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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) maso
 
Na dárek se mohou těšit:   Zuzana Buňatová, Chomutov 

Martina Červenková, Zlín 
Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod

Nevíte, kam vyrazit na výlet? Vyberte si některé ze zajímavých míst 
z nového cestovatelského alba v PENNY! V albu Cestujeme hezky 
česky jsou pro vás připravena políčka k vylepení 200 samolepek 
míst po celé ČR. Nakupujte v PENNY, sbírejte a vylepujte samolepky 
do alba. Navíc můžete vyhrát některou z hodnotných cen. Více 
informací na www.cestujemehezkycesky.cz nebo www.penny.cz.

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

O jakou finanční částku se celkem soutěžilo v akci  
„Grilujte hezky česky s PENNY o miliony“?

a) 500 000 Kč    b) 1 000 000 Kč    c) 3 500 000 Kč

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Žhavé novinky 
na pultech obchodů

Online poradna 
pro každého

Výsledky všech našich 
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. 

Vařit s květinami? Inspirovat se při kulinárních 
dobrodružstvích oblíbenými pochoutkami 
známých ososbností nebo vyzkoušet 
cizokrajnou kuchyni? Nápadité a sezonní tipy 
na vaření najdete v rubrice Recepty!

Chcete být mezi prvními, kdo jsou informováni 
o nebezpečných potravinách na našem trhu? 
Zaregistrujte se do našeho Klubu Světa potravin 
a budete o závadných produktech v prodejnách 
vědět ihned. V rubrice Nebezpečné potraviny 
naleznete i seznam dočasně uzavřených 
provozoven veřejného stravování a informace 
o potravinách, které klamou zákazníky.

Na jakou kulinární akci vyrazit o víkendu? Která 
potravina právě zažívá svůj sezonní boom a je 
proto dobré z ní vařit? Jaké nedostatky objevila 
inspekce na farmářských trzích? A které 
restauraci se raději vyhnout? Všechny čerstvé 
novinky naleznete v rubrice Stalo se.

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

typicky českým zvykem a nešvarem, který cizinci většinou 
příliš nechápou, je na všechno si neustále stěžovat –  
na kvalitu potravin v obchodech, na úroveň a neochotu 
obsluhy v restauracích nebo prodejnách, na nevhodné 
chování jiných zákazníků… Prostě jednoznačně platí,  
že kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. A když si chce 
stěžovat Čech, ani ji většinou dlouho hledat nemusí, pro-
tože ji má připravenou vždycky po ruce. Už preventivně. 
Co kdybychom to ale alespoň tohle léto zkusili trochu 
jinak, z druhé strany? Místo stěžování si alespoň chvíli vší-
mali jenom toho dobrého a snažili se to ocenit a negativní 
místa, prodejny a osoby eliminovali prostě tím, že jejich 
služeb využívat nebudeme a za nekvalitní služby jim své peníze nedáme? Právě 
pozitivními zprávami je nabité i tohle letní číslo – tak třeba: v jídelníčku stačí podle 
vědců prý jen drobnější úpravy, aby se zase pěkně srovnaly do normálu hladiny 
rizikových faktorů v našem těle, Češi již dokáží lépe snídat (někteří dokonce zvlád-
nou start do nového dne bez tolik oblíbených uzenin) a čím dál více českých firem 
vyrábí růžové sekty, díky kterým náš pohled na svět může také trochu  
zrůžovět. Navíc se v tomto čísle dozvíte i to, jak z dovolené přicestovat jen  
s vydařenými kulinárními zážitky a nikoliv s nechtěnými kily navíc a výživová  
poradkyně vás nasměruje přímo za zdravím a pohodou ve stylu východní  
a čím dál oblíbenější ajurvédy. V rubrice Potravinová policie vám zase poradíme,  
jak se z výpravy lesa vrátit jen s košíkem čerstvých hub a bandaskou voňavých  
malin a borůvek, nikoli s rozzlobeným hajným v zádech, a kuchařka  
Jana Florentýna Zatloukalová přesvědčí i ty z nás, kdo si s plotnou zatím příliš  
netykají, že vařit může začít opravdu každý. I ten, kdo zatím v kuchyni dokázal  
vyrobit jen pár malých požárů. 

Příjemné vykročení do léta přeje
Jana Uhlířová, editorka
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Přečtěte si
Kuchařka první republiky
Publikace autorek Jitky Rá-
kosníkové a Evy Všetíčkové 
je výběrem toho nejlepšího 
z gastronomické tradice naší 
země – prvorepublikové ku-
chyně, která v sobě spojuje 
úctu k venkovským i regio-
nálním jídlům a zároveň se 
inspiruje moderními vlivy 
tehdejších velmocí, například 
kuchyní francouzskou. Se-
známíte se s měšťanskou ku-
chyní tak, jak ji v kuchařských 
knihách zachytili nejlepší au-
toři doby: Marie Janků-Sandtnerová, Anuše Kejřová, Marie 
Haškovcová, Iška Posnerová nebo Vilém Vrabec. Prostřed-
nictvím autorek nahlédnete i do kuchyně filmových hvězd, 
Adiny Mandlové a Vlasty Buriana. Za ochutnávku stojí i běž-
ná jídla prostých lidí, která se vařívala třeba na pražském Žiž-
kově. K dostání na www.smartpress.cz za 424 Kč.

S Madame Chic doma
Jak a proč uspořádat dopo-
lední společenskou svačinu 
a co při ní servírovat za pokr-
my? Co je to brunch a co by 
na něm nemělo chybět? Je 
možné si z všedního oběda 
během náročného pracov-
ního dne udělat kulinární 
zážitek? Jennifer L. Scottová 
vás ve své knize zasvětí ne-
jen do tajemství francouzské 
kuchyně, ale naučí vás také, 
že při troše přemýšlení se dá 
domácí večeře připravit každý den a že i donesené jídlo lze 
podávat s noblesou. Kromě receptů třeba na ranní zelený 
koktejl nebo bábovku ze zakysané smetany přináší i další 
užitečné rady, které z všedního dne udělají malé francouzské 
dobrodružství. Vydává Mladá fronta, zakoupíte za 279 Kč.

Cukr náš zabiják
Tato kniha významného věd-
ce Roberta H. Lustiga vám 
změní život a zdraví – když 
budete chtít. Proniká do ni-
tra vzniku obezity a civili-
začních nemocí a popisuje 
metabolické procesy v orga-
nismu s odkazem na složení 
stravy civilizovaného světa 
v posledních třiceti letech. 
Vyzdvihuje nebezpečnost 
cukru i jeho toxicitu a ničivé 
účinky moderního potravi-
nářského průmyslu. Ten zá-
měrným složením stravy působí na metabolické a hormo-
nální procesy v nás, reguluje pocity hladu a sytosti a nutí 
nás k další a další konzumaci, resp. nákupu výrobků. Je to 
kniha nejjasněji vysvětlující, kde se bere celosvětová epi-
demie obezity, a ukazující vztahy mezi stravováním a zdra-
vím. Vydává Albatros za 299 Kč.
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Pivní slavnosti 18. července

Oslava zlatého moku se uskuteční v Harrachově 
a doprovázena bude i pestrou nabídkou 
pochutin k pivu a oblíbenými soutěžemi, jakými 
jsou držení tupláku na čas, pití piva na rychlost 
a hod sudem do dálky. Pivo se bude ve stejný 
den slavit a hojně konzumovat i v Nepomuku, 
Náchodě a Rosicích.

Regionální menu 16. až 27. července
Po téměř dva červencové týdny si můžete 
v brněnských podnicích užívat jedinečná 
tříchodová menu připravená z místních 
ingrediencí od nejlepších regionálních 
producentů. Ochutnejte třeba pstruhy 
z Moravského krasu, králičí, jehněčí, 
vepřové i hovězí maso z valašských 
ekofarem nebo moravskou zvěřinu.

Chléb přímo z pece 25. července
Chcete uctít tradici pečení chleba a tvo-
řivou lidskou práci a navíc si pochutnat? 
Veřejné pečení chleba, koláčů, housek 
a česnekových lenorských placek proběh-
ne u obecní pece z roku 1837 v Lenoře. 
Pečivo z lenorské pece je neprodejné 
a bude rozdáno zdarma všem účastníkům 
veřejného pečení.

kalendárium

Guláš pro všechny 16. až 18. července
Osm set kilogramů masa, čtyři a půl metráku 
loupané cibule a 75 kilo koření. Takovou 
surovinovou základnou se chlubí Gulášfest, 
který bude zahájen ve Valašském Meziříčí. 
Na jídelním lístku bude nejméně 30 druhů 
guláše. Kromě hovězího a vepřového zavoní 
guláše jelení, kančí, klokaní či pštrosí, ale též 
husarský, rančerský a kotlíkový.

Ojedinělá gastronomicko-kulturní akce, kde se 
vše točí kolem borůvek, proběhne v Borovanech. 
Čeká vás soutěž v pojídání kynutých knedlíků 
či mistrovství světa v chytání borůvek do pusy, 
borůvkový jarmark, rovněž hospoda 
s borůvkovým pivem, likérem i pálenkou a rady 
pro pěstitele kanadských borůvek.

Borůvkobraní 11. až 12. července

4. červenceKam na meruňky?
Máte rádi meruňky? Pak nesmíte chybět 
na 2. ročníku Meruňkobraní ve Velkých 
Pavlovicích, kde můžete ochutnat meruňkové 
speciality na všechny způsoby, těšit se 
můžete i na meruňkový receptář. Minout 
byste samozřejmě neměli ani ochutnávku 
meruňkovice a vína z oranžových letních plodů.
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Zažeňte hlad v práci i na cestách
Nemáte čas na přípravu svačiny a nápady, jak se během dne zdravě 
zasytit? Ugovy svačinky jsou tři různé kombinace sušeného ovoce, 
oříšků a semínek. Zdravé zobání během dne vás zachrání před „vlčím 
hladem“ a zajistí dostatek energie. Vybírat můžete ze tří kombinací: 

mandle, mango a jablko (30 g) nebo meruňky, jabl-
ka, banán, rozinky a dýňová semínka (45 g) či kokos, 

lískové ořechy, slunečnicová semínka, 
mandle a datle (33 g). Všechny sva-

činky jsou v biokvalitě, bez sla-
didel, lepku a laktózy a za 38 Kč 
k dostání v UGO barech a sala-

teriích.

Veselé pečící pomůcky
V obchodech Tesco nyní najdete pestrou nabídku pomůcek pro 
dětské pečení, které se hodí nejen na každou dětskou party, 
ale jsou i vhodným dárkem pro všechny holky a kluky. Nabídka 
zahrnuje například sadu dětské zástěry a kuchařské čepice 
(93,90 Kč), sadu na zdobení dortíků a muffinů (159,90 Kč), dět-
ská vykrajovátka (54,90 Kč) či silikonové formičky (109,90 Kč). 
Za vysvědčení nebo k narozeninám můžete darovat i soupravu 
na dortíky a muffiny (79,90, Kč).

Pikantní požitek z dýně
Vyzkoušejte dýňový kečup z odrůdy hokkaidó v bio kvalitě. 
Tento přírodní kečup skvěle chutná a hodí se k těstovinovým 
pokrmům, rýži, hranolkům, opečeným bramborám, grilovaným 
pokrmům (hlavně k masu a klobásám), k přípravě omáček a dipů 
nebo nachos.  Navíc neobsahuje zvýrazňovače chuti, umělá 
aromata ani stabilizátory a celkový obsah cukru nepřekračuje 
10 %. Více informací na www.dynovy-kecup.cz, v prodeji na  
www.svetbedynek.cz nebo www.lobiove.com.

Šlehačka snadno a rychle
Díky vyššímu obsahu tuku (35 %) ve smetaně ke šle-
hání Meggle vytvoříte snadno poctivou domácí 
šlehačku s pravou smetanovou chutí. Smetana má 
výborný nášleh i dlouhou stabilitu, a to bez přida-
ných konzervačních látek či dochucovadel. Jejím 
použitím dodáte oblíbeným pokrmům tu správnou 
tečku. Praktické znovu otevíratelné balení navíc 
zajistí pohodlné skladování a dávkování smetany. 
Zakoupíte za 39,90 Kč.

Porcelán s odleskem slunce
Horké léto přináší ostré sluneční paprsky, ale také brzké ranní 
procházky nebo tmavou noční oblohu, které inspirovaly letní kolekce 
českého porcelánu značky Leander. Jednotný prvek v podobě 
jemných zlatých motivů může přinést doteky letního 
slunce také na váš stůl. Vybrat si můžete mezi 
jídelními (od 6 999 Kč) a kávovými sety pro 
šest osob (od 2 999 Kč) či šálek s podšálkem 
(od 299 Kč). Všechny uvedené produkty 
jsou dostupné v obchodě Leander, 
Michalská 18, Praha 1.

Světlý ležák s poctivým srdcem
Máte rádi pivo s plnou chutí a hořkým dozníváním? Pak 
by vám neměl uniknout Francinův světlý ležák z pivova-
ru Nymburk. Inspirací mu byl Francin, správce nymbur-
ského pivovaru a otec Bohumila Hrabala v jedné osobě. 
Tělo ležáku tvoří humnový slad z polabského ječmene 
a hořkosladký charakter dotvářejí dva druhy chmele – 
žatecký poloraný červeňák a Premiant. Pivo obsahuje 
5,1 % alkoholu a získalo Zlatou pivní pečeť 2015. Ležák 
je distribuován do maloobchodních sítí i jako čepované 
pivo do restaurací a 0,5 l pořídíte za 12 Kč.

Opravdová chuť jablka
Vychlazené jablečné osvěžení si nyní můžete při-
pravit díky novému sirupu Relax. Husté složení 
a vysoký obsah ovocné složky dopřejí zážitek všem 
milovníkům poctivé přírodní chuti. Sirup navíc ne-
obsahuje konzervanty, umělá barviva ani aromata. 
Kromě obsahu vás potěší i praktické balení s bezkap-
kovým víčkem, díky němuž nebude láhev „upatlaná“ 
ani při každodenním používání. Sirup Relax Jablko je 
k dostání v 700 ml balení za 59,90 Kč.

novinky na trhu
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Zdravé mlsání
Hledáte sladkou dobrotu, kterou můžete po dlouhém dni zhřešit, ale 
přesto nemusíte mít výčitky svědomí z nezdravého mlsání? Ochutnejte 
medové Simply Racio – pufovaná, stoprocentně přírodní rýžová 
kolečka s více než 8 % obsahem pravého medu a bez přidaných 
konzervač-ních látek. Oblíbíte si čistou chuť 
pravého medu, který spolu s pufovanou rýží 
vytváří netradiční, křupavou a mírně nasládlou 
kombinaci. Prak-tické balení se hodí jako 
svačinka na cesty jak pro dospělé, tak pro 
školáky. A velikost samotných koleček je přesně 
na jedno sladké sousto. Simply med jsou 
k dostání v běžné obchodní síti, balení 40 
gramů za 19,90 Kč. 

www.svetpotravin.cz6

Tip
redakce



novinky na léto
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Pedro zažívá svůj návrat díky želatinovým 
dobrotám společnosti Candy Plus. Barevné 
opičky, sloni, zebry nebo hrošíci mají přírodní 
chuť ovoce a obsahují ovocnou šťávu. Navíc 
jsou bez konzervantů, pouze s přírodními 
barvivy. Želatinová zvířátka s příchutí anana-
su, jablka, jahody, černého rybízu, pomeran-
če a citronu zakoupíte v běžné obchodní síti, 
80 gramů za 16 Kč. Pro děti je tu pak portál 
www.mojepedro.cz, kde si mohou přečíst ve-
selé příběhy Pedro zvířátek a smajlíků.

Ta pravá třešinka na gril
Na přípravu nápaditých předkrmů, jednohubek, kanapek nebo 
třeba netradičních špízů se báječně hodí Galbani Mozzarella 
Mini, která patří v kategorii čerstvých sýrů mezi špičku. Je to 
dáno především její vysokou kvalitou, 
mléčnou chutí a svěžestí, kterou si 
získává díky krátkému procesu výroby. 
Pro přípravu pohoštění jsou připraveny 
menší varianty mozzarelly Galbani, tzv. 
třešinky, kterých se v každém balení 
ukrývá dvacet. Nevšední „zobání“ s ní 
můžete vytvořit pomocí sušených rajčat, 
pesta, prosciutta, rukoly, kapar nebo 
čerstvých bylinek. Mozzarella Galbani 
Mini 150 g je v prodeji v běžných sítích 
hyper- a supermarketů za cenu 39,90 Kč. 

Rajčatová sezona
Červené plody jsou jednou z nejdůležitěj-
ších ingrediencí světových vyhlášených 
kuchyní. Jejich blanšírování a následné 
loupání a krájení s sebou však nese zbyteč-
ný čas trávený u kuchyňské linky. Vyzkou-
šejte krájená rajčata od značky Podravka, 
které vám ušetří spoustu práce i času. 
Krájená rajčata Podravka jsou vyrobena 
z těch nejkvalitnějších rajčat ze Středomo-
ří a k jejich zpracování a nakrájení dochází 
přímo v den sklizně. Jejich předností je nízký obsah semínek, ma-
sitost a čerstvá chuť. Jsou k dostání ve verzi klasik, která je bez 
dalšího ochucení, ale také ve spojení s bazalkou a oreganem nebo 
s olivovým olejem a česnekem. Zakoupíte za 32,90 Kč.

Oblíbená ovocná piva
Obliba ovocných piv stoupá a horké letní dny přímo vybízejí 
k osvěžení. Pokud si chcete vychutnat plnou chuť, ale alkohol by 
pro vás mohl být překážkou, jsou tu nové příchutě nealkoholického 
piva Bavaria Radler s příchutí citronu a Fruity Rosé s příchutí třešně 
a maliny, obě s nulovým obsahem alkoholu. Radler spojuje chmel, 
ječmenný slad a vodu s kyselými tóny citronu, Fruity Rosé je zase mix 

nealkoholického piva a červeného ovoce.  Výroba 
piva probíhá od samého začátku 
bez přítomnosti alkoholu. Tento 
speciální postup umožňuje dosáhnout 
nulových hodnot alkoholu, aniž by se 
vytratila klasická chuť piva. U ostatních 
nealkoholických piv se alkohol odebírá 
až na konci výrobního procesu. Obě 
letní novinky se prodávají za 20,90 Kč.

Letní pročištění těla
Pro ty, kteří nestihli jarní detoxikaci, není 
ani teď pozdě na pročištění těla. Pokud 
má být detoxikace účinná, měli bychom 
do našeho jídelníčku zařadit jídla neza-
těžující trávení. Pomůže nám s tím třeba 
červená nebo bílá quinoa od Menu gold. 
Díky velkému množství bílkovin (nejvíce 
ze všech obilovin), hořčíku, esenciálním 
aminokyselinám, vitaminu B2 a E, železu, 
vápníku, fosforu, draslíku, mědi, manga-
nu, zinku, vláknině a vzácnému lysinu je 
totiž ideální lehce stravitelnou potravinou. 
Zakoupíte za 79 až 89 Kč v řetězcích Makro, 
Kaufland nebo Albert.

Na prázdniny s lovečákem 
Každý návštěvník masny či supermarketu dobře rozumí výrazu „lo-
večák“. Ve skutečnosti se jedná o lovecký salám – tepelně neopra-
covaný fermentovaný masný výrobek, který se od většiny uzenin liší 
neobvyklým placatým tvarem. Jedná se o salám suchý a trvanlivý, 
proto jej mnoho z nás zná jako neodmyslitelnou součást výbavy na 
dovolenou. Právě lovecký salám byl v roce 2011 zapsaný na unijní 
seznam Zaručených tradičních specialit. Při jeho výrobě musí být 
použito jen vepřové a hovězí maso, nesmí být použit separát. Vy-
zkoušejte třeba CLEVER lovecký salám v supermarketech BILLA, 
500 g za 79,90 Kč. 

Exotická chuť 
Oblíbili jste si minerální vody s ovocnou příchutí? Mezi 

populární příchutě Ondrášovky uvítáme další variaci ovoce. 
Nová Ondrášovka Mandarinka vás zaujme jemnou 

chutí čerstvých mandarinek a barevným designem. 
Vychutnejte si osvěžující spojení exotického 

ovoce s tradiční českou minerálkou. Minerální 
vody Ondrášovka jsou ideálním zdrojem pro 
každodenní pitný režim. Osvěžit se můžete 
také příchutěmi Kiwano a jablko nebo Lesní 
plody. Minerální vodu Ondrášovka s příchutí 
mandarinky zakoupíte za 13,90 Kč. 

Tip
redakce

Šumivý koktejl
Značka Avanti uvádí na trh nový nápoj s názvem Hugo. Jedná 
se o „ready-to-drink“ variantu koktejlu na bázi šumivého vína, 
máty, bezinky a limetky. Avanti Hugo navazuje na úspěch loň-
ské novinky Avanti Spritz a oceníte na něm jeho 
praktičnost a chuť.  Koktejl Hugo byl poprvé na-
míchán na začátku milénia v Jižním Tyrolsku, 
odkud se jeho obliba rozšířila do západní 
Evropy, především do Rakouska a Němec-
ka, kde jeho prodeje pře-
skočily i zmiňovaný Spritz. 
Avanti Hugo bude určen 
k prodeji v maloobchodu 
za cenu 79 Kč. Společnost 
plánuje nabízet nový pro-
dukt i v gastronomii. 
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Označením České pivo 
se chlubí 80 značek

CHZO České pivo vzniklo před deseti lety 
jako záruka využití českých ingrediencí a 
specifických postupů a jako garance stability 
trhu a ochrany před nekalou konkurencí. Již 
v roce 2009 se k CHZO České pivo přihlásilo 
šest pivovarů. Od té doby se jejich počet 
rozrostl na současných čtrnáct s téměř 80 
značkami piv. To odpovídá více než polovině 
tuzemského pivního trhu s tím, že  

o označení CHZO České pivo mají podle 
seznamu Státní zemědělské  
a potravinářské inspekce ve větší míře 
nově zájem spíše menší pivovary. Dá se 
předpokládat, že zájem o označení poroste i v 
blízké budoucnosti. „Letos plánujeme rozšířit 
označení CHZO České pivo i na novinky, které 
chystáme. Vnímáme toto označení jako nutnost 
vymezit se proti jiným, neoznačovaným pivům 
na trhu,“ řekl Pavel Zítek z pivovaru Gambrinus. 

Označení je zárukou kvality
Podle inspekce se přesto nedá očekávat 
výraznější či skokový nárůst nových 
pivních značek s tímto označením. „Pro 
výrobce to totiž znamená prokazovat 
shodu s řadou požadavků, například 
náročné zajištění stanovených kontrol 
v průběhu výrobního procesu, kterými 
se běžný výrobce piva nemusí zabývat. 
Nároky jsou kladeny i na použité suroviny, 

konkrétně u CHZO České pivo platí, 
že minimálně 30 % chmele na várku 
musí obsahovat jen některou ze čtyř 
schválených českých odrůd,“ vysvětluje 
Pavel Kopřiva, mluvčí SZPI. CHZO České 
pivo představuje oficiální uznání toho, 
že takové pivo je výjimečné a odlišuje 
se od evropských nebo světových piv. 
Konzumenti si tak mohou být jisti, že toto 
označení je zárukou osobité kvality.
Naše veřejnost má nižší povědomí 
o evropských označeních
ve srovnání se značkami, jako jsou 
Klasa nebo Regionální potravina. 
Nicméně po dobu komunikace 
v posledních třech letech dochází 
k postupnému nárůstu. Více informací 
naleznete na: www.oznaceni-eu.cz.  

Zachování a podpora tradičních výrobních postupů a domácích 
ingrediencí – to jsou hlavní důvody pro zavádění chráněných 
označení. Ta však znají Češi mezi ostatními známkami kvality 
potravin nejméně. Z průzkumu Potravinářské komory vyplynulo, 
že jen 1 % respondentů zná spontánně chráněná označení, 
podpořeně pak každý desátý. Přitom je význam chráněných 
označení zásadní jak pro výrobce, tak pro spotřebitele.  
Jen Chráněné zeměpisné označení České pivo zahrnuje  
bezmála 80 značek piv vyráběných v tuzemsku. 

K problematice se vyjádřil také  
Ing. MIROSLAV KOBERNA, CSc.,  
ředitel pro programování a strategii  
Potravinářské komory ČR: 

„Evropská označení mají v očích spo-
třebitelů nepochybně svou váhu. Dříve 
opomíjené značky kvality se začínají 
rozvíjet a stoupá jejich znalost, např. zna-
lost Chráněného zeměpisného označení 
vzrostla z 8 % na 11 %. Většina dotazo-
vaných v průzkumu také soudí, že větší 
informovanost o evropských značkách 
kvality by vedla k většímu spotřebitelské-
mu zájmu o označované potraviny.  
Nejčastěji chráněná označení veřejnost  
zaznamenala přímo na potravinách,  
dále pak v televizi a na internetu.“ 

Připravila: redakce a oznaceni-eu.cz



Vědí vaše děti, jak se žije na venkově, jak vzniká jídlo a jak vypadá moderní farmář? Rády by 
se pomazlily s jehňátkem nebo poseděly v kabině traktoru? Chcete s rodinou strávit sobotu 
v přírodě se zajímavým programem, nakoupit si kvalitní potraviny a užít spoustu legrace? 
Tak přijďte! Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi 2015, projekt Ministerstva země-
dělství, už pátým rokem otevírá veřejnosti farmy v krajích ČR a přes celé léto nabízí dětem 
i dospělým zábavu i poučení. Letos v těchto místech a termínech: 27. 6. ve Zlínském kraji 
v Hostětíně, 18. 7. v Sasově u Jihlavy, 8. 8. v Pěnčíně v Libereckém kraji a 15. 8. na statku 
u Moulisových v Plzeňském kraji. A 19. 9. pak ještě v Národním zemědělském muzeu v Praze. 
Více na www.farmarskeslavnosti.cz.

Farmářské slavnosti pro rodiny s dětmi 2015

Společnost Atoz Marketing Services vyhlásila výsledky 15. ročníku marketingového programu Volba 
spotřebitelů – Nejlepší novinka, který oceňuje inovace na českém trhu. O titul letos usilovalo 145 
nominovaných produktů ve 48 kategoriích. V programu se nově objevily kategorie, které odpovídají 
aktuálním spotřebitelským nákupním trendům – např. cidery, koření, rybí speciality nebo sladidla. 
Podkladem pro udělení ocenění se staly výsledky výzkumu agentury Median, jejíž dotazování proběhlo 
na vzorku čtyř tisíc respondentů. V rámci průzkumu bylo také zjištěno, ve kterých řetězcích spotřebitelé 
nakupují nejčastěji a nejraději. V obou případech se stal vítězem Kaufland. Nejlepší novinky na trhu 
naleznete na našem webu.

Nejlepší novinky na trhu

Přeneste se do dob minulých a přijďte 22. a 23. srpna 2015 do Kutné Hory. Jako každé léto se zde 
koná mezinárodní závod historických vozidel VETERAN RALLYE. Závod startuje v sobotu i v ne-
děli od deseti hodin z Lorecké ulice a trasa je plánovaná do vrchu Kaňk. K vidění budou oprav-
dové unikáty známých, ale i dávno zapomenutých značek veteránů vyrobených do roku 1936. 
Závod je spojený s tradičním SRPNOVÝM HODOVÁNÍM na Palackého náměstí, při kterém vás čeká 
bohatý kulinářský program, ochutnávka potravin národní značky Klasa a kulturní program – 
vystoupení hudebních kapel, soutěže pro celou rodinu a mnoho dalšího. Více o VETERAN RALLYE 
a SRPNOVÉM HODOVÁNÍ naleznete na www.veterani-kh.cz.

Srpnové hodování v Kutné Hoře
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Mezi moravskými a českými vinaři se zvyšuje počet firem, které se zabývají výrobou 
růžových sektů. Z okrajové zajímavosti minulých let se tak dnes stalo již běžně dostupné 
zpestření letních dnů. Růžové sekty jsou zajímavé svým ovocným projevem, který jim 
dodávají vybrané odrůdy. Je zde možné cítit tóny po višních, jahodách, malinách, vše je 
doplněno o svěží kyselinku. Nedílnou součástí každoroční kampaně jsou růžové akce 
napříč celou Českou republikou, kde se můžete seznámit s produkcí posledních let 
a pochutnat si na tom nejlepším, co vinaři nabízejí. Kompletní informace o moravských 
a českých růžových vínech naleznete na webu: www.wineofczechrepublic.cz.

Léto patří růžovému

Průzkumu snídaňových zvyklostí společnosti Mixit.cz se zúčastnilo 7500 respondentů.  
46 % z nich považuje snídani za palivo, bez kterého by těžko mohli začít den, jen 4 % oslovených 
odpověděla, že stačí „tekutá“ snídaně. Nejvíce lidí (40 %) uvádí, že střídají sladké pokrmy se sla-
nými a 37 % uvedlo, že preferují sladké. Zdánlivě oblíbenou slanou snídani jí jen každý desátý 
Čechů. Zbytek uvedl, že snědí, co zrovna je. Pečivo si dopřává 60 % Čechů, oblibě se těší i müsli 
nebo ovesná kaše. Na rohlík či chléb si 38 % respondentů dává sýry, uzeniny vyhledává pouhých 
17 %. Překvapením je, že kávu si ráno nalije jen něco přes třetinu Čechů, oblíbenější je čaj  
(57 %). Třetina Čechů pije čistou vodu, mléko jedna čtvrtina.

Snídáme čím dál lépe

www.svetpotravin.cz 9
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Připravila Jana Uhlířová, ČTK, foto shutterstock

Oblíbený sběr lesních plodů pro vlastní 
spotřebu připouští tzv. lesní zákon. 
Objem sesbíraných potravin, na němž 
se více než z poloviny podílejí houby, 
se zřetelně liší v jednotlivých letech, 
neboť záleží na úrodě a počasí. Nejvíce 
plodin si lidé z lesa odnášejí ve středních 
Čechách, kam vyjíždějí do lesů i Pražané, 
a na jihozápadě Čech. Kromě hub jsou 
oblíbeným sběratelským úlovkem 
maliny, ostružiny, brusinky, borůvky 
i bezinky, přičemž průměrný obyvatel 
republiky navštíví les za rok přibližně 
třiadvacetkrát.
Na základě zmiňovaného zákona může 
každý vstupovat do lesa na vlastní 
nebezpečí a sbírat pro vlastní potřebu lesní 
plody. Přitom je povinen les nepoškozovat, 
nenarušovat jeho prostředí a dbát pokynů 
vlastníka nebo jeho zaměstnanců. 
I když nám zákon sběr povoluje, měli 
bychom dodržovat určitá pravidla: sbírat 
pouze ručně, nikoliv pomocí nešetrných 
hřebenů, neničit žádné rostliny a dřeviny, 
nesbírat plody, které jsou nezralé, 
ani chráněné houby. Dbát bychom měli 
i na dostatečnou hygienu, tedy plodiny 
shromažďovat do umytých, nejlépe 
kameninových nádob, přičemž houby, 
borůvky a brusinky se nejlépe uchovávají 
v proutěných košících, v nichž se i spodní 
vrstvy dobře provzdušňují. Nádoby 
nepřeplňujeme, aby se plody nemačkaly 
či nezapařovaly. A kdy na lov vyrazit? 
Nejlépe dopoledne, kdy jsou plodiny již 
oschlé od ranní rosy, ale nejsou prohřáté 
intenzivním letním sluncem.

Každý rok si z lesa 
přineseme plody 
v hodnotě miliard korun 
a ve výpravách s košíkem 
patříme do evropské 
špičky. Houby a lesní 
plody jsou vítaným 
zpestřením jídelníčku 
od pozdního jara až 
do příchodu zimy. 
Víte ale, že i pro sběr 
plodů v lese platí určitá 
pravidla, která bychom 
měli dodržovat?

potravinová policie

Češi, 
 národ sběračů
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Potřebujeme povolení?
Nejčastěji v lese vyhledáváme a sbíráme 
borůvky, maliny, ostružiny, jeřabiny, trnky, 
šípky, jahody, lískové oříšky, planá jablka 
a hrušky, hložinky a třešně ptáčnice. 
Průměrná roční sbírka hub na jednu 
českou rodinu činí 7,95 kg. Borůvek 
sesbíráme průměrně 3,24 kg, malin 
zhruba 0,66 kg, 0,38 kg ostružin a 0,11 g 
brusinek, udávají za rok 2013 data České 
zemědělské univerzity, která dlouhodobě 
sleduje sběr lesních plodin. V lese 
nacházíme navíc i léčivé byliny a rostliny 
k dekorativním účelům.  
Ke sběru lesních plodů bez nároků na zisk 
nepotřebujeme souhlas majitele lesa. 
Pokud však chceme tyto plody prodávat, 
musíme doložit, jak jsme jich nabyli. 
K tomu nám postačí doklad o vlastnictví 
lesa nebo souhlas majitele k prodeji. 
V roce 2013 návštěvníci lesa sesbírali 
plody za 7,7 miliardy korun – největší podíl 
mají houby, kterých našli za 5,4 miliardy, 
na druhém místě se umístily brusinky 
v hodnotě 1,5 miliard.
„Sběr potravy je jedním z nejstarších 
způsobů lidské obživy. Přestože houby 
tvoří součást jídelníčku v mnoha kulturách, 
jejich masivní sběr není obvyklý. Známe 
jej především ze střední Evropy, kde se stal 
koníčkem. Lidé mají svá ,tajná‘ místa a kolik 
kdo našel, se stává předmětem společenské 
konverzace. Ve většině evropských zemí se 
s něčím podobným nesetkáte,“ uvedl pro 
Českou pozici antropolog Martin Soukup 
z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Na výpravu bez ničení
Češi patří k nejpilnějším lesním 
sběračům na světě a tedy bohužel 
rovněž k těm, kteří své lesy a plodiny 

nejvíce ničí, především poškozováním 
a ničením nejedlých hub a sbíráním 
hub chráněných. Navíc kvůli meziročně 
se zvyšujícím výkupním cenám lesních 
plodin narůstá trend komerčních houbařů 
a sběračů plodin, kteří se podobně 
jako v Rusku nebo v Polsku chovají při 
svých „obchodních výletech“ do lesa 
dost necitlivě. Nejen proto u nás existují 
regulační opatření, například zákaz sběru 
borůvek v NP Krkonoše, který má chránit 
vzácnou přírodu. Borůvky a jiné plody, 
které totiž nájezdnící nejen v Krkonoších, 
ale i v Jeseníkách, vysbírají, pak totiž 
chybějí především ptákům a savcům, 
navíc je pohybem osob i nešetrným 
sběrem narušován ekosystém.    

Kam se vydat?
Zajímá vás, kam se v okolí vydat na lesní 
plody, bylinky nebo ovoce? Pak vám hodně 
napoví a pomůže mapa veřejně přístupných 
míst, kde si lze natrhat plodiny pro svoji 
potřebu nebo přispět do mapy vlastními 
tipy. Více najdete na portálu na-ovoce.cz, 
kde kromě mapy najdete například  
i tzv. kodex sběrače nebo herbář. 

Podle vyhlášky se čerstvými houbami 
volně rostoucími myslí houby sbíra-
né sběrem v  prostředí přirozeném 
jejich výskytu, které nejsou starší než 
tři dny od  sběru. Při prodeji musejí 
být označeny českým názvem a  do-
bou použitelnosti, musejí být pevné 
konzistence, dobře na  sucho očiště-
né, bez cizích příměsí a  nečistot. Ne-
smějí být přezrálé, plesnivé, zapařené 
a  nadměrně vlhké. Rozděleny mohou 
být nejvýše jedním řezem, klobouk 
však musí být spojen s  třeněm. Lou-
pání klobouků není dovoleno s výjim-
kou klouzků. Přepravovat a  skladovat 
se musejí v  teplotách od  0 do  10 °C, 
pouze v  jedné vrstvě. Z  lesních plodů 
mohou být prodávány také bezinky, 
brusinky, dřínky, klikva, ostružiny, bo-
růvky, šípky a maliny určené k dodání 
v čerstvém stavu spotřebiteli.

PRODEJ HUB 
NA TRŽIŠTI

(zákon č. 289/1995, §20, odst. 1) 
• sbírat lesní plody způsobem, který poškozuje les, rušit klid a ticho
• vyzvedávat semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin
• těžit stromy a keře nebo je poškozovat
• sbírat semena lesních dřevin, jmelí 
• jezdit a stát s motorovými vozidly
• vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu
• kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa
• znečišťovat les odpady a odpadky

V LESÍCH JE (mimo jiné) ZAKÁZÁNO
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Nový portál  
pro spotřebitele 
Nový web Státního zdravotního ústavu sbírá 
informace o nepříznivých reakcích vyvo-
laných potravinami. Tyto reakce hrozí pře-
devším u potravin nového typu a doplňků 
stravy. Nežádoucí účinky mohou spotřebitelé 
hlásit online na portálu Nutrivigilance a při-
spět tak k nezávadnosti potravin na trhu. Na-
bídka nyní zahrnuje 350 000 položek potravin 
a v takovém množství nelze z hlediska nega-
tivního působení na organismus všechny pře-
dem spolehlivě otestovat. Analýza získaných 
informací může vést k návrhům preventivních 
opatření a vytvořený systém by měl spolu-
pracovat s podobnými systémy v zemích EU. 
V principu jde o sběr zdravotních informací 
v rané fázi vzniku problémů, nikoliv až při vět-
ším počtu případů akutního poškození zdraví.

Chybí prodej 
potravin online
V nabídce internetových obchodů postrádají 
lidé sortiment potravin. S šíří nabídky online 
obchodů je spokojena jen necelá polovina 
Čechů, výhradu k šíři sortimentu má 52 % lidí. 
Nejnáročnější jsou v tomto směru mladí lidé 
do 26 let – minimálně jednu z hlavních kate-
gorií zboží postrádá v nabídce obchodů skoro 
70 % z nich. S rostoucím věkem nároky Čechů 
klesají. On-line nabídku potravin považuje 
za nedostatečnou téměř pětina respondentů, 
více muži než ženy. Zatímco lidem po pade-
sátce potraviny na internetu nechybějí, 30 % 
mladších by je chtělo v nabídce e-shopů vidět 
častěji. „Trend nákupu potravin po internetu 
se začal prosazovat i u nás, což se projevuje 
rostoucím počtem firem, které tuto službu 
nabízejí. Lze očekávat, že jich do konce roku 
ještě několik vznikne,“ uvedl obchodní ředitel 
NetDirectu Marek Krška.

Na nákup  
se svou taškou
Celou Evropskou unii čeká omezení  
spotřeby igelitových tašek. Ve Štras- 
burku to schválili europoslanci a chvá-
lyhodným cílem této akce je zabránit 
dalšímu hromadění plastového odpa-
du v přírodě. Po roce 2018 je tak budou 
muset země EU buď zpoplatnit, nebo 
přijít s jinými způsoby, jak jejich spotře-
bu snížit na pětinu. Jedním z možných 
řešení je používání papírových tašek. 
Každý Evropan nyní průměrně za rok 
spotřebuje téměř 200 igelitových tašek, 
podle odhadů Evropané každoročně vy-
produkují přes ohromujících 20 milionů 
tun plastového odpadu. V České repub-
lice všechny velké nákupní řetězce plas-
tové tašky již zpoplatňují.

Uvádění alergenů 
na obalech
Teprve od loňského prosince platí povinnost 
uvádět na obalech potravin informace o obsa-
žených alergenech, kterou pozitivně hodnotí 
tři čtvrtiny Čechů. Výčet alergenů pročítají spí-
še ženy (79 % z oslovených). Nejdůležitějším 
kritériem pro výběr potravin stále zůstávají 
kvalita a cena. Podle kvality se v obchodech 
rozhoduje 44 % lidí, podle ceny 32 % respon-
dentů. Změny v označování potravin tímto 
evropským nařízením nekončí, od dubna 
2015 musejí v celé Evropské unii výrobci nově 
uvádět původ u čerstvého, chlazeného nebo 
zmrazeného vepřového, drůbežího, skopo-
vého či kozího masa, stejně jako tomu již je 
u hovězího. V prosinci 2016 pak budou navíc 
potravinářské firmy, až na výjimky, muset 
informovat o výživových hodnotách.

Falešný  
inspektor 
Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce varuje veřejnost a provozovatele potra-
vinářských podniků před mužem, který se 
vydával za inspektora SZPI. Na konci dubna 
se ve vinařské provozovně na Kroměřížsku 
neznámý muž představil jako inspektor 
a letmo ukázal neidentifikovatelný průkaz, 
o kterém prohlásil, že je průkazem inspek-
tora. Na základě vyzvání provozovatele 
však odmítl průkaz předložit k identifikaci. 
Dle záznamu z kamerového systému o in-
spektora SZPI nešlo. Inspektoři jsou povin-
ni při zahájení kontroly předložit služební 
průkaz, který obsahuje fotografii, datum 
vystavení a číslo průkazu. Nikdy na místě 
nepožadují finanční prostředky, ani formou 
blokové pokuty. Autenticitu inspektora lze 
ověřit na inspektorátu SZPI.

Problematické 
čokolády
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
loni odhalila celkem 4276 nevyhovujících šar-
ží potravin, o 4,7 % více než v roce 2013. Mezi 
hlavní prohřešky patří takzvané falšování 
potravin, kdy výrobce nahradí hodnotnější 
složku za méně hodnotnou. Největší podíl 
nevyhovujících šarží, celých 68 %, zjistila SZPI 
u čokolád a cukrovinek. Za nimi v podílu ne-
vyhovujících šarží následuje med (67 %) a pří-
datné a aromatické látky (62 %). 44 % šarží 
neprošlo u vína. Inspekce uvedla, že výsledky 
kontrol neznamenají, že by reálně takový po-
díl výrobků na trhu nevyhovoval. SZPI totiž 
dělá kontroly cíleně tam, kde lze očekávat 
problém, případně reaguje na podnět veřej-
nosti. Ministr zemědělství Marian Jurečka po-
dotkl, že kvůli otevřenému globálnímu trhu 
se nebezpečí falšování potravin zvyšuje.

palec nahoru, palec dolů
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Není novinkou, že více než polovina Čechů je obézních nebo má nadváhu.  
Přitom, jak ukázala nová studie londýnské King’s College publikovaná 
v časopise American Journal of Clinical Nutrition, stačí jen malá úprava 
jídelníčku a zdravotní stav se výrazně zlepší – například riziko infarktu a mrtvice 
klesne o celou třetinu. Stačí tedy lehce se omezit, nepatrně změnit jídelníček 
a pozitivní zdravotní výsledky na sebe nenechají dlouho čekat?

Jsme  
společností 
metráčků?

zaostřeno
rubrika podporována
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Jak snadno a lehce  
změnit jídelníček?

V britském vědeckém výzkumu šlo 
o to, že první skupina zdravých lidí 
ve věku 40 až 70 let změnila jídelníček 
podle zásad pestré a vyvážené stravy. 
Druhá skupina nadále jedla podle 
běžných britských zvyklostí. A v čem 
spočívaly drobné úpravy, které se dají 
aplikovat i u nás? Nejsou to překvapivá 

doporučení: je vhodné zařadit alespoň 
jednou týdně rybu, zvýšit množství 
ovoce a zeleniny, nahradit  výrobky 
z bílé mouky pečivem tmavým nebo 
celozrnným, tučné mléčné produkty 
a maso vyměnit za varianty s nízkým 
obsahem tuku a omezit příjem 
přidaného cukru a soli.

Zdravotní benefity 
Jaké výsledky můžete čekat, pokud si podle 
britských doporučení upravíte jídelníček 
a vydržíte se správně stravovat 12 týdnů?

U zkoumaných osob došlo 
k následujícím změnám:
•   klesla průměrná hmotnost o 1,3 kg 
•   obvod pasu byl o 1,7 cm menší 
•   průměrná tepová frekvence se snížila 

o 1,8 tepů za minutu
•   hladina cholesterolu poklesla o 8 %
•   riziko onemocnění srdečními 

chorobami se snížilo o třetinu

Dlužno podotknout, že nasycené mastné 
kyseliny a sůl jsou u nás konzumovány 
v ještě větším množství než ve zmiňované 
Británii. Naopak příjem ovoce, zeleniny 

zaostřeno

Připravila Jana Uhlířová, iniciativa Vím co jím a piju, foto shutterstock

Výsledky výzkumu britských vědců nám nejsou tak vzdálené, 
jak by se mohlo zdát – Češi totiž překračují doporučovaná 
množství rizikových živin podobně jako Britové. Muži a ženy, 
kteří se začnou stravovat podle současných britských 
výživových doporučení, mohou snížit riziko infarktu 
a mozkové mrtvice až o třetinu. 
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a ryb je nedostatečný. „Výsledky studie 
jsou potvrzením, že je nutné věnovat 
pozornost všem rizikovým živinám  – 
soli, přidanému cukru, nasyceným 
a trans mastným kyselinám. Důležité je 
nepodléhat mýtům, že některé rizikové 
živiny v podstatě nevadí. Na tom, co 
a v jakém množství jíme, záleží. 
Důležité je také to, jaké potraviny 

nejíme nebo je konzumujeme 
v nedostatečné míře. Kromě změny 
jídelníčku je samozřejmě třeba 
zařadit také dostatečnou fyzickou 
aktivitu,“ říká doc. Ing. Jiří Brát, CSc., 
vědecký tajemník nově vzniklého 
Národního vědeckého výboru 
iniciativy Vím, co jím a piju.

Sůl nad zlato? 
„Více než polovina Čechů má nadváhu 

nebo je obézní. Základním problémem 
v jejich výživě je nevhodná skladba stravy 

a nepravidelné stravování. Mají příliš vysoký 
energetický příjem způsobený nadbytkem 
tuků a jednoduchých cukrů v potravinách. 
V jídelníčku jim chybí ovoce a zelenina, 
ale dopřávají si hodně soli,“ upozorňuje 
předsedkyně Národního vědeckého výboru 
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.
Právě sůl je velkým problémem, jak 
ukázal i průzkum publikovaný Evropskou 
unií v roce 2014. Čeští muži průměrně 
konzumují 16,6 g, ženy 10,5 g soli denně. 
U dětí překračuje konzumace soli 

doporučené 
množství již 
v předškolním 
a školním věku. Je to podobné jako 
u příjmu cukru – tím, že si děti zvykají 
od batolecího věku na výrazně slanou 
chuť, vyžadují ji i v dalších letech a vybírají 
si záměrně jídla nadměrně slaná, aby 
uspokojily naučené potřeby.
Mezi nejvýznamnější zdroje příjmu soli 
přitom patří chléb a pečivo, které se 
na celkovém množství soli podílejí 20 až 
30 %. Nejvíce jí přijímáme z vyrobených 
a zpracovaných potravin (80 %), pouze 
10 % připadá na přídavek soli při vaření 
a dosolování a 10 % soli obsahují 
potraviny přirozeně. Z doporučené 
pětigramové denní dávky tak připadá 1 g 

na vlastní solení a dosolování a 4 g na sůl 
v potravinách. 
Přitom vybrat si nepřesolené pečivo nemusí 
být tak složité, jak se zdá. Zaprvé je třeba 
se vyhnout pekařským výrobkům viditelně 
posypaným krystalky soli, za druhé hledat 
její obsah v nutričních údajích na obalech 
produktů. Od věci také není zeptat se 
personálu v prodejně.

Jak snížit příjem soli:
•   nedosolovat jídlo na talíři
•   postupně snižovat její příjem 
•   nahradit sůl bylinkami, kořením, 

česnekem, ořechy
•   zvýšit příjem čerstvé zeleniny a ovoce 
•   kontrolovat složení potravin a hlídat 

obsah soli na obalech potravin
•   vařit z čerstvých surovin

Jak číst etikety?
Právě kontrola obsahu soli na etiketách 
potravin přitom může být kamenem úrazu 
– nutriční složení potravin totiž sleduje 
pouze 5,6 % spotřebitelů. Důvodem může 
být, že pouze necelá pětina (18,9 %) rozumí 
výživovým hodnotám na obalech potravin. 
Velká část populace (42,7 %) nevěnuje 
pozornost informaci o množství soli vůbec, 
na druhou stranu 32,4 % respondentů 
se snaží upřednostnit výrobky s nižším 
obsahem soli. „Nadbytečný příjem soli 
zvyšuje krevní tlak, který stojí v pozadí 
nemocí srdce a cév. Zvyšuje chuť k jídlu, 
proto nepřímo souvisí i s obezitou. 
Vysoký příjem soli vede k osteoporóze, 
zatěžuje ledviny a přispívá k nevhodným 
stravovacím návykům. Hodně slané 
potraviny  jako chipsy, fast food, uzeniny, 
sýry bývají celkově chuťově výrazné, 
určené k rychlé konzumaci a přejídání,“ 
vysvětluje endokrinolog a obezitolog 
MUDr. Petr Hlavatý. 

zaostřeno

•  Konzumovat jen v omezené míře velmi slané potraviny jako chipsy, pokrmy fast foodu, 
solené oříšky, uzeniny, čínské polévky.

•  Do denního příjmu zařadit méně slané potraviny jako těstoviny, vajíčka, ryby a sýry 
typu cottage nebo mozzarella.

•  Ve velké míře konzumovat ovoce a zeleninu, které neobsahují žádnou přidanou sůl.

Jaké potraviny si vybírat?
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zaostřeno

Jak se změnilo stravování Čechů za po-
sledních dvacet let?
V průměru určitě konzumujeme menší 
množství živočišných tuků, jíme více ryb, 
zvýšila se spotřeba zeleniny a ovoce, 
zejména exotického. To jsou pozitivní 
trendy. Nemůžeme ale být spokojeni se 
vším. Naše dieta stále obsahuje zbyteč-
ně moc kalorií, zůstává i vysoký příjem 
sacharidů, zejména jednoduchých, rybí 
pokrmy nadále představují spíše vzácnost 
na našich stolech. 

Je obezita Čechů způsobena nedo-
statečnou pohybovou aktivitou, nebo 
nesprávným složením jídelníčku?  
Obecně platí, že větší význam v udr-
žování správné tělesné hmotnosti má 

složení diety a její kalorický obsah než 
pohybová aktivita. To ale neznamená, 
že pohyb není důležitý. Naopak. Studie 
prokázaly, že osoby s obezitou nebo 
nadváhou, které jsou fyzicky aktivní, 
mají lepší prognózu nežli štíhlí, kteří se 
nepohybují. Ve všech případech se také 
obě základní příčiny obezity, tedy nad-
měrný kalorický příjem a nízká pohybová 
aktivita, kombinují. Větší podíl bych ale 
přičítal nesprávnému jídelníčku.

Jak jsou na tom Češi s dodržováním 
správné životosprávy?
V dlouhodobém horizontu se výživa 
v České republice jistě zlepšila, ale záleží 
na srovnávaných obdobích. Zatímco 
v devadesátých letech minulého století se 
významně snížila konzumace živočišných 
tuků a zvýšila se spotřeba ovoce a ze-
leniny, další „zlom“ ve výživě už nena-
stal a stravovací návyky zůstávají spíše 
neměnné. Lze říci, že máme v dodržování 
pravidel správné životosprávy rezervy 
a zcela jistě se můžeme zlepšovat. 

Jak udržovat cholesterol v normě? 
Hlavními „regulátory“ hladin choles-
terolu jsou nasycené mastné kyseliny, 
typicky zastoupené v produktech 
živočišného původu. Snahy o snížení 
hladiny cholesterolu v krvi musí tedy 
zahrnovat snížení konzumace živo-
čišných tuků. Důležitým regulátorem 
koncentrace cholesterolu v krvi je také 
konzumace tzv. rostlinných sterolů/
stanolů. Tyto látky mají schopnost 
snižovat hladinu cholesterolu v krvi asi 
o 10 %. Součástí zdravé diety musí být 
konzumace kvalitních proteinů, malé 
zastoupení jednoduchých sacharidů 
a nízký obsah soli. Tato opatření neo-
vlivňují hladiny cholesterolu bezpro-
středně, ale patří mezi základní prvky 
zdravého stravování.

Jak velký podíl na cévních onemocně-
ních má typicky česká, těžká kuchyně?
Odhadnutí podílu české kuchyně na míře 
cévního rizika je složité. Víme ale, že 
změna jídelníčku s omezením konzumace 
živočišných tuků přispěla největší měrou 
k poklesu úmrtnosti na oběhová onemoc-
nění pozorovaná po roce 1990 u nás, která 
se snížila téměř o jednu polovinu. Celých 
40 % tohoto úspěchu bylo možné vysvětlit 
snížením hladiny cholesterolu v důsledku 
změn jídelníčku.
 
Co je nejdůležitější změnit na našem 
životním stylu? 
Několikrát jsme se zmínili o důležitosti 
snížení spotřeby nasycených tuků. Ne-

V dlouhodobém horizontu 
se výživa v České republice 
zlepšila, ale pořád 
máme co zdokonalovat.  
O životosprávě Čechů jsme 
si povídali s docentem 
MUDr. Michalem 
Vrablíkem, Ph.D., 
internistou, preventivním 
kardiologem 
a spolupracovníkem 
iniciativy Vím, co jím a piju.

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv Michala Vrablíka

Ve složení potravin 
se spotřebitel 
snadno ztratí
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zaostřeno
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méně důležitým předpokladem dobrého 
cévního zdraví a správného fungování 
metabolismu je omezení konzumace 
sacharidů, zejména pak jednoduchých 
cukrů. V této souvislosti připomeňme 
jejich významný zdroj – nápoje slazené 
přirozenými sladidly. Dále je třeba zmínit 
omezení spotřeby soli maximálně na 5 g 
denně, což je jedna kávová lžička, a zvý-
šení spotřeby ovoce a zeleniny vedoucí 
k vyššímu podílu vlákniny ve stravě, která 
je také velmi žádoucí.

Čím je u nás způsoben nadměrný 
příjem soli?
Většinu soli konzumujeme skrytou v po-
travinách, nejvíce pak v těch, které si 
nepřipravujeme sami – polotovary, jídla 
v restauracích. Obliba a vysoká spotře-
ba uzenářských výrobků nás napadne 
jako další z příčin. Ale méně zřejmý 
se jeví stejně důležitý zdroj soli v naší 
stravě – pekárenské výrobky. Nedáv-
no provedená analýza dvaceti druhů 
pečiva provedená iniciativou Vím, co 
jím a piju ukázala nevyhovující stav: jen 
11 z testovaných výrobků obsahovalo 
nízké množství soli, ostatní normu pře-
kročily. Sůl se obecně v potravinářském 
průmyslu používá nadměrně, protože 
má řadu „technologických“ výhod. 

Kromě zvýraznění chuti zvyšuje soudrž-
nost potravin, působí jako konzervant, 
ovlivňuje i barvu výrobku.

Jak vybírat potraviny, které obsahují 
„zdravé“ množství soli?
Jistě je možné sledovat štítky s nutrič-
ními obsahy soli, které ale nejsou často 
informativní a navíc se v nich spotřebi-
tel snadno ztratí. Toto je jedna z výhod 
jednoduchého značení, které si sledo-
vání obsahu soli a současně kontrolu 
ostatních nutrientů bere na starost. 
Takto  funguje například logo Vím, co 
jím, které může být uděleno pouze po-
travině s doporučeným množstvím soli, 
přidaných cukrů, nasycených a trans 
mastných kyselin.

V době dovolených se často stravujeme 
středomořskou stravou, která má velké 
zdravotní benefity. Proč je obtížné 
správné stravovací návyky dodržet 
i doma po návratu?
Důvodů, které zodpovídají za neúspěch 
„importu“ zdravějšího středomořského 
stravování, můžeme najít celou řadu.  
V této souvislosti si připomeňme, že 
právě středomořská dieta se ukázala jako 
jedna z nejprospěšnějších z hlediska vlivu 
na riziko srdečně-cévních onemocnění.

Proč je u nás stále nedostatečný příjem 
ovoce, zeleniny a ryb?
Můžeme spekulovat o podobných 
příčinách jako u neúspěchu importu 
středomořské diety. Tradice, nedo-
statek času k přípravě a možná i eko-
nomické příčiny můžeme „obvinit“ 
z nadále neuspokojivého stavu při 
pohledu na prostřené stoly v českých 
domácnostech. Zlepšili jsme se, o tom 
jednoznačně hovoří statistiky, ale ještě 
větší kus práce v tomto směru nás čeká.

Podle testu iniciativy Vím, co jím 
a piju mohou ležet v prodejně hned 
vedle sebe chléb s normálním množ-
stvím soli a chléb přesolený. Jak se 
tedy v nabídce obchodů orientovat?
Nejjednodušším kritériem se jeví 
volit takové typy pečiva, které nejsou 
posypány viditelnou krystalickou solí. 
U balených typů můžeme vyhledat 
obsah soli na nutričním štítku – u pečiva 
je horní hranice množství soli stanovena 
na 1,2 g soli na 100 g výrobku. Lze 
se také informovat u obchodníka. 
Nedělejme si ale iluze, tímto pátráním 
se náš nákup pravděpodobně dosti 
prodlouží. Již zmíněné logo Vím, co jím 
u výrobku zaručuje nejen správný obsah 
soli, ale také ostatních živin. 
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Připravila Jana Uhlířová, Eva Leňová, foto shutterstock

„Z orgánů v našem těle je na působení 
letních energií nejvíce citlivé srdce  
a tenké střevo. O srdce je třeba pečovat  
i proto, že ovlivňuje naše duševní  
a emoční rozpoložení, psychiku 
i vědomí a podle taoistů je také sídlem 
našeho ducha. Zdravé srdce dává 

jasnost mysli, normální reakce a pocity 
radosti. V opačném případě máme 
chaotické myšlení a zhoršené vnímání, 
mohou se objevit i poruchy spánku 
či bušení srdce provázené nočním 
pocením,“ vysvětluje Eva Leňová 
z Akademie léčivé výživy.

Úleva pro srdce
A jak tedy srdci v létě ulevíme? „Přetížené 
srdce kromě lásky nejlépe posílí pohyb  
a hořká chuť. Hořká chuť se z moderního 
jídelníčku bohužel vytrácí, ovšem právě 
léto je dobou, kdy jsme ochotni ji zařazovat 
nejvíce. Hořká je totiž typickou chutí 
zelených salátů, čekanky, rukoly, řeřichy, 
ale hořké jsou také opečené oříšky, semínka 
nebo kvalitní panenský olivový olej, “ 
doporučuje Eva Leňová. Během teplých 
ročních období bychom měli dávat pozor 
i na tenké střevo, jehož správná funkce 
ovlivňuje nejen schopnost vstřebávat živiny, 
ale zprostředkovaně i termoregulaci a kvalitu 
krve. Porucha funkce tenkého střeva se může 
projevit nedostatečnou schopností krve 
rozvádět živiny, někdy dochází až k ucpávání 
cév a bolestem na hrudi. 

Ten léta žár
Nejvhodnější pokrm pro období léta 
představují lehké zeleninové polévky, které 
nám dodají dostatek tekutin  
i živin a jsou dobře stravitelné. Můžeme  
je zavařovat obilovinami, pro léto je typická 
a velmi oblíbená kukuřice,  
z luštěnin se doporučuje čočka.  
Kořenové zeleniny používáme méně,  
zato by na talíři neměly chybět zelené  
natě a mořské řasy. Doporučuje se jíst 

Pro mnohé nejoblíbenější roční období je konečně tady a tělo 
si přímo říká o změnu v jídelníčku. Stejně jako se mnohdy 
odlehčí náš letní denní program i náš organismus si zaslouží 
dávku zdravých a lehkých potravin. Podle staré taoistické 
filosofie je léto obdobím horka a sucha, kdy energie směřuje 
ven a je expanzivní – prýští a tryská do všech stran.

Jak se stravovat          
v létě?

na prázdniny
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na prázdniny

Ingredience: 600 g bílého chřestu, 3 velké kedlubny, 1,5 dl kokosové 
smetany, sůl, muškátový oříšek, na zdobení: naklíčená semínka – slu-
nečnice, brokolice, bazalka, olivový olej
Postup: Chřest oloupeme a odkrojíme spodní dřevnatou část. Nakrájíme 
na cca 2 cm kousky. Vodu uvedeme do varu a rozkrájené kedlubny i chřest 
dáme na zhruba 15 minut vařit do osolené vody. Obojí rozmixujeme do 
krémové konzistence. Přidáme smetanu na zjemnění a dochutíme na-
strouhaným muškátovým oříškem. Podáváme s naklíčenými semínky 
slunečnice nebo brokolice, s lístky bazalky a pokapané olivovým olejem. 

Ingredience: hrst natural kešu ořechů, 1 velká salátová okurka, ½ lžíce 
čerstvé citronové šťávy, 1 lžička panenského olivového oleje, čerstvý 
kopr, 1 až 2 stroužky česneku (lze vynechat), nerafinovaná sůl
Postup: Kešu ořechy namočíme do studené vody nejméně na 2 hodiny, 
nejlépe přes noc. Oloupeme okurku a nastrouháme ji nahrubo. Okurku 
dáme do sítka, sítko na misku. Trochu vody z okurky vymačkáme a pře-
lijeme do skleničky. Nastrouhanou okurku vložíme do misky. Namočené 
kešu ořechy slijeme a vložíme do mixeru. Přidáme k nim citronovou šťávu, 
trošku okurkové vody (polévkovou lžíci), kopr a vylisovaný česnek. Umi-
xujeme do krémova. Krém vyklopíme do misky s nastrouhanou okurkou 
a promícháme. Ochutnáme, přisolíme dle chuti, případně zakápneme oli-
vovým olejem.

Ingredience: 1 litr vody, 3 lžíce chia semínek, šťáva z 1 limetky, čerstvá 
máta, med, javorový sirup nebo přírodní cukr
Postup: Nejdříve rozmícháme chia semínka se 150 ml vody ve skleničce.  
Během 15 minut několikrát promícháme, jinak by se na hladině vytvořila 
krusta. Poté dáme chia semínka do větší nádoby a smícháme s ostatními 
surovinami.

Ingredience: 1 velká cibule, 3 stroužky česneku, ½ lžičky sušeného 
chilli, 4 zralá velká rajčata, 1 velká zelená paprika, svazek čerstvého 
koriandru, olivový olej
Postup: V hrnci na sebe vrstvíme cibuli, česnek, chilli. Toto zalijeme oli-
vovým olejem. Přidáme rajčata, papriku, čerstvý koriandr, sůl. Necháme 
dusit na mírném ohni. Ve chvíli, kdy zelenina pustí šťávu, dolijeme vodu. 
Vaříme doměkka, již není třeba dochucovat.

KRÉMOVÁ POLÉVKA  
Z CHŘESTU A KEDLUBNY

LETNÍ POLÉVKA    
Z RAJČAT A PAPRIK

VEGANSKÉ   
RAW TZATZIKI

CHIA LIMONÁDA

to, co právě roste, a vařit vše kratší dobu. 
Vařená zelenina by i v létě měla tvořit základ 
naší stravy, krájíme ji na menší kousky 
a omezujeme příjem bílkovin, hlavně v podobě 
masa a vajec. Konceptu pěti elementů, který 
pochází z tradiční čínské medicíny, odpovídá 
současná módní vlna letního grilování. Maso, 
které je svou podstatou horké, upravíme na 
ohni a pojídáme v období velkého horka,  
ve společnosti přátel a rodiny, která nás  
také rozehřívá.

Ochladí vás tofu
Své přehřáté srdce si můžeme zchladit také 
ovocem, kterého si v létě dopřáváme více, 
stejně jako dalších syrových ochlazujících 
potravin, zejména ve formě salátů, 
dochucených umeoctem, jablečným octem 
nebo šťávou z citronu, a krátkodobě  
kvašené zeleniny. Do jídelníčku zařazujeme  
i více ochlazujících potravin, jako je třeba 
tofu nebo kvalitní jogurt. V letních  
měsících je také vhodné méně solit  

a používat méně tuku a jako prevenci proti 
přehřátí organismu se doporučuje zvýšit 
příjem tekutin. Nejlepší je slabý  
vlažný čaj bancha, v horkých dnech  
i voda s jablečným octem. Občas lze přidat 
i pár kapek citronu, nebo plátek pomeranče. 
Výborně ochlazuje rovněž čaj z opraženého 
ječmene. Je vhodné si dát pozor  
na mražené výrobky, zmrzliny a ledově 
studené nápoje, které nám zbytečně 
oslabují trávení. 
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křížovka
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PR článek

 INZERCE

Činnost firma zahájila v roce 1992 jako součást akciové společ-
nosti Tipa se sídlem v Třebíči. Tehdejší sortiment tvořily pouze 
nanuky na dřívku. Postupem času se závod rozšiřoval o výrobní 
a skladové prostory i o strojní zařízení a dopravní prostředky. 
Od roku 2007 se firma transformovala na akciovou společnost a je 
vlastněna výhradně akcionáři z České republiky, takže se jedná 
o výhradně českého výrobce. Firma má 80 stálých zaměstnanců 
a v letní sezoně, kdy se vyrábí 7 dní v týdnu na 3 až 4 linkách 
nepřetržitě, zaměstná dalších 100 lidí z regionu. 
Sortiment zboží tvoří více než 200 různých výrobků a kromě 

zmrzliny na dřívku jak odlévané, tak extrudované, 
firma rovněž vyrábí ruskou zmrzlinu, kornouty, 

kelímky, dorty, gastro vany a další 
specifické výrobky dle přání 

zákazníka. 
TIPAFROST, a.s. disponuje 
certifikací IFS, která je v po-
travinářství jednou z nej-
přísnějších v současnosti 
a garantuje vysokou 
kvalitu a bezpečnost vý-
robků. Rovněž o vysoké 
kvalitě našich výrobků 
vypovídá schvále-
ní našeho závodu 
Krajskou veterinární 
správou, která u nás 

provádí veterinární 
dozor. Našemu závodu 
bylo přiděleno číslo 
CZ 222, které umožňuje 
i vývoz výrobků do EU. 

Dále firma rovněž vlastní 
nejrůznější certifikace kvality potravin, jako například Klasa 
a Český výrobek.

Jednou z novinek, se kterou firma přichází na letošní trh, je 
rakytníková zmrzlina. A proč byl jako výchozí surovina zvolen 
právě rakytník řešetlákový? Je nazýván rostlinou budoucnosti 
pro své pozitivní účinky na lidské zdraví a vysoký obsah bio-

logicky aktivních látek. Například obsah 
vitaminu C v plodech rakytníku je až 
25x vyšší než v citrusových plodech. 
Rakytník řešetlákový využívali již 
v lidovém léčitelství Tibeťané, 
obyvatelé Sibiře, Mongolska 
a některých oblastí Číny.
Plody rakytníku zasluhují zvláštní 
pozornost právě díky obsahu vitaminů C a P a znásobení jejich 
účinků. Vitamin P nejenom posiluje kapiláry cév, ale také svojí pří-
tomností zabraňuje rozkladu vitaminu C a zvyšuje jeho působení. 
Kromě vitaminu C je rakytník výbornou zásobárnou vitaminu A, 
dále organických kyselin a má značné biostimulační účinky, díky 
nimž podporuje imunitní systém.
Užívání rakytníku je proto vhodné při nejrůznějších virózách 
a chřipkách, kdy je potřebné doplnit vitaminy a posílit imunitu. 
Ale rakytník zajišťuje nejen rekonvalescenci při nachlazeních. Vy-
nikající je pro očistu organizmu od toxických zplodin a doporučuje 
se jako obranná látka proti následkům civilizačního stresu.
Mnoho důvodů pro vyzkoušení rakytníkové zmrzliny, nemyslíte? 

Třebíčská společnost TIPAFROST, a.s., která 
již 24 let vyrábí a dodává mražené krémy 
nejen do obchodních sítí v naší republice, 
ale i do zahraničí, zejména zemí EU, je stálicí 
na našem trhu. Řadí se mezi nejvýznamnější 
výrobce v tuzemsku a disponuje výrobní 
kapacitou 10 milionů litrů našlehané směsi 
ročně, což zajišťuje konkurenceschopnost 
i v mezinárodním měřítku.

TIPAFROST, český dodavatel 
zmrzliny z Vysočiny



www.svetpotravin.cz22

naše testování
rubrika podporována

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 shutterstock, Michal Pavlík

Řeklo by se, že na tak jednoduché přípravě 
není moc co zkazit. Vždyť co na tom může být 
tak složitého? Stačí rozkrojit sýr, podle chuti 
ho okořenit, přidat cibuli, česnek, fefronky, 
nové koření, bobkový list a případně další 
oblíbené kořenicí přísady, naložit do oleje 
a pak jen bez jakékoliv další námahy čekat, až 
se pochoutka rozleží přesně tak, jak to máme 
rádi. Chyba lávky, alespoň tedy v případě 
produktů kupovaných.

Pátrání po dokonalé konzistenci
První a bohužel ne poslední věcí, která 
nás poněkud nemile překvapila, byl velmi 
omezený výběr. Že už by nakládaný hermelín 
nikdo nekupoval? Ať jsme se v pražských 
supemarketech snažili, co jsme mohli, 
víc než pouhé čtyři vzorky se nám objevit 
nepodařilo. Přitom v případě podobné 
hospodské poživatiny – utopenců – byl výběr 
nesrovnatelně větší. A když už jsme u toho 
nákupu – nezapomeňte pečlivě zkontrolovat 
datum spotřeby. Za prvé proto, abyste 
si omylem radostně nevhodili do košíku 

pochoutku prošlou, za druhé proto, že vám 
datum do značné míry napoví, jakou zhruba 
konzistenci můžete očekávat a nakolik by 
se mohla blížit té vaší oblíbené. Pokud máte 
rádi sýry s vnitřkem téměř tekutým, pak 
jistě sáhněte po sýru co nejvíce uleženém 
a počítejte samozřejmě s mnohem větší 
chuťovou výrazností. 

Nakládaný zajíc v pytli
Dva z námi zakoupených vzorků byly klasické 
české hermelíny, zbylé dva camemberty, tedy 
dalo by se říct vzory, podle kterých český 
hermelín vůbec vznikl. Říká se, že do ženy 
a do melounu nevidíš, ale autor tohoto 
slavného citátu asi nikdy neviděl vzorek 
sýru Varmuža, který má téměř celý obal 
popsaný nápisy, takže se na první zkušební 
pohled v obchodě o sýru nebo ingrediencích  
nedozvíte vůbec nic. Nezbývá tak, než si 
domů odnést opravdu nakládaného zajíce 
v pytli.  U obou vzorků o hmotnosti 500 g 
byla navíc jednotlivá kolečka sýrů rafinovaně 
naskládaná kolem obvodu tak, aby vytvářela 

Věrný kamarád hospodského utopence a půllitru čerstvě načepo-
vaného piva patří k oblíbené klasice nejen letní kuchyně. Nejraději 
ho máme správně uleželý a okořeněný,  neutopený v oleji,  
s křehkou paprikou nebo okurkou. Tak dělá nakládaný hermelín 
čest svému královskému jménu. Alespoň v našich představách 
nebo doma naložený. To nad nakládaným sýrem kupovaným aby 
jeden zaplakal, odhodil příbor a běžel si googlovat recept...

Velké sýrové 
zklamání

NAKLÁDANÝ HERMELÍN
Doba přípravy: 15 minut, 5 kusů hermelínu

Ingredience: 5 hermelínů, 1 až 2 cibule, 5 fefe-
ronek, 10 stroužků česneku, 30 kuliček celého 
pepře, 15 kuliček nového koření, 3 bobkové 
listy, sůl, mletá sladká paprika, 3/4 l slunečni-
cového nebo olivového oleje

Postup: Hermelíny rozkrojíme, vnitřní 
strany pomažeme česnekem a posype-
me mletou paprikou. Spojíme. Sýry také 
můžeme nakrájet na kostky nebo větší 
kousky. Kolečka nebo kousky sýru poté 
vrstvíme do sklenice, jejíž dno jsme posypali 
nakrájenou cibulí. Vrstvy sýra prokládáme 
kousky nakrájené cibule, česneku, feferon-
kami a bobkovým listem, přidáme pepř 
a nové koření. Zalijeme olejem tak, aby byly 
všechny ingredience ponořené, dobře uza-
vřeme a necháme zhruba týden proležet. 
S ingrediencemi můžeme experimentovat 
podle své chuti – nálev se dá připravit také 
s tymiánem, provensálským kořením či roz-
marýnem, sladkou paprikou, olivami, s kari 
kořením a houbami.



www.svetpotravin.cz 23

naše testování

dojem plnosti, ale po otevření obalu nás čeká 
jen smutný pohled na velkou hromadu cibule 
a papriky ve středu plastové krabičky. Tenhle 
trik možná ocení marketingový odborník, ale 
určitě ne nedejbože hladový spotřebitel. 
Obě větší balení camembertů se v podstatě 
lišila svou konzistencí a chutí – zatímco 
u vzorku Varmuža bylo jasně znát, že má 
sýr jen pouhé dva dny do konce záruky 
a po 15 minutách na talíři se nedočkavě 
rozlil do všech světových stran, u vzorku 
Toppo, který měl do konce data spotřeby 
ještě celý týden, byla konzistence výrazně 
tužší a chuť výraznější. Oba vzorky byly 
shodně doprovázeny rozměklou cibulí 
a paprikou, ale nijak výrazněji nás 
neokouzlily. Nejspíš proto, že jsme ještě 
netušili, co nás čeká dál. A že může být i hůř. 

Hvězda večírku?
Dalším hodnoceným byl totiž Hermelín Atlantik, 
který se bohužel kvůli příliš natěsno vmáčknuté 
feferonce nedokázal na testování dostavit vcelku. 
Výrazný estetický zážitek z úplně rozpadlého, 
na kousky odděleného sýra pak korunoval 
přilepený bobkový list a nemožnost pokrm 
vůbec vydolovat z plastové krabičky. Osamělý 
strávník se s tímhle neplánovaným sýrovým 
salátem asi popere, ale neumíme si představit, 
jak tuhle parádu třeba servírovat na nějaké 

domácí party... Feferonka ale zničením obsahu 
krabičky ještě neřekla své poslední slovo – to 
přišlo až s ochutnáním. Jen naprosto minimální 
počet kousků byl její vysoce pálivou chutí 
nepoznamenán, a to celkový zážitek z tohoto 
produktu nevylepšilo. Přesto neskončil poslední. 
Tuto „čest“ přenechal naprosto nudnému 
vzorku Banquette, který sice dorazil celý, správně 
rozříznutý a vhodně ochucený, ale skoro bez 
cibule, zato s početnými kuličkami černého pepře, 
které nenápadně zapadávají do hmoty měkkého 
sýru a zákeřně tam číhají na naše zuby. Celý tento 
tristní zážitek je navíc doprovázen podivuhodnou 
pachutí, kterou jsme nebyli schopni identifikovat.

Doma je doma
Nevýhodou kupovaného nakládaného 
sýru je, že s jeho konzistencí ani chutí 
neuděláte na talíři už vůbec nic. Dochutit 
se dá jen obtížně, doležet ještě hůř. Navíc 
stačí jediná přísada, která vám nevyhovuje, 
jako v našem případě pálivá paprika, která 
dokázala svou výraznou chutí obohatit 
téměř každý kousek sýra, nebo kuličky 
koření schované v sýrové hmotě, a máte 
zkažený celý zážitek. A proč by se měl 
člověk při svačině trápit? Tím spíš, když tyto 
položky nepatří k nejlevnějším v nákupním 
košíku a není vůbec složité si tuto českou 
klasiku připravit doma sám. 

Název  Varmuža Nakládaný 
Camembert

Výrobce  Delimax Hodonín
Cena za balení 75,90 Kč
Hmotnost 500 g
Složení:  40 % camembert (mléko, mlék. kultura, 
sůl, Penicilinum candidum, syřidlo), upravená ci-
bule (cibule, konzervant: benzoan sodný, sladidlo: 
sodná sůl sacharinu), steril. kapie (kapie, ocet, sůl, 
cukr, koření), suš. česnek, steril. feferonky

Název  Atlantik hermelín

Výrobce  Atlantik produkt Třešňák, 
Sedlčany

Cena za balení 43,90 Kč
Hmotnost 150 g
Složení: 45 % hermelín (mléko, sůl, mlék. 
kultura, Penicilinum candidum), řepk. olej, 
cibule marin., feferonka steril., 0,3 % česnek, 
koření, suš. rajčata, sůl, přír. aroma (česn., 
paprikové, chilli)

Název  Toppo Camembert

Výrobce  Delimax Hodonín
Cena za balení 69,90 Kč
Hmotnost 500 g
Složení: 40 % camembert (mléko, mlék. kultura, 
sůl, Penicilinum candidum, syřidlo), 16 % cibule 
(cibule, konzervant benzoan sodný), 2 % steril. 
kapie, 2 % suš. česnek, 1 % steril. feferony, nálev 
(voda, ocet, sůl, látka zvýr. chuť a vůni: glutaman 
sodný, česn. aroma), řepkový olej, koření

Název  Banquette Nakládaný 
Hermelín

Výrobce  Losica, Praha
Cena za balení 39,90 Kč
Hmotnost 160 g
Složení: 50 % hermelín (mléko, smetana, sůl, 
mlék. kultura, Penicillium candidum), 34,4 % 
rostl. olej, cibule, kapie, česnek, koření 
 

Ani u tohoto vzorku obal neumožňuje 
okouknout sýry předem, celý střed je zaplněn 
cibulí a paprikou, na což spotřebitel přijde 
až po otevření. Camembert je dobře nalože-
ný, jeho chuť se příjemně snoubí s olejovým 
nálevem a paprikou. Konzistence není úplně 
rozpadavá, přesto po 15 minutách na talíři 
přechází do tekutého skupenství. Na rozdíl 
od prvního vzorku obsahuje sladidlo.

První, co na vás z balení vybafne, není sýr, ale 
překvapivě feferonka a zbytek krabičky pak už jen 
svědčí o jejich nerovném zápase, který sýr pohrál 
na plné čáře. Z malých kousků už jen těžko posle-
pujete celé úhledné kolečko, a tak nezbývá než 
pálivé kousky potupně dolovat. Pozor by si měli 
dávat i alergici – výrobek totiž může obsahovat 
stopy ryb, celeru, hořčice a vajec. Složení je navíc 
uvedeno neprakticky na dně kelímku.

Obal neumožňuje nahlédnout a zkontrolovat 
obsah balení již v obchodě, zato se můžeme 
dočíst výživové údaje. Balení obsahuje 4 porce 
po 75 g – pokud si tuto informaci přečteme před 
nákupem, vyhneme se zklamání při pohledu 
na záplavu cibule uvnitř. Také papriky je poměrně 
málo a i působení oleje na sýr by mohlo být znát 
výraznější. Navíc 300 g sýra tvoří víc než avizova-
ných 40 % obsahu.

Údaje včetně složení výrobku jsou uvedeny na víč-
ku, jen datum spotřeby je neprakticky na spodní 
straně obalu. V množství oleje plave jedno kolečko 
hermelínu s paprikou, kořením a cibulí v řezu. Tím 
je dochucení učiněno zadost, nálev tvoří jen olej. 
Sýr zůstává kompaktní, ale pohodu při konzumaci 
narušují kuličky koření, které číhají v sýru, a pa-
chuť, která zůstává v ústech. Může obsahovat celer, 
lepek, vejce, mléko, mléčné výrobky a hořčici.

2. 3.

1.

4.
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Když jsem je spatřila poprvé, tráva se leskla 
ranní rosou a slunce v mlžném oparu prohří-
valo vzduch. Velké stádo bizonů na obzoru 
rozsáhlých pastvin České Kanady se klidně 
páslo a z chování těchto obrů bylo cítit, že 
i za mohutnými ohradníky mají pocit být 
pány zdejší krajiny. Samci se svou výškou 

od 170 do 190 cm a délkou 370 cm působí 
jako monumentální díla přírody. Jakmile 
se dalo stádo sudokopytníků do pohybu, 
zachvěla se zem. Nejmohutnější kusy ve stá-
dě vypadají jako hory masa a svalů. Jejich 
hmotnost dosahuje až 1500 kg, vzdálenost 
rohů na mohutné hlavě může být až 50 cm 
a zjevem budí respekt. Zrak mají slabý, ale 
čich neomylný a rozeznávají na dálku sebe-
menší pohyb. Stála jsem nehybně na druhé 
straně ohrady a v ruce svírala klíčky od auta. 
Raději jsem si letmo ověřila, že tam pořád 
stojí. To mi dodalo pocit klidu, neboť jsem si 
uvědomila, že kdyby se bizon dal do běhu, 
dosáhne rychlosti až 50 km v hodině a je 
schopen ji udržet i déle než půl hodiny. 
Bizon americký platí za největšího savce 
amerického kontinentu. Existují dva pod-
druhy: bizon prérijní a bizon lesní. Pryč jsou 

doby, kdy bizoni byli pány prérií a ve své 
domovině se proháněli ve statisícových 
stádech. Dnes žijí v malých počtech na bi-
zoních rančích a je třeba poděkovat všem, 
kteří se o jejich záchranu zasazují. I přes tuto 
smutnou bilanci se ještě dá zažít dokonalá 
bizoní idylka. Na farmě v jihočeském Rožno-
vě nedaleko Slavonic se pase početné stádo 
a z toho pohledu skutečně dýchne na každé-
ho atmosféra jako na americkém Divokém 
západě. Česká Kanada na Jindřichohradec-
ku je pro bizony jako stvořená.

Na bizoním ranči
Jakmile dorazíte na ranč v Rožnově, ocit-
nete se tváří v tvář bizonovi. Dřevěná socha 
na nádvoří rožnovského ranče je věrnou kopií 
zdejšího nejvýznamnějšího plemeníka, kte-
rému se tu přezdívá Starosta. Osada Rožnov, 
obklopená lesy, loukami a pastvinami, leží 
v srdci přírodního parku Česká Kanada a spa-
dá pod obec Český Rudolec. Od roku 2007 
je místo též srdeční krajinou majitelů, Dirka 
a Evy van de Poel, kteří si zde před lety koupili 
ruinu statku ze 17. stol. a pustili se do chovu 
bizonů. Ty  importovali z Kanady a zhmot-
nili tak svůj dávný sen. Z lásky k bizonům 
vystavěli ranč, kde je dobře lidem i zvířatům. 
V ekologickém režimu obhospodařují 300 hek-
tarů travních porostů a věnují se chovu skotu. 

Maso bylo, je a bude. Napříč epochami a kulturami, nezávisle 
na chuťových preferencích a jídelních zvyklostech ovlivněných 
kulinární tradicí, se maso konzumuje všude na světě již odpradávna. 
Mělo by však být vždy servírováno v rozumném množství 
a podáváno s vážností, neboť benefit správně upraveného masa je 
pro naši výživu lepší než nasvědčuje jeho pověst. Zvláště pokud jde 
o maso získané pečlivým přístupem k přirozenému chovu zvířat.

Bizoni  
z České Kanady
Připravila Šárka Škachová, foto autorka
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Jak se staví sen
„Můj děda měl v Belgii, odkud pocházím, 
menší statek. I mým snem bylo mít jednou 
svou vlastní farmu. Mám rád adrenalin, 
toužil jsem vždy po chovu méně typického 
zvířete, a proto se bizoni stali jasnou volbou. 
S malým chovem jsem začal v Chlumu u Tře-
boně, ale to pravé přišlo až s koupí usedlosti 
v Rožnově,“ vypráví Dirk van de Poel a dodá-
vá: „Bizoni jsou velmi odolná a přizpůsobivá 
zvířata, proto jsou v našich podmínkách 
chovu celoročně venku na rozsáhlých 
pastvinách, kde jim to jde k duhu. V květnu 
se rodí telata a v tomto období bývá stádo 
ochranitelské a agresivnější. Býčci se po-
rážejí ve věku 3 až 4 let a jatečná výtěžnost 
je zhruba 30 %, což může pro někoho být 
neekonomické, ale pro mě finance nebyly 
hlavní důvod, proč jsem se odhodlal k chovu 
krásných bizonů.“ Pan Dirk se ženou Evou, 
která se stará krom jiného zejména o chod 
restaurace a penzionu, dokázali návštěvní-
kům ranče navodit pocit domácí pohody. 
Vsadili na rodinné prostředí, kvalitní služby, 
dobré jídlo a vstřícnou obsluhu, ale hlavně 
vrátili lidem i bizonům zase kus naděje, že 
v krásné krajině je místa dost pro všechny.

Kvalita, příslib požitku
Steak upečený tak, aby byl křehký, voňavý 
a šťavnatý, to je příslib chuťového zážitku. 
Zde na ranči to ani jinak neumějí. Kdo 
bizonímu masu jednou přijde na chuť, ten 
rád sáhne hlouběji do kapsy a za neotřelý 
zážitek si připlatí. Víte, že na svíčkovou 
u hovězího masa připadají jen pouhá 2 % 
z celkové hmotnosti zvířete? „Veškeré 
maso se zpracovává přímo u nás na far-
mě, kde máme vlastní bourárnu a poté 
je formou specialit nabízeno v našem 
restaurantu k ochutnání. Ta je spolu 
s penzionem součástí faremního agrotu-
ristického areálu,“ říkají majitelé. Restau-
race je útulná a jídelní lístek nabízí bizoní 
speciality, které jinde s tak autentickou 
atmosférou nenajdete. Bizoní maso je 

unikátní v tom, že v něm není skoro žádný 
tuk. V nabídce zdejší kuchyně najdeme 
krom klasických steaků, hamburgerů, 
klobásek, paštik či silných vývarů i několik 
dalších specialit, které za ochutnání stojí. 
Co říkáte na bizoní steak na seně, bizoní 
kuličky s pikantní omáčkou nebo tatarský 

biftek z čerstvě škrábaného masa? Zkusit 
můžete i smaženou bramborovou přílohu, 
tzv. bizoní seno. A čím dobré maso na talíři 
spláchnout? V Rožnově je to jasná volba. 
Objednejte si pivo! Originální svrchně 
kvašené pivo zn. Bizon je spojením české 
receptury s belgickou technologií. 

Na slovíčko s řezníkem
Milovníky masa jistě zajímá, jaké kousky 
bizoního masa jsou nejlepší, jak se dělí 
a za kolik se dají pořídit. Já za nejzají-
mavější považuji fakt, že bizoní maso se 
vyznačuje nízkým obsahem tuku a cho-
lesterolu. Ve 100 g bizoního masa není 
víc než 2,42 g tuku a maso se vyznačuje 
vysokým obsahem minerálních látek 
a hodnotných bílkovin. Chutí připomíná 
hovězí s příjemnou stopou zvěřiny. Jeho 
největší předností je krom chuti i úprava. 
S tímto masem v kuchyni pobudeme 
o téměř polovinu kratší dobu než při 
úpravě hovězího. Bizoní maso je o mnoho 
křehčí, a to je jeho hlavní předností. 

Svíčková/Tenderloin je tím nejjemnějším. Při úpravě Filet mignon se steak krájí ze 
střední části šálu svíčkové. Je jemný a šťavnatý, ale je třeba počítat s menší velikostí 
(cena za 100 g je 225 Kč).

Roštěná/Striploin je steak z nízkého roštěnce. Maso je jemné a šťavnaté, vhodné pro 
pečení v kuse i na gril (cena za 100 g je 150 Kč).

Rib-Eye-Tomahawk je přední část z vysokého roštěnce, od oblasti žeber. Je to nejšťav-
natější maso na steaky. Tukové krytí dodává typickou chuť. Steak Tomahawk se připra-
vuje s žebrovou kostí (cena za 100 g je 150 Kč).

Sirloin je ze hřbetní části, tzv. roštěnce. Dělí se na zadní (nízký) a přední (vysoký).  
O zadním hřbetu se říká, že je libovější, ale na grilu jsou vynikající oba (cena za 100 g  
je 120 Kč).

Rumpsteak/zadní je část masa, kterou najdeme v horní části kýty a upravit ji lze jakko-
liv. Hodí se jak k pomalejší úpravě dušením, tak i k pečení vcelku, ale vynikající je rovněž 
na minutkovou úpravu jako steak (cena za 100 g je 125 Kč).

Základní dělení bizoního masa

Tato stará indiánská tradice uchovávání 
bizoního masa prožívá i dnes boom. Je 
to energetická bomba, kterou můžeme 
mít stále při sobě. Dávka na celý den 
se schová do kapsy a téměř nic neváží. 
Navíc se jedná o potravinu zdravou, 
vydatnou, neobjemnou a prakticky 
zabalenou. Dlouhá trvanlivost bez 
nutnosti skladování v chladu je dalším 
krokem k tomu, abychom JERKY označili 
za superpotravinu.  

Více informací na: www.bisonranch.cz

JERKY, SUŠENÉ 
BIZONÍ MASO 
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Tyto dóši podle ájurvédské filozofie řídí naše 
metabolické a duševní procesy a rovnováha 
mezi všemi dóšami je nezbytná pro udržení 
dobrého zdraví. Jsou-li tyto činnosti v rovno-
váze, prožíváme pocit pohodlí na psychické 
i fyzické úrovni. Jsou-li v nerovnováze, stává-
me se neklidnými a náchylnými k nemocem. 
Nastolit rovnováhu můžeme, pokud víme, 
jak tyto dóši pracují uvnitř a kolem nás. 
K tomu musíme vědět svůj typ dóši, tedy to, 
jaká energie v našem těle převládá a jakým 
stylem o sebe máme pečovat. Pochopíme 
například, že různé potraviny nám vyhovují 
odlišným způsobem nebo proč reagujeme 
na studené a horké či na stres různě.

Váta 
Lidé s převládající vátou mají typicky 
štíhlou postavu, podlouhlý obličej, úzké 
rty a suchou kůži se sklony k šupinatění. 
Mezi jejich charakteristické vlastnosti patří 
úzkostlivost, náladovost, melancholie, 
podrážděnost, ale i ráznost a verva jít 
do věcí naplno – tedy vynakládání vysoké 
energie v krátkém čase, sklony se přepínat, 
nepravidelný denní režim a proměnlivá 
chuť k jídlu. Jsou plní radosti a nadšení, 
pokud jsou v rovnováze, ale na stres 
reagují strachem, dělají si starosti a trpí 
úzkostí.

Pitta
Pokud u vás převládá pitta, máte 
nejčastěji světlou pleť a světlé oči, 
střední postavu, rovné vlasy, vystouplou 
bradu, středně velká ústa. Z typických 
vlastností převládají organizační 
a vedoucí schopnosti, otevřenost novým 
myšlenkám, nadšení pro velké cíle, 
bystrost, mnoho zájmů, výborná paměť, 
cílevědomost, sebevědomí a asertivita, 
soutěživost, ale také sklony          

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Cesta za zdravím 
podle ajurvédy
Pokud v dnešní hektické 
době hledáte životní 
rovnováhu, seznamte 
se s ájurvédou. Je to 
východní medicína, která 
pomáhá porozumět 
vlastní přirozenosti a léčí 
nastolením harmonie 
v lidském těle. Člověka 
chápe jako skladbu pěti 
elementů: vzduchu, 
prostoru, ohně, vody 
a země. Dva z nich potom 
vždycky tvoří základ jedné 
ze tří životních energií, tzv. 
dóš, jež se jmenují váta, 
pitta a kapha.
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Jak na stravování?
Je-li vaší dominantní konstitucí váta, pak jsou pro vás důležité 
teplo a hydratace. Váty potřebují režim i v jídle, tedy pravidelně 
a dobře jíst hlavně teplou stravu. Nerovnováha se snadno 
projeví únavou, úzkostí, nespavostí, bolestí svalů, zácpou, 
zvýšeným krevním tlakem a žaludeční neurózou. Jste-li váta:

•  Začněte svůj den pitím teplé vody, vodu pak pijte pravidelně po celý den. 

•  Přidejte do svého jídla kvalitní rostlinný olej.

•  Snažte se o vyváženost ve stravování, jídla hůře stravitelná zařazujte spíše v první polovině dne.

•  Pravidelně cvičte, nevynechávejte protahování.

•  Věnujte pozornost dennímu rytmu, dbejte na pravidelnost, aktivitu prokládejte odpočinkem, vyhněte 
se vyčerpání.

•   Vhodné koření: kopr, kumín, koriandr, bazalka, petržel, kurkuma, čerstvý zázvor, skořice, oregano, pepř, 
muškátový oříšek, hřebíček, fenykl, máta.

VYROVNÁNÍ VÁTY

Je-li vaší dominantní konstitucí kapha, pak jsou pro vás velmi důležité teplo 
a umírněnost.  Vhodné je pro kaphy omezit ve stravě tuky včetně rostlinných olejů. 
Ideální je konzumovat vařené pokrmy a čerstvou zeleninou. Disharmonie se může 
projevit únavou až apatií, pomalým trávením, přírůstkem na váze, otoky a alergiemi. 
Jste-li kapha:

•  Začněte svůj den pitím teplé vody s trochou citronu pro 
povzbuzení zažívání.

•  Hůře stravitelná jídla konzumujte spíše v první 
polovině dne, večer jezte velmi lehce.

•  Zařazujte do jídelníčku syrovou stravu, čerstvé 
syrové šťávy a teplý zázvorový čaj.

•  Fyzický pohyb je ideální hned ráno, aby se 
tělo rozehřálo.

•  Vhodné koření: šalvěj, koriandr, kari, pepř, zázvor, kopr, kumín, bazalka, petržel, muškátový oříšek, 
oregano, kurkuma, skořice, hřebíček, fenykl.

VYROVNÁNÍ KAPHY

Převládá-li u vás pitta, jsou pro vás velmi důležité ochlazování 
a alkalizace. Pro pitty jsou vhodná syrová a vegetariánská jídla 
a zaměření na pitný režim. Nerovnováha se projeví návaly horka, 
pocením, pálením žáhy, střevními potížemi, špatným spánkem a žízní. 
Jste-li pitta:

•  Začněte svůj den pitím teplé vody v zimě a chladné v létě, omezte konzumaci kávy a čaje. Hlídejte si 
termoregulaci, předcházejte přehřívání.

•  Zařazujte potraviny ochlazující jako ovoce a rýži.

•  Strava by měla být jednoduchá a spíše zásaditá, jídla hůře stravitelná lze zařadit v době oběda.

•  Jídelníček by měl obsahovat syrovou stravu, mírně kořeněná vařená jídla, zeleninu a ovoce, obiloviny 
a mléčné výrobky, menší množství ořechů a masa.

•  Součástí životosprávy by měl být fyzický pohyb, zařazený během chladnější části dne, naopak 
odpočinek a relaxace v nejteplejší části dne.

•  Vhodné koření: kopr, koriandr, fenykl, kumín, petržel, skořice, máta, kardamom, bazalka, anýz.

VYROVNÁNÍ PITTY
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alternativní stravování

k podrážděnosti ve stresu, tvrdohlavost, 
přehnaná ctižádost, sklon podléhat 
záchvatům vzteku a netrpělivosti, velká 
chuť k jídlu a zpravidla dobré zažívání.

Kapha
Lidé s dominantní kaphou mívají silnější 
postavu a sklon k obezitě, olivovou 
pleť, jemné vlasy a hluboký, mírný hlas. 
Charakteristickými vlastnostmi jsou 
stabilita a spolehlivost, věrnost, tichost, 
skromnost, svědomitost, přemýšlivost, 
schopnost soucitu a odpuštění, sklony 
k depresím, pomalost, ale i lenost a sklony 
k samolibosti. Mají nejvíce stálé nevý-
bušné energie a usilují o udržení harmonie 
a míru s okolím.

Ájurvéda a výživa
Výživa podle ájurvédy může připomínat stravu 
vegetariánskou. Dbá na příjem kvalitních sacha-
ridů, zeleniny a sezonních potravin. Důležitou 
roli hraje i momentální rozpoložení a psychický 
stav, na kterém záleží, zda zvolíme jídlo teplé, či 
studené, zeleninové či, sladké tak, abychom co 
nejvíce podpořili naši vitalitu a energii.

Vnímejte své pocity
Dnešní svět je rychlý a náročný. Je stále těžší 
se z životního tempa vymanit, uvolnit se, 
vnímat sám sebe a své pocity. Jde o uza-
vřený kruh, neboť právě člověk vyrovnaný, 
harmonický a srovnaný sám se sebou může 
světu nabídnout to nejlepší. Otázkou zůstává, 
zda lze přenést principy ájurvédy z Indie či Srí 

Lanky k nám, do uspěchaného života v České 
republice. Také nemá smysl si nalhávat, že 
případný přechod na ájurvédskou stravu 
a jiný způsob životosprávy je hladký a jed-
noduchý. Vyžaduje celkovou změnu života, 
zklidnění se a skoncování s mnoha zlozvyky 
i zvyky. Možná to ale není třeba brát hned 
od „podlahy“ a stačí si pro začátek z ájurvédy 
půjčit jen něco, třeba klid, s nímž se ke všemu 
včetně jídla přistupuje. Najděte si na jídlo 
čas, zkuste se vyvarovat rychlého hltání. 
Soustředěním na jídlo si ho i více vychutnáte. 
Většina onemocnění má počátek v nesprávné 
životosprávě a do ní zahrnujeme i stravu. 
Ájurvéda může být z tohoto pohledu cestou 
za zdravím. Vyžaduje silnou disciplínu jedince 
a ochotu naučit se vnímat svoje tělesné 
potřeby. 

•  Poslouchejte svůj instinkt. Pozorujte, jak se cítíte po konzumaci různých potravin, 
jak reaguje vaše tělo, vaše energie.

•  Vybírejte si k jídlu syrovou zeleninu, čerstvé a přírodní potraviny, co nejméně průmys-
lově a technologicky zpracované. 

•  Nebojte se využívat bylinky a koření. Podpoříte tak metabolismus. 

•  Vyvarujte se nadměrného solení.

•  Během jídla pijte jen minimálně.

•  Jezte pouze, když máte hlad, nekonzumujte nadměrné porce.

Hlavní zásady stravování

Sklenice teplé vody ráno nalačno, 
nejlépe s troškou bionta, a přes den 
zeleninové šťávy – mrkev, červená 
řepa, celer, jablko, zelí, případně vývar 
ze zeleniny. Celý den popíjejte teplou 
převařenou vodu nebo zázvorový čaj.

JEDNODENNÍ 
DETOXIKACE 
DLE ÁJURVÉDY
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Dnes učíte vařit spoustu lidí pomocí svého 
blogu, emailového kurzu a nápaditých 
kuchařek, ale kdo naučil vařit Vás?
Věřím v myšlenku, že člověk se naučí coko-
li, pokud tomu věnuje dostatečné množ-
ství času a chce se to naučit. Najít si pak 
zdroje nebo učitele už není takový pro-
blém. Vycházela jsem ze spousty kuchařek 
a kuchařské literatury, české i zahraniční, 
ptala jsem se, dívala se zkušeným kucha-
řům pod ruce, absolvovala jsem kuchařské 

učiliště, využívala internet k rešerším, ale 
především jsem pak vždycky šla do kuchy-
ně a vařila. 

Proč je vaření a jídlo obecně tak velké 
téma, vlastně až móda? Souvisí s návra-
tem ke kořenům? 
Podle mě spíš souvisí s tím, že si začíná-
me jako národ uvědomovat, že to s námi 
potravinářské koncerny nemusejí vždycky 
myslet nejlépe a že na prvním místě v žeb-
říčku jejich priorit není zájem o naše zdraví, 
ale o jejich finanční výkazy. Čím dál tím víc 
lidí si připouští, že věřit mohou především 
takovému jídlu, které si doma sami při-
praví a u kterého vědí, z jakých surovin se 
doopravdy skládá.

Podle čeho si vybíráte restauraci, do které 
se půjdete najíst? Jaké můžete našim 
čtenářům doporučit?
Vybírám si restaurace podle jídelních lístků. 
Snažím se z nich vyčíst, jaké techniky ku-
chař zvládá, zda není odkázán jen na rychlá 
minutková masa ve dvaceti variantách 
od každého, odkud asi bere suroviny, jak 
pracuje se sezonní nabídkou, jak vypadá 
jeho příprava a co se asi bude dít při objed-
návce a výdeji. Pokud tuším, že se v kuchy-
ni ozve: „Máňo, rozmraž mi v mikrovlnce 

další kotletu a hoď mi ji pak na pánev”, 
jdu jinam. Když vidím na jídelním lístku 
položku konfitované králičí stehno s más-
lovou zeleninou z Litoměřic nebo koláč se 
znojemskými meruňkami, asi to s velkou 
pravděpodobností půjdu zkusit. 

Jste maminkou čtyř dětí, jak to vypadá 
ve Vaší kuchyni? Máte předem na-
plánováno, co budete vařit, nebo dáváte 
prostor improvizaci? 
Je to tak půl na půl. Čtyři děti toho cel-
kem hodně snědí, takže se snažím šetřit 
si práci tím, že vařím větší množství jídla 
najednou a část si ho nechávám na druhý 
den. To mu pak trochu změním podo-
bu, abychom nejedli jen ohřívané jídlo 
ze včerejška. Jeden den si třeba dáme 
boloňskou omáčku se špagetami a druhý 
den tohle mleté dušené maso použiju 
jako náplň do tortillových placek, kam 
ještě přidám spoustu zeleniny a zakysané 
smetany. Stejně tak se snažím plánovat 
svačiny do školy, kam se často tenké plát-
ky pečeného masa hodí místo kupované 
šunky. Na druhou stranu ráda improvizu-
ju, protože není nad to, když si v obchodě 
nebo na trhu neplánovaně koupíte něco 
pěkného, čerstvého a voňavého a z toho 
pak hned uvaříte jídlo.        

Jana Florentýna 
Zatloukalová je 
vystudovanou inženýrkou 
ekonomie, maminkou čtyř 
dětí, autorkou kuchařek 
a blogu, který naučí vařit 
snad každého. Povídali 
jsme si s ní o tom, proč má 
i v době internetu cenu 
psát kuchařské knihy i jaké 
potraviny zařadit do svého 
jídelníčku v letním období.

Píšu 
kuchařky 
na pomezí 
beletrie

Připravila Jana Uhlířová, foto Jana Florentýna Zatloukalová
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Co by správné kuchařce nemělo nikdy 
chybět ve spíži a v lednici?
To je téma na celý článek. Samozřejmě 
mléko, zakysaná smetana, smetana, máslo, 
vajíčka (spousta vajíček), těstoviny, rýže, 
konzerva s tuňákem, rajský protlak, hladká 
mouka, olivový olej, kvalitní ocet, cukr, sůl, 
koření. Když k tomu po cestě domů z práce 
přidáte čerstvé maso a sezónní zeleninu, 
vždycky uvaříte aspoň pět zajímavých 
a rychlých jídel.

Jak se inženýrka ekonomie dostane k va-
ření a psaní? 
Omylem a neplánovaně. Celou základní 
a střední školu jsem neměla ráda sloh 
a nesnášela tělocvik. Paradoxně teď 
píšu knížky a trénuju na půlmaraton. 
Málokdo se věnuje té profesi, kterou 
vystudoval, ani já nejsem výjimka. Jen 
jsem se přizpůsobila tomu, jaké překážky 
a odbočky mi život přinesl do cesty. Vařit 

jsem musela začít proto, že odpovědnost 
za vhodnou stravu pro děti a pro muže ze 
mě jako matky a partnerky nikdo sejmout 
nemohl. Opravdu mi nezbývalo, než se to 
naučit. Psát jsem o tom začala až ve chví-
li, kdy mi došlo, že můžu být prospěšná 
nejen sobě, ale i jiným, které to mají 
s vařením podobně.

Má dnes cenu psát kuchařky, když je 
na internetu velké množství receptů 
zadarmo?
Samozřejmě, že ano. Na internetu sice na-
jdete všechno, co si usmyslíte, ale obvykle 
nepoznáte, zda tomu můžete i věřit. V tom 
množství receptů a receptových webů za-
niká důvěryhodnost autora a ztrácí se kre-
dibilita zdroje. Můžete se sice řídit různými 
indikátory, jako jsou hodnocení receptů 
prostřednictvím hvězdiček nebo množství 
a obsah komentářů pod receptem, ale už 
tomu věnujete svůj další čas, pročítáte, 
zvažujete, porovnáváte, přemýšlíte, zda 
to vyzkoušíte nebo zda budete raději 
hledat dál. Zato u tištěné kuchařky platíte 
za to, že můžete receptům věřit hned. Že 
je za vás někdo vyzkoušel a popsal, že je 
srovnal a utřídil tak, aby se vám s nimi 
dobře pracovalo, že ten někdo má svou 
autorskou čest a nebude vás vodit za nos, 
když už se rozhodl vydat své recepty for-
mou knihy.

Jak jste přišla na nápad napsat Ku-
chařku pro dceru, tedy podat pomocnou 
ruku dívkám, které s vařením teprve 
začínají? Myslíte, že pominula doba, kdy 
se dcery učily vařit od svých maminek?
Přestože vaření se opět dostává do po-
předí zájmu, většina mladých dívek 
stejně odchází z domova, aniž by uměla 
pořádně vařit. Buď na to s maminkou 
nenajdou společný čas, nebo náladu. 
Pravda je, že z domácích kuchyní téměř 
úplně vymizelo společné mezigenerační 
vaření, kdy se předávaly zkušenosti 
a recepty z matky na dceru i z babičky 
na vnučku. Bez přímé zkušenosti a pod-
pory se pak začíná vařit velmi těžko, 
takže právě tuhle důležitou část jsem se 
snažila vpašovat do Kuchařky pro dceru. 
Napsala jsem knížku tak, aby slečny 
a mladé ženy měly pocit, že s nimi stojím 
v kuchyni a povídám si s nimi.

Kuchařka pro dceru vyšla před osmi lety 
a stále se prodává ve velkém množství, 
momentálně pracujete na pátém vydání. 
Jak si vysvětlujete její úspěch? 
Ano, momentálně pracuju na pátém, 
značně přepracovaném vydání. Knížka už 
potřebuje po osmi letech na trhu přece jen 
trochu poupravit, obsahově i vzhledově. 
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Její úspěch vidím v tom, že to není klasická 
sbírka receptů, ale liší se od klasické 
kuchařky ve dvou zásadních ohledech. 
Jednak se jí můžete provařit od začátku 
do konce, od prvního receptu k posled-
nímu, aniž byste riskovali, že se musíte 
nejdřív prokousat dvaceti pomazánkami 
a dvaceti polévkami, abyste teprve pak 
mohli přejít k jednoduchému kuřecímu 
masu. Je uspořádaná podle obtížnosti, 
v počátečních receptech ukazuju základní 
návyky a principy vaření a na nich potom 
v průběhu knihy dál stavím. A za druhé, 
není to jen naučná literatura, ale kniha 
na pomezí beletrie. Napsala jsem do ní svůj 
příběh, zážitky z kuchyně, snažím se čte-
nářky bavit, upoutat, někdy i dojmout nebo 
rozplakat. Knížka je plná emocí, protože 
vaření se nedá odtrhnout od zbytku života.

Jak tedy s vařením začít?
Najít si recept, kterému beze zbytku 
rozumíte a u něhož si dovedete před-
stavit každý krok a každý úkon. Recept, 
který vám vysvětlí, jak poznáte, že je jídlo 
hotové. Podle takového receptu uvařte 
a pak to zase někdy jindy zkuste celé 
zopakovat s jiným jídlem. Nejsou špat-
ní kuchaři, jsou jen nevhodně napsané 
recepty. Pokud postupu nerozumíte, asi je 

psán pro jinak zdatné kuchaře, než jste vy. 
To ale neznamená, že si kvůli tomu máte 
dělat výčitky nebo se pokládat za nešiku. 
Jakmile pár jídel zkusíte, budete chtít po-
chopit i souvislosti mezi nimi, takže přijde 
na řadu základní seznámení s pravidly 
jednotlivých druhů tepelných úprav, 
jako je vaření, dušení, zadělávání, pečení 
a smažení, případně budete chtít vědět, 
proč určité recepty fungují a co je na nich 
důležitého. Právě o tohle vysvětlování se 
snažím na webu kucharkaprodceru.cz.

Kde nakupujete potraviny? Jak moc 
je pro vás důležitá kvalita? Sledujete 
například testy potravin?
Testy nesleduju, složení potravin ano. 
Než koupím nový výrobek, pořádně 
se podívám, z čeho se skládá. Pokud 
potřebuju něco tak obyčejného, jako 
je kysaná smetana, hledám na obalu, 
který z výrobků obsahuje škrob nebo jiná 
zahušťovadla a který je naopak poctivý. 
Jinak se snažím nakupovat co nejméně 
zpracované potraviny, tedy minimum 
polotovarů. Mám ráda řetězec Billa, 
protože v každé kategorii výrobků nabízí 
několik úrovní kvality, takže si tam každý 
vybere, co upřednostňuje. Navíc i zá-
kladní produkty značky Billa jsou obvykle 

velmi dobré a poctivé. Zeleninu a ovoce 
kupujeme obvykle na farmářském trhu. 

Jaká je Vaše oblíbená červencová suro-
vina, se kterou v tomto prázdninovém 
období vaříte?
Pokud ještě jsou, tak kunratické jahody, 
jinak si užívám přicházející sezonu dalších 
druhů ovoce. Nedovedu si představit letní 
snídani bez dobrého jogurtu a ovoce, 
případně trochy domácího müsli.

Co Vy a grilování? Jak vybrat dobré maso 
na grilování?
Nemyslím si, že maso je pro úspěšné 
grilování to hlavní, nejdůležitější je naučit 
se dobře pracovat s domácím grilem 
a zvládnout techniku přímého i nepřímého 
grilování. Pak dokážete báječně ugrilovat 
cokoli, co vám padne pod ruku.

Co nyní připravujete pro Vaše fanoušky 
a čtenáře, na co se můžeme těšit?
Usilovně pracuji na pátém vydání Kuchař-
ky pro dceru a píšu další knihu, která vyjde 
v roce 2016 a bude o inspiraci na rychlé 
všednodenní večeře. Naváže na mou před-
chozí knihu, Snídaně u Florentýny, která 
se věnovala zásadám dobrého, zdravého 
a chutného dopoledního jídla. 

Doba přípravy: 2 hodiny, pro 4 osoby
Ingredience: 400 g mletého hovězího masa, 2 lžíce oleje nebo 
sádla, 1 středně velká cibule, 1 snítka řapíkatého celeru, 1 větší 
mrkev, 1 až 2 vrchovaté lžíce rajčatového protlaku (zhruba 1 kon-
zerva o 70 g), 1/2 až 1 lžička soli
Postup: Oloupejte cibuli, celer a mrkev oškrábejte. Nakrájejte na drob-
né kostičky, v případě mrkve můžete zůstat u půl centimetru – větší 
kousky by už nevypadaly dobře. Ve větší pánvi začněte rozehřívat olej, 
vhoďte mrkev, osolte a na středním plameni za občasného míchání 

nechte dvě minuty 
změknout. Přidejte 
cibuli a celer a další 
dvě minuty míchej-
te. Vše by mělo tro-
chu změknout, ale 
nikoli zhnědnout. 
Zvyšte plamen, při-
dejte maso a zprud-
ka ho osmahněte. 
Postupně se rozpad-

ne na drobné kousky a pustí trochu šťávy. Větší hrudky masa vařeč-
kou rozdělte, aby se rychleji opeklo. Jakmile se šťáva vydusí a maso 
se začne opravdu opékat a přichytávat ke dnu pánve, malou chvíli 
ho při tom nechte. Teprve až bude hrozit připálením, přidejte pro-
tlak. I ten se musí trochu osmahnout v tuku a změnit barvu z červené 
na rezavou, takže pokračujte v míchání asi minutu – změna barvy vám 
neunikne. Zalijte 200 ml vroucí vody, případně více nebo méně – tak, 
aby hustota vznikající omáčky v pánvi trochu připomínala známý 
výsledek. Osolte podle chuti, záleží na ochucení mletého masa z ob-
chodu. Ztlumte plamen co nejvíce, zakryjte poklicí a nechte omáčku 
lehce pobublávat 90 minut. Občas nakoukněte pod pokličku, obsah 
promíchejte a případně dolijte trochu horké vody, jakmile začne být 
omáčka příliš hustá. Omáčku ochutnejte a dolaďte solí, případně pe-
přem. Podávejte s těstovinami a sýrem.

Recept je převzat z knihy Hovory s řezníkem

BOLOŇSKÁ OMÁČKA
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Co vlastně enzymy jsou? Nezralý banán 
sladký není. Neobsahuje totiž jednoduché 
cukry. Když ho ale necháme pár dní ležet 
při pokojové teplotě, změkne a zesládne. 
Postará se o to amyláza, která rozloží 
zásobní škroby na cukry. A amyláza je 
enzym. Stejným způsobem, pouze za účasti 
jiných enzymů, tento princip funguje u řady 
dalších plodů a u všeho, co jíme. 
Enzymy jsou organické látky, které vznikají 
v rostlinných i živočišných organismech 
a umožňují rozklad a zužitkování přiroze-
né potravy. Ovlivňují i různé metabolické 
procesy v tkáních. Bez nich se například 
nemohou dělit buňky v rostlinách ani 
v živočiších. Enzymy jsou substance, které 
umožňují život. Pro člověka jsou nezbytné, 
protože se podílejí na chemických reakcích 

v lidském těle. Žádné minerály, vitaminy 
ani hormony nevykonají svou práci bez en-
zymů. Všechny naše orgány, tkáně a buňky 
fungují právě díky jim.

Imunita v rovnováze
Od narození na nás neustále útočí nemoci 
a škodliviny. Abychom dokázali přežít, má tělo 
vlastní „ochranný val“, imunitní systém. Dlou-
ho jsme ale netušili, jak se dokážeme úspěšně 
bránit tak rozličným útočníkům, jakými jsou 
viry, bakterie, houby, jedy atd. Imunologie 
a výzkum enzymů však už ledacos objasnily. 

Tělo má k dispozici několik obranných systé-
mů, a aby dobře fungovaly, musejí navzájem 
spolupracovat. A právě tato „práce“ probíhá 
v režii enzymů. Enzymy umějí imunitní systém 
nastartovat a zvýšit jeho obranyschopnost 
ve správný okamžik a naopak. 

Proč jsou tak důležité?
Jednou z hlavních funkcí enzymů je jejich 
účast při trávení. Štěpí jednotlivé slož-
ky potravy, tedy cukry, tuky a bílkoviny 
na jednodušší části, které jsou dále využity 
ke stavbě těla nebo jako zdroj energie. 

S pomocí správné stravy může být každý 
sám sobě léčitelem. Všem, kteří si 
uvědomí, že správné stravování znamená 
život ve zdraví, a jsou připraveni stravovat 
se tak, aby do sebe „naskládali“ co nejvíce 
enzymů, mohu z vlastní zkušenosti slíbit, 
že na proměnu nebudou čekat dlouho. 
Stačí si stoupnout na váhu po prvním 
měsíci změny stravování. Nemusíte jíst 
pouze syrovou zeleninu, stačí jen zvýšit 
její objem v jídelníčku. Každý ocení 
pocit štěstí a euforie, který ovládne 
jeho mysl. A to ani nemluvím o tom, že 
se dá správným jídlem předejít či vyléčit 
spousta neduhů. 

Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Substance, 
které nám 
umožňují žít
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Tělo je schopné v průběhu trávení vyloučit 
všechny druhy enzymů potřebné ke strá-
vení jídla, bez ohledu na to, jestli je strava 
syrová, která enzymy obsahuje, nebo 
tepelně zpracovaná, tedy bez enzymů. 
Přesto je v trávení syrové a vařené stravy 
i v jeho důsledcích velký rozdíl. Každá 
součást potravy, ať je to plod, semeno 
nebo list, má v syrovém stavu kompletní 
obsah enzymů, které jsou schopny štěpit 
jeho jednotlivé složky. Ovšem když sníme 
potravu, která je syrová (živá) a enzymy 
v ní nebyly zničeny teplotou nad 45 °C, 
žvýkáním rozrušíme buněčnou strukturu 
a enzymy se smíchají s celým obsahem. 
Štěpení živin totiž začíná už v ústech. 
Proces pokračuje v trávicím ústrojí, kde se 
přidávají enzymy vyloučené tělem. 

Pojďme se ale podívat na to, jak a proč si 
ubližujeme tím, že jíme převážně jídlo vařené 
a jak lze tělu prospět, když mu budeme serví-
rovat také nevařenou stravu. Nejvíce enzymů 
je obsaženo v obilných zrnech, luštěninách, 
v semínkách slunečnice, tykve a ořechových 
jádrech. V zelenině a ovoci je jich o něco 
méně, zato mají zvýšený obsah vitaminů, 
který je k normální funkci enzymů potřebný. 
Narodíme se s určitou zásobou enzymů, 
kterým říkáme endogenní. Když ale tělu 
nezačneme včas dodávat potravou další, 
exogenní enzymy, postupně zásobu vy-
čerpáme. Oslabené tělo začne mít problémy 
s chorobami, organismus předčasně ze-
stárne a nakonec umírá.

Návrat k přírodní stravě
Strava bez živých enzymů vede dříve či 
později k přetížení zažívacího ústrojí a žláz, 
produkujících trávicí enzymy, k pocitům 
plnosti, nadýmání, zácpě či průjmu a poslé-
ze i ke vzniku civilizačních chorob. 
Enzymy jsou termolabilní (nesnášejí 
vysoké teploty), a tak při vaření „umírají“. 
Pokud budeme jíst jen omáčky, pečená 
či smažená jídla, tělu tak moc neprospě-
jeme. Vkládáme do něj totiž jen hmotu, 
po které sice nastává pocit sytosti, ale kte-
rou díky absenci enzymů organismus ne-
umí zužitkovat. Navíc se vařením znehod-

notí i ovocné 
cukry a škrob. 
Ještě větší 
měrou se 
teplem po-
škozují tuky 
a oleje. 
V důsledku ne-
dostatku enzymů 
může dojít k poruše 
výroby hormonů ve žlá-
zách i odstraňování škodlivého 
odpadu v játrech a ledvinách, je 
ohrožen vznik zdravých a odstraňování 
vadných buněk. Vařením se změní i přiroze-
né aroma a chuť pokrmů, což pak dohá-
níme různým dochucováním – solením 
a slazením bílým cukrem. 

Když není třeba, nevařte
Mimo základních látek přijímáme v potravě 
v malém množství i vitaminy, minerální 
látky a enzymy. Jaký enzym přijmeme, závisí 
na druhu potraviny a na stavu, ve kterém 
se nachází. Například čerstvý ananas je 

bohatý na enzym bromelin, který pomáhá 
štěpit bílkoviny, kdežto ananas v konzervě 
už kvůli technologickému zpracování žádný 
bromelin nejspíš 
neobsahuje. 
Pro organismus 
je proto nejlepší 
příjem některých druhů 
potravin v syrovém sta-
vu. K těžce stravitelnému 
upečenému masu bychom 
měli podávat na podporu 
trávení syrové zelí, cibuli, 
česnek nebo čerstvé bylinky.

Kvalita života 
je v našich 
rukou
Jíme-li jen 
vařené pokrmy, 
má to dříve či 
později za násle-

dek zvětšení slinivky.  Dáme-li si klasické 
knedlo-zelo-vepřo, jsme po jídle zralí jít 
si lehnout. Je to proto, že naše slinivka 
břišní přesune část výrobních linek na en-
zymy na výrobu těch trávicích. Kapacitně 
pak ale nestíhá vyrábět dostatek ostatních 
metabolických enzymů. A to se projeví 
únavou. Když pak po hodince až dvou 
únava opadne, je to důsledek toho, že sli-
nivka opět začala naplno vyrábět enzymy 
metabolické.  
Je vědecky prokázáno, že každý tvor, 
který konzumuje jen tepelně zpracovanou 
stravu, má slinivku břišní vzhledem k váze 
2 až 3x větší než ti, kteří konzumují stravu 
syrovou. Je to jasný důkaz o nepřiroze-
ném namáhání tohoto orgánu. Pokud se 
rozhodnete přejít na přirozenou stravu, 
a to i částečně, bude nejspíš nějakou chvíli 
trvat, než si zvyknete. Je dobré postu-
povat důsledně. Pro začátek radikálně 
omezit maso a živočišné tuky, potraviny 
z bílé mouky, vařená vejce, pasterizované 
nebo vařené mléko, bílý cukr, čokoládu 
a kuchyňskou sůl.
Navíc je syrová strava nejlepším kosme-
tickým prostředkem. Enzymy totiž urychlují 
obnovování buněk a tím zabraňují vytvá-
ření vrásek, udržují hebkost a mladistvý 
vzhled pokožky. 
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Rybíz se začal pěstovat v 15. století pře-
devším v Anglii a Francii. Odtud se rozšířil 
do zbytku Evropy, kde je dnes oblíbený pře-
devším ve Skandinávii. Ribes bylo původně 
perské a arabské jméno pro druh reveně, 
z níž Arabové vyráběli sirup. Ve středověku 
se ve Španělsku přenesl tento název na ry-
bíz, protože se z něho připravovala náhražka 
rebarborového sirupu.

Černý rybíz (lidově zvaný také černá meru-
zalka, smradlenka, svatojánské víno nebo 
smradlavý rybíz) je ceněn pro vysoký obsah 
vitaminu C, léčivé jsou však i jeho aromatic-
ké listy, které se přidávají do čajových směsí 
a pomáhají při problémech močových cest. 
Černý rybíz vyléčí širokou škálu zdravotních 
problémů – působí močopudně, protihni-
lobně, pomůže při průjmových onemocně-
ních i artritidě a navíc dá do pořádku také 
žaludek znavený letním hodováním. Jeho 
plody konzumujte, pokud vás trápí kašel 
nebo nachlazení. Rybízová šťáva zase posi-
luje cévy tím, že díky obsahu rutinu zvyšuje 
jejich pružnost a jejím popíjením zabráníte 
vzniku ledvinových kamenů. Antioxidanty 
a flavonoidy v bobulích ochraňují mozkové 
cévy i buňky a snižují riziko nástupu demen-
ce. Kromě toho plody obsahují i vápník, 
železo, hořčík, mangan a draslík. Sušené 
jsou součástí čajů, které kromě vyjmeno-
vaných účinků posilují také imunitu celého 
těla. Čerstvé listy černého rybízu se mohou 
přidávat do nakládané zeleniny, jejíž trvan-
livost se tím prodlouží. Konzumaci rybízu 
by se měli vyhnout lidé trpící na překyselení 
žaludku, ledvinové kameny a záněty trávicí 
soustavy.

Listy červeného rybízu (také zvaného 
svatojánské jahody, červená meruzalka, 
rybesky, víno svatého Jana, rybízle) se pou-
žívají při léčení střevních chorob, čaj z nich 
připravený působí močopudně a podporuje 
činnost trávicího traktu. Mladé pupeny květů 
lze nakládat jako kapary v solném nálevu.

Angrešt a rybíz jsou plodiny, 
bez kterých se neobejde 
téměř žádná česká zahrada. 
Oblíbené jsou nejen pro 
svou specifickou chuť, ale 
i široké využití – vychutnat 
si je můžeme v podobě 
marmelády, v koláči, 
kompotu, sirupu nebo jako 
součást čaje. Vyzkoušet 
můžeme ale i netradiční 
varianty jejich zpracování.

Lahodné bobule 
 nabité zdravím

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock
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Bílý rybíz se pyšní bezbarvými plody 
osobité chuti. Na jeho keřících sice větši-
nou najdeme a sklidíme méně plodů než 
na rybízu černém a červeném, ale díky 
nakyslé a aromatické chuti skýtá větší ku-

linářské možnosti například při přípravě 
šťáv nebo rosolů.

Angrešt (lidově nazývaný chlupá-
ček, zelené jahody, engreš, chlu-
paté jahody nebo mochňátka) se 
pěstoval v evropských klášterních 

zahradách od 12. století, běžně se 
rozšířil až od století šestnáctého. 

Nejvíce popularity získal v Anglii, 
kde zájem o tuto plodinu trvá 
dodnes. Dlužno dodat, že také 
čeští pěstitelé vyšlechtili řadu 

kvalitních odrůd, z nichž některé 
mají světovou úroveň (např. Česká 

koruna, Zlatý fík, Králíčkův červený).  
Zatímco srstka angrešt (srstka obecná 
či meruzalka srstka) je u nás běžný lesní 
i zahradní keř, například Američané k přímé 
konzumaci angrešt vůbec neuznávají a vez-
mou ho na milost maximálně v kuchyňských 
úpravách typu želé. K jejich vlastní škodě, 
neboť svěží sladkokyselé plody angreštu 
obsahují mnoho cenných kyselin, hlavně 
citronovou, jablečnou, vinnou a šťavelovou, 

vysoký obsah vitaminů C, E a B, dále pak 
draslík, fosfor, karoten, vápník, hořčík, žele-
zo, zinek, mangan, fluór, biotin a měď. 
Jeho konzumací předcházíme onemocně-
ním kardiovaskulární soustavy, udržujeme 
zdravé stěny buněk a pevné vazivové 
tkáně. Angrešt je navíc nízkokalorický 
a prospěšný pro náš zažívací trakt. Konzu-
movat kromě plodů můžeme i listy – stačí 
je usušit v teplém stínu a spařit na čaj, 
který má protizánětlivé účinky a pomáhá 
i ženám v období PMS. Navíc zkrášluje pleť 
a zlepšuje kvalitu vlasů.

Jak nakupovat?
Pokud si bobule sami nevypěstujeme, 
seženeme je na farmářských trzích nebo 
v supermarketech. Při nákupu je nutné 
plody pečlivě prohlédnout a vyhnout se 
pomačkaným nebo plesnivějícím kouskům. 
Napůl zralý angrešt lze kandovat nebo 
použít jako rosol, naopak přezrálý můžeme 
využít k přípravě marmelády. Plody skla-
dujeme v lednici nebo v tmavé a chladné 
místnosti, případně zamrazíme či usušíme 
pro pozdější použití. Toto drobné ovoce je 
maximálně choulostivé na otlak, proto s ním 
zacházíme šetrně, co nejrychleji zpracovává-
me a uchováváme maximálně do druhého 
dne uskladněné v co nejnižší vrstvě. 

 INZERCE

Doba přípravy: 60 minut
Ingredience: 1 kg červeného rybízu, 1 kg cukru
Postup: Kuličky rybízu přebereme, omyjeme a nechá-
me okapat. V hrnci rybíz podlijeme vodou a vaříme 
25 minut. Propasírujeme, přidáme cukr a vaříme asi 
půl hodiny na mírném plameni. Slijeme do skleniček, 
otočíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.

RYBÍZOVÁ  
MARMELÁDA

ANGREŠTOVÁ MARMELÁDA
Doba přípravy: 35 minut

Ingredience: 1 kg angreštu, 0,5 kg cukru, 
1 lžička kyseliny citronové

Postup: Očištěný angrešt promačkáme, 
rozvaříme a prolisujeme. Vzniklou kaši  
zahřejeme, přidáme cukr a kyselinu citro-
novou a chvíli povaříme. Plníme do sklenic, 
uzavřeme víčky a sterilujeme 2 minuty  
při teplotě 80 °C.

Doba přípravy: 20 minut + kvašení
Ingredience: 3 kg angreštu, 20 dkg cukru, živná sůl, tekuté 
kvasinky, roztok: 1,5 kg cukru, 1 l vody
Postup: Angrešt rozmačkáme, přidáme cukr, trochu živné 
soli a zalijeme 1 litrem vařící vody. Po vychladnutí vmíchá-
me tekuté kvasinky a necháme v zakryté nádobě kvasit 2 až 
3 dny, denně promícháváme. Přecedíme 
přes plátno do demižonu, co nejvíce vy-
mačkáme a přidáme 1. třetinu svařené-
ho roztoku 1,5 kg cukru s litrem vody. 
Promícháme, necháme 5 dní od-
počinout, přidáme další třetinu 
svařeného roztoku, promícháme, 
opět necháme 5 dní a přidáme 
poslední díl roztoku. Po vykvašení 
přetočíme do jiného demi-
žonu a po 2 dnech plníme 
do lahví.

ANGREŠTOVÉ VÍNO

OSVĚŽUJÍCÍ CHUŤ LÉTA 
Ochutnejte ovocné sorbety
Stále oblíbenější sorbety v  sobě skrývají chladivou a osvěžující chuť 
šťavnatého ovoce. Vyzkoušejte například exotickou kombinaci Tesco 
Sorbetu mango a maracuja. Pokud dáváte přednost klasice, v mrazících 
boxech obchodů Tesco najdete také sorbet s příchutí malin nebo černé-
ho rybízu. Chcete své hosty v létě překvapit neotřelým dezertem? Stačí 
v misce ozdobit kopeček lahodného sorbetu pár lístky máty nebo kous-
ky čerstvého ovoce.

Náš tip: Tesco Sorbet mango  
a maracuja 500 ml 
Tesco, cena: 54,90 Kč
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na dovolené

Správná dovolená může rozšířit nejen 
naše obzory cestovatelské, ale i kulinář-
ské. Navzdory tomu, že oblíbený systém 
all inclusive (vše v ceně) je spíše přizpů-
soben tomu, aby se člověk najedl hodně, 
nikoliv kvalitně nebo dokonce zdravě. 
Mnohdy se tak domů vrátíme sice odpoča-
tí, ale s nehezkým suvenýrem kolem pasu. 
Zeptali jsme se proto výživového specialis-
ty Martina Škáby, jak si dovolenou užít se 
vším všudy a přitom nepřibrat. 

„Pokud si chcete dopřát, rádi zvolíte 
dovolenou s formou stravování all inclu-
sive, která navíc bývá lákavou součástí 
pobytů last minute. Takové lákadlo se však 
často nechtěně promění v touhu užít si 
co nejvíce. Není výjimkou, že právě kvůli 
kilogramům z dovolené nemáte tak dobrý 
pocit, jaký byste mohli mít, pokud byste 
dodržovali několik málo pravidel,“ říká 
Martin Škába (www.skaba.cz). U formy 
stravování all inclusive se nejčastěji setkáte 

se švédskými stoly. Jejich velkou výhodou 
je, že si můžete vybírat to, na co máte chuť, 
ale i to, co vám udělá dobře. „Pozor ale – to 
jak jídlo kombinujete, ovlivní, zda se vám 
bude ukládat do podkožního tuku, nebo 
ne,“ varuje výživový poradce.

Lákadla na snídani
S rozumným jídelníčkem začínejte již ráno 
a vyhněte se sladkým pokrmům ve formě 
buchtiček, dortů či zákusků. „Nikdo se ne-
chce na dovolené chovat jako asketa, hřešit 
je třeba, ale musíme vědět jak. Vždy, když 
si dopřejete sladkost, dejte si k ní zároveň 
porci ovoce. Obsahuje nestravitelnou vlák-
ninu, která pomáhá čistit střeva a snižuje 
glykemický index neboli rychlost vstřebává-
ní cukrů ze stravy,“ vysvětluje Martin Škába. 
Ovoce tak díky obsahu vitaminů, minerálů 
a enzymů pomůže zpracování sladkostí, aniž 
by se tělo příliš zatížilo.

Na letní dovolené se v jídle moc neomezujeme a právě 
se stravou souvisí i podle statistik ERV Evropské pojišťovny 
nejvíce pojistných událostí. Pouhé jedno procento Čechů 
jede k moři zhubnout, každý třetí z nás si pochoutek užívá 
dosytnosti a většinou se vrací nejen se zážitky, ale s kilogramy 
navíc. Jak se nepříjemností na letní dovolené vyvarovat?

Připravila Jana Uhlířová, Martin Škába, foto shutterstock

All inclusive: 
radost, nebo starost?
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Jak si rozdělit talíř?
U oběda i večeře platí jednoduché pravidlo: 
nenechte se zlákat k neustálému přidávání 
si, naberte si na talíř vše najednou ve vaší 
přirozené domácí porci. Talíř si přitom roz-
dělte na tři pomyslné části: bílkoviny (maso, 
ryby, vejce nebo sýry), zelenina (minimálně 
půlka talíře) a příloha (čtvrtina talíře). 
„Vyvarujte se smažených pokrmů, z příloh 
upřednostněte rýži, luštěniny, těstoviny 
nebo vařené brambory. Zeleninu si ochuťte 
oleji, vyzkoušejte třeba mandlový nebo 
lněný,“ doporučuje Martin Škába. 

Snahou hotelů je samozřejmě nabízet velké 
porce nepříliš drahých pokrmů hned na za-
čátku švédského stolu, proto se neukvapujte, 
raději si v klidu vše obejděte a podívejte se, 
kde porcují ryby nebo nabízejí kvalitní maso. 
Hledejte čerstvé potraviny – na zpracovávání 
zbytků pokrmů není nic špatného, ale od toho 
přece na dovolené nejste. Typickým produk-
tem výhodného nakládání s potravinami je na-
příklad rizoto, těstovinové saláty nebo hutné 
salátové směsi bohatě zalité majonézou.

Colou k pneumatice
Slazené nápoje vám dobře neudělají, dejte si 
raději neperlivou vodu s citronem. „Jídlo je 
ovšem lepší nezapíjet vůbec, abyste nenaru-
šovali proces trávení. Nepřítelem jsou colové 
nápoje plné cukrů i éček, které se ukládají 
do podkožního a útrobního tuku, a tak 
po nich budete rychle tloustnout,“ varuje 
výživový poradce.

Co si dát večer u baru?
Víno, pivo, míchané drinky – kdo by si jimi 
dovolenou nezpříjemnil? „Stejně jako 
u colových nápojů je tomu i u konzumace 
tvrdého alkoholu. Raději si dejte víno či 
pivo,“ radí Martin Škába. Alkohol v progra-
mu all inclusive nebývá právě špičkových 
značek, systém je založený na konzumaci 
velkých objemů průměrného vína nebo 
míchaných nápojů, ve kterých se kvalita tak 
trochu ztratí. Pamatujte také na to, že alko-
hol zvyšuje chuť k jídlu. Večer zapomeňte 
na sladkosti a sacharidy v pizze nebo 
těstovinách. Raději si dejte malou porci 
sýra nebo carpaccio z dobré ryby a nezapo-
meňte na zeleninu. 

Svačiny povoleny
Pravidelnost stravy je základem všeho 
i na dovolené. Nejezte proto jen třikrát 
denně, ale dopřávejte si svačiny. Váš meta-
bolismus bude pořád pracovat a energii 
z jídla lépe spálí. Opatrní buďte při výběru 
svačiny z nabídky all inclusive – větši-
nou bývají na výběr párky, pizza, housky, 

sušenky a zmrzlina, tedy nepříliš zdravé 
potraviny, po kterých navíc dostanete brzy 
opět hlad. Sáhněte raději po čerstvém ovoci 
nebo zeleninovém salátu. 

Sami sobě kuchařem
Chcete mít nad svým jídelníčkem větší kon-
trolu, vyhýbáte se hotelové stravě a raději 
si na dovolené vaříte sami? I tehdy myslete 
na své zdraví. Snažte se vyhnout dovozu vel-
kého množství polotovarů a raději prozkou-
mejte destinaci a nakupte místní ryby, sýry, 
maso, ovoce a zeleninu. Je hříchem nevyužít 
hojnosti exotických potravin, čerstvých ryb 
a výběru šťavnaté zeleniny a ovoce. 

Objevili jste zkažené potraviny nebo 
v hotelu panují jiné stravovací pod-
mínky, než máte uvedeny ve smlouvě? 
Pokud je to možné, na problém se 
stravováním upozorněte delegáta 
cestovní kanceláře hned na místě bez 
zbytečného odkladu. Po návratu domů 
potom máte na reklamaci jeden měsíc 
od ukončení zájezdu. 
Reklamovat můžete u pořadatele 
zájezdu a neváhejte přiložit fotografie 
či lékařskou zprávu. Není také od věci si 
ještě před odjezdem vyhledat recen-
ze zákazníků, kteří již na zájezdu byli 
a pročíst si jejich zkušenosti. Nejčastější 
stížnosti se týkají nedostatku jídla nebo 
nereálného očekávání klienta. 
Nedostatkem ve stravování se myslí na-
příklad jeho naprostý výpadek a nepoži-
vatelnost, jednotvárná nebo málo teplá 
strava, samoobsluha místo přislíbené 
obsluhy číšníkem, dlouhá čekací doba, 
špinavé stoly, ubrusy, příbory či nádobí, 
ale také chybějící restaurace nebo su-
permarket při samozásobování.

JAK JE TO 
S REKLAMACÍ?

CO S SEBOU VOZÍME 
NA DOVOLENOU?
• sladkosti (40 % Čechů)
• instantní polévky a jídla (37 %)
• paštiky a konzervy (34 %)
• zavařená doma připravená jídla a řízky (24 %)
• dochucovadla, cukr, mouku, mléčné výrobky (5 %)
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Nedávno jste měl narozeniny. 
Oslavil jste je bujaře?
Zas tak bujaré ty oslavy nebyly, ale to 
víte, že jsme si připili. Letos jsem měl 
vlastně o gratulanty navíc, protože 
přestavujeme barák, na stavbě máme 
teď už naše kluky – Ukrajince, tak jsem 
jim v den D nalil každému po slivovič-
ce, nakrájel slaninu, okurky a kluci na 
oplátku vytáhli fantastickou uzenou 
rybu, to byla dobrota. Popili jsme a šlo 
se zas makat. Velkou sešlost Brous-
ků jsme pak uspořádali u bratrance v 
Újezdě nad Lesy, kam se každoročně 

sjíždíme na společné narozeniny asi 
pěti příbuzných najednou.   

Máte vzpomínky na dětství spojené  
s jídlem?
Samozřejmě! Já jsem totiž odjakživa  
velký jedlík, sním všechno. Jako dítě 
 jsem akorát neměl rád zemlbábu,  
už ani nevím proč. A v jedenácti letech 
jsem pojal averzi k hroznovému vínu. 
Prázdniny v Bulharsku jsem totiž  
tenkrát skoro celé strávil na záchodě, 
což jsem přičítal právě hroznovému 
vínu, které jsem tam konzumoval. Do 

pětadvaceti jsem nepozřel ani kulič-
ku, až jsme se s tátou mezi řečí na tu 
dovolenou dostali a po letech se shodli, 
že za moji nevolnost spíš mohly žluklé 
sušenky. 

Od koho Vám chutnalo nejvíce? 
Od babičky Alžběty, tatínkovy mamin-
ky. Jezdili jsme k ní na venkov, s dědou 
chovali králíky, husy, slepice, takže jsme 
měli všechno domácí. Babička vařila  
přímo vynikajícně, nás děti úplně  
rozmazlovala. Miloval jsem třeba,  
když jí zbyly okraje těsta na nudle.  
Hodila je na rozpálenou plotnu, ony se 
krásně vysušily a vznikly z nich jakési 
keksy, malinko přismahlé, ale šíleně  
dobré. Nebo když se zabila husa,  
to byla událost! Nejprve se podával 
kaldoun, tedy hustá polévka s nudlemi, 
zeleninou a játrovými knedlíčky,  
následovaly drůbky s rýží a teprve po-
tom se dostala na stůl voňavoučká husa 
pečená dozlatova. 

„Pochutnám si skoro na všem. Před pár lety jsem si musel 
jít lehnout do nemocnice a já byl spokojený i tam! Když mi 
přinesli to jejich bílé kafe, takovou curifindu nebo housku 
s trojhránkem, já vám byl úplně nadšenej,“ smál se herec 
Otakar Brousek mladší na začátku našeho povídání. 
A měl pravdu, o jídle mluví s nepředstíranou láskou. 

Připravil Jaroslav Panenka, foto archiv TV Barandov, Richard Kocourek, shutterstock

Kuchařem 
z nouze
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A jak vzpomínáte na kuchyni druhé 
babičky, která pocházela z Ruska? 
Byla to milovaná babička, ale vařit se jí 
většinou moc nechtělo. I když určitě také u 
ní je na co vzpomínat. Třeba na vynikající 
vepřové maso s cibulí a kmínem nebo na 
ruské večery, na něž připravovala sledě v 
hořčičné omáčce a pelmeně. Na ně jsem vá-
lel těsto a vykrajoval kolečka, která babička 
plnila mletým vepřovým i hovězím masem 
s cibulí, pepřem a solí. Když maso zaděláva-
la, přilila do něj ledovou vodu, ta ho spojila, 
žádné vajíčko. Bylo pak úplně křehoučké… 
Na ruských večerech se scházela šílená 
spousta lidí, příbuzní, přátelé rodičů, naši 
spolužáci. Dělali jsme pro ně klidně i dva 
tisíce pelmeňů, vždycky jsme jeden naplnili 
jen pepřem a jeden jen solí. Byla docela 
legrace čekat, kdo se do nich zakousne. 
Nechyběla pochopitelně ani vodka. Ta je 
ke sleďům i pelmeňům výborná!

Jak se z Vás stával kuchař?
Z nouze. Jak už jsem zmínil, ruská babička 
se v kuchyni příliš nezdržovala, moje ma-
ceška Luka sice vařila fantasticky, ale byli 
s tátou věčně pryč. Jednou jsem přišel ze 
školy s velkou chutí na knedlo, vepřo, zelo, 
tak jsem si ho prostě uvařil. Co mi taky 
zbývalo! Od té doby tvrdím, že na vaření 
nic není. 

Vaše manželka Helena je tanečnice 
a choreografka. S ní vzhledem k její 
profesi asi moc nehodujete…
To byste se divil, moje žena ráda papá.  
Co jí uvařím, to vždycky s chutí sní. 

Vám od sebe vždycky chutná?
Je to zvláštní, svoje výtvory většinou 
docením až druhý den. Jsem kuchař 
ochutnávač, takže z kuchyně odcházím 
sice nikoli sytý, ale naplněný chutí 
připravovaného jídla a na talíři ho mít 
bezprostředně nemusím. V ten moment 
si na něm nepochutnám tak, jako by ho 
uvařil někdo jiný. 

Víte o něčem, co Vám v kuchyni zkrátka 
nejde? 
Nic takového mě nenapadá. Věřím, že 
bych dokázal uvařit v podstatě všechno, 
což ale neznamená, že jsem všechno 
vyzkoušel. Otázka je, jestli by člověk měl 
vždy po ruce ty správné suroviny, to bývá 
problém. I když také se situací, kdy v 
ledničce nebo spíži není vše, co je zrovna 
potřeba, si lze poradit. Při rekonstrukci 
domku ostatně nemám moc na vybranou, 
momentálně vařím v improvizované ku-
chyni. Nedávno jsem držel v ruce pěknou 
slaninku a brynzu, zprvu jsem si myslel na 
halušky, jenže ty k mání nebyly. Napadlo 
mě tedy, že bych mohl slaninu zapéct  
s bramborami a zelím, ale nenašel jsem 
doma ani bramboru. Tak jsem vzal špagety 
a udělal takovou skoro uhlířinu. Nakonec 
si všichni pošmákli.

Baví Vás při vaření improvizovat?
Mně ani nic jiného nezbývá, protože já si 
recepty nepamatuju. Jsem rád, když si 
zhruba vzpomenu na základ, a o zbytku 
rozhodne, co mám zrovna po ruce. Rodina 
pak říká: „Ale minule to bylo nějaké jiné!“ 

S improvizací máte bohaté zkušenosti  
i z jeviště. Například úspěšná detektivní 
komedie Divadla Kalich Splašené nůžky 
je na ní a na komunikaci s diváky přímo 
založená. 
Ano, diváci na závěr hlasují, kdo z nás je 
vrah, a podle toho dohráváme konec  
představení. Dotazy, které během hry 
padají na naše postavy z hlediště, se  
z velké části opakují, nicméně vždycky se 
najde někdo, kdo nás překvapí. Zrovna na 
minulou reprízu přišla slečna, která studo-
vala práva, jak nám potom prozradila,    

VIŠŇOVÉ VARENIKY 
Doba přípravy: 30 minut, 6 porcí 

Ingredience: 500 g polohrubé mouky, 250 g 
cukru krupice, 150 g másla, 2 vejce, 1 kg višní, 
voda, sůl 

Postup: Náplň připravíme následovně: 
vypeckované višně prosypeme 200 g cukru  
a minimálně 2 hodiny necháme odstát, 
dokud nepustí šťávu. Poté scedíme a nechá-
me okapat. Pecky vaříme 10 minut ve 150 
ml vody, přecedíme je, přidáme 50 g cukru, 
přivedeme k varu, až se cukr rozpustí. Po 
vychlazení do této tekutiny přilijeme šťávu 
z višní. Z mouky, vajec, špetky soli a trochy 
vody připravíme těsto, rozválíme ho na sílu 
3 mm a rozkrájíme na čtverečky 5x5 cm. Ty 
plníme višněmi, poté spojíme růžky a v dlani 
zakulatíme do malých knedlíčků. Vložíme 
do 3 l vroucí osolené vody. Do 10 minut by 
měly vareniky vyplavat nahoru k hladině. 
Vyjmeme je z hrnce, na talíři polijeme  
rozpuštěným máslem a šťávou z višní. 

ŠPAGETY PO UHLÍŘSKU 
Doba přípravy: 30 minut, 4 porce 

Ingredience: 400 g špaget, 200 g anglické 
slaniny nebo uzeného bůčku, 70 ml smetany 
ke šlehání, 50 g strouhaného tvrdého sýra,  
2 celá vejce, 1 žloutek, 2 stroužky česneku,  
1 lžíce olivového oleje, sůl, pepř 

Postup: Špagety uvaříme dle návodu na 
obalu, nevolímee úplně nejměkčí variantu.  
V průběhu přípravy špaget vsypeme na 
kostičky nakrájenou slaninu či bůček na 
pánev do rozpáleného oleje a vyškvaří-
me je dozlatova. K rozklepnutým vejcím 
plus žloutku navíc vešleháme smetanu, 
nastrouhaný sýr, sůl a pepř. K chvíli odstáté 
slanině přidáme opět na plotně utřené 
stroužky česneku a pečeme na větším ohni, 
dokud česnek nezezlátne. Poté slaninu 
s česnekem přisypeme ke sceděným 
špagetám a zalijeme je směsí s vejci. Ta se 
v horkých těstovinách prohřeje. Podáváme 
ihned, můžeme ještě posypat sýrem. 

„Dalibora Gondíka už považuju za člena rodiny,“ říká Otakar o kamarádovi a kolegovi z komedie Splašené nůžky
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 INZERCE

LÉTO 2015
Největší nabídka
zájezdů od 350 CK

Stejné ceny
a výhody jako u CK

www.dovolena.cz          800 600 600

široká nabídka 

LAST MINUTE 

zájezdů

a celý případ velmi suverénně podrobila 
dokonalému právnímu rozboru. Nebo nás 
čas od času zaskočí děti nějakou legrační 
otázkou. Takové situace máme samozřej-
mě nejradši. Navíc jsem v tomto předsta-
vení na jevišti se svou sestrou Jarkou a se 
skorobratrem Daliborem Gondíkem, takže 
na sebe perfektně slyšíme, jsme zvyklí 
improvizovat. Máme na sebe spoleh, což 
je na divadle ohromná výhoda.   

Domovskou scénu máte v Divadle na 
Vinohradech. Jaké pro Vás bylo setkání 
s Čapkovým Loupežníkem, který je Vaší 
zatím poslední premiérou?

Především je to setkání s krásným Čap-
kovým textem, který se tedy velmi obtížně 
učil, protože takhle my už dneska nehovo-
říme, nicméně ta hra za takovou námahu 
stojí. Musím říct, že jsem se zprvu trochu 
obával, zda Loupežník bude mít sílu oslovit 
současné publikum, ale byly to obavy na-
štěstí úplně zbytečné – máme plno a chodí 
i mladí lidé. V nové sezóně jsou v plánu dva 
velké kusy, Caligula a Romeo a Julie, tak 
jsem zvědavý, jaká práce mě čeká.  

A na prázdniny plán máte? 
Nemám, přestavuju ten barák. Takže nejspíš 
celé léto budu popíjet slivovici s Ukrajinci. 

KDO JE OTAKAR BROUSEK ML.
Syn herce Otakara Brouska, bratr herečky Jaroslavy Brouskové, manžel 
choreografky Heleny Brouskové, otec herce a muzikanta Ondřeje Brouska. 
Je známý svým mnohovrstevným talentem, obstál ve velkých dramatických rolích 
klasického repertoáru, stejně jako v komediích nebo muzikálech a operetách. 
Vystudoval hudebně dramatické oddělení pražské konzervatoře. Začínal v di-
vadle na Kladně, poté byl po 17 let stálicí Městských divadel pražských, z nichž 
přešel do Divadla na Fidlovačce. Nyní působí v Divadle na Vinohradech a hostuje 
rovněž na jiných scénách (např. v Divadle Kalich či Divadle A. Dvořáka Příbram). 
Točí pro film i televizi, věnuje se také dabingu a moderování TV pořadů. 

Se Simonou Postlerovou v seriálu Stopy života
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Když říkám do Irska… V našem případě šlo 
především o poloostrov Beara v hrabství 
Cork na jihozápadě země. Typickou irskou 
krajinu, ve které se střídají strmé svahy skal 
s mnohdy stejně prudkými, neskutečně nád-
hernými zelenými koberci pokrytými pastvi-
nami, na nichž se zvolna popásají tisíce ovcí, 
tu do značné míry ozvláštňuje pro tuto zemi 

atypické, relativně teplé počasí. To je způ-
sobeno Golfským proudem táhnoucím se 
až z Mexického zálivu. Golfský proud už sice 
podle meteorologů prý není tím, čím býval, 
zeslábl údajně o dobrých třicet procent, ale 
právě tady, i když nejen tady, a nejen v Irsku, 
jeho vliv stále nelze ani zdaleka označit 
za zanedbatelný. Ovšem i deště je na Beaře, 

jako ostatně v celé této zemi, hodně. Jinak 
by zdejší zeleň nemohla být tak neskutečně 
sytá a nemohla by mít tolik odstínů.
Důkazem zdejšího, do určité míry téměř sub-
tropického klimatu je překvapivé množství 
palem. A v městečku Glengariff, kde měla 
své letní sídlo dnes už téměř devadesáti-
letá britská herečka Angela Lansburyová, 
mj. představitelka Jessiky Fletcherové 
z detektivního seriálu To je vražda, napsala, 
je kromě celé řady dalších pozoruhodností 
nádherný a turisty hojně navštěvovaný 
bambusový háj.

Představy a skutečnost 
Na Beaře jsme si to hned napoprvé tak 
oblíbili, že od té doby jsme tam byli ještě 
pětkrát, naposledy předloni. A já věřím, že 
úplně naposledy to nebylo. V porovnání 
s Řeckem jsem tehdy v roce 2006 očekával, 
že si po stránce jídla polepším. Těšil jsem se 
na kuchyni ne nepodobnou anglické, která 
je mi sympatická především bifteky             

Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock, autor

Na Beaře 
nám je blaze

potraviny ve světě

Když jsme se před devíti lety, v létě roku 2006, chystali 
s manželkou a se synem poprvé na dovolenou do Irska, byl 
jsem zvědavý úplně na všechno. Tedy i na tamní kuchyni. 
Jako strávník nejsem příliš vybíravý ani náročný. Odjakživa mi 
vyhovují jídla jednodušeji připravovaná než ta, jejichž recepty 
jsou hodně složité. Ne proto, že bych se sám octnul, nebo mohl 
octnout v roli kuchaře. Nevařím, neumím to, ale přiznávám, že 
rád jím. A i když sním téměř všechno, tak třeba řecká kuchyně, 
zvláště pak některé speciality, mě při dovolených na zdejších 
ostrovech nadšením nenaplňovala.

LÉTO 2015
Největší nabídka
zájezdů od 350 CK

Stejné ceny
a výhody jako u CK

www.dovolena.cz          800 600 600

široká nabídka 

LAST MINUTE 

zájezdů
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a vůbec steaky všeho druhu. A také na ryby, 
mořské plody (v tom mi ovšem ani řecká 
nabídka nevadila), čerstvou zeleninu, sýry 
a méně jídel na sladko. Pochopitelně jsem 
očekával některá tradiční typická irská jídla, 
v nichž dominuje maso, brambory a zeleni-
na. A snad i taková, která nám, Čechům, 
nemusejí být, i s ohledem na společné 
keltské předky, a tím pádem třeba i jistou 
vzájemnou příbuznost z těch dávných časů, 
úplně cizí.
Moje představy se od toho, co nám irské 
restaurace na jídelních lístcích a potom 
i na talířích nabízely, opravdu příliš nelišily. 
Základem všeho je, že v Irsku, a to úplně 
všude, i v menších či úplně malých městech 
nebo obcích s třeba jen desítkami obyvatel, 
jsou neustále k dispozici absolutně čerstvé 
potraviny; respektive suroviny, ze kterých 
se vyrábějí. Je to nejen díky rozsáhlým 
pastvinám, které snad nejvíce určují kolorit 

ostrovní země na de facto nekonečném 
mořském pobřeží, v přímém, nebo alespoň 
ne příliš vzdáleném sousedství Atlantiku, 
ale i důkladné a poctivé práci zemědělců 
a potravinářských zpracovatelů. K dispozici 
jsou neustále nádherně vypadající druhy 
masa včetně jehněčího či skopového, které 
sice nemá rád každý, ale kdo je rád má, 
a já mezi ně patřím, ten to dokáže ocenit. 
A samozřejmě všechny další masné výrobky, 
jimž kralují šunka, klobásky a slanina. 
O mléčných produktech, jako jsou například 
skvělé sýry, úžasně chutnající máslo nebo 
jogurty, ani nemluvě.

Přijatelné ceny, vlídné zacházení
Ačkoli je Irsko v rámci Evropské unie 
považované za relativně dražší zemi, není 
pro nás rozdíl cen, ať už v obchodech 
s potravinami nebo v restauracích, kdovíjak 
bolestný. A vezmeme-li v úvahu kupní sílu 

tamních obyvatel, jejichž průměrný výdělek 
je výrazně vyšší než v České republice, pak 
jídlo vyjde Iry podstatně levněji než nás 
doma. V jistém ohledu, a to jak v ob-
chodech, tak v restauračních zařízeních, 
však jeden, a to vyloženě nebetyčný rozdíl 
existuje. Spočívá v přístupu obsluhující-
ho personálu k zákazníkovi, respektive 
k hostovi. I když to zdaleka není pouze irská 
specialita, nýbrž předpokládaná samo-
zřejmost každé civilizované země. Toho si 
Čech, zvyklý z domova na zcela jiné, mnoh-
dy přímo spartánské (a to je ještě v mnoha 
případech eufemismus) zacházení, nemůže 
nepovšimnout a neocenit. 
Když v Irsku platíte u kasy v samoobsluze, 
neexistuje, aby vám pokladní přinejmenším 
dvakrát nepoděkovala. Nejprve, když 
vyndáte z peněženky peníze a podáte jí je, 
potom, když dostáváte nazpět a odcházíte. 
Přitom se nezřídka jedná, pozná se to jak 

Řeka Sneem ve stejnojmenném městě ústí do Kenmerského zálivu

Meditativní místo budhistického centra Dzogchen Beara u městečka Castletownbere na Beaře

Oblíbený trh v Cork City

Tradiční irská snídaně
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podle jmenovky přišpendlené na prsou, tak 
podle přízvuku, o dívky nebo i zralejší ženy, 
které evidentně pocházejí, podobně jako 
u pokladen u nás, z východoevropských 
postkomunistických zemí.

Bagety a bagety
Nejednou jsme, a docela rádi, vyjde to přece 
jenom levněji, a navíc se opravdu výborně 
najíte, „pojednali“ v těchto samoobsluhách 
i oběd. Nejčastěji ve formě veliké rozkrojené 
bagety, kterou si buď necháte, nebo nene-
cháte zapéct, předtím ovšem napěchované 
vším, o co si z mís za naleštěnou skleněnou 
stěnou pultu řeknete: plátky šunky, sýru, 
kolečky salámu, kousky tuňáka, pečeného 
kuřete, nejrůznějších druhů zeleniny, vajíčky, 
atd. Skoro se to ani nedá sníst. A pokud se 
dobře pamatuji, cena byla jednotná a velmi 
lidová – dvě a půl eura. Že by to už všechno 

bylo dopředu připravené a jako u nás ubo-
hou náplní vzhledem k ceně zjevně poddi-
menzované a do potravinové fólie zpravidla 
kdovíjak dlouho předtím zabalené, vůbec 
nepřichází v úvahu.
Totéž se týká i fast foodových jídel, z nichž 
nejpopulárnější je stále fish and chips, nebo 
jiných specializovaných bufetů s různými 
druhy ryb. Ty jsou pochopitelně nabízeny 
v rozdílných cenách, ale nikde nemáte dů-
vod pro to, aby vám přišlo na mysl, že těm, 
co se vám věnují, jde hlavně o to, jak vás 
ošulit nebo jak na vás jinak vyzrát. V Irsku 
toto vůbec neexistuje.

Neokázalá kvalita
V restauracích se všude najíte dobře, i když 
někde vám může chutnat víc, jinde méně. 
My jsme si hodně oblíbili jednu docela 
obyčejnou restauraci v malém městečku 

Kenmare v hrabství Kerry, kterou při každém 
našem irském pobytu navštívíme za ty 
dva týdny dvakrát nebo třikrát. Tak skvěle 
udělané a poctivé hovězí steaky se v českých 
restauracích nedělají. Vynikající jsou tu ov-
šem i jiná jídla, včetně těch, která nejsou pro 
Irsko právě nejtypičtější. Například těstoviny 
na nejrůznější způsoby, na které si z naší 
rodiny potrpí nejvíce manželka. 
Podobně sympatické restaurace či typické 
a pro Irsko zcela neodmyslitelné puby s pří-
jemnou obsluhou jsou i v o něco větším městě 
Killarney. A všude, pochopitelně nejen v Ken-
mare a Killarney, je v hospodách i v obcho-
dech, kde to vyjde podstatně levněji, obrovská 
nabídka piv. Ze zdejších jim kralují Guiness, 
Kilkeny, Murphy,s, ale podobně populární jsou 
desítky jiných značek. Zároveň jsou tu všude 
piva německá, nizozemská i česká, včetně 
plzeňského. Já jsem si ovšem i v Irsku ověřil, 
že ani v tak početné a kvalitní konkurenci nad 
plzeň není. Alespoň pro mě ne.

Domácí atmosféra
A ta atmosféra! Nesmírně vlídná, milá, 
v nejlepším smyslu slova domácí. Příjemná, 
báječně souznící s překrásnou, zádumčivou, 
nesmírně romantickou, ale zároveň vlídnou 
přírodou. Příjemně neokázalé, ale přitom 
gruntovní, poctivé, je v Irsku, co se jídla 
i pití týká, vlastně všechno. Na bombastič-
nost a chlubivost si Irové (ne že bych měl 
například u Francouzů nebo u Italů něco 
proti tomu) v tomto ohledu prostě nepotrpí. 
Současně ale také vše, co s jídlem a pitím 
souvisí, alespoň tady, na jihozápadě této 
podivuhodné země, nepovažují za nic ved-
lejšího a nedůležitého. Po všech stránkách 
se tomu věnují se skromnou, ale náležitou 
péčí. Jenom to nijak nevystavují na odiv. 
A to se mi líbí.       

Zelí, brambory, klobása – typicky irské pochutiny Západní výspa Irska u ostrova Dursey

Temple Bar v Dublinu, oblíbený cíl turistů Na dostizích v Killarney 
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z IrskaRECEPTY

Ingredience: 8 jehněčích kotlet, 4 plátky slaniny, 1 lžíce oleje, 
1 kg brambor nakrájených na silnější plátky, 3 mrkve nakrájené 
na kolečka, 3 středně velké cibule nakrájené na silnější plátky, mletý pepř, 
2 hrnky vývaru, tymián, nakrájená petržel na ozdobu 

Postup
Z kotlet odstraníme přebytečný tuk. Slaninu nakrájíme na 2 cm silné nudličky. 
V pánvi rozehřejeme olej, přidáme slaninu, opečeme ji dohněda a dokřupava 
a pak ji vyjmeme. Kotlety opečeme po obou stranách dohněda a také je vyjme-
me. Polovinu nakrájených brambor, mrkve a cibule dáme na dno hlubokého 
kastrolu s těžkým dnem, opepříme a přidáme polovinu slaniny. Na slaninu 
položíme kotlety, přidáme druhou polovinu slaniny a maso zakryjeme zbývají-
cími bramborami, mrkví a cibulí. Přidáme vývar a tymián. Přikryjeme poklič-
kou, přivedeme do varu, potom snížíme teplotu a dusíme na mírném ohni asi 
hodinu doměkka. Před podáváním ozdobíme pokrm petrželkou.

DUŠENÉ JEHNĚČÍ
20 minut + tepelná úprava 75 minut, 4 porce

Ingredience: 750 g plátků z tresky, 15 g rozehřátého másla, 1 červená 
cibule nakrájená na kroužky, 1/2 kg brambor nakrájených na plátky, mletý 
pepř, 4 rozpůlené plátky slaniny bez kůže, 2/3 hrnku smetany ke šlehání, 
1/4 hrnku nakrájené petrželky 

Postup
Troubu předehřejeme na 180 °C. Z rybích plátků odstraníme kůži a kosti 
a rozkrájíme je na větší kousky. Zapékací misku o průměru asi 20 cm vytře-
me máslem. Na dno misky dáme cibuli, na ni naklademe plátky brambor 
a okořeníme je pepřem. Na brambory položíme kousky ryby a pak slaninu. 
Vše zalijeme smetanou a přiklopíme. Pečeme asi 30 minut, pak odstraní-
me pokličku a pečeme dalších 10 minut, až je slanina křupavá. Před 
podáváním pokrm ozdobíme nakrájenou petrželkou.

ZAPEČENÁ TRESKA SE SLANINOU
15 minut + tepelná úprava 40 minut, 4 porce

POLÉVKA Z BRAMBOR A PÓRKU

Ingredience: 60 g másla, 3 středně velké cibule nakrájené na kostičky, 2 pórky 
nakrájené na tenké plátky, 3/4 kg brambor (nejlépe moučnatých) nakrájených 
na kostičky, 1/3 hrnku ovesných vloček, 2 prolisované stroužky česneku, 2 hrnky 
kuřecího vývaru, 2 hrnky mléka, mletý pepř, mletý muškátový oříšek, nadrobno 
nakrájená pažitka na ozdobu 

Postup
V hrnci rozehřejeme máslo a asi 3 minuty na něm opékáme cibuli a pórek. 
Pak přidáme brambory a opékáme je dozlatova. Přimícháme vločky a dále 
opékáme asi minutu. Přidáme česnek a opékáme další minutu. Snížíme 
teplotu, zalijeme vývarem a mlékem. Na mírném ohni vaříme asi 30 minut, 
dokud zelenina nezměkne a polévka nezhoustne. Okořeníme pepřem a mletým 
muškátovým oříškem. Polévku podáváme ozdobenou nakrájenou pažitkou.

15 minut + tepelná úprava 45 minut, 4 až 6 porcí
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příběhy jídlakřížovka

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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dobrodružství v kuchyni

Znáte to - když vám někdo popisuje 
přípravu jídla, říkáte si: To je přece 
jasné, to si ani nebudu psát. Jenže 
pak stojíte mezi regály obchodu a ne 
a ne si vzpomenout. Co by se tak 
do té masové bábovky mohlo dávat?

Přiznávám, že poprvé jsem šla z obcho-
du s nepořízenou. Ačkoli mi už několik 
masových bábovek popisovali kamarádi, 
najednou jsem nebyla schopná rozhodnout, 
co by tak do ní mohlo patřit. Doma jsem pak 
letmým průzkumem zjistila, že v klasických 
kuchařských knihách se masová bábovka 
nevyskytuje. Internet, to je jiná. Tam byla 
podobných lahůdek celá řada, každá jiná. 
Jen já jsem pořád nebyla spokojená. 
Tak jsem si tady uždíbla kousek receptu, 
onde zase jiný kousek, prostě poskláda-
la jsem si krásnou, chuťově vyváženou 
bábovičku. Popadla jsem největší formu, 
důkladně vyložila slaninou, navrstvila 
ingredience... Vše završily opět plátky slani-

ny a výtvor jsem pekla dlouho při nevysoké 
teplotě. Našla jsem krásný veliký talíř, 
výtvor na něj převrátila... BUCH! Na talíři 
trůnila půlka přetržené bábovky. Tu vrchní 
půlku jsme ještě několik dní vyškrabávali 
z formy. Vajíčka se sýrem zbaběle pronikla 
slaninou, důkladně se připekla na stěny 
a nehodlala se pustit.

Stačí správně vrstvit
Své ideální bábovky jsem se ale nechtěla jen 
tak vzdát. Tedy měla mít na povrchu „žebra“ 
jako správná bábovka, zároveň měla být 
krásně slaninově pruhovaná, což bychom 
případným vymazáním a vysypáním formy 
zničili. Kamarádka mi poradila, že i bábov-
kovou formu lze vyložit pečícím papírem, 
musí se však předem namočit. No, nejspíš 
nejsem dost šikovná. Papír se trhal, mačkal 
a vůbec nespolupracoval. 
Nakonec jsem na věc vyzrála – chtělo 
to jen změnit vrstvy. Takže jestli chcete 
bábovku krásnou, vyložte formu opravdu 

důkladně slaninou, měla by být tučnější. 
Na slaninu nedávejte tekuté vrstvy, vajíčko 
rozmíchané se strouhaným sýrem je 
naprosto nevhodné. Na slaninu pokládejte 
maso. Teprve na ně můžeme sypat sýr či 
nalévat vejce. Jedno úskalí tu je – šťáva 
z pečeného masa nemá kam vsakovat. 
Počítejte s tím, že když bábovku vyklopíte, 
vyteče. Všude kolem.

Dort pejska a kočičky
Myslím si, že do masové bábovky můžete 
nakombinovat různé dobroty, které máte 
rádi. Ochutnala jsem již variantu s mle-
tým masem, která „mrkala“ velikými oky 
z vařených vajíček, ale příliš připomínala 
sekanou. Poslouchala jsem o verzi z vep-
řových řízků, plněné uzeným a sýrem. Tu 
možná vyzkouším příště. Mně je nejbližší 
kombinace drůbežího masa s nivou. 
A jedno velké plus nakonec – teplá bábovka 
s bramborovou kaší je vynikající oběd, stu-
dená bábovka potěší jako pamlsek.

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Bábovičko, 
 poveď se mi
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Masová bábovka
Potřebujeme:
■  800 g kuřecích nebo krůtích řízků
■  300 g anglické slaniny (plátky)
■  150 g klobásy
■  200 g nivy
■  5 vajíček
■  sůl
■  pepř

Postup

Formu důkladně vyložíme slaninou. Řízky 
lehce naklepeme, osolíme, opepříme a při-
plácneme na slaninu. Na maso nasypeme 
strouhanou nivu a vyskládáme klobásou, 
kterou ještě zasypeme sýrem. Nakonec 
pustíme na náplň celá vejce. 
Pečeme při cca 180 °C asi 50 až 60 minut. 
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Je čas:
Vyrazit do lesa na  
jahody a borůvky.

Vyrábět zavařeniny,  
třeba i z plátků růží.

Sbírat a sušit voňavé  
květy lípy.

Užívat si čerstvé broskve, 
cukety, meruňky i maliny.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Proč je nebezpečné 
konzumovat nápoje přímo z plechovky? 
Může mi hrozit nákaza leptospirózou 
po napití se z infikované plechovky?

Ve skladech potravin nedostatečně 
vybavených návnadami se mohou myši 
vyskytovat. Kontaminují obaly výkaly 
nebo slinami a změní potravinářský 
produkt ve zdroj infekce. V ČR však 
nákazy mající původ v potravinách 
a obalech nehrozí. Výrobci i distributoři 
se řídí předpisy o ochraně proti 
škůdcům a o dodržování pravidel 
se přesvědčuje inspekce. Ochranu 
představuje i sekundární obal, přesto 
by před načnutím plechovky mělo 
být samozřejmostí omytí vodou či 
saponátem. Pokud taková možnost 
není, je třeba ji otřít. Zminimalizuje se 
tak množství případných mikrobů. Další 
možností je použití slámky.
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SLEVA BEZ SLEVY
Vážená redakce,
chci se s vámi podělit o zkušenosti, které jsem 
v posledních týdnech udělal se slevovou politi-
kou v některých supermarketech. Na úvod kon-
krétní příklad. V oddělení ovoce v Albertu jsem 
zahlédnul velký nápis lákající na 40 % slevu 
nektarinek. Po zimě vítaná změna, říkal jsem si, 
a zamířil k nim. Přišly mi trochu drahé, ale co si 
jednou nedopřát? Jenže pořád mi jakoby na té 
ceně něco vadilo, až jsem na to přišel. Na ceduli 
byla uvedena cena za kilo, vypočtená sleva 40 % 
seděla, jenže vztahovala se k prodávané vaničce 
(označovaná na ceduli jako kus ) a ta byla pouze 
půlkilová. Takže namísto slevy se fakticky jed-
nalo o navýšení ceny. Upozornil jsem na toto 
evidentní klamání zákazníků místního pracov-
níka, a když se mi ho po názorném vypočítání 
několika matematických úloh podařilo přesvěd-
čit, o co mi jde, popadl ten dobrý muž plato se 
zbývajícími vaničkami (šly evidentně na odbyt) 
a se sveřepým výrazem odkráčel do zákulisí to-
hoto povedeného podniku.
A mně se v té chvíli spojily v hlavě další impul-
sy. Třeba z Tesca, kde lákají na šunku Zvonařku 
se slevou přes 30 %, takže si ji teď můžete kou-
pit za 23,90 Kč. Kdo by odolal, když je to tak 
výhodné? Jenže ve skutečnosti ta šunka stojí 
zhruba tolik i bez slevy, jenže to asi většině zá-
kazníkům připadá drahé. Podobně s vepřovým 
masem z jiného řetězce. Stačí deklarovat pů-
vodní cenu kolem 160 Kč za kilo a můžeme 
inspirovat zákazníka až padesátiprocentní 
slevou, protože zlevnit něco napolovic  přece 
znamená, že je to prakticky zadarmo. To jsme 
byli ve správnou chvíli na správném místě, viď 
mámo! A takhle si především obchodní řetězce 
zahrávají se zákazníky, kteří si na madla vo-
zíku připevní slevové letáky a jako orientační 
běžci jezdí mezi regály od jednoho zlevněného 
zboží ke druhému. A jako si ještě dneska mnoho 
lidí neumí zkalkulovat velikost balení s cenou 
(a na ta ultramalá písmenka u cenovky, kde je 
to uvedeno, většina z nás nevidí), tak si většina 
zákazníků vůbec neuvědomí, že se každý týden 
nevědomky stává obětí ve hře charakterizované 
kdysi komiky Šimkem a Grossmannem geniální 
větou – nechci slevu zadarmo, pravil učitel vy-
chytrale.

Ing. Jiří Líbal, Praha

ODPOVĚĎ REDAKCE:
Děkujeme za zajímavý názor a téma, ke kterému 
se v našem časopise ještě vrátíme. Tato prakti-
ka, kdy u zboží neodpovídá cena uvedená před 
slevou reálné ceně, za kterou byl výrobek pro-
dáván, je častým nástrojem prodejců. Vyplatí 
se proto sledovat ceny srovnatelného zboží a na 
základě těchto srovnání si odvodit, zda cena de-
klarovaná jako původní cena před slevou může 
odpovídat realitě. 

Bylinka měsíce

Neodmyslitelná součást italských pokrmů 
pochází z Indie a kvete od června až do září. 
Listy se dají v kuchyni používat čerstvé 
i sušené, hlavně v létě oceníme i jejich 
schopnost odpuzovat mouchy. Bazalka 
dokáže ulevit od bolesti, zlepšit trávení 
a působí i mírně antibioticky. Vhodná 
je také při nespavosti a migréně. Lístky 
bazalky provoní zeleninové saláty, přidat ji 
můžeme i k dušenému masu, do omáček 
i polévek. Ovšem pozor – ve vyšších 
dávkách může způsobovat podráždění. 
Slovo bazalka pochází z řeckého 
basileus, tedy „král“. Někteří lidé věří, 
že rostla na místě, kde svatý Konstantin 
a Svatá Helena nalezli svatý kříž.

Bazalka pravá

čtenářská dvoustrana

Červen
Napsali jste nám na FB

Otázka: 
Znáte sedm nejčastějších 
omylů při třídění odpadu? 
 A jak s odpady od potravin 

    zacházíte vy?  
 
„Papírové obaly od vajíček jsou ideálním 
palivem do včelařského dýmáku.“ 

„Když to tak čtu, nestačím se divit. Než 
vymyji láhev od oleje, tak spotřebuji 
spoustu vody a hlavně hodně saponátu, 
což rozhodně není na místě. Jako úplná bl-
bost mi přijde hodit odpad do směsného, 
to se bude rozkládat alespoň dva miliony 
let, ne? Jinak tedy všechno, co jen trochu 
nesplňuje kritéria, tak bychom vlastně 
měli vyhodit na skládku? Co aby se tomu 
přizpůsobily spíš recyklační procesy...”

„Plastové obaly od potravin jako kelímky 
od jogurtů jsem vždy vymývala a dělám to 
dodnes. Tak snad ne zbytečně. Ale abych 
vymývala láhev od oleje saponátem? Ne-
dovedu si představit, jak dlouho musí trvat 
láhev plnou mastnoty důkladně vymýt. To 
ji raději hodím do směsného. “
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele
Pořiďte si roční předplatné časopisu Svět potravin 
a získejte skvělé výhody:

- předplatné za 348 Kč + dárek (kniha 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.

Zaostřeno na česnek:  
vyplatí se zahraniční náhražky? 

Test zmrzlin:  
Který řetězec nabízí tu nejlepší? 

Ozdobte si talíře jedlými květinami 

Proč (ne)držet vylučovací dietu? 

Nové číslo časopisu  
Svět potravin  
vychází

20. července

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. 

Jak jíst zdravě a s klidem v duši?
Kniha plná úžasných a oku lahodících receptů,

napsaná týmem českých odborníků na veganskou stravu.

www.albatrosmedia.cz 
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fejeton

Jako dítě jsem byl v Národním divadle 
na představení hry Josefa Kajetána Tyla 
Tvrdohlavá žena. Nebylo to sice za časů 
Jindřicha Mošny, ale i tak je to opravdu 
dávno. Chodil jsem už do školy, ale ještě ne 
příliš dlouho.
Na celý život mi v paměti utkvěla scéna 
s Ladislavem Peškem. Byl v tu chvíli na jevišti 
sám a slovo nepromluvil. V roli žebráka 
vyndal z ušmudlané torny čisťounký bílý 
plátěný ubrousek a položil si jej na kolena. 
Pak jej začal velmi pomalu, až slavnostně 
rozbalovat. Když si jej obřadně rozprostřel, 
ležel na ubrousku krajíček chleba. Část z něj 
odlomil. V ruce držel menší kus, na klíně 
zůstal větší. Z toho malého labužnicky uždi-
boval malá sousta, která posvátně vkládal 
do úst, a pak kousky božího daru se zjevným 
požitkem žvýkal a polykal. Když takto 
poobědval, zabalil zbytek těla Páně opatrně 
do ubrousku a uložil zpátky do chlebníku.
Od té doby jsem nikdy nikoho neviděl tak 
krásně jíst chléb. Ano, chléb. Žebrák jedl 
chléb, ne chleba, a já si pamatuji, že jsem 
přitom na ten suchý krajíc také dostal chuť. 
Žebráka na jevišti mi bylo líto a současně 
jsem mu záviděl. Při pohledu na něj mi bylo 
do pláče a do skoku zároveň.
Později jsem o chlebu občas přemýšlel. 
A kdykoli jsem jej jedl, vždy se mi vybavoval 
bílý ubrousek rozprostřený na žebrákových 

kolenou a skýva tmavého chleba, z níž mu, 
přestože poobědval, ještě hodně zbylo.
Sám jsem ovšem měl původně raději chléb 
bílý. Nemyslím tím bílé pečivo nebo toastový 
chléb, po němž se mohl utlouct, a v před-
cházejícím režimu téměř marně, můj známý 
Mirek. Vzpomínám si, jak si v letech totality 
stěžoval, že jej těžko shání a že bolševik snad 
toastový chléb nepeče. Což mně na bolševiko-
vi vadilo nejmíň. Já jsem měl dlouho nejraději 
vejražku, což je prý chléb z přední žitné mouky. 
Ten se tehdy pekl. A dobře. Měl-li čerstvý 
bochník, anebo spíš šiška, prasklou propeče-
nou kůrku, bylo to pro mě to nejlepší, co mohl 
tehdejší pekárenský průmysl nabídnout.
Kdykoli jsem takový krajíc, a ještě lépe patičku, 
lehce potřenou čerstvým máslem, snědl, musel 
jsem se zastydět. Ne proto, že mám máslo, 
zatímco žebrák jedl chléb suchý, ale proto, že 
jsem jej obvykle rychle zhltnul. Nikdy jsem se 
nedokázal přinutit k pomalému slavnostnímu 
pojídání, které mám stále před očima.
Chuť mi však v průběhu doby přece jenom 
ztmavla. Stejně jako v případě vína. V tomto 
ohledu se naplnil předpoklad děkana naší fa-
kulty Vladimíra Klimeše, rodáka z jižní Moravy. 
Ten se nás jednou zeptal, zda pijeme raději 
víno bílé, nebo červené. Snad všichni jsme od-
pověděli, že bílé. Jen pokýval hlavou. Zřejmě 
takovou odpověď jako znalec vína předpoklá-
dal. Pak pronesl: Dorostete do červeného.

Dorostl jsem nejen do červeného vína, ale 
i do tmavšího chleba. Klasická výražka se 
myslím nepeče, ale i kdyby se pekla, dávám 
už přednost chlebu jinému. Přesněji řečeno 
– dával bych. Přešel jsem na chleby celo-
zrnné, kterých je dnes na výběr dostatek, 
často ovšem v dříve těžko představitelných 
cenových hladinách a s přísadami, které mi 
ne vždy vyhovují. Chléb by přece měl být oby-
čejný v tom nejčistším smyslu slova. Jenže fir-
my sázejí na pochybnou originalitu a kalkulují 
se stoupajícím procentem snobů v řadách 
konzumentů. Co je jiné než obyčejné a co je 
drahé, to je to pravé. I chléb se stal předmě-
tem snobismu, komerce a okrádání zákazníka 
(chleby, i když velké, za 100 až 150 i více korun 
nejsou výjimkou), jak vidno na farmářských 
trzích či v řetězci Moje kredenc.
Přitom se řada z nich nedá krájet, protože se 
drolí. Často se nedá jíst, protože nechutná 
jako chleba. Režisér Jiří Krejčík, notorický, 
ale nádherný kverulant, na samém sklonku 
dlouhého života řekl: „Vždyť my už neumíme 
ani upéct chleba.“ Musel jsem s ním souhlasit.
A přece – není to tak dávno, kdy mi jeden 
zachutnal. A mojí ženě také. Od té doby jej 
kupujeme. Možná, že by chutnal i panu Krejčí-
kovi. A možná i Ladislavu Peškovi, který kdysi 
na jevišti pojídal chléb tak krásně. Kde ten 
chléb pečou a jak se jmenuje, neřeknu. Byla 
by to reklama. A chléb do komerce nepatří. 

Chléb náš vezdejší
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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křížovka

lahodná sýrová zrnka ve smetaně
s vysokým obsahem vápníku
a nízkým obsahem tuku
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pórek bez příchuti pažitka letní zelenina jahoda borůvka
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