
které se tu uváděly. Proto jsem to riskla a do-
teď jsem nezalitovala jediné vteřiny. 

KDO JE ALŽBETA BARTOŠOVÁ
Vyhledávaná slovenská herečka, zpěvačka a dabérka. Vystudovala Církevní 
konzervatoř v Bratislavě, už během studia účinkovala ve slovenských a později 
i v českých muzikálech. Prošla divadly: Nová scéna Bratislava (muzikály Franti-
šek z Assisi, Cigáni idú do neba, Rómeo a Júlia), Tower Stage Bratislava (Čajočky, 
Trik Trejsy), Divadlo Broadway Praha (Kat Mydlář, Vánoční zázrak, Kleopatra, Tři 
mušketýři, Mata Hari), Divadlo Kalich (Horečka sobotní noci, Atlantida), Kongre-
sové centrum (Mamma Mia), Divadlo F. X. Šaldy Liberec (She Loves Me, My Fair 
Lady). Zahrála si v úspěšných slovenských seriálech Horúca krv a Búrlivé víno. 
Svůj hlas propůjčila známým Disneyho postavičkám.

 INZERCE
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Žádný návštěvník Nového Zélandu by neměl 
ostrovy opustit, aniž by ochutnal typický 
oběd nebo večeři původních obyvatel 
Nového Zélandu, Maorů. Jídlo se připravuje 
v přírodní zemní peci, které se říká hangi. 
Do jámy v zemi se vloží nahřáté kameny, 
na které se položí v listech zabalené jídlo. 
Dnes se vše přikrývá také mokrými látkami. 
Vše se zasype zeminou a nechá  několik 
hodin dusit. Nejčastěji se tímto způsobem 
připravuje směs masa a zeleniny, pec je 
využívaná hlavně při zvláštních příležitos-
tech, kdy muži jsou zodpovědní za proces 
přípravy hangi a ženy za suroviny, které se 
v ní budou připravovat. V některých turistic-
kých lokacích jsou hangi připravovány také 
pro návštěvníky, kteří se chtějí s tradičními 
postupy seznámit.

Vyhubený moa 
Rostliny jako sladké brambory či taro si 
původní obyvatelé přivezli z Polynésie. 
Dařilo se jim však jen na teplejším severu, 
v chladnějších částech ostrova se tak 
základem stravy staly například kořínky 
kapradiny a hmyz. Mezi hlavní pokrmy 
Maorů patřily kromě rostlinné stravy 
samozřejmě také mořské řasy, ryby, moř-
ské plody, dokonce tuleni a divocí ptáci, 
kterých bylo na ostrovech dostatek. 
Například nelétaví ptáci moa ovšem byli 
poměrně brzy vyhubeni. 
V maorské tradici bylo jídlo považováno 
za neposvátné a bylo potřeba zabránit 
jeho kontaktu s nedotknutelnými místy 
či objekty. Pokud k němu došlo, byla by 
svátost místa ohrožena. Například lidé 

provádějící tetování tak měli jasná pravi-
dla, jak mohou s jídlem zacházet. 
V dnešní době jsou maorská jídla silně 
ovlivněna britskou kuchyní. Mezi tradiční 
pokrmy patří například tzv. boil-up, tedy 
hustá polévka z vepřového, sladkých bram-
bor a zeleniny. Spolu s přejímáním nových 
stravovacích návyků se čím dál více i mezi 
domorodými obyvateli objevují civilizační 
choroby, jako jsou obezita či cukrovka. 
Součástí maorského života se postupně stal 
také alkohol, původně odmítaný jako „wai 
piro“ (smradlavá voda).           

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Unikátní souhra  
v kuchyni protinožců

potraviny ve světě

Kuchyně Nového Zélandu je zvláštní kombinací gastronomie 
původních obyvatel a evropských i asijských přistěhovalců. 
Dnes však již není jejich pouhou syntézou, ale existuje jasně 
identifikovatelná autentická novozélandská kuchyně, ve které 
se promítají vlivy australské, kalifornské, středomořské i asijské 
a jež využívá širokou škálu místních zdrojů.

Maorové uchovávají své tradice dodnes
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Noví obyvatelé
Výrazný zlom pro Nový Zéland, mimo jiné 
i jeho kuchyni, měl na konci 18. století příliv 
obyvatel evropského původu, v maorštině 
nazývaných Pākehā. První kolonizátoři, 
převážně britského a irského původu, byli 
nuceni nahrazovat suroviny, které znali ze 
svých původních domovin, ale jež nebyly 
na Novém Zélandu dostupné. S tím, jak se 
začala populace přistěhovalců zvětšovat, 

byly na ostrovy také ve větší míře dováženy 
suroviny jako pšenice, brambory či jehněčí 
a vepřové maso. Ty se rychle staly součástí 
jídelníčku původních obyvatel a pomoh-
ly odvrátit nebezpečí nedostatku jídla 
na souostroví. Zejména brambory se staly 
velmi populárními, neboť se pěstovaly jako 
Maorům známé sladké brambory (zvané kū-
mara), ovšem měly výrazně vyšší výtěžnost 
a nevyžadovaly takovou péči. 

Britský vliv je dodnes jasně patrný na kla-
sických jídlech, jako je typické pečivo či 
například fish and chips, tedy smažená 
ryba s hranolkami zabalená do novinového 
papíru. K jejich výrobě se používají místní 
čerstvé ryby, například chňápal, morvong 
dlouhoploutvý nebo treskovník novozéland-
ský. Své obměny podle novozélandské chuti 
se dočkala i typická britská slaná pomazánka 
Marmite vyráběná z kvasnicového extraktu. 
Ačkoli je mezi místními i Australany velmi 
oblíbená, jinde si své fanoušky příliš nenašla. 
Svou nemazatelnou stopu však v novozé-
landské kuchyni zanechali také další imigran-
ti, zejména původem z Asie. Nalezneme v ní 
tak prvky indické, thajské, čínské či malajské 
kuchyně a pochopitelně celou řadu restaurací 
nabízejících autentické pokrmy z těchto zemí.

Jehněčí zde umí
Nový Zéland je zemí zemědělců, nejtypič-
tějšími činnostmi jsou pěstování ovoce 
a zeleniny a chov ovcí a skotu. Z místních 
sadů pochází vynikající ovoce jako jablka, 

meruňky, broskve, švestky, citrusové plody 
a pochopitelně populární kiwi. Rozsáhlé 
vodní plochy pak samozřejmě nabízejí širo-
kou škálu ryb a mořských plodů. Díky tomu 
využívá místní kuchyně zejména lokální 
ingredience a sezónní produkty a Novozé-
lanďané si na čerstvé suroviny potrpí. 
Místní obyvatelé jsou velcí milovníci masa. 
Nejoblíbenějším druhem je jehněčí, připra-
vované nejčastěji s bylinkami, například 
mátou peprnou či s omáčkou z tropického 
ovoce. Jehněčí maso na různé způsoby 
patří ke kulinářským pokladům Nového 
Zélandu a je jedním z hlavních vývozních 
artiklů. Neměli byste si ho nechat ujít, ani 
pokud běžně k milovníkům tohoto druhu 
masa nepatříte. Typické aroma, kvůli které-
mu mnozí jehněčí maso odmítají, vás tady 
zcela jistě nečeká. 
Dalšími oblíbenými druhy jsou skopové, hově-
zí, kuře, díky vysokému počtu farem je hojně 
rozšířená zvěřina a pštrosí maso. Také nabídka 
ryb a mořských plodů je opravdu pestrá – 
od langust přes ústřice, slávky až k mušlím 

Tradiční britské jídlo fish and chips Novozélanďané milují Slávka zelenoústá je vyhlášenou specialitou

Jedním z hlavních symbolů Nového 
Zélandu je ovoce kiwi, botanicky 
aktinídie lahodná. Slupka ovoce je 
hnědá a chlupatá, jeho hlavní výhodou 
je vysoký obsah vitaminu C. Možná 
vás překvapí, že původně nepochází 
z této části světa, ale z Číny, a bylo 
tak označováno jako čínský angrešt. 
Na Nový Zéland toto ovoce přicestovalo 
až na začátku 20. století a své jméno 
získalo podle ptáka kiwi. Důvodem byl 
odpor k názvu „čínský“ v době studené 
války. Oficiálním marketingovým 
názvem se „kiwi“ stalo až v 70. letech 20. 
století. Na samotném Novém Zélandu se 
vžil název „kiwifruit“, pouze jako kiwi je 
totiž označován pták kiwi či neformálně 
také obyvatel Nového Zélandu. 

NOVOZÉLANDSKÝ 
SYMBOL Z ČÍNY

Sladké brambory si svou popularitu uchovaly po celá staletí
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svatého Jakuba nebo mušlím toheroa, které 
se vyhrabávají dřevěnými lopatkami z písku. 
Pokud si chcete pochutnat na lososovi přímo 
z farmy, zajeďte si na Jižní ostrov. Velkou spe-
cialitou je slávka zelenoústá – mušli se zelenou 
ulitou je možné vařit, grilovat i udit.

Hoduje se až večer
Své hlavní jídlo konzumují Novozélanďané 
večer, kdy se u stolu schází celá rodina. Ve-
čeře bývají teplé, jejich nejčastější skladbou 
je maso a brambory se zeleninou. V létě pak 
hraje prim stravování na čerstvém vzduchu 
– na zahrádkách restaurací a kaváren, v par-
cích či na loukách při grilování. Snídaně 
bývá lehčí, například jogurt s müsli či toast 
s medem. Přes den se Novozélanďané vět-
šinou spokojí s rychlým občerstvením, jako 
je sendvič, toast, slaný koláč nebo tradiční 
fish and chips. Fast foodová kultura se zde 
rozvíjí stejně silně jako například v Americe 
či Velké Británii.
Mezi národní dezerty paří Pavlova, tedy 
dort pečený ze sněhu z bílků, zdobený 
čerstvým ovocem a šlehačkou. O Vánocích 
chybí na málokterém svátečním stole a jako 
jeden z mála prvků novozélandské kuchyně 
zakotvil také v kuchyních jiných zemí. O jeho 
vynález se Novozélanďané dodnes přou 
s Australany. Jisté ale je, že jméno dostal 
podle slavné ruské baletky jménem Anna 

Pavlova, která Nový Zéland navštívila v roce 
1926. Dalším favoritem je hokey pokey, 
vanilková zmrzlina posypaná karamelem, 
a tzv. Afghan Biscuits – sušenky vyráběné 
z čokolády a corn flakes polité čokoládo-
vou polevou a posypané vlašskými ořechy. 
Jejich název nemá pravděpodobně nic 
společného s Afghánistánem a odkazuje jen 
na jejich tmavou barvu.

Světově proslulá vína
K dobrému jídlu patří samozřejmě i kva-
litní víno, o které není na Novém Zélandu 
nouze – dnes zde najdeme více než 400 vi-
nic. Místní vína si získala renomé po celém 
světě, ovšem ve vyšší míře až v poslední 
třetině 20. století. Za nejlepší odrůdy 
jsou považovány Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Pinot Noir a také vína šumivá. 
Jsou produkována většinou v pobřežních 
oblastech a jejich chuť bývá velmi inten-
zivní. Řada vinic si v poslední době zřizuje 
vlastní restaurace, kde kromě vybraných 
vín návštěvníci ochutnají to nejlepší z no-
vozélandské kuchyně. 
Nejpopulárnějším alkoholickým nápojem 
byla po celé roky piva místní produkce, 
například Steinlager či Kiwi Lager. První 
novozélandské pivo vařil pravděpodobně 
již kapitán Cook. Z nealkoholických nápojů 
jsou velmi oblíbené čerstvé džusy vyráběné 

ze široké škály exotického ovoce a limonáda 
L&P. Zkratka znamená Lemon and Paeroa, 
jedná se o mix citronového džusu a mine-
rální vody z města Paeroa. Káva se stala 
populární až v 90. letech, ovšem od té doby 
získává výrazně na oblíbenosti.

Jen pro odvážné
Novozélanďané zbožňují festivaly a show, 
na kterých se propojují kulturní zážitky 
s těmi gastronomickými. Na většině z nich 
samozřejmě nechybějí novozélandská vína, 
doprovázená sýry místní výroby, jež jsou 
také držiteli několika světových ocenění. 
Pokud jste příznivci zvláštních až bizarních 
jídel a nebojíte se experimentovat, nenechte 
si ujít Wildfoods Festival ve městě Hokitika, 
který je oslavou divoce žijící zvěře a rostou-
cích rostlin, které na Novém Zélandu mů-
žeme najít. Ochutnáte maso z ovce merino, 
ovčí oči, jazyk ze zvěřiny či rozličné larvy.  

jazykové pobyty v zahraničí

FIRST MINUTE
Letní jazykové pobyty
za akční ceny

  získejte speciální ceny při včasné
rezervaci do 31. 3. 2015

  vyberte si z nabídek v Anglii,
Irsku a Španělsku

 čím dříve nakoupíte, tím více ušetříte

www.jazykovepobyty.cz
800 100 300
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Novozélandské RECEPTY

Ingredience: 4 filety bílé ryby (z ryb u nás běžně dostupných například 
tresky), 130 g hladké mouky, 0,33 l piva, 1 lžička jedlé sody, šťáva z půlky 
citronu, sůl, pepř, olej na smažení, 1 kg brambor 

Postup
Filety nakrájíme na kousky, brambory na hranolky. V hluboké pánvi nebo 
fritéze rozpálíme olej. Smažíme v něm dozlatova hranolky. Z mouky, piva, 
sody a citronové šťávy vytvoříme těstíčko. Kousky ryby osolíme, opepříme 
a obalíme v mouce a poté v těstíčku. Smažíme v rozpáleném oleji. Rybu 
vždy vyjmeme po několika vteřinách, necháme ji na mřížce okapat a tepr-
ve poté ji smažíme dozlatova. Z hranolek i ryby odsajeme přebytečný tuk 
a podáváme, nejlépe s domácí tatarkou nebo kečupem.

FISH AND CHIPS 45 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 4 bílky, 200 g cukru krupice, 1 lžička vanilkového extraktu, 
2 lžíce kukuřičného škrobu, 2 lžičky bílého vinného octa, 250 ml smetany 
ke šlehání, směs ovoce podle chuti 

Postup
Troubu předehřejeme na 150 °C. Bílky ušleháme při pomalých otáčkách 
na sníh. Postupně přisypeme cukr a vyšleháme na velmi tuhý sníh. Při-
dáme vanilkový extrakt, škrob a ocet a zlehka promícháme. Plech vyloží-
me pečicím papírem, na který si například podle talíře nakreslíme kruh 
o průměru asi 20 cm. Na papír naneseme hmotu, kterou podle nakres-
lené šablony vytvarujeme do kruhu. Ve středu pomocí lžíce vytvoříme 
menší prohlubeň, na které bude držet šlehačka a ovoce. Teplotu snížíme 
na 130 °C a pečeme 80 minut. Poté troubu vypneme a dort v ní necháme 
zcela vychladnout. Vyšleháme šlehačku, kterou dort nazdobíme, navrch 
poklademe vybraným ovocem.

PAVLOVA 30 minut (+ 2 hodiny pečení, chladnutí)

JEHNĚČÍ S ROZMARÝNEM
Ingredience: 4 jehněčí kotlety, hrst čerstvého rozmarýnu, olivový olej, lžíce 
másla, sůl, pepř 

Postup
Na pánvi rozehřejeme olej společně s máslem. Maso dobře osolíme 
a opepříme. Vložíme ho do pánve a pár minut necháme zatáhnout. 
Na vrchní stranu poklademe větší část rozmarýnu. Po přibližně sedmi 
minutách otočíme a pečeme tak dlouho, až dosáhneme teploty, kterou 
u masa preferujeme. Odsajeme přebytečný tuk a podáváme nazdobené 
zbylým rozmarýnem.

30 minut, pro 4 osoby
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křížovka

 

 

Tajenka z minulého čísla:
Frances Ann Lebowitz: Jídlo je důležitou součástí vyvážené diety.
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uvařte si doma

Jednoduše řečeno, sýr je hmota získaná ze 
sraženého mléka. A ani jeho výroba o tolik 
složitější není. Nepotřebujete obrovské 
hrnce, složité kuchyňské náčiní ani chladicí 
místnosti. S trochou trpělivosti si za pár 
hodin můžete pochutnávat na domácím 
čerstvém sýru. S touto základní hmotou je 
možné dále pracovat – dochucovat ji, liso-
vat, přidávat do ní plísně či nechávat zrát.

Sýr není žádná novinka
Historie výroby sýra sahá do dob dávno 
minulých. Pravděpodobně lze předpokládat, 
že jeho výroba začala záhy poté, co se skot 
začal domestikovat a chovat na mléko, tedy 

přibližně před 12 000 lety. Mléko se skladovalo 
v kožených vacích či dřevěných nádobách. Ze 
zkyslého mléka se oddělovala syrovátka, čímž 
vznikal primitivní čerstvý sýr. Prvním přelomem 
ve výrobě mléka bylo používání vaku ze žaludku 
krav. Zbytky enzymů umožnily sražení mléka, 
díky sladkému srážení tak vznikal chutnější 
čerstvý sýr. Ochucování sýrů či jejich uzení 
také není otázkou až moderní doby, znali ho 
i Římané. Samozřejmě bylo bez moderní tech-
niky nemožné uchovat mléko dlouho čerstvé. 
Obrovským krokem kupředu ve výrobě sýrů byl 
objev pasterizačního procesu v polovině 19. sto-
letí. Díky němu bylo možné začít zpracovávat 
mléko ve velkém a ve standardní kvalitě.

Kvalitní mléko je základ
Základem dobrého sýra je samozřejmě kva-
litní mléko. Pro výrobu sýra budete ideálně 
potřebovat mléko syrové. Lze použít i mléko 
pasterované, ale v tom případě do něj v prv-
ní fázi výroby musíte přidat chlorid vápena-
tý. Zapomeňte však na mléko odtučněné, 
sýr vám dostatečně neztuhne. Počítejte 
s tím, že výroba sýra z jednoho litru mléka 
se vám opravdu nevyplatí, na zkoušku mů-
žete začít se 4 litry. Možná budete překva-
peni z relativně nízké výtěžnosti mléka. Ze 
čtyř litrů nevyrobíte více než 500 g čerstvého 
sýra. U sýra tvrdého bude výtěžnost samo-
zřejmě ještě nižší.

Sýrů existuje nepřeberné množství. Z mléka kravského, 
ovčího, kozího, ale třeba i velbloudího. Liší se svou vůní, 
konzistencí i chutí. Dnes se sýry vyrábějí ve velkých 
továrnách, ale dříve si svůj sýr připravovala každá druhá 
hospodyňka. Není to vůbec tak složité, jak by se na první 
pohled mohlo zdát. Pokud se do výroby domácí pochoutky 
pouštíte poprvé, nejvhodnější bude sýr čerstvý, ale 
pokročilejší sýraři si můžou troufnout i na sýry složitější.

Domácí sýr  
do každé kuchyně
Připravila Kateřina Kmecová, 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 třetí se v souboji kupované vs. domácí 
představí sýr.

UVAŘTE SI DOMA
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uvařte si doma

Náčiní, které budete potřebovat, máte 
také většinou doma. Bude vám stačit vel-
ký hrnec, lžíce, metla, teploměr, nůž, ced-
ník či plátno. U sýrů, které zkonzumujete 
ihned, není vyváření náčiní nutné. Pokud 
vyrábíte sýr trvanlivější, je určitě dobré 
všechny nástroje, které budete používat, 
vyvařit. Dále budete potřebovat starto-
vací mléčnou kulturu (můžete zakoupit 
na internetu), ale pro začátek úplně stejně 
poslouží i obyčejný jogurt nebo zakysaná 
smetana, syřidlo a v případě pasterova-
ných mlék chlorid vápenatý. 

Co je to syřidlo?
Jde o enzym, který slouží ke srážení mléka. 
Živočišný se vyrábí z telecích žaludků, rost-
linný je možné získat například z kopřivy, 
existuje i enzym mikrobiální. Díky enzymu 

je možné srazit mléčnou bílkovinu kasein 
společně s tukem, čímž dojde k oddělení 
syrovátky. Množství syřidla je třeba správně 
odměřit. Pokud ho přidáme málo, nedojde 
k dostatečnému srážení. Při množství 
nadbytečném se stává sýr nepoživatelným, 
příliš drsným a hořkým. Obecně platí, čím 
tvrdší sýr chceme vyrobit, tím více syřidla 
do něj použijeme. 
U domácího syrového mléka se sýřenina 
začne tvořit pravděpodobně již během vmí-
chávání syřidla. U mléka kupovaného bude 
proces trvat déle. Pokud se vám do hodiny 
po přidání sýřeniny nevytvoří sraženina, je 
celá výroba ztracena. Sýr už z této várky ne-
bude. Pokud má hmota konzistenci pudin-
ku, je vše v pořádku. Po scezení přebytečné 

syrovátky je možné do sýra přidat oblíbené 
bylinky či koření. Případně přidáním medu 
a ořechů vyrobit sýr nasladko. Fantazii se 
meze nekladou.

Snadněji už to nejde
Sýr lze vyrobit i zcela bez syřidla. Pokud si 
chceme výrobu sýru maximálně usnadnit 
a především urychlit, připravíme si sýr bez 
použití syřidla. V takovém případě budeme 
potřebovat mléko a tvaroh, případně mléko 
a zákys. Vše smícháme, zahřejeme, přidáme 
dochucovadla podle chuti a necháme půl 
dne odkapat – na mísu položíme cedník, ten 
vysteleme čistou plenou, do které přemístíme 
směs. Poté sýr necháme ještě 12 hodin odpo-
činout v lednici. 

RECEPT NA ČERSTVÝ SÝR
Ingredience: 4 litry syrového mléka, mléčná 
kultura (lze nahradit polovinou kelímku ky-
sané smetany či jogurtu), 2 lžičky syřidla, sůl

Postup: Mléko zahřejeme na teplotu 70 °C. 
Poté ho necháme zchladit na teplotu 35 °C 
a přidáme mléčnou kulturu. Promícháme 
a necháme nejméně půl hodiny odpočinout. 
Opět zahřejeme na teplotu 35 °C, přidáme 
syřidlo, promícháme a necháme asi 2 ho-
diny odstát. Vytvořenou hmotu (sýřeninu) 
pokrájíme na čtverečky. Po asi hodině vy-
stoupí tekutina, kterou je potřeba odstranit 
– hmotu scedíme a například pomocí sítka 
nebo jemné utěrky ji poté necháme zhruba 
den vykapávat. Sýr je vhodné zatížit těžkým 
předmětem, abychom dostali opravdu ma-
ximum syrovátky. Hotový bochník osolíme 
po celém povrchu, zabalíme ho a uložíme 
do lednice. Konzumovat ho můžeme již 
další den, kdy sůl pronikne dovnitř sýra. 
Případně můžeme celý proces urychlit tím, 
že bochník nakrájíme na díly a namočíme je 
do slané lázně. 

Vyrobit můžeme i druhy další, které známe běžně z regálů v obchodech. Platí, že 
nejsnazší na výrobu jsou sýry měkké, tvrdé sýry vyžadují více času i zručnosti. 
Cottage: základ je stejný jako u čerstvého sýra v receptu. Odkapanou hmotu rozdrolíme 
(ideálně rukama). Zrna nasypeme do zahřáté syrovátky a krátce prohřejeme. Scedíme 
a smícháme se smetanou. 
Balkánský sýr: základ je opět stejný. Hmotu dáme na dvě hodiny do lednice zatuhnout. 
Připravíme si solný nálev. Do vařící vody sypeme sůl tak dlouho, dokud se rozpouští. 
Do zchladlého nálevu přendáme sýr na půl hodiny. Poté přemístíme do méně slaného 
nálevu a necháme dozrát nejméně týden. 
Camembert: i sýr camembert si můžeme vyrobit v domácích podmínkách. Jen je 
potřeba si pořídit camembertskou mléčnou kulturu. Další postup je obdobný jako u sýra 
čerstvého. Nasolený sýr po odkapání syrovátky je potřeba uložit do uzavřené nádoby, 
ve které může sýr dýchat – například do hrnce s mřížkou, který přikryjeme pokličkou. 
Sýr pak musí při teplotě okolo 15 °C zrát zhruba dva týdny, za každodenního otáčení. 
Čedar: začátek probíhá stejně jako u sýra čerstvého – mléko zahřejeme, přidáme 
mléčnou kulturu a po přibližně hodině také syřidlo. Vzniklou sýřeninu krájíme a pomalu 
zahříváme. Asi po hodině odstraníme syrovátku. Nakrájené bloky se musejí nejméně půl 
hodiny otáčet. Při odkapávání syrovátky pravidelně měníme plátýnko. Sýr je potřeba 
lisovat tak dlouho, dokud nové plátno není suché. Sýr skladujeme v lednici nejméně dva 
měsíce a každý den ho otáčíme.

ZKUSTE RŮZNÉ DRUHY
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Je čas:
Kromě mazance a beránka 
vyzkoušet i něco nového, 
například jidáše.

Sehnat jehněčí maso 
a připravit ho s bylinkami 
– rozmarýnem, tymiánem 
nebo mátou.

Vypěstovat si v truhlíku 
pažitku a zdobit s ní jarní 
pomazánky. 

Odpustit si smažená, příliš 
kořeněná a sladká jídla.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Chtěla bych příle-
žitostně prodávat domácí výrobky 
(džemy, paštiky, likéry). Potřebuji pro 
to nějaké oprávnění?

Budete potřebovat živnostenské 
oprávnění a také registraci u Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
nebo Krajské veterinární správy 
v případě prodeje potravin živočišného 
původu. Prostory, kde bude výroba 
vykonávána a výrobky skladovány, 
musejí projít schválením stavebního 
úřadu. Prodávající musí být schopen 
zaručit bezpečnost potravin a dodržení 
hygienických norem, včetně nároků 
na skladování a balení. Výrobky musejí 
splňovat jakostní požadavky legislativy 
na jednotlivé komodity a musejí být 
řádně označeny – informací o složení, 
datu spotřeby, výrobci atd.
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NEFUNKČNÍ POKLADNA
Vážená redakce,
jako váš dlouholetý čtenář jsem si všiml, že se sna-
žíte radit čtenářům v konkrétních situacích a stojíte 
na jejich straně, protože jsou sice papírově zákaz-
níky, ale ve skutečnosti se často dostávají do role 
prosebníků, kteří jsou po absolvování nákupu často 
rádi, že utrpěly jen jejich peněženka a sebevědomí.
Chodím často nakupovat do supermarketu Albert 
na okraji Prahy (adresu má redakce k dispozici – 
pozn. red.) a všiml si, že u pokladny nefunguje dis-
plej, který průběžně ukazuje jednotlivé položky. 
Upozornil jsem na to pokladní, protože to podle 
mého názoru je závažný nedostatek, ale odpovědí 
mi bylo vysvětlení, že oprava už byla objednána 
a navíc to není její věc, protože má na starosti jen 
pokladnu. A nakonec, že po zaplacení dostanu po-
kladní blok, kde to všechno uvidím vytištěné. 
Už jsem si zvykl, že každou položku kontroluji, 
protože je bohužel smutnou praxí zejména větších 
obchodů, že sice počítáte se slevou avizovanou 
v regále, ale ta se při placení promění v plnou cenu. 
Navíc u pokladny mi váží ovoce a zeleninu, takže 
pokud nefunguje ani ta nejzákladnější kontrola, 
mohu jen odhadovat, kolik zboží jsem si vlastně 
koupil a jakou cenu mi za ně markují. Řešení s po-
kladním blokem znamená, že si mám prohlížet po-
ložku po položce, případně si zboží doma převážit, 
a kontrolovat, zda odpovídá cena s tím, co prodej-
ce slibuje? Myslím, že teď už můj je povzdech nad 
postavením zákazníka objasněný. A to jsem se, jak 
odborníci radí, ozval a nedostatek na místě rekla-
moval. Naprosto zbytečně. Chci se vás tedy zeptat, 
zda mám pravdu nebo se mýlím, že pokladna s po-
psaným nedostatkem nesmí být používána.

Bedřich Pilný, Praha

Vážený pane Pilný,
o vyjádření jsme požádali Českou obchodní inspekci, 
do jejíž kompetence tato problematika patří. Odpo-
věď nám poskytnul Mgr. Jiří Fröhlich, tiskový mluvčí: 
„ Zákon o ochraně spotřebitele stanoví, že je nutné 
na žádost vystavit doklad. Jak má vypadat poklad-
na a jestli má funkční displej, není z pohledu zákona 
rozhodující – někde vůbec pokladnu nemají a vystaví 
Vám pouze paragon. Překontrolovat si účtenku je 
možné samozřejmě dodatečně, třeba ihned po za-
placení nákupu. Nesrovnalosti je možné ihned poté 
reklamovat. Pokud jde o ovoce a zeleninu, měli by 
mít na prodejně k dispozici úředně ověřenou váhu 
a na té by měli umožnit překontrolovat si hmotnost, 
pokud o to zákazník požádá.“
K problému se nám vyjádřila také Dagmar Krausová, 
tisková mluvčí společnosti Ahold: „Kompetentní kole-
gové se podnětem ihned zabývali a závada byla od-
straněna, v tuto chvíli by již měla být uvedená poklad-
na plně funkční. Důležité je ale zmínit, že pokladna je 
i v případě nefunkčního displeje provozuschopná.“

redakce

Bylinka měsíce

Levandule nepatří jen do šatní skříně, ale 
má mnohem pestřejší využití. Připisuje se 
jí především uklidňující účinek – hodí se 
při projevech úzkosti, deprese či bolestech 
hlavy. Kromě kvítků můžete v kuchyni 
využít i sušené lístky. Kvůli silnému 
aroma a nahořklosti jimi šetřete, aby 
levandule nepřebila ostatní chutě. Přidat 
ji můžete k pečenému masu, houbovým 
jídlům a do polévek. Stranou nezůstává 
ani sladké, zkuste dát květy do pečiva, 
pudinků a dezertů. Připravujete-li rádi 
marmelády a kompoty, přimíchejte 
na konci vaření do směsi i fialovou úrodu.

Levandule lékařská

čtenářská dvoustrana

Březen
Napsali jste nám na FB

Otázka:  
Proč stejné potraviny  
v zahraničí chutnají  
jinak?

„Klasika. Když v globále kupujeme, 
co kupujeme, tak se nedivte.“

„Že se ještě někdo diví. Když si jen 
uvědomíme, o kolik jsme více nemocní 
než generace našich rodičů, mám 
pocit, že naše děti už budou mít místo 
krve ropu.“

„Já nakupuji v Německu. Ale že to něko-
ho překvapuje… Vždyť tady lidé řeší jen 
cenu a je jim fuk, že dělají popelnice.“
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dopis měsíce

Svoji vůli jsme se rozhodli otestovat v rámci 
školního projektu realizovaného v předmětu 
biologie. Být vegany jsme se odhodlali kvůli 
naší zvědavosti a touze po dobrodružství. 
Oba máme velmi rádi masné a mléčné 
výrobky, a tak nás zajímalo, co s námi 
veganství provede a zdali to vůbec vydržíme. 
Zároveň se v našich rodinách vyskytuje po-
měrně dost vegetariánů a veganů, kteří nám 
poradili a pomohli, tudíž jsme si mysleli, že 
to nebude tak náročné. Ale bylo...
* 1.-3. den: První den je nejkritičtější. Filip 
pořád jí, ale nic nezahání jeho hlad, což je prý 
v prvních dnech veganství zcela běžný jev.  
Diana umírá touhou po bílé čokoládě, oba 
nás sžírá touha po mase. Jedinou naší 
útěchou je veganská čokoláda a to, že nám 
zbývá už „ pouze“ 29 dní. 

* 1. týden: Čtvrtý den se vše uklidňuje. 
Oslabuje se hrozivá chuť na cokoliv masného 
či mléčného. Filip vypil každý den před touto 
dietou asi litr mléka a teď si konečně našel 
náhražku – vanilkové sojové mléko. Malinko 
se tím pádem zlepšuje jeho nálada. Diana 
nachází uklidnění díky veganské čokoládě 
a čokoládovému sojovému mléku. Přátelé 
i rodiče nám tvrdí, že jsme nesnesitelní. Asi 
na tom něco je.
* 2. týden: Přichází smíření. Druhý týden se 
z veganského jídla stává rutina a celkem nás 
přechází chuť na masné jídlo. Filip nadále pije 
každý den litr vanilkového sojového mléka, 
pro Dianu je každý den bez pravidelného pří-
sunu čokolády utrpením. Přátelé nám říkají, 
že jsme nesví, ale už to není tak hrozné jako 
první týden. 
* 3. týden: Ve třetím týdnu se chuť na masné 
a mléčné výrobky zvyšuje každým dnem. 
Jsme víc než nesnesitelní, nikdo s námi 
nechce trávit moc času. Jedinou motivací 
k životu je chuť na maso. Tušíme, že se blíží 
předčasný konec našeho veganství. Náš 
výzkum měl trvat měsíc, ale vydrželi jsme 
to bohužel jen tři a půl týdne. Poslední den 
diety je chuť na maso, obzvlášť na pizzu se 
slaninou, šunkou a sýrem, nepřekonatelná. 
Objednáváme si tedy pizzu a sníme ji za tři 
minuty. Takto (ne)slavně končí náš pokus. 
Filip během diety zhubnul 3 kg (ze 75 na 
72 kg). Byl téměř permanentně hladový, 

psychicky i fyzicky se cítil hůř. Se svým oko-
lím jednal nepříjemněji než obvykle a nebyl 
schopný podávat takové sportovní výkony 
jako před dietou. Zpozoroval však urychlení 
svého metabolismu (pocení, vyměšová-
ní) a příjemnější spánek. Kromě zduření 
mízních žláz (není jisté, že šlo o důsledek 
veganské diety) nezpozoroval žádné zdra-
votní komplikace.
Diana zhubla 2,5 kg (z 54 kg na 51,5 kg). 
Po veganské dietě se rozhodla, že už 
nikdy více nechce být součástí podobných 
„ šíleností“. Byla si vědoma, že okolí trpí její 
náladovostí a nesnesla, když se nacházela 
v blízkosti někoho, kdo měl neveganské 
jídlo. Po fyzické stránce jen zpozorovala 
rychlejší metabolismus a celkově se cítila 
mnohem lehčí. 
Hubnutí, jež jsme oba zaznamenali, neby-
lo následkem špatného či nedostatečně 
pestrého jídelníčku, nýbrž nechuti k další soje 
a luštěninám. Ty jsme po konci naší diety 
nemohli měsíc ani vidět.
Opravdovými vegany jsme vlastně v prů-
běhu naší diety vůbec nebyli. Postrádali 
jsme tu vášeň, ideologické odhodlání, jež 
je nezbytnou součástí veganství. Bez lásky 
k zvířatům a bez boje za jejich práva je 
člověk veganem jen napůl. Vše je jednoduš-
ší dělat z přesvědčení a vzdát se masa jen 
tak pro zkoušku, bez patřičného základu, je 
téměř zcela nemožné. 

Řada z vás, našich čtenářů, 
přivítala nový seriál 
o alternativním stravování, který 
jsme od začátku roku zařadili. 
Dostali jsme také mnoho dopisů 
na toto téma, z nichž jednomu 
jsme se rozhodli věnovat 
výjimečně velký prostor. Věříme, 
že příspěvek od studentů Filipa 
Csaby a Diany Moškvanové 
z pražského gymnázia Špitálská 
vás zaujme a třeba i inspiruje.

Vegany na zkoušku
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čtenářská dvoustrana

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 (bedýnka v ceně 419 Kč) 
- předplatné za 290 Kč (12 čísel za cenu 10) 

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

Farmářský trh 
z pohodlí domova
Milujete farmářské trhy, ale jejich návštěvu 
nestíháte? Vychutnejte si virtuální farmářský trh 
z pohodlí vašeho domova! Na stránkách  
www.svetbedynek.cz si můžete objednat jak 
klasické bedýnky plné čerstvého ovoce a zeleniny, 
tak i další produkty od českých farmářů – čerstvé 
pečivo, mléčné výrobky, maso z českých chovů 
a mnoho dalšího.  S dopravou si nemusíte dělat 
starosti, bedýnku vám zdarma doručíme až 
k vám domů – a to v předem určený den a čas. 
Vyzkoušejte Svět bedýnek a užijte si farmářský trh 
z pohodlí vašeho domova!

Jak správně reklamovat jídlo 
v restauraci?

Velký test instantních káv

Troufnete si na pečení domácího 
chleba?

Jak přestat plýtvat potravinami
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 20. dubna

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. 

ROČNÍ PŘEDPLATNÉ ČASOPISU
SVĚT POTRAVIN

Pro:
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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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JIHOČESKÝ

NATURENATURE

Neobsahuji nic,
co do poctivého
jogurtu nepatří!
Váš NATURE

Ahoj, jsem poctivý Jihočeský jogurt NATURE od Madety, vyráběný z nejkvalitnějšího mléka. Díky mnohaletévýrobní tradici a zkušenostem madeťáků se stále udržujiv perfektní kondici. Můžeš mě ochutnat v mnoha lahodnýchpříchutích. Tím, že si mě koupíš, podporuješ ryze českoumlékárnu, za což Ti patří velký dík. Přeji Ti dobrou chuť!

jogurt
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