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Více o projektu na www.penny.cz.

DARUJEME KAPKU NADĚJE
ZAKOUPENÍM OZNAČENÝCH VÝROBKŮ 

DARUJEME 1 Kč NA KAPKU NADĚJE

Zakoupením tohoto 
výrobku darujeme 
1 Kč na Kapku naděje

1
Kč
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testovali jsme pro vás – hladké mouky

www.svetpotravin.cz2

Navštivte náš e-shop

s dovozem až k Vám

www.eshopmadeta.czwww.eshopmadeta.cz

Vaše oblíbené
mléčné výrobky

nově online



Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) 3 500 000 Kč
 
Na dárek se mohou těšit:   Jaromír Štych, Plzeň 

Petr Štěpánek, Břeclav 
Eva Macháčková, Praha 4

Nakupte v PENNY označené výrobky logem Kapky naděje 
a pomáhejte. Z každého takto prodaného výrobku přispějeme 
společně 1 Kč. Za tyto prostředky budou nakoupeny přístroje 
pro vybrané nemocnice po celé ČR. Každý týden v PENNY 
najdete novou nabídku označených výrobků. Více informací 
na www.penny.cz nebo na www.kapkanadeje.cz.

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

Kolik prodejen PENNY najdete v ČR?
a) méně než 300 
b) více než 350 
c) více než 400

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Nové produkty 
na pultech

Ptejte se 
v naší online poradně

Výsledky 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. 

Špinavé podlahy, rezavé lednice, mrtví hlodavci 
nebo třeba postel či jízdní kolo jako součást 
kuchyně – na našem portále najdete podrobné 
informace o provozovnách veřejného stravování, 
které musela Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce dočasně uzavřít. V rubrice Nebezpečné 
potraviny si můžete prohlédnout také fotografie 
podniků, kterým je zatím lepší se vyhnout. 

Zajímá vás, jak se stravovat v létě, kde na obalu 
masa hledat informaci o zemi původu nebo 
jakým způsobem v obchodě reklamovat 
zakoupené potraviny? Odpovědi naleznete v naší 
online poradně.

Osvěžující gazpacho, čekanka s ementálem 
nebo sladké tartaletky s ovocem. V rubrice 
Recepty se můžete inspirovat návody 
na přípravu pochoutek pro nejrůznější nejen 
letní příležitosti včetně nejoblíbenějších 
receptů slavných osobností.

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

když se zamyslím nad tím, co spojuje rozhovory 
z posledních čísel našeho časopisu, možná poněkud 
překvapivě mě napadá slovo odvaha. Odvaha 
marmeládové královny Blanky Milfaitové jít za svým 
snem a nepřipustit na cestě za vášní žádné kompromisy, 
byť by byly sebevýhodnější. Odvaha Jany Florentýny 
Zatloukalové nedržet se prověřených vod oboru ekonomie 
a vstoupit do prostředí kuchařských knih, které dnes patří 
k základní výbavě knihovniček začínajících hospodyněk. 
Odvaha také Jany Vlkové z tohoto čísla, která neváhá 
pořádat výpravy do přírody a ochutnávat všemožné kvítí 
a býlí, které na nich uloví. 
Odvážná je rovněž celá řada menších výrobců ciderů, které jsme se rozhodli zařadit 
do prvního velkého testu tohoto nápoje zažívajícího velký boom. Odhodlali se 
vstoupit na trh ovládaný velkými pivovary a ačkoli se s jejich produkcí či zisky 
nemohou měřit, z hlediska kvality je převálcovali na plné čáře. 
Z určitého úhlu pohledu je možné za odvážné označit i některé řetězce a výrobce 
působící na českém trhu. Jak vyplývá z velkého testu srovnání potravin prodávaných 
v Čechách a v Německu, jehož kompletní výsledky přineseme v příštím čísle, jsou 
zdejší produkty někdy i o desítky procent dražší než ty prodávané v Německu. 
A pokud porovnáme jejich kvalitu, tak i s tou jsou někdy „české“ výrobky značně 
na štíru. A proč jsou tedy řetězce a výrobci odvážní? Snad proto, že považují zkratky 
typu „je to dál, zato horší cesta“ za správné a den co den českým spotřebitelům zboží 
v duchu tohoto hesla servírují. Ale jak se říká – kde není žalobce, není ani soudce. 
My však věříme, že za přispění našich zjištění se žalobce těchto praktik najde a ty 
přestanou být běžnou součástí našich životů. 
Ale odvážní můžete být samozřejmě také vy. Buďte odvážní, ale zbytečně 
neriskujte. Při nešťastné souhře okolností byste se pak museli místo nových 
dobrodružství spokojit s nemocniční stravou, a to, jak se dočtete na straně 
34, zrovna velká sláva není. 

Krásné léto vám přeje
Kateřina Kmecová, editorka
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Navštivte náš e-shop

s dovozem až k Vám
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Vaše oblíbené
mléčné výrobky
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Více na www.penny.cz.

Zakoupením tohoto výrobku darujeme 
1 Kč na Kapku naděje 1

Kč

Zakoupením vybraných výrobků 
přispíváme společně 1 Kč Nadačnímu 

fondu Kapka naděje.
Na každý týden jsme si pro Vás 

připravili novou nabídku.
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Přečtěte si
Levně a chutně vaříme s Novou
Pořad Levně a chutně vysílá TV 
Nova již od podzimu 2013 a od té 
doby v něm autoři připravili stov-
ky pokrmů. Úspěch prvního dílu 
dokázal, že tento koncept vaře-
ní je současným trendem. Vařit 
spolu se čtenáři budou i známé 
tváře v čele s Lucií Borhyovou, 
Reyem Korantengem a řadou 
dalších, kteří navíc přinášejí své 
vlastní tipy, jak si recepty ještě 
vylepšit. Upečte si vlastní chleba, 
francouzské bagety nebo dala-
mánky. Vyzkoušejte domácí lasagne a špagety, slaný štrúdl nebo 
slaninový koláč. Milovníky sladkého jistě zaujme jednoduchý 
cheesecake ze sušenek, tvarohová nepečená bábovka či mini-
koblížky z jogurtu. Kdo má chuť na pamlsky k televizi, neodolá 
vlastnímu pivnímu sýru, vaječným muffinům nebo domácím 
chipsům. Vydala Euromedia Group k.s, Ikar, cena 199 Kč. 

Moje rodinná kuchařka
Novinka z produkce Jamie Oli-
ver's FOOD Tube se věnuje re-
ceptům pro celou rodinu a její 
autorka se svými recepty sna-
ží lidi přesvědčit, že i za málo 
peněz může být hodně mu-
ziky. I když si možná myslíte, 
že neumíte vařit, není to tak 
těžké – jakmile zvládnete pět 
receptů z této kuchařky, máte 
vyhráno. Potom už budete mít 
dost sebedůvěry na to, abys-
te si s těmi pěti recepty začali 
pohrávat, stanou se vašimi 
vlastními a kdoví, do čeho se pustíte dál. „Lidi mají mylnou 
představu, že k dobrému jídlu potřebujete spoustu peněz. 
Nepotřebujete – musíte to mít akorát v hlavě srovnané a na-
kupovat a vařit chytře,“ říká autorka knihy Kerryann Dunlop. 
Vydává MLD Publishing, doporučená cena knihy je 267 Kč.

100 nejúčinnějších zabijáků rakoviny
Věděli jste, že majoránka sti-
muluje programovaný zánik 
nádorových buněk? Znáte bro-
kolici jako antikarcinogenní 
zeleninu? Nevhodné stravovací 
návyky nejsou hlavní příčinou 
vzniku rakoviny, ale u všech je-
jích druhů hraje způsob výživy 
důležitou roli. Je vědecky pro-
kázáno, že vyváženou stravou 
a zdravým způsobem života 
lze zhoubným onemocněním 
předcházet. Odborník na výživu 
představuje 100 tzv. zabijáků 
rakoviny od A do Z – od ananasu 
po ženšen a žitný chléb – které 
nemají pouze preventivní vlast-
nosti, ale mohou také pomáhat 
během léčby nádorového one-
mocnění. Vydává Euromedia Group k.s., Ikar. Cena 249 Kč.
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Zámek Sychrov bude znovu hostit skotské hry. Čeká 
vás skotská hudba, výuka tanců, soutěž dudáků 
a klasické těžkoatletické soutěže, kterých se můžete 
sami zúčastnit. Program zpestří slavnosti whisky. 
K ochutnání bude několik stovek druhů skotské 
blended a single malt whisky. Znalce jistě potěší 
unikátní whisky lahvovaná v roce 1948.

Ráj milovníků ryb 21. až 23. srpna
Nenechte si ujít Rybářské slavnosti 
v Třeboni, konat se budou tradičně v areálu 
Pod Světem a na Sádkách Rybářství Třeboň. 
Podávat se budou známé i méně obvyklé 
rybí speciality. Chuťový zážitek doprovodí 
vína z vinařství Znovín Znojmo a piva značky 
Bohemia Regent. Návštěvníci si mohou 
poměřit své síly v rybářských závodech.

Země živitelka 27. srpna až 1. září
Konec letních prázdnin patří tradičně 
mezinárodnímu zemědělsko-potravinář-
skému veletrhu Země živitelka. V Českých 
Budějovicích se uskuteční již 42. ročník. 
Mezi hlavní témata budou opět patřit ob-
nova a rozvoj venkova, rostlinná a živočiš-
ná výroba, lesnictví, rybářství, družstevnic-
tví, ekologie, zahradnictví a pěstitelství.

kalendárium

Vůně jídla i benzinu 21. až 23. srpna
Mezinárodní závod Veteran rallye Kutná 
Hora navazuje na tradici pořádání soutěží 
historických vozidel v tomto středočeském 
městě. Pro návštěvníky je připraven bohatý 
dvoudenní doprovodný program, užijete 
si i Srpnové hodování – stánky s bohatým 
občerstvením a ochutnávkami.

Do Lednicko-valtického areálu se sjedou příznivci 
dobrého vína a jídla. Bude se zde konat 2. ročník 
mezinárodního festivalu vína, cestovního ruchu, 
gastronomie, kultury a mezilidské spolupráce. 
Cílem organizátorů je vytvořit novou tradici 
společného příhraničního setkávání dvou národů, 
majících k sobě historicky velmi blízko.

Víno bez hranic 21. až 22. srpna

8. srpnaPivo v srdci Moravy
Že Morava není jen oblastí výborného vína, 
dokazuje festival Mikulovské Pivobraní se 
svým mottem „in vino veritas, in pivo taky“. 
Hlavním programem bude tradičně pivní 
jarmark s nabídkou více než 70 druhů piv, 
včetně speciálů, a samozřejmě vhodného 
občerstvení. Chybět nebude ani bohatá hudební 
zábava, v čele se skupinou No Name.
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Křupavé snídaně
Existuje něco lepšího, než si dopřát k snídani čerstvé pečivo? 
V supermarketech Billa nyní naleznete celou řadu křupavých no-
vinek. Vybrat si můžete sladké i slané dobroty výhradně od čes-
kých dodavatelů. Netradičním středomořským chlebem s kousky 
sušených rajčat, papriky, zelených a tmavých oliv 
okouzlíte každou návštěvu. Dětem zase mů-
žete dopřát zdravou snídani s kovářským 
chlebem z tmavé žitné mouky. Dáváte-li 
po probuzení přednost sladkému pečivu, 
zvolte například vázané koláče s různými 
náplněmi. Ceny se liší podle druhu pečiva.

Ledové osvěžení
Pokud v létě neznáte lepší osvěžení než lahodnou zmrzlinu, vy-
zkoušejte novinky od společnosti Prima. Svou rodinu rozšířil 
Mrož, a to o jogurtového nováčka. Pochutnat si můžete na bo-
růvkách smíchaných s jogurtem, zalitých tmavou polevou. No-
vých variant se dočkala i řada zmrzlin Pegas. Vyzkoušet můžete 
Pegas Premium Caramel – vanilkovou zmrzlinu s karamelovým 

topingem v čokoládě s lískovými oříšky. Pokud jste příz-
nivci svěžích chutí, je pro vás určen Pegas citronový 

v oplatkovém kornoutu a přelitý limetkovým topin-
gem. Pro milovníky čokolády bude těžké odolat no-
vému Pegas duo či Pegas Chocomilk. 

Ceny podle jednotlivých druhů.

Rychlá dávka ovoce
Cereální tyčinky Corny přicházejí na pulty obchodů s novinkou 
– Corny big Fruit, která v sobě ukrývá 20 % ovoce. Neobsahuje 
čokoládové, jogurtové ani jiné polevy, pouze ovoce a cereálie. 
Díky tomuto složení má optimální výživové hodnoty a je tak 
vhodná pro všechny, kteří rádi tráví svůj čas aktivně a zajímají 
se o zdravý životní styl. Přivítají ji všichni, kdo hledají zdravou 
svačinku při sportu, na cestách či jen tak na chuť. Novinka je 
k dostání ve třech příchutích – jablko, jahoda a lesní ovoce 
za doporučenou cenu 14,90 Kč.

Večeře bez výčitek
Rádi si dopřejete večer něco dobrého, ale bojíte se, abyste ne-
nabírali přebytečná kila? Právě pro vás je určen Večerní chlebík 

od společnosti Penam. Svým složením zapadá do dietní-
ho konceptu tzv. low carb. Tento systém spočívá ve sní-

žení příjmu sacharidů a zvýšeném přísunu bílkovin, 
které jsou pro tělo důležitými stavebními látkami. 

Právě proto je vhodný i pro ty, kdo se nechtějí 
vzdát pečiva a neradi chodí spát s prázdným 

žaludkem. Ocení ho sportovci i všichni, kteří 
chtějí být v kondici či zhubnout. Doporučená 
cena za balení (250 g) je 32,90 Kč.

Tučňák v novém
Rodina chlazených výrobků Kinder se 
rozrostla o dalšího člena. V chladicích 
boxech nově najdete Kinder Pingui Malina, 
který se tak zařadil do stálé nabídky 
společnosti Ferrero. Řez s nadýchanou 
mléčnou náplní a politý mléčnou 
čokoládou mezi dvěma piškoty ukrývá 
malinovou dřeň. Neobsahuje přidaná 
barviva ani konzervanty. Malinový Kinder 
Pingui je možné zakoupit v obchodech 
za doporučenou cenu 12,90 Kč.

Sladkosti v hořkém kabátě
Čokoládovna Carla uvádí na trh oblíbené čokoládové mořské plody v prémi-
ové variantě s hořkou čokoládou – Carla Laguna Premium. Formované bon-
bony ve tvaru mořských plodů z kvalitní hořké (70 % kakaové sušiny) a bílé 
čokolády obsahují jemnou lískooříškovou náplň. „Původní mořské plody si 
hned po uvedení na trh získaly značnou oblibu mezi českými zákazníky. Po-

stupem času však došlo k zaplavení trhu desítkami lev-
ných imitací čokoládových mořských plodů pochybné 
kvality, které pouze těžily z popularity královédvorské 
bonboniéry,“ vysvětlil Ing. Jakub Šrámek, výkonný 
ředitel čokoládovny Carla. Doporučená cena: stříška 
(125 g) 40 Kč, bonboniéra (250 g) 80 Kč.

Kokosová alternativa
Pokud chcete doplnit svůj všední jídelníček o kapku exotiky, vyzkoušejte 
kokosovou alternativu smetany na vaření Alpro Coconut Cuisine. 
Je vhodná pro přípravu thajských jídel, ale zajímavý ná-
dech dodá i pokrmům běžnějším. Překvapí v kombinaci 
s různými polévkami, sázkou na jistotu jsou kokosové de-
zerty. Své využití však najde v mnoha dalších pokrmech 
studené i teplé kuchyně. Stoprocentně rostlinná varianta 
smetany má o 30 % méně tuku než jí podobné produkty 
dostupné na trhu. Neobsahuje živočišné tuky a je leh-
ce stravitelná. Balení 250 ml je k dostání v prodejnách 
Globus a Tesco za cenu 49,90 Kč.

novinky na trhu
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Tic Tac představuje novinku, která tentokrát potěší nejen svou 
banánovou příchutí, ale také potiskem Mimoňů. Ti svým tvarem 
nápadně připomínají slavné bonbony, proto bylo toto spojení 
nasnadě. Nové Tic Tac budou v dostání ve dvou velikostech 
(18 g a 98 g) a třech variantách obalů – s designem 
postaviček Kevina, Boba a Stuarta, hlavních postav 
filmového hitu. Fanoušci tak mohou krabičky sbírat 
a vytvořit i vlastní tematickou kolekci. Ve větším 
balení budou navíc postavičky Mimoňů natištěny také 
na každém bonbonu pomocí speciálního potisku. 
Limitovaná edice je v prodeji jen do září. Cena od 59 Kč.

www.svetpotravin.cz6
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Nejlepší kulinární blogy se utkaly v druhém ročníku soutěže Aperol Spritz Food blog roku 
2014. Více než 9000 lidí hlasovalo pro absolutního vítěze, kterým se stal food blog Menu 
domů (menudomu.cz). Dvanáctičlenná odborná porota ocenila šest dalších blogů. Vítězi 
v jednotlivých kategoriích jsou: food styling – Kitchen Story, fotografie – Kitchenette, objev 
roku – Kublanka, dezerty a pečení – Maškrtnica, cestování – Cake Days & Ways, recepty – Ve-
ganotic. Vítězní food blogeři budou oprávněni používat logo Food blog roku 2014 na svých 
stránkách. Podrobné výsledky soutěže i další tipy na nominované blogy naleznete  
na http://foodblogroku.cz/vitezove.

Nejlepší blogeři

Jubilejní 20. veletrh kosmetiky, krásy a zdravého životního stylu WORLD OF BEAUTY & SPA se uskuteční 
ve dnech 4. a 5. září v moderní hale PVA Expo Praha Letňany. Stejně jako dvě desítky tisíc pravidelných 
návštěvníků si nenechte ujít nové trendy a zajímavosti ze světa kosmetiky, kadeřnictví, nehtové modeláže, 
wellness péče, ale i alternativní péče o tělesné a duševní zdraví. Jedním z hitů bude opět přírodní péče spolu 
s BIO kosmetikou. Těšit se můžete také na bohatý program zaměřený na trendy v líčení, účesech i odívání. Více 
informací najdete na www.worldofbeauty.cz.

Veletrh plný krásy

Tribunál Soudního dvora EU zamítl žalobu, kterou ČR chtěla zrušit rozhodnutí Evropské komise 
neuznat české označení „pomazánkové máslo“ jako Zaručenou tradiční specialitu. Je to již 
podruhé, kdy se evropský soud českým výrobkem zabýval. Česko základní spor o pomazánkové 
máslo prohrálo již v roce 2012. Tehdy dal soud za pravdu komisi, že výrobek nelze kvalifikovat 
jako máslo, protože neobsahuje dostatečné množství mléčného tuku, a tudíž je nelze pod tímto 
názvem prodávat. V reakci začali čeští potravináři výrobek přejmenovávat na „tradiční pomazán-
kové“, boj však nevzdávali a požádali Evropskou komisi, aby produkt uznala za Zaručenou tra-
diční specialitu. Rozsudkem soudu se ale rozplynula jedna z posledních šancí, jak pro typickou 
pomazánku sporné označení prosadit. 

Pomazánkové trápení
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Francouzský parlament schválil zákon, který zakazuje supermarketům ničit 
neprodané jídlo. Nová legislativa nařizuje, aby řetězce věnovaly tyto potraviny 
na charitu, farmám pro zvířata, na kompostování nebo využití v energetice. Cílem 
francouzské vlády je omezit v příštích deseti letech plýtvání jídlem o polovinu oproti 
současnému stavu. Každý Francouz vyhodí ročně 20 až 30 kilogramů potravin, jejichž 
celková hodnota dosahuje 12 až 20 miliard eur. Nařízení se však setkalo i s kritikou: 
„Zákon mířící na supermarkety se mýlí, pokud jde o jeho cíl i předmět. Supermarkety 
představují jen 5 % plýtvání,“ řekl zástupce francouzské obchodní federace. 

Francie říká stop

Regály v obchodech přetékají bohatou nabídkou balených nápojů všemožných příchutí, 
ovšem jejich prodej by měl letos poprvé překonat prodej balené vody. Podle průzkumu 
společnosti Canadean se tak z vody stane nejprodávanější nealkoholický nápoj na světě, 
uvedl na svých stránkách list Financial Times. Prodej vody roste v průměru o 6 % a do kon-
ce letošního roku stoupne na 238 miliard litrů. Balenou vodu preferuje hlavně generace 
spotřebitelů narozená v rozvinutých zemích od 80. let minulého století. Z geografického 
hlediska poptávku táhne hlavně Asie, v čele s Čínou a Indií, kde má vláda problémy poskyt-
nout obyvatelům rychle rostoucích měst bezpečnou vodu z kohoutku.

Voda se dostává do čela

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

Pro potřeby testu jsme zakoupili 
v supermarketech v Praze a Drážďanech 
dvacítku totožných výrobků. Zatímco 
v Německu jsme za nákup utratili 

854 Kč, stejné zboží v České republice 
nás vyšlo na 991 Kč, tedy o 14 % dráž. 
Z celkových 20 bylo v Německu levnějších 
13 produktů. Cenu všech výrobků jsme 
přepočítali na koruny kurzem ČNB 
platným v den nákupu. Pokud bylo 
v českém a německém balení rozdílné 
množství výrobku, cenu jsme přepočítali 
na srovnatelnou hmotnost či obsah. 
Do očí bijících cenových rozdílů jsme našli 
hned několik: zatímco tuňák Rio mare 

stojí německého spotřebitele 70 Kč, ten 
český si za něj ještě skoro padesátikorunu 
připlatí. Litrová zmrzlina Carte d'Or stojí 
v ČR 130 Kč, v Německu jen 82. A zatímco 
za Kinder mléčný řez utratí české maminky 
11 Kč, německé stojí polovinu.

Máme rádi méně salámu?
Rozdíly nenajdeme jen cenové, ale výrobky 
se liší také složením. A to navzdory faktu, že 
jsou potraviny v obou zemích (až na drobné 
odchylky) prodávány pod stejným 
obchodním názvem a ve stejném obalu. 
Z dvacítky testovaných produktů je složení 
stejné v devíti případech. U některých 
výrobků najdeme rozdíly menší, kterých 
si spotřebitel na první pohled nejspíš 
ani nevšimne, ovšem jindy nalezneme 
v totožných obalech výrobky značně 
odlišné. Asi nejviditelnější rozdíl zaznamená 
spotřebitel, pokud se rozhodne pro rychlou 
večeři v podobě mražené salámové 
pizzy Ristorante (výrobce Dr. Oetker). 
„Německá“ pizza je obložena 12 % salámu, 

Často se o tom mluví a řada dílčích průzkumů to 
i potvrzuje – německým spotřebitelům se nakupuje 
prostě lépe. Nejen, že mají ve svých obchodech 
větší výběr, ale totožné výrobky nakupují mnohdy 
výrazně levněji než čeští zákazníci. Potraviny putující 
na německý trh se navíc od těch českých liší často 
také složením a chutí.

téma měsíce

Potraviny v Německu:
levnější a kvalitnější

Exkluzivní srovnání konkrétních výrobků otiskneme 
v příštím čísle

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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na té „české“ je ho polovic. Zčásti je 
pravděpodobně nahrazen kukuřicí, kterou 
na pizze prodávané u západních sousedů 
nenajdeme. Nákup pizzy vyšel v Čechách 
o 10 % levněji než v Německu. „Kdybychom 
pizzu prodávali při stejných cenách jako 
v Německu, tak bude u nás prakticky 
neprodejná,“ vyjádřil se Zdeněk Kvinta ze 
společnosti Oetker. Navíc má společnost 
svými testy ověřeno, jak tato pizza 
spotřebitelům chutná. „Před rokem 2006 
jsme prodávali v ČR identický výrobek jako 
v Německu, od té doby vyrábíme v Polsku. 
Kvalitu obou výrobků hodnotili spotřebitelé 
v našich průzkumech srovnatelně,“ dodal. 
Překvapivé zjištění je, že se od sebe liší také 
produkty, které se staly do značné míry 
symbolem globalizace a většinu spotřebitelů 
ani nenapadne, že se na jednotlivých trzích 
budou různit.
Z porovnání složení ale vyplývá, že německý 
zákazník si kupuje Coca Colu a Fantu slazenou 
cukrem, zatímco na český trh putují nápoje 
slazené glukózo-fruktózovým sirupem. Nelze 
tvrdit, že byl tento způsob slazení z výživového 

hlediska méně vhodný, jednoznačně se však 
jedná o levnější surovinu, než je cukr. „Použité 
sladidlo se může v jednotlivých zemích lišit. 
Rozhodnutí je na lokálním výrobci, který přihlíží 
i ke spotřebitelským chuťovým testům v dané 
zemi,“ vysvětluje manažerka komunikace 
společnost Coca Cola Kateřina Eliášová.

Magnum máme stejné
Na druhou stranu se nepotvrdily mýty, 
které o některých potravinách kolují. 
Například, že zmrzlina Magnum prodávaná 

na západních trzích, tedy i v Německu, 
je vyráběná z poctivé smetany, zatímco 
se čeští spotřebitelé musejí spokojit 
s náhražkovým rostlinným tukem. Složení 
obou mražených krémů je naprosto 
totožné a podle uvedených jazykových 
verzí stejnou zmrzlinu dostanete 
také v Anglii, Nizozemsku, Španělsku 
a Dánsku. Ze senzorického posouzení 
však vyplynulo, že německá zmrzlina 
má silnější vrstvu polevy a intenzivnější 
čokoládovou chuť.    

Rozhodují marže
Proč tedy v České republice nakupujeme 
potraviny dráž než v Německu, kde je kupní 
síla výrazně větší? Vliv má samozřejmě 
rozdílná sazba DPH na potraviny – v ČR 
ve výši 15 %, v Německu 7 %. „Nicméně 
rozdíl není celé vysvětlení. Německo 
nabízí výrazně větší trh, na kterém se snáz 
rozpouštějí náklady na dopravu, distribuci 
a provoz 
prodejní 
sítě. Navíc 

značkové potraviny mají v SRN snadnější 
život. Německé domácnosti mají vyšší 
příjmy, mohou si proto dovolit kupovat více 
značkového zboží než české domácnosti. 
Producenti značkových potravin a zboží 
mají díky větší kupní síle větší obrat a své 
marže drží níž než v ČR,“ vysvětluje hlavní 
ekonomka Reiffeisenbank Helena Horská. 
Marže obchodních řetězců jako hlavní důvod 
rozdílných cen vidí také Miroslav Koberna 
z Potravinářské komory ČR: „Výsledek 
testu je alarmující, protože z pohledu HDP 

na hlavu je ČR na 84 % průměru EU, zatímco 
Německo je na 124 %. A porovnáme-li 
průměrné roční mzdy, dostaneme se 
v Německu téměř na dvojnásobek oproti 
ČR. V kontextu této logiky by měly být 
i náklady výrobců přiměřeně nižší a tudíž 
by tuzemské zboží mělo být vysoce cenově 
konkurenceschopné. Vycházíme-li z těchto 
předpokladů, pak výrobky vyráběné pod 
stejnou značkou ve východních zemích by 
měly být levnější než výrobky produkované 
ve starých zemích. V případě, kdy pocházejí 
ze stejného výrobního závodu pro celý 
středoevropský trh, měly by být  
stejně drahé. 

I kdybychom předpokládali, že by stejné 
výrobky byly dodávány za různé ceny 
do obou zemí v závislosti na obchodní 
politice či velikosti trhu, nelze 
předpokládat, že by tento rozdíl byl 
na úrovni desítky procent. Protože je 
často argumentováno nižšími životními 
a výrobními náklady v nových zemích, měly 
by být logicky ceny potravin v porovnání 
s Německem o čtvrtinu až polovinu nižší jak 
u výrobců, tak pro zákazníka.
Existuje tudíž jediného logické vysvětlení 
současného stavu a tím je výše marže, 
respektive obchodní přirážky obchodních 
řetězců. Pokud se tato marže pohybuje 
ve starých zemích na úrovni do 30 % 
a v nových u zpracovaných výrobků 
na úrovni 60 až 160 % a více, je patrná 
příčina, proč je srovnatelné zboží 
pro českého spotřebitele dražší než 
v sousedním Německu.“  

téma měsíce

CELÝ TEST, 
včetně chemických analýz 
a senzorického hodnocení 
všech výrobků přineseme 
v čísle 9/15, které 
vychází 24.8.

Kinder mléčný řez 10,90 Kč 5,50 Kč
Tuňák Rio mare 118,60 Kč 71,10 Kč
Zmrzlina Carte d'Or 129,90 Kč 82,10 Kč
Medvídci Haribo 39,80 Kč 26,09 Kč
Sýr Kiri 32,30 Kč 40,90 Kč
Pizza Ristorante 67,00 Kč 73,90 Kč
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Jak naložit  
s přebytky? 
Projekt s názvem „Paběrkování“ chystá 
iniciativa Zachraň jídlo. Cílem projektu je 
upozornit na velké množství jídla, které se 
vyhodí hned na počátku potravinového ře-
tězce – u farmářů. Smyslem je sbírat plodi-
ny na polích a v sadech, které by zemědělci 
z různých důvodů neprodali. Kromě nad-
měrné produkce v určitých obdobích hraje 
roli také nestálá poptávka, levné konku-
renční zboží ze zahraničí a velké nároky pro-
dejních řetězců na estetickou kvalitu plodin. 
S pomocí dobrovolníků chce Zachraň jídlo 
vyrážet na pole a sesbírané jídlo daruje 
do potravinové banky. Ta je bude dále dis-
tribuovat charitativním organizacím. Více 
podrobností, včetně formulářů pro dobro-
volníky, naleznete na www.zachranjidlo.cz.

Kouření  
vadí stále víc
Kouření v restauracích vadí v Česku stále 
více lidem, ukázal výzkum Fakulty sociál-
ních věd UK a agentury Ipsos. Oproti roku 
2012 jejich počet stoupl o deset procent-
ních bodů, až na 62 %. Výrazně také při-
bylo těch, kteří by zákaz kouření uvítali – 
pro přijetí zákona je v současné době 78 % 
respondentů. Česká republika má jako je-
diná členská země EU pouze dobrovolnou 
regulaci kouření, při níž rozhodnutí leží 
na majitelích restaurací. V ČR chce mini-
sterstvo zdravotnictví kouření ve stravo-
vacích zařízeních zakázat od roku 2016. 
Obavy provozovatelů z odlivu zákazníků 
nejsou podle průzkumu odůvodněné. Lze 
naopak očekávat narůst návštěvnosti i tr-
žeb o 3 až 6 %.

Tajemství děr 
rozluštěno
Po sto letech zkoumání se Švýcarům ko-
nečně podařilo rozluštit tajemství děr 
v některých druzích sýra, jako jsou emen-
tál nebo Appenzeller. Podle švýcarského 
institutu Agroscope a ústavu pro výzkum 
materiálů EMPA způsobují tyto díry malé 
částice sena, které padají do mléka bě-
hem dojení krav. Ty pak uvolňují během 
fermentace plyny, které způsobují otvory 
v sýru. Výzkumníci také zjistili, že díry mají 
tendenci mizet, když se mléko odebírá 
moderní technikou – novodobé hygienic-
ké uzavřené systémy dojení zcela odstra-
nily mikročástice sena v mléce. Změnou 
dávkování těchto mikročástic tak mohou 
výrobci libovolně regulovat počet a veli-
kost děr v sýrech.

Nakupujeme 
férově
Čeští zákazníci utratili v roce 2014 celkem 
203 milionů korun za výrobky se známkou 
FAIRTRADE, tedy o 17 % více než v roce 
předchozím. S rostoucí spotřebou tak lidé 
stále více podporují drobné zemědělce 
a pracovníky z rozvojových zemí. Fair tra-
de je způsobem obchodu, který poskytuje 
výrobcům z chudých zemí možnost uživit 
se vlastní prací za důstojných podmínek, 
mezi které patří dodržování lidských a pra-
covních práv, férové výkupní ceny či šetr-
nost k životnímu prostředí. Nejprodáva-
nějším produktem je již několik let po sobě 
káva (68 % z celkového maloobchodního 
obratu), následují bavlna a čaj. Pro srov-
nání, fairtradový prodej na Slovensku loni 
dosahoval obratu 31 milionů korun.

Češi pijí 
nadprůměrně 
Počet patnáctiletých, kteří mají zkuše-
nost s alkoholem, se v České republice 
zvýšil mezi lety 2002 až 2012 ze 70 na 94 %. 
Jak vyplývá ze zprávy OECD, vychází ČR 
v tomto ohledu ze všech sledovaných 
zemí nejhůře. I celková spotřeba alkoholu 
je v ČR nad průměrem zkoumaných zemí, 
ale je v podstatě neměnná. V roce 2012 
připadalo na jednoho Čecha 11,6 litru čis-
tého alkoholu, zatímco průměr v zemích 
OECD činil 9,1 litru. Podle návrhu připra-
vovaného zákona by měly výrazně vzrůst 
sankce za prodej alkoholu dětem, zákaz 
prodeje alkoholických nápojů by se měl 
týkat zdravotnických zařízení, škol, akcí 
pro děti, ale i stánků, tržišť či (kromě piva) 
sportovních akcí.

Farmáři  
chybují
Nejvíce farmářských trhů i koupěchti-
vých zákazníků najdeme v Praze. A právě 
na zdejších trzích provedli loni inspektoři 
Státní veterinární správy 61 kontrol, při 
kterých objevili 94 chyb. K nejčastějším 
prohřeškům patřilo nedodržení stanove-
ných teplot, nedostatečná ochrana před 
hmyzem a hlodavci či neprokázání původu 
zboží. Veterináři vybrali pokuty přesahující 
200 000 korun a při obzvláště závažném 
porušení předpisů nařídili okamžité uza-
vření stánku. Pozitivním faktem je, že závad 
zjištěných při kontrolách farmářských trhů 
v celé ČR loni meziročně ubylo. Kontroloři 
odhalili prohřešky přibližně u jedné čtvrti-
ny z nich, o rok dříve byla chyba objevena 
zhruba ve třetině případů.

palec nahoru, palec dolů
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V kuchyni se bez něj asi obejdete, ale ochudíte se o dokonalý bramborák 
i všelék na všechny neduhy – poctivou česnečku. Navíc se připravíte 
o blahodárné účinky, které česnek nabízí. To vše ale pouze za předpokladu, 
že si budete vybírat jen poctivý český česnek a nespokojíte se s náhražkami, 
které na náš trh ve velkém putují.

  Paličatý 
     poklad 
   naší kuchyně

zaostřeno
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Koření se silou 
gladiátorů

Česnek kuchyňský (Allium sativum) 
pochází pravděpodobně ze střední Asie, 
kde se vyvinul z planého druhu. Přesný 
začátek pěstování dnes asi neurčíme, 
ale jisté je, že byl pěstován již ve starém 
Egyptě a v antickém Řecku a Římě byl 
považován za posvátnou rostlinu. Díky 
jeho blahodárným účinkům ho dostávali 
gladiátoři před zápasy, vojáci na válečných 
výpravách i egyptští otroci pracující 

na stavbách pyramid. Významnou roli sehrál 
údajně také během obou světových válek, 
kdy byl využíván jako dezinfekce. 
Česnek měl či má v mnoha kulturách 
i svou symbolickou roli. Je zajímavé, že 
v závislosti na tradici je považován za znak 
dobra i zla. V Evropě býval používán jako 
součást bílé magie a jako ochrana před 
démonickými silami. V některých asijských 
státech je česnek součástí novoročního 
stolu, na kterém je sedm posvátných 
položek. Naopak hinduisté se česneku 
vyhýbají, neboť podle jejich víry česnek 
zahřívá a stimuluje tělo a jeho touhy. Velmi 
zbožní hinduisté se tak česneku (ale i cibuli) 
snaží zcela zříci, jiní tak činí jen během 
náboženských oslav. Také v některých 
buddhistických tradicích je česnek spolu 
s dalším kořením považován za příčinu 
sexuálních a agresivních pohnutek, které 
odvádějí od meditace.

Paličák a nepaličák 
Nejznámějším pojmem v souvislosti 
s česnekem je Český paličák. Nejde však, 
navzdory rozšířenému přesvědčení, 
o konkrétní odrůdu, nýbrž o obecné 
označení jedné ze základních kategorií 

česneku, kam celá řada českých odrůd 
spadá. Česnek paličák vytváří kulovité 
květenství s pacibulkami. Vzhledově 
bývá atraktivnější, souměrnější, 
s většími stroužky. Ve většině zemí jsou 
upřednostňovány nepaličáky před paličáky, 
ale v ČR je to naopak. Česnek nepaličák 
květní stvol netvoří, je na pěstování snazší, 
má vyšší skladovatelnost a bývá ostřejší. 
Z česneku se dají konzumovat i jiné části než 
jen palice. Listy mají jemnější chuť a jsou 
nejčastěji sklízeny, dokud jsou ještě tvrdé. 
Nezralý česnek je někdy prodávaný jako 
„zelený česnek“, má typickou chuť i vůni, 
ale není tak štiplavý. Používá se hlavně 
smažený nebo do polévek asijské kuchyně. 
V Koreji zpracovávají mladý česnek dokonce 
i se slupkou, kterou jinak ve všech jiných 
kuchyních vyhazují.

zaostřeno

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

„Kořenit musíme s citem, ale 
česneku může být o trochu 
více!“ Tak zní jeden z bonmotů 
na adresu česneku. Zároveň 
bychom ale neměli zapomínat 
ani na jinou pravdu: „Česnek je 
zdravý pro lidi, ale společnost 
ho nesnáší.“  Má česnek 
skutečně léčivé účinky, 
které mu lidové léčitelství 
připisuje? A jak si poradit s jeho 
specifickým aroma?

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Česnekové podvody 
Český česnek se v posledních letech 
stal velmi populárním, což samozřejmě 
neušlo mnoha podvodníkům. Začali 
česnek dovezený například ze Španělska 
označovat jako český, čímž využívají 
vzájemné podobnosti. A přiřazují mu 
také názvy českých odrůd, jména obcí, 
ze kterých údajně pochází, či názvy 
odrůd zcela smyšlené. Jako Český česnek 
lze označovat pouze ten, který byl 
vypěstován v České republice, a to i ze 
zahraniční odrůdy. 

Možná také pamatujete doby, kdy stál 
čínský česnek 20 korun za kilo, a divíte 
se, proč je nyní výrazně dražší? Důvody 
jsou dva – jednak se Čína potýká 
s nedostatkem česneku, který je tím 
pádem dražší. Ale především dnes Čína 
musí překonávat clo, kterým Evropská 
unie chrání svůj trh.

Pomůže petržel
Nejtypičtější využití česneku je samozřejmě 
to kuchyňské – do omáček, polévek, k masu, 
do salátů i těstovin. Česnek milují nejen 
Češi, ale je nezbytnou součástí i řady dalších 
světových kuchyní, jako je francouzská, 
italská nebo čínská. Pokud vám syrový 
česnek nedělá dobře a vyvolává u vás 
problémy se zažíváním či pálení žáhy, zkuste 
ho konzumovat v jiné formě – nasušené 
kousky, vločky či prášek. 

K dochucení mnoha pokrmů nebývá 
používán jen samotný česnek, ale také 
česnekem ochucené oleje, které si můžete 
snadno vyrobit i doma. Jen pozor na to, že 
je potřeba dodržovat určitá pravidla, aby 
se zabránilo jeho kažení. Kazící se česnek 
může totiž podpořit růst bakterie Clostridium 
botulinum, která způsobuje smrtící nemoc 
botulismus. Olej je třeba uchovávat v ledničce 
a velmi rychle spotřebovat. Případně si olej 
zamrazte do zásobníků na led a z mrazničky 
vždy vytahujte jen potřebné množství. 
Z průmyslově vyráběných olejů mít obavy 
nemusíte – výrobci do nich přidávají látky, 
které těmto procesům zabraňují. 
Specifické česnekové aroma způsobuje silice 
zvaná aliin, respektive látka alicin, na kterou 
se při narušení česneku přeměňuje. Pokud 
se chcete vyhnout tomu, aby všichni věděli, 
že jste si česnek dopřávali, zkuste několik 
triků k potlačení typického aroma: rozkousat 
několik kávových zrn, případně petrželovou 
nať. Studie prokázaly, že zaručenou pomocí je 
také pití mléka zároveň s konzumací česneku.

Na cholesterol i opary
Česnek je bohatý na vitaminy A, B a C, 
selen, vápník a jód a další látky, které se 
podílejí na obranyschopnosti organismu, 
podpoře trávení, snižování krevního 
tlaku a hladiny cholesterolu v krvi. Studie 
naznačují, že by se česnek mohl podílet 
také na prevenci vzniku rakoviny žaludku 
i prostaty, ale tyto závěry vyžadují ještě 
další zkoumání. Podle lidového léčitelství 
se hodí i k použití vnějšímu – používá se 
proti bolesti zubů, bradavicím, oparům 
i akné. Při použití však buďte opatrní 
a česnek nejdřív použijte jen na malém 
kousku kůže. Je velmi silný a citlivější 
pokožku by mohl nepříjemně popálit. 

zaostřeno

K  prodeji sadbového česneku je třeba 
mít licenci, v  České republice se jeho 
šlechtění a  prodeji věnuje jen několik 
firem. Podle zákona je možné jako sad-
bu označovat pouze materiál splňující 
všechny požadavky na  kvalitu, pravost 
odrůdy a další vlastnosti. Nicméně stále 
se jedná o stejnou rostlinu jako v přípa-
dě česneku konzumního. „Běžně zahrád-
káři či menší pěstitelé sázejí úspěšně 
vlastní vypěstovaný česnek mnoho let 
po sobě. Rozhodně nedoporučuji vysadit 
česnek neznámého původu, zahraniční 
ze supermarketu či ze zakoupených již 
připravených stroužků,“ říká Emerich 
Kratochvil, český pěstitel česneku. Sá-
zet konzumní česnek je velmi riskantní, 
protože cibule mohou trpět chorobami, 
které jsou pro člověka zcela neškodné, 
ale při zasazení by mohly nadělat velké 
problémy a zničit celou úrodu. 
Pokud si sadbový česnek zasadíte a  vy-
pěstujete, nezískává automaticky právo 
být dále jako sadbový prodáván, je mož-
né jej prodávat výhradně jako česnek 
konzumní. Pokud by nepoctiví prodejci 
nabízeli konzumní česnek jako vhodný 
k sadbě, hrozí jim pokuta až milion korun.

KONZUMNÍ vs. 
SADBOVÝ

ČESKÉ ODRŮDY
Anin, Anton, Benátčan, Bjetin, Blanin, Brick, 
Dukát, Džambul, Havran, Japo II, Jovan, 
Lukan, Lumír, Mirka, Matin, Slavin, Stanik, 
Tantal, Tristan, Unikát, Vekan, Záhorský II

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Kvalita potravin
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Jaké jsou nástrahy pěstováni česneku?
Pěstování určitě vyžaduje nějaké zkuše-
nosti nebo alespoň dobrou teoretickou 
přípravu. Základem je příprava vhodné 
půdy. Česnek sázíme na podzim, před 
výsadbou se stroužky česneku oddělí 
a je vhodné je namořit proti houbovým 
chorobám a roztočům. Výsadba se provádí 
v říjnu až listopadu, při trvalém pokle-
su teploty půdy pod 9 °C. Na pěstitele 
číhají nástrahy zejména v podobě chorob 
a škůdců česneku. A protože se snažíme 
česnek chemicky ošetřovat minimálně, 
je třeba vystihnout správný čas a vybírat 
důsledně zdravou sadbu. Stručně řečeno: 
pokud je půda na vhodném místě a správ-
ně připravená, česnek ve vhodný čas 
dobře zasazený a vyhnou se nám ztráty 
v podobě napadení škůdci či chorobami, 
záleží už jen na počasí, jaký bude výnos. 

Kolik česneku u nás ročně zkonzumujeme?  
Podle Českého statistického úřadu je 
roční spotřeba česneku v naší republice 
přibližně 0,9 kg na hlavu. Velikost osevních 
ploch se u nás v minulých letech dost 
snížila. Naše trhy byly zaplaveny levněj-
ším česnekem ze zahraničí, zejména ze 
Španělska a Číny. Nízkým cenám čínského 

Historicky nejstarší český nález 
česneku je z doby kamenné 
a byl učiněn v Kyjově 
na Moravě. Tradice pěstování 
této plodiny se v oblasti 
udržuje dodnes. Přestože 
doba pokročila a řadu činností 
dnes nahrazují stroje, které 
zvýší produkci a výnos, stále 
se najdou menší producenti, 
kteří pěstují česnek „ručně“, 
tedy s minimálním využitím 
techniky. Pan Emerich 
Kratochvil s rodinou 
kromě pěstování a prodeje 
volně váženého česneku 
sklízí úspěchy i v netradiční 
disciplíně pletení  
česnekových copů.

Čínský 
česnek 
nemá 
žádnou 
sílu

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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česneku domácí pěstitelé nebyli schopni 
konkurovat. Lidé přestali jejich česnek 
kupovat, pěstitelé výrazně snížili pěsteb-
ní plochy, ale záhy se ukázalo, že český 
česnek má mnohem vyšší obsah silic a je 
kvalitnější. Poptávka výrazně převýšila na-
bídku a vyvolala nárůst ceny. V této době 
narazili pěstitelé na nedostatek sadby, 
a někteří proto pole osázeli odrůdami ze 
zahraničí, které na pultech nabízejí jako 
český česnek.

Proč bychom měli kupovat český česnek?
Obchodní řetězce se často rozhodují 
pouze podle ceny. Pro ně je paradoxně vý-
hodnější přivézt česnek z Číny než využít 
domácí produkci. A český česnek nemůže 
tomu zahraničnímu v ceně konkurovat. 
Na druhou stranu díky silnější chuti není 
třeba tuzemského produktu pořizovat 
takové množství. Musíme si ale uvědomit, 
že z hlediska legislativy je od roku 2013 
možné označovat za český česnek i ten, 
který byl vypěstován v ČR, ale ze zahranič-
ní odrůdy. Toto je v drtivé většině případ 
česneku, který se v současnosti prodává 
v různých obchodních řetězcích pod ná-
zvem český. Nicméně naše krajové odrůdy 
česneku se u nás vyvíjely po staletí a jejich 
chuť odpovídá chuťovým návykům dané 
oblasti. 

Co je vlastně špatného na česneku čín-
ském, španělském a jiných? 
Čínský česnek bývá sice vzhledově jeden 
jako druhý, ale chuťově je slabý, nemá 
žádnou sílu. Česnek ze Španělska a Fran-
cie bývá trochu výraznější, ale má pro 
nás určitou pachuť. Do českých obchodů 
se běžně dostává česnek, který není 

čerstvý, ale starší i více než jeden rok. 
Musí být proto chemicky ošetřen. Díky 
chemikáliím sice vydrží dalekou cestu 
a je trvanlivější, ale rozhodně ne zdraví 
prospěšnější.

Český česnek se v posledních letech stal 
dokonce jakýmsi symbolem návratu 
lidí k českým, tradičním potravinám. 
Zaznamenal jste tento vzestup?
Zvyšuje se počet lidí, kterým záleží na tom, 
co jedí, snaží se stravovat zdravě a bez 
zbytečné chemické zátěže, zajímá je způ-
sob pěstování a ošetřování, hledají kvalitu. 
Oblíbeným místem pro nákup těchto 
tradičních potravin jsou farmářské trhy, 
které u nás v posledních letech získaly 
na oblibě. Pokud je zde prodejcem přímo 
pěstitel, jde současně o prezentaci jeho 
firmy a reklamu, proto by si neměl dovolit 
neseriózní jednání.
 
Jaké jsou zdravotní přínosy konzumace 
česneku? 
Česnek patří mezi preventivní potraviny 
a odnepaměti měl své místo v lidovém 
léčitelství, které popisuje i způsob podání 
a recepty na konkrétní onemocnění. Za šti-
plavé aroma je zodpovědná látka alicin. 
Sám je takřka bez zápachu, ale při drcení 
stroužků nebo natě se uvolní enzym aliná-
za, který rozvine jeho aromatické účinky.
Má antibiotické a protiplísňové účinky. Čes-
nek působí dezinfekčně, v trávicím traktu 
pomáhá udržovat bakteriální rovnováhu. 
Jeho léčivé účinky ale nejsou stálé, silice 
a aktivní enzymy se rozkládají, takže mají-li 
se léčivé účinky česneku projevit, je třeba 
konzumovat ho co nejčerstvější.
V literatuře jsou popisovány pozitivní 

účinky na imunitu, odolnost proti virům 
a parazitům. Zlepšuje odkašlávání při 
nachlazení a onemocnění dýchacích cest. 
Pomáhá vyrovnávat krevní tlak, je to 
potravina s tzv. protisklerotickým účinkem 
– uvolňuje cévy a snižuje tak riziko atero-
sklerózy. Česneku by se neměli vyhýbat 
ani diabetici, je dobrým pomocníkem při 
udržování nízké hladiny glykémie.

A známe nějaká rizika?
Nevýhody jsou v podstatě dvě. Jednak 
ta společenská, pachová, spojená s jeho 
konzumací. A pak jeho těžká stravitelnost, 
zejména v syrovém stavu. Lidé s onemocně-
ním trávicího traktu, žaludku, žlučníku apod. 
by se měli mít při konzumaci na pozoru.

Jak česnek v obchodě kupovat, čeho 
se vyvarovat?
Otázka je, zda vůbec kupovat v obcho-
dě. Nejlepší možností je najít si „svého“ 
farmáře, který česnek pěstuje, a nakupovat 
přímo u něj, nebo na farmářských trzích, 
kde můžete česnek i otestovat. A získá-li si 
pěstitel vaši důvěru a nechcete každoročně 
za česnekem cestovat až ke zdroji, řada pěs-
titelů je schopná vám plodinu zaslat. Pokud 
se nevyhnete nákupu v obchodě, vybírejte 
české odrůdy, ptejte se na pěstitele. Varovat 
by vás měla podezřele nízká cena a česnek 
ve slevě. Může jít o výprodej loňské sklizně.

Jak česnek doma skladovat?
Česnek bychom měli sklízet včas, tedy 
jakmile nať začne žloutnout a pokládat 
se. Při pozdní sklizni se rozruší obaly 
stroužků a česneková cibule je pak vzhle-
dově neuspokojivá. 
Česnek ve stínu na vzdušném místě 
dosušíme, nejlépe zavěšený. Po dosušení 
skladujeme na suchém, dobře větraném 
a chladném místě. Z tohoto pohledu ne-
jsou lednice ani vlhký sklep ideální. Teplo 
podporuje klíčení a roztoče, vlhko rozvoj 
plísní. Výhodné je ponechat na česneku 
delší stonek a takto jej vložit do vázy jako 
kytku, nebo uchovat svázaný v copech.

Jak je to s česnečkou a kocovinou – po-
máhá opravdu?
Mezi lidmi koluje celá řada lidových recep-
tů, jak si poradit s kocovinou. Některé jsou 
dost kuriózní, jako panák tvrdého alkoho-
lu, zavináče, kysané zelí apod. Česnečka je 
opravdu doporučovaná. Tělu tak doplníte 
tekutiny a minerály, vitamin B. Asi je to 
lepší možnost než káva, kterou mnoho lidí 
vnímá právě jako první pomoc. Ta člověka 
sice na chvíli povzbudí, ale ve skutečnosti 
vlastně zbaví dalších tekutin. Já osobně 
považuji za nejlepší lék na kocovinu ji 
vůbec nemít a pít s mírou. 
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jak poznat kvalitní potraviny

Do testu jsme zařadili 12 ciderů, všech-
ny s čistě jablečnou příchutí. Nakoupili 
jsme oba typy, které jsou na našem trhu 
k dostání – jak průmyslové vyráběné, 
které mají ve svém portfoliu velké pivo-
vary, tak ty od menších výrobců, které 
zakoupíte ve specializovaných barech 
nebo e-shopech. Cenové rozpětí bylo 
tentokrát velmi široké, od 57 Kč za litr 
(Kingswood) až po 192 Kč (Cidre Premi-
er). Vyšší cenu jsme samozřejmě zaplatili 
za cidery menších výrobců (průměrná 
cena 122 Kč za litr nápoje) než za vý-
robky velkých pivovarů (průměrná cena 
75 Kč za litr).

V testu jsme se zaměřili pouze na senzorické 
vlastnosti ciderů – barvu, vůni, perlení, chuť. 
Na Vysoké škole chemicko-technologické je 
hodnotila dvaadvacetičlenná porota složená 
z odborníků i laiků, výsledná známka testu 
je průměrem hodnocení všech porotců. 
Nechali jsme také ověřit obsah alkoholu 
na Výzkumném ústavu pivovarnickém a sla-
dařském v Praze. Všichni výrobci dodrželi 
deklaraci uvedenou na obale.

Cider, cidre, cidr
O to, komu za vznik cideru vlastně vděčíme, 
se vedou spory. Jisté je, že nápoj byl znám 
již v antice, pravděpodobně tak jde o jeden 
z nejstarších alkoholických nápojů vůbec. 
Původně se vyráběl pod názvem sikera, 
odtud pak odvozujeme starofrancouzský 
název cidre [sídr] a později i anglickou 
úpravu cider [sajdr]. 

Známá definice cideru zní: je méně opojný než víno, méně hořký 
než pivo, méně sladký než limonády, méně šumivý než sycené 
vody. Do nedávné doby byl u nás prakticky neznámý, ovšem 
v posledních měsících cider zažívá obrovský boom a světoznámé 
značky se přehánějí v uvádění nových příchutí na český trh. 
Otestovali jsme proto tucet moštů, které seženete v obchodech 
i na internetu. Vedly si lépe cidery průmyslové, nebo farmářské?

Řemeslné cidery 
jasně vítězí
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, MF Dnes

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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jak poznat kvalitní potraviny

Oba názvy se neliší jen svou výslovností, 
ale odkazují také k odlišným způsobům 
výroby tohoto nápoje. Francie je největším 
světovým producentem cideru, hlavními 
oblastmi výroby jsou Normandie a Bretaň. 
Zdejší cidery je možné vyrábět jen z čers-
tvých jablek nebo ze směsi jablek a hrušek, 
nesmějí se ani doslazovat či ředit vodou. 
Podle obsahu zbytkového cukru a objemu 
alkoholu se dělí na sladký (doux, do 3 %), 
polosuchý (demisec, 3 až 5 %) a suchý 
(brut, nad 5 %). Tradiční francouzský mošt 
se většinou stáčí do lahví typu champagne, 
svou chutí šumivé víno připomíná. 
Ve Velké Británii, která se považuje za ko-
lébku zkvašeného moštu, se cideru na hla-
vu vypije nejvíce. Zdejší pravidla nejsou tak 
přísná jako ve Francii, doslazování i ředění 
vodou je povoleno. Tradiční anglické cidery 
jsou většinou těžší, tmavé, zakalené a s vyš-
ším obsahem alkoholu.

Cider u nás
Podle české legislativy je cider nápoj vyro-
bený úplným nebo částečným alkoholovým 
kvašením čerstvé, koncentrované nebo su-
šené jablečné šťávy, ke které byla přidána 
voda, nebo jejich směsí. Je možné do něj 
přidávat vodu, cukr a hruškovou šťávu 
(maximálně 25 %), a to před i po kvašení. 
Výrobci ho mohou aromatizovat pomocí 
přírodních aromatických látek z ovoce 
a přidávat pro lepší údržnost regulátory 
kyselosti. Přípustné je též přidání čerstvé 

nebo koncentrované šťávy po kvašení 
a upravení oxidu uhličitého jeho přidáním 
nebo částečným či úplným odebráním. 
V českém jazyce se nápoj správně označuje 
jako cidre [sidr], setkáváme se i s počeště-
lou variantou cidr. 
Cider může být průzračný i s jemným záka-
lem. Barva se pohybuje od jemně zlatavé 
až k tmavé, téměř pivní. Některé cidery jsou 
zcela bez bublinek, jiné perlivé. Chuť se liší 
od sladké, polosladké až po suchou. Různí se 
také obsah alkoholu, který může dosahovat 
maximálně 8,2 %, za touto hranicí se nápoj již 
považuje za jablečné víno.

Průmyslové vs. řemeslné
Způsob výroby se liší nejen v jednotlivých 
regionech, ale především v závislosti 
na zpracování. Průmyslové cidery jsou 
většinou připravovány z jablečného kon-
centrátu a nejsou tedy závislé na sezóně. 
Tradiční výroba naopak vychází z jableč-
ného moštu, a je proto sezónně omezená. 
„Na řemeslný cider má vliv celá řada 
atributů. Každý rok je jiná úroda, jablka 
mají jiné vlastnosti. Průmyslově vyrábě-
ný cider je mnohem více kontrolovaný,“ 
vysvětluje Cyril Holub ze společnosti 
F.H.Prager. 
Odborníci i laici vzorky hodnotili samozřej-
mě anonymně, ale během degustace bez-
pečně rozpoznali, které vzorky patří do sku-
piny průmyslových a které jsou vyráběny 
řemeslně. Porotci tentokrát vzorky posuzo-
vali poměrně přísně, ačkoli se shodovali, že 
žádný vzorek nebyl vyloženým propadákem. 

„Překvapilo mě, jak široká skupina ciderů 
je. Ale neřekl bych, že byl do testu zařazen 
výrobek, který do této kategorie nespadá,“ 
zhodnotil profesor Pavel Dostálek z VŠCHT. 
Další z porotců, Pavel Konáš, dodává: „Ně-
které vzorky mě příjemně překvapily, úplně 
negativně bych nehodnotil žádný.“

Menší vítězí na plné čáře
Celkově lépe uspěly cidery menších 
výrobců, v první sedmičce se umístil 
jen jeden cider pocházející od velkého 

výrobce – Strongbow Gold Apple. U prů-
myslových ciderů vadily většinou umělé 
tóny a také sladkost přebíjející všechny 
ostatní chutě. „Sladké šumivé cidery se 
podle mě vůbec nedaly pít,“ říká Anna 
Grosmanová, členka laické poroty. Jan 
Kapitán se připojuje: „Přírodní produkt 
poznáte podle přirozené chuti, průmys-
lový podle divných chuťových ‚ocasů‘.“ 
Celkovým vítězem se stal Rossbach 
Cider, který zaujal především příjemnou 
vůní a vyváženou sladkou a kyselou 
složkou chuti. 
Hodnocení jednotlivých ciderů byla 
tentokrát hodně rozdílná, a to nejen 
mezi oběma skupinami poroty, ale i mezi 
jednotlivými členy. Nejvíce se názory 
obou částí poroty rozdělily u vzorku F. H. 
Prager. Zatímco u odborníků si zasloužil 
třetí místo, laici ho zařadili až na předpo-
slední příčku. Vadila jim zejména pachuť 
nahnilých jablek, která však může být 
dána způsobem výroby tohoto typu ci-
deru, proto ji odborníci nehodnotili jako 
vadu výrobku, ale jako jeho charakteris-
tickou vlastnost. 

Složení poroty
Odborná porota: 
Pavel Dostálek, VŠCHT; Cyril Holub, jablářství F. H. Prager; Jiří Herník, Grumpy 
George Cider; Pavel Konáš, Plzeňský Prazdroj; Petr Košin, Budějovický Budvar; 
Zdeněk Lux, Pivovary Staropramen; Petr Mühlberger, Moravia Drinks; Jana 
Pikardová, Heineken ČR; Filip Slouka, Rossbach Cider; Václav Synáček, Incider 
bar; Pavel Železný, Polabský mošt.

Laická porota: 
Eva Bobůrková, novinářka; Anna Grosmanová, foodblogerka; Pavel Hanuška, 
dovozce italských specialit; Petr Havelka, vydavatel časopisu SNOW; Ondřej 
Hergesell, novinář; Tadeáš Hollan, operátor 3D tiskáren; Jiří Hulínský, referent; 
Martina Janečková, studentka; Jan Kapitán, dopravní inženýr; Petra Páleníková, 
studentka; Lucie Scherksová, na rodičovské dovolené.
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testovali jsme pro vás – jablečné cidery

Rossbach  
Cider 
Výrobce: Vendyranch Hranice
Zakoupeno: Delmart

Z testu: Farmářský cider vyrobený 
na rodinné farmě. Jemně tmavší zlatavá 
barva, silnější perlení. Vůně je příjemná, 
středně intenzivní, bez cizích složek. Příjemná 
je také chuť, sladká i kyselá jsou středně 
intenzivní, nejsou znát cizí pachuti. Rozdíly 
v hodnocení obou skupin porotců. Vzorek se 
líbil především laikům – dali mu známku 1,5. 

  svěží, nepřeslazené, vyváženost sladké 
a kyselé chutě, příjemná vůně

  výhrady zmiňovány jen minimálně (snad 
jen „málo ovoce“) 

Známka testu 1,95

Cena: 40 Kč/330 ml
Cena za 1 l: 121 Kč
Obsah alkoholu: 5,3 %
Složení: prokvašená 
jablečná šťáva, hroznový 
cukr, obsahuje siřičitany

Cidre Premier  
2013 brut 
Výrobce: Cidrerie Všenory
Zakoupeno: InCider Bar eshop

Z testu: Nejdražší cider ze všech 
testovaných. Vyroben z bio moštu, dozrával 
řadu měsíců v lahvi, není dosycován oxidem 
uhličitým. Tmavší barva, lehký zákal. Jemné 
perlení. Středně intenzivní, spíše příjemná 
vůně. Jsou v ní slabě cítit cizí tóny. Poměrně 
příjemná chuť bez pachutí. Sladkost slabá, 
kyselost silná. Vzorek více chutnal laikům.   

  přirozená čistá chuť, jemná chuť jablek 

  pro někoho zakalená barva, přílišně 
vystupující kyselost

Známka testu 2,39

Cena: 144 Kč/750 ml
Cena za 1 l: 192 Kč
Obsah alkoholu: 5,1 %
Složení: bio jablečný mošt, 
obsahuje siřičitany

Strongbow Apple Ciders  
Gold Apple 
Prodávající: Heineken ČR 
Zakoupeno: Billa

Z testu: Průmyslový cider z jablečného 
koncentrátu. Z obalu není jasné, kde je 
vyroben. Světle žlutá barva. Silné perlení. 
Příjemná středně silná vůně, prakticky bez 
cizího aroma. Sladká chuť je silná, zatímco 
kyselá slabá. Bez výrazných cizích tónů. 
Vítěz u odborné poroty, laická ho umístila 
na 4. místo.   

  příjemná vůně, osvěžující, dobrá 
pitelnost

  v chuti příliš převládá sladkost

Známka testu 2,30

Cena: 22 Kč/330 ml
Cena za 1 l: 66 Kč
Obsah alkoholu: 4,5 %
Složení: voda, jablečná 
šťáva z koncentrátu, 
glukózo-fruktózový sirup, 
barvivo: karamel, kyselina: 
kyselina jablečná, oxid 
uhličitý, antioxidant: 
disiřičitan draselný, 
přírodní aroma

Magic Apple cider nápoj 
pro Evu s obsahem alkoholu 
Výrobce: vyrobeno v EU, dist. Techfruit ČR
Zakoupeno: Techfruit eshop

Z testu: Na přední straně etikety je uveden 
obsah alkoholu 3 %, na zadní 5 %. Není úplně 
jasné, kde je cider vyroben (vyrobeno v EU, ale 
z českých jablek). Světle žlutá barva. Na pohled 
intenzivní perlení, ovšem na jazyku výrazně 
slabší. Vůně je slabší, spíše příjemná, bez cizích 
tónů. Chuť je příjemná, bez cizích pachutí. 
Sladká složka slabší, kyselost střední až silná.  

  příjemně osvěžující, lehké, ne příliš 
sladké

  nevyvážená sladkost a kyselost, nejsou 
příliš cítit jablka

Známka testu 2,48

Cena: 33 Kč/330 ml
Cena za 1 l: 100 Kč
Obsah alkoholu: 3 %
Složení: fermentovaný 
jablečný mošt, oxid uhličitý

Somerset Traditional Cider  
from Sheppy's Cider Farm  
Prodávající: Marks&Spencer Czech Republic
Zakoupeno: Marks&Spencer

Z testu: Tradiční cider vyrobený na farmě 
v hrabství Somerset. Světle žlutá barva. 
Příjemné, jemné perlení. Vůně středně 
intenzivní, spíše příjemná, bez cizích tónů. 
I chuť je příjemná, sladká část chuti je slabá, 
kyselá chuť střední. 
 
 

  osvěžující, příjemně vyvážený suchý 
cider

  pro některé porotce nepříjemná vůně, 
lehká natrpklost

Známka testu 2,30

Cena: 95 Kč/500 ml
Cena za 1 l: 190 Kč
Obsah alkoholu: 4,8 %
Složení: jablečná šťáva, 
pitná voda, cukr, oxid 
uhličitý, kyselina jablečná, 
konzervant: siřičitany, 
kvasinky

Grumpy George  
Cider sladký 
Výrobce: www.grumpygeorge.cz
Zakoupeno: InCider Bar eshop

Z testu: Farmářský cider z jablek „ze 
starých moravských odrůd“ malého 
výrobce, dokvašovaný v lahvi, filtrovaný, 
nepasterizovaný. Barva je světle žlutá. Perlení 
slabší. Vůně je výrazná, ale s cizími tóny 
(porotci cítili síru, ale také zatuchlost vinného 
sklepa). Poměrně příjemná chuť, sladká 
i kyselá složka jsou středně intenzivní.   

  svěží chuť, vyváženost mezi sladkostí 
a kyselostí

  sirné tóny znatelné ve vůni, nevyvážený 
poměr mezi vůní a chutí

Známka testu 2,61

Cena: 39 Kč/330 ml
Cena za 1 l: 118 Kč
Obsah alkoholu: 5,1 %
Složení: fermentovaný 
jablečný mošt, cukr, 
obsahuje oxid siřičitý 

VÍTĚZ
TESTU
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Cider Magnetic Apple  
100 % český 
Výrobce: POLABSKÝ MOŠT  Zásmuky
Zakoupeno: InCider Bar Eshop

Z testu: Cider vyrobený v moštárně 
u Kolína z českých jablek. Výrazně tmavá, 
téměř pivní barva, lehký zákal. Perlení 
je nevýrazné. Vůně výrazná, ale méně 
příjemná. Sladká i kyselá složka jsou 
středně intenzivní. Názory na tento 
vzorek jsou velmi protichůdné: pro 
někoho je nezvyklá barva kladem, jiní ji 
kritizují. Někteří porotci hodnotí vůni jako 
příjemně ovocnou, jiní jako umělou. Pro 
někoho je chuť autentická, pro jiné silně 
aromatizovaná. Pozitivněji cider hodnotili 
laici. 

Známka testu 2,70

Cena: 39 Kč/330 ml
Cena za 1 l: 118 Kč
Obsah alkoholu: 4,1 %
Složení: jablečná šťáva  
sířeno, syceno CO2

Kingstone Press  
Classic Apple Cider 
Výrobce: Aston Manor brewery, prod. Zanzibar Kladno
Zakoupeno: Globus

Z testu: Cider pochází (podle webu) od největšího 
nezávislého výrobce ciderů ve Velké Británii. 
Překvapí velké množství éček, především syntetická 
barviva košenilová červeň a tartrazin. Barva je 
zlatavá, perlení střední. Vůně je nevýrazná, bez 
výraznějších cizích tónů. Ani v chuti nejsou znatelné 
cizí složky, ale hodnocena je jen průměrně. Kyselá 
složka chuti výrazně převažuje nad sladkou.   

  příjemná barva, cider není přeslazený 
 

  slabá vůně, nevyváženost chutí – 
vystupuje z ní pouze kyselost

Známka testu 3,07

Cena: 46 Kč/500 ml
Cena za 1 l: 92 Kč
Obsah alkoholu: 4,4 %
Složení: cukr, kvašený 
jablečný mošt, jablečná 
šťáva, konzervanty: kyselina 
jablečná, tříslovina tanin, 
disiřičitan sodný, barviva: 
košenilová červeň, tartrazin 

Somersby  
Apple Cider 
Výrobce: Carlsberg Denmark
Zakoupeno: Globus

Z testu: Průmyslový cider z koncentrátu, 
do ČR distribuovaný Budějovickým Budvarem. 
Dobarvováno karamelem. Barva je světle žlutá, 
perlení silné. Vůně je intenzivní, ale méně 
příjemná, s výraznými cizími tóny (popisovány 
jako umělé aroma, ačkoli je ve složení uvedeno 
přírodní aroma). Příjemnost chuti průměrná. 
Sladká chuť je intenzivní, kyselá slabá. 

  jen několik porotců ocenilo příjemnou 
sladkost a jablečnou chuť

  výhrad bylo mnohem víc – příliš sladké, 
„syntetická“ vůně

Známka testu 2,95

Cena: 26 Kč/330 ml
Cena za 1 l: 78 Kč
Obsah alkoholu: 4,3 %
Složení: voda, jablečný 
zkvašený mošt, cukr, 
jablečný koncentrát, oxid 
uhličitý, regulátor kyselosti 
(kyselina citrónová), 
přírodní aroma, konzervant 
(sorban draselný), barvivo 
karamel

Carling British Cider  
Apple 
Výrobce: Pivovary Staropramen 
Zakoupeno: Tesco

Z testu: Průmyslový cider vyrobený 
z jablečného koncentrátu. Dobarvováno 
karamelem. Barva je zlatavá. Perlení 
středně intenzivní. Vůně výrazná, ale méně 
příjemná. Chuť je hodně sladká, málo kyselá. 
Hodnocena oběma skupinami shodně jako 
méně příjemná. Ve vůni i chuti se projevují 
jasně znatelné netypické umělé tóny.  

  pěkná barva, příjemné perlení  

  nevyváženost chutí – výrazně dominantní 
sladká složka, intenzivní „umělý“ dojem 

Známka testu 3,43

Cena: 25 Kč/300 ml
Cena za 1 l: 83 Kč
Obsah alkoholu: 3,8 %
Složení: voda, cider (jablečná 
šťáva z koncentrátu 21%), 
glukóza, voda, regulátor 
kyselosti: kyselina jablečná, 
aroma: jablečné a z vinných 
hroznů, barvivo: karamel, 
konzervant: sorban draselný, 
fruktóza, oxid uhličitý

F.H. Prager  
český jablečný Cider 
Výrobce: F.H.Prager jablářství, Kladno-Kročehlavy
Zakoupeno: Delmart

Z testu: Farmářský cider vyrobený malou rodinnou 
firmou, fermentováno z moštů starých odrůd jabloní 
z Bílých Karpat. Jantarová barva, perlení je slabší. Vůně 
je silná, méně příjemná. Ve vůni i chuti minimum 
cizích tónů. Chuť je méně sladká, středně kyselá.  
Nejvýraznější rozdíl mezi hodnocením obou skupin 
porotců – zatímco laici ho zařadili na předposlední 
místo, u odborníků si zasloužil bronzovou příčku.  

  originální organický cider z menší 
výrobny

  nepříjemné na jazyku,  
pachuť nahnilých jablek

Známka testu 2,95

Cena: 44 Kč/330 ml
Cena za 1 l: 133 Kč
Obsah alkoholu: 4,4 %
Složení: cider z jablečného 
moštu, sířeno

Kingswood  
Apple Cider 
Výrobce: Plzeňský Prazdroj
Zakoupeno: Tesco

Z testu: Průmyslový cider vyrobený 
z koncentrátu, použita přírodní barviva. 
Nejlevnější vzorek. Cider má tmavě žlutou 
barvu. Intenzita perlení je slabší. Vůně 
středně intenzivní, ale jsou v ní výrazně 
cítit cizí vůně (identifikovány jako čpavek, 
chemické aroma). Kyselá i sladká složka chutě 
jsou středně silné. Chuť spíš nepříjemná.  

  příjemná barva, příjemná kyselost  

  umělý dojem,  
v ústech zůstává pachuť 

Známka testu 3,61

Cena: 23 Kč
Cena za 1 l: 57 Kč
Obsah alkoholu: 4,3 %
Složení: voda, zkvašená jablečná 
šťáva z koncentrátu, cukr, glukózový 
sirup, CO2, regulátor kyselosti 
(citrónová šťáva z koncentrátu), 
jablečná šťáva z koncentrátu, 
přírodní aromata, přírodní barviva: 
ječný sladový extrakt, světlice 
barvířská, přírodní soli
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Kvašení: Vylisovaný mošt se přelije do vhodných nádob 
(demižonů, sudů, tanků), kde se nechá kvasit potřebnou dobu, 
která se u jednotlivých ciderů liší. Fermentace probíhá v rozmezí 
několika dní až po řadu měsíců, při teplotě od 4 do 16 °C. Na dně 
nádoby zůstanou usazené kvasinky, na povrchu se vysráží pěna. 
Cider je tedy nutné čerpat ze středu, kde je cider čirý. Stáčení se 
musí správně načasovat, jinak by se mohly kvasinky začít opět 
zvedat k hladině. V moštu bez většiny kvasinek dále probíhá kvasný 
proces, ale výrazně pomaleji. Mošt je poté možné znovu stáčet, aby 
se dále zpomalil či zcela zastavil proces kvašení. Někteří výrobci 
ho ještě filtrují, aby docílili čiré tekutiny. Cider je možné dále ředit 
na požadovaný objem alkoholu či dosycovat CO2.

Sklízení: Cider se většinou vyrábí z několika odrůd jablek, aby 
se dosáhlo vyváženého poměru sladkosti a kyselosti. Existuje 
také odrůda vyšlechtěná přímo pro výrobu cideru. Jablka 
je třeba vyprat a pečlivě přetřídit, aby se narušené plody 
neprojevily ve výsledné chuti nápoje.

„Některé vzorky mě 
příjemně překvapily 
a úplně negativně 
bych nehodnotil žádný. 
Ve většině případů se 
cidery malých a velkých 
výrobců liší. Řekl bych, 
že ty z velkovýroben jsou 

poznat díky většímu nasycení – nemají 
tak jemný dojezd na jazyku, říz je ostřejší. 
Někdy mohou být cidery přearomatizovné. 
Jde sice o přírodní aroma, ale může být 
příliš ostré nebo jablečné, což je na škodu. 
Ale myslím, že se to netýkalo ani jednoho 
z testovaných vzorků.“

Pavel Konáš, Plzeňský Prazdroj

„Je rozdíl, jestli mluvíme o průmyslových, nebo řemeslných cidrech, 
a já jsem rád, že v testu byly zástupci obou. Není možné říci, že jsem 
při degustaci narazil na něco, co by v cideru nemělo co dělat. Je jasně 
legislativně dáno, co v potravinách být může a co ne. Z mého vyhraněného 
pohledu některé ze vzorků nejsou ty, které bych chtěl pít, ale vnímám, 
že takové chce asi pít veřejnost, protože jsou sladké, líbivé. Já už dnes 
preferuji pouze suché cidery, z mého pohledu produkt sladkostí trpí, 
protože sladkost přebije jakékoli další chutě.“

Cyril Holub, F.H. Prager

„V průměru mě 
překvapila senzorická 
kvalita českých výrobků 
a výrazná chuťová 
rozdílnost komerčně 
úspěšných zahraničních 
ciderů. Velkovýrobci 
a lokální malovýrobci 

se od sebe výrazně liší, byli jednoznačně 
rozpoznatelní. U průmyslových ciderů mi 
nejvíce vadila neautenticita, aroma a také 
sladkost. Sladké, šumivé cidery se podle 
mě vůbec nedaly pít. Naopak pozitivně 
mě překvapily vzorky Rossbach a cider 
prodávaný v Marks and Spencer.“

Anna Grosmanová

„Podle mě je dobře, 
že se při tomto testu 
srovnávají malí a velcí 
výrobci. To podle mě 
ještě nikdo neudělal 
a spotřebitelé by měli 
vědět, jaký je rozdíl mezi 
cidery vyráběnými ze 

100 % moštu a těmi, které se vyrábějí 
z koncentrátů. Průmyslové cidery jsou 
podle mě umělé, možná zbytečně 
přeslazené. Cidery z moštu jsou 
přírodnější, mírnější. Ale i mezi nimi jsou 
velké rozdíly – některé jsou kvašené 
rychle, doslazované moštem, jiné 
kvasí pomalu a jsou nesycené. Poznal 
jsem, které z testovaných produktů 
pocházely od velkých výrobců, ale moc 
mi nechutnaly.“

Václav Synáček, InCider bar

„Celkově bych řekl, že 
tam nebyl žádný zásadní 
průšvih, neodcházel 
jsem s pocitem, že 
by mi něco vyloženě 
nechutnalo, spíš jen, 
že bych si některý cider 
znovu nedal. Rozdíly 

byly především mezi cidery od menších 
výrobců – měly sytější barvu, byly daleko 
kalnější a byly také více ovocné. Pravda, 
v některých jsem cítil nahnilé ovoce 
nebo nějaký jiný rušivý prvek v podobě 
použitých surovin, ale nic nebylo přes 
hranici nechutenství. Co mi naopak 
vadilo, byl vysoký obsah CO2 v některých 
vzorcích. Jakkoliv chápu potřebu řízu, 
některé vzorky byly ‚nabunzírované‘ až 
přehnaně. Část ciderů byla zbytečně moc 
sladká, někteří výrobci se zřejmě snažili 
tuto sladkost vykompenzovat přidáním 
nějakých kyselých prvků, takže výsledná 
sladko-kyselá chuť přebila chuť jablek.“

Ondřej Hergesell

Lisování: Jablka je nutné rozdrtit, aby se narušila struktura 
plodu a šťávu bylo možné snáze vylisovat. Jablečná drť se 
poté nechá louhovat ve vlastní šťávě. Pokud je šťávy málo, 
je možné ji (pokud to zákony dovolují) dolít vodou. Poté 
dochází k samotnému lisování, při němž se výtěžnost šťávy 
pohybuje od 50 % u malých výrobců používajících například 
vinařské lisy, až po 70 % u velkých výrobců majících velké 
hydraulické lisy.

Lahvování: Pokud je proces kvašení dokončen, je možné cider začít 
plnit do lahví. Obyčejně se používají lahve s běžným korunkovým 
uzávěrem. Zvlášť, pokud cider dozrává dál v lahvi, používají se 
nádoby podobné šampaňským s korkovou zátkou a drátěným 
košíčkem. Jinou lahev by mohlo intenzivní perlení i roztrhnout.

JAK SE CIDER VYRÁBÍ?

Jak vám chutnaly 
testované cidery?
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Potravinová alergie se vždy týká imunit-
ního systému. Je to nepřiměřená reakce 
na určitý alergen a k vyvolání stačí i stopové 
množství potraviny. Podle rychlosti nástupu 
příznaků rozlišujeme alergie okamžitého 
typu a alergie opožděného typu. 
Intolerance na potraviny je způsobena 
metabolickou poruchou, ne imunitou. Jde 
o částečný či úplný nedostatek enzymů, kte-
ré se podílejí na zpracování potraviny. Napří-
klad při laktózové intoleranci chybí enzym 
laktáza, což vede k nestravitelnosti mléčné-
ho cukru, laktózy. Ta fermentuje v tlustém 
střevu a výsledkem je nauzea, plynatost 
a průjem. Při alergii na bílkovinu kravského 
mléka jsou střevní projevy podobné jako 
u intolerance, ale navíc se přidávají reakce 
dýchacího systému (chronická rýma, kašel, 
záněty průdušek, astma) a kožní projevy 
(ekzémy, kopřivka). Největší hrozbou je ana-

fylaktická reakce, která znamená bezpro-
střední ohrožení života a vyžaduje rychlou 
lékařskou pomoc.
Přecitlivělost na potraviny je psychoso-
matická záležitost, má psychický podklad. 
Je to averze na některé potraviny spojená 
s negativním zážitkem a podobně.

Mechanismus alergických reakcí
Podstatou funkce imunity je obranyschop-
nost organismu proti všemu cizímu. A právě 
v rozpoznání vlastního a cizího je jedineč-
nost tohoto systému. Ten se od ostatních 
systémů v lidském těle liší tím, že není 
přesně ohraničenou strukturou. K základ-
ním molekulám, které působí v imunitním 
systému, patří protilátky – imunoglobuli-
ny, které tvoří specifické imunitní reakce. 
K vlastnostem imunitního systému patří 
schopnost rozpoznat vlastní a nevlastní 

molekuly (antigeny), což umožňuje obranu 
před parazity a patogenními mikroorganis-
my. Paměť systému umožňuje pamatovat 
si antigen, se kterým se už jednou setkal, 
a při opakovaném kontaktu na něj může 
reagovat pohotověji, rychleji a intenzivněji. 
Má schopnost rozvinout imunitní reakci 
jen proti malému úseku molekuly antigenu 
a díky rozmanitosti reakcí dokáže odpovídat 
na miliony různých podnětů.

Význam trávicího systému
Pro vznik potravinové alergie je zásadní 
správné fungování imunitního systému 
na střevní sliznici. Látky, které se dostanou 
do trávicího traktu a jsou vyhodnoceny 
jako škodlivé, jsou zneškodněny, a látky, 

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Lék na alergii? 
Dieta.
Alergií na potraviny přibývá, zejména v západních zemích. 
Dieta, která eliminuje z jídelníčku problematické potraviny, 
se sice neřadí mezi typické alternativní druhy výživy, přesto 
nutí postižené jedince k jinému stravování. Je ale třeba rozlišit 
potravinové alergie a potravinové intolerance, případně 
přecitlivělost na potraviny.
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které jsou vhodné a potřebné, jsou správně 
využity. Někdy ale dochází k nesprávnému 
nastavení imunitní odpovědi a nepřimě-
řené imunitní reakci na určitou bílkovinu 
– například tu obsaženou v kravském mléce, 
vaječném bílku, v obilovinách, rybách atd.
Podíl na této nepřiměřené reakci mají gene-
tické vlivy (rodinný výskyt astmatu, ekzému, 
pylových alergií) i vlivy prostředí (znečištění, 
stres, málo pohybu, špatné stravovací návy-
ky, nevhodné složení střevní mikroflóry).

Alergeny z potravin
Nejčastěji se alergie na některou potravinu 
objevuje u dětí do šesti let. Může se ale 
vyvinout i později, dokonce v dospělosti. 
V průběhu prvního roku věku dítěte jsou 
nejčastějšími potravinovými alergiemi ty 
na kravské mléko, vaječný bílek, bílkovi-
ny obilovin, burské oříšky, soju. U těchto 
potravin se stává, že v průběhu několika 
let se jejich alergizující schopnosti snižují 
tak, jak pozvolna dozrávají trávicí procesy 
a trochu se otupí reaktivita imunitního 
systému. Zhruba do 6 let věku se naprostá 
většina alergií na tyto základní potraviny 
zmírní nebo zcela vymizí.
Cílem diety při alergii je vyloučení 
alergenu ze stravy, a protože dodržování 
eliminační diety bývá obtížné, doporu-
čuje se v odstupech jednoho až tří let 
provokačními testy překontrolovat, zda 
alergie stále trvá.

Jak určit alergen?
Určit potravinu, která alergickou reakci 
vyvolává, je náročné. Vychází se ze zazname-
naného jídelníčku. Pro cílenější vytipování 
alergenů je třeba být při zápisu důslední, 
aby bylo možné vysledovat souvislosti. 
Tedy vše, co sníme a vypijeme, včetně údajů 
o tom, jak nám ten den bylo, případně, kdy 
se objevily obtíže a jakého rázu. Nevýhodou 
je, že reakce na jednotlivé potraviny se mo-
hou vyskytnout jak za pár minut, tak i za ho-
diny či dny. Navíc se zdravotní problémy 
nemusejí vůbec týkat trávicího traktu, ale 
může dojít třeba k demonstraci na kůži nebo 
dýchacím obtížím. Během záznamové fáze 
bychom se měli stravovat běžně, jak jsme 
zvyklí, nedržet žádnou dietu, aby výsledky 
byly co nejprůkaznější.
Po vytipování alergenů přichází tzv. elimi-
nační dieta, tedy vyloučení těchto potravin 
z jídelníčku. V této fázi je důležité odstranit 
z lednice a spíže všechny nevhodné potra-
viny a také číst složení nových potravin, 
které budete nakupovat. Pokud stále 
netušíte, který z alergenů by mohl být ten 
pravý, nebo máte podezření, že je jich víc, 
lze tuto komplikaci řešit tzv. hypoalergenní 
dietou. Ta spočívá v konzumaci potra-
vin neobsahujících mléko, lepek, vejce, 
kořenovou, pikantní a kyselou zeleninu, 
citrusové a kyselé ovoce, ořechy, luštěniny, 
rybí maso, uzeniny, exotická a ostrá koření, 
silné čaje a sladkosti.
Po ústupu a vymizení příznaků nastupují 
expoziční testy. Testovaný alergen je opě-
tovně zařazen do stravy a my pozorujeme, 
jak na něj naše tělo reaguje. Test by měl tedy 
potvrdit, či vyvrátit domněnku, že konkrétní 
potravina způsobuje problémy a je třeba 
ji z jídelníčku vyloučit. Nejedná se o jasné 

Protože se potravinové alergie týkají zejména dětského věku, je důležité při zavádění 
příkrmů u kojenců, zejména těch s rizikem atopie, dodržovat jisté zásady:

•  co nejdéle kojit, se zařazováním příkrmů nespěchat

•  začínat vždy jen s jednou novou potravinou naráz, během jednoho týdne zařazovat 
maximálně dvě nové potraviny

•  nové potraviny podávat nejprve tepelně upravené, vařené, dušené

•  nové potraviny zkoušet pokud možno doma, právě kvůli možné alergické reakci

•  citrusové plody nepodávat do 1 roku věku dítěte

•  ořechy zavádět až od 3 let (kromě toho, že jsou silným alergenem, hrozí i riziko vdechnutí)

•  soju zařazovat do jídelníčku až od 1 roku

•  vaječný bílek se doporučuje až od 2 let, žloutek tepelně upravený od 18 měsíců 

•  ryby se při zavádění příkrmů nedoporučují

•  do 1 roku není vhodné běžné kravské mléko

Zavádění příkrmů u dětí
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stanovení diagnózy, ale pouze o vyhledání 
či zúžení seznamu potenciálních alergenů či 
látek, které naše tělo netoleruje. Potvrzení 
diagnózy je pak v rukou lékaře.

Nezbytná lékařská pomoc
Řadu lidí přesvědčených o jejich alergii 
trápí ve skutečnosti intolerance či přecitli-
vělost na potravinu. Na druhou stranu řada 
potravinových alergií zůstává nerozpozná-
na. Není jednoduché najít například u dětí 
souvislost mezi bolestmi hlavy, nála-
dovostí, problémy ve škole a alergií 
na pšenici. Zejména pokud se 

reakce dostavuje se 
zpožděním.

Důsledkem nerozpoznané a dietou nelé-
čené potravinové alergie je po určité době 
podráždění střeva, zhoršení vstřebávání 
živin a mikrobiální nerovnováha. Tento 
stav může vést až k chronickému systémo-
vému zánětu a k rozvoji autoimunitního 
onemocnění. Proto máte-li podezření 
na alergii u sebe či svých dětí a váháte, 
o kterou potravinu jde, obraťte se nejlépe 
se záznamem stravy a obtíží na svého ob-

vodního lékaře, případně 
alergologa a požádejte 

ho o pomoc. 

•  kravské mléko

•  slepičí vejce (zejména bílek)

•  ořechy (arašídy, mandle)

•  ryby a mořské plody

•  citrusové plody

•  luštěniny, soja

•  maso

•  zelenina (cibule, celer)

•  ovoce (jahody)

•  jiné (pšenice, čokoláda, koření)

NEJČASTĚJŠÍ 
POTRAVINOVÉ 
ALERGIE:

 INZERCE

07 klasa inzerce OK.indd   1 29/06/15   15:35
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Kdy jste začala pronikat do květinové říše 
a zjišťovat, že k jídlu je jich mnohem víc 
než u cesty rostoucí šťovík? 
Upřímně si to už přesně nepamatuji. Jistě 
to bylo již v minulém století, což je vzhle-
dem k tomu, že máme rok 2015, spíš takový 
bonmot. Myslím, že jako malá holčička 
jsem se zvídavostí dětem vlastní ochutná-
vala květy na louce. Pod nánosem výchovy, 
vzdělávání a následných starostí o rodinu 
jsem na tuto radost trochu pozapomněla. 
Vytáhla jsem to vše zpět na světlo boží, 
když děti odrostly natolik, že už nebylo 
nutné neustále o ně pečovat. Budiž tedy 
za vědomý a aktivní vstup do říše květin 
považována doba asi před sedmi lety. 

Jak Vás napadlo převést své znalosti 
na papír a pustit se s nakladatelstvím 
Smart Press do Květinové kuchařky? 
Mám doma rozsáhlou cizojazyčnou knihov-
ničku nejrůznějších knih o jedlém kvítí a býlí. 
Ale některé z nich plně neuspokojovaly 
moje nároky – některé jsou příliš botanic-
ké, jiné příliš bylinkářské, v dalších je zase 
převaha lektvarů, některé jsou bez obrázků, 
jinde jsou jen recepty. A konečně je v nich 
i spousta kvítí a býlí, které u nás v podsta-
tě nevyužijeme, neboť zde z klimatických 
a jiných důvodů nerostou.
Chtěla jsem tedy napsat knihu, kde by bylo 
všechno, co je v Česku užitečné – kulinárně 
i botanicky.

Musíme za jedlými květinami pořádat 
složité výpravy, nebo je možné „ulovit“ 
zajímavé kousky i ve městech?
Jedlé kvítí a býlí roste všude a ta místa, která 
nejsou vhodná ke sběru, jsou spíš vymezena 
negativně, tedy různými druhy znečištění 
nebo společenskou nepřípustností sběru 
v případě parků a zahrad. Hlavní hygienic-
ký problém vidím ve psech a dopravě. Ale 
i ve městech se dají najít zajímavá místa, 
kde se dá něco sbírat a jsou překvapivě 
blízko hromadné dopravy. Leckde stačí ujít 
opravdu jen pár kroků a otevřou se netušené 
botanické možnosti. 

V jakém období je možné květiny sbírat?  
Zlatá doba pro všechny milovníky jedlého 
kvítí a býlí je od poloviny dubna do polo-
viny května. To mluvím o hlavním městě, 
respektive nížinách. V chladnějších ob-
lastech, na Vysočině, na Šumavě, v Kr-
konoších a podobně se příroda probouzí 
později, a tak je tam toto období posunuto 
směrem k létu.

Je možné doporučit nějakou květinu pro 
kytkožrouty-začátečníky? Tedy snadnou 
na sběr, zpracování a přitom se zaruče-
ným výsledkem? 
Typickými květinami pro začátečníky jsou 
sedmikráskové květy, listy pampelišek. 
Jejich přátelskost spočívá především 
v jejich nezaměnitelnosti a každý je zná. 
Dalším krokem může být používání ně-
kterých zavedených bylin na dekorace. To 
je případ černého bezu, běžně užívaného 
na limonády a v kosmetice, ale on je 
i neodolatelně dekorativní. Stejně tak se 
mohou začátečníci vrhnout na nejrůznější 
bylinky, které se používají jako koření. Co 

S humorem se představuje 
jako expertka jedlého 
kvítí a býlí. Vaření, jídlo 
a gastronomie ve všech 
podobách je její velkou 
vášní a stejně tak to platí 
pro květiny. Dlouholeté 
zkušenosti z těchto dvou 
oborů se postupně spojily 
a Jana Vlková se pustila 
do psaní Květinové kuchařky 
i seminářů o jedlých květech 
přímo v terénu. S obojím teď 
slaví nečekané úspěchy.Jedlé 

květiny 
do salátu 
i guláše

Připravila Kateřina Kmecová, foto Smart Press
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takové květy tymiánu, saturejky, yzopu, 
levandule nebo kopru použít jednou jen 
jako dekoraci?

Platí pro květiny to samé, co pro houby – 
tedy že bychom měli sbírat jen ty druhy, 
co bezpečně známe a poznáme?  
Rozhodně! Z některých bylin jsou jedlé 
pouze určité druhy. Abych byla konkrétní: 
třeba planě rostoucí vikev rodu setá, úzko-
listá a plotní je na talíři velmi dobrá. Vikev 
ptačí mnoho požitku nepřinese. A pak tu 
jsou nebezpeční „dvojníci“. Miříkovité, dříve 
nazývané mrkvovité, nabízejí na jedné stra-
ně báječná koření a na druhé straně velmi 
nebezpečné rostliny. Jejich okoličnaté květy, 
téměř vždy bílé, a podobně dělené listy mo-
hou vést k nebezpečným záměnám.
Ale také u rostlin známých platí, že bychom 
měli začít ochutnávat po malých dávkách. 
I ten, kdo nemá žádnou alergii diagnostiko-
vanou, může najednou zjistit, že rostlinu, 
kterou právě ochutnal, jeho tělo nesnáší. 
Prvním vodítkem je: chutná/nechutná. Když 
nám rostlina nechutná, nemá cenu se do ní 
nutit. Je tu mnoho dalších.

Jak s květinami nakládat po příchodu 
domů?
Květy a listy, které si přineseme domů, 
vyžadují čištění. Je třeba je omývat, obírat, 
případně zbavovat hmyzu. Existují různé 
metody, jak je uchovávat. Nejosvědčenější je 
umístit je do lednice, do vlhka. Hrubší listy 
se mohou zavinout do vlhké utěrky a v ige-
litovém sáčku přechovávat v zeleninovém 
šuplíku. Květy je lepší vložit do plastových 
krabiček s kouskem vlhkého hedvábí nebo 
alespoň orosit a také samozřejmě dát 
do ledničky. Některé květy se mohou umístit 
do vázy a spotřebovávat pak přímo z kytice.

Je možné je uchovat trvaleji, tedy nasušit 
či zamrazit?
Kouzlo sběru planě rostoucích rostlin spočívá 
především v  okamžiku „tady a teď“. Jarní 
býlí je křehké a jemné, a pokud se budete 
pokoušet ho zamrazit, tak vznikne obvykle 

nepříliš vyvedená variace na špenát. Květy 
zamrazit vůbec nejdou, nepočítáme-li expe-
rimenty s ledovými kostkami. Sušením listů 
nebo aromatických květů vzniká jiná kvalita. 
Býlí se tak mění v koření. Dají se sušit některé 
barevné květy, jako třeba měsíček lékařský, 
a ty pak používat v zimě na dekoraci.

Hodí se květiny i do klasické české kuchyně, 
nebo jsou vhodné jen k lehčím pokrmům? 
Každá květina má svůj dosah pro použití 
v kuchyni. S klidem můžu říct, že neexistuje 
jídlo, k němuž by se nenašla vhodná květina 
– a to jak na dekoraci, tak přímo na zapra-
cování do receptury. V nadcházející sezoně 
bych třeba doporučila experimenty s kom-
binací levandule a meruněk, renklód nebo 
mirabelek. Každý má doma jistě nějaký 
recept na osvědčený koláč s použitím tohoto 
ovoce. A takový guláš přijme tuhé květy 
ostřejších rostlin, jako je řebříček, pelyněk 
nebo kerblík.

Jedlé květiny jsou úžasnou dekorací, ale 
jaké gastronomické zážitky a zdravotní 
účinky můžeme čekat při jejich používání 
v kuchyni?
Zážitkem s jednoznačně pozitivním účinkem 
je poznání cesty jídla. To může znít trochu 
jako alternativní poselství nějakého duchov-
ního fanatika. Ale ve skutečnosti jde jedno-
duše o to, že jídlo, respektive jen jeho malá 
složka, kterou si sami nasbíráte, očistíte 
a připravíte, má vysokou emoční hodnotu. 
Vážíte si ho, víc vám chutná, užíváte si ho. To 

je hlavní zdravotní efekt používání planě ros-
toucích nebo vlastnoručně vypěstovaných 
rostlin, neboť v běžném receptu se obvykle 
nepoužívá tolik rostlin, aby nám to přineslo 
významnější množství obsažených látek. 
A konečně jídlo je pestřejší. A zde funguje 
zcela jednoduchá přímá úměra – čím pest-
řejší, tím zdravější.

Můžeme konzumovat květiny zakoupené 
v květinářství?
V žádném případě. Je v nich a na nich tolik 
chemických přípravků, že jsou v podstatě 
prudce jedovaté.

Ochutnáváte květiny také na dovolených 
v zahraničí? Jakou nejexotičtější květinu 
jste ochutnala a použila v pokrmu?
Neměla jsem k tomu moc příležitostí. Mám 
ráda Středozemí, ale tam se sezona kvetení 
příliš nepotkává se sezonou koupání. Rostliny 
tam jsou také dost jiné, takže je všechny ani 
neznám. Co se týče exotického ochutnávání, 
asi to byly různé listy v Thajsku. Jména těch 
rostlin jsem se nedozvěděla pro překážku, 
kterou je angličtina. Ty rostliny české názvy 
možná ani nemají a latinsky je zas neznali 
Thajci. Nejlepší vzpomínku mám na kešu 
oříšky sekané s papričkami, to celé zabalené 
do listu snad pepřovníku. A sama jsem loni 
objevila monardu neboli zavinutku. Pěstuji ji 
a je opravdu originální.

Provozujete také kulinární koučink. Co si 
pod tímto názvem představit?
Zjednodušeně řečeno učím lidi jíst s lás-
kou a bez výčitek. Představte si něco mezi 
terapií a poradenstvím. Jedná o individuální 
pohovory, jídlo je hodně intimní záležitost. 
Příjem potravy patří mezi primární pudy, 
a když s ním není něco v pořádku, tak se to 
odrazí i na dalších aspektech života. Funguje 
to samozřejmě i zpětně: když se napraví chyby 
ve vztahu k jídlu, tak to může velmi často při-
spět k celkovému zlepšení psychické pohody. 
Učím lidi používat při jídle vlastní hlavu. Někdo 
potřebuje uspořádat „geografii kuchyně“, jiný 
potřebuje zrušit negativní rituály a nahradit je 
pozitivními. Co klient, to originál.       
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s jedlými květyRECEPTY

Ingredience: 250 g měkkého tvarohu, 125 ml smetany ke šlehání, 
1 polévková lžíce cukru, 10 kapek vanilkové esence, hrst květů 
nešlechtěného, obyčejného šeříku, květy tulipánů z důvěryhodného zdroje 

Postup
Květy tulipánů zbavíme stopek, tyčinek a pestíků. Snažíme se ponechat květ 
celistvý a nedotčený, aby nám posloužil podobně jako kornoutek na zmrzli-
nu. Tvaroh našleháme v míse se šlehačkou. Dochutíme cukrem a vanilkou. 
Plníme do tulipánových květů a zdobíme květy šeříku. Jindy tvarohovou 
náplň ochutíme třeba marmeládou nebo kakaem. Můžeme ji sladit s barvou 
tulipánových květů, tvaroh se šlehačkou se ochotně přizpůsobí naší momen-
tální náladě, takže směle experimentujme.

ŠEŘÍKOVÝ PRIBIŇÁK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ Pro 4 osoby

Ingredience: 1 mladý králík (2 kg) nebo 4 stehna, 10 až 12 středních 
květenství řebříčku, 2 polévkové lžíce hladké mouky, 1 litr suchého bílého 
vína, 3 polévkové lžíce oleje na osmažení, sůl, pepř 

Postup
Předehřejeme troubu na 180 °C. Králíka naporcujeme, králičí stehna pou-
žijeme vcelku. Rozehřejeme pánvičku a vlijeme do ní tři lžíce oleje. Kousky 
králíka lehce poprášíme moukou a zprudka opečeme ze všech stran. 
Opečené maso naskládáme do pekáče. Na pánvičku k přípečkům vlijeme 
malou skleničku vína a promícháme. Šťávu přilijeme do pekáčku k masu 
a dolijeme zbylým vínem tak, aby maso bylo ponořené. Zakryjeme horním 
dílem pekáčku a dáme do předehřáté trouby. Pečeme alespoň hodinu, 
nebo podle stáří a velikosti králíka. Maso je hotové, když zapíchneme 
vidličku do nejsilnějšího místa a poteče čirá šťáva a nikoli krev. Přidáme 
květenství řebříčku a vrátíme na 40 minut do trouby. Pak odklopíme horní 
část pekáčku, vytáhneme řebříček a šťávu slijeme do rendlíku. Na plotýn-
ce ji pak provaříme, aby zhoustla. Podáváme teplé s vařenými brambory 
nebo dušenou zeleninou. V horkém létě chutná králík výborně i studený.

KRÁLÍK NA ŘEBŘÍČKU Pro 4 osoby

BAVORSKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT S PODBĚLEM
Ingredience: 4 velké brambory, 1 až 2 červené cibule (dle velikosti), 
50 g podbělu, 1 lžíce vinného nebo jablečného octa, 1 kávová lžička hrubé 
hořčice, sůl a pepř dle chuti 

Postup
Brambory uvaříme ve slupce a necháme vychladnout. Následně je oloupeme 
a nakrájíme na plátky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na velmi tenká kolečka. 
Ocet promícháme s hořčicí, solí a pepřem a nalijeme na brambory s cibulí. 
Opatrně salát promícháme, aby se brambory obalily zálivkou, ale nerozpadly 
na kaši. Necháme alespoň hodinu odležet, nejlépe v lednici. Těsně před 
podáváním ozdobíme salát květy podbělu. Jemné vláčné brambory příjemně 
kontrastují s jeho pevnými květenstvími. Čerstvé jarní květy jsou křehké, 
můžeme je použít i s delšími kousky stonků.

Pro 4 osoby
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rozhovor

novinka

Jedinečný holandský sýr
v jihočeském podání
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Pro náš test jsme v hypermarketech i v la-
hůdkářství zakoupili 11 vzorků klobás, které 
na svém obale výslovně deklarují, že jsou 
určeny ke grilování. Odborné analýzy prove-
dl Státní veterinární ústav v Praze, v porotě 
senzorického hodnocení pak zasedli odbor-
níci (výrobci i znalci masné výroby), kteří 
školními známkami hodnotili vzhled a chuť. 

Vzorky klobás v laboratoři prošly mikrobio-
logickou analýzou, měřením obsahu masa, 
který byl posléze porovnáván s deklarací 
na obale, obsahu čistých svalových bílkovin, 
tuku a soli. Prověřovala se také přítomnost 
lepku a kyseliny glutamové. Ceny zakoupe-
ných klobás se pohybovaly od 113 až po 283 
korun za kilo.

Česká klasika vítězí
Vyhláška o masných výrobcích na grilovací 
klobásy nepamatuje, obsah masa, tuku 
i ostatní parametry tak jsou na každém 
výrobci. I proto se vzorky tolik lišily – 

do testu byly zařazeny jednak klobásky 
bílé, tenké, bavorského typu, do kterých 
nejsou přidávány solicí směsi s dusitanem 
sodným. Ten se sice z velké části rozloží, 
i tak jsou ale tyto klobásky považovány 
za zdravější. Druhou skupinu tvořily klobá-
sy průměrově silné, tučné a červené barvy, 
kterou jim dodávají právě dusitanové soli 
nebo třeba paprika. 
A právě klasika zvítězila v senzorickém hod-
nocení nad typickou německou pochout-
kou. Většina porotců se staromilsky hlásila 
k poctivé české klobáse. Nejlépe uspěl 
výrobek Láďa Grileman, který celá polovina 
porotců umístila na zlatou příčku. Dlužno 
ale podotknout, že žádný ze vzorků nebyl 
vyloženým propadákem: „Myslím, že ta 
úroveň je dobrá, jsem příjemně překvapený. 

Zatímco špekáček patří 
ke stálicím české grilovací scény, 
klobásky jsou spíše občasným 
návštěvníkem a vítaným 
zpestřením zahradních party. 
Česnekové, paprikové nebo 
bylinkové, silné i tenké, bílé 
i červené – nabídka na pultech 
supermarketů i řeznictví je 
skutečně bohatá. Podle čeho 
ale vybrat ty opravdu nejlepší?

Klobásy na gril 
jsou plné masa
Připravila Jana Uhlířová, Kateřina Kmecová, foto shutterstock, MF Dnes

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny

Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR
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Každý, kdo má zájem, tak si vybere – ať už 
tenčí, pikantnější nebo nějakou obyčejnou 
klobásu,“ okomentoval člen poroty Jiří 
Drobný z Ústavu pro vyšetřování potravin. 

Kritika tak mířila spíše k technologickému 
provedení. Vadou na kráse byly u některých 
vzorků zejména horší konzistence, velké 
množství kolagenních částic a chrupavek, 
v jednom případě dokonce kostních úlomků. 
Ovšem vyloženě nekvalitní nebo závadné 
maso v žádné klobáse použito nebylo.
 
Plno masa, téměř bez náhražek
Pozitivní hodnocení senzorické poroty 
podtrhlo také zjištění, že na mase výrob-
ci v žádném případě nešetří. Průměrný 
obsah masa byl 88 %, pod 80 % spadl jen 
jeden vzorek. Vítěz testu se může pyšnit 
dokonce obsahem masa 98 %! Všechny 
výrobky se obešly také bez strojně odděle-
ného masa, nechvalně známého separátu. 
Žádná z nich neobsahovala sojovou bílko-
vinu ani lepek, což znamená, že si výrobci 
nepomáhají při výrobě moukou nebo pše-
ničným škrobem. Látka zvýrazňující chuť 
a vůni, glutaman sodný, byla deklarována 
v jednom vzorku (Grill&Fun), ale ani v něm 
analýzy neodhalily vyšší množství kyseliny 
glutamové (látky přirozeně se vyskytující 
v mase) více než v jiných produktech. 
Výrobci jsou si vědomi, že spotřebitelé 
ve stále větší míře složení na obalech 
sledují a při nákupu se jím také řídí. „Víme, 
že dnešní trend je více masa, méně soli, 
nepřidávat éčka, glutamáty a pomocné 
látky, jako je třeba soja,“ vysvětlil Josef 
Grůbr z firmy Maso uzeniny Písek.

Co ukázaly analýzy?
Většina vzorků, až na dva (Ponath Bavorská 
grilovací klobása a MÚÚÚ Klobása s česne-
kem) dodržela se započítáním nejistoty mě-
ření obsah masa uvedený na etiketě. Klobása 
Ponnath uvádí na obale vysoký podíl masa 
95 %, ovšem laboratoře SVÚ naměřily hodno-
tu výrazně nižší – 83,4 %. MÚÚÚ klobása láká 
na obsah masa 88 %, reálný je ovšem 75 %. 
„Z důvodu pochybení lidského faktoru bylo 
k tomuto výrobku zkopírováno složení výrob-
ku Pikant klobása. Chybu jsme sami v rámci 
vlastní kontroly našli a ihned opravili,“ uvedl 
Radek Šůs z Maso uzeniny Písek.
Poněkud nepříjemné překvapení přinesl mik-
robiologický rozbor – u několika výrobků bylo 
naměřeno vyšší množství mikroorganismů, 
které naznačuje, že započal proces jejich kaže-
ní. Je pravděpodobné, že s klobásami nebylo 
vždy manipulováno podle zásad zachování 
chladírenského řetězce či nebyly dodrženy 
správné zásady skladování. Toto nešetrné 
zacházení však nemusí mít na svědomí pouze 
výrobce, ale mohlo k němu dojít také napří-
klad během přepravy nebo prodeje. Nalezená 
množství však nejsou zdraví nebezpečná a při 
úpravě vysokou teplotou se zničí. 
Klobásy Vocílka jsou označeny jako polotovar, 
nejsou tedy určeny k přímé spotřebě a výrobce 
informuje o nutnosti důkladné tepelné úpravy. 
Norimberské klobásy Schlütter Echte nechala 
prověřit také veterinární inspekce, v kontrolova-
ných vzorcích se již žádné bakterie nenašly. 

Povrch klobásy nesmí být v žádném 
případě oslizlý, lepkavý, netypicky 
svraštělý, žádným způsobem narušený. 
Chuť nesmí vykazovat cizí pachutě 
nebo příchuť po narušené surovině. 
Při nakrojení klobásky nesmí docházet 
k uvolňování vody nebo tuku, v nákroji by 
neměly být přítomny nezpracované části, 
tuhé kůže a kolagenní části, shluky koření 
nebo jiných složek, ovšem pokud nejsou 
charakteristickým znakem výrobku.

JAKOU KLOBÁSU 
NEBRAT?

Klobásy ke grilování jsou prodávány 
buď tepelně opracované, které je 
možné konzumovat i za syrova, nebo 
jako masný polotovar vyžadující 
další tepelnou úpravu (na ohni nebo 
na pánvi). Předem tepelně upravené 
klobásky hodnotila porota výrazně 
kladněji hlavně pro jejich masovou chuť, 
kterou grilování ještě podpořilo. Naopak 
masné polotovary se většinou vyznačují 
vyšším obsahem tuku a hodí se jak 
ke grilování, tak především k úpravám 
při přípravě pokrmů na sváteční stůl. 
Jsou to například vinné klobásky, které 
nejedné rodině zpestří sváteční tabuli 
o Vánocích nebo Velikonocích.

POLOTOVAR, NEBO 
OPRACOVANOU?

Složení poroty
Pavel Doležal,  
manažer kvality Kostelecké uzeniny
Jana Dostálová,  
Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze
Jiří Drobný,  
Ústav pro vyšetřování potravin
Josef Grůbr,  
výrobní ředitel Maso uzeniny Písek
Vojtech Ilko,  
Vysoká škola chemicko-technologická 
v Praze
Miloš Kavka,  
metodik pro kontrolu masných výrob-
ků SZPI
Jaromír Kloud,  
předseda Svazu zpracovatelů masa, 
Schneider Plzeň
Pavel Maurer,  
gastronomický publicista
Lukáš Tetřev,  
provozní vedoucí restaurace Kastrol
Jan Wiesner,  
vedoucí oddělení kvality potravin
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testovali jsme pro vás – grilovací klobásy

Párty klobáska 
Globus
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Globus, hyper. Černý Most

Z testu: Bílá klobása norimberského typu. 
Vysoký podíl masa a bez dusitanů. Středně 
hrubá konzistence, dobrá masová chuť, ale 
málo šťavnatá a méně výrazná. Jsou v ní 
patrné kolagenní části. Známka za senzorické 
hodnocení 2,1. 

Známka testu 1,7

Cena: 33 Kč/252 g
Cena za 1 kg: 129 Kč
Obsah tuku: 23 %
Obsah masa: 98,3 %
Složení: 90 % vepřové 
maso, voda, přírodní 
střívko, sůl s jodem, 
směs koření, antioxidant 
E300, glukózový sirup, 
stabilizátor E450, 
dextróza, bylinky, extrakty 
koření, aroma

Šanda  
Grilovací klobása na váhu 
Zakoupeno: Lahůdky Sváček
Výrobce: Petr Šanda (Golčův Jeníkov)

Z testu: Bílá klobása z malého řeznictví 
s vysokým obsahem masa i tuku, bez 
dusitanů. Konzistence je dobrá, soudržná, 
na skusu jsou ale zřetelné kolagenní 
části. Po ugrilování je trochu sušší. Podle 
hodnocení poroty lépe vypadá, než chutná. 
Známka za senzorické hodnocení 2,3.

Známka testu 2,0

Cena: 219 Kč
Cena za 1 kg: 219 Kč
Obsah tuku: 33 %
Obsah masa: 90,9 %
Složení: 60 % vepřové 
maso, 20 % hovězí 
maso, vepřové 
sádlo, vepřové 
kůže, směs koření, 
kukuřičný škrob, 
kyselina L-askorbová, 
stabilizátor E450, 
antioxidant E300, olej

Láďa Grileman  
Gril Klobáska od Mistra 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Kostelecké uzeniny

Z testu: Deklarovaný obsah masa odpovídá 
se započtením nejistoty měření (10 %). 
Chuť je dobrá, vyvážená. Klobása je výrazně 
masová, šťavnatá, po ugrilování trochu sušší. 
Konzistence je středně hrubá, střívko tužší. 
Chuťově nejlepší. Známka za senzorické 
hodnocení 1,7.

Známka testu 1,9

Cena: 70 Kč/450 g
Cena za 1 kg: 
155 Kč
Obsah tuku: 24 %
Obsah masa: 
88,5 %
Složení: 
90 % vepřové 
maso, voda, sůl, 

bramborový škrob, stabilizátory E205, E450, E451, 
antioxidant E316, barvivo E120, sušená zelenina 
(česnek), koření

Dr. Natur  
Grilovací klobása Pikant 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Zeman maso-uzeniny 

Z testu: Pikantní klobása s vysokým 
obsahem masa. Analýzy objevily vysoký počet 
mikroorganismů a bakterií mléčného kvašení. 
V klobáse se nachází hodně kolagenních 
částic. Po opečení z ní vytéká tuk. Chuť je 
dobrá, ale paprika přebíjí chuť masa. Známka 
za senzorické hodnocení 1,8.

Známka testu 2,1

Cena: 50 Kč/300 g
Cena za 1 kg: 166 Kč
Obsah tuku: 28 %
Obsah masa: 92,7 %
Složení: 85 % vepřové 
maso, voda, sůl s jodem, 
směs koření a extrakty 
koření, stabilizátor 
E451, glukózový sirup, 
zahušťovadlo E407a, 
dextróza, vepřová 
bílkovina, česnek, 
antioxidant E316, 
konzervant E250

Schneider  
Grill klobása papriková 
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Masokombinát Plzeň

Z testu: Vysoký obsah masa, ale i tuku. 
Chuť je výrazná, papriková. Klobása má 
středně hrubou konzistenci. Znatelné 
chyby ve zpracování – velká pórovitost, 
vzduchové bubliny. Známka za senzorické 
hodnocení 2,4.

Známka testu 1,9

Cena: 60 Kč/400 g
Cena za 1 kg: 150 Kč
Obsah tuku: 30 %
Obsah masa: 95,2 %
Složení: 85 % vepř. 
maso, voda, sůl s jódem, 
směs koření a extraktů 
koření, paprika, 
dextróza, glukózový 
sirup, stabilizátor E451, 
zahušťovadla E407a, 
modifikovaný škrob, 
česnek, antioxidant E316, 
konzervant E250, vepř. 
střívko

Schlütter Echte Original 
Nürnberger Rostbratwürste
Zakoupeno: Globus
Distributor: Ponnath Řezničtí mistři

Z testu: Nejdražší ze všech testovaných 
vzorků. Obsah masa vyhovuje po započtení 
nejistoty měření. Zjištěno malé množství 
nežádoucích bakterií, v dalších kontrolovaných 
vzorcích se nenašly. Konzistence je středně 
hrubá, střívko měkké. Chuť velmi dobrá, 
masová, jen po upečení trochu sušší. Známka 
za senzorické hodnocení 1,9.

Známka testu 2,1

Cena: 85 Kč/300 g
Cena za 1 kg: 283 Kč
Obsah tuku: 26 %
Obsah masa: 90 %
Složení: 95 % vepřové 
maso, vepřové sádlo, sůl 
s jodem, koření, dextróza, 
regulátor kyselosti: 
kyselina citronová, 
extrakty koření, skopové 
střevo

VÍTĚZ
TESTU
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testovali jsme pro vás – grilovací klobásy

Purland  
Bavorská masová klobása 
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: Kaufland Modletice

Z testu: Nejlevnější vzorek ze všech. Klobása 
není tepelně opracovaná, jde o masný 
polotovar. Vysoký obsah masa, neobsahuje 
dusitany. Konzistence je nesoudržná, střívko 
měkké, jsou znatelné chrupavky. Chuť je 
mastná, nevýrazná, chybí v ní víc koření. 
Známka za senzorické hodnocení 2,7.

Známka testu 2,3

Cena: 
50 Kč/440 g
Cena za 1 kg: 
113 Kč
Obsah tuku: 
27 %
Obsah masa: 
88,5 %
Složení: 

84 % vepřové maso, 14 % vepřové sádlo, jodid. sůl, 
koření, dextróza, regulátory kyselosti: E331, E330, 
antioxidanty: E300, E301, extrakty koření

Vocílka  
Grilovací klobáska
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Kostelecké uzeniny

Z testu: Klobása bez dusitanů, s nízkým 
obsahem tuku. Obsah masa vyhovuje 
po započítání 10 % nejistoty měření. Vysoký 
počet mikroorganismů a bakterií mléčného 
kvašení. Konzistence nestabilní – klobása se 
rozpadá za syrova i po upečení. Obsahuje 
hrubé kolagenní částice. Koření přebíjí chuť 
masa. Známka za senzorické hodnocení 2,9.

Známka testu 2,6

Cena: 
49 Kč/304 g
Cena za 1 kg: 
160 Kč
Obsah tuku: 
19 %
 Obsah masa: 
80,7 %

Složení: 88 % vepřové maso, vepřové sádlo, 
voda, skopové střívko, sůl, regulátory kyselosti: 
octan sodný, citrát sodný, antioxidanty: kyselina 
L-askorbová, askorbát sodný, extrakt z červené řepy, 
koření

Ponnath  
Bavorská grilovací klobása 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Ponnath Řezničtí mistři

Z testu: Druhá nejdražší klobása. 
Neobsahuje dusitany. Obsah masa je nižší, 
než výrobce deklaruje. Konzistence je středně 
hrubá, za syrova pevná, po ugrilování sušší, 
střívko měkké. Voní po bylinkách, chutná 
velmi dobře, ale je hodně tučná. Známka 
za senzorické hodnocení 1,8.

Známka testu 2,4

Cena: 47 Kč/200 g
Cena za 1 kg: 235 Kč
Obsah tuku: 33 %
Obsah masa: 83,4 %
Složení: 95 % vepřové 
maso, vepřové sádlo, 
jedlá sůl s jodem (sůl, 
jodičnan draselný), koření, 
dextróza, regulátor 
kyselosti: kyselina 
citronová, extrakty koření, 
skopové střevo

MÚÚÚ  
Klobása s česnekem 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Maso uzeniny Písek

Z testu: Nejnižší obsah masa, deklaraci 
nevyhovuje ani s 10 % nejistotou měření. 
Nízký obsah tuku. Chyby ve zpracování – 
na řezu jsou patrné hrubé částice, chrupavky 
a úlomky kostí. Střívko je tužší, chuť dobrá, 
Známka za senzorické hodnocení 1,9.

Známka testu 2,7

Cena: 65 Kč/360 g
Cena za 1 kg: 180 Kč
Obsah tuku: 17 %
Obsah masa: 71,7 %
Složení: 80 % vepřové 
maso, 8 % hovězí maso, 
voda, sůl s jodem, směs 
koření, česnekové 
floky, stabilizátory: 
difosforečnany, 
trifosforečnany, 
antioxidant: kyselina 
erythorbová, erythorban 
sodný, konzervant E250, 
kouřové aroma

Grill&Fun  
Klobásky 
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: vyrobeno v Polsku

Z testu: Klobása bez dusitanů, ale 
s glutamanem sodným. Nižší obsah masa. 
Viditelné chyby ve zpracování (chrupavky 
na řezu). Chuť nevýrazná, po ugrilování málo 
šťavnatá, sušší. Obsahuje příliš bylinek, které 
chuť masa přebíjejí. Známka za senzorické 
hodnocení 3,1 (nejhorší). 

Známka testu 2,6

Cena: 70 Kč/400 g
Cena za 1 kg: 175 Kč
Obsah tuku: 30 %
Obsah masa: 85,2 %
Složení: 85 % vepř. 
maso, sůl, regulátor 
kyselosti: mléčnan 
sodný, stabilizátory: 
difosforečnany, síran 
vápenatý, octany sodné, 
mléčnan vápenatý, 
zahušťovadlo: alginan 
sodný, koření a extrakty 
koření, glukóza, glutaman 
sodný, kys. askorbová

Jak číst tabulky
Cena: uvádíme cenu za balení a pro 
srovnání také cenu přepočítanou 
na 1 kg výrobku

Obsah tuku, obsah masa: uvádíme 
hodnoty naměřené v laboratořích Stát-
ního veterinárního ústavu Praha

Z testu: shrnutí výsledků laboratorních 
analýz i senzorického hodnocení

Známku testu tvoří:
40 % senzorické hodnocení 

35 % obsah masa

10 % informace pro spotřebitele  
(čitelnost, srozumitelnost, rozdíly oproti 
deklaraci)

5 % mikrobiologické vyšetření 

5 % složení 

5 % obsah tuku

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy 
pro potraviny.
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PR článek

Je možné považovat domácí pěstování 
plodin a zahrádkaření za bioprodukci? 
Produkty domácího pěstování plodin 
a zahrádkaření nemohou být označeny jako 
BIO a to zejména z toho důvodu, že proces, 
při kterém byly vypěstovány, neprošel 
žádnou oficiální kontrolou. Označení BIO 
je přitom ze zákona vyhrazeno pouze pro 
takové produkty, které vznikly za dodržení 
zákonem stanovených podmínek a s použi-
tím pouze takových vstupů, které byly pro 
použití v ekologickém zemědělství schvále-
ny. Pouze pokud daný producent podléhá 
kontrolnímu systému a má na své pro-
dukty platný certifikát, může je následně 
označit jako BIO. Použití tohoto označení 
na jakékoli jiné produkty je tedy nelegální. 
Kromě toho je třeba mít na zřeteli, že i při 
domácím pěstování část zahrádkářů pou-
žívá na ochranu rostlin nebo jako hnojiva 
chemické látky, které pro použití v ekolo-
gickém zemědělství nejsou povoleny.
 
Pozná běžný spotřebitel, že produkt, 
který koupí na farmářském trhu nebo 
v obchodě pod tímto označením, 
je opravdu bio? 
Za označením BIO stojí velmi přísný 
a důsledný kontrolní a certifikační systém, 
takže pokud je něco označeno jako BIO, 

mohou se spotřebitelé spolehnout na to, že 
podmínky ekologického zemědělství byly 
dodrženy. Pokud si spotřebitel chce sám 
ověřit, že daný produkt je skutečně označen 
BIO právem, má v ČR k dispozici jednodu-
chý nástroj, a tím je Registr ekologických 
podnikatelů dostupný na webu Ministerstva 
zemědělství ČR. V něm najde seznam všech 
ekologických zemědělců, ale i výrobců, 
distributorů a dalších osob podnikajících 
v ekologickém zemědělství. V tomto registru 
jsou zároveň dostupné informace o aktuálně 
platných certifikátech na bioprodukci každé-
ho z registrovaných podniků.

Jak jsou bioprodukty kontrolovány?
Každý ekologický zemědělec, výrobce bio- 
potravin, obchodník, dovozce, vývozce 
a další, kteří jsou součástí produkční-
ho a distribučního řetězce biopotravin 
a bioproduktů, musejí být zaregistrováni 
na Ministerstvu zemědělství a musejí 
podléhat kontrolnímu systému. Jedinou 
výjimku tvoří maloobchodní prodejci, 
kteří prodávají již zabalené biopotraviny 
přímo konečnému spotřebiteli, pokud 
s produkcí žádným způsobem nemanipu-
lují. Všichni ekologičtí podnikatelé jsou 
povinně kontrolováni minimálně jeden-
krát za rok. 

Proč jsou biopotraviny většinou dražší, 
když například v Německu či Rakousku 
tak velký cenový rozdíl není?  
Pokud jde o cenu biopotravin na trhu, hodně 
závisí na konkrétní komoditě. I u nás už je 
možné pozorovat minimální rozdíly v ceně 
biopotravin a běžných potravin například 
u mléka a mléčných výrobků. Je také volbou 
spotřebitele, jestli bude kupovat biopotravi-
nu v obchodním řetězci, kde její finální cenu 
určuje právě daný řetězec, nebo vyhledá kon-
krétního farmáře, který své produkty prodává 
přímo ze dvora. A spotřebitel tak zjistí, že bio- 
potraviny kupované napřímo od producenta 
nemusejí nutně být tak výrazně dražší než 
obdobné běžné produkty. Je také důležité 
uvědomit si, že biopotraviny svou kvalitou 
často patří v dané skupině produktů mezi 
naprostou špičku a tedy je nelze srovnávat 
s ošizenými levnými potravinami, se kterými 
se dnes bohužel můžeme často setkat.

Podporuje stát nějakým způsobem produ-
centy biopotravin? 
Ministerstvo zemědělství se snaží podpo-
rovat producenty biopotravin více způso-
by. Jedním z nich jsou určitá zvýhodnění 
bioproducentů v rámci dotačních opatření 
z Programu rozvoje venkova.
Druhým způsobem je osvěta spotřebitelů, kte-
rou ministerstvo provádí ať již formou různých 
informačních materiálů nebo přímo účastí 
na různých akcích, přednáškovou činností 
a v neposlední řadě každoročně v rámci kam-
paně Září – Měsíc biopotravin, která je největší 
propagační a informační aktivitou ministerstva 
ve vztahu k biopotravinám. Cílem je především 
propagovat konkrétní akce, na kterých se 
spotřebitelé mohou seznámit s ekologický-
mi farmáři a výrobci biopotravin a ochutnat 
jejich produkty. Ministerstvo se snaží každým 
rokem tuto aktivitu dále rozšiřovat a rozvíjet. 
Naší snahou je, aby se i samotní ekologičtí 
zemědělci do této akce zapojili tím, že využijí 
webové stránky www.mesicbiopotravin.cz, 
kde má každý, kdo v rámci měsíce biopotravin 
pořádá nějakou zajímavou akci pro veřejnost, 
možnost ji na webu inzerovat a dát o ní vědět 
široké veřejnosti. 

Biopotraviny již dávno 
nejsou pouze zrní a zelenina, 
jejich sortiment zahrnuje 
téměř 3000 položek a „svou“ 
biopotravinu si tedy vybere 
opravdu každý. „V budoucnu 
bude pravděpodobně 
možné najít bio alternativu 
ke všem typům potravin,“ je 
přesvědčen Jan Gallas, ředitel 
Odboru enviromentálního 
a ekologického zemědělství 
Ministerstva zemědělství.

Na BIO 
 se můžeme spolehnout

Foto MZe
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aktualita

 INZERCE

Víno u nás patří dlouhodobě k nejvíce 
falšovaným potravinám a černý trh 
dosáhl v posledních letech nebývalých 
rozměrů. Nejpalčivějším problémem 
je přitom klamavé označování původu 
vína. Bojují proti němu nejen státní 
instituce, ale i samotní vinaři.

Z analýzy Svazu vinařů vyplývá, že jen v roce 
2013 se nelegálně prodalo na 50 milionů 

litrů vína. Řada podvodníků využívá stále 
rostoucí popularity českých a moravských 
vín, která preferuje 58 % českých konzumen-
tů, ve většině i v případě, že jsou dražší než 
vína dovozová. 
Ministerstvo zemědělství v současné době 
připravuje novelu zákona o vinařství, která 
bude řešit především nová pravidla pro 
prodej sudového vína. Vinařský fond a Svaz 
vinařů se rozhodli potlačovat nekalé prakti-

ky pomocí nového způsobu značení. Horní 
kruhová plocha uzávěru je označována 
skleničkou v národních barvách, garantující 
domácí původ vín i hroznů. Značení je zatím 
dobrovolné, ale vinaři by ho v budoucnu 
rádi zapracovali do legislativy. 
Proti černému trhu s vínem nebojují jen státní 
instituce a sdružení vinařů, ale i samotní 
výrobci berou iniciativu do vlastních rukou. 
Vinaři z Velkých Bílovic se rozhodli opatřit 
své produkty společným logem červenožluté 
slípky, která bude jako registrovaná ochranná 
známka garancí kvality. Největší vinařská obec 
ČR předpokládá, že do konce roku bude mít 
etiketu milion lahví z jejich 
produkce. Označení poskyt-
ne spotřebitelům garanci 
vysoké kvality a zejména 
100 % moravský původ. 
„Logo slípky jsme si 
nechali zaregistrovat jako 
ochrannou známku, které tak 
garantuje stoprocentní původ a také vysokou 
kvalitu moravských vín,“ komentuje za spolek 
Velkobílovických vinařů Stanislav Hrabal. 

Ukažte dětem, jak krásný je u nás 
venkov, jak vzniká jídlo a jak ve sku-
tečnosti vypadá koza. Letos připravilo 
Ministerstvo zemědělství již 5. roč-
ník úspěšného projektu Farmářské 
slavnosti pro rodiny s dětmi na pro-
pagaci českého zemědělství, venkova 
a regionálních potravin.

„Chci všechny pozvat na akce Farmářských 
slavností, aby hlavně rodiče s dětmi viděli, jak 
vlastně dneska podnikání v zemědělství a život 

sedláků vypadá. Stále více lidí totiž chce znát 
příběh potravin, které běžně jedí. A toto je dob-
rá příležitost vidět, kdo potravinu vyrábí, z ja-
kých surovin, a pokud jde o živočišné produkty, 
v jakých podmínkách zvířata na farmách žijí. 
A z toho si pak udělat obrázek pro rozhodo-
vání, jakým potravinám bude dávat přednost 
jako spotřebitel,“ zve ministr Jurečka.
8. srpna přivítá návštěvníky Kozí farma 
v Pěnčíně. Nabídne 13 druhů čerstvých ko-
zích a ovčích sýrů, mléko, jogurty, pomazán-
ky. A také pohled na stáda cca 500 koz a 500 
ovcí ve výbězích. Návštěvníkům se dostane 
výkladu o chovaných plemenech a o techno-
logii výroby sýrů. Farma Moulisových v Milí-
nově u Plzně se zaměřuje na jezdecký sport, 
agroturistiku a pořádá edukační programy 
pro děti ze škol i školek. Na slavnostech 
v polovině srpna je tedy sebevětší nápor dětí 
nezaskočí. Přijeďte také, ochutnáte vynikající 
bio hovězí masného plemene Simentál a Dex-
ter, uvidíte, jak se peče chleba v peci a jak se 
v minulosti stloukalo máslo.

Upřednostňujete při nákupu kvalitní regio-
nální potraviny, a chtěli byste tak zároveň 
podpořit místní farmáře? Pak by se vám 
mohl líbit koncept prodeje přímo od far-
mářů, tzv. „prodej ze dvora“. Prodej ze 
dvora je návratem k osvědčeným tradicím, 
je ale také pohodlným způsobem nákupu 
čerstvých a poctivých potravin. Součástí 
stránky www.farmarskeslavnosti.cz je 
proto také interaktivní mapa s vyznačenými 
adresami a sortimentem prodejců ze dvora 
v jednotlivých krajích. 

Připravila Kateřina Kmecová, foto Velkobílovičtí vinaři

Boj vinařů pokračuje

Pryč od počítačů,  
vyrazte v sobotu na Farmářské slavnosti!
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Stravu v nemocnicích má na starosti 
Státní veterinární správa, spadající pod 
ministerstvo zdravotnictví. To necha-
lo v posledních měsících zkontrolovat 
kvalitu jídla v některých nemocnicích 
a dalších zařízeních. Kontroloři si po-
svítili na celkem 53 zařízení sociálních 
služeb a 33 zařízení zdravotnických slu-
žeb, včetně 25 porodnických oddělení. 
Některé z těchto kontrol byly plánované, 
jiné proběhly jako reakce na stížnosti 
pacientů. 
V těchto zařízeních byly odebrány vzorky 
stravy, u kterých se analýzy zaměřily 
na energetickou hodnotu, obsah soli, 
bílkovin, tuku a sacharidů, ale i nabíd-
ku a pestrost jídelníčku. Průzkum již 
poněkolikáté potvrdil, že to se stravou 
servírovanou pacientům v nemocničních 
zařízeních není valné. Nejhůře v tomto 
srovnání dopadly porodnice. Znepokojivý 
závěr zní: čtvrtina novopečených mami-
nek dostává nevhodné jídlo.

Málo zeleniny, zato hodně soli
Samozřejmě jde jen velmi obtížně zajis-
tit, aby strava vyhovovala všem: „To, že 
lidem v nemocnicích ne vždy chutná, není 
mnohdy způsobeno tím, že by jídlo nebylo 
kvalitní. Řada z nás je zvyklá poměrně 
výrazně solit a kořenit. A to v nemocnicích, 
zvláště u některých diagnóz, není možné, 
neboť jídlo je součástí léčebného procesu,“ 
vysvětlil ministr zdravotnictví Svatopluk 
Němeček. Ne vždy je tedy možné skloubit 
představy pacientů o chutném jídle s jejich 
dietním režimem. 
Mnohem více alarmující je tedy skuteč-
nost, jak dopadly nemocniční jídelníčky 
z hlediska jejich skladby. Podle výsledků 
jsou pokrmy přesolené, obsahují malé 
množství bílkovin i vlákniny. Zcela nedo-
statečný je také přísun ovoce a zeleniny. 
„Z výsledků vyplývá, že strava je málo 
pestrá, opakuje se nabídka zejména u sní-
daní a večeří. Často obsahuje zvýšený 
obsah soli či nesprávný poměr základ-

ních živin s větším obsahem sacharidů. 
Ve čtvrtině případů byla také zazname-
nána nízká energetická hodnota,“ shrnul 
výsledky ministr.

Naděje na zlepšení?
Která zařízení konkrétně byla kontrolována, 
však ministerstvo nezveřejnilo. Výsledky 
byly konzultovány s řediteli zařízení a byla 
jim dána příslušná doporučení, zejména 
zařazení většího množství čerstvé zeleniny, 
vhodných mléčných výrobků a například 
celozrnného pečiva nebo ryb. Ministr věří, že 
díky této zpětné vazbě pacienti zaznamenají 
pozitivní změnu a stížností na stravu ubude. 
Kontroly ze závěru loňského roku byly pilot-
ním projektem, ministerstvo v nich hodlá 
i nadále pokračovat. 
Námitka z nemocnic zní ale jasně: za průměr-
ných sedmdesát korun na pacienta, které 
mají na celodenní stravu k dispozici, lépe vařit 
nejde. Tyto náklady zahrnují samotné suroviny, 
zatímco práce kuchařů a náklady na přípravu 

Pojem nemocniční strava bývá v našich končinách 
synonymem nevábně vyhlížejících i chutnajících 
pokrmů, které spořádáme jen z nedostatku jiné 

alternativy. Je to však jen snahou zdravotníků 
poskytnout pacientům co nejzdravější 

pokrmy vhodné pro jejich dietu? Nebo má 
řada nemocničních jídel ke zdravému 

a vyváženému jídelníčku opravdu daleko?

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Choroby nemocniční stravy: 
málo zeleniny, moc soli
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(zhruba ve stejné výši na jednoho pacienta) jsou 
započítávány zvlášť v rámci režie. V restauracích 
se na tuto cenu nedostaneme ani u zvýhod-
něného poledního menu (do kalkulace musejí 
zahrnout i režii a zisk), nemocnice se do ní 
musejí vejít pouze s nákupem surovin na čtyři 
chody – snídani, oběd, svačinu a večeři. Při 
takovéto kalkulaci vychází rozpis na jednotlivá 
jídla přibližně následovně: snídaně za 16 Kč, 
oběd za 28 Kč, svačina za 6 Kč a večeře za 20 Kč. 
Navzdory tomu je závěr projektu ze strany 
hygieniků jednoznačný: „Ověřili jsme si, 
že je možné, aby strava v těchto zařízeních 
byla pestrá, vyvážená a energeticky vhodná. 
Bohužel jsme na tyto pozitivní příklady na-
ráželi jen v individuálních případech, nikoli 
komplexně, což je naším cílem,“ okomento-
val hlavní hygienik Vladimír Valenta.

Strava je Achillovou patou
Strava patří dlouhodobě k nejhůře hodnoce-
ným parametrům všech průzkumů zabýva-
jících se spokojeností pacientů se zdravotní 
péčí. Průměrná spokojenost pacientů se 
stravou se pohybuje pod 40 %. Podle pro-

jektu HealthCare Institute uváděli hospi-
talizovaní pacienti v návrzích na zlepšení 
nemocničního prostředí stravu na prvním 
místě. Až za ní se umístily televize, inter-
net, sociální zařízení a prostředí pokoje. 
Plnohodnotná strava je přitom pro pacienty 
a jejich optimální léčbu samozřejmě velmi 
důležitá. Stav, kdy pacient stravu v nemocni-
ci odmítá, může být velmi nebezpečný. Prů-
zkum, který před několika lety prezentovala 
Česká společnost klinické výživy a intenzivní 
metabolické péče, ukázal, že až 40 % paci-
entů v nemocnicích trpí podvýživou. Ta má 
za následek úbytek svalů, špatné hojení ran, 
častější proleženiny i horší využití léků, čímž 
se doba léčení výrazně prodlužuje. 

Teorie řešení zná, praxe je jiná
Sestavování jídelníčků v nemocnicích mají 
pod palcem nutriční terapeutky, které 
dohlížejí, aby jídlo mělo správné výživové 
hodnoty. Samotné vaření pokrmů, kterých 
se v největších nemocích podává i několik 
tisíc, je pak samozřejmě na kuchařích. A jak 

se tedy zachovat, když nemocniční stravu 
odmítáme konzumovat? Teoreticky by měla 
být pacientovi s výhradami k podávané stravě 
poskytnuta konzultace s nutričním terape-
utem, který by mu měl sestavit jídelníček 
na míru tak, aby byla z výživového hlediska 
vhodná, vyhovovala jeho dietním omezením 
a zároveň by byl pacient ochoten ji konzumo-
vat. Praxe však bude v mnoha případech 
nepochybně jiná. Důvodem je opět zejména 
omezený rozpočet a také nedostatek kvalifi-
kovaných nutričních terapeutů.  

Za kvalitu si nepřiplatíme
V současné době jsou pobyt, léčba i strava 
hrazeny ze zdravotního pojištění. V nemocni-
cích zatím chybí možnost připlatit si za kva-
litnější jídlo, jen některá zařízení nabízejí 
možnost výběru z více pokrmů u pacientů 
na nadstandardních pokojích. Často pochyb-
nou kvalitu jídla nelze spojovat se zrušením 
poplatků za pobyt v nemocnici, ke kterému 
došlo na začátku loňského roku. Jak ukazují 
dlouhodobé průzkumy, kritika nemocniční 
stravy ze strany pacientů i odborníků je kon-
zistentní. Poplatky navíc nebyly primárně 
zamýšleny jako příspěvek pacientů na stra-
vu – nemocnice, která poplatek vybrala, 
s ním mohla naložit podle vlastního uvážení 
na provoz či modernizaci. 

Dříve se pro přepravu jídel využívaly 
zejména termo nádoby, ze kterých se 
pokrmy porcovaly na jednotlivé talíře. 
Dnes je stále obvyklejší tzv. tabletový 
systém, kdy jsou v centrální kuchyni 
pokrmy ihned po dokončení porcovány 
na talíře, uloženy na podnosy a přikryty 
poklopy. Tablety jsou poté rozváženy 
v pojízdných termoboxech na jednotlivá 
oddělení. Nejvyspělejší metodou, využí-
vanou například také při letecké dopra-
vě, je systém zchlazených pokrmů. Jídlo 
se po uvaření zchladí na nízkou teplotu 
a těsně před použitím se ohřeje.

JAK SE JÍDLA 
PODÁVAJÍ?
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A je to tady. Když jsem o Velikonocích 
psala, že bych si chtěla urožnit celé jehně 
a chybí mi jen dostatek strávníků, někdo 
tam nahoře mě vzal za slovo a k mým kula-
tým narozeninám mi doručil plnou chalupu 
hostů. Což znamenalo, že podle toho, jak si 
s jehnětem poradím, budu mít buď velkou 
tlupu hladových nespokojenců, nebo partu 
spokojených strávníků. Ještě ve čtyři odpo-
ledne nebylo jasné, jak to dopadne.

Střeva nejím
Opékané jehně jsem jedla dvakrát v životě. 
Jednou v Řecku, kde se sešla půlka vesni-
ce, zvíře přihnal za úsvitu pastevec z hor, 
na místě ho podřízl, stáhl a celý den se hosté 
střídali u ručního otáčení nad otevřeným 

ohništěm. Podruhé mi nabídli tuhle lahůdku 
nomádi v africké Mauretánii, přišla jsem 
ovšem až k hotovému, když maso sundávali 
z ohně. Moc se divili, proč si nechci pochutnat 
na grilovaných střevech, ale nakonec s pohle-
dy, které jasně říkaly, že Evropanky jsou asi 
hloupé, slupli černé šňůry sami. Maso měli 
propečené do křupava. Teď mělo dojít na mé 
jehně, jemné, ochucené jen bylinkami.

Nakládat není kam
Přípravu jsem nepodcenila. Všechno jsme 
domluvili a několikrát potvrdili. Sbírala 
jsem zkušenosti od každého, kdo nějaké 
měl. Takže jsem se například dozvěděla, 
že musím použít výhradně český česnek, 
raději malé stroužky, protože kamarádka 
prošpikovala maso velkými stroužky zahra-
ničního, a celé jí zhořklo. Někdo radil jehně 
máčet v láku. Dokud kamarád chovatel tvr-
dil, že bude malé, tak deset kilo, přemýšlela 
jsem o dětské vaničce. Ovšem s blížícím se 
termínem beránek přibýval na váze. Při pat-
nácti kilogramech bylo jasné, že nakládání 
nezvládnu. Vanu nemáme a sprchový kout 
je nevhodný. Zvlášť proto, že je bezbarié-
rový. Zvíře se nakonec vypáslo na 19 kilo 

bez kůže. Když jsem ovšem při vyzvedávání 
masa viděla jeho dospělé příbuzné, bylo mi 
jasné, že to jinak dopadnout nemohlo.

Hlava pro radost
Gril přistál na dvoře v pátek navečer a pod 
náporem deště vydával zvonivý koncert. 
Počasí jako stvořené na garden party. Jehně, 
stažené, vyvrhnuté a napíchané slaným 
roztokem poklidně zrálo v lednici kamará-
da chovatele. Když jsme si pro něj přijeli, 
kamarád zachrastil kbelíkem a ve snaze mě 
šokovat předvedl hlavu na pyramidě vnitř-
ností. Mě hlava nerozhodí. Některé hlavy 
nejím, třeba králičí, což ale neznamená, že 
z nich nevařím polévku. A jehněčí jsme měli 
naposledy před lety v Řecku na horách, 
mám na ni krásné vzpomínky. Když viděl 
chovatel mou radost z hlavy, přidal šrůtku 
domácího špeku z vlastní udírny. 
Takže ačkoli bylo léto a počasí si to do rána 
stihlo uvědomit, na plotně se celé dopoledne 
ve velkém hrnci vařila hlava se zeleninou. 
Podle řeckého způsobu jsem posléze podáva-
la vývar s kusy masa, se zeleninou a brambo-
ry. Při dlouhém čekání na rožněné maso po-
stupně ochutnali skoro všichni, nikdo nebyl 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Největší pečeně 
mého života

Chcete-li rožnit celé jehně, 
musíte mít hodně času, 
dostatek strávníků, někoho, kdo 
vám dodá jehně, a někoho, kdo 
vám půjčí gril. Všechno ostatní 
je vlastně hračka.
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Pečené jehně

zklamán. Přiznávám ale, že jsem pro jistotu 
ve druhém hrnci spáchala klasickou hovězí 
polévku s nudlemi. Taky nezbyla. Strávníci se 
sjížděli, ochutnávali vývary, vykládali na stoly 
a namátkou také uzobávali šunkofleky, buch-
ty, slané pečivo, zeleninu, ovoce... Při tom 
jsme pomalu a obezřetně hlídali jehně.

Prostě napíchnout
Zvíře jsme hned po ránu důkladně protkali 
špekem a stroužky česneku, malými a český-
mi. Pak přítomní muži vedeni mými dobrými 
radami nabodli zvíře na rožeň. Načež mi vy-
světlili, co si myslí o mých dobrých radách.
Rožeň měl totiž základní tyč, na niž se z jedné 
strany šrouboval dvojbodec a z druhé trojbo-
dec, ostny proti sobě. Čehož jsem si nevšimla 
a nechala jsem je použít dvojbodec na přední 
část zvířete. Takže při použití trojbodce na za-
dek se nám dvě jehly zapíchly do kýt a třetí 
bodlina trčela volně do prostoru. Vyšroubovat, 

sundat, napíchnout znovu a lépe. Trojbodlina 
je určená na přední nohy a hruď, dvojbodec 
samozřejmě na kýty. Tak jsem si míchala svou 
marinádu z bylinek, oleje a piva a nechala 
pány, nechť rozdělají ohníček v kovovém koši. 
Jehně jsme natřeli a zaklapli v grilu. Musím 
dodat, že gril byl elektrický, takže sám plynule 
a pomalu otáčel rožněm. Podle instrukcí jsem 
ho nesměla nejmíň hodinu otvírat. Ta muka.
Když nekonečná hodina uplynula, zvedla 
jsem víko a byla zklamaná. Ano, maso pou-
štělo kapičky šťávy, ale bylo jen tak teplé, 
že jsem na něm klidně udržela ruku. „To je 
v pořádku,“ řekli pánové. „Musíme grilovat 
pomalu a důkladně.“ 
A měli pravdu.

Pět hodin k prvnímu soustu
S každou další půlhodinou, když jsme znovu 
a znovu natírali, se pohled do útrob grilu vylep-
šoval. Hosté pomalu dostávali hlad. Po čtyřech 

hodinách už jsem se musela hodně držet, abych 
neodloupla zkušební vzorek a po pěti hodinách 
už jsem se neudržela. Maso bylo křehké, měkké, 
chutné, voňavé... Prostě na tom grilování vůbec 
nic není. Připravili jsme bagety, omáčky, mísy 
zeleniny, okrájeli první vrstvu masa, rozprostřeli 
jsme se po dvoře a zahájili žranici. 
Abychom tedy oslavu uzavřeli – stali jsme 
se tlupou šťastně přecpaných neandrtálců. 
Jediný problém byl totiž v tom, že ani pat-
náct hladových lidí nespořádá, a to nikoli 
najednou, ale postupně, tak veliké jehně. 
Před půlnocí na mou otázku, zda si někdo 
dá masíčko, zaznívaly odpovědi nevrlé, až 
nepublikovatelné. Uhlí stále žhnulo, ovšem 
maso už bylo dokonale propečené. Nako-
nec jsme koš s uhlím dali vyhořet na trávu. 
Ráno jsme obrali kosti, všichni si odvezli 
výslužku a já jsem si ještě podle afrického 
receptu připravila s odřezky masa kuskus. 
Takže jestli máte čas a dost strávníků...

Potřebujeme:
■  1 jehně
■  cca 200 g česneku
■  300 g slaniny

Marináda:
■  1 l piva
■  0,5 l oleje
■   bylinky čerstvé, případně sušené (rozma-

rýn, tymián, dobromysl a dál podle chuti)

■  5 pytlů dřevěného uhlí

Postup

Den či dva předem napícháme svalovinu 
solným roztokem. Decentně. 
V den D umícháme marinádu. Jehně nabodne-
me na rožeň a zafixujeme. Nesmí proklouzávat 
ani se jinak hýbat. Je lepší svázat nohy drátem. 
Břišní dutinu buď okrojíme, nebo rozepřeme 
třískou, aby se teplo dostávalo dovnitř. Celé 
jehně důkladně natřeme marinádou. 
V koši rozděláme oheň, zasypeme uhlím, 
nejlépe ještě před napichováním masa, aby 
mělo čas začít sálat. Zavřeme gril a hodinu 
neotvíráme. Maso se musí stále točit. 
Později čas od času otvíráme gril, maso zno-
vu a znovu důkladně natíráme, polykáme 
sliny a čekáme, kdy už se začne okrajovat. 
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Výsledky našeho testování nepocházejí z laboratoří a nejsou založeny na přesných chemických analýzách, nýbrž na subjektivním senzorickém hodnocení 
členů redakce. V tabulkách naleznete výsledky testování. Nejedná se o body, nýbrž o pořadí jednotlivých vzorků v parametru chuť.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Hlavním trendem, který výrobci zmrzlin 
pozorují, je přesun zájmu českých zákazníků 
od levných polárkových dortů ke kvalitnějším 
výrobkům. Ovšem i levnější polárkáče a cucy 
na kládě v čokoládě mají stále svou cílovou 
skupinu, která na ně nedá dopustit. Náš výběr 
jsme zúžili na čokoládovou příchuť a sáhli 
po zmrzlinách, které supermarkety nabízejí 
pod svou privátní značkou. Tři vzorky byly 
ve vaničce a třikrát jsme sáhli právě po české 
zmrzlinové klasice – polárkovém dortu. 
Rozhodli jsme se tentokrát vyhlásit pořadí 
v obou kategoriích zvlášť vzhledem k tomu, 
o jak rozdílné výrobky se jedná. U vzorků, kde 
byla k čokoládové přidána ještě jiná příchuť, 
ochutnávali jsme pouze čokoládovou část. 
Ale o tom až později…

Vzpomínkové polárkáče
Pokud se rádi vracíte ve vzpomínkách 
do dětství, polárkáče jsou ideální volbou, 
svou tradiční podobu si drží dodnes – 
na zmrzlinovém „korpusu“ jsou nastříkány 
tři ozdobné pruhy. Všichni výrobci pak 
zvolili osobitý bonus: jeden ve formě 
čokoládových kousků, které vzhledem 
k nevýrazné chuti samotné zmrzliny 
příjemně povzbudí. Druzí dva pak vsadili 
na pruhy čokoládové polevy, které je ale tak 
zoufale málo, že její funkce je jen a pouze 
dekorativní. Hlavní překvapení vzešlo 
právě z této kategorie. Stal se jím dort 
Penny, který nabídl přesně to, co bychom 
od zmrzliny čekali – příjemnou smetanovou 
konzistenci a plnou čokoládovou chuť. 
To vše za velmi lidových 10 Kč. Druhé dva 
vzorky byly nejen dražší, ale také chuťově 
o poznání slabší, postrádali jsme u nich 
především větší průbojnost čokolády.

Smetanový podraz
Vzhledem k pověsti polárkáčů bychom 
čekali, že krémy ve vaničce je budou 
cenově výrazně převyšovat. Ovšem pokud 
si přepočítáme cenu u všech výrobků 
na 1 litr, jsou vzorky Kaufland a Tesco jen 
o 10, respektive 11 korun, dražší než vzorek 
Albert a zmrzlina Ballino nás vyjde dokonce 
o 16 Kč levněji. A chuťový zážitek, zejména 
u vítěze kategorie, to je zcela jiná písnička. 
Poctivá zmrzlina, vylepšená o kousky 
čokolády, za kterou by se nemuseli stydět 
ani výrobci prodávající své produkty 
za dvojnásobnou cenu. 

Ovšem aby vše nebylo jen čokoládově 
sladké… Asi není sporu o tom, že pokud 
si kupujeme čokoládovou zmrzlinu, je to 
proto, že je naše oblíbená a nemáme zájem 
ji kombinovat s jinými příchutěmi. Ovšem 
dva výrobci vám s čokoládovou naservírují 
i zmrzlinu smetanovou, ať se vám to líbí, 
nebo ne. A ještě vám je pěkně promíchají, 
takže se smetanové části budete se svou 
lžičkou vyhýbat jen velmi obtížně. 
V případě vzorku Ballino bychom ještě 
přimhouřili oči, neboť na obale je uvedeno 
„chocolate and cream“, ačkoli krabička 
svou hnědou barvou a zobrazenými kousky 
čokolády jednoznačně čokoládové balení 
připomíná. A ani z popisu na zadní straně 
„kakaová zmrzlina s rostlinným tukem, 
smetanou a mléčnou čokoládou“ o moc 
blíže k pravdě nebudete. Ovšem pokud se 
jedná o vzorek Tesco, jde prostě o jedno velké 
čokoládové zklamání. Ne snad ze samotné 
chuti zmrzliny, ale z faktu, že nás i zde čeká 
zmrzlina vypadající jako trochu vybledlá 
zebra. Pokud si kupuji „chocolate“ zmrzlinu, 
mám celkem jasná očekávání, co najdu uvnitř. 
A pruhovaná zmrzlina to rozhodně není.

Privátní překvapení
A výsledek? Možná pro někoho překvapivý, 
ale i na privátních značkách si můžete 
pochutnat. S čistým svědomím můžeme 
říct, že námi zakoupené vzorky nejsou o nic 
horší než zmrzliny ve srovnatelných cenových 
kategoriích prodávané pod značkami 
jednotlivých výrobců. A na vítězích obou 
kategorií si prostě a jednoduše pochutnáte. 

Každý jí sníme tři litry 
ročně, tedy asi 20 kusů. 
Nedosahujeme tím sice 
kvalit rekordmanů ze 
skandinávských zemí, 
kteří si troufají i na 10 litrů, 
ale i tak je jednoznačně 
nejpopulárnější letní 
pochoutkou. Řeč je 
samozřejmě o zmrzlině, kterou 
jsme si tentokrát přizvali 
k redakčnímu testování. A jak 
že jsme se sladce osvěžili?

Jak chutná 
mražená 
chlouba 
privátních značek?
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Název  K Classic Chocolate  
ice cream

Výrobce  vyrobeno v Německu
Zakoupeno Kaufland 
Cena za balení 53 Kč/1000 ml 
Cena za 1 l 53 Kč
Složení: 27 % smetana, mléko, cukr, glukózo-
vý sirup, 7 % kousky čokolády (cukr, kakaová 
hmota a máslo, emulgátor, kakao se sníženým 
obsah tuku, glukózový sirup), syrovátka, voda, 
5 % kakao se sníženým obsahem tuku, glukó-
zo-fruktózový sirup, emulgátor, stabilizátory 
 

Název  Tesco Creamy Ice Cream 
Chocolate

Výrobce  vyrobeno v Polsku
Zakoupeno Tesco 
Cena za balení 52 Kč/1000 ml  
Cena za 1 l 52 Kč
Složení: mléko, syrovátka, cukr, glukózo-
vý sirup, rostlinný tuk, kakaový prášek se 
snížený obsahem tuku, 1% smetana, 0,5 % 
čokoláda, emulgátor, stabilizátory, aroma; 
čokoláda obsahuje: kakaová hmota, cukr, 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, 
emulgátor, aroma

Název  Albert Quality  
Vanilka Čokoláda

Výrobce  Tipafrost
Zakoupeno Albert 
Cena za balení 26 Kč/600 ml 
Cena za 1 l 43 Kč
Složení: voda, cukr, kokos. olej, mléko, dextróza, 
glukózový sirup, syrovátka, 2,3 % lupínky kakaové 
polevy (cukr, palmojádrový olej, kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, emulgátor, aroma), 1,3 % 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, emulgá-
tor, stabilizátory, aromata, vanilkový lusk, barvivo, sůl

Název  Clever Polárkový dort 
čokoládový

Výrobce  Pinko
Zakoupeno Billa 
Cena za balení 13 Kč/615 ml 
Cena za 1 l 21 Kč
Složení: voda, cukr, kokosový olej, glukózový 
sirup, sušená syrovátka, sušené odstředěné 
mléko, 3 % kakao, 2 % kakaovotuková poleva 
(kakaová hmota, glukózový sirup, voda, koko-
sový olej, emulgátor, stabilizátory), emulgátor, 
stabilizátory

Název  Penny Zmrzlinový dort 
čokoládový

Výrobce  Tipafrost
Zakoupeno Penny 
Cena za balení 10 Kč/615 ml 
Cena za 1 l 16 Kč
Složení: pitná voda, cukr, glukózový sirup, 
rostlinný tuk (kokosový), 3,1 % kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, sušené 
podmáslí, sušená syrovátka, emulgátor, stabi-
lizátory, sušené odstředěné mléko 

Název  Ballino Chocolate and 
cream

Výrobce  vyrobeno v Německu
Zakoupeno Lidl 
Cena za balení 25 Kč/1000 ml 
Cena za 1 l 25 Kč
Složení: mléko, voda, cukr, rostlinné tuky 
(kokosový a palmový), glukózový sirup, mléčná 
bílkovina, syrovátka, 1,5 % kakao se sníženým 
obsahem tuku, 0,5 % mléčná čokoláda (cukr, 
kakaové máslo a hmota, mléko, mléčný tuk, 
kokosový tuk, emulgátory, aroma), emulgátor, 
stabilizátory, 0,25 % sušená smetana, aroma

Jediná zmrzlina bez rostlinného tuku, což je 
jednoznačně znát. Konzistence je smetano-
vá, zmrzlina není přeslazená, chuť výraz-
ně čokoládová. Navíc s kousky čokolády, 
kterých je opravdu hojně. Pro milovníky 
čokolády zn. ideál. Jediným škraloupem je 
fakt, že se z obalu nedozvíme, kdo zmrzlinu 
vyrobil, uvedena je jen země původu. 

Obal, název ani průhledné stěny nenapovídají, že 
by měl spotřebitel očekávat něco jiného než čistě 
čokoládovou zmrzlinu. Ovšem chyba lávky – pod 
víčkem se schovává mix zmrzliny čokoládové 
a smetanové, což mohou pravověrní příznivci 
čokolády brát jako trochu podraz. Konzistence 
je dobrá, smetanová, ale chuti chybí výraznější 
prosazení čokolády. Opět není uveden výrobce. 

Dvoubarevný polárkový dort – pod vrstvou čoko-
ládové vrsty se poněkud překvapivě prokopeme 
k vrstvě vanilkové a naopak. Prostřední vanilková  
vlna je posypána čokoládovými lupínky. Kdo si 
je chce dopřát i k příchuti čokoládové, musí si je 
nenápadně přepinknout. Což lze jen doporučit 
a trochu si tak vylepšit výrazně vodovou chuť bez 
výraznějších čokoládových tónů. 

Jednoduchý obal, s jehož designem si nikdo hlavu 
příliš nelámal. Celočokoládový polárkový dort, 
opět ozdobený pruhy čokoládové polevy. Ta zde 
má především funkci dekorace, zmrzlinu nijak 
nedochutí, takže bychom se bez ní s klidným 
srdcem obešli. Krém má příjemnou smetanovou 
konzistenci, není vodový, ale chybí výraznější 
čokoládová chuť. 

Největší překvapení testu! Polárkáč, který si 
na nic nehraje a chutná přesně tak, jak čekáme. 
V chuti jasně dominuje čokoláda. Navíc za cenu 
10 Kč – co víc si přát... Pokud bychom měli přece 
jen zmínit nějakou vadu na kráse, byla by to 
okrasná čokoládová poleva, kterou si vzhledem 
k jejímu stopovému množství mohl výrobce 
klidně odpustit. 

Také v tomto případě nás čeká mramorovaná 
čokoládovo- smetanová oslava. Na obale nyní 
alespoň stojí „..and cream“, ale obal díky své 
barvě a velkým kouskům čokolády působí opět 
jednoznačně „čokoládově“. Krém uvnitř je výrazně 
sladký, působí trochu uměle a na jazyku doznívá 
nepříjemná pachuť. Kdo zmrzlinu vyrobil, se bohu-
žel opět nedozvíme. 

1. 2.

3.2.1.

3.
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Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Belgie voní po vaflích  
a pralinkách,  
chutná po hranolkách a pivu
Navštívíte-li Belgii, respektive města Brusel, Antverpy, Gent 
nebo Bruggy, neměli byste vynechat kromě památek ani 
ochutnávku alespoň některých jídel belgické kuchyně. A protože 
Belgické království tvoří Vlámské a Valonské společenství spolu 
s německou menšinou a zároveň se zde míchají také 
francouzské a nizozemské vlivy, má každá část země své 
speciality typické pro danou oblast. 
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Klasická belgická jídla jsou vařená z míst-
ních surovin, jako jsou brambory, pórek, 
šedé krevety či bílý chřest, a podávaná 
s místním pivem. Nechybějí samozřejmě 
ani různé druhy masa, včetně zvěřiny 
a ryb, mořské plody nebo sýry a máslo. 
Většina Belgičanů jí třikrát denně, s přibý-
vajícími hodinami stále větší porce – leh-
kou snídani, menší oběd a velkou večeři.

Hranolky i třikrát týdně  
Také vám vrtá hlavou, jak je možné, že se 
belgickým hranolkům říká „french fries“ 
– tedy francouzské smažené brambory? 
Prý proto, že za 1. světové války, když přišli 
američtí vojáci do frankofonní části Belgie, 
pohostili je místní hranolkami. Vojáci však 
měli za to, že se nacházejí ve Francii, a proto 
nově objevené pochoutce přiřkli toto jméno. 
A tak je anglický název hranolek vlastně 
důsledkem neznalosti. 
Dnešní Belgičan si prý hranolky dá klidně 
i třikrát za týden k obědu, vždy s jinou omáč-
kou. Že jsou mastné a tloustne se po nich? 
Prý to není pravda, tloustne se zejména 
po tom, co si k hranolkům dávají třeba 
Američané nebo Angličané – tedy například 
karbanátky nebo různé klobásy či párky. 
Prodejce hranolek, stejně jako vaflí, najdete 
na každém rohu.

Nejsou hranolky jako hranolky
Ovšem pozor – to, co je všude jinde vydává-
no za hranolky, má k těm pravým belgickým 
opravdu daleko.  Zdejší hranolky jsou totiž 
smažené nadvakrát a nikdy ne v oleji! Olej 
totiž potlačuje chuť brambor. Aby byly 
opravdu belgické, musí se smažit v hovězím 
sádle, respektive loji. Čerstvě nakrájené 
hranolky se smaží nejprve pět minut v tuku 
rozpáleném na 135 °C. Poté jsou vyjmuty 

a nechají se asi 10 minut odpočinout. 
Následuje druhé smaže-

ní, které 

trvá dvě až tři minuty při 160 °C. Po dosma-
žení se z hranolek nechá okapat přebytečný 
tuk, nasypou se do mísy a osolí se. 
Asi největší klasikou jsou tzv. patatje 
oorlog – hranolky s majonézou, arašído-
vou omáčkou a cibulkou. Podobná je také 
omáčka speciaal, tzv. frites sauce.  Vložené 
do kornoutu s různými omáčkami (více než 
dvacet druhů je běžná nabídka ve stáncích) 
nemají chybu. Jsou křupavé a chutnají na-
prosto skvěle! Jen nesmějí vychladnout, to 
pak vystoupí chuť loje, který ulpívá v ústech. 
Koneckonců ale ani hranolky smažené v ole-
ji nejsou bůhvíco, když vystydnou.

Křupavý a voňavý zážitek
Belgické vafle, to je nezapomenutelný vo-
ňavý a křupavý zážitek. Dělají se z několika 
druhů těst, ale asi nejznámější je recept 
z města Liege (Lutychu). Pečou se však i va-
fle kváskové nebo rychlé nekynuté.
Lutyšské vafle se jmenují podle stejnojmen-
ného města na východě Belgie ve Valonsku. 

Jsou z hustého kynutého těsta, do kterého 
se po vykynutí těsně před pečením přidají 
cukrové perly, které ve vaflovači zkarame-
lizují a vytvoří tak křupavou a sladkou lahůd-
ku. Jsou menší, hutnější, sladší a tužší, méně 
nadýchané než ty bruselské. Mají okrouhlý 
tvar a konzumují se vlažné.
Bruselské vafle se naopak připravují z řídké-
ho kynutého těsta. Jsou lehké, obdélníkové 
a křupavé s velkými kapsami v mřížkách. 
V základní verzi se servírují jen pocukrované 
se skořicí. Jdete-li městem, míjíte na kaž-
dém rohu pojízdný stánek nebo cukrárnu, 
kde vám z vůní a  barevných kompozic 
různých ingrediencí přechází zrak. V nabídce 
jsou nejrozmanitější úpravy – s čokoládovou 
polevou, šlehačkou, zmrzlinou a jahodami či 
různým jiným ovocem, nebo jen se sirupem, 
který si vyberete podle chuti.
Zvláštním druhem vaflí jsou tzv. stroop-
wafels, což jsou tenké vafle se sirupovou 
náplní oblíbené i v Nizozemsku, kde se 
prodávají zabalené v supermarketech. 
Náplň, kterou tvoří sirup, třtinový cukr, 
máslo a skořice, se mezi dvě oplatky nalévá 
za tepla, čímž je slepí.

Ryby na desítky způsobů 
Za belgické národní jídlo bývá považován 
waterzooi. V podstatě jde o polévku nebo 
dušené jídlo s polévkovým základem 
z vaječného žloutku, smetany a zelenino-
vého vývaru, do kterého se přidávají různé 
druhy zeleniny – mrkev, cibule, celer, 
pórek a brambory. A samozřejmě bylinky. 
Původně bylo waterzooi jídlem výhradně 
z ryb, dnes se ale častěji připravuje s ku-
řecím masem (poulet waterzooi). Rybí wa-
terzooi však samozřejmě dál existuje, při-
pravuje se například z úhoře, štiky, kapra 
či okouna.                                                         

Když se řekne pralinka, dodáme automaticky „belgická“
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Milovníci ryb by si neměli odpustit ani 
původem vlámské jídlo z povodí řeky Šeldy 
– úhoře na másle (paling in 't groen) se zele-
nou omáčkou, kterou tvoří směs nadrobno 
nakrájených bylinek. 
Pravou belgickou vášní, populární i v jiných 
zemích, jsou bezesporu moules-frites neboli 
jedlé slávky. Slávky se připravují 
na mnoho způsobů – vaří se nebo dusí 
s cibulí a řapíkatým celerem, na bílém víně, 
na pivě, na česneku, s citronovo-hořčičnou 
omáčkou atd. Jedí se s hranolky, které se 
zasloužily o část názvu pokrmu (moules 
jsou slávky, frites hranolky), a majonézou, 
případně s česnekovou bagetou.

Lehké i výživné
Belgie, to však nejsou jen lehké ryby, 
ale také vydatná zemitá jídla. Stoemp je 
obdobou nizozemského pokrmu stamp-
pot. Tvoří ho šťouchané brambory (nebo 
bramborová kaše) se zeleninou, jako je 
vařené zelí, mrkev, cibule, pórek, špenát 
či hrášek. Podává se se slaninou, ope-
čenou klobásou nebo uzeným masem, 
případně mletým masem, smaženým 
vejcem apod.
Pod názvem carbonade flamande se skrývá 
hovězí maso dušené v belgickém pivu se 
špetkou cukru a celkově sladko-kyselou chu-
tí. Z koření se přidává tymián, bobkový list 

a hořčice. Přílohou bývají, jak jinak, hranolky 
nebo vařené brambory. 
Pokud si rádi pochutnáváte na české zabi-
jačce, zavděčí se vám Belgičané klobáskou 
zvanou boudin, obdobou našeho jelítka. 
Ke klobáse tvořené směsí masa, krve a chle-
bových drobků si zakousněte brambory 
a jablečné pyré. 
Vliv Francie se projevuje v oblíbenosti 
slaných koláčů quiche. Flamiche aux 
poireaux je nadýchaná pochoutka z těsta 
plněného směsí pórku, šlehačky a vajec, 
pod názvem chicons au gratin si objednáte 

čekanku v šunkovém kabátku gratinovanou 
v bešamelové omáčce se sýrem. 
Prakticky není pokrm, který by Belgičané 
odmítli zapít pivem vlastní výroby, servíro-
vaným ve stylových sklenicích. 
Putování belgickou kuchyní není možné 
završit jinou sladkou tečkou než vyhlášený-
mi belgickými pralinkami, které se vyrábějí 
ve více než dvou tisícovkách čokoládoven 
rozesetých po celé zemi. 
Tak až navštívíte Belgii, nezapomeňte zvol-
nit, usednout do nějaké příjemné restaurace 
a vychutnat si tuto zemi se vším všudy.       

Smažení belgických hranolek je věda Čerstvé slávky místní zbožňují

www.dovolena.cz          800 600 600

Největší nabídka 
LAST MINUTE zájezdů 

od 350 CK

Sbalte plavky, 

je čas na 

dovolenou!

Stejné ceny a výhody jako u CK
Sestavení zájezdů na míru
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potraviny ve světě

z BelgieRECEPTY

Ingredience: 4 porce úhoře, 40 g másla, bylinky podle chuti (například 
petrželka, pažitka, kerblík, bazalka, tymián, máta), pepř, sůl, 1,5 dl bílého 
vína, 2 žloutky, šťáva z 1 citronu 

Postup
Rybu osolíme a opepříme. Spolu s nasekanými bylinkami ji vložíme na más-
lo a dusíme asi 10 minut. Zalijeme vínem a vodou tak, aby ryba byla zcela 
ponořena, a dusíme dalších 10 minut. Žloutky smícháme s citronovou šťávou, 
postupně přidáváme rybí vývar a mícháme, dokud omáčka nemá požadova-
nou konzistenci. Dochutíme solí a pepřem. Omáčkou přelijeme úhoře a dáme 
vychladit. Podáváme se zeleninou.

ÚHOŘ S BYLINKAMI
40 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 20 g droždí, 250 g hladké mouky, 3 lžíce cukru, 300 ml mléka, 
4 vejce, špetka soli, 110 g másla 

Postup
Smícháme droždí, špetku mouky, cukru a trochu vlažného mléka a nechá-
me vzejít kvásek. Oddělíme žloutky od bílků. Žloutky s cukrem vyšleháme 
do pěny. Ke kvásku přidáme zbylou mouku, cukr, sůl, rozpuštěné máslo 
a žloutky a vypracujeme hladké těsto. Necháme vykynout, dokud těsto 
nezdvojnásobí svůj objem. Z bílků vyšleháme tuhý sníh a opatrně ho 
přimícháme k těstu. Vaflovač necháme rozpálit, potřeme tukem a postup-
ně lijeme těsto, které necháme upéct dozlatova. Podáváme se šlehačkou, 
ovocem či čokoládovou polevou. 

BRUSELSKÉ VAFLE
40 minut, pro 4 osoby

VLÁMSKÉ ROŠTĚNKY

Ingredience: 4 roštěnky, 1 cibule, 30 g másla, 1 lžíce hladké mouky, 
1/2 lžičky cukru, 1,5 dl piva, plnotučná hořčice, koření (bobkový list, 
tymián), mletý pepř, sůl 

Postup
Maso očistíme a nakrájíme na kostky. Cibuli nakrájíme na plátky, orestujeme ji 
na másle. Přidáme maso, které necháme ze všech stran zatáhnout. Zaprášíme 
moukou, přidáme cukr, hořčici, koření a dochutíme solí a pepřem. Vše zalijeme 
pivem a pod pokličkou dusíme do změknutí.

50 minut, pro 4 osoby
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Prapůvodním předkem dnešního hambur-
geru je vlastně tatarský biftek, tedy syrové, 
najemno namleté a okořeněné maso. To 
vozili příslušníci mongolských kmenů pod 
koňskými sedly, maso tak bylo jemnější 
a lépe stravitelné. Při jejich nájezdech se 
dostalo do Ruska a odtud dále do Evropy, 
konkrétně do německého přístavního města 
Hamburg. K němu se také vztahuje samotný 
název hamburgeru. Právě zde se vyráběl 
tzv. hamburský steak, obdoba našeho 
karbanátku. Maso tedy již nebylo syrové, 
nýbrž opečené. Tatarský biftek tím ovšem 
rozhodně nezaniknul a je dodnes oblíbenou 
pochoutkou v řadě zemí.

Cesta za oceán
Až v průběhu 18. a 19. století si hamburger 
našel svou cestu za oceán. Zásloužili se 
o to zejména němečtí emigranti, kteří si 
recept na oblíbený pokrm přivezli do své 

nové domoviny. Jídlo se rychle rozšířilo 
mezi chudší vrstvy, k jeho popularitě 
přispěla i oblíbenost u námořníků, kteří si 
ho často v amerických přístavech dopřáva-
li. Americké restaurace ochucovaly maso 
podle přání evropských přistěhovalců, aby 
jim připomnělo chuť světa, který opustili. 
Kvůli pohodlnější konzumaci se maso 
postupně začalo vkládat mezi plátky 
chleba. Ze začátku měl tedy hamburger 
podobu sendviče, podávaného mezi 
dvěma toastovými chleby. Až později se 
začal servírovat v typické měkké bulce 
a doplňovat cibulí, okurkami, rajčaty, 
majonézou a kečupem. Poprvé se na jí-
delním lístku s hamburgerem setkáváme 
již v roce 1826, ovšem bulka (i když zatím 
ve tvaru čtverce) vznikla až o devadesát 
let později. Podle Oxfordského slovníku 
se o hamburgeru tisk zmínil poprvé v roce 
1889, konkrétně místní noviny ve městě 

Walla Walla. Široké povědomí si začal 
získávat na počátku 20. století a již v roce 
1904 vyvolal údajně mezi návštěvníky 
veletrhu v St. Louis senzaci. 

Kdo byl první?
Těch, kdo by si chtěli zásluhy za první ham-
burger připsat, zná historie víc. Jedním z nich 
je Charlie Nagreen ze státu Wisconsin (dnes 
známý jako „Hamburger Charlie“), který jako 
chlapec prodával na trhu v roce 1885 masové 
kuličky. Ukázalo se však, že konzumace byla 
pro nakupující příliš komplikovaná a obchod 
moc neprosperoval. Kuličky tak zploštil 
a začal je vkládat mezi dva plátky chleba, 
aby zákazníkům nechal jednu volnou ruku 
pro nákupy. Město Seymour se tak považuje 
za kolébku hamburgeru a rozhodlo se vybu-
dovat také jeho síň slávy. 
Jiní připisují prvenství Lousi Lassenovi, 
dánskému imigrantovi, který ze svého 
pojízdného stánku prodával hamburge-
ry dělníkům ve státě Connecticut. A jiné 
zdroje pak tvrdí, že je možné, že prostě více 
obchodníků z různých koutů země mělo 
ve stejnou dobu tentýž nápad, jak rozšířit 
svou nabídku. Podle množství příběhů, 
které o něm kolují, má hamburger několik 
desítek otců-vynálezců. 

Američtější než baseball, Socha svobody a hollywoodské 
hvězdy dohromady, a přesto má hamburger svou kolébku 
někde úplně jinde. Je nenáviděným symbolem globalizace 
i oblíbenou pochoutkou, rychlým občerstvením v bufetu 
na nádraží i delikatesou servírovanou v luxusních restauracích.

Americký symbol 
v housce 
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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 INZERCE

ZPESTŘETE SI GRILOVÁNÍ
novinkami z řady Tesco Grill
Lahodné steaky, grilovaná zelenina či špízy v mnoha variacích. Léto je 
v plném proudu a s ním i oblíbené grilování. Nezáleží pouze na tom, 
jaký typ masa či zeleniny preferujete, důležité je i to, jak ingredien-
ce správně naložit a jak je na talíři originálně dochutit. V obchodech 

Tesco lze nyní najít 
novou a  rozšířenou 

nabídku produktů 
pod značkou Tesco 
Grill. Tyto výrobky 
mají zbrusu nový 
vzhled a  inovo-
vané složení. 

K dokonalému 
c h u ť o v é m u 
zážitku si mů-
žete vybírat 
k u p ř í k l a d u 

z  fantastických 
mixů koření, marinád, 

omáček, hořčic, kečupů nebo 
salátových dresingů. V  nabídce gri-

lovacích koření najdete od klasického mixu 
bylinek, přes speciální mixy uzpůsobené jednotli-

vým druhům masa nebo zeleniny, až po mixy, které se chutí a slože-
ním inspirovaly oblastmi, jako jsou Arizona, Kansas anebo Louisiana.

Rozvoji hamburgeru jako rychlého a přede-
vším levného pokrmu paradoxně prospěla 
velká hospodářská krize probíhající od kon-
ce 20. let. Na symbol národní hrdosti povýšil 
během studené války, kdy se stal populární 
součástí také domácího grilování a spole-
čenskou událostí.

Vznik řetězců
Za první řetězec rychlého občerstvení je po-
važován White Castle, založený v roce 1921. 
Možná i díky němu si hamburger udržel své 
jméno, které se stalo v důsledku 1. světové 
války velmi neoblíbené. Bez jeho obrovské 
popularity bychom hamburgeru dnes možná 
říkali Salisbury steak. Základní myšlenka 
zůstala stejná dodnes: standardní produkt 
za nízkou výrobní cenu. Až později následova-
la další rychlá občerstvení jako Burger King, 
Wendy's nebo McDonald's, který se stal sym-
bolem rychlého občerstvení a hamburgeru 
zvlášť. Bratři Richard a Maurice McDonaldovi 
založili své podnikání v roce 1938 v Kalifor-
nii. V roce 1961 odkoupil značku Raymond 
Kroc a za deset let se z firmy stala jedna ze 
třiceti nejmocnějších korporací v Americe. 
Postupem času tak vznikla světoznámá firma, 
mající desetitisíce poboček a prodávající jen 
v USA přes půl miliardy Big Maců ročně. 
Rekordmanem mezi hamburgery se v roce 

2012 stal Le Burger Extravagent, který 
restaurace Serendipity 3 servírovala za 295 
dolarů. Ovšem kam se hrabe na burger 
připravený z nejluxusnějšího hovězího masa 
kobe, humra, sýra brie a šunky prosciutto. 
Zajet byste si na něj museli do Las Vegas 
a stál by vás pěkných 777 dolarů.

Méně je více
Hamburgery prodávané v řetězcích rychlého 
občerstvení jsou masově produkované, 
mražené a rozvážené do jednotlivých pobo-
ček. Jsou tenké a uniformní a velmi se liší 
od těch, které si sami vyrobíte doma nebo 
dostanete v restauracích. Hamburger může 
být nudnou tenkou plackou splácnutou mezi 
dvě unavené housky, vytvořenou za pomoci 
zbytků masa a řady dochucovadel, ale také 
labužnickým pokrmem v nejvybranějších 
restuaracích, na který použijeme jen ty 
nejkvalitnější suroviny. Zatímco v řetězcích 
dostanete jeden hamburger jako druhý, 
v restauraci si můžete vybrat jeho úpravu – 
podobně jako u steaku. Je však samozřejmě 
na zvážení, zda si chcete z bezpečnostních 
důvodů objednávat mleté maso v úpravě 
rare (krvavý, nepropečený).  
Pro dobrý hamburger platí: méně je více. 
Samotné namleté hovězí maso (ideálně 
s podílem tuku 20 %) stačí ochutit solí a pe-

přem. Ovšem co se týče dalších ingrediencí, 
tak je výběr prakticky neomezený: sýr, slani-
na, rajčata, salát, cibule, houby, nakládané 
okurky, ale třeba i pálivé papričky, vajíčko 
nebo třeba ananas. 
Hamburger nemusí být samozřejmě pl-
něný jen mletým masem. Známe vegeta-
riánskou verzi s karbanátkem z luštěnin, 
plněný žampionem portobello, brambora-
mi, tofu, ale také šunkou, kuřecím masem, 
olihní nebo krevetami. 
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Automobiloví veteráni projedou 
Kutnou Horou
Ve stejném termínu se koná také sedmý 
ročník prestižního mezinárodního závodu 
historických vozidel, v němž změří své síly au-
tomobiloví veteráni nejen z České republiky, 
ale i z Francie, Německa či Rakouska. Záštitu 
nad závodem převzalo Národní technické 
muzeum, které je odborným garantem a je-

hož zástupci vyberou ty nejlepší a nejzajíma-
vější vozy vyrobené do roku 1936 včetně. 
Dvoukolový závod do vrchu Kaňk se poje-
de v sobotu 22. a v neděli 23. srpna 

od 10.00 a 10.45 hodin. Start je již 
tradičně v Lorecké ulici v Kutné Hoře, cíl 
na kruhovém objezdu v obci Kaňk. Auta 
jsou výkonově naprosto rozdílná, proto 
se jedná o tzv. jízdu pravidelnosti, v níž 
se snaží závodníci zajet všechna kola 
ve stejném čase. Každý den se pojedou 
dvě jízdy a porovnány budou všechny čtyři 
časy. Vítězí ten, jehož časy se nejvíce blíží 
prvnímu zajetému.
Posádky historických vozů se vypraví na spa-
nilou jízdu v sobotu v 14.30 hodin z Kutné 
Hory do hutě Jakub v Tasicích (kulturní 
památka, jedna z nejstarších skláren u nás, 
funguje od roku 1796), odkud se vracejí 
zpátky do Kutné Hory.

Prvorepubliková móda nesmí chybět
Atmosféru doplní i móda první republiky. 
Nejen účastníci závodu, ale také návštěvníci 
mohou zapátrat v šatníku svých babiček 
či prababiček po kostýmech s vůní první 
republiky. Chybět tak nebudou krajky, 
klobouky, rukavičky nebo paraplíčka u dam, 
mezi pány pak očekáváme zvýšený výskyt 
klobouků, pumpek či podkolenek.

Zvuk motorů doplní hudební produkce 
i oblíbené soutěže
Na návštěvníky čeká po oba dva dny také 
bohatý doprovodný kulturní a gastrono-
mický program, který se koná na Palackého 
náměstí v Kutné Hoře. Málokdo si nechá 
ujít vystoupení interpretů a kapel, jako jsou 
Jaroslav Uhlíř, Doktor P. P., Hamleti, Elán 
Revival a mnoha dalších. Ani letos nebudou 
chybět oblíbené soutěže pro děti i dospělé.  
Králem hodování bude vyhlášen největší 
jedlík borůvkových knedlíků.

Generálním partnerem Srpnového hodování 
a Veteran rallye Kutná Hora 2015 je národní 
značka kvality KLASA, partnery jsou Generali 
Pojišťovna, Česká spořitelna a DORLAND. 
Akce se koná rovněž za podpory Města 
Kutná Hora. 
Více informací o Kutnohorském Srpnovém 
hodování, závodu a doprovodném progra-
mu naleznete na www.veterani-kh.cz. 

Kutná Hora přivítá jízdu veteránů 
i kulinářské zážitky
O tom, že Kutná Hora není jen chrám sv. Barbory, ale také místo kultury a nikdy 
nekončící zábavy, vás přesvědčí předposlední srpnový víkend. V sobotu 22. srpna 
a v neděli 23. srpna se zde uskuteční hned několik zajímavých akcí. Jednou 
z nich je oblíbené Srpnové hodování, které představí kvalitní české potraviny 
nesoucí národní značku kvality KLASA. Tuto značku uděluje ministr zemědělství 
výrobkům, které splní náročná kritéria, na dobu tří let. Prodej a ochutnávky 
potravin značky KLASA doplní dobové stánky s tradičními specialitami nebo 
řemeslnými výrobky. Nebudou chybět oblíbené soutěže pro děti i dospělé. 
Králem hodování bude vyhlášen největší jedlík borůvkových knedlíků.
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chutě slavných

Tato akce se koná pod záštitou 
Národního technického muzea. 

Tato akce se koná za podpory 
Města Kutné Hory.

Pořadatel

VeteraniKH_Inzerat[210x297].indd   1 8.7.15   13:59
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Je čas:
Dát šanci méně známým 
druhům zeleniny. Vyzkoušeli 
jste už někdy třeba černý 
kořen? 

Vyrábět z bohaté sklizně ovoce 
a zeleniny jedlé dárky. 

Zapomenout na přeslazené 
nápoje a sobě i dětem 
připravovat domácí limonády 
a ledové čaje.

Vyrazit do lesa na brusinky. 
Výborné jsou do omáček, 
kompotů, ale vyrobíte s jejich 
pomocí třeba i ochucenou 
vodku.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: V poslední době jsem 
začala objevovat rebarboru. Použí-
vám ji však pouze do koláčů, překva-
puje mě proto, že ji v supermarketu 
najdu mezi zeleninou. 

Reveň vlnitá, známá také pod 
jménem reveň rebarbora nebo jen 
rebarbora, se botanicky skutečně 
řadí mezi zeleninu, patří mezi první 
posly jara – dozrává v době, kdy 
se začíná půda ohřívat. Navzdory 
tomu ji většina z nás považuje 
za ovoce a tímto způsobem ji také 
používá. V USA bylo dokonce soudně 
rozhodnuto, že díky nejčastějšímu 
způsobu konzumace zde bude 
oficiálně řazena mezi ovoce. Široké 
využití má však i ve slané kuchyni 
– do salátů, k masu či do omáček. 
Například v Chile ji můžete na ulici 
zakoupit se solí nebo sušeným chilli.
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PLNÝ TALÍŘ HRANOLKŮ
Vážená redakce,
jet na letní dovolenou k moři podle mě zna-
mená dopřát si něco speciálního. Teplé a slané 
moře, spoustu sluníčka, ale také v neposlední 
řadě speciality místní kuchyně. Asi nejlepší je 
zaplatit si základní servis a vyzkoušet si kuli-
nární umění v místních hospůdkách a taver-
nách, i když nepochybuji, že v rekreačních 
oblastech jsou i tyto rádoby lidové podniky 
přizpůsobené cestovnímu ruchu a běžný tu-
rista asi nemá moc šancí okusit místní pokrmy 
v autentické podobě a úpravě.
Přiznám se, že já si raději dopřeji program all 
inclusive, kdy se nemusím o nic starat a kro-
mě univerzální nabídky, která se opakuje zřej-
mě v hotelích po celém světě, najdu v nabídce 
i místní suroviny a recepty. A co mě zajímá 
neméně, je chování a stravovací návyky kra-
janů, které lze právě v této situaci sledovat 
hodně intenzivně. Jednak je to chování, tedy 
spíše nechování. Češi jsou schopni jít na oběd 
v plavkách, s pupkem vyvaleným přes gumu 
trenclí a bez trička nebo s košilí celou rozep-
nutou a povykovat na sebe (už posilněni dopo-
lední náloží alkoholu) při předbíhání ve frontě 
na bufet. Na domácí obsluhu mluví zásadně 
česky, občas i sprostě, což je u vrstevníků zřej-
mě považováno za vtipné, až hrdinské, alespoň 
podle reakce okolí soudě. Zkrátka úroveň stán-
ku s buřty na Mácháči. 
Kolikrát si říkám, kdyby se místo toho, aby v te-
levizi vařil každý, kdo se mihne seriálem, našel 
jeden, který by krajanům předvedl, jak se cho-
vat ve společnosti, bylo by o příštím vítězi TýTý 
rozhodnuto. Ale nakonec to dopadne obvykle 
dobře i na zahraniční dovolené, alespoň pro mě. 
Ono se totiž prakticky pokaždé ukáže, že boží 
mlýny se nezastavují ani v této společnosti. 
Stačí si totiž počkat na to, co si krajané nabírají 
v rámci velkého výběru na své talíře. Přeci to, 
co doma, jenže v několikanásobném množství, 
když je to momentálně jakoby zdarma. Plnou 
misku horké polévky, což je v poledním žáru 
parádní zahájení hostiny. Osm knedlí si tady 
sice nedáme, ale nic nám nebrání si nandat 
plný talíř brambor, hranolků, rýže. Zkrátka to, 
co známe a máme rádi. Z masa nejradši kuře 
a vida – tady mají nějaké karbanátky. Kde je 
tatarka?
Já vím, neměl bych se jim smát ani v duchu 
a přát jim, jen ať se naperou vařených bram-
bor, když si nevšímají jehněčího, francouz-
ských sýrů, steaku z mořské ryby nebo plodů 
moře. Zaplatili si, tak ať mají, co si vyberou. 
Vždyť za to třeba ani nemůžou, že se takhle ne-
možně chovají a rozeznáš je na první pohled. 
A na rozdíl třeba od voleb, co si vyberou, to si 
i sami snědí.

Zdeněk Hrabák, Písek

Bylinka měsíce

Mák patří mezi nejstarší kulturní plodiny, 
které mají široké využití. V našich 
končinách se využívá především jako 
oblíbená náplň do sladkého pečiva, ovšem 
ve světě jej najdeme i v omáčkách, kde 
se používá k zahušťování. Své uplatnění 
má třeba i v salátových zálivkách. Pro 
experimentátory jsou určeny například 
maková zmrzlina, čokoláda nebo makové 
pesto. Zrníčka jsou bohatá na kyselinu 
linolovou, bílkoviny, fosfor, draslík či hořčík. 
Pravidelnou konzumací prospějeme kvalitě 
vlasů i nehtů, zabojujeme proti pálení 
žáhy. Mák nám navíc pomůže zklidnit 
vystresovanou psychiku, zmírní bolesti 
hlavy a utlumí křeče.

Mák setý

čtenářská dvoustrana

Červenec
Napsali jste nám na FB

„Kvalita, kterou dostane-
me v obchodních řetězcích 
ve Švýcarsku a tady, se 
naprosto nedá srovnávat. 

Pomačkané ovoce nebo zelenina, jak 
je často vidíme v našich obchodech, 
by se tam v životě neprodaly,“ říká 
František Pojdl, který prožil ve Švý-
carsku zhruba polovinu svého života.

„Prosím, porovnávejte i životní úroveň 
Švýcarů a Čechů. Zde má hodně lidí 
hluboko do kapsy, všimněte si, kolik lidí 
kupuje věci ve slevě, které jsou na hraně 
data spotřeby atd. Kupní síla a obrátka 
je v porovnání opravdu malá. Kvalita 
ovoce a zeleniny není špatná, jen tu 
opravdu výbornou málokdo zaplatí.“

„Výborný rozhovor, děkuji. Švýcaři jsou 
velmi sví a to je moc dobře. My ze sebe 
sami děláme odpadní nádoby, když 
šmejdy kupujeme. Kde není poptávka, 
neuspěje nabídka.“

„Stejně tak jsou kvalitní a s láskou vyrá-
běné marmelády s příběhem.“
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čtenářská dvoustrana

Na co se můžete těšit příště?

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

- předplatné za 348 Kč + dárek (kniha v hodnotě 299 Kč) 
- předplatné za 290 Kč (12 čísel za cenu 10) 

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

Velké srovnání českých 
a německých potravin

Školní jídelny –  česká ostuda, 
nebo pýcha?

Syrová pravda o tataráku

Pochutnáte si na taveňácích?
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 24. srpna

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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křížovka

Tajenka z minulého čísla:
John Cleese: Kdyby si Bůh nepřál, abychom jedli zvířata, tak proč by je dělal z masa?
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křížovka

www.vcb.cz

27.8. - 1.9. 2015
NÁRODNÍ DOŽÍNKY

PREZENTACE KVALITNÍCH ČESKÝCH POTRAVIN
SOUTĚŽ  O ZLATÝ KLAS

Vstupenka na výstavu (za plné vstupné) platí do konce roku 2015 
také jako vstupenka do Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada

R
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CESTUJEME 
HEZKY ČESKY

Sbírejte samolepky 
do cestovatelského alba, 

poznávejte nová místa 
a soutěžte o skvělé ceny

Za každých 200 Kč nákupu získejte 1 balíček s 5 samolepkami

Akce platí od 11. 6. 2015 do 12. 8. 2015 nebo do vyprodání a vydání zásob ve 
všech prodejnách Penny Market, s. r. o. Obrázky výher jsou pouze ilustrativní. 
Více na www.penny.cz nebo na www.cestujemehezkycesky.cz.
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