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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) jsou kvalitní,  
obsahují méně „éček“ a přidané chemie.
Na dárek se mohou těšit:   Veronika Johnová, Jilemnice 

Petr Štěpánek, Břeclav 
Monika Kratochvílová, Pacov

Občanské sdružení Zdravá potravina, z. s., uděluje své logo se zeleným 
jablíčkem potravinám, které obsahují minimum chemických aditiv, 
jsou správně označené a mají jasný původ, přičemž upřednostňuje 
produkty české. Kritéria a jejich bodová ohodnocení jsou naprosto 
transparentní a veřejně dostupná na stránkách sdružení. Logo se 
zeleným jablíčkem je tedy pro vás zárukou kvality, bezpečnosti 
a správného označení. Více informací na www.penny.cz.

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

Exkluzivní značka pro výjimečné okamžiky  
se v PENNY jmenuje?

a) Selekce b) Selection c) Sekce

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Nové produkty 
v obchodech

Ptejte se v naší  
online 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. 

Přemýšlíte, co zase uvařit? Potřebujete se 
inspirovat? V naší rubrice Recepty naleznete 
jak postupy na přípravu jídel, které využívají 
sezonní suroviny, tak tipy na prověřené 
pochoutky známých osobností. Nahlédnout 
můžete i do kuchyně italské, maltské, turecké 
nebo třeba řecké…

Jaké provozovny musela inspekce dočasně 
uzavřít a proč? Které výrobky byly staženy 
z trhu? A kde je vrátit, pokud jste je předtím 
zakoupili? Odpovědi nejen na tyto otázky získáte 
v rubrice Nebezpečné potraviny.

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

Časopis Svět potravin 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

silná dobrá černá káva je alfou a omegou novinářského 
života. Alespoň toho mého. Bez šálku voňavého života-
budiče po ránu a odpoledne a mnohokrát mezi tím bych 
asi nedala dohromady kloudnou větu. Ne vždycky je ale 
po ruce kávovar nebo kavárna, a proto v redakci bereme 
zavděk kávou instantní, nad kterou se pravověrní kafaři 
rádi ošklíbají. Že prý to není opravdová káva a kdo by 
pil v podstatě usušenou hmotou bez výrazného aroma. 
V našem testu jsme proto zkoumali, kolik škodlivých látek 
káva rozpustná obsahuje, pokud vůbec nějaké, jaké jsou 
její chuťové parametry a zda se vyplatí při nákupu sáhnout 
po jedné z „lepších značek“. Překvapivě některé z nich 
v našem testu příliš neuspěly, zatímco se v první polovině žebříčku umístily kávy ne 
tak známých názvů jako Casa Blanca nebo Monte Santos, které jsou navíc i výrazně 
levnější. A ještě než se pustíte do čtení článku, mohu vám prozradit, že se objevil 
i jeden vzorek, který významně klame spotřebitele…
Jedním z dalších témat, o kterém si můžete přečíst v květnovém čísle, je popis 
zkušenosti naší redaktorky s jarním detoxem. Oblíbená otázka, která se objevuje 
každé jaro, totiž zní: opravdu jarní čisticí kúry potřebujeme? Myslím, že s jarním 
detoxem se to má podobně jako s novoročními předsevzetími – pokud máme touhu 
něco změnit, ať už svou váhu nebo způsob stravování, můžeme tak učinit kdykoliv 
během celého roku. Pravdou ale na druhou stranu je, že se k tomu jaro jako období 
nových začátků a doba, kdy se zahrádky zelenají jarními bylinkami a čerstvou 
zeleninou, tolik vhodnou k přípravě zdravých pokrmů, hodí ideálně. Jarní detox 
tedy ano, a třeba právě s červenou řepou, ale měli bychom mít vždy na paměti, že 
pozvolná změna celého způsobu stravování a životního stylu krůček po krůčku je 
vhodnější a přínosnější než jednorázová hurá akce, po které se rychle a rádi zase 
vrátíme ke svým stravovacím zlozvykům. 

Krásný květen přeje
Jana Uhlířová, editorka
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Přečtěte si
Opravdu zdravě
Lifestylová kuchařka Natashy 
Corret a Vicki Edgson spojuje 
zkušenosti kuchařky zaměře-
né na vegetariánskou kuchy-
ni a nutriční terapeutky s váš-
ní pro jídlo. Jejich kniha chce 
povzbudit k tomu, abychom 
jídlo nebrali jako odměnu 
nebo trest, ale abychom si 
ho uměli vychutnat a užít 
a zároveň měli čas přemýš-
let, co přinese našemu zdraví. 
Autorky jsou propagátorkami zásadité stravy a v knize při-
nášejí řadu inspirativních receptů, které pomohou odstra-
nit překyselení organismu. Vyzkoušejte artyčoková srdíčka 
se sýrem feta, lilkové závitky s pestem, polévku z máslové 
tykve, salát z karamelizovaných hrušek a čočky, karí z fa-
zolek mungo nebo kořeněné fazolové karbanátky. Vydává 
Slovart za 499 Kč.

Čáry máry v kuchyni
Vaření bude hned zábavnější 
s pomocí originálního ku-
chařského zápisníku. V jeho 
jednotlivých částech rozdě-
lených podle ročních období 
se totiž ukrývají nejen hotové 
návody na jednoduchá, ale 
chutná jídla (například na vý-
tečný třešňový závin, tvaro-
hovou pomazánku, pampe-
liškový sirup, dětský vánoční 
punč aj.), která děti dokáží 
vyrobit samy téměř bez pomoci, ale také možnost zapiso-
vat si tradiční recepty maminek, tatínků, babiček či tetiček, 
jmenovky na sváteční stůl nebo dokonce deník hrachového 
lusku. S touhle knížkou si v kuchyni užijete zábavu od jara 
až do zimy a navíc vám z ní časem vznikne neopakovatelná 
kuchařka. Vydává Mladá fronta za 249 Kč.

Jak déle žít a cítit se lépe
Jak napovídá samotný název, 
kniha nám radí, jak prožít 
zdravý a dlouhý život. Zabývá 
se hlavně výživou, především 
vitaminy, z nichž nejdůleži-
tější je vitamin C. Rozebírá 
jeho působení v lidském těle 
a účinky proti různým ne-
mocem, od nachlazení přes 
psychické poruchy až po ra-
kovinu či onemocnění srdce. 
Kniha se hned po svém vydá-
ní stala v USA bestsellerem. 
Jedná se o základní práci v oboru, který autor Linus Pauling, 
držitel dvou Nobelových cen, nazývá „ortomolekulární me-
dicína“, což je léčba a prevence nemocí pomocí užívání opti-
málních dávek vitaminů a dalších látek, které jsou normálně 
přítomné v lidském těle. Vydává Argo za 348 Kč.
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Férová snídaně v trávě 9. května

Během sobotního dopoledne se uskuteční již 
pátý ročník celorepublikového piknikového 
happeningu na podporu fairtrade Férová 
snídaně NaZemi. Ve stejný den a ve stejný 
čas se na více než stovce míst po celé 
ČR sejdou tisíce lidí, aby daly najevo, že 
podporují fairtradové a lokální pěstitele.

Kam na nejlepší guláš? 9. května
Velkopavlovický gulášfest se koná 
na Ekocentru Trkmanka ve Velkých 
Pavlovicích. Těšit se kromě vynikajícího 
guláše můžete i na porotu ve složení Tomáš 
Vican, vinař a producent filmu Bobule, 
herec Tomáš Matonoha a Matěj Kovács, 
šéfkuchař a několikanásobný mistr ČR 
ve vaření guláše.

Luxus na hradě 29. až 31. května
Královská zahrada Pražského hradu bude 
hostit IX. ročník Prague Food Festivalu. 
Ani letos nebudou chybět vedle luxus-
ních restaurací výrobci kvalitních nápojů 
a delikates, ale také zajímavé programové 
celky a edukativní workshopy. Své místo 
zaujmou rovněž projekty zachovávající 
princip harmonie člověka a přírody.

kalendárium

Český pivní festival 7. května
Tradiční pivní festival potrvá 17 dní a potěší 
všechny milovníky českého piva, ale i gurmány, 
fajnšmekry a v neposlední řadě hokejové fanoušky 
– přenášet totiž bude všechny stěžejní hokejové 
zápasy MS. Velkoryse pojatý festival na Letenské 
pláni nabídne více než 150 rozmanitých piv 
točených výhradně do skla.

Vypravte se do Berouna, kde vás čeká červeně 
zbarvená keramika s přírodními motivy, 
ochutnávka staročeských specialit, přehlídka 
hrnčířů a řemeslníků nebo soutěž Koláče fest. 
K mání budou vyhlášené chodské či slovácké 
koláče, valašské frgály, ušaté koláče z Doudleb, 
oboustranné berounské koláče i jihočeské zelňáky.

Jarní hrnčířské trhy 2. až 3. května

1. květnaSvátek lásky i jídla
První májový den si můžete vychutnat třeba 
popíjením růžových vín na Svatováclavské 
vinici na Pražském hradě, ochutnáváním 
piva na Pivním festivalu v Plzni nebo 
jarními nákupy na staročeském jarmarku 
v Benešově.  Na Moravě se můžete vydat 
na sportovní Tour de vinohrad v Mikulčicích 
nebo na výstavu vín a košt v Pohořelicích.

www.svetpotravin.cz 5



Sestavte si hvězdnou pětku
Fanděte českému hokeji se značkou ORION. Ta si k příležitosti mist-
rovství světa v ledním hokeji, které koná v Praze a Ostravě, připravila 
čokoládové figurky s podobiznami pěti českých úspěšných hokejo-
vých borců. Hledejte v krabičkách hráče a sestavte si hvězdnou pětku:  
Tomáš Hertl, Petr Čáslava, Tomáš Pleka-
nec, Ondřej Pavelec a Tomáš Rolinek.  
ORION Hokejové hvězdy jsou k do-
stání v limitované edici k MS v ledním 
hokeji 2015. Krabička obsahuje vždy tři 
čokoládové hvězdy  českého národního 
týmu. Doporučená cena je 39,90 Kč/60 g.

Ušetřete si čas i práci
Slovo „polotovary“ se netěší velké oblibě. Většina lidí si pod ním 
totiž představí něco, čím si v kuchyni šetříme čas na úkor kvality 
výsledného pokrmu. Polotovary ze Sklizeno vás ale přesvědčí 
o opaku – poctivé knedlíky Láznička, snídaňové Naše kaše, čer-
stvá pasta, hotová pesta… Všechny vám usnadní práci a přitom 
nedohánějí složení zbytečnými chemickými „vylepšovadly“. Vy-
zkoušejte poctivé knedlíky Láznička, sladké i slané Naše kaše, 
těstoviny Pasta Art nebo pesta od Hradeckých delikates. Více 
na www.sklizeno.cz.

Kuřecí pánev s chutí orientu
Hledáte inspiraci na rychlou a chutnou večeři? Vyzkoušejte kvalitní 
polotovary z kuřecích prsou, Indickou kuřecí pánev a Italskou kuřecí 
pánev od Drůbežářského závodu Klatovy. Stačí osmahnout maso 
na pánvi, přidat sladkou smetanu, zvolit vhodnou přílohu a vydatný 
oběd či večeře pro čtyřčlennou rodinu je připraven. K přípravě 
polotovarů je vybrána čerstvá kvalitní 
surovina, tedy maso z prsních řízků, 
které je ihned naloženo do marinády 
a zabaleno do ochranné atmosféry. 
Polotovary o hmotnosti 560 g jsou 
v prodeji v obchodní síti Billa za 89,90 Kč.

Zdravá šťáva z horských jablek
Delikátní 100 % přírodní ovocné šťávy Kohl neobsahují umělé 
konzervanty, barviva, dochucovadla ani jiné nežádoucí chemické 
látky. Raritou jsou mošty lisované výhradně z jedné odrůdy jablek, 
například Jonagold, Pinova nebo Elstar, které dávají naplno 
vyniknout charakteru, kráse a typickým vlastnostem konkrétní 
odrůdy. V obchodech Wine Food Market jsou k dostání čtyři 
jednoodrůdové mošty a čtyři víceodrůdové džusy, v nichž horským 
jablkům skvěle sekunduje meruňka, mrkev či černý rybíz. Cena se 
pohybuje od 119 Kč za 750 ml.

Dřevěná prkénka s tradicí
Mistrovské řemeslné zpracování, prvotřídní materiál, elegantní 
design, odolná konstrukce, dlouhá životnost, pečeť prokazující 
splnění nejpřísnějších hygienických standardů, tradice kvality 
trvající více než 125 let... To vše jsou důvody, proč dřevěná pr-
kénka Boos Blocks® mají v oblibě jak profesionální kuchaři, tak 

nadšení amatéři po celém světě. Nyní si je mů-
žete dopřát i vy – značka Boos Blocks® 

je novinkou v obchodech Potten 
& Pannen – Staněk.  Prkénka ze 
severoamerických dřevin poří-

díte za cenu od 2000 Kč.

Poctivá porce ovoce
Hledáte svačinku, která je zároveň dobrá i zdravá? Sáhněte po 100 % 
přírodním pyré od Ovocňáka. Pyré se jako jediné na trhu zpracovává 
pouze z ovoce, takže neobsahuje umělá sladidla, konzervanty, 
barviva, aroma či škroby. Navíc skvěle chutná, a to 
díky výběru odrůd jablek a jejich vyváženému 
poměru vůči další surovině (broskev, višeň, 
jahoda, černá jeřabina, hruška). Vychutnejte 
si porci ovoce, případně pyré spotřebujte jako 
náplň do koláčů, omáček či palačinek. Rodinné 
balení o obsahu 3 litry pořídíte za 199 Kč. Více 
informací na www.ovocnak.cz.

Napijte se jogurtu
Svěží a chutný Jogurt na pití z Mlékárny Kunín si 
vás získá netradiční konzistencí a praktickým bale-
ním. Na jeho konzumaci totiž nepotřebujete lžičku 
– stačí odšroubovat víčko a jogurt jednoduše vypít. 
Hodí se jako dopolední i odpolední svačinka, ať 
už doma, v práci, ve škole nebo na cestách. Každá 
lahvička dodá tělu důležité živiny jako vápník, bíl-
koviny či zdraví prospěšné jogurtové kultury, které 
napomáhají správnému fungování trávicího systé-
mu. Jogurt na pití Kunín 300 g zakoupíte v běžné 
obchodní síti od 16,90 Kč.

Lahodné jarní odlehčení
S příchodem jara by nemělo dojít pouze k odlehčení šatníku, ale 
také jídelníčku. Lehkou svěží variantou je mozzarella Galbani Light, 
která plnohodnotně nahradí tradiční mozzarellu, ale má oproti kla-

sické mozzarelle snížený obsah tuku. Hodí 
se do zdravého vyváženého jídelníčku pro 
všechny, kteří si pečlivě hlídají váhu. Ob-
sahuje pouze 26,5 % tuku v sušině, přesto 
překvapí plnou chutí. Oceníte také vysoký 
obsah zdraví prospěšných látek. Galbani 
Light 125 g je v prodeji v běžných sítích hy-
per- a supermarketů za cenu 29,90 Kč.

novinky na trhu
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Nudle z mikrořas, tempura z naložených medúz a muffiny z hmyzu: tak by mohl vypadat 
jídelníček budoucnosti, možná ani ne příliš vzdálené. Mouka z hmyzu (především cvrčků 
a kobylek) nejrůznějších odstínů od žluté po hnědou, těstoviny z mikrořas zelenomodré 
barvy a sušené či naložené medúzy jsou prvními kandidáty na nové pokrmy, které jsou 
vydatnými zdroji proteinů. Nové stravovací možnosti budou zastoupeny i na letošní Světové 
výstavě EXPO 2015 v Miláně, která se bude konat od 1. května do 31. října a jejíž téma zní 
Uživit planetu, energie pro život.

Budeme jíst medúzy a hmyz?

Některá jídla jako pizza, smažené bramborové lupínky nebo čokoláda navozují v mozku stejné 
mechanismy odměny, jaké vyvolávají drogy. Takový je závěr studie Michiganské státní univerzity, 
v níž její autoři obviňují některé pochutiny, že „z nás činí otroky“, neboť jim často obtížně 
odoláváme, když se ocitnou před námi. Experti prokázali, jak některé pokrmy „startují“ v lidském 
mozku pocity potěšení a stimulují jej, aby se jich znovu dožadoval. Když je totiž začnete jíst, jen 
těžko víte, kdy přestat. Nic takového se však neděje, když se na stůl přinesou „light“ pokrmy. Studie 
ukazuje nové prostory pro odtučňovací diety ušité na míru. „Můžeme pozměnit způsob, jakým 
přistupujeme k léčbě obezity,“ říká spoluautorka studie Nicole Avenová. „Například předepisovat 
diety s vynecháním některých potravin, podobně jako když se léčí závislost na drogách či alkoholu.“

Potraviny si nás zotročují

Jsou čeští zákazníci ochotní připlácet si za kvalitní jídlo? Online supermarket Rohlik.cz má 
za sebou půl roku provozu a jeho data za tuto dobu ukazují, že odpověď je „ano“. Maso, 
uzeniny, mléko, máslo, vejce – to jsou hlavní potraviny, kterých se prodá stejné nebo větší 
množství ve vysoké kvalitě nežli těch „obyčejných“. „Poctivé potraviny táhnou, rozhodně se 
nejedná o okrajový sortiment. 15 % potravin se prodá ve farmářské nebo prémiové kvalitě,” 
uvádí Tomáš Čupr, spoluzakladatel společnosti. „Nejvíce se ve vysoké kvalitě prodávají čerstvé 
potraviny základní potřeby, tedy takové, které jíme denně. U nich jsou zákazníci ochotní si 
připlatit za kvalitu právě kvůli tomu, že je konzumují tak často, a nejsou proto ochotni dělat 
kompromisy,” vysvětluje Markéta Šetinová z Rohlik.cz.

Za kvalitní jídlo si rádi připlatíme
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Členové  Potravinářské komory ČR (Hügli Food, Nestlé Česko, Unilever, Vitana) se v roce 
2009 zavázali snížit obsah sodíku ve značkových dehydratovaných kulinářských výrobcích 
nejméně na úroveň poloviny doporučeného denního množství, tj. 1,2 gramu sodíku či méně 
na jednu porci. Na konci roku 2014 výrobci závazek vyhodnotili s tím, že mu plně dostáli. 
Všechny společnosti také ohlásily zlepšení informování spotřebitelů a zavedení dobrovol-
ného značení výživových údajů na jednu porci, včetně uvedení procent z referenční hodnoty 
příjmu na obalech značkových výrobků. „Snižování obsahu kritizovaných živin je dlouho-
dobou záležitostí, jak z hlediska jeho dosažení ve výrobě, tak z hlediska vlivu na chuťové 
preference spotřebitelů,“ řekl Miroslav Toman, prezident PK ČR.

Výrazné odsolení některých výrobků

Americký řetězec s rychlým občerstvením McDonald's oznámil, že plánuje ve svých 
restauracích v USA přestat používat maso kuřat, kterým byly na farmách podávány 
určité typy antibiotik. Mělo by se tak stát do dvou let. Společnost tímto krokem reaguje 
na snižující se prodeje ve svých restauracích a na zvyšující se poptávku po zdravějších 
potravinách. Již dříve společnost oznámila, že přestane nabízet mléko od krav, které 
dostávaly umělé růstové hormony. Také v Evropě společnost snižuje využívání masa 
zvířat, která byla krmena určitými antibiotiky.

Fastfoodové maso bez antibiotik

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

Množství, jakost, míra a hmotnost jsou 
základními parametry, které by měl pokrm 
nebo nápoj objednaný ve stravovacím 
zařízení splňovat bez ohledu na to, zda 
se jedná o lokál na rohu nebo luxusní 
restauraci v centru města. Pokud tomu tak 
není, máme podle občanského zákoníku 
právo na reklamaci nebo na odstoupení 
od smlouvy, v tomto případě tedy 
nezaplacení a opuštění restaurace. Stravovací 
zařízení má v tomto ohledu pod dozorem 
Česká obchodní inspekce, na kterou se 
můžeme obrátit v případě pochybení, které 
se nevyřešilo přímo s majitelem restaurace. 
Kontaktovat můžeme také Sdružení ochrany 
spotřebitelů nebo Státní zemědělskou 
a potravinářskou inspekci.
 
Stovka sem, stovka tam
Za loňský rok uložila inspekce nejvyšší 
pokuty v oblasti veřejného stravování 

za nesprávné účtování, nedodržení míry 
nápojů nebo prodej kusových cigaret. 
Kontroly prokázaly také fakt, že některé 
restaurace neoprávněně účtují vyšší částky 
anglicky mluvícím hostům nebo k ceně 
připočítávají 10 % servis, o čemž není 
zákazník předem informován. 
Zákon sice nestanovuje přesnou podobu 
jídelního lístku, ale údaje v něm uvedené 
musejí být co nejpřesnější. Zákazník by 
měl být dostatečně informován o druhu, 
množství a ceně pokrmu nebo nápoje. 

Příklady situací, které mohou ve stravovacím 
zařízení nastat, a jak se při nich chovat:

Sklenice s nápoji jsou plné ledu.
Míru nealko nápoje si můžeme nejsnadněji 
zkontrolovat, pokud nám jej obsluha přinese 
v originálním balení. Led jsme si nepřáli? 
Pokud už nám ho číšník přinesl, měl by být 

Vyčichlá cola, spálená 
pizza, malé množství 
masa nebo nedovařené 
brambory… Máme se 
v restauraci ozvat? Nebo 
raději nepovedený pokrm 
či nápoj zkonzumovat 
se strachem, abychom 
se v zařízení neocitli 
na černé listině nevítaných 
zákazníků, či se dokonce 
nemuseli obávat 
nepříjemného překvapení 
v dalším jídle?

potravinová policie

Když se návštěva restaurace 
nevyvede
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vždy podáván v oddělené nádobě. Výjimkou 
je automatické podávání ledu nebo 
ledové tříště, pokud to vyžaduje receptura 
míchaného nápoje. 
Ostražití bychom měli být u dražších položek, 
jako je třeba tvrdý alkohol podávaný 
ve sklenicích s ledem. Právě na něm se podle 
inspekce šidí nejčastěji. Také servírování 
vína má svá pravidla: když si objednáváme 
například vinný střik, měli bychom dostat dvě 
sklenice s oddělenými nápoji, abychom si míru 
mohli sami zkontrolovat. Vínem se totiž zabývá 
vinařský zákon, který jasně stanovuje i to, že 
při objednání lahve vína by nám ji obsluha 
měla donést až ke stolu zavřenou a otevřít 
přímo před námi. U vína rozlévaného by nám 
pak obsluha měla nejen sdělit, že podávají 
víno červené a bílé, ale i přesnou informaci, 
o jakou konkrétní odrůdu se jedná.
Při podávání nápojů (například piva, které 
by své míry mělo dosáhnout po opadnutí 
pěny) není povinností restaurace 
používat ocejchované sklenice. Ovšem při 
pochybnostech zákazníka o správné míře 
by sklenky s mírou měla mít k dispozici 
a na požádání umožnit kontrolu  
objemu nápoje. 

Kdo nese odpovědnost za věci 
odložené v restauraci, jako jsou 
kabáty, kabelky apod.?
Za odložené věci je zodpovědná restaurace. 
Platí to i v případě zveřejněného 
upozornění, že „za odložené věci neručí“. 
Zákazník má tedy právo vymáhat 
po stravovacím zařízení náhradu škody, 
pokud jsou jeho věci odcizeny, případně 
kontaktovat policii.

Co je to couvert a proč ho musím platit?
Veškeré poplatky, které zařízení hostům 
účtuje, musejí být zřetelně uvedeny 
v jídelním a nápojovém lístku, což platí 
i pro couvert, pečivo nebo oblohu. 
Pokud tomu tak není, má zákazník právo 
odmítnout platit za položky, o kterých 
nebyl včas a řádně informován. Couvert 
přitom může v jednotlivých restauracích 
znamenat něco zcela odlišného, měl by 
však být přesně definován v jídelním lístku 
a automaticky by jej k účtu restaurace 
zahrnovat neměla. Ani spropitné nesmí být 
účtováno bez našeho vědomí.

Jak dlouho mám čekat na pokrm?
Jídla na objednávku by měla být zákazníkovi 
přinesena do 30 minut. Pokud tomu tak 
není, máme právo svou objednávku zrušit 
a stravovací zařízení si nesmí účtovat žádné 
poplatky. Obecně platí, že jídlo by měla 
obsluha přinést bez zbytečného odkladu 
a ve lhůtě přiměřené okolnostem.

Pizza mi připadá připálená.  
(příběh čtenáře)
Pizza, kterou mi obsluha pizzerie přinesla, 
mi připadala spálená. Reklamoval jsem tedy 
pokrm u číšníka, který přivolal provozního. 
Vedoucí mi vysvětlil, že je jídlo připraveno dle 
původní neapolské receptury, a nabídl, že mi 
mohou připravit pizzu novou, ale bude stejná 
jako ta, kterou jsem si objednal. Pizzu jsem 
tedy zkonzumoval a zaplatil, ale zajímalo by 
mě, jak je to s reklamací pokrmů, které jsou 
objektivně v pořádku.  
Pokud vám pokrm v restauraci nechutná, 
jedná se čistě o váš subjektivní pocit 

a majitel restaurace nemá povinnost vaší 
reklamaci vyhovět. Reklamace by byla 
účinná v případě a stoprocentně na místě, 
kdy by připravený pokrm neodpovídal 
kvalitou – to je příklad nedovařených 
nebo rozvařených brambor či jiné přílohy, 
nedopečeného masa apod. Důležité 
ovšem je reklamovat tuto skutečnost 
bezprostředně ve chvíli, kdy jste nedostatek 
zjistili. Jídlo by pak mělo být dohotoveno dle 
požadavků, nebo zcela vyměněno. Pokrm 
připravený ze zkažených surovin máme 
samozřejmě právo zcela odmítnout.

Může mi restaurace účtovat poplatek 
za použití toalety?
Vyhláška o hygienických požadavcích 
na stravovací služby uvádí, že toalety 
mají být k dispozici. V rámci služeb, které 
restaurace poskytuje a zákazník platí v rámci 
ceny za pokrmy a nápoje, je tedy i použití 
toalety. Pokud provozovatel vybírá poplatek, 
měl by mít živnostenské oprávnění 
k této podnikatelské činnosti (odděleně 
od provozování restaurace). Pokud tomu tak 
není, jedná se o neoprávněné podnikání.

Jak poznat dobrou restauraci?
Pokud vás již u vchodu ovane pach 
přepáleného tuku, u stolu vás uvítá 
upatlaný kečup, plný popelník a propálený 
ubrus a při dotazu na doporučené denní 
menu na vás obsluha nechápavě kouká, 
pak máte pravděpodobně co do činění 
s podnikem nevalné kvality. Od věci také 
není zkontrolovat čistotu zařízení (například 
toalety bývají dobrým indikátorem celkové 
úrovně podniku), oblečení personálu 
i nádobí a příborů. O kvalitě jídel zase 
napoví jídelní lístek: Respektuje roční 
období? Obsahuje rádoby důvtipné názvy 
jídel, pod kterými si ale nic nepředstavíte? 
Nejedná se o lístek, ale přímo o knihu se 
stovkou pokrmů, navíc s pravopisnými 
chybami? Pak bude asi lepší změnit lokál. 

potravinová policie
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Stoupá úroveň 
farmářských trhů 
Závad zjištěných při kontrolách farmář-
ských trhů loni meziročně ubylo. Pro-
hřešky kontroloři odhalili zhruba u jedné 
čtvrtiny z nich, o rok dříve přitom zjistili 
závadu přibližně u třetiny kontrolovaných 
tržišť. „Inspektoři nejčastěji pokutovali 
prohřešky týkající se označování a balení 
potravin a s tím souvisící sledovatelnost,“ 
uvedl Petr Pejchal, mluvčí Státní veteri-
nární správy. Druhou nejčetnější skupinou 
nedostatků byly prohřešky spojené se 
skladováním surovin. Šlo zejména o nevy-
hovující teplotu při prodeji zboží a nedo-
statečnou ochranu před kontaminací. Zá-
kazníci na trhy nejčastěji chodí pro ovoce 
a zeleninu, mléčné výrobky a uzeniny.

Kvalita horkých 
čokolád z automatů
Jak prokázal test MF Dnes ve spolupráci 
s Vysokou školou chemicko-technologic-
kou v Praze, některé nápoje, které můžeme 
pořídit v automatech, se za horké čokolády 
jen neúspěšně vydávají. Mezi čtrnácti vzor-
ky přitom byly obrovské rozdíly. Celých 
dvanáct čokolád bylo spíše řídkým kaka-
em, navíc neplatila ani úměra, že čím dražší 
výrobek je, tím je kvalitnější. Nápoje nedo-
držely ani požadovaný objem – buď bylo 
nápoje nalito pod míru, nebo nad míru. 
Vítězem se stal vzorek z Choco Café U Čer-
vené židle v Praze, nejméně si pochutnáte 
na čokoládě z automatu Café + co na praž-
ském Hlavním nádraží. Nejlepší vzorek měl 
v porovnání s nejhorším dvacetkrát větší 
podíl tukuprosté kakaové sušiny.

Čerstvé šťávy 
na vzestupu
V Česku výrazně přibývá fresh barů, které na-
bízejí zákazníkům čerstvě vylisované ovocné 
a zeleninové šťávy. Jen loni jich přibyly více 
než dvě desítky a jejich počet se blíží stovce. 
Lídrem trhu je skupina Kofola, která provozu-
je 50 fresh barů a salaterií UGO. Dalším hrá-
čem na trhu je řetězec Fruitisimo se 40 pro-
dejnami. Zákazníci jsou ve výběru nápojů 
stále spíše konzervativní: nejoblíbenější jsou 
mixy s jahodami a banánem a citrusové či 
zeleninové šťávy. Stoupá i obliba drinků 
s listovou zeleninou, zeleným ječmenem či 
chia semínky. Mezi zákazníky převažují ženy 
ve věku mezi 20 a 50 let. Zdravé nápoje by se 
měly prostřednictvím automatů dostat také 
do škol a zařízení pro seniory.

Kratší putování 
ovoce a zeleniny
Obchodní řetězce se více snaží zkracovat 
cesty ovoce a zeleniny do obchodů, a to 
jak od českých pěstitelů, tak i ze zahrani-
čí. Důvodem je úspora nákladů a zacho-
vání čerstvosti. Někteří obchodníci více 
využívají přímé dovozy ze zahraničí, bez 
importéra, které celou cestu zkrátí při-
bližně o jeden den. Donedávna byly cesty 
ovoce a zeleniny do regálů dlouhé několik 
dní, například rajčata nebo jahody v zimě 
putovaly z Itálie dva dny, ze Španělska 
i o den déle. U domácích pěstitelů uvádějí 
obchodníci přepravní časy v řádu hodin. 
„U lokálních produktů jsou závozy reali-
zovány často ještě tentýž den, nejpozději 
do 24 hodin,“ uvádí mluvčí supermarketů 
Billa Lucie Borovičková.

Med nečeského 
původu 
Potravinářská komora odebrala výrobci 
medů Včelpo oprávnění k používání ozna-
čení Český výrobek – garantováno PK ČR. 
Komora reagovala na zjištění Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce, podle něhož 
med firmy nebyl výhradně českého původu, 
ač tak byl označen. Inspekce zveřejnila vý-
sledky kontrol, kdy pylová analýza prokázala 
u medu přítomnost pylových zrn, která ne-
jsou typická pro ČR, ale pro Čínu či východ-
ní Evropu. Komora schválila odstoupení 
od smlouvy s Včelpo, pokud se opět prokáže, 
že společnost nedodržuje podmínky pro uží-
vání označení. Když inspekce zveřejnila další 
výsledky kontrol prokazující, že ani u dalších 
výrobků není med z ČR, PK od smlouvy s vý-
robcem skutečně odstoupila.

Více falšovaného 
než originálu
Globální produkce falešných sýrů parma-
zán a grana padano poprvé překonala pro-
dukci originálních produktů vyrobených 
v Itálii. Svaz italských farmářů Coldiretti 
oznámil, že produkce imitací originální-
ho parmazánu a sýru grana padano loni 
přesáhla 300 milionů kilogramů, zatímco 
originálních „made in Italy“ činila pouze 
295 milionů kilogramů. Vyšší produkce 
falešných sýrů způsobila pokles vývozu 
obou těchto sýrů. Většina falešných sýrů 
se vyrábí ve Spojených státech, Rusku, Bra-
zílii, Argentině a Austrálii. Svaz upozornil, 
že na evropském a italském trhu se obje-
vují nekvalitní napodobeniny s klamavým 
označením, které se vyrábějí v České re-
publice, Maďarsku, Polsku a Estonsku.

palec nahoru, palec dolů
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Podle odhadů překračuje v dnešní populaci denní energetický příjem z cukrů 
více než dvojnásobně doporučené množství. Tento fakt s sebou pochopitelně 
nese vážné zdravotní důsledky. Co nadbytek cukru dělá s naším tělem 
a psychikou? Opravdu můžeme být na sladkém doslova závislí? Je cukr 
obávaným „bílým zabijákem“, nebo se jedná jen o další vděčnou mediální 
bublinu, která bude za pár let vyvrácena?

Příliš 
  sladký 
 život

zaostřeno
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Sladký pokušitel,  
jenž nás činí šťastnými

„Potřebujeme velkou veřejnou kampaň 
proti cukru, stejně silnou jako tu, která 
v 70. a 80. letech démonizovala nasycené 
tuky. A v ní musíme lidem oznámit, 
že jsme se tehdy zmýlili,“ navrhoval 
v březnu loňského roku kardiolog James 
DiNicolantonio z New Yorku. Zatímco 
dosud se všechny negativní aspekty, které 
škodí našemu zdraví, přičítaly živočišným 
tukům, novými výzkumy bylo prokázáno, 
že mnohem větším nebezpečím je 
rafinovaný cukr. Jeho škodlivostí se proto 
vědci a dietologové zabývají mimo jiné 
také na portálu SugarScience.org, kde 
zveřejňují i odborné důkazy o „bílém 
zabijákovi“. „Při správně volené stravě lze 

3/4 onemocnění z nadměrné konzumace 
cukru předejít,“ tvrdí kalifornský 
endokrinolog Robert Lustig, jeden ze 
zakladatelů webu.

Hra na schovávanou 
Cukr sám o sobě samozřejmě škodlivý není. 
Nezdravý je až v nadměrném množství, 
ve kterém ho ovšem většina z nás běžně 
konzumuje. Bohužel mnohdy nevědomky. 
Každý Čech spotřebuje průměrně 
40 kilogramů rafinovaného cukru ročně. 
Z tohoto množství pouhých 15 % cukru 
použijeme ve vlastní domácnosti, zbytek 
přijímáme někdy i nevědomě v potravinách, 
kde bychom jej nečekali. 
Skrytý cukr si s námi hraje na schovávanou 
pod nejrůznějšími názvy například 
v pečivu, mléčných výrobcích, omáčkách, 
ochucovadlech, jako je kečup, v nakládaném 
ovoci a zelenině, pivu, víně, hamburgrech 

nebo v müsli. Do potravin je výrobci 
přidáván, aby zajistil sladkou chuť, 
vyhovující texturu nebo odpovídající 
konzistenci. Cukr plní také konzervační 
funkci při výrobě džemů a rosolů, pomáhá 
hnědnutí pečiva a kvasným procesům. Není 
proto divu, že za posledních 150 let jeho 
spotřeba nesmírně vzrostla. Přitom ještě 
na konci 19. století byl příliš drahým nebo 
nedostatkovým zbožím. Když si lidé chtěli 
osladit život, dopřáli si ořechy, med nebo 
sušené ovoce, připravili si povidla ze švestek 
a šťávy z jablek nebo řepy.

Je nepostradatelný? 
Cukr ke svému fungování potřebujeme 
– ovšem ve správné, přiměřené dávce. 
Sacharidy jsou nezbytné pro zajišťování 
tělesných funkcí: jsou hlavním zdrojem energie 
pro mozek, který potřebuje přibližně 140 g 
glukózy denně, a pro svalové a tukové buňky. 

rubrika podporována
zaostřeno

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Další z mnoha tažení 
proti cukru odstartovalo 
zhruba před rokem zjištění 
amerických, britských 
a švédských kardiologů, 
že cukr je pro srdce a cévy 
mnohem větším nebezpečím 
než živočišné tuky, které stály 
na pranýři do té doby.

• vznik zubních kazů
• nadváhu
• zvýšenou hladinu tuku v krvi
• zvýšený krevní tlak
• urychlení stárnutí

• oslabení imunitního systému
• kolísání hladin hormonů v organismu
• kvasinkové záněty
• zvýšení rizika cukrovky
• rychlejší vznik vrásek

Co způsobuje nadměrné množství cukru?
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Sladký pokušitel,  
jenž nás činí šťastnými

Cukr má řadu dalších benefitů, jako například 
pomoc při hojení ran nebo hubení bakterií. 
Podle Světové zdravotní organizace bychom 
měli denně konzumovat maximálně 50 g, 
přičemž v ČR sníme a vypijeme v průměru 
71,6 g , v USA je to dokonce 126,4 g 
a v Německu a Nizozemsku 102,9 a 102,5 g. 
Běžnou denní dávku by měl pokrýt příjem 
z běžné potravy, pokud se stravujeme pestře. 
Chceme-li si sacharidy v potravinách hlídat, 
musíme mít na mysli, že na potravinových 
etiketách je napsaný pouze celkový cukr, a to 
obvykle ve 100 gramech výrobku.

Existuje závislost?
Závislost na cukru není pouze fyzická, 
vysvětlit se dá i chemickými a biologickými 
procesy v našem těle. Potřebujeme povzbudit 
nebo zlepšit si náladu? Sáhneme po něčem 
sladkém. Po konzumaci se do krve uvolní 
inzulin, který způsobí pocit uspokojení. Jenže 
když hladina cukru v krvi opět klesne, tělo se 
začne dožadovat další dávky. Nedostatečná 
hladina cukru v krvi pak způsobuje špatnou 
náladu, podrážděnost, nervozitu, pocit 

slabosti nebo nevolnost. Naopak při 
konzumaci sladkého se uvolňují serotonin 
a dopamin, které přinášejí pocit štěstí. Cukr 
vyvolává návyk na tyto hormony a čím častěji 
sladké jíme, tím závislejší na těchto pocitech 
hormonální euforie začínáme být. Cukr nás 
tak vlastně „nutí“ přijímat další cukr, který 
nám sice zase dodá energii, ale velmi rychle 
o ni přijdeme a výsledkem je ještě větší 
únava. Jak se dostat ze začarovaného kruhu?

Jak se zbavit sladkého tyrana
Podle vědců jsme ke vzniku cukrové závislosti 
„naprogramovaní“ už od dětství, kdy jsme 
jako první potravinu ochutnali sladké 
mateřské mléko. Více náchylné ke vzniku 
sladké závislosti jsou děti a ženy a tato 
návykovost funguje v našem mozku podobně 
jako kokain. „Lidé, kteří často konzumují 
cukr, si vůči jeho účinkům podobně jako 
drogově závislí vytvářejí odolnost, a potřebují 
tak větší dávky,“ upozorňuje neurolog Eric 
Stice. Vybudování závislosti je ale subjektivní 
záležitostí, každý k ní má jiné předpoklady 
a samozřejmě záleží i na celkovém jídelníčku 
a způsobu života.
Co se ale stane, když ho vysadíme? Budeme 
mít abstinenční příznaky? S omezením 
cukru v potravě bychom měli začít pozvolna, 
třeba náhradou cukru při slazení nápojů 
za med nebo vynecháním sladkostí. Vyměnit 
je můžeme podle vzoru předků za oříšky 
nebo čerstvé či sušené ovoce. Zákeřné bývá 

množství cukru v nápojích – místo sladkých 
limonád a ledových čajů bychom si měli 
raději dopřávat vodu s plátky citrusů nebo 
čaj. Postupně tak po malých krůčcích snížíme 
svou potřebu cukru a upraví se nám chutě. 
Všechny zákusky a ostatní sladkosti budou 
najednou pro naše chuťové pohárky příliš 
sladké. Úbytku serotoninu a tím špatné 
nálady se bát nemusíme, jeho zdroji jsou 
například i mléčné výrobky, krůtí maso, 
banány, rajčata a švestky. 

zaostřeno

Podle dokumentaristky Andrey Culkové 
by měl být cukr daněn stejně jako alko-
hol a tabák, neboť je také drogou. Reži-
sérka natočila snímek Cukr-blog (Sugar 
Blues), který analyzuje dopad nadměrné 
konzumace cukru na tělo i duši a pood-
krývá vztahy mezi potravinářskými fir-
mami, politiky a systémem zdravotnictví. 
„Řešením není nahradit cukr přírodním 
sladem. Tím se bažení po cukru nezba-
víte,“ vysvětluje dokumentaristka. „Musí-
te úplně změnit svůj jídelníček a přístup 
k nakupování, přípravě i konzumaci jídla. 
Navíc vaše chuťové buňky najednou cítí 
tak intenzivně, že skoro přestanete do-
chucovat a solit.“

SUGAR BLUES

„Cukrovarníci vyrábějí cukr pomocí 
extrakce z  cukrové řepy. V  cukru není 
přidaná absolutně žádná látka, žádná 
náhražka, žádný přídavek. Jde o  čistou 
sacharózu, která je získávána z cukrové 
řepy,“ říká Jakub Hradiský ze společnosti 
Tereos TTD, která je vedoucí skupinou 
v oblasti zpracování cukrové řepy v Čes-
ké republice. „Cukr je pro lidské tělo 
důležitým zdrojem energie, a  pokud se 
konzumuje v  rozumném množství, lid-
skému organismu nemůže nijak uškodit. 
Problém nastává, stejně jako u  které-
koliv jiné potraviny či pochutiny, pokud 
se to s jeho konzumací začne přehánět. 
Obezita je spojena nejen právě s  nad-
měrnou konzumací cukru, ale i  dalších 
sladkostí a tuků, a také se změnou život-
ního stylu – nejen děti, ale i dospělí mají 
nedostatek pohybu a jednoduše přijíma-
jí více energie, než jí vydají.“

CUKR JE PRO TĚLO 
DŮLEŽITÝ

Množství cukru na 100 g/100 ml
Mokate 3 v 1, instantní kávovo-kávovinový nápoj 80,3 g
Hořká studentská pečeť 44,4 g
100% pomerančový juice bez přidaného cukru 9,39 g
Drink The Simpson, příchuť jablko 10 g
Meruňková přesnídávka 13,75 g
Dobrá máma, jahody 12,6 g
Olmíci vanilkoví 19,5 g
Bobík maxi, smetanový krém vanilkový 10,7 g
Kečup jemný 22 g
Višňový džem 61 g

Zdroj: www.viscojis.cz

Kolik cukru zkonzumujeme?
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Vše, co jste o cukru 
chtěli vědět
Proč je cukr pro děti nebezpečný? 
První nebezpečí tkví v tom, že dítě přijímá 
jen určité množství kalorií denně, a pokud 
konzumuje mnoho sladkého, získá většinu 
energie z přidaného umělého cukru. Tělo 
potřebuje k trávení vitaminy skupiny B, 
minerální látky (jako chrom nebo zinek), 
vlákninu a další živiny, které se vyskytují 
v cukrové třtině nebo řepě, z nichž je cukr 
vyráběn. Ne však v rafinovaném cukru – 
v něm je pouze čistá sacharóza, pro jejíž 
trávení musí zažívací systém sáhnout 
do zásob vitaminů a minerálních látek. Navíc 
dochází ke zvýšenému vylučování inzulinu. 
U větších dětí má nadměrná konzumace 
sladkostí vliv na psychiku a změny chování, 
mohou trpět náladovostí a nesoustředivostí. 
Sladkosti také přispívají k rozvoji zubního 
kazu, chronické infekci kvasinkami, k nadváze 
a sklonu k infekčním onemocněním.

Dotazy čtenářů: Dobrý den, již dlouho, 
dá se říct, že několik let, pozoruji, že 
cukr nesladí tak, jak sladívával. Buchta, 
kterou udělám podle receptu, se nám 
zdá málo sladká. Není možné, aby 
cukrovarníci při výrobě cukru přidávali 
nějaké přídatné látky, jako to dělají 
třeba někteří uzenáři s buřty?
Bílý cukr v různých podobách je velmi dobře 
definovatelná látka. Jedná se o sacharózu 
o koncentraci nejméně 99,7 %. Přídatné 
látky se používají skutečně ojediněle, 
například při výrobě cukru moučky. Pokud 
tedy používáte skutečně stále cukr (a nikoliv 
například různé typy sirupů), bude příčina 
někde jinde než v cukru. Mohou to být 
ostatní složky „buchty“, které sladkou 
chuť přikryjí, nebo může být problém 
i v samotném strávníkovi, který si postupně 
zvykl na vyšší dávkování cukru v jiných 
potravinách a nyní se mu již zdá zákusek 
málo sladký, možná i ve srovnání s jinými 
cukrovinkami na trhu.

Všude čtu jen doporučení, jak snížit 
příjem cukru, nikde však už není, čím 
mohu cukr kvalitně nahradit. Stévie mě 
nenadchla a ne vždy se dá použít jako 
náhrada cukru med.  
Nejznámější náhražkou je pravděpodobně 
hnědý třtinový cukr, který je na rozdíl 
od bílého cukru kvalitnější a obsahuje 
vitaminy, vlákninu i minerální látky. 
Porozhlédněte se také v prodejnách zdravé 
výživy, které nabízejí mnoho vhodných 

a zdravějších náhražek přesně pro účel, 
kdy cukr potřebujete nahradit. Jídlo dokáží 
osladit například ječmenné, datlové nebo 
rýžové slady, javorový či borůvkový sirup, 
sušené ovoce jako například rozinky, dále 
kokosová moučka, mák, med, skořice, 
mandle, stevie nebo oříšky. Sladký sirup 
si můžete i sami vyrobit z jablek, hrušek, 
řepy nebo mrkve. I u medu nebo třtinového 
cukru si ale hlídáme jejich množství 
a počet zkonzumovaných kalorií. Naopak 
se nedoporučuje použití umělých sladidel, 
která ve výsledku vedou spíše ke zvyšování 
potřeby sladké chuti, a navíc může mít náš 
organismus problém s jejich zpracováním.

Mám slazené nápoje z dětského 
jídelníčku úplně vyřadit?
Slazené nápoje typu coly jsou sice rychlým 
zdrojem energie a sacharidů, ale prudce 
zvyšují hladinu krevního cukru a navíc 
s uhašením žízně nepomohou. Zdravému 
dítěti, které má dostatek pohybu, 
slazené nápoje v přiměřeném množství 
samozřejmě nijak neublíží, ale jakmile 
pohybu ubude (např. dítě začne trávit více 
času u televize nebo u počítače), mohou 
přispět ke vzniku nadváhy nebo obezity. 
Pak je na místě jejich eliminace. 
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Nejsladší účastníci našeho testování
I během našich odborných testů (naleznete je na www.svetpotravin.cz) nás občas překvapí nadměrné 
množství cukru tam, kde bychom ho nečekali. Z posledních let to bylo například při testování ledových 
čajů, pivních mixů, cereálií nebo ovocných knedlíků. Opravdovým překvapením pak byl test „Past 
na peněženky rodičů“ ze srpna 2013, ve kterém jsme porovnávali potraviny pro děti s jejich srovnatelnou 
variantou pro dospělé zákazníky.

Kromě vody je základní složkou ochucených nápojů aroma a cukr. Slazené cukrem, v množství průměrně 
37 gramů na litr, byly všechny testované vzorky, kromě výrobku Toma Natura Pomeranč. Nejsladší vůbec 
byl vzorek Saguaro Jahoda s 22 kostkami cukru v 1,5 l balení. Všechny nápoje určené dětem obsahovaly 
kolem 40 gramů cukru na litr a po vypití lahvičky tak dítě má v podstatě vybránu polovinu doporučené 
denní dávky cukru. Navíc si vytvoří návyk na sladkou chuť, který ho již neopustí. Je proto možné, že 
i v dospělosti bude dávat přednost aromatizovaným potravinám, protože mu přirozená chuť potravin 
a nápojů bude připadat příliš mdlá.

Ochucené vody – bez cukru to nejde

Jak se prokázalo v našem srovnání výrobků pro děti a dospělé v srpnu 2013, nejenže jsou „dětské“ potraviny většinou 
stejné, mnohokrát dokonce obsahem tuku či cukru potraviny pro dospělé předčí! Na to je třeba dát pozor 
u dětí, které se málo hýbou a nadměrný přísun cukru u nich může vést ke vzniku obezity. Obezřetně 
číst etikety musejí rodiče kromě cereálií i u mléčných svačinek, mléčných pitíček a cereálních tyčinek. 
Z kombinace takové svačinky lehce dostaneme energetickou bombu, ze které se dítě bude vzpamatovávat 
celé dopoledne a o které budou moct jeho tukové zásoby vyprávět ještě za pár let. Jak ukázalo naše 
testování, při nákupu dětských potravin je ostražitost na místě. Jinak je totiž možné, že nakoupíte potraviny 
srovnatelné s potravinami pro dospělé, ovšem menší a dražší. V tom lepším případě. V tom horším podstrčíte 
dětem potraviny sladké a tučné a navíc ještě s klamnou představou, že děláte něco pro jejich zdraví.

Záludnost potravin tzv. „pro děti“

Hlavním problémem dětských snídaňových cereálií podle očekávání zůstává cukr. Jedna porce cereálií s mlékem 
„ukousne“ školákovi z doporučené denní dávky cukru až 36 %. Pokud by si k nim dal ještě jablko, poměr by se 
navýšil. Pokud dětem sypete cereálie do misky tak zvaně od oka, je pravděpodobné, že překračujete doporučenou 
dávku, která činí jen 30 gramů. Před konzumací se tedy přesvědčte, zda tuto dávku nepřekračujete a nechystáte 
se zkonzumovat ještě vyšší množství cukru. Cereálie by děti neměly jíst samotné, ale zalité mlékem či jogurtem, 
čímž snídaní vylepšíte celkový glykemický index. Výrazně nejnižší obsah cukru jsme zaznamenali u vzorku 
Ovesní biskiti, které dostály tvrzení na obale, že obsahují o 30 % méně cukru než srovnatelné výrobky na trhu. 
Hodně si život osladíme, když si ke snídani naservírujeme např. Tesco Frosted Flakes.

Cereálie – cukru je zbytečně moc

Přehnaná sladkost byla jedna z hlavních výtek, které porotci směrem k testovaným vzorkům směřovali. Je to dáno 
samotnou technologií výroby, kdy se pivo smíchá se sladkou limonádou, a také jejich určením – mají především dodat 
energii při fyzické aktivitě, sportu či náročné práci. Musíte se tak smířit s tím, že konzumací těchto nápojů přijmete velké 
množství kalorií. Někteří výrobci se ve snaze tuto energetickou hodnotu snížit přiklánějí k využití umělých sladidel namísto 
přírodních ovocných šťáv. Tato umělá sladkost se však často negativně projevuje ve vůni i chuti moku.

Beermixy – kalorické limonády

Cukru v čaji nalezneme požehnaně, například u čaje Nestea po vypití sklenice o objemu 250 ml získáme 12 % 
doporučené denní dávky kalorií. Někteří výrobci údaj o množství cukru navíc ani neuvádějí, u těch sdílnějších si 
odvodíme, že v půl litru čaje nalezneme tři až čtyři kostky cukru. Platí zde tedy stejné jako u jiných ochucených nápojů 
– měli bychom je konzumovat střídmě a neměly by být jediným zdrojem tekutin, což platí hlavně pro děti.

Ledové čaje – sladké mámení
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Rozpustná káva je výrobek získaný z pražené 
zrnkové kávy ve formě prášku nebo granulí. 
Poprvé ji světu představil japonský chemik 
Satori Kato na panamerické výstavě v Buf-
falu v roce 1901. Kolem roku 1910 obdržel 

patent na výrobu instantní kávy George 
Constant Washington a nápoj se rozšířil pře-
devším mezi americkými vojáky na frontě. 
Velký rozvoj prodeje mezi běžnými spotře-
biteli však přišel až v šedesátých letech díky 
výrobě sušením mrazem.
Káva je hned po ropě druhou nejvýznam-
nější komoditou na světě. Průměrná roční 
spotřeba na osobu je asi 2,9 kg, pokud 
bychom připočetli spotřebu té rozpustné, 
dostali bychom se na 3 kg. Jsou i země, kde 
se pije téměř výhradně káva rozpustná – 
třeba v celé Skandinávii, vyjma Finska, kde 
konzumenti upřednostňují kávu zrnkovou. 
Ve Velké Británii představuje instantní káva 
80 % spotřeby a i u nás její obliba stoupá.

Jedů se bát nemusíme
Kvalita instantní kávy je ovlivněna kvalitou 
zrn, způsobem výroby a složením (zda se 
jedná o arabicu, robustu, případně směs). 
Pro náš test jsme zakoupili 14 vzorků in-
stantní kávy v běžných prodejních řetěz-
cích. Jeden ze vzorků Nescafé byl zakoupen 
v Německu, abychom mohli provést jeho 
srovnání s českým ekvivalentem. Test jsme 
prováděli ve spolupráci s Vysokou školou 
chemicko-technologickou v Praze. Ve 
Výzkumném ústavu potravinářském v Praze 
prověřovali, zda nejsou kávy falšované 
přídavkem náhražkových surovin. Kromě 
senzorické zkoušky jsme kávy podrobili 
i laboratornímu zkoumání, které zjišťovalo 
přítomnost a množství ochratoxinu A, akry-
lamidu, furanu a kofeinu. 
Ochratoxin A je toxická látka způsobená 
všudypřítomnými plísněmi, do kávy se 
může dostat i z okolního prostředí, na-
příklad z prachu, a zůstává v ní přítomen, 
pokud dojde k nesprávnému postupu při 
manipulaci a skladování. Ochratoxin A je 
považován za karcinogenní látku a jeho 
množství je v potravinách limitováno – 

Ráno po probuzení, v poledne po obědě, odpoledne pro 
povzbuzení… ne vždy však máme  příležitost vychutnat si kávu 
v kavárně, a ke slovu tak přichází instantní produkt. Oceňujeme 
na něm především jednoduchost a rychlost přípravy. Jak je to ale 
s kvalitou rozpustné kávy? Jsou nejdražší výrobky zároveň i těmi 
nejlepšími? A jak si stojí kávy privátních značek z řetězců?

Požitek může nabídnout 
i kvalitní směs
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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u kávy jde o množství 10μg na 1 kilogram. 
Do tohoto limitu se sice veškeré vzorky káv 
naměřenými hodnotami vešly, ale některé 
(Davidoff, Tchibo a José Café) se k hranici 
výrazně přiblížily. 
Akrylamid, pravděpodobný karcinogen, 
vzniká při pražení, jehož intenzita má 
u kávy vliv na senzorické vlastnosti. Limit 
pro množství akrylamidu legislativou 
stanovený není, udává se pouze směr-
ná, tedy varovná hodnota. Pokud dojde 
k přiblížení nebo překročení této hodnoty, 
výrobce má povinnost zjistit příčinu a za-
vést technologické opatření, aby se obsah 
akrylamidu do příště snížil. Varovnou 
hodnotu 900 μg na 1 kilogram nepřekročil 
žádný ze vzorků, ale některé se přiblížily, 
se započítáním nejistoty měření, až velmi 
těsně. U vzorků, které se přiblížily směrné-

mu (měkkému) limitu, bylo zároveň v sen-
zorických testech zaznamenáno intenzivní 
pražené aroma a intenzivní vůně.  
Furan je karcinogenní látka vznikající při 
pražení. Je těkavý a jeho obsah se pohy-
buje kolem 4 μg na 1 kilogram výrobku. 
Množství furanu závisí na způsobu pražení 
kávy a na typu mlýnku, jeho obsah je 
obecně vyšší u káv v kapslích, kde nemá 
kam vytěkat. Zvýšený obsah furanu, nic-
méně stále v limitu, byl naměřen u vzorků 
Jacobs Velvet, Nescafé Gold Original 
a Carte Noir.
Je třeba poznamenat, že legislativní limity 
jsou u ochratoxinu A, akrylamidu a furanu 
stanoveny natolik přísně, že ani náruživé-
mu konzumentovi instantní kávy nehrozí 
významné zdravotní riziko. A to ani tehdy, 
pokud by občas některá z káv limit překro-
čila (v rozsahu nejistoty měření, tedy až 
o 20 – 30 %). 
A jak dopadlo v laboratoři srovnání českého 
a německého vzorku? Analytické zkoušky 
prokázaly nepatrné rozdíly: vzorky měly té-
měř shodné množství ochratoxinu a vysoké 
množství akrylamidu. Markantnější rozdíl se 
ovšem prokázal ve zkoušce senzorické.

Arabika nebo robusta?
U vzorků jsme testovali i obsah kofeinu. 
Na základě jeho naměřeného množství se dá 
usuzovat na to, zda se jedná o arabiku nebo 
robustu. Tento fakt totiž výrobci na obalu 
uvádět nemusejí.
Arabika je dražší aromatická káva s jemnější 
chutí, která obsahuje méně kofeinu než 
robusta, která má výraznější, zemitější chuť, 
obsahuje méně kyselin a čeští spotřebitelé ji 
upřednostňují. O arabiku se dle naměřené-
ho množství kofeinu jednalo u vzorků Monte 
Santos, Davidoff, Nescafé a Carte Noir. 
Naopak o robustu jde v případě káv 
Jihlavanka, José Café a Mokate. 
U ostatních vzorků nelze slože-
ní jednoznačně určit, jedná se 
o směsi obou odrůd. Ke klamání 
spotřebitele dochází u vzorku Chosé 
Café, který na obale uvádí označení 
„Arabigo“, přičemž naměřené vyšší 

množství kofeinu ukazuje spíše na robustu. 
Přemýšlíte, jak vybrat tu nejlepší kávu? Při 
výběru se orientujte především podle své 
zkušenosti s výrobcem a jeho konkrétním 
výrobkem. Informace, že výrobek obsahuje 
stoprocentní arabiku, je sice jistým vodítkem, 
nicméně o celkové kvalitě neinformuje, neboť 
nic neříká o kvalitě arabiky. Výrobek na bázi 
kvalitní směsi robusty a arabiky může být 
tedy i kvalitnější a nabídnout očekávaný 
požitek spíše než stoprocentní arabika.

Česko versus Německo
Sametová pěna, výrazná chuť, intenzivní 
aroma, …obaly nám slibují mnohé. Co 
se ale prokázalo při senzorické zkoušce? 
Hodnocení chuti kávy je samozřejmě hodně 
subjektivní, navíc si její sílu může každý 
spotřebitel ovlivnit při přípravě volbou vyšší 
navážky. Obecně čeští spotřebitelé požadují 
kávu aromatickou, plnou (tedy ne vodovou), 
silnou a hořkou, případně lehce nasládlou, 
v žádném případě ne nakyslou.
Vzorky instantní kávy hodnotila dvanácti-
členná porota. Kávy nejprve porovnávala 
v suchém stavu, kdy se lišily hlavně velikostí 
částic. Dva vzorky byly ve formě jemného 
světlého prachu, další skupina vzorků s čás-
ticemi střední velikosti středně hnědé barvy 
a ostatní vzorky ve formě světlejších granulí. 
Rozdíly mezi vzorky nebyly výrazné. Žádná 
z káv se nejevila vyloženě podprůměrně, 
tedy bez typické kávové vůně a chuti. 
Intenzita vůně se pohybovala od 45 do 71 %, 
intenzita hořké chuti od 41 % do 59 %. 
Rozdíly se našly v intenzitě kyselé chuti 
od 27 do 43 %. Nejlépe byl hodnocen vzorek 
Davidoff Cafe Grande, jenž obdržel znám-
ku 1,8 (hodnoceno školními známkami), 
nejhorší známkou pak bylo 2,8, tedy Nescafé 
Classic a Mokate Classic.
Provedli jsme i párovou zkoušku, kdy byly 
hodnotitelům předloženy pouze vzorky 
kávy německé a české (Nescafé Das Original 
a Nescafé Intenzivní aroma). Zde zcela 
jednoznačně svou plnou chutí vyhrál vzorek 
určený pro český trh. 

Můžeme se setkat i s nepravou instantní 
kávou, kdy je k  pravému extraktu při-
míchán podíl kávovin (obilniny, cikorka, 
prášek z  mletých fíků). Na  obalu musí 
být v tom případě uvedeno, že se jedná 
o  směs kávového a  kávovinového ex-
traktu. Někteří výrobci se snaží zmást 
slovy „Cafe“ nebo „Kávička“ na  obalu, 
ze složení na jeho zadní straně však vy-
plývá, že jde o  směs kávovin či kávovin 
a kávy. Žádný z námi testovaných vzorků 
falšovaný nebyl.

JAK POZNAT NEPRAVOU 
ROZPUSTNOU KÁVU?



www.svetpotravin.cz18

testovali jsme pro vás – instantní kávy
rubrika podporována

VÍTĚZ
TESTU

Jacobs Krönung 
Královské aroma
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: prodávající Kraft Foods ČR
Cena za 100 g: 129,90 Kč

Z laboratoře: Zjištěný obsah kofeinu 
ukazuje na směs robusty a arabiky. Obsah 
ochratoxinu A nejnižší ze všech (12 % limitu), 
obsah furanu i akrylamidu vyšší než průměr.

Z degustace: Světlejší granule. Intenzivnější 
kyselá, mírně nasládlá a mírně svíravá chuť. 
Známka za senzoriku 2,3.

Hodnocení obalu: Návod neúplný. 
Nedozvíme se, kde byla káva vyrobena. 

Známka testu 2,04

Množství kofeinu 
v %: 3,1

Nescafé Gold 
Das Original 
Zakoupeno: Real v Německu
Výrobce: neuveden (Nestlé Deutschland)
Cena za 100 g: 138,00 Kč

Z laboratoře: Zjištěné množství kofeinu  
ukazuje na větší podíl arabiky. Obsah 
ochratoxinu A velmi nízký (17 % limitu). 
Obsah furanu i akrylamidu vyšší než průměr 
– souvisí se stupněm pražení.

Z degustace: Středně tmavé granule. Káva 
má silné aroma pražené kávy a výraznější 
nakyslou chuť. Známka za senzoriku 2,3.

Hodnocení obalu: Návod neúplný. 
Nedozvíme se, kde byla káva vyrobena. Cena 
za balení 100 g je 4,99 Euro. Káva je o trochu 
levnější než stejná káva koupená v ČR. 

Známka testu 2,10

Množství kofeinu 
v %: 2,7

Davidoff Cafe 
Grande Cuvée
Zakoupeno: Albert
Výrobce: v licenci Davidoff, Švýcarsko
Cena za 100 g: 215 Kč

Z laboratoře: Nejdražší ze všech vzorků. 
Nízké množství kofeinu  potvrzuje, že se 
jedná o arabiku (kvalitnější a dražší). Obsah 
ochratoxinu A vyšší, ale vyhovující (40 % 
limitu), obsah akrylamidu vyšší než průměr.

Z degustace: Světlejší granule. Velmi 
intenzivní aroma a chuť, silnější kyselá chuť. 
Známka za senzoriku 1,8.

Hodnocení obalu: Návod neúplný. 
Nedozvíme se, kde byla káva vyrobena ani 
kolik šálků je možné z balení připravit.

Známka testu 2,08

Množství kofeinu 
v %: 2,4

Nescafé Gold 
Original 
Zakoupeno: Albert
Výrobce: neuveden (Nestlé Česko)
Cena za 100 g: 139,90 Kč

Z laboratoře: Zjištěné množství kofeinu  
ukazuje na větší podíl arabiky. Obsah 
ochratoxinu A velmi nízký (14 % limitu). 
Obsah furanu vyšší než průměr, obsah 
akrylamidu se blíží směrné hodnotě.

Z degustace: Středně tmavé granule. 
Středně intenzivní vůně, silnější, vyvážená 
chuť bez nakyslých tónů. Porotě chutnala 
o trochu více než stejná káva z Německa. 
Známka za senzoriku 2,2.

Hodnocení obalu: Výborný návod k přípravě.  
Nedozvíme se, kde byla káva vyrobena. 

Známka testu 2,19

Množství kofeinu 
v %: 2,4

Casa Blanca 
Original
Zakoupeno: Penny
Výrobce: v EU pro Penny
Cena za 100 g: 44,90 Kč

Z laboratoře: Zjištěné množství kofeinu 
ukazuje na směs robusty a arabiky. Obsah 
ochratoxinu uspokojivý (24 % limitu). Obsah 
furanu i akrylamidu nízký.

Z degustace: Částice středně hnědé barvy. 
Káva méně výrazné vůně a chuti. Ta je ale 
vyvážená a doznívání příjemné. Známka 
za senzoriku 2,3.

Hodnocení obalu: Výborný návod 
k přípravě. Horší zavírání. Nedozvíme se, kde 
a kým byla káva vyrobena. 

Známka testu 2,09

Množství kofeinu 
v %: 3,4

Monte Santos 
Yellow Eclipse
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: neuveden
Cena za 100 g: 39,90 Kč

Z laboratoře: Zjištěné množství kofeinu  
ukazuje na větší podíl arabiky, což u tak 
levné kávy (nejlevnější ze všech) překvapí. 
Obsah ochratoxinu A uspokojivý (39 % limitu). 
Uspokojivý obsah furanu a akrylamidu.

Z degustace: Částice střední velikosti 
středně hnědé barvy. Káva málo výrazná se 
silnou hořkou chutí. Známka za senzoriku 2,4. 

Hodnocení obalu: Výborný návod 
k přípravě. Nedozvíme se, kde byla vyrobena 
ani kolik šálků je možné z balení připravit. 
Písmo hůře čitelné. Chyby v textu: „Sáček“ 
dobře uzavírejte.

Známka testu 2,20

Množství kofeinu 
v %: 2,9
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JIHLAVANKA 
poctivá káva 
Zakoupeno: Albert
Výrobce: prodávající Tchibo Praha
Cena za 100 g: 67,90 Kč

Z laboratoře: Vysoké množství kofeinu  
(nejvyšší ze všech) potvrzuje, že se jedná 
o robustu. Obsah ochratoxinu A uspokojivý 
(21 % limitu). Obsah furanu nízký, obsah 
akrylamidu vyšší než průměr.

Z degustace: Středně hnědý prášek. 
Má příjemné pražené aroma s mírně 
karamelovými tóny, chuť kyselejší. Známka 
za senzoriku 2,3.

Hodnocení obalu: Návod neúplný. 
Nedozvíme se, kde byla káva vyrobena. 

Známka testu 2,20

Množství kofeinu 
v %: 4,3

Jacobs 
Velvet 
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: prodávající Kraft Foods ČR
Cena za 100 g: 119,90 Kč

Z laboratoře: Zjištěné množství kofeinu 
ukazuje na směs robusty a arabiky. Obsah 
ochratoxinu A velmi nízký (18 % maximálního 
limitu). Zvýšený obsah furanu. Obsah 
akrylamidu průměrný.  

Z degustace: Káva ve formě jemného 
světlého prášku vytváří pěnu na povrchu. 
Chuť méně intenzivní, lze cítit pachuť. 
Známka za senzoriku 2,4

Hodnocení obalu: Návod neúplný. 
Nedozvíme se, kde byla káva vyrobena. 

Známka testu 2,25

Množství kofeinu 
v %: 3,6

Douwe Egberts 
Gold Premium
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: neuveden (D. E master blenders 
1753, Nizozemsko)
                                          Cena za 100 g: 109 Kč

Z laboratoře: Zjištěné množství kofeinu  
ukazuje na směs robusty a arabiky. Obsah 
ochratoxinu A uspokojivý (25 % limitu). Obsah 
furanu je nízký, obsah akrylamidu vyšší než 
průměr.  

Z degustace: Světlejší granule. Káva vyniká 
kyselejší chutí, je příjemně hořká, dochuť 
velmi příjemná. Známka za senzoriku 2,3.

Hodnocení obalu: Výborný návod 
k přípravě. Nedozvíme se, kde byla káva 
vyrobena, ani kolik šálků je možné připravit.  

Známka testu 2,20

Množství kofeinu 
v %: 3,8

Carte Noire 
Classic Velvety&Rich
Zakoupeno: Albert
Výrobce: prodávající Mondelez Czech Republic
Cena za 100 g: 184,90 Kč

Z laboratoře: Zjištěné množství kofeinu  
potvrzuje, že se s největší pravděpodobností 
jedná o arabiku. Obsah ochratoxinu 
A uspokojivý (21 % limitu), obsah furanu 
zvýšený a akrylamidu vysoký. 

Z degustace: Světlejší granule. Káva má 
velmi silné aroma s převládajícími praženými 
tóny. Tělo je příjemné, plné.  Chuťově jeden 
z nejlepších vzorků. Známka za senzoriku 2.

Hodnocení obalu: Chybí návod k přípravě. 
Nedozvíme se, kde byla káva vyrobena ani 
kolik šálků je možné připravit.

Známka testu 2,33

Množství kofeinu 
v %: 2,2

Tchibo 
Gold Selection
Zakoupeno: Albert
Výrobce: prodávající Tchibo Praha
Cena za 100 g: 89,90 Kč

Z laboratoře: Zjištěné množství kofeinu  
ukazuje na směs robusty a arabiky. Obsah 
ochratoxinu A vyšší, ale vyhovující (41 % li-
mitu). Obsah furanu nízký, obsah akrylamidu 
průměrný.  

Z degustace: Světlejší granule. Průměrný 
vzorek kávy s jemnými praženými tóny. 
Známka za senzoriku 2,2.

Hodnocení obalu: Návod neúplný. 
Nedozvíme se, kde byla káva vyrobena. 

Známka testu 2,24

Množství kofeinu 
v %: 3,9

Nescafé Classic 
Intenzivní aroma
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Nestlé Česko
Cena za 100 g: 94,90 Kč

Z laboratoře: Zjištěné množství kofeinu  
ukazuje na směs robusty a arabiky. Obsah 
ochratoxinu A velmi nízký (19 % limitu). 
Obsah furanu i akrylamidu vyšší než průměr.  

Z degustace: Částice střední velikosti, 
středně hnědé barvy. Chuť lehce kyselá, 
s delším dozníváním. Známka za senzoriku 
2,8 (nejhorší ze všech).

Hodnocení obalu: Návod neúplný. 
Nedozvíme se, kde byla káva vyrobena. 

Známka testu 2,38

Množství kofeinu 
v %: 3,5
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Jak číst tabulky
Známku testu tvoří: 45 % senzorické hodnocení, 35 % obsah nežádoucích látek 
(ochratoxinu A, furanu, akrylamidu), 10 % kvalita směsi, 10 % hodnocení obalu 
a informací.

Kofein: obsah kofeinu jsme do hodnocení nezahrnuli. Neplatí ovšem, že čím více kofei-
nu, tím lepší káva. Kvalitnější a dražší kávy typu arabika obsahují dvakrát méně kofeinu 
než kávy typu robusta.

Ochratoxin A: hygienický limit pro kávu je 10 mikrogramů na 1 kilogram. Uvádíme, 
kolik procent tohoto limitu kávy dosáhly.

Akrylamid a furan: tyto škodlivé látky vznikající při pražení nejsou limitovány. Existují 
jen směrné hodnoty a výrobce by měl zajistit, aby nebyly překračovány.

rubrika podporována

José Café 
Arabigo
Zakoupeno: Norma
Výrobce: Instanta Polsko pro Norma 
Cena za 100 g: 32,50 Kč

Z laboratoře: Zjištěné vysoké množství 
kofeinu  ukazuje na robustu. Obsah 
ochratoxinu A vyšší, ale vyhovující (41 % 
limitu). Obsah furanu i akrylamidu nízký.  

Z degustace: Částice střední velikosti, středně 
hnědé barvy. Káva má silnou zemitou chuť a vůni. 
Chuť rychle odchází. Známka za senzoriku 2,4.

Hodnocení obalu: Jeden z mála vzorků 
s údajem, kde a kým byl vyroben. Návod 
neúplný. Informace hůře čitelné.

Známka testu 2,43

Množství kofeinu 
v %: 4,1

Mokate 
Classic every day 
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Mokate Polsko
Cena za 100 g: 77,70 Kč

Z laboratoře: Zjištěné vysoké množství 
kofeinu ukazuje na robustu. Obsah 
ochratoxinu A uspokojivý (38 % limitu). Obsah 
furanu i akrylamidu nízký.

Z degustace: Granule středně hnědé barvy. 
Vůně průměrná, v chuti silná kyselost přebíjí 
hořkost. Známka za senzoriku 2,8 (nejhorší 
ze všech).

Hodnocení obalu: Jeden z mála vzorků 
s údajem, kde a kým byl vyroben. Návod 
neúplný. Informace špatně čitelné, 
postrádáme přibližné množství šálků.

Známka testu 2,49

Množství kofeinu 
v %: 4,2

Instantní káva se vyrábí z pražené mleté 
kávy, která se uvaří a pak se z ní odpa-
ří velký podíl vody. Vznikne koncentrát, 
který se dál suší buď rozprašováním, 
nebo mražením. Výluh se buď rozstři-
kuje v  proudu horkého vzduchu, až se 
kapičky usuší na  prášek (sprejování), 
nebo se vymražuje za  velmi nízkých 
teplot, přibližně -40 °C (tzv. lyofilizace), 
rozemele se a  led se odstraní sublima-
cí. Sušení mrazem je nákladnější, pro-
to není tak časté, avšak káva vyrobená 
tímto způsobem by měla být kvalitnější, 
bohaté chuti a aroma. Třetím typem su-
šení je aglomerování.

VÝROBA
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křížovka

Tajenka z minulého čísla:
Ellen Rose: Dorty jsou jako knihy. Jsou tu nové, které si chceme přečíst. A pak starší oblíbenci, které si chceme přečíst znovu.



www.svetpotravin.cz22

naše testování

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

Připravila Jana Uhlířová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Nabídka v obchodech je široká, všech 
sedm vzorků jsme pořídili v jednom ze 
supermarketů na okraji Prahy. Dlužno 
podotknout, že většina marketů přichází 
na trh i se svou privátní značkou, čímž se už 
tak bohatá nabídka ještě rozšiřuje. Vybírali 
jsme střední kvalitu, to znamená okurky 
o velikosti 5 až 9 cm, většina vzorků se vešla 
do rozpětí 6 až 9 cm. Všechny okurky byly 
naložené v kořeněném sladkokyselém 
nálevu. Hodnotili jsme jejich chuť, křupavost, 
případnou vodnatost, barvu, chuť láku 
(parametr na hraně osobní statečnosti), 
kyselost, sladkost, případné pachutě, 
měkkost konzistence, existenci zbytků 
stopek, kořeněnost chuti, mechanická 
poškození a případné skvrny. Na jednu 
okurku poměrně velké množství požadavků. 

Obohatí tělo i ducha
Kromě okurek českých a slovenských jsme 
na startovní čáře uvítali i účastníka vpravdě 
exotického – jeden vzorek okurek totiž dorazil 
až z dalekého Vietnamu. A můžeme dopředu 
prozradit, že tak dlouhou cestu vážil bohužel 
pro porážku – na stupně vítězů z místa, kde 
skončil, ani nedohlédl. České i slovenské plody 
si až na výjimku vedly velmi dobře. Všechny 
domácí produkty se svým původem z jižní 
Moravy hrdě chlubí už na obalu, vítězný vzorek 
dokonce přidává i stručný historický exkurz 
o znojemských okurkách. Dlužno podotknout, 
že za slovesnost vavříny nezískal. 
Výhodou při nákupu je, že si okurky samotné 
můžeme prohlédnout a zhodnotit, zda 
se nám líbí jak velikostí a barvou, tak 

množstvím. U vzorku Hamé tak snadno 
zjistíme, že se s prostorem ve sklenici nakládá 
velmi velkoryse a pár kousků zeleniny by se 
ještě vešlo. Již v obchodě si také můžeme 
zkontrolovat přítomnost poškozených kusů 
a příliš dlouhých stopek, které jsme objevili 
u jiných vzorků.

Utrhněte si přímo ze sklenice
Nejlépe chuťově hodnocené byly tzv. mixy, 
kdy balení obsahuje plody menší i větší 
velikosti a každý si tak vybere přesně 
podle svého gusta. Obecně se větší kusy 
hodí do salátu a na další zpracování, zde 
mluvíme o výrobku Giana, jehož (ne)kvalita 
se při kulinární úpravě snad ztratí, dalších 
pět vzorků obstojí jako doplněk pokrmu 
sám o sobě. Nešvarem, který se projevoval 
u většiny vzorků a jejž jistě důvěrně znáte, 
byla nedobrá kvalita vršku okurek, pokud 
nebyly ponořeny v láku. Propadákem se 
jednoznačně staly okurky Viva, které nám při 
pokusu vyprostit je ze sklenice po částech 
zůstávaly v ruce. Tyto okurky už připomínaly 
spíše čalamádu a jejich blátivé konzistenci 
bohužel odpovídala i nelibá chuť.

Není nad domácí
Okurky se dochucují cukrem, nebo umělým 
sladidlem. A i když umělé sladidlo normálně 
nevyhledáváme, tady naše chuťově pohárky 
neurazilo a neodradilo. Možná i proto, že 
jsme jeho přítomnost při chuťové zkoušce 
nezaznamenali. Co jsme však zaznamenali 
výrazně, byla podivně slaná chuť produktu 
Giana, nebo přehnaná kyselost vzorku 

Hamé. Přesto však můžeme konstatovat, 
že v obchodech nabízené produkty si drží 
slušnou úroveň, sláva českých okurek tak 
ještě neupadla v zapomnění. Naštěstí.        

Léto se blíží a zásoby domácí naložené zeleniny 
docházejí. Někdy nezbývá, než se pro nakládané 
okurky vydat do obchodu. Testovali jsme, 
po kterých výrobcích můžete s klidem 
sáhnout. Musíme předeslat, že celkově je 
kvalita okurek v láku vyhovující, ale výjimky 
se najdou i v tomto souboji českých, 
slovenských a vietnamských okurek.

Souboj 
se sladkokyselou příchutí

Název  Okurky (7-9 cm)

Výrobce  PIKA Bzenec
Zakoupeno Albert
Cena za balení 41,90 Kč
Cena za 1 kg 62,50 Kč
Hmotnost 670 g (340 g) 
(hmot. pevného podílu)

Složení: okurky, voda, ocet, cukr, cibule, sůl, 
hořčičné semínko, kořenící výtažek

Okurky jsou ve sklenici pěkně úhledně srovna-
né jako vojáci na přehlídce a tím vyplňují rov-
noměrně celý prostor. Zákazník si tak nekupuje 
pouze vzduch, tedy přesně řečeno lák. Plody 
jsou zcela ponořeny v tekutině, což u ostatních 
vzorků není ani zdaleka pravidlem. Tyto okurky 
jsou příjemně sladkokyselé, křupavé a dob-
ré. Neobsahují zbytky stopek a dochucuje je 
přiměřené množství cibule. A navíc si během 
konzumace můžeme číst o historii pěstování 
okurek v Čechách. Co chtít víc?

1.

VÍTĚZ
TESTU
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Název Okurky delikates (5-8 cm)

Výrobce  Efko
Zakoupeno Albert
Cena za balení 39,90 Kč
Cena za 1 kg 59,60 Kč
Hmotnost 670 g (360 g) 
(hmot. pevného podílu)

Složení: pitná voda, cukr, jedlá sůl s jodem, 
kvasný ocet lihový, přírodní aroma, hořčičné 
semínko, sladidlo sacharin 

Název  Okurky (7-9 cm)

Výrobce  Hamé Kunovice
Zakoupeno Albert
Cena za balení 39,90 Kč
Cena za 1 kg 58,70 Kč
Hmotnost 680 g (340 g) 
(hmot. pevného podílu)

Složení: okurky, voda, ocet, cukr, cibule, sůl, 
hořčičné semeno, kořenící výtažek, sladidlo: 
sacharin

Název  Okurky (6-9 cm)

Výrobce  A+Z Rišňovský, Halász, Slovensko 
Zakoupeno Albert
Cena za balení 30,90 Kč
Cena za 1 kg 46,80 Kč
Hmotnost 660 g (340 g) 
(hmot. pevného podílu)

Složení: okurky, pitná voda, ocet kvasný lihový, 
jedlá sůl, glukózový sirup, kořeniny, hořčičné 
semeno, sladidlo sacharin

Název  Okurky (6-9 cm)

Výrobce  Vietnam
Zakoupeno Albert
Cena za balení 29,90 Kč
Cena za 1 kg 44,00 Kč
Hmotnost 680 g (360 g) 
(hmot. pevného podílu)

Složení: okurky (52 %), pitná voda, cukr, regu-
látor kyselosti: kyselina octová, jedlá sůl, cibule, 
hořčičné semínko, sladidlo: E954 

Název  Sweet and sour gherkins

Výrobce  v ČR
Zakoupeno Albert
Cena za balení 17,90 Kč
Cena za 1 kg 26,70 Kč
Hmotnost 670 g (350 g) 
(hmot. pevného podílu)

Složení: okurky tříděné, pitná voda, kvasný ocet 
lihový, jodovaná jedlá sůl, hořčičné semínko, 
přírodní aroma, sladidlo: sacharin 

Název  Okurky (7-9 cm)

Výrobce  PT servis konzervárna 
Zakoupeno Albert
Cena za balení 32,90 Kč
Cena za 1 kg 49,10 Kč
Hmotnost 670 g (330 g) 
(hmot. pevného podílu)

Složení: okurky, pitná voda, ocet kvasný, sůl 
jedlá, cukr, sacharin E954, chlorid vápenatý  
E509, ozdobné a kořenící přírodní přísady: cibu-
le, hořčičné semínko, extrakt koření 

Balení obsahuje velké množství malých okurek, 
které vypadají tvrdě a křupavě. Chuť je spíše 
do kysela, ale ne nepříjemně. Cibuli v nálevu 
nehledejme, zelenina je dochucena koprem. 
Lák je sladkokyselý a má příjemnou chuť. 
Chuťově jsou srovnatelné s prvním vzorkem, 
takže se na druhém místě ocitly jen kvůli me-
chanickému poškození – už při prvním pohledu 
jsou jasně vidět dva poškozené kousky. Nápisu 
na obalu „Chutné a křupavé“ dáváme za prav-
du, obal uvádí i výživové údaje. 

Už na první pohled zjistíme, že okurky 
nejsou ve sklenici napěchované a pár kousků 
by se do volných míst krásně vešlo. Naštěstí 
se jedná o produkt, který si můžeme v ob-
chodě důkladně prohlédnout. Okurky jsou 
tvrdé, správně celkově ponořené. Barvu mají 
spíše zelenohnědou. Chuťově jsou hodně 
kyselé, až přes míru. Dochuceny jsou cibulí 
a koprem. Chlubí se původem a výrobou 
na jižní Moravě a na obalu jsou uvedeny také 
výživové hodnoty. 

Bronz utrhly okurky ze Slovenska, které 
vsadily na větší množství kopru a celého pepře 
a nepřítomnost cibule. Okurky samotné jsou 
spíše větší, nejedná se o mix v určitém rozpětí, 
nýbrž o pěkně unifikované kousky, možná 
dle požadavků EU. Ale pozor – hned navrchu 
nacházíme jednu poškozenou okurku, ostatní 
jsou poněkud rozměklé. Pokud se ale člověk ne-
nechá odpudit zjevem, chuťově jej nezklamou - 
jsou dobré, sladkokyselé, lák je spíše do sladka. 
Navíc obal uvádí výživové hodnoty. 

Vietnamský závodník byl velkým zklamá-
ním. Přestože na obalu nese označení 6 až 
9 cm, okurky jsou obrovské. Jejich tloušťka 
a velikost z nich činí spíše surovinu vhodnou 
k přípravě salátů než k samostatné konzumaci. 
Zelenina nacházející se nahoře je zcela roz-
měklá, ostatní se této konzistenci rychle blíží. 
Všechny však spojuje podivná kyselo-slaná 
chuť, přestože jsou deklarovány jako okurky 
ve sladkokyselém nálevu. Obsahují větší 
množství kopru a méně cibule. 

Sweet and sour gherkins jsou dle názvu světácké 
okurky z privátní řady. Mají lákavou zelenou 
barvu. Nálevu je bohužel méně a tam, kam 
nedosahuje, jsou okurky velmi měkké. Ponořené 
okurky jsou na omak tvrdé. Jako nechtěný bonus 
je u jedné i osmicentimetrová stopka, takže okur-
ka připomíná laboratorní preparát. Chuťově jsou 
spíše kyselé, kořeněné, ale docela dobré. Cibuli 
nálev neobsahuje, takže gherkins dochucuje 
pouze kopr. Obal uvádí výživové údaje a informaci 
o tom, že ve sklenici nalezneme 3,5 porce. 

Typický nešvar nakládaných okurek se i tady proje-
vil na plné čáře – tři kousky nahoře jsou ponořené 
jen z půlky, což samozřejmě kazí chuť, ale navíc 
není ani možné okurku uchopit, neboť se tahem 
ze sklenice roztrhne. Měkké a blátivé jsou však 
i plody, co byly zcela ponořené. Po křupavosti ani 
vidu, ani slechu, na dně nacházíme konečně trochu 
cibule a kopru. Silně kyselý lák působí neochuceně. 
Možná nás měly odradit už ty hodně bradavičnaté 
okurky na ilustračním obrázku...

2.

5.

3.

6.

4.

7.
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radíme se s odborníkem

Rodinný statek je prima věc, ale je 
v dnešní době schopen rodinu uživit?
Dostat se do stavu, kdy tento způsob pod-
nikání uživí rodinu, chvíli trvá. Především je 
třeba vyladit hodně věcí, jako je způsob cho-
vu, vhodná plemena, technologie a podobně. 
Nicméně dnes statek uživí mě, mou rodinu 
a ještě dva zaměstnance. Vše se dá zvládnout 
i díky komplexnosti nabídky, kterou máme. 

Jak jste se k chovu nosnic dostal a jak 
dlouho se tím živíte? 
Můj otec měl chov slepic jako svého 
koníčka, takže jsem blízko oboru vyrůstal. 
I babička za minulého režimu měla skří-
ňové líhně a zabývala se odchovem kuřat. 
Vystudoval jsem Střední zemědělskou 
a vyšší odbornou školu v Benešově, obor 
agropodnikání. Můj otec dostal statek zpět 
v restituci a po jeho smrti jsem ho převzal.

Statek se původně zabýval především 
odchovem kuřic. Jak Vás napadlo sou-
středit se i na produkci vajec?
Ani v době podnikání s mým otcem jsme 
nelíhli vlastní kuřata. Kupovali jsme je 
a dodnes nakupuji od specializovaných 
firem, protože je to ekonomičtější, snazší 
a kuřata dostanu již se základním očková-
ním. Když jsem statek převzal, chvíli jsem 
se rozhodoval, kterým směrem se vydám. 
Nakonec vyhrálo rozhodnutí pokračovat 
v odchovu kuřic, ale současně produkovat 
konzumní vejce. Takže se už pátým rokem 
věnuji těmto dvěma směrům podnikání. 

Jak poznat kvalitní vejce? 
O vejcích koluje spousta polopravd 
a mylných informací. Především si lidé 
myslí, že čím žlutější až oranžovější má 
vejce žloutek, tím je kvalitnější. Tak tomu 

ale není. Barva žloutku je dána mimo jiné 
i množstvím karotenu v potravě slepic. 
Stačí do krmné dávky namíchat karoten 
a i vejce z klecového chovu bude mít 
žloutek skoro oranžový. Další pověrou je, 
že čím je vejce větší, tím lepší. Velikost 
vejce nezávisí na jeho kvalitě, ale přede-
vším na stáří nosnice. Čím je starší, tím 
snáší větší vejce.

Pozná se chuťově vejce z biochovu 
od vejce z klecového velkochovu?
Určitě ne. I nutriční hodnoty obou jsou 
stejné. Způsobem chovu nezlepšíte kvalitu 
vajec, ale zlepšíte životní podmínky nos-
nic. Vyšší cenou, kterou platíte za vejce, 
umožňujete slepicím lepší život.
 
Jak je to s největším strašákem u vajec 
– salmonelou? 
Nejjednodušší doporučení je, aby lidé ku-
povali česká vejce. Kontroly u nás fungují 
velice dobře. Pokud máte více než 350 
slepic, musí se chov registrovat a každý 
měsíc u registrovaných chovů probíhá 
kontrola. Salmonela se může do chovu 
dostat různými způsoby. Čím je chov ote-
vřenější, tím je větší riziko nákazy. I to je 
pro mě argument, proč mít chov na pode-
stýlce a ne ve volném výběhu.

„Největší z malých“, tak sám sebe charakterizuje Josef Dvořák, 
člen Českomoravské drůbežářské komory a především majitel 
statku ve Zlatníkách u Prahy, na kterém chová v podestýlkovém 
chovu okolo pěti tisíc nosnic. Vejce jsou jeho hlavní komoditou, ale 
protože sám nechce ani v podnikání zůstat stát na místě, vymýšlí 
nové možnosti, jak nabídnout zákazníkům více než jen plato vajec.

O vejcích koluje 
spousta polopravd
Připravil Pavel Hanuška, foto autor
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Jak moc se chov na podestýlce liší 
od tak kritizovaného klecového chovu?
Podestýlkový chov je především dražší. 
V kleci slepice prožije celý život, potravu 
a vodu dostane doslova k zobáku. V chovu 
na podestýlce se nosnice musejí nejprve 
naučit, kde je potrava, kde voda a hlavně, 
kam mají snášet.

Je slepice schopná se toho hodně na-
učit? Máte slepici za hloupé zvíře, jak se 
obecně traduje?
Nemyslím, že slepice je hloupá. Ale jak 
říkám, princip jedné slepice funguje vždy. 
Znamená to, že když potřebuji slepice na-
příklad pro veterinární prohlídku nahnat 
do určitého prostoru, tak tam poslušně 
všechny jdou, ale vždy se najde jedna, 
která odmítne.

Kam nosnice v podestýlkovém chovu 
snášejí vejce?
Správně by měly snášet do snáškových 
hnízd s umělou trávou, odkud se vejce rov-
nou vykutálí na sběrný pás. Pouze taková 
vejce je možné použít jako konzumní.

A co když snese vejce jinam?
Pokud snese vejce mimo hnízdo, nastane 
problém, že se skořápka vejce nadměrně 
znečistí a takové už nelze prodat konzu-
mentovi. Z celkem asi 4300 vajec denně 
máme znečištěných přibližně šedesát. 
Ale jsou mezi nimi i třeba tzv. křapky, tedy 
vejce s prasklinou skořápky.

Takže denně musíte vyhodit šedesát vajec?
Na tomto faktu jsem založil další linii 
podnikání, tedy výrobu vaječných těsto-
vin. Znečištěná vejce se nemohou použít 
pro prodej, ale mohu je sám zpracovat. 
Čili jsem oprášil staré české recepty 
a vyrábím pravé české těstoviny. To 

znamená, že používáme pouze českou 
pšeničnou mouku a na kilo mouky dává-
me 13 vajec.

Musel jste tedy investovat do technologie.
Výroba těstovin je mým koníčkem a prak-
ticky všechny kroky probíhají ručně, 
kromě používání stroje na hnětení těsta 
a řezačky nudlí. Velký obsah vajec má 
výhodu nejen v chuti, ale také v barvě 
těstovin. Při třinácti vejcích na kilo mouky 
máme krásné žluté těstoviny i bez nutnos-
ti je dobarvovat.

Kde svou produkci nabízíte?
Prodávám ve dvou obchodech ve Zlat-
níkách a Zdiměřicích, dále mám několik 
partnerů, kteří mají obchody se selskými 
produkty a potravinami nebo restaurace 
a jezdím na trhy do Říčan u Prahy. Chtěl 
jsem vyzkoušet i novou formu prodeje, 
proto jsem zakoupil tři automaty na send- 
viče a udělal z nich vejcomaty. Jeden 
úspěšně funguje v Hodkovicích u Prahy 
a pro další dva hledám vhodné umístění.

Vejcomat, to je geniální. Nemusí se ale 
lidé bát, že se ve vejcomatu vejce zkazí?
Vše mám schválené hygienickou službou. 
Protože se jedná původně o automaty 
na sendviče, jsou chlazené na ideální 
teplotu a vejce jsou v nich ve stejném 
prostředí jako v ledničce.

Jak vůbec nejlépe uchovávat vejce doma?
Kdo je zvyklý jíst vejce nevařená, tak čím 
čerstvější, tím lépe. Ale i vařená čím čers-
tvější, tím mají lepší chuť. Běžně v obcho-
dech koupíte vejce dva až tři týdny po sne-
sení. Předpisy ale říkají, že do 28 dní by 
vejce měla být u konečného spotřebitele. 
Pochopitelně konzumovatelnost je daleko 
vyšší, třeba i dva měsíce. Nejdůležitější je 
způsob skladování od +5 do +18 °C. Vejce 

by nemělo zažívat teplotní šoky, aby se 
neopotilo. U mě si lidé mohou koupit vej-
ce ne starší než sedm dní po snesení, tedy 
zaručeně čerstvá.

Máte ještě nápady, jak podnikání rozšířit?
Zkoušel jsem produkovat kohoutky. Bylo 
mi líto, že z líhně jsou kohoutci hned 
usmrcováni. Proto jsem zkusil je vzít, vy-
krmit a nabídnout restauracím. Problém 
je, že restaurace požadují trvalý přísun ko-
houtků celoročně v malém množství, což 
nemohu zaručit. Takže jsem od toho zatím 
upustil. Stejně tak je mi líto i vynesených 
nosnic, tedy slepic, které jsou ve stáří, kdy 
snůška není ekonomicky výhodná. Takové 
slepice velkoproducenti prodávají zájem-
cům za pár korun, ale tyhle slepice vesměs 
skončí hned v hrnci. Proto jsem vstoupil 
do projektu Slepice v nouzi.

Co to je za projekt?
Založil ho pan Petr Dobrý, kterému bylo 
líto slepic, které po krátkém životě v kle-
cích končí na jatkách. Principem je, že 
slepice prodáváme dráže než z velkochovů 
a lidem, kteří chtějí slepicím dát u sebe 
na dvorku šanci na ještě pár let života. Byl 
jsem první, kdo se do projektu zapojil a byl 
jsem překvapen, kolik se našlo lidí, kteří si 
slepice koupili. Projekt je nový, takže za-
tím jsem prodával pouze jednou a druhé 
kolo se chystá v červenci 2015. A už dnes 
se lidé hlásí a rezervují si slepice.

Nevyplatí se ekonomicky prodat vyne-
sené slepice na jatka?
To ne. Občas se mi zdá, že nevím, jaký 
systém na jatkách funguje. Stalo se mi, že 
si odvezli asi dva tisíce slepic a za ně mi 
přišlo asi 3 000 Kč. Pro mě to není žádný 
byznys, dávat slepice na jatka. A musím 
říci, že pokaždé je mi hodně smutno, když 
tam moje slepice odjíždějí.

Stále se věnujete i odchovu kuřic? Je 
o ně zájem?
Odchovávám si především pro sebe, ale 
prodávám i zájemcům. Trend chovat 
si doma slepice se stále zvyšuje. Jezdí 
ke mně lidé z celé republiky, mladí i staří. 
V den prodeje se tady vystřídá i 600 zá-
kazníků. Uvažuji o nabídce celoročního 
prodeje kuřic včetně potřebného zařízení 
a krmiva. Krmivo sice nakupujeme, ale vý-
robce nám ho dělá podle našeho receptu.

Máte ještě nějaký další plán do budoucna?
Chtěl bych mít na statku všechny typy ustá-
jení a na poli u volného výběhu vejcomat. 
Toužím vybudovat takový ukázkový statek, 
kde by si lidé mohli nejen nakoupit, ale i vi-
dět, jak slepice žijí a jaké mají podmínky. 
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Na člověka je v makrobiotice pohlíženo jako 
na součást přírody. Jeho psychický a fyzický 
stav jsou nerozlučně spjaty. Základní princip 
vychází z dynamiky protichůdných sil jin 
a jang. Zatímco některé potraviny mají 
tendenci více jin, jiné zase více jang. Mezi 
JIN potraviny patří například cukr, med, čaj, 
čokoláda, karob, mléko, jogurt, smetana, 
tekutiny, olej, ovoce, některé druhy zeleniny. 
Do JANG potravin řadíme třeba červené 

maso, ryby, drůbež, sýry a vejce, kořenovou 
zeleninu, semena, pozemní rostliny, sůl. Ide-
ální makrobiotická strava není ani extrémně 
JIN ani JANG, ale na rozhraní a v rovnováze. 
Mezi nejvíce harmonické potraviny patří obi-
loviny, zejména pak rýže, luštěniny a některé 
druhy zeleniny.

Základ jídelníčku
Mimořádné postavení mají obiloviny a ce-
lozrnné výrobky, které tvoří základ denního 
příjmu. Dalšími nezbytnými potravinami v jí-
delním lístku jsou zelenina, luštěniny a moř-
ské řasy, v menší míře pak ovoce, ořechy 
a semínka. V malém množství je možná kon-
zumace ryb, mořských živočichů a drůbeže. 
Zelenina a ovoce jsou nejvhodnější krajové, 
tedy typické pro oblast, ve které žijeme. 
Tepelnou úpravou zeleniny se posouvá její 
tendence od pólu JIN k pólu JANG, proto 
se větší část konzumuje v podobě vařené či 
dušené. Při samotné úpravě zeleniny se s ní 
zachází šetrně, volí se vždy čerstvá a ideální 
je krátké tepelné zpracování. 

Makrobiotici se vyhýbají konzumaci 
jatečných druhů masa, mléka, mléčných 
výrobků, tropického ovoce, rafinovaného 
cukru, vajec, brambor, bílé mouky a výrob-
ků z ní. Odmítají konzervované, chemicky 
ošetřené a uměle přibarvované potraviny, 
užívání léků, konzumaci alkoholu a drog. 
Vyznávají střídmost, skromnost a pozitivní 
životní postoj.

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

V čem je 
umění 
dlouhého 
života?

Název makrobiotika lze volně 
přeložit jako „umění dlouhého 
života“. Jde o celosvětově 
rozšířený životní styl, velmi 
úzce spojený s výživou. 
Kolébkou této filozofie je 
Tibet a Čína, za zakladatele 
se považuje Japonec George 
Oshawa (1893-1966).

50-60 % obilovin

20-30 % zeleniny 
(lokální, ale bez brambor, rajčat, paprik 
a další čeledi lilkovitých)

5-10 % luštěnin a mořských řas

5-10 % polévek

5 % ostatních potravin

SLOŽENÍ 
MAKROBIOTICKÉ 
STRAVY
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Stupně makrobiotické diety
Makrobiotické učení je někdy propagováno 
dogmaticky, jiní stoupenci jsou benevolent-
nější a připouštějí možné modifikace. V nej-
přísnějších stupních se lidé živí neloupanou 
rýží, z níž si údajně tělo vše potřebné vytvoří. 
Vyznavači makrobiotiky věří, že se některé 
látky mohou v lidském těle tzv. „biologicky 
transmutovat“, že konzumace potravy je 
proces transformace zeleného života rostlin 
na červenou živočišnou krev. Dle jejich 
názoru se tímto způsobem například hořčík 
obsažený v chlorofylu přemění na železo, 
což ale současná věda striktně odmítá.

Nevýhody a rizika dlouhodobé  
konzumace makrobiotické stravy
Největší nevýhodou je omezení celých po-
travinových skupin, což sebou nese riziko 
nedostatku plnohodnotných bílkovin, de-
ficit vitaminů skupiny B, železa a vápníku.  
Ten je sice i v rostlinných potravinách, ale 
nejlépe využitelný je právě z mléčných 
výrobků. Velkým nebezpečím je propaga-
ce malého příjmu tekutin, což ohrožuje 
správnou funkci ledvin. Argument, že stačí 
tekutiny z polévek a zeleniny, před odbor-
níky neobstojí. Z pohledu využití vitaminů 
a enzymů je nevýhodné upřednostňování   

KAPUSTOVÉ ZÁVITKY
Doba přípravy: 60 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 4 velké kapustové listy, 100 g 
rýže natural, 300 g zeleniny (mrkev, hrášek, 
kedluben, květák, celer apod.), 50 g sojové-
ho tvarohu, 50 g uvařeného mletého obilí, 
2 lžíce olivového oleje, 1 cibule, 4 stroužky 
česneku, 1 lžíce sojové mouky, 1 lžíce hladké 
sojové mouky, droždí Tebi, mořská sůl, 
petrželová nať, 3 rajčata

Postup: Rýži dusíme téměř doměkka. 
Samostatně podusíme zeleninu. Obilí 
vaříme 30 minut a pomeleme. Nadrobno 
pokrájenou cibuli a česnek smícháme 
s rýží, zeleninou, tvarohem, sušeným 
droždím, mletým obilím, sojovou moukou 
a lžící oleje. Osolíme. Směsí plníme kapus-
tové listy, převážeme je nití a upečeme. 
Podáváme s pohankou obložené rajčaty 
a posypané petrželkou.

Makrobiotika podle ročních období

JARO 
pampelišky, mladé kopřivy, naklíčená 
vojtěška a řeřicha, šťovík, obilí, luštěniny

LÉTO 
aktuální druhy ovoce a zeleniny u nás 
vypěstované, ideálně připravené v páře 
nebo s minimem tuku

PODZIM 
chleba z chlebového kvásku, kysané zelí, 
šípky, pórek, červené fazole, výrobky 
ze soji, kroupy, ječmen, různé druhy 
ořechů, dýňová či slunečnicová semínka

ZIMA 
husté polévky bez pikantního koření, 
nakládaná a kvašená zelenina, maso 
ne pečené a grilované, spíše vařené 
a dušené

Vzhledem k tomu, že se síla JIN a JANG mění podle ročních období, klimatu a denní 
doby, mění se i vhodná strava pro každé období:
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tepelně upravené či zkvašené zeleniny před 
syrovou, neboť tepelnou úpravou se ničí 
termolabilní látky v zelenině obsažené. 
Diskutabilní je zásada omezování ovoce 
z obavy před jednoduchými cukry v nich 
obsaženými, pokud vezmeme v úvahu, že 
i obiloviny (polysacharidy) se v trávicím 
traktu rozloží na jednoduché sacharidy.

Zázračná metoda?
Nižší stupně a modifikace makrobiotiky, kte-
ré tolerují mléčné výrobky a některé druhy 
masa, mohou uspokojit nutriční potřeby 
dospělého člověka. Vyšší restriktivní stupně, 
složené převážně z obilovin, jsou nedosta-
tečné z hlediska nutričního i energetického. 
Nebezpečí karencí je logicky větší u skupin 
se zvýšenými nutričními nároky, dětí, těhot-
ných žen nebo nemocných osob.
Zastánci této filozofie tvrdí, že makrobiotika je 

zázračná metoda, která si poradí i s neplodností 
či rakovinou, k čemuž ovšem chybí výzkumy 
a solidní důkazy. Někteří stoupenci tvrdí, že se 
cítí zdravěji, ale jsou i tací, kteří se stravovali 
makrobioticky, a vyskytly se u nich zdravotní 
potíže. Každopádně je třeba mít se na pozoru, 
promýšlet skladbu jídelního lístku z pohledu 
obsažených živin a použitých potravin.
Na druhou stranu nám makrobiotika v dnešní 

uspěchané době může poskytnout dobrou 
inspiraci. Minimálně zklidněním při jídle, zařa-
zením chutných luštěninových či obilninových 
jídel v kombinaci se zeleninou. A pokud vás 
neláká komplexní změna přístupu k životu, 
posun k meditaci a východním cvičením, vy-
zkoušejte alespoň jejich kuchyni. Zjistíte mož-
ná, že existují i jiné recepty než svíčková nebo 
vepřová pečeně s knedlíkem a se zelím. 

•  omezený příjem živočišných tuků a jednoduchých sacharidů
•  vím, co jím, v klidu a v pohodě 
•  pohybová aktivita
•  střídmost
•  makrobiotika dbá na ekologii a přirozenost
•  upřednostňování kvalitních potravin před polotovary
•  dostatečný příjem luštěnin, zeleniny a ovoce, v dnešní době často opomíjený

Výhody a pozitiva makrobiotiky

PAPRIKY PLNĚNÉ SOJOU
Doba přípravy: 50 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 8 paprik, 4 rajčata, 500 g vaře-
ných sojových bobů, 1 hlavička česneku, sůl, 
2 lžíce slunečnicového oleje, 100 g vařeného 
obilí, kmín, majoránka, petrželka

Postup: Očištěné papriky naplníme 
směsí z uvařených a namletých sojových 
bobů, uvařeného obilí, oleje, soli, rozetře-
ného česneku, kmínu a majoránky. Dáme 
péct do trouby. Podáváme s rýží, zdobíme 
rajčaty a petrželkou.

•  zařazovat do jídelníčku biopotraviny 
a potraviny lokálně pěstované

•  jíst pravidelně 2 až 3 x denně, sousta 
důkladně kousat (50 až 100 x)

•  jíst jen při pocitu hladu a nejpozději 
3 hodiny před spánkem

•  jíst vsedě, v klidu, od stolu odcházet 
uspokojený, ne plný

•  nekonzumovat doplňky stravy
•  pít střídmě, pouze při pocitu žízně, 

ideálně čistou vodu či vývar z bylin
•  cvičit, dýchat, mít se rád a s nikým 

se nesrovnávat
•  žít v souladu s přírodou a usilovat 

o zachování zdraví

DŮLEŽITÉ ZÁSADY
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PR článek

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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Chléb byl vždy považován za symbol života, 
proto i jeho příprava bývala opravdovým 
obřadem. Během mísení, hnětení i pečení 
se vykonávala řada úkonů. Kdyby tomu tak 
nebylo, celé dílo by se nemuselo zdárně po-
vést. Dnes už sice nemusíme nahřívat a mlít 
obilí, nechávat těsto kynout u pece přes noc 
nebo si poskočit při sázení bochníku do pece, 
ale některé hezké zvyky předků si odnést 
můžeme. Třeba ten, že se paní domu nesmí 
při mísení chlebového těsta na nikoho hně-
vat, protože jinak by u upečeného bochníku 
spodní kůrka odskočila od horní. Nebo když 

se hospodyně podívá do trouby, jak se peče, 
má mu poslat pusu. Chlebem se také dříve 
nikdy neplýtvalo a nevyhazoval se, a když 
se načínal nový bochník, udělaly se na něm 
zespodu nožem tři křížky.

Žitný nebo pšeničný?
V minulém století se v každé domácnosti 
pekl chléb přibližně jednou za čtrnáct dní. 
Chudší rodiny chléb pekly jen ve svátek 
a v krutých dobách byla mouka nahrazová-
na dokonce pilinami nebo slámou.
Dnes u nás existuje více než 150 druhů chle-

ba. Podle receptury, případně technologie, 
je můžeme rozdělit na čtyři základní druhy: 
konzumní pšeničnožitný nebo žitnopše-
ničný chléb, pšeničný chléb (zejména toas-
tový), žitný chléb a vícezrnný a speciální 
chléb. Pšeničné nebo pšeničnožitné chleby 
s vyšším obsahem pšeničné mouky se lépe 
propékají a mají zpravidla větší pórovitost 
střídy. Žitné nebo žitnopšeničné chleby 
s vyšším obsahem žitné mouky vážou větší 
množství vody v těstě, hůře se propékají 
a mají obvykle menší pórovitost střídy 
( jsou hutnější).

Domácí a navíc levnější
Jistě vás potěší, že díky domácímu chlebu 
ušetříte: zatímco kilový bochník konzumní-
ho kvasnicového chleba stojí v obchodech 
okolo 25 Kč, cena obdobné domácí verze 
začíná na 13 Kč. Domácí bochník z kvásku 
vyjde na zhruba 11 Kč, nejdražší položkou 
je přitom mouka a náklady na elektřinu, 
přičemž domácí pekárna je úspornější, ale 

Upeč třeba chleba
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Nejste spokojeni s kvalitou pečiva v obchodech? Toužíte 
po vlastnoručně upečeném, voňavém chlebu, ale 
připadá vám postup příliš složitý? Naučíme vás, jak si 
hravě a s přehledem bochník upéct doma. Připojíte se 
tak k mnoha nadšencům, pro které se domácí pečení 
stalo zábavou i relaxem.
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neupečete v ní klasický pecen s křupavou 
kůrkou. Příprava chleba je však v pekárně 
nejjednodušší, protože většinu práce udělá 
za vás – od promíchání surovin, přes hněte-
ní a kynutí až po samotné pečení. 

Jakou mouku vybrat?
Pozorní a pečliví musíte být při vážení jed-
notlivých ingrediencí. Co se druhu mouky 
týče, pokud s pečením začínáte, je lepší po-
užít pšeničnou a až později začít experimen-
tovat s dalšími druhy mouky, které se vždy 
mísí s tou pšeničnou v určitém poměru. 
Vytvoříte tak zdravější a lépe stravitelnější 
alternativu domácího pečiva. Použít můžete 
i chlebovou mouku, která má vyšší obsah 
vitaminů a minerálních látek a kombinací 
její pšeničné a žitné varianty získáte různé 
varianty chlebového těsta. 
Mouku je nutné před použitím prosít, aby se 
provzdušnila a těsto pak lépe kynulo. Pama-

tovat byste měli na to, že čím větší poměr 
žitné mouky použijete, tím více času bude 
potřebovat i příprava těsta. Dobrý chléb se 
nedá uspěchat a potřebuje svůj čas.

Kam pro radu?
Na internetu samozřejmě naleznete ne-
konečně mnoho stránek s tipy a recepty 
na domácí pečení. Uniknout by vám neměly 
hlavně tyto dva portály: www.pecempecen.cz, 
kde si domácí pekaři předávají své kuli-
nární zkušenosti. Navíc zde najdete odkaz 
na kváskovou mapu, kde si můžete vyhle-
dat, kdo v nejbližším okolí by byl ochoten 
se podělit o živý kvásek. Tipy, jak upéct ten 
nejlepší kváskový chleba, zase naleznete 
na www.kvaskovychleb.cz. 

DOMÁCÍ CHLÉB 
RECEPT PRO PEKAŘE ZAČÁTEČNÍKY
Ingredience: 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek 
celozrnné mouky, 1 hrnek mouky žitné nebo 
tmavé chlebové, sušené droždí (asi 2 lžičky), 
2 hrnky vody, 1,5 lžičky soli, 1 až 2 lžičky 
kmínu, další přísady dle chuti, možností a fan-
tazie – lněná semínka, slunečnicová semínka, 
pohanka, česnek, cibule, bylinky apod.

Postup: Všechny sypké suroviny důklad-
ně promícháme v míse a přilijeme vodu. 
Vařečkou vymícháme husté těsto, které by 
mělo být vláčné a nelepivé, hladké a pří-
jemné na dotek. Kynout může v míse nebo 
na slaměné ošatce na teplém místě (dříve 
se používalo místo u pece), přikryté utěrkou 
8 až 12 hodin. Po této době těsto vyndáme 
na pomoučený vál a pomoučenýma rukama 
roztáhneme na placku asi 3 cm vysokou. 
Necháme 10 minut odpočinout. Poté těsto 
přeložíme dvakrát na třetiny – horní a spod-
ní část do středu, pravou a levou rovněž. 
Vznikající chleba necháme asi 20 minut 
odpočívat, během té doby zapneme troubu 
na 220 až 230 °C, ve které necháme přede-
hřát pekáč. Do horkého pekáče opatrně 
přendáme chleba, pro lesk a křupavou 
kůrku můžeme potřít osolenou vodou a také 
posypat semínky. Pečeme ve spodní třetině 
trouby asi 45 minut. Do trouby můžeme 
vložit plechový hrníček nebo jinou vhodnou 
nádobu s vodou. Chléb pak bude krásně 
vláčný. Dobře upečený chleba by měl při 
poklepání zvonit a necháme ho vychladnout 
na kovové mřížce.
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LEGENDÁRNÍ 
DISCO MUZIKÁL

Muzikál podle fi lmu Paramount/RSO a příběhu Nika Cohna
pro divadlo upravil Robert Stigwood s asistencí Billa Oakese.
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•  Naši předkové bochník nikdy nepo-
kládali spodní kůrkou nahoru, protože 
by se prý vše v hospodářství mohlo 
obrátit naruby. 

•  Čerstvě rozkrojený bochník se dříve 
schovával do peřin, aby nebyl tak 
na očích a nevysychal.

•  Chléb by se měl krájet rovně. Kdo se 
nesrovná s chlebem, nesrovná se prý 
ani s lidmi. 

•  Chléb byl v minulosti uctíván jako 
boží dar. Když upadl na zem, měl by 
ho člověk po zvednutí políbit.

•  Pokud nebylo dost obilí, používaly se 
k přípravě chleba i namleté kaštany, 
sláma, šišky nebo luštěniny.

•  Chlebem se nikdy neplýtvalo a nevy-
hazoval se.

Zajímavosti o chlebu
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co byste měli vědět o rýži

Základní dělení je na rýži setou a horskou. 
Rýže setá je nejrozšířenější a její nejkvalit-
nější odrůdy jsou vhodné pro vaření. Horská 
rýže není náročná na zavlažování jako setá, 

její výnosy jsou však nižší a zrno není tak 
kvalitní. Podle vyhlášky dělíme rýži dle 
tvaru zrna na dlouhozrnnou, střednězrnnou 
a kulatozrnnou. Podle stupně omletí se dělí 
na neloupanou, tedy surovou, pololoupanou 
(natural), která je zbavená dvou vrchních 
obalů, a loupanou, jež je zbavená i otrub 
a klíčku. Odlišné tvary rýže se hodí k různým 
kulinárním úpravám. 

Druhy rýže
Rýže parboiled: je upravena speciálním po-
stupem – zrnka rýže obalená vnější vrstvou 
jsou několik hodin namáčena, zpracovávána 
párou a usušena. Toto předpaření napo-
máhá přesunu minerálních látek i vitaminů 

do středu zrna a snižuje riziko lámání zrn. 
Rýže pak po vaření nelepí a je bohatší na ži-
viny než bílá nepředpařená rýže. 

Jasmínová: při vaření vydává aroma blízké 
vůni jasmínového květu. Je lepivá, a hodí 
se proto do nákypů nebo k masu. Díky její 
lepivosti ji lze snadno jíst hůlkami, proto je 
typickou součástí čínské kuchyně.

Patna: má štíhlá dlouhá zrnka, po uvaření je 
sypká a suchá. 

Basmati: dlouhozrnná rýže, jejíž chuť 
připomíná oříšky. Pochází z Indie, Pákistánu 
a Íránu a vyniká menším obsahem škrobu 
a větším obsahem nutričně důležitých látek. 
Je vhodná jako zdravá výživa, pro diabe-
tiky i při dietě. Jeden rok „stárne", aby se 
rozvinula plná vůně s oříškovým nádechem 
a jemnou chutí. Název basmati znamená 
v hindštině královna vůní.

Natural: obsahuje mnoho důležitých 
látek, především vícenásobné nenasyce-
né mastné kyseliny, vlákninu, minerální 

Není škoda vařit pořád dokola jen jeden druh rýže, když jich 
na světě existuje tolik? Liší se jak svým tvarem, tak vlastnostmi 
při vaření a úpravě pokrmů. Zatímco při přípravě suši nebo jídel 
čínské kuchyně oceníme rýži pěkně lepivou, při vaření rizota 
hledáme u této suroviny jemnost a pevnost zároveň. Poradíme 
vám, jak se v bohatém světě rýže s přehledem zorientovat.

Nenápadná  
zrnka tisíce chutí
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock
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co byste měli vědět o rýži

látky a vitaminy. Tuhle rýži můžeme při-
pravit jako rizoto nebo nákyp či zahustit 
s ní polévky.
 
Arborio: kulatozrnná, krátkozrnná a per-
ličkovitá rýže, která po uvaření vytváří 
krémovitou hmotu. Je nejlepší rýží na rizoto, 
protože je jemná i pevná zároveň. 

Divoká (planá): má tmavá a podlouhlá 
zrna, vynikající je v salátech v kombinaci 
s rýží basmati. Ovšem nejedná se o rýži, ale 
o „příbuznou“ rostlinu ze Severní Ameriky 
– vodní trávu rostoucí v blízkosti velkých 
jezer v USA a v Kanadě, kde ji místní indiáni 
z kmene Siouxů sklízejí ručně z kánoí již 
více než 1000 let. V současné době se však 
produkuje i v Kalifornii a ve státech Střední-
ho východu či v Austrálii. Divoká rýže vyža-
duje o něco delší dobu vaření a je pověstná 
oříškovou chutí. 

Bhútánská rudá: starověká krátkozrnná 
rýže se pěstuje v himalájském pohoří v Bhú-
tánu. Rýžová pole jsou zde zavlažována 
tisíc let starým viaduktem, který přepravuje 
kvalitní vodu bohatou na stopové prvky. 
Rýže má příjemnou ořechovou vůni, jemnou 
texturu a červenohnědou barvu.

Carnaroli: krátkozrnná a baculatá rýže, 
která dobře vstřebává vodu a je vhodná pro 
přípravu rizot. Má krásně sněhobílou barvu, 
takže pokrmy lahodí i oku. 

Nishiki: krátkozrnná japonská rýže, která 
se používá při přípravě suši. Obsahuje vyšší 
obsah škrobu a je lepivá. 

Od klasu k zrnu
Podle technologie výroby rozdělujeme rýži 
na bílou (plně čištěnou), která je zbavena 
všech obalových vrstev obilky a tím i ochu-
zena o řadu hodnotných látek, a rýži hnědou 
(natural), která povrchové vrstvy obsahuje 
a má tedy i výraznější chuť. 
A jak se rýže upravuje? Zrno je nejprve 
mlácením připraveno o klas, poté se rýže 
zbavuje vnějších vrstev, což se provádí 
na válcových stolicích nebo brusnými kotou-
či. Právě v této chvíli se jedná o rýži natural. 
Aby se získala rýže bílá, je třeba bělení 
třením zrn o sebe, kdy dochází k obroušení 
další vrstvy a části klíčku. Následují další 
obrušování a vzniká rýže rafinovaná. Zrno 
se poté kartáčuje do hladka, olejuje a leští 
vrstvou glukózy a mastku, aby bylo bělejší 
a nerozpadalo se při vaření. 

Jaký je správný postup při vaření rýže?
Nejčastějším problémem při vaření rýže 
je snaha zajistit, aby zrnka byla sypká 
a nerozvařená. Před vařením rýži důkladně 
propláchneme, nejprve ve studené a pak 
v teplé vodě. Zalijeme ji dvojnásobným 
množstvím vody a vaříme na mírném 
plameni nebo při „utajeném varu“, až 
voda téměř zmizí a vstřebá se do zrnek. 
Doba vaření je individuální podle dru-
hu rýže, proto se vždy držíme návodu 
výrobce. K dochucení rýže se přidávají 
2 až 3 hřebíčky, bobkový list, rozkrojená 
cibule nebo koření. Hřebíček můžeme 
zapíchnout do cibule, abychom ho poté 

z hotové rýže mohli lépe odstranit. Během 
vaření rýži nemícháme, po uvaření ji stačí 
lehce provzdušnit. Rýže se dá připravovat 
i v tlakovém hrnci nebo rýžovaru. 

Nenápadná rizika vaření s rýží
Neuvařenou rýži je nutné správně skla-
dovat a dokonale uzavřít, aby nezvlhla 
a neztratila aroma. Uvařenou rýži bychom 
měli buď ihned spotřebovat, nebo zchla-
dit a co nejrychleji uložit do chladného 
prostředí přiklopenou víkem. V lednici ji 
poté skladujeme maximálně čtyři dny. Rýži 
nikdy neuchováváme při pokojové teplotě 
delší dobu – může totiž obsahovat výtrusy 
bakterie zvané Bacillus cereus a v případě, 
že je skladována při pokojové teplotě, tyto 
bakterie vyklíčí a mohou produkovat tzv. 
enterotoxiny, které jsou příčinou otravy jíd-
lem. Enterotoxiny zůstávají v rýži dokonce 
i poté, co je znovu ohřátá. Ostražití bychom 
taky měli být na uchovávání rýže při přípra-
vě suši – vždy používáme rýžový ocet, který 
plní nejen funkci chuťovou, ale zabraňuje 
i množení bakterií. 

•  Rýže pochází z povodí Perlové řeky 
v Číně, kde byla domestikována před 
8000 až 13 000 lety.

•  Rýže setá je s pšenicí a žitem 
nejdůležitější obilovinou světa, jedna 
čtvrtina obyvatel světa ji má jako 
hlavní příjem potravy.

•  Z rýže se vyrábí arak, rýžové víno i pivo.

•  Rýže je používána buddhistickými 
mnichy při vytváření mandal.

•  Rýže je snadno stravitelná, a hodí 
se proto při dietách. Je přirozeně 
bezlepkovou potravinou.

•  V Číně není zvykem ji během přípravy 
solit. Vaří se zde tak, aby byla lepkavá 
a dala se dobře jíst hůlkami. 

•  Nejhodnotnější je přírodní hnědá rýže. 

•  Když vás někdo bude chtít pohostit 
v Koreji, pozve vás ke stolu větou „kin 
khao“, tedy „přijď na rýži“. 

•  Rýže je symbolem plodnosti, proto 
je oblíbeným zvykem házet ji 
na novomanžele.

CO NEVÍTE O RÝŽI…
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Všude řepa, kam se podívám! Jak je zdravá, 
jsem si uvědomila až nyní, kdy jsme těchto 
osmadvacet dní s řepou (a nejen s ní) očiš-
tění organismu úspěšně absolvovali. Všem 

třem je nám skvěle, příliv energie je zřejmý, 
kila dole i zmenšený objem pasu jsou proka-
zatelné, i když o to nám šlo až v druhé řadě. 
Dokonce máme „očistný důkaz“ v podobě 
rozboru krve mého muže, který s chronic-
ky zvýšenou hladinou cholesterolu chodí 
na kontrolu každého půl roku. Moderní 
medikamenty mu ji pomáhají udržovat 
v bezpečné výši kolem 4,5, po řepné očistě 
klesla na 3,2. Pan doktor slíbil, že se s meto-
dou Antonie Mačingové podrobně seznámí. 
Mimo jiné proto, že jeho pacient konečně 
dal na lékařskou radu a zhubl sedm kilo. 
A to vlastně jen jako vedlejší účinek očisty 
organismu. Na druhou stranu je fakt, že 

tolik času jako při této očistě jsem v kuchyni 
snad nikdy předtím nestrávila. Měla jsem 
pocit, že stále jen loupu a škrábu zeleninu. 
A ve velkém – mrkev, celer, řepu. Ale stálo to 
za námahu.

Blahodárná a harmonizující
Zdaleka jsem netušila, že bulva řepy obsa-
huje takové množství blahodárných a tělo 
harmonizujících látek, ale také značné 
množství cukru. Její účinky se liší podle typu 
metabolismu konkrétního člověka a nemá 
vysoký glykemický index. V našem případě 
ani jeden z nás nevěděl o svém typu meta-
bolismu nic. Řepu jsme jedli podle jídelníčku 
i dvakrát denně v různých úpravách, teplou 
i studenou. A výsledek se dostavil, samo-
zřejmě individuální. Pokud si ale chcete být 
jisti, jaký typ metabolismu máte, obraťte se 
na výživového poradce.

Opomíjené listy
Řepa obsahuje velmi cenné aminokyseli-
ny, vitaminy (C, B1, B2, B6, E, A), kyselinu 
listovou, železo, vápník, hořčík, měď, zi-
nek, jód, mangan, křemík atd. Velké množ-
ství vitaminů a minerálních látek obsahují 
také listy, které jsou méně populární než 
její kořen. Jsou v nich vitaminy (A, B9, K), 
hořčík, železo i antioxidanty.

Povedlo se mi pobláznit mého muže i dospělou dceru, aby 
se mnou absolvovali osmadvacetidenní očistnou kúru. Detox 
spustila kniha Antónie Mačingové Zhubněte jednou provždy, 
která mi ležela v knihovně více než dva roky a v jejímž úvodu 
mě zaujal tento sympatický text: „Moje stravování není dieta. 
Je to proces, při němž jsou do organismu doplňovány živiny 
metabolizující tuk. S nikým se neporovnávejte, reakce každého 
těla je individuální podle deficitu potřebných prvků. Nevažte 
a neměřte se stále, stačí jen na počátku a pak po ukončení, 
tedy po 28 dnech očisty.“

Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Jak jsme se jarně 
detoxikovali
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S úsměvem se hubne líp
Červená řepa odstraňuje škodlivé látky 
z těla, pomáhá vylučovat vodu a kyseliny, 
podporuje látkovou výměnu, zamezuje 
ukládání přebytečných tuků a choleste-
rolu, snižuje ukládání tuků na vnitřních 
orgánech, pomáhá udržovat přirozené 
prostředí ve střevech, pomáhá proti zácpě, 
zvětšuje množství žaludečních šťáv a co je 
velmi podstatné – podporuje optimistickou 
a veselou náladu při hubnutí!

Bulva omlazuje pleť
Tato nenápadná a podceňovaná plodina, 
kterou většinou známe jen jako kyselou 
přílohu k jídlu, příznivě ovlivňuje fun-
gování mozkových buněk, bojuje proti 
chřipce a pomáhá při horečce. Působí jako 
prevence proti rozvoji rakoviny, podporuje 
tvorbu červených krvinek, růst buněk, 
posiluje kosti, nehty a vlasy a omlazuje 
pleť, v těhotenství může podpořit zdravý 
vývoj plodu.

Šťáva = opravdový zázrak
Dá se říct, že šťáva ze syrové řepy ji nako-
nec proslavila. Silné detoxikační účinky 
a vliv šťávy na posilování imunitního 
systému jsou dnes již prokázané. A i když 
není působení této životadárné šťávy 

například na léčbu rakoviny vědecky 
dokázané, její užívání je u řady závažných 
nemocí lékaři doporučováno.

Pár rad při pití řepné šťávy
Doporučené dávky šťávy z červené řepy 
jsou pro prevenci jedna až dvě deci týdně, 
v případě nemoci jedna sklenka denně. 
Ze začátku je doporučováno šťávu ředit 
vodou nebo jinou zeleninovou šťávou 
v poměru 1:1. Pokud byste vypili kon-
centrované nebo větší množství řepné 
šťávy, může vaše tělo zareagovat nevol-
ností nebo točením hlavy, což se stalo 
mně i mému muži. U některých lidí totiž 
nedokážou játra šťávu rychle zpracovat. 
Nicméně šťávu je dobré pít dlouhodobě 
po menších dávkách. 

Pokračujeme dál
Teď, když jsme prošli celým „osmadvace-
tidenním očistcem“, je nám tak prima včetně 
dobré nálady a pocitu lehkosti a ozdravení, 
že jsme se rozhodli pokračovat dál. Samo-
zřejmě s lehkou a zdravou stravou včetně 
masa z ryb a drůbeže. Naučili jsme se bo-
hatě snídat, pak si vzít k obědu jen zeleninu 
s kouskem dušeného kuřete a večeřet salát 
s tuňákem. Všichni jsme se shodli v tom, že 
by nás ještě před měsícem nenapadlo, že 

nám tato strava bude stačit a že nám bude 
chutnat. On takový celerovo-kuřecí karbaná-
tek není vůbec špatné jídlo. A za zmínku také 
stojí, že si jaro můžeme užít až v o dvě čísla 
menších velikostech oblečení! 

 INZERCE

Nejste schopni tak náročné změny stravovacího režimu 
jako autorka našeho článku, ale přesto byste rádi něco 
udělali pro své zdraví? Snažte se omezit nebo na čas 
z jídelníčku úplně vyřadit sůl, maso, sladkosti, pšenici, 
mléčné výrobky, sladké nápoje, alkohol, uzené, instantní 
a fastfoodové výrobky a jídla připravovaná z polotovarů. 
Naopak zařaďte mnohem více ovoce a zeleniny, ryb, 
žitné a celozrnné pečivo, alespoň jednou týdně pokrm 
z luštěnin a jednou denně produkt s probiotiky.

DETOX PRO LÍNÉ Grilovací sezona začíná. 
Staňte se králi grilu!
Už jste přemýšleli, jakou specialitou letos zahájíte grilovací sezonu? 
Chcete zaujmout i  ty nejnáročnější gurmány? V tom případě pro Vás 
máme dobrou zprávu. Tesco rozšiřuje svůj sortiment masa a  uzenin 
ke grilování. Nově tak na prodejních pultech najdete například plátky 
vepřové krkovice, které jsou naložené v rozmarýnové marinádě. Ne-
obvyklé spojení poctivého masa a delikátní bylinkové omáčky povýší 
vaše grilování na záležitost špičkové gastronomie. Nebojte se vybočit 
z řady a vyzkoušejte nové kombinace zajímavých chutí, které si vaši 
hosté jednoduše zamilují. Tesco Grill Plátky vepřové krkovice v rozma-
rýnové marinádě jsou dostání v praktickém balení v obchodech Tesco.

Plátky vepřové krkovice  
v rozmarýnové marinádě 
Tesco, cena za kg: 154,90 Kč
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Vyhazujeme mnoho potravin, které by se 
ještě daly zachránit a zužitkovat. Povadlá 
zelenina, ztvrdlý chléb, okoralý sýr nebo 
košťály či odřezky masa… Zkuste se někdy 
zamyslet, kolik jídla zbytečně vyhodíte. Při-
tom se tomu dá zabránit. Ano, dá to trochu 
přemýšlení. Někdy lépe plánovat jídelníček 
a jindy improvizovat. Ale za ten pocit, že 
se nechováme ve stylu „po nás potopa“, to 
určitě stojí.

Starší mají přednost
Šetření potravin i peněženky může začínat 
už při samotném nákupu. Hodně se dá uše-
třit nákupem jídla s rozmyslem a promyšle-
ným jídelníčkem, který počítá i se zpracová-
ním zbytků předešlých pokrmů (například 
frittata ze zbylých těstovin, recept nalezne-
te na protější stránce). Nakupovat můžeme 
i v prodejnách, které prodávají potraviny 
bez obalů a šetří tím nejen naše peníze, ale 
i životní prostředí. 
Mnohdy spoustu potravin vyhodíme jen 
proto, že je skladujeme vzadu v lednici 
nebo spíži a včas si nevšimneme, že jim 
končí doba trvanlivosti. Kontrolujte proto 
data spotřeby a starší potraviny posou-
vejte dopředu, aby byly více na očích. 
Je třeba také pravidelně spotřebovávat 
zásoby uskladněné v mrazáku. Vhodné je 
si označit datum otevření výrobků, abyste 
pak třeba nad marmeládou nemuseli 
marně pátrat v paměti, jak dlouho v led-
nici pobývá.
Ovoce a zeleninu nakupujte sezónní, je to 
praktické i ekologické. Výhodné je si část 
zamrazit a pak ji mít k využití libovolně 
po zbytek roku.

Plýtvání potravin je v poslední 
době velkým tématem. 
Přispíváme v potravinových 
sbírkách, dozvídáme se 
o činnosti potravinových 
bank a přemýšlíme, jak 
ještě pomoci. Mnohdy však 
netušíme, že spoustě plýtvání 
můžeme zabránit i doma, 
ve své kuchyni. Jak vykouzlit 
poklady ze zbytků?

Připravila Jana Uhlířová, www.zachranjidlo.cz, foto shutterstock

Umíte oživit 
unavené 
potraviny?

CHIPSY ZE SLUPEK OD BRAMBOR 
NEBO LILKU
Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby

Ingredience: slupky z 1 kg brambor nebo lilku, 
olivový olej (lze nahradit řepkovým), sůl

Postup: Brambory nebo lilek před loupáním 
důkladně okartáčujeme a omyjeme. Slupky 
nakrájíme na plátky a ponoříme do mis-
ky s vodou a ledem. Potom je scedíme, 
osušíme čistou utěrkou a smažíme na pánvi 
s rozehřátým olejem dokřupava. Nabíráme 
je děrovanou vařečkou, necháme odkapat 
a pokládáme na papírové utěrky nebo 
ubrousky, které z nich odsají přebytečnou 
mastnotu. Posolíme a ihned servírujeme.
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Jak využít zbytky jídla?

Pečivo
Hromadí se vám doma staré pečivo? I oko-
ralý a tvrdnoucí chléb nebo rohlík se může 
změnit v lahůdku – můžeme ho třeba roz-
péct, změkčit vývarem, rozdrobit na strou-
hanku (musí být dostatečně vysušené, jinak 
hrozí zplesnivění) nebo rozkrájet na krutony 
do salátu. Naplánujte si vaření pokrmů, 
ve kterém pečivo využijete – třeba do žemlo-
vek, nádivek, karbanátků či knedlíků. 

Ovoce
Je vám líto vyhodit potlučené jablko nebo 
nahnědlý banán? Odstraňte poškozené 
části a vyrobte si ovocný salát, rozmixujte 
smoothie nebo připravte koktejl. Banány se 
dají využít i pro přípravu banánového chleba 
nebo koláče. Přezrálé jahody nebo broskve 
můžete využít do koláče, nebo zmrazit 
a zužitkovat později. Ovšem pozor – tyto ku-
linární tipy neplatí pro plesnivé ovoce, které 
je třeba vždy vyhodit. Využít se dají i ovocné 
slupky: jablečné k zahuštění marmelád, cit-
rusové k dochucení čajů (vybírejte v obcho-
dě raději chemicky neošetřené plody) apod.

Zelenina
Většina zeleninové natě, mladých lístků 
nebo květů (sedmikrásky, mladé pampeliš-
ky) se dají využít do salátů. Stonky s klidem 
přihoďte do polévky. Již uvařená zelenina se 
reinkarnuje v karbanátcích, polévkách, sal-
sách nebo omeletách. Použít se dají i části 
zeleniny, které běžně končí v koši, kupříkla-
du lusky od hrášku k přípravě vývaru pro 
rizoto, které následně dochutíte lístky celeru 
či ředkve. Nevyhazujte ani slupky od lilku či 
brambor, vyrobte si z nich radši vynikající 
smažené lupínky (viz recept na str. 36).

Zkyslé mléko
Pokud čerstvé mléko zkysne, dá se využít 
mnoha způsoby: jako jogurt, kefír či k vý-
robě tvarohu, zmrzliny, omáček, palačinek 
nebo mléčných koktejlů. Kysané mléko je 
navíc lépe stravitelné a zdravější. 

Maso
Naučte se využívat všechny části zvířete. Po-
kud máte k dispozici nekvalitní maso, zkuste 
ho upravit dlouhým vařením – to dokáže 
vytvořit maso měkounké a chutné jako dort. 
Kosti nevyhazujte, ale použijte na vývar, kte-
rý si do zásoby můžete zamrazit. Výborně se 
dá upravit i většina vnitřností. Kuřecí kůžičky 
vám doporučovat nebudeme, ale za zkoušku 
stojí třeba drůbeží krky na polévku nebo 
pečená kuřecí křidélka. 

Těstoviny
Uvařené těstoviny lze zapéct s vejcem, houba-
mi a zeleninou, nebo z nich připravit frittatu. 

Rýže
Uvařenou přebytečnou rýži můžete přidat 
do polévek, osmažit na pánvi po asijském 
způsobu nebo s krevetami či z ní připravit 
rýžovou kaši. 

Sladkosti a čokoláda
Zbylo vám po svátcích hodně čokoládových 
figurek a sladké už nemůžete ani vidět? 
Čokoládu nastrouhejte a posypte jí zmrzlinu, 
palačinky nebo šlehačku na kávě či pěnu 
na cappuccinu. Kousky čokolády se dají po-
užít při výrobě čokosušenek nebo čokoládo-
vého fondue s namáčeným ovocem. Nevíte, 
co se zbylými bílky po přípravě pečených 
dezertů? Upečte křehké sněhové pusinky.

Brambory
Nevíte, co se zbylými uvařenými brambora-
mi? Uvařte si bramborové knedlíky, upečte 
placky nebo oživte jídelníček třeba brambo-
rovým chlebem.

Sýry
Našli jste v lednici kousek eidamu, ementálu 
nebo nivy? Nakrájejte je do sýrového dipu 
nebo roztavte ve fondue a podávejte s oliva-
mi a pečivem. 

Víno
Zbytek vína nemusíte vylévat. Zmrazte jej 
v tvořítkách na led a později přidejte k duše-
nému masu, omáčce nebo do guláše. Malé 
množství také využijte při přípravě octové 
zálivky na zeleninový salát. 

FRITTATA ZE ZBYLÝCH TĚSTOVIN
Doba přípravy: 40 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 200 g uvařených špaget nebo 
jiných těstovin, včetně těch již smíchaných 
s omáčkou, 6 vajec, 2 cukety, 50 ml mléka, 
máslo, sůl

Postup: Cukety omyjeme, očistíme, 
nakrájíme na kolečka a smažíme dozlatova 
na pánvi s trochou másla a soli. Vajíčka 
smícháme s mlékem, sýrem a špetkou soli. 
Jakmile jsou cukety vláčné, přidáme k nim 
těstoviny, promícháme a přilijeme vaječnou 
směs. Frittatu opečeme z obou stran buď 
na pánvi (je třeba být opatrný při otáčení, 
kdy si pomůžeme talířem), nebo v troubě. 
Servírujeme ji teplou. Frittata je původem 
italská silnější omeleta pečená oboustran-
ně, v které lze zužitkovat i jiné zbytky již 
uvařených potravin – brambory, luštěniny, 
uzeniny, ztvrdlé sýry i povadlou zeleninu.
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Symbol paštik se zrodil již v roce 1965, 
v roce, kdy do kosmu vstoupil první člověk, 
televize začala vysílat Večerníček a na čes-
koslovenský trh byla uvedena první ženská 
antikoncepce. V roce, kdy se narodili třeba 
Dominik Hašek, Martin Dejdar,  autorka Har-
ryho Pottera Joanne Rowlingová nebo „Iron 
man“ Robert Downey Jr.

„Podle nedávného průzkumu veřejného 
mínění zná tuto paštiku téměř každý Čech 
a minimálně občas ji konzumuje 90 % 
respondentů. Přes svůj věk Májka drží krok 
s dobou a je trendy,“ vysvětluje Marcela 
Mitáčková, ředitelka pro marketing a vývoj 
společnosti Hamé. „Víme, že s Májkou vy-
růstaly celé generace a že i nyní tato paštika 
oslovuje nejen spotřebitele staršího věku, 
ale i mladší generaci. Právě té jsou určeny 
Májky s novými příchutěmi, které jsme uved-
li na trh vloni,“ doplňuje.

Pořád trendy
Cestovat časem do 60. let můžete na webu 
www.poradtrendy.cz a pomocí Facebook 
aplikace, kde se můžete přesvědčit, jak se 
měnila móda, hudba a další věci v průběhu 
desetiletí a jak se časem měnil i fenomén 
mezi paštikami. Májku je dnes možné si 

zakoupit ve více než 20 různých velikostech, 
obalech a příchutích, a to trvanlivou nebo 
chlazenou. Jedna z nejvýraznějších kampaní 
na tento produkt byla spojena s nezamě-
nitelnou tváří Bolka Polívky a odkazovala 
k jeho slavnému filmu Dědictví. Odtud 
také známý slogan Májka – zlaté dědictví. 
Od roku 2013 vsadila firma Hamé na „zlaté 
lyže“, tedy tváře českých biatlonistů.

Jak se vyrábí?
Každý rok opustí výrobní závody Hamé v Ba-
bicích a v Kunovicích u Uherského Hradiště 
více než 40 milionů kusů Májky, tedy více než 
100 000 kusů denně. Výrobní proces začíná 
kontrolou nejdůležitější vstupní suroviny 
– vepřového masa, jater a sádla. Suroviny 

Májka slaví padesátiny
Česká paštika Májka si letos připomíná kulaté výročí 
50 let od svého zrodu. Od šedesátých let se tato lahůdka 
s originální recepturou stala neodmyslitelnou součástí 
večeří, snídaní či svačin, ať již doma nebo při výletech, 
na prázdninách a dovolených.
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jdou v nerezových nádobách do skladů, kde 
jsou nastaveny teplotní režimy. Ze skladu se 
suroviny naváží podle receptury.

Do obří procesní nádoby pracovníci překlá-
pějí vstupní suroviny, které jsou rozmělněny 
pomocí kutrových nožů a mělnících zařízení. 
Dochází k mělnění na jemnou pastovitou 
hmotu, do níž je přidáno koření, zelený pepř 
nebo sušené brusinky. Připravené dílo se 
přečerpává do nádrže, z níž postupuje potru-
bím přes kontrolní síta zachycující nečistoty. 
Paštikové dílo putuje do plničky, ze které je 
plněno do umytých a ošetřených skleněných 
obalů, které jsou celkem novinkou a doplnily 
populární vaničky. Skleničky jsou po uzavře-
ní podrobeny dalším kontrolním prvkům: 
vakuotester zjišťuje, zda víčko přilnulo, 

rentgen kontroluje případné nečistoty. 
Uzavřené skleničky vyskládají pracovníci 
do sterilačních košů, v nichž výrobky absol-
vují nejdůležitější výrobní etapu – sterilaci. 
V tlakových nádobách čeká paštiky tepelné 
ošetření pod tlakem až 3 barů pomocí vody 
o teplotě do 121 °C. Sondy kontrolují, zda 
byla teplota dosažena i uvnitř výrobku umís-
těného uprostřed. Díky úpravě vydrží paštika 
bez úhony skla-
dování po dobu 
až tří let, a to 
i za vyšších 
teplot. 
Vyrobené 
paštiky jsou 
skladovány 
po dobu 14 dnů 
při pokojových 
teplotách, aby 
se ověřila tep-
lotní stabilita. 
Část vzorků 
prochází 
termostatic-
kou zkouškou, 
při které jsou 
vystaveny 

teplotě vyšší 37 °C po dobu 7 dnů. Poté 
proběhne vyšetření mikrobiální stability. 
Pokud neprokáže živé organismy, šarže je 
uvolněna pro etiketaci 
a putuje k zákazní-
kovi. A paštiková 
legenda 
pokračuje 
dál… 

 INZERCE

Paštiky si s chutí dávají i čeští biatlonoví reprezentanti.
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Od 1. dubna se v celé Evropské unii 
včetně České republiky rozšířilo 
povinné značení původu u masa. Až 
dosud se údaj uváděl pouze u ho-
vězího, nyní o něm budou muset 
výrobci informovat také u vepřového, 
drůbežího, skopového a kozího masa. 
Zákazník se z obalu dozví, z jaké země 
zvíře pocházelo a kde bylo poraženo.

Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky 
je změna dalším konkrétním krokem ke zlep-
šení informovanosti spotřebitelů. „Pokud 
bylo zvíře chováno v jedné a poraženo 
v druhé zemi, musí výrobce uvést na etiketě 
nebo cedulce u prodejního pultu oba údaje,“ 
uvedl ministr. Pokud bylo zvíře chováno i po-
raženo v jedné zemi, stačí, když výrobce zve-
řejní pouze údaj o původu zvířete. Pro každý 

druh zvířete je přitom stanovena lhůta, která 
musí být dodržena, aby následně mohlo být 
uvedeno, že zvíře pocházelo z dané země. 
U drůbeže představuje tato doba „pobytu“ 
minimálně jeden měsíc. 
„Lidé budou lépe informováni o historii 
masa, a to i v případě, kdy mělo zvíře bo-
hatší rodokmen,“ uvedla Kateřina Lacinová 
z certifikační společnosti Bureau Veritas. 
„Například prase se mohlo narodit v Pol-
sku, kde bylo chováno, ale několik měsíců 
před porážkou bylo převezeno do České 
republiky,“ dodala. Až doposud legislati-
va umožňovala, aby byl kód pro Českou 
republiku (CZ) uváděn i u kuřat, která byla 
do země dovezena a u českého zpracova-
tele pouze naporcována a zabalena. Údaj 
o tom, kde se kuře vylíhlo, bylo vykrmeno 
a poraženo, tak chyběl. Přitom se spotře-
bitelé zejména po sérii afér v předchozích 
letech začali více zajímat o původ potravin, 
které kupují. Správnost údajů u čerstvého 
i mraženého masa bude kontrolovat Státní 
veterinární správa a Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce. 

Připravila Jana Uhlířová, ČTK, foto shutterstock

Další masa mají rodokmen

 INZERCE

LÉTO 2015
Největší nabídka
zájezdů od 350 CK

Stejné ceny
a výhody jako u CK
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Úcta ke kultuře jídla nás vtáhne do světa 
chuti a vůně jezerní říše v italském regionu 
Lombardie. Regionální přístup k vaření dělá 
z italské kuchyně to, čím je. I když je nabídka 
tradičních pokrmů v restaurantech podobná 
paletou sladkovodních ryb, přesto se na kaž-
dém jezeře můžeme setkat s originálními 
recepturami. Taková jídla se snažím při 
návštěvách Itálie ochutnávat a jezera Garda 
a Como jsou báječným studijním materiálem.

Gastronomie kolem jezera Como 
Jezero nese název shodný s největším 
městem na břehu. Lago di Como je třetím 
největším italským jezerem, ale hloubkou 
přes 400 metrů se mu žádná sladkovodní 
plocha v zemi nemůže rovnat. Letovisko 
Como je milováno turisty pro zákoutí uliček 
protkaných historickými památkami a stalo 

se návnadou pro celebrity. Kombinace pů-
vabu přírody a architektury je devizou měs-
tečka Bellagio, kam rád zavítali už Churchill 
nebo Kennedy. V Lagliu si nejde nevšimnout 
rezidence Oleandro, která patří americkému 
herci Clooneymu. 
Ale zpět k jídelníčku. Kromě rýže, kukuřice 
a brambor se zde hojně konzumují obiloviny 
jako proso, ječmen, žito, oves, dále pohanka 
i kaštany. U masa se preferuje lehčí stravi-
telnost – ryby, drůbež i maso králičí. Oblibě 
se těší zelenina, která s divokými bylinkami 
dokázala obohatit polévky, na něž bývali 
lidé v zimě odkázáni. Vzhledem k příznivému 
klimatu se daří pěstovat ovoce, které dalo 
vzniknout receptu miascia, la torta del Lago 
di Como. Tato sladkost vznikla v chudých 
poměrech kraje z toho, co bylo ve spíži. 
Hlavní ingrediencí je tvrdý chléb navlhčený 

mlékem a spousta ovoce, které kompenzo-
valo nedostatek cukru ve stravě a dodávalo 
vitaminy. Příprava pokrmu je podobná 
žemlovce s jablky, jen s rozdílem, že miascia 
je bohatší: patří do ní krom jablek i hrušky, 
hroznové víno, hrozinky, piniové oříšky atd.
V kraji kolem jezera nechybějí hříbky, často 
ukryté pod vrstvou těsta tortellin nebo v ri-
zotu. Jako specialita nebo příloha se podává 
polenta, často grilovaná nebo v podobě 
kaše se sýrem semuda, který je pro oblast 
typický. Brambory vděčí za rozšíření v kraji 
fyziku Alessandru Voltovi.          

Připravila Šárka Škachová, foto autorka, shutterstock

Gastronomie 
jezerní říše

potraviny ve světě

Hlavní vábničkou kraje kolem jezer je kombinace tyrkysově 
modrých vod, příjemného podnebí, bujné subtropické vegetace 
a horských scenérií. Sladká voda je živel, který sjednocuje různá 
území Lombardie, spojuje hory, pláně i jezera a z kulinářského 
hlediska tu vznikla pozoruhodná paleta chutí, která stojí 
za důkladnější prozkoumání. Přímo ideálně se k tomu nabízí 
dovolenkový čas prožitý u některého z jezer.

LÉTO 2015
Největší nabídka
zájezdů od 350 CK

Stejné ceny
a výhody jako u CK

www.dovolena.cz          800 600 600

Jak žít po italsku? Italský lifestyle 
má kouzlo, které můžeme aplikovat 
i u nás. Rodina – tradice – dobré 
jídlo = svatá základní trojice, ze které 
nelze slevit a je třeba uctívat ji denně. 
Vše, co děláme, musíme činit s vášní 
a nešetřit emocemi. Zapojit do života 
všechny smysly a nikam nespěchat, 
to je to, co dělá italský způsob žití tak 
smyslným a záviděníhodným. Věřím, 
že je to recept nejen na spokojenost, 
ale i na dlouhověkost, protože kde 
není spokojenost, tam chybí i chuť 
do života. V Itálii nacházím v krásné 
rovnováze vždy obojí.

LA VITA È BELLA
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Ten měl příležitost ochutnat hlízy v Paříži 
v domě pana Parmentiera, který dokázal 
brambory přinést i na královský stůl. Do té 
doby se na ně lidé dívali nedůvěřivě a po-
važovali je za stravu vhodnou pro dobytek. 
Zdejší bílé brambory (patata bianca) mají 
slupku v barvě lískového oříšku a hodí se 
na přípravu pyré nebo těsta na gnocchi 
či krokety. Typickou svačinkou od jezera 
Como je cutizza – smažené omelety či 
lívance z mouky, vajec, mléka, citronové 
kůry, posypané vanilkovým cukrem, často 
plněné jablky.

Sladkovodní ryby
Ryby byly vždy hlavní potravou lidí od jezera 
a s talířem polenty či fazolí platily za výživné 
jídlo. V první řadě je to jezerní pstruh, pak 
síh, candát, štika, lín, tloušť, lipan… Nejty-
pičtější pokrmy hledejte pod názvem missol-
tini nebo lavarello. Narazíte na grilované 
filety z ryb (lavarello grigliato), těstoviny 
s rybou (tagliolini ai missoltini) nebo rýži 
s okounem v šalvějovém másle (risotto al 
pesce persico). V rybářských hospůdkách 
natrefíte na pečené štiky s olivovým olejem 
a citronem, nebo ryby z úlovku dne v cibuli, 
zelenině a bylinkách.

Co ochutnat na Lago di Garda?
Rozlohou je největším jezerem severní 
Itálie, perlou jezera s nejdelšími pláže-

mi je městečko Riva del Garda. Tady jsem 
poznala kuchyni lehkou, která přesto 
zanechá pocit sytosti. Jezero leží na úze-
mí tří regionů, z nichž každý má odlišnou 
krajinu a kuchyni. Podnětů k ochutnává-
ní je spousta, ale ryby zůstávají jednou 
z hlavních složek. Báječně se daří zele-
nině, od 17. století se zde pěstují cukety 
a dýně. Kuchaři je rádi nadívají nebo 
přidávají do těstovin. Lahůdkou jsou sma-
žené nadívané cuketové květy. Populární 
varianta od jezera Garda se plní ricottou 
nebo kozím sýrem (fiori di zucca ripieni). 
Vynikající jsou těstoviny vařené v kachním 
vývaru s cuketami nebo dýněmi – ideální 
těstoviny jsou bigoli, kde pětinu nudlo-
vého těsta tvoří vejce a tvar připomíná 
pletací jehlice. Na podzim si vychutnejte 
kaštany v dezertech, na jaře chřest nebo 
risotto s kopřivami. Zajímavou chuť mají 
místní sýry podávané s pikantními ovoc-
nými mostardy nebo medem.       

Soukromé molo v městečku Sirmione, Lago di Garda

Restaurace hotelu Palace u Lago di Garda

•  OLIVOVÝ OLEJ – je typickým produktem oblasti Lago di Garda. Jeho lehkost ladí 
s chutí ryb a tradičními pokrmy. Navštivte Muzeum olivového oleje, které leží mezi 
Peschierou a Bardolinem. Součástí je obchod s produkty z oliv (oleje, octy, vína, med, 
alkohol, kosmetika). Vyhlášený je extra panenský olej Garda DOP Bresciano s modrou 
etiketou s tóny artyčoků, bylinek, bazalky a rozmarýnu.

•  RYBY – ikonickou rybou jezera Lago di Garda je okoun (pesce persico), ceněný pro 
jemnou chuť. Nechybí na žádném jídelníčku místní restaurace. Ochutnat můžete 
okouna smaženého s citronovým máslem a šalvějí, okouna naloženého s olivami či 
kapary nebo okouna v chlebové kůrce, bramborové krustě, na růžovém pepři s celero-
vým pestem apod. 

•  CITRONY – z městečka Limone sul Garda jsou důležitou přísadou do zdejších receptů, 
např. do likéru limoncino. Název Limone sul Garda je odvozeno od pěstování citronů 
v terasách nad městem společně s olivovníky. Pobyt v městečku tak provoní parfém 
citrusů, oliv a jasmínů.

•  VÍNO – okolo jezera se pěstuje excelentní víno (Nosiola, Cabernet, Merlot, Vino Santo, 
Classico Groppello, Bardolino aj.), proto se vydejte na cestu do vinařství, kde ochutná-
te a nakoupíte. Muzeum vína v Bardolinu zase přiblíží historii pěstování vína.

Celý text, včetně doporučení na nejlepší restaurace, naleznete na našem webu.

Co nesmíte minout?

Městečko Limone sul Garda je 
ve světě známé dlouhověkostí svých 
obyvatel, kterou způsobuje zmutovaná 
forma apolypoproteinu. Ten totiž 
snižuje riziko aterosklerózy a jiných 
kardiovaskulárních onemocnění i přes 
vysoký obsah cholesterolu v krvi. 
Tato mutace vznikla izolací města 
ve snoubení s klimatem a faktory 
životního prostředí. Jistě k tomu 
přispívá i neuspěchaný životný styl 
s odpolední siestou po dobrém jídle.

TAJEMSTVÍ 
DLOUHOVĚKOSTI
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z Lombardie RECEPTY

Ingredience: 750 g filetů z okouna, sůl, 2 vejce, 60 g hladké mouky, 
100 ml piva, snítka rozmarýnu, olej na smažení 

Postup
Filety očistíme, osušíme a pinzetou vyjmeme případné kůstky. V míse 
rozšleháme vejce, postupně přidáváme mouku a zašleháváme pivem, aby 
vzniklo hladké polotekuté těsto. V pánvi zahřejeme olej spolu s větvičkou 
rozmarýnu, aby se pěkně provoněl. Filety osolíme, protáhneme těstíčkem 
a smažíme v pánvi ve vyšší vrstvě oleje z obou stran dozlatova. Osmažené 
kousky okouna osušíme papírovou utěrkou od přebytečného oleje a podá-
váme s kouskem citronu.

SMAŽENÝ OKOUN (PESCE PERSICO FRITTO)
20 minut příprava + 12 minut tepelná úprava, pro 4 osoby

Ingredience: 450 g rýže na rizoto (arborio, carnaroli, vialone nano), 
2 šalotky, 150 g kopřivových lístků (podle možností přidáme i jiné 
jarní bylinky, např. červený šťovík), 1 sklenka bílého nebo růžového 
vína, zeleninový vývar podle potřeby, 2 lžíce strouhaného parmazánu, 
50 g másla, olivový olej, sůl 

Postup
Kopřivové lístky omyjeme, osušíme, pokrájíme a orestujeme na olivo-
vém oleji s drobně pokrájenou šalotkou. Přidáme rýži, podlijeme vínem, 
promícháme a necháme odpařit alkohol. Postupně přiléváme po men-
ších dávkách horký zeleninový vývar a při vyšší teplotě za častého mí-
chání vaříme až do změknutí rýže. Závěrem vmícháme do rizota máslo 
a parmazánský sýr. Pokud je to nutné, přidáme trochu soli.

RIZOTO S KOPŘIVAMI (RISOTTO ALLE ORTICHE)
5 minut příprava + 25 minut tepelná úprava, pro 4 osoby

RYBÍ KNEDLÍČKY (POLPETTINE DI PESCE)

Ingredience: 500 g očištěného masa z jezerních ryb (okoun, štika atd.), 100 g 
přírodního sýru (ricotta), 2 lžíce bylinek (petrželka, tymián, bazalka), olivový olej, 
1/2 citronu, sůl, pepř, 70 g másla, 3 vejce, 100 g hladké mouky, 150 až 200 ml mléka, 
na obalení: mouka, vejce, jemná strouhanka 

Postup
Kousky rybího masa s kůží a kostí podusíme několik minut v páře. 
Vychladlé kousky rozmělníme a spojíme s přírodním sýrem. Ochutíme 
nasekanými bylinkami, osolíme, opepříme a přidáme 1 lžíci olivového 
oleje, trochu citronové šťávy a strouhané kůry. Mléko zahřejeme 
s máslem a přidáme mouku, kterou dobře promícháme. Necháme 
lehce vychladnout a přidáme rozšlehaná vejce. Znovu promícháme. 
Osolíme, opepříme a přidáme rybí směs. Necháme pár hodin odležet 
v chladu. Ze směsi připravujeme malé kuličky, které obalujeme v mouce, 
vejcích a strouhance. Při přípravě si můžeme namočit ruce do oleje, 
aby se s těstem lépe pracovalo. Kuličky smažíme ve vyšší vrstvě oleje 
a podáváme s tomatovou omáčkou a bazalkovým pestem nebo 
samostatně ke skleničce bílého nebo růžového vína od jezera Garda.

1 hodina + 2 hodiny odležení + 30 minut tepelná úprava, pro 4 osoby
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Aristokratická historie 
neapolské krásky

Po celá tisíciletí se příprava pokrmu moc 
neměnila, pizza byla jen tenkým koláčem 
z kynutého těsta a s přídavkem česneku 
a oleje, který se pekl v troubě nebo v peci. 
Expanze jejích druhů přišla až s rozšíře-
ním výroby sýrů, především mozzarelly, 
a rostoucí popularitou rajských jablek, 
ke kterým se přidávaly například malé ry-
bičky. Samotný název pokrmu pochází ze 

slova picea, kterým se v neapolském dia-
lektu označovaly placky z kynutého těsta 
navrchu s příslušnými přísadami. Právě 
v kolébce pizzy Neapoli byla v roce 1830 
otevřena i první pizzerie a pokrm pomalu 
přestával být jen jídlem chudých.

Královská premiéra 
Nejslavnější okamžik kynuté placky přišel 
v roce 1899, kdy šikovný neapolský pekař 
Raffaele Esposito připravil pizzu v bar-
vách italské národní trikolory (červená 
rajčata, bílá mozzarella a zelená bazalka) 
pro slavnost mladé královny Margarety 
Savojské na letním šlechtickém sídle 
Capodimonte. Lahodná a líbivá pizza, 
která měla vyjadřovat sílící italskou iden-
titu, okouzlila jak hosty, tak samotnou 
královnu a právě na její počest byla pizza 
pojmenována Margarita.

Picea po česku
S českými experimenty s ingrediencemi 
typu eidam, niva a kečup by nás asi Italové 
nepochválili – do základního těsta na korpus 
správně patří jen mouka, sůl, droždí a voda, 

Pizza tak, jak ji známe dnes, k nám doputovala až z italské 
Neapole, její původ je ale mnohem starší a dohledávat bychom 
jej mohli až v pramenech řeckých a egyptských. Již starověcí 
Egypťané totiž pekli ploché jednoduché koláče, které obkládali 
dostupnými ingrediencemi. Tímto postupem se nechali 
inspirovat Římané a z trošku nudné kulaté placky vytvořili poklad 
mnoha chutí a vůní, který si získal oblibu po celém světě.

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

K přípravě pizzy se používá pec na dřevo 
nebo plynová, v níž je teplota kolem 
380 až 500 °C a pizza se v ní peče kolem 
tří minut, případně pec elektrická, kterou 
lze vytopit na 450 °C. Nevýhoda těchto 
pecí spočívá ve vysoké ztrátě teploty při 
každém otevření dvířek.

KDE A JAK SE 
PIZZA PEČE?

DOMÁCÍ PIZZA
Doba přípravy: 2 hodiny, 2 pizzy

Ingredience: těsto: 600 g hladké mouky, 
1 sáček sušeného droždí, 100 ml olivového 
oleje, 1 lžička soli, obloha: 250 g rajčatového 
pyré, 100 ml olivového oleje, 2 stroužky čes-
neku, sůl, bylinky, 2 cibule, 4 rajčata, 1 men-
ší cuketa, 10 dkg šunky, sýr na posypání

Postup: V míse smícháme mouku, droždí, 
olej a sůl a vypracujeme těsto. To necháme 
asi 45 minut kynout. Na omáčku smícháme 
rajčatové pyré s česnekem, olejem, solí 
a bylinkami. Zeleninu očistíme a nakrájíme 
na kolečka. Těsto vyválíme na požadovaný 
tvar, plech pokryjeme pečicím papírem. Těs-
to potřeme rajčatovou směsí a poklademe 
surovinami. Pečeme v troubě předehřáté 
na 180 °C asi 45 minut.
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dochutit se ovšem může česnekem, sýrem 
nebo voňavými bylinkami. Základem pizzy 
je co nejkvalitnější rajčatová omáčka (tzv. 
sugo di pomodoro) a obložena musí být 
kvalitními potravinami, z nichž by neměla 
chybět mozzarella. Před pečením se povrch 
má vždy zakápnout kvalitním, nejlépe pa-
nenským olivovým olejem. 
Každý italský kraj si s pizzou hraje po svém 
– na Sicílii a v Kalábrii mají rádi pizzu 
s trochou cibule, sušených rajčat, brambor 
i klobásy, Římané si placku rádi obohacují 
voňavou bazalkou, ančovičkami a pepřem. 
Z Apulie pochází calzone – pizza přeložená 
napůl. Miláno zase bylo vyhlášené pizzou 
s klobásou, chřestem a balkánským sýrem.

Hlavní město pizzy
Svůj kulinární um si italští vlastenci odváželi 
i s sebou do Ameriky, kde rozšířili věhlas piz-
zy především na východním pobřeží – v New 
Yorku a Chicagu. Improvizovali, italskou 
buvolí mozzarellu nahradili kravskou, místo 
oregana použili voňavou majoránku a zabo-
dovali s pizzou Margherita, kterou začali péci 
na pánvi. Již v 50. a 60. letech se pochoutka 
stala typickým pokrmem rychlého občerst-
vení. První oficiální americká pizza pochází 
však již z roku 1943 a objednat si ji zákazníci 
mohli pod názvem Chicago-Style. Na roz-
díl od tenké neapolské pizzy ovšem měla 

široký a silný korpus. V roce 1948 se začalo 
připravovat první hotové pizza těsto. První 
zmrazená italská pochoutka se objevila 
v roce 1957 zásluhou bratrů Celentanových 
a díky své nenáročné přípravě se hned vyšvi-
hla na jedno z prvních míst doma připra-
vovaných pokrmů. Není divu – její příprava 
je velice snadná a těžko najdete člověka, 
kterému by vůbec nechutnala. Její obliba 
samozřejmě rostla nejen v Severní Americe, 
ale po celém světě, a to dokonce natolik, že 
hlavní město pizzy dnes nenalezneme v Itálii, 
ale v brazilském Sao Paulu. Právě v tomto 
„hlavním městě pizzy“ funguje na šest tisíc 
pizzerií a restaurací, které ji mají na jídelním 
lístku, a jeho obyvatelé snědí denně přes 
milion kousků této dobroty.

Rukama, nebo příborem?
První sousto pizzy by prý mělo být tak horké, 
aby vám spálilo patro, a vy jste na pokrm 
vzpomínali ještě dva dny. To zkoušet nemu-
síte, nicméně otázce, zda je přípustné jíst 
pizzu rukama nebo vždy jen příborem, se 
nevyhnete. Podle etikety je vhodné použít 
vždy příbor, pokud tedy zrovna nekonzumu-
jete u stánku s rychlým občerstvením, kde 
vám drobné faux pas každý promine. 

(též pizza akrobacie) je sportovní 
odvětví, při kterém se hází s těstem 
na pizzu v rytmu hudby. Pizzař nechává 
pizza těsto lítat a točit se a to za pomocí 
odstředivé síly zvětšuje svůj průměr.

PIZZA FREESTYLE

•  Margherita: rajčatový základ, mozza-
rella, bazalka a olivový olej

•  Prosciutto: rajčatový základ, mozza-
rella a italská sušená šunka 

•  Prosciutto e fungi: rajčatový základ, 
mozzarella, šunka a žampiony

•  Capricciosa (rozmarná): rajčatový 
základ, mozzarella, šunka, žampiony, 
artyčoky a olivy, také vejce a olivy

•  Hawai: rajčatový základ, mozzarella, 
šunka a ananas

•  Marinara: rajčatový základ, česnek 
nakrájený na plátky, extra panenský 
olivový olej, bazalka nebo oregano 
a mořská sůl

•  Funghi: rajčata, mozzarella, houby 
a někdy i šunka

•  Tonno: rajčata, mozzarella a tuňák
•  Quattro formaggi: čtyři druhy sýra, 

například mozzarella, gorgonzola, 
parmezán, pecorino nebo stracchino, 
fontina, ricotta

•  Quattro stagioni (čtvero ročních ob-
dobí): 1/4 margherita, 1/4 prosciutto, 
1/4 salámová, 1/4 quattro formaggi

•  Napoletana: rajčata, mozzarella, 
ančovičky a kapary

•  Frutti di mare: rajčata, mozzarella, kre-
vety, mušle a někdy malé chobotnice

•  à la Bismarck: sázené vejce rozlité 
na povrchu se šunkou nebo salámem

•  Sfincione (sicilská): ingredience 
jsou zapečené v těstě, s pecorinem 
a ančovičkami 

•  Bianca: neobsahuje rajčatový protlak, 
ale pesto nebo kysanou smetanu

•  Calzone (ripieno): pizza přeložená 
napůl s rajčaty, mozzarellou, ricottou, 
salámem nebo s jinými oblíbenými 
přísadami 

Jakou si dáte?
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Chřest je lahodný a blbuvzdor-
ný. Dobrodružství si s ním člověk 
v kuchyni moc neužije. Můžeme ho 
zapéct, povařit, napařit, maximálně 
rozmixovat v polévce. A přeci – když 
jsem se pokusila inovovat recept 
na svou speciální lahůdku, užila jsem 
si zábavy i vztekání až až.

Sezóna chřestu je jednou z mých nejmilej-
ších. Zapékám, vařím polévku, zdokonalila 
jsem si dokonce chřestový koláč, jehož 
autorství si přisvojuje jak Francie, tak Švý-
carsko a já ho našla u jednoho kanadského 
kuchaře. Ale jak říkám – na chřestu, pokud 
ho dokonale nerozvaříte, není co zkazit. 
Dovolte malou odbočku: myslím, že bram-
borová kaše, dobře vyšlehaná, na níž se 
roztéká horké máslo, je vynikajícím lékem 
na chmurné odpoledne. A když do takové 
brkaše nasekáme šunku, pak už je to všelék. 
Já k ní přidávám chřest a doprostřed kaše 
vyklopím ze skořápky vajíčko uvařené 
naměkko. Jako kdybyste připravovali vejce 
do skla, jenže do kaše. 
Chtěla jsem vám tuhle chřestem rýmovanou 
báseň nabídnout, když tu jsem zahlédla 
povýšenou řeč jakéhosi vařílka, že jedině 

podle ztraceného vejce se pozná pravý 
kuchař. Říkala jsem si, že asi měl v dětství rád 
pohádku o princezně na hrášku. Ale už za pár 
dní mi o ztracených vejcích vyprávěla velmi 
sugestivně kamarádka. Než připravila rodině 
ke snídani vejce benedict, spotřebovala 
téměř celé plato. Je to rodina tříčlenná, nako-
nec každý jedno vejce dostal. Ta nepovedená 
šla do pomazánky. Pak se jeden známý z te-
levize zmínil o pořadu (můžete si ho dodnes 
stáhnout na webu), kde vařila rádobycelebrit-
ka. Prostě nedokázala vejce do vodního víru 
vyklepnout. Ruce v záběru, které nakonec 
spouštějí bílek se žloutkem do vody, patří 
asistentce či snad skriptce. Nepřekvapuje mě 
to. U mnoha z těch, kteří dnes z obrazovky 
přesvědčují diváky, jací jsou kuchaři, bych 
opravdu nechtěla obědvat.

Vaječná výzva
A tak se ze ztracených vajec stala výzva. Zná-
te to – když se vám něco zas a znovu plete 
do cesty, je třeba se tomu postavit. Dobrá, 
na vrchol svého bramborového pohlazení 
umístím ztracené vejce. Sice nejsem kuchař, 
ztracená vejce jsem ještě nikdy nedělala, já 
je po pravdě ani na vlastní oči nikdy neviděla 
a nejedla, ale vzhůru po hlavě do dobrodruž-

ství. Začala jsem hledat informace. Nejprve 
u kamarádky, vždyť má moře zkušeností. 
Vyložila mi základní princip – mícháním vy-
tvoříme vír ve vařící vodě, do víru vypustíme 
ze skořápky vejce a jak se voda stále točí, 
bílek se „omotá“ kolem žloutku, ten zůstane 
tekutý… A bude to. 
Tak snadné to být nemůže. Začala jsem 
studovat návody. Někteří vařící nadšenci 
jsou schopni důkladných experimentů. Pak 
napíší – voda se nesmí vařit divoce, spíš 
mírně, jinak vejce roztrhá. Do vody přidejte 
lžíci octa. Vařte postupně, každé vejce 
zvlášť… A mnoho dalších rad. Schválně se 
podívejte na internet.

Kastrol nikdy více
Já vám můžu dát jen jednu radu, kterou 
jsem jinde nenašla – nepoužívejte kastrol, 
musí to být hrnec. V kastrolu totiž vysoký 
vír nevytvoříte. Což mi došlo, až když jsem 
začala míchat. 
Přelila jsem tedy vodu do hrnce a znovu 
vyčkala varu. Zatímco jsem jednou rukou 
tvořila vír, chtěla jsem si druhou vyklep-
nout vejce do sběračky, abych je mohla 
do vody vypouštět snadněji. Chyběla mi 
třetí ruka – sběračka sama nepostojí. Dcera 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Laskavý chřest  
s divokým vejcem
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dobrodružství v kuchyni

Antidepresivum s chřestem 

Chřestový koláč

Pro dva až tři mlsné lidi nebo pro jednoho 
smutného labužníka. 

Potřebujeme:
■  1 kg brambor  ■  300 ml mléka  ■  svazek 
chřestu  ■  asi 100 g másla  ■  100 g šun-
ky  ■  3 vejce  ■  sůl  ■  ocet

Postup

Oškrabané a nakrájené brambory uvaří-
me v osolené vodě doměkka. Zatímco se 
brambory vaří asi 20 minut, očištěné stonky 
chřestu necháme přejít varem ve slané vodě. 
Mléko ohřejeme, šunku nasekáme na jemno. 

Polovinu másla rozpustíme. Pokud jde o vej-
ce, jsou tu dvě možnosti – buď dáme uvařit 
vejce na měkko, nebo se vrhneme do dobro-
družství ztracených vajec.

Postup pro ztracená vejce

Vodu v hrnci se lžící octa přivedeme k varu, 
držíme na mírném plameni a mícháme tak 
usilovně, až v hrnci vytvoříme vír. Vejce, nej-
lépe vyklepnuté do sběračky nebo do šálku, 
vpustíme doprostřed víru, který stále mí-
cháním udržujeme. Pokud se nerozprskne, 
pak po ztuhnutí bílku vajíčko vylovíme, aby 
žloutek uvnitř zůstal tekutý. 

Když se brambory uvaří, je třeba postupo-
vat rychle, abyste si jídlo užili teplé. Pokud 
se nechcete honit, připravte si je pomalu, 
postupně, a pak je ohřejte v mikrovln-
ce. Z uvařených brambor slijeme vodu, 
přidáme na kousky nakrájenou polovinu 
másla a začneme šťouchat. Postupně 
přiléváme mléko, dokud je kaše dokáže 
pojmout. Jestli máte rádi kaši našlehanou, 
použijte mixér. Do kaše vmícháme šunku 
a pak ji upravíme na talíř. Pokud jsme dali 
přednost vejci vařenému ve skořápce, 
upravíme na kaši malý důlek, kam vejce 
vyškrábneme lžičkou. Obložíme chřestem 
a polijeme máslem.

Důležité upozornění – vynikající aromatic-
ký švýcarský sýr gruyère můžete nahradit 
jiným, ale pak upečete úplně jiný koláč.

Potřebujeme (na 2 koláče):
■  1/2 balíčku listového těsta  ■  150 g sýra 
gruyère  ■  2 svazky chřestu (asi 26 ston-
ků)  ■  100 g (asi 13 plátků) slaniny na 1 ko-
láč  ■  1 vejce  ■  sůl  ■  pepř

Postup

Listové těsto rozválíme, vykrojíme z něj 
dva obdélníky jako základny koláčů. 
Z ořezů upravíme hezké okraje, ty potře-
me rozšlehaným vejcem. Stonky chřestu 
očistíme, omyjeme, osušíme a omotáme 
plátky slaniny. Pokud chceme vegetari-
ánskou verzi, slaninu vynecháme, koláč 

je také vynikající. Já musím vždy vytvořit 
obě verze. Nastrouhaný sýr rozpro-
střeme na koláč, poklademe chřestem, 
posolíme, popepříme a pečeme asi 20 
minut při 180 až 200 °C. Pokud chce-
me nadýchané listové těsto, zapneme 
v troubě cirkulaci vzduchu. 

mi půjčila ruce, manžel se uvolil fotit. Fotky 
neuvidíte – při tomhle vaření je tolik páry, 
že se postup nafotit nedá. 
Míchala jsem jako o život a přitom vpustila 
vejce do středu. „To asi nebude ono,“ 
říkám si, když vidím ty bílkové cancoury 
plácat se hrncem. Ale bylo! Jupí. Hned 
napoprvé. Jen trochu střapatější. Vylovila 
jsem vejce, hezky urovnala a šla na další. 

To jsem neměla. Měla jsem si udržet pocit, 
že na ztracených vejcích nic složitého 
není. Ale já jsem zkusila druhé vejce. 
Stejný postup. Dokonale se rozprsklo 
po celém hrnci. Čistá voda, trochu octa, 
další pokus. Vejce bylo nadrobno. Na ten-
hle den náš pes moc rád vzpomíná. Mlsal 
vajíčkové třásně a obskakoval mě, jestli 
bude ještě. Čtvrté vejce se poslušně zavi-

nulo, stejně jako páté. Pes zesmutněl a já 
jsem na rozpacích. Tajemství ztracených 
vajec jsem neobjevila. Někdy se povedou, 
někdy ne. A mimochodem – když na vršek 
kaše vyklopíte vejce na měkko, vypadá 
skoro stejně hezky, připravuje se mnohem 
snadněji a chutná mi víc. Na koláči, který 
nabízím jako druhou chřestovou lahůdku, 
opravdu není co zkazit. 
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Je čas:
Sbírat výhonky smrku, 
sušit květy hlohu, devětsilu 
a hluchavky.

Upéct dezert s rebarborou 
a nakrájet si křupavé 
ředkvičky na chleba.

Připravit ohniště 
a nastudovat nové recepty 
na grilovací sezonu. 

Vychutnat si křehký chřest, 
protože právě teď je nejlepší.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Nedávno jsem v ob-
chodě viděl v prodeji nové brambory. 
Neodolal jsem a zakoupil je, ale byly 
mdlé a bez chuti. Kdy je tedy nejlepší 
období pro jejich koupi?

Nové brambory, které bývají v prodeji 
v jarních měsících, za sebou mají 
dlouhý transport většinou z Egypta, 
Maroka, Řecka, Španělska a Itálie. 
Ideálním obdobím pro koupi 
této plodiny českého původu je 
až počátek léta. Nejlepší jsou 
samozřejmě ty z vlastní zahrádky 
nebo od prověřeného farmáře. 
Podáváme je vařené ( jejich doba varu 
je kratší než u brambor pozdních) 
nebo pečené, k dochucení postačí 
máslo, česnek, bylinky nebo sýrová 
omáčka. Upravovat je můžeme přímo 
ve slupce, bez loupání.
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NÁKUP MEDU
Vážená redakce,
v minulém čísle jsem si se zájmem přečetl člán-
ky o medu, protože shodou okolností jsem se 
nedávno stal jeho zaníceným konzumentem. 
Byl to vlastně návrat do dětství, kdy chleba 
s máslem a medem byl pravidelnou snídaní, 
svačinou a někdy večeří doma a občas i na dět-
ském táboře nebo zotavovně.
A tak jsem si jednoho dne řekl, že všude pro-
pagují, jak je med zdravý, co to s ním zkusit? 
Prodělával jsem zrovna nějakou virózu, takže 
to byla výborná příležitost, jak v čaji nezkon-
zumovat hromadu cukru, když si budu sladit 
medem. Zkusil jsem to s trochou nedůvěry, 
ale vida – ono to bylo dobré. Sladké tak nějak 
voňavým způsobem. Brzy jsem medu propadl, 
hlavně jako ingredienci do čaje a mléka, vyčer-
pal původní domácí zásoby a vydal se do hy-
permarketu pro novou sklenici.
A hned jsem se zarazil. Už je mi jasné, proč 
jsem med tak dlouho opomíjel, i když zřejmě 
instinktivně. Výběr nic moc, vlastně se omezil 
na med drahý a ještě dražší. Chvíli jsem váhal, 
jestli se nevrátím k cukru, ale pak jsem se uvě-
doměle rozhodl, že za něco tak dobrého a zdra-
vého těch 160 korun obětuju, i když to stojí 
skoro jako pět plzní. Ale tu si zase na chleba 
nenamažu, že. A tak jsem zakoupil med lesní, 
směs medu květového a medovicového. Tmavě 
zlatý, ten bude jistě kvalitní. 
Jenže nadšení mi vydrželo jen do přečtení va-
šeho článku, kde výslovně upozorňujete na to, 
aby si lidé nekupovali jiný než český med. Oka-
mžitě jsem se vyřítil ke své již téměř prázdné 
sklenici a jal se zkoumat ulepený obal. A ouha, 
co to čtu – směs medů ze zemí ES a ze zemí 
mimo ES. Tak to je to nejhorší vysvědčení, které 
med může mít. Tolik peněz to stálo a kdo ví, co 
jsem vlastně jedl. Snad hmotu, která obsahu-
je hromadu cukru a éček místo velkého spek-
tra prvků, jednoduchých sacharidů, draslíku, 
antioxidantů? Už to vidím, jak můj med sbíral 
nepoctivý čínský včelař, který svým vypase-
ným rojům podstrojoval sacharózou a jinými 
škrobovými náhražkami, aby si zlepšil výnosy. 
Sklenice málem letěla z okna. 
Ale ne, teď už ho dojím, zbylo mi ho sotva 
na dně. A díky vašemu článku jsem se dozvě-
děl i dvě rady pro příští nákup. Pokyn, že jak 
máme každý svého lékaře, máme mít i svého 
včelaře, se mi zdá logisticky poněkud složitý. 
Taky mi přijde nepraktické se kvůli medu tak-
to personálně vázat. A tak se budu raději řídit 
vaší další radou a příště už si koupím jen český 
med. I kdybych si měl nohy po krámech ubě-
hat a odepřít si kvůli jeho případně vyšší ceně 
šestou plzeň.

Ctirad Hladký, Praha

Bylinka měsíce

Květen je ideálním obdobím pro sběr 
léčivých bylinek. Vypravit se tak můžeme 
pro bezový květ, který lze připravit 
na slano (obalený a usmažený například 
jako květák) nebo na sladko (pokrm 
obalený v těstíčku a osmažený se nazývá 
kosmatice). Z květů, které trháme nejlépe 
za sucha a před úplným rozvinutím, lze 
vyrobit i léčivý sirup, víno nebo domácí 
limonádu. Sušený se používá k výrobě 
čaje jako pomocník při léčbě nachlazení, 
trávicích potíží, dny a revmatizmu. Pro jeho 
léčivé účinky kdysi dostávali novomanželé 
jednu rostlinku bezu jako svatební dar.

Bez černý

čtenářská dvoustrana

Březen
Napsali jste nám na FB

Otázka:  
Jaké máte zkušenosti  
s nemocniční stravou? 

„Byla jsem v nemocnici nebo spíš 
v porodnici v Benešově a tam jídlo bylo 
vcelku i dobré.“

„Myslím, že u nás v ČR, pokud se 
nejedná o soukromou kliniku, strava 
slouží především k tomu, aby pacient 
nezemřel hlady. Málokde se stane, že 
by strava odpovídala stavu pacienta. 
Dodnes vzpomínám na svoje první jíd-
lo po porodu na oddělení šestinedělí. 
Lososový „puk” s umělou bramboro-
vou kaší. Puk smrděl olejem a rybinou 
tak, že bych v tu chvíli raději snědla 
ten hokejový. Ke snídani pak dva ‚tva-
rohové‘ šátečky z bílé mouky, akorát, 
že ten tvaroh si tam člověk musel 
domyslet...“

„Věšinou blafy, ale ve Vojenské nemocni-
ci ve Střešovicích to bylo super.“
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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 (kniha v hodnotě 299 Kč) 
- předplatné za 290 Kč (12 čísel za cenu 10) 

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

Radosti a starosti českých vinařů

Test lískooříškových krémů:  
Kde oříšky nenajdeme?

Zdraví podle čínské medicíny

Po stopách perníkové pochoutky Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 25. května

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. 
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fejeton

Nemohu říci, že žiju vyloženě nezdravě, ale 
občas pocítím potřebu žít ještě zdravěji. Odjet 
třeba natrvalo na venkov a nedýchat smog 
a já nevím, co ještě. Více se pohybovat, nesedět 
věčně za stolem, v křesle, anebo v autě. Běhat 
a cvičit, nebo aspoň hodně chodit a bránit se 
pohodlnosti, která je mi blízká.
Mám ještě jednu možnost, jak jíst zdravěji – stát 
se vegetariánem. Maso přece není příliš zdravé 
a bílkoviny mohu čerpat jinde. Zato se ubráním 
cholesterolu, což je žádoucí, a rakovinotvorným 
látkám obsaženým v masných výrobcích, které 
procházejí procesem uzení, tedy ve všech šun-
kách, salámech, klobásách a párcích, ve všem, 
co mám odjakživa tolik rád.
Stát se tak vegetariánem… Kdy jsem poprvé 
slyšel to slovo, už přesně nevím. Ale jedna z prv-
ních zmínek o vegetariánství u mě souvisela 
s Georgem Bernardem Shawem. Tento velký iro-
nik, moudrý a vtipný muž, který napsal desítky 
slavných divadelních her, získal Nobelovu cenu 
a dožil se téměř pětadevadesáti let, byl vegeta-
rián. Když jsem byl malý, měli jsme doma knihu 
karikatur Adolfa Hoffmeistera. Ležel jsem v ní 
celé dny a prohlížel si, jak autor zachycoval slav-
né osobnosti. G. B. Shaw byl na jednom portrétu 
„ pojednán“ coby pichlavý kaktus v květináči. 
Neznaje tehdy ještě Shawovo dílo, ale věda už, 
že byl vegetarián, domníval jsem se, že kaktus 
symbolizuje právě tento, pro mne tehdy zvláštní 
přístup k výběru stravy. Myslel jsem si totiž, že 
vegetariáni jedí pouze rostliny a to pokud mož-

no v syrovém stavu, podobně jako jiní býložraví 
živočichové. Že jedí tedy třeba i kaktus.
O mnoho let později chodil jsem jednu dobu 
do vegetariánské restaurace do Celetné 
ulice. Tehdy jsem pracoval v redakci časopisu 
Student na Staroměstském náměstí. Do vege-
tárky jsme to měli pár kroků a ceny byly lidové. 
Zpočátku jsem ovšem odmítal s kolegy do jí-
delny chodit. Jednak proto, že jsem bezmasým 
jídlům neholdoval, a ani holdovat nehodlal, 
a také proto, že jsem neholdoval vegetariá-
nům. Představoval jsem si je jako fanaticky 
vyhlížející podivíny s bledými tvářemi, jako 
příslušníky uzavřené sekty, která provozuje taj-
né rituály. Věděl jsem sice, že G. B. Shaw takový 
nejspíš nebyl, ale on mohl být mezi nenormál-
ními vegetariány normální výjimkou.
Nakonec jsem se nechal přemluvit, především 
proto, že mi bylo sděleno, že tam mají i jídla 
masitá, především ryby a drůbež. Jakápak je 
to vegetariánská jídelna, pomyslel jsem si. Byl 
jsem příjemně překvapen, ale i zklamán.
V samotné jídelně bylo živo. Plno lidí, 
vydýchaný, jídlem čpící vzduch, obsluhující 
personál se ani na chvíli nezastavil a hladoví 
strávníci u dveří nedočkavě čekali, až jim 
strávníci už sytí uvolní místo. Později jsem si 
tu nejčastěji dával rybí filé s bramborem m. 
m., tedy máslem maštěným, to vše za pět 
nebo šest korun, a lidé okolo mne, starší 
i mladší, mi připadali úplně normální. I ti, co 
jedli jen zeleninu nebo kynuté knedlíky.

Stejně jsem však vegetariány nechápal. Přesto, 
že jsem se stále častěji dočítal, jak zdravé je nejíst 
maso a jak nezdravé je maso jíst. Zvlášť, když 
propukla éra makrobiotiky. Také o naši rodinu 
makrobiotické šílenství zavadilo. Jedli jsme tehdy 
méně masa, i když úplně jsme je neeliminovali, 
a více mouky, zeleniny, hlavně luštěnin, které 
nás přímo nadnášely. Z celoročně dosažitelného 
ovoce v té době jsme konzumovali pouze jablka, 
protože jiní nositelé vitaminu C, jako pomeranče, 
nebyli makrobioticky žádoucí. Pocházeli totiž 
z jiných zeměpisných šířek a byli tedy škodliví. 
Pak se z makrobiotické stravy, ovšem přísněji 
dodržované, než byl náš případ, zhroutila kama-
rádka mé ženy. A bylo po makrobiotice.
Teď je situace jiná. Vegetariánství je dlouholetý 
evergreen a vegetariáni jsou nejen respekto-
váni, nýbrž i obdivováni. Už na gymnáziu, kam 
chodil můj syn, se vařilo zvlášť pro ně a zvlášť 
pro masojídky. Přičemž masojídci byli pro 
svou krvelačnost ušlechtilejšími vegetariány 
opovrhováni. I můj přítel Mirek, který zbožňoval 
bifteky, je zasloužilým vegetariánem, podobně 
jako herec Jan Tříska, který v důsledku toho 
dělá čest svému příjmení.
Také já se na vegetariánství vážně připravuji. 
Tak rád bych totiž byl zdravý a hubený. Být zdra-
vý a hubený je lepší, než být nemocný a tlustý. 
Nevylučuju, že se vegetariánem stanu už pozítří. 
Zítra ne, zítra ještě ne. To totiž máme doma 
k obědu řízky. A ty já mám, i na stará kolena, 
pořád moc rád…  

Kdy se stanu vegetariánem?
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock

 INZERCE

Dhaba Beas, vegetariánské jídelny
Společnost DHABA si dala do vínku provozování vegetariánských restaurací. Vychází z bohaté tradice indické kuchyně, která je 
provoněna kořením po staletí. 

Proč být vegetariánem? Odpověď je jednoduchá – skvělý pocit, že nezatěžuji své tělo těžce stravitelným toxickým masem. 
Mějme jenom na mysli, jak častý je výskyt rakoviny tlustého střeva v této zemi. A pro některé z nás to hlavní, že stojíme mimo 
vraždící mašinérii jatek – všechna zvířata s nervovou soustavou cítí bolest.

Jídelny DHABA BEAS nabízejí kvalitní čerstvé jídlo dostupné denně všem. Vaříme od základů, nepoužíváme k zahušťování 
mouku, tudíž 90 % jídel je bezlepkových. Sezónně využíváme úrody místních farmářů a naší velkou chloubou jsou salátové 
klíčky v bio kvalitě jako je alfalfa, ředkvička či brokolice od spřátelené firmy Happyeat.com, která je pěstuje.

Rádi vás přivítáme v naší nově otevřené provozovně Na Poříčí 26 (ve vnitrobloku 
za divadlem Archa), kam vezměte i své nejmenší. Ať už si dají dýňovou kaši 
s celozrnným karbanátkem nebo něco z naší řady zdravé české tradiční kuchyně, 
protože DHABA BEAS je rodinná restaurace. Více na www.beas-dhaba.cz.
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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

• V
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oký obsah bílkovin •
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řirozený zdroj vápní
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