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testovali jsme pro vás – hladké mouky
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Bez barviv a stabilizátorů

Obsahuje poctivý jihočeský
tvaroh a smetanu

Bez umělých sladidel

Bez želatiny a dusíku



Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) více než 350
 
Na dárek se mohou těšit:   Anna Lundáková, Praha 

Věra Břízová, Havlíčkův Brod 
Vladislav Uher, Čáslav

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:

Jak se jmenuje poslední věrnostní akce v PENNY?
a) Toulky po ČR 
b) Výlety do přírody 
c) Cestujeme hezky Česky

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Novinky  
v obchodech

Ptejte se 
v naší online poradně

Výsledky  
všech testů potravin

více na www.svetpotravin.cz

V průběhu července jsme členům Klubu 
Světa potravin zasílali ucelený soubor testů 
potravin, které jsme v uplynulém roce 
realizovali ve spolupráci s odborníky ze 
Státního veterinárního ústavu, Vysoké školy 
chemicko-technologické a Výzkumného 
ústavu potravinářského v Praze. Elektronický 
soubor, který vám bude dobrým pomocníkem 
a rádcem při nákupech, si nyní můžete 
stáhnout na našich webových stránkách. 

Víte, kde časopis Svět potravin zakoupit? 
Najdete nás v síti Relay a dalších 
trafikách a na vybraných 
poštách. Prozkoumejte 

interaktivní mapu na naší homepage, díky které si 
můžete rychle vyhledat prodejnu ve vašem okolí. 

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. 

Paella s mořskými plody, quiche s ratatouille 
nebo bavorský bramborový salát s podbělem 
– prodlužte si dovolenou díky zahraničním 
receptům! Zkrátka nepřijdou ani milovníci 
domácí kuchyně a v rubrice Recepty čekají i tipy 
jak využít sezonní potraviny.

Časopis Svět potravin naleznete 
i na facebooku! Staňte se naším 
fanouškem a budete jako 
první vědět o nebezpečných 

potravinách, získáte sezonní 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

jak jsme avizovali již v minulém čísle, přinášíme vám 
v zářijovém vydání našeho časopisu velký srovnávací test 
kvality a cen potravin zakoupených v České republice 
a v Německu.  
Při tomto testování se tak potvrdilo to, o čem se dlouho 
vědělo – potraviny české a německé mají opravdu možná 
stejný obal, ale jinou chuť a v mnoha případech (konkrétně 
u 13 z dvacítky testovaných) i jinou, pro české zákazníky 
nepříznivější cenu. Hlavním důvodem této cenové politiky 
jsou podle ředitele pro rozvoj a plánování PK ČR Miroslava 
Koberny obchodní praktiky řetězců, které působí na našem 
trhu. Respektive jejich vysoké obchodní přirážky, které 
mnohdy dosahují až 160 %. A sami výrobci? Ti argumentují trochu nepřesvědčivě 
specifickými chutěmi českého spotřebitele a v případě slazených nápojů také třeba 
trendy ve výživě. Tento údaj se po pročtení energetických hodnot nápojů ovšem 
ukáže jako nedostatečný a sporný, podobně jako vysvětlení rozdílnosti potravin argu-
mentem, že čeští zákazníci touží po chuti separátu, ošizených polotovarech a méně 
čokoládové zmrzlině. 
Co si z toho má ale vzít obyčejný český spotřebitel, který zrovna nemá bydliště 
v atraktivní lokalitě v blízkosti hranic, odkud si pohodlně může do sousední země pro 
levnější pizzu s větším obsahem salámu, lahodnější sýr a chutnější zmrzlinu? Odpo-
věď je prostá a poměrně známá – méně kvalitní produkty zmizí z trhu pravděpodob-
ně až ve chvíli, kdy po nich nebude poptávka a kdy všechny zainteresované strany 
pochopí, že český spotřebitel nerovná se automaticky spotřebitel druhořadý.
Ale to není zdaleka všechno – v tomto vydání našeho časopisu se dočtete také 
o změnách, ke kterým dochází s novým rokem ve školních jídelnách, o riziku nákupu 
potravin ve stáncích u silnic, zdravotních benefitech protikvasinkové diety, redakč-
ním testování tavených sýrů a exotických pokrmech mexické kuchyně. 

Příjemný konec léta a veselý vstup do podzimní nejen kulinární sezony přeje
Jana Uhlířová, editorka
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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.

133x109_kapka_nadeje.indd   1 02.07.15   11:02
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Přečtěte si
77 inspirací pro zdravý život
Kde vzít ty správné informa-
ce, které zaručeně povedou 
ke zdraví? Autor řady knih 
Roman Uhrin ve své novince 
uvádí 140 zdravých receptů, 
40 zdravotních studií a in-
formací o léčivých účincích 
potravin a spoustu tipů pro 
zdraví. Bývalý šéfkuchař praž-
ského řetězce prodejen a jí-
delen Country Life v nové knize sepsal své nejoblíbenější 
recepty na chutná a každému dostupná  jídla. Díky auten-
tické  fotogalerii z jeho kuchyně i biozahrádky se sezonními  
druhy zdravých  plodin se můžeme ponořit do tajů přípra-
vy pokrmů přímo v domě autora a jeho rodiny. Atraktivitu 
zdravé kuchařky umocňuje jednoduchá úprava receptů, 
které jsou doplněny vzorovými jídelníčky. Vydává Vyše-
hrad za 298 Kč.

Jíst zvířata
V českém překladu vychází 
americký bestseller Jonatha-
na Safrana Foera, který z tisí-
ců čtenářů udělal vegetariány. 
Populární romanopisec začal 
po narození syna pátrat, jak 
to chodí v masném průmyslu, 
aby se mohl rozhodnout, čím 
bude své dítě krmit. A narazil 
na skutečnosti, které si jako 
spisovatel nemohl nechat pro 
sebe. Na konci výzkumu se 
zrodila kniha, v níž Foer pou-
tavě vylíčil zkušenosti. Neagi-
tuje, místo argumentování vý-
hodami bezmasého stravování předkládá fakta a prokládá 
je úvahami, příběhy a reportážemi, výpověďmi chovatelů 
a pracovníků na jatkách. Třebaže autor vsadil na vegetari-
ánské stravování, ukazuje, že volba nemusí být mezi „jíst 
a nejíst maso“. Vydává nakladatelství Dokořán za 298 Kč.

Vařte zdravě jako my
Může být zdravý životní styl zá-
bava? A dá se vařit zdravě a di-
etně tak, aby vám jídlo vykouz-
lilo na tváři úsměv? Zkuste to 
jako Kristýna Ostratická a Pe-
tra Lamschová, které se u va-
ření zdravých dietních receptů 
vždycky ještě pobaví a nasmě-
jí. Kristýna miluje netradiční 
kombinace zdravých chutí, 
Petra zase saláty a maso. A tak 
pro vás připravily výběr toho 
nejlepšího, co spolu uvařily, 
umixovaly a upekly a přidaly 
ještě něco ze svojí kuchyně. 
Dochutily to všechno dobrou náladou, dokořenily smíchem 
a zdravá kuchařka plná skvělých receptů je tu. Zkuste vařit 
a ochutnávat s nimi. Vydává Mladá fronta za 279 Kč.
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Sezona vinobraní 12. září

Září, to je synonymum pro vinobraní. Slavností 
vína se můžete zúčastnit po celé republice, 
například na zámku Kačina, na Kuksu, v pražské 
Troji, ve Strážnici, v Roudnici nad Labem 
a mnoha dalších městech. Neholdujete vínu? 
O stejném víkendu vás v Polné čeká mrkvancová 
pouť a ve Valticích dýňobraní.

Slavnosti vína a burčáku 11. až 12. září
Již tradiční slavnost připomíná návštěvu 
českého krále Jana Lucemburského. 
Znojemské historické vinobraní přinese 
kostýmovou podívanou a hudební i taneční 
vystoupení. Na programu je degustace vín, 
potrestání nepoctivých vinařů, historická 
tržnice s ukázkami řemesel, kuchařská 
show i mnoho dalších aktivit.

Kam v Praze pro med 18. září
První Pražské medobraní se bude konat 
přímo na Slunečním náměstí před radnicí 
na Praze 13. Lidé se zde budou moci sezná-
mit se včelařskou prací a zakoupit výrobky 
z medu jako například oblíbenou medovinu. 
Jedná se o největší jednorázový trh s medem 
v hlavním městě, jehož součástí je i soutěž 
o nejlepší med nebo včelí naučná stezka.

kalendárium

Na čaj do Čejkovic 6. září
Blížící se sezonu horkých nápojů můžete 
přivítat na Čejkovických bylinných 
slavnostech, kde shlédnete celý proces 
výroby čajového sáčku od výkupu bylinek 
až po balení do krabiček. Čekají vás také 
ochutnávky bylinkových a ovocných biočajů, 
koření, pomazánek a dalších specialit, 
zajímavé přednášky a prezentace.

Výborná vína, lahodná káva a hlavně delikatesy 
z celého světa… Škola vaření Chefparade pořádá 
již 5. ročník festivalu Foodparade, který se 
koná opět v krásných zahradách pražského 
zámku Troja. Také letos se můžete těšit na více 
než 20 předních restaurací z Prahy a okolí a přes 
25 farmářských stánků i stanovišť s delikatesami.

Pochutnání v Troji 5. a 6. září

5. záříChléb z pece vytažený
Slavností chleba, ukázkami pečení 
v historických pecích, folklorním 
vystoupením a  jarmarkem lidových 
řemesel s množstvím ochutnávek ožije 
národní kulturní památka – vodní mlýn 
ve Slupi na Moravě. Slavnosti chleba se zde 
uskuteční již pojedenácté a navštívit můžete 
i výstavu zemědělské techniky.
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Nejen na celodenní túru
Každá konzerva REKORD® s vepřovým masem ve vlastní šťá-
vě obsahuje před zpracováním alespoň 80 % masa, které je 
měkké a lehce vláknité. Chuťově odpovídá dušenému, jemně 
kořeněnému a přiměřeně slanému masu. Kromě klasického 

vepřového masa značka REKORD® nabízí 
hovězí, šunkové, kuřecí nebo krůtí maso 
ve vlastní šťávě. K dostání jsou 400gra-
mová balení a jako svačinka pro jedno-
ho postačí menší 120gramové alumini-
ové balení, které netíží v batohu ani při 
celodenní túře.

Jablko v praktickém balení
Konzumace jablek zlepšuje zažívání, podporuje činnost moz-
ku a působí na kvalitu pleti. Fit sušené jablečné kostičky 
jsou vyrobeny z jablek, která společnost Úsovsko Food pěstuje 
ve vlastních sadech a pro zachování maximálního obsahu živin 
je ovoce sušeno ve slupce. Kostičky jsou křupavé, obsahují totiž 
maximálně 5 % vody, mají vysoký obsah vlákniny a nulový obsah 
konzervantů, umělých aromat a barviv. Ovocný produkt sladko-
kyselé chuti se hodí jako svačinka do auta, do kapsy a chutná 
v kombinaci s jogurtem, čajem i mlé-
kem. Zakoupíte za 25,90 Kč.

Výbušná energie
Energetický nápoj Semtex je na trhu už 20 let. Nyní přichází 
s vyspělým designem a limitovanou edicí Semtex CHILLI. Osloví 
všechny, kdo rádi zkoušejí nové věci nebo jsou milovníky pálivých 
chutí. V nové podobě jsou jednotlivé příchutě na první pohled 
snadno odlišitelné a spotřebitelé si mohou v regále rychle najít 
svou oblíbenou variantu. Nejnovější sycený Semtex je dostupný 
ve formátu 500 ml. Vedle této limitované edice najdou konzumenti 
energii také v nesyceném Semtex Original a jemně sycených Semtex 
Forte, Champagnea Cactus. 500 ml zakoupíte za 29,90 Kč.

Zdravá snídaně
Novinkou choceňské mlékárny je smetanová pomazánka s chutí 
smetany a jogurtu. Díky lehkosti a složení podporuje Choceňská 
snídaně zdravý životní styl, jehož příznivci 
si mohou dopřát pomazánku ve dvou 
variantách. Obsahuje jen 21 % tuku 
a díky snadné roztíratelnosti je 
vhodným doplňkem pro stude-
nou i teplou kuchyní, kde nachází 
uplatnění od pomazánek a salátů 
přes polévky či omáčky, až po de-
zerty. Zakoupíte za 27,90 Kč.

Už jste ochutnali prosecco?
Pro všechny příležitosti se hodí šumivé víno 
z odrůdy Glera vyrobené metodou Charmat. Díky 
svěží chuti s vůní jablek je ideální jako aperitiv 
a k lehkému obědu. Za 0,75 l zaplatíte 269 Kč. 
Ochutnat můžete i růžové víno z odrůdy Pinot 

Nero s tóny jahod a malin, které zakoupíte 
za 339 Kč/0,75 l. Šumivé víno z výběru hroz-
nů odrůdy Glera se zase vyznačuje vůní 
jablek, hrušek, broskví, vistárií a akátů. Chuť 
je vyvážená, ale zároveň suchá. Pořídíte 
za 359 Kč ve Wine Food Marketu.

Chuť Francie v nové lahvi
Vyzkoušejte francouzskou minerální vodu Badoit v nové lahvi. 
Tato minerálka je součástí Vodní karty – portfolia vod vhodných 
k vínu a pro gastronomii. Elegantním designem se lahev o obje-
mu 0,33 l a 0,75 l hlásí k zemi původu, Francii, a nechybí letopo-
čet 1778, tedy doba objevení vrtu v městečku Saint Galmier. 
Badoit je oblíbenou volbou šéfkuchařů a sommeliérů pro vy-
váženou chuť, schopnost probudit chuťové pohárky a umoc-
nit gastronomický zážitek. „Minerální voda Badoit podporuje 
chuť k jídlu, pomáhá trávení a pozvedává ducha,“ konstato-
val již v 18. století dvorní lékař Ludvíka XVI. Richard Marin de 
Laparde. Láhev o objemu 0,33 l pořídíte za 60 Kč.

Pohodlí na cestách
Při cestování s dětmi bychom měli pamatovat na drobnou svačinu, 
kterou může být třeba 100 % ovocný příkrm Sunárek Do ručičky, ur-

čený pro děti od ukončeného 7. měsíce. Ten si 
mohou na cestách potomci sami vychutnat 

bez lžičky díky praktickému balení. Výhod-
né 4pack balení lze zakoupit v příchutích 
jahoda, meruňka, hruška a banán. Suná-
rek obsahuje vyzrálé ovoce nejvyšší kva-
lity a pouze přirozeně se vyskytující cukry 
z ovoce. Sunárek Do ručičky ve výhodném 
balení 4 ks pořídíte za 89,90 Kč.

novinky na trhu
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Vodní variace nejen na léto
Už vás nudí tradiční příchutě balených vod a rádi objevujete 

nezvyklé varianty? Toma Ovocná přichází s kombinacemi 
známých příchutí s těmi moderními a pro vodu neobvyklými. 
Všichni si vybavíme, jak chutná citronová, pomerančová 
nebo malinová šťáva. Ale co když propojíte citron s limetkou 

a citronovou trávou, malinu s brusinkou, pomeranč se skořicí 
anebo smícháte aloe vera s hroznem? Ochutnejte nové 
neperlivé vody z řady Toma Ovocná s plnou ovocnou chutí bez 
konzervantů a sladidel. 1.5 l neperlivé vody ve variacích Citron 
– Limeta – Citronová tráva, Malina – Brusinka, Hrozno – Aloe 
Vera a Pomeranč – Skořice pořídíte za 14,90 Kč.

www.svetpotravin.cz6
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Zdravé nízkokalorické nealko nápoje jsou trendem sezony. Ten nejlepší s názvem Philomena 
umí namíchat Rakušanka Stephanie Sieber, která se stala mistryní světa v míchání nealko-
holických koktejlů pro letošní rok. Koktejl Philomena porotu v konkurenci 22 soutěžních 
nápojů přesvědčil kombinací mirabelky a meduňky. Teprve podruhé v historii soutěže při-
tom Mattoni koktejl festival vyhrála žena. Letošní, již 18. ročník soutěže, popáté konané jako 
mistrovství světa, již tradičně propagoval nejnovější trendy v mixologii a zdravý životní styl. 
Porota kromě chutě kladla důraz na inovativní postupy, netradiční ingredience a originální 
vzhled koktejlů.

Nejlepší nealko koktejl

IFS Management GmbH, majitel norem IFS, organizuje v několika zemích konference na téma bezpečnost 
potravin. 1. ročník konference v České republice je naplánován na 10. listopad tohoto roku v areálu 
Veletrhy Brno. Mezi prezentujícími budou ředitel IFS Management pan Stephan Tromp, zástupci 
dozorových orgánů, výrobců potravin, obchodních řetězců, auditoři několika certifikačních společností 
a další přední odborníci z oboru. Další informace na www.IFSkonference.cz, kde si již nyní můžete zakoupit 
vstup na konferenci se slevou za včasný nákup.

IFS Konference o bezpečnosti potravin

Již potřinácté se soutěžilo v Melounovém šampionátu, tentokrát v Třebíči. Letošní účast 
byla oproti loňsku o něco menší, nicméně práce na prvních místech byly velmi kvalitní. 
Očekával se souboj nadějných Čechů se slovenskými zástupci a hlavně thajskou řezbářskou 
Wannaporn Stehr, která žije v Německu a Vysočinu navštívila již podruhé. V kategorii A vyhrál 
Pavel Švestka z Wellness Hotelu Vista, druhý skočil Vojtěch Petržela z SOŠ a SOU Polička 
a třetí příčku obsadila Wannaporn Stehr. V kategorii B zvítězil Vojtěch Petržela, druhá byla 
Wannaporn Stehr a třetí Pavel Švestka. V součtu bodů nakonec těsně zvítězil a putovní pohár 
si odvážel Vojtěch Petržela.

Melounové umění
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Jižní Morava si pro turisty a návštěvníky připravila řadu novinek. Jednou z nich je 
otevření Pálavské galerie vín v Pavlově, která se nachází pod zříceninou hradu 
Děvičky. Po celý rok zde lze ochutnat šedesát vybraných vín od vinařů, jejichž nápoje 
pocházejí z jedné z 57 viničních tratí rozkládajících se na území sedmi pálavských 
obcí. Seriál řízených degustací se sommeliérem v gotické Vlkově věži ve Znojmě zase 
nově nabízí Vinařství Hort a návštěvníci mohou spojit ochutnávku vín s výhledem 
na město. „Právě spojování několika aktivit je pro vinařskou turistiku typické. Kvalitní 
víno je základem a k němu je třeba nabídnout unikátní program, který návštěvníci 
rádi dále doporučí,“ vysvětluje Petr Gondáš z Národního vinařského centra.

Lákadla na jihu země

Společnost Zomato, online průvodce restauracemi a rozcestník pro fanoušky dobrého jídla, 
porovnala ceny obědů a večeří v české a moravské metropoli. Data z téměř 6000 restaurací 
v Praze a 1400 podniků v Brně potvrdila, že finanční náročnost návštěvy restaurací v jed-
notlivých částech dvou největších českých měst se liší, mnohdy zřetelně. Rozdíly v cenách 
obědů nejsou výrazné, v Praze obědové menu pro dva pořídíte v průměru za 260 Kč a v Brně 
za 224 Kč. V případě dražších večeří se ale částka na účtu může lišit až o tisíce korun. Nejvyš-
ší cena večeře pro dva v Praze dosahuje 7000 Kč, v Brně vás ale nejdražší večeře vyjde pouze 
na 1600 Kč. Rozdíly se projevily i v různých městských částech.

Kam vyrazit na oběd?

www.svetpotravin.cz 7



www.svetpotravin.cz8

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Provozovatelé stánkového prodeje u silnice 
musejí mít povolení na postavení stánku 
od obecního nebo městského úřadu. 
Prodejce si totiž nemůže postavit svou 
pojízdnou prodejnu, stánek nebo stolek 
na místě, kde se mu zlíbí, ale smí prodávat 
jen na místě, které je vyhrazeno jako tržnice 
nebo tržní místo.

Co se živnostenského oprávnění týče, 
pokud se jedná o výpěstky z vlastní zahrady, 
přebytky z úrody nebo například med 
a tedy jednorázový, nesouvislý prodej, 
není potřeba mít k prodeji živnostenské 
oprávnění. Tato povinnost nastává až 
v případě, že obchodník zboží nejprve 
například od pěstitele vykoupí a dále je 

prodává. V takovém případě už je oprávnění 
k provozování živnosti nezbytné. Prodávat 
potraviny může také jen ten, kdo je 
registrován u SZPI. Oprávnění k prodeji musí 
mít i prodejce jahod nebo borůvek.

Pravidla platí i u silnice
Na označení zboží i stánku potom 
platí stejná pravidla jako pro ostatní 
provozovny. Samozřejmostí je uvedení 
ceny zboží a přítomnost cejchované 
váhy, pokud je zboží prodáváno na váhu 
(a to i v případě jednorázového prodeje), 
i možnost vystavení paragonu, pokud jej 
zákazník vyžaduje. 
Provozovatel musí také zajistit, aby 
prostory stánku byly udržovány 
v čistotě a dobrém stavu, a zamezit 
riziku kontaminace, zejména zvířaty 
a škůdci. Zajištěna musí být samozřejmě 
i bezpečnost a jakost prodávaných 

Šťavnaté melouny, domácí brambory a český česnek 
na straně jedné, prach, slunce a sporná hygiena 
na straně druhé. Nákup ovoce a zeleniny ve stánku 
u silnice možná ušetří čas, který bychom jinak strávili 
na trhu nebo v obchodním centru, ale je konzumace 
potravin od silnice zdravotně nezávadná? A jak si jako 
zákazník mohu zkontrolovat a ověřit, zda prodejce 
dodržuje pravidla?

potravinová policie

Jak bezpečně  
na nákup od silnice?
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potravin, v tomto případě platí stejná 
pravidla jako pro prodej v kamenných 
obchodech. Nabízené ovoce a zelenina 
by měly být čerstvé a nezávadné, 
v žádném případě plesnivé nebo navlhlé. 
Právě zelenina nahnilá nebo znečištěná 
zeminou bývá nejčastějším prohřeškem 
u kontrolovaných prodejců a tyto jakostní 
vady se nejvíce týkají rajčat, paprik 
a cibule. Při nákupu je tedy důležité všímat 
si čistoty nabízeného ovoce a zeleniny, 
jejich poškození škůdci nebo chorobami, 
poškození vlivem neodborného zacházení 
či nevhodných skladovacích podmínek. 
Například extrémně vysoká teplota může 
způsobit zapaření.    
Potraviny musejí být také označeny druhem 
a zemí původu. Prodávat by se měly 
potraviny vcelku, prodej nakrájených plodů 
není dovolen s výjimkou vodních melounů 
nebo směsí zeleniny do polévky. V případě 
takto upravených plodů by ovšem na první 
pohled měla být zřetelně zřejmá čerstvost. 
Prodejci nesmějí nabízet zboží, u kterého 
došlo k porušení jakosti, tedy k nevratnému 
trvalému poškození.

Hygiena, kámen úrazu?
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
kontroluje dodržování zásad osobní 
i provozní hygieny, čistotu ploch a náčiní 
i používání pracovních oděvů. Právě 
hygiena je přitom nejčastějším kamenem 
úrazu. Prodejcům ve stáncích často úplně 
chybějí prostředky k očistě rukou a pracovní 
plochy i náčiní bývají poškozené nebo 
nedostatečně sanitované. Pozornému oku 
inspektora při kontrole neunikne ani okolí 
stánků, které by mělo být v rámci možností 
čisté a udržované. 
Dalším častým problémem bývá skladování 
prodávaných potravin v prostorách 
s jinými než stanovenými teplotami 
a kalibrování váhy prodejcem tak, aby 
ukazovala větší hmotnost zboží, než je 
reálná. Tento jev jde ruku v ruce s chybným 
účtováním a neschopností prodejců doložit 
dostatečnou dokumentaci k původu 
zboží. „Prodejci pak může být uložena 
pokuta až v řádech desetitisíců. Pokud své 
jednání zopakuje, můžeme uložit pokutu 
i několikanásobně vyšší,“ řekl mluvčí Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce Pavel 

Kopřiva. U prodejců lesních hub je navíc 
při kontrole požadováno také osvědčení 
o zkoušce z jejich znalostí, které jim vydá 
krajská hygienická stanice.
Dalším problémem může být ohrožení 
bezpečnosti silničního provozu. Řidiči se 
často zabývají pročítáním nabídky, zprudka 
brzdí nebo nevhodně parkují. Stánek by 
v žádném případě neměl bránit v plynulé 
průjezdnosti a parkování pro zákazníky by 
mělo být bezpečné.  

potravinová policie

•  Výhodnější je vybírat například brambory jednotlivě po kusech. Balení v síťkách není 
vždy možné si důkladně prohlédnout a po příjezdu domů a vybalení nákupu vás tak 
může čekat nemilé překvapení. 

•  Důkladně si prohlédněte místo prodeje a způsob skladování potravin. 
•  Nekupujte zboží, které je umístěno a nabízeno přímo na zemi. Takový způsob prodeje 

je proti předpisům. 
•  Pečlivě zkontrolujte drobné ovoce jako maliny, borůvky nebo jahody nabízené 

v plastových obalech, především pak jeho spodní vrstvu. Plody nesmějí být otlačené, 
pomačkané nebo dokonce plesnivé.

•  Ovoce, zelenina a ostatní potraviny nabízené k prodeji jsou po celé dny skladovány 
a vystaveny u komunikace, samozřejmostí by proto mělo být jejich pečlivé omytí 
a oloupání před zpracováním nebo konzumací. 

•  Propočítejte si, zda je nákup opravdu výhodný. Někteří provozovatelé v honbě za zis-
kem neváhají nasadit vysoké ceny a kvalita zboží nemusí jeho ceně odpovídat.

Tipy pro dobrý nákup
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Středomořská 
strava pro zdraví 
Přivezli jste si z dovolené nové tipy na obo-
hacení jídelníčku? Pak děláte pro své zdra-
ví možná více, než sami tušíte. Jak totiž 
ukázala studie italských a švýcarských 
vědců, ženám, které se stravují podle stře-
domořské diety, hrozí až o 50 % menší rizi-
ko, že onemocní rakovinou dělohy, dutiny 
ústní, žaludku, jater a slinivky břišní. Navíc  
jídelníček plný ryb, olivového oleje,  
cereálií, ovoce a zeleniny snižuje také ri-
ziko infarktu. Podle odborníků přispívá 
k pozitivnímu účinku této stravy vysoký 
obsah antioxidantů, vlákniny a vícene-
nasycených mastných kyselin. Zdá se, že 
chléb, těstoviny, ryby a občas sklenka vína 
jsou elixírem dlouhověkosti.

Vyšší ceny 
olivového oleje
Ceny kvalitního olivového oleje z Itálie ros-
tou. Může za to onemocnění, které poškodilo 
olivovníky na jihu země. Ceny extra panen-
ského oleje jsou nyní o 65 % vyšší, než ceny 
extra panenského oleje ze Španělska. Běž-
ně je cena nejkvalitnějšího oleje z Bari vyšší 
zhruba jen o 25 % než cena španělského ole-
je z oblasti v Andalusii. Celý trh přitom zasáh-
la již loňská neúroda. Produkce ve Španěl-
sku, které produkuje nejvíce olivového oleje, 
se snížila na polovinu kvůli mimořádně su-
chému počasí, v Itálii úrodu poškodily deště 
a škůdci. Produkce v roce 2014/2015 tak má 
klesnout o 27 % na 2,4 milionu tun. Růst cen 
by navíc mohl zvýšit podvody. Spolu s ryba-
mi a biopotravinami patří olej k potravinám, 
u kterých nejvíce hrozí falšování.

Češi  
a cholesterol
Celkem 2 490 lidí si nechalo prověřit svou hla-
dinu cholesterolu v krvi v rámci putovní akce 
Flora pro.activ. Ta objela v průběhu května 
a června celkem třicet míst po celé České 
republice a tým odhalil u téměř poloviny mě-
řených lidí (43 %) zvýšenou hladinu choleste-
rolu v krvi. Výsledky ukázaly, že nejlépe jsou 
na tom s cholesterolem Pražané. Nejhorších 
výsledků dosáhli obyvatelé Ostravy. „Příjem-
ně nás překvapilo, jak velký zájem o měření 
základních hodnot byl. Nejvíc akce lákala 
ostravské. Každý zájemce, který se nechal 
proměřit, měl možnost probrat naměřené 
hodnoty se zdravotní sestrou a nutričním 
konzultantem,“ říká Petra Kotíková, zástupce 
organizátora road show.

Vyvracení mýtů 
o pečivu
Bílé pečivo nám slepuje střeva, bezlepková di-
eta je nejlepším řešením na všechny zdravotní 
neduhy… Tyto a jiné mýty o pekařských vý-
robcích vyvracejí odborníci z Fóra zdravé vý-
živy. Kromě toho upozorňují na fakt, že chléb 
a pečivo mělo a má místo ve vyváženém 
jídelníčku. „Důležitý je však výběr pečiva 
i konzumované množství,“ uvádí Mgr. Tamara 
Starnovská, členka Fóra. Výběr pekařských vý-
robků by tak měl korespondovat s  potřebami 
každého z nás a vhodné je střídat jednotlivé 
druhy. Správná volba při nákupu má dvě pra-
vidla – vybíráme podle složení a preferujeme 
menší velikost. Na většině výrobků najdeme 
také tabulku nutričních hodnot, která nám 
může výběr usnadnit, neboť uvádí i obsah 
cukru a tuku u jemného a trvanlivého pečiva.

Přístup rodičů 
k pití alkoholu 
Na 32 % rodičů podceňuje prevenci riziko-
vého pití alkoholu u dětí a pouze 51 % z nich 
si je jistých, že jejich děti alkohol pravidelně 
nepijí. Podle průzkumu sdružení Fórum Pij 
s rozumem se totiž rodiče s potomky o ne-
bezpečí zneužití alkoholu nebaví, nebo spo-
léhají na to, že se dozvědí o rizicích ve škole. 
Tipy, jak si o tématu správně promluvit, při-
tom najdou rodiče na webu www.pobavme-
seoalkoholu.cz. Alarmující je fakt, že 35 % 
rodičů své ratolesti mezi dvanáctým a osm-
náctým rokem nalilo alkoholický nápoj. 
Ve čtvrtině případů je navíc dětem alkohol 
nabízen už ve věku od dvanácti do čtrnác-
ti let, který je z hlediska vytvoření nebez-
pečného vztahu k alkoholu nejdůležitější. 
Ve většině případů se jedná o pivo.

Čeká nás zdražení 
potravin?
Novela zákona o významné tržní síle rozvířila 
debatu o tom, kdo určuje tržní ceny. Zpra-
covatelské podniky mají obchodní přirážku 
od 1 do 5 % u základních potravin, u specialit 
mohou být přirážky vyšší. Obchodní řetězce 
mají marže řádově jinde, ale hájí se tím, že 
u základních potravin nemají prostor pro ab-
sorbování ceny a inkasují pouze několik pro-
cent zisku. Podle prezidenta PK ČR Miroslava 
Tomana mají řetězce rozhodující vliv na cel-
kovou cenu potravin a marži mají vyšší, jak 
dokazuje na příkladu salámů. Podle PK do-
sahují přirážky obchodníků i více než 100 % 
nákupní ceny. Obchody avizují, že pokud se 
znemožní jednání mezi řetězci a zemědělci se 
zpracovateli, mohou se zvýšit nákupní ceny, 
které se promítnou do konečných cen.

palec nahoru, palec dolů
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České školní jídelny jsou světovým unikátem, který u nás vznikl na přelomu 
40. a 50. let. Na rozdíl od poválečných let však dnes nestačí děti pouze nasytit, 
ale také pokud možno vyjít vstříc jejich někdy specifickým stravovacím 
potřebám. V posledních letech přibývá požadavků na dietní stravu 
v jídelnách. Dosud poněkud nepřehlednou situaci měla zjednodušit novela 
vyhlášky o školním stravování č. 17/2015 Sb., která vešla v platnost v půlce 
února a jež přináší do škol možnost dietního stravování.

Co čeká 
          jídelny 
      v novém 
  školním roce?

zaostřeno

www.svetpotravin.cz 11
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Nová pravidla 
ve školním stravování

Změny, které novela přináší, se týkají 
výhradně zavedení dietního stravování 
– umožňují jeho realizaci a stanovují 
pro ni podmínky. Na zavádění dietního 
stravování se podílí ministerstvo školství 
a ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci 
se Sekcí výživy a nutriční péče České 
asociace sester. Školní jídelny, které dietní 
stravu připravovaly již před platností 
vyhlášky, ji mohou samozřejmě připravovat 
nadále, ovšem s povinností splnit do 1. září 
2015 potřebné náležitosti. 
Novela umožňuje školním stravovacím 
zařízením připravovat dietní stravu 

(například bezlepkovou, bezlaktózovou 
aj.) pro strávníky, jejichž zdravotní 
stav podle potvrzení lékaře vyžaduje 
stravování s omezeními. Za dietní 
stravování dle vyhlášky pak zodpovídá 
provozovatel zařízení. V jídelnách, které 
nemají potřebné personální a materiální 
podmínky k zajištění takové nabídky 
jídelníčku, umožňuje vyhláška odebírat 
dietní stravu například z nemocnic. Výběr 
potravin, receptů, sestavení jídelního 
lístku a způsob přípravy jídel vydávaných 
v rámci dietního stravování pak nově 
provádí nutriční terapeut.

zaostřeno

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, archiv Makro

Až do 1. září tohoto roku mohly školní jídelny připravovat 
dietní stravu postaru, například na základě kurzů přípravy 
dietní stravy, které kuchařky absolvovaly. Vařily tak ovšem jen 
na základě dobré vůle, bez jakékoliv legislativní opory a bez 
vymezení zodpovědnosti. Od začátku nového školního roku 
ovšem platí i nová pravidla.
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Je potřeba nutriční terapeut? 
Opravdu však na přípravu dietní stravy 
nestačí zkušenosti kuchařek, které 
až dosud dietní stravu připravovaly? 
A kdo bude služby nutričních poradců 
financovat? „Stravování je možné realizovat 
v podmínkách norem stanovených 
spotřebním košem, pokud počet žáků 
s dietními potřebami nepřesáhne 20 % 
z  počtu strávníků,“ stojí ve vyjádření 
oddělení vnějších vztahů a komunikace 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
„Jednorázové služby nutričních terapeutů 
mohou školy hradit z financí určených 
na provoz nebo z přímých nákladů 
na vzdělání. Terapeut proškolí personál 
a ve spolupráci s ním upraví používané 
recepty tak, aby umožňovaly dietní 
stravování. Terapeut zůstává pro potřeby 

jídelny v pozici konzultanta, s nímž je třeba 
projednat změny ve stravování, případně 
požadavek na jinou dietu. Na webu MŠMT je 
k dispozici seznam proškolených terapeutů 
a hodinová dotace výkonů. Hodinová sazba, 
tedy 450 Kč za 1 hodinu, bude uveřejněna 

na stránkách Sekce výživy a nutriční péče 
České asociace sester.“ Zřizovatelé jídelen, 
tedy města a obce, ovšem namítají, že 
služby nutričních terapeutů nejsou levné 
a nikde není stanoven rozsah jejich práce, 
na základě čehož odmítají tyto náklady 
hradit a požadují, aby tak učinil stát.
Kurzy přípravy dietní stravy, samovzdělávání 
v tomto oboru nebo spolupráce s rodiči, které 
pracovnice školních jídelen absolvovaly, 
však již nikde zohledňovány nejsou, nehledě 
na práci navíc, která vyhláškou pracovnicím 
školních jídelen vzniká.

V čem je zakopaný pes? 
Novela začala platit v únoru, ale bez 
přechodného období, kdy by se mohly 
jídelny na změnu připravit, navíc přináší 
zřizovatelům stravovacích zařízení nemalé 
finanční náklady. Nejen na výplaty povinně 

přítomných nutričních terapeutů, ale 
například i na oddělené skladování potravin 
nebo vaření v jiném nádobí, které potraviny 
pro dietní stravování vyžadují. Mnohé jídelny 
tak od přípravy dietních jídel v zimě raději 
ustoupily. Poté jim bylo Českou školní 
inspekcí oznámeno, že není třeba vyhlášku 
dodržovat doslova a že vyhláška vstupuje 
platnost až od 1. září. Některé jídelny 
tedy dietní stravu obnovily a kuchařky 
připravovaly pokrmy tak, jak byly zvyklé. Až 
do 1. září přitom provozovatelé měli prostor 
zvážit, zda splní podmínky pro přípravy 
dietní stravy dle novely a podle toho 
přijmout opatření. 

Poněkud nepřehledná situace je nyní 
matoucí i pro rodiče – mnozí jsou totiž 
na pochybách, jak to s novým školním 
rokem s dietní stravou pro děti bude. 
Příprava takové stravy není od nového 
školního roku „povinná“ a je nyní pouze 
na rozhodnutí jednotlivých školních jídelen, 
zda budou dietní jídla podle nových pravidel 
připravovat. Odpovědi ale zjevně získáme až 
s prvním zvoněním. 

zaostřeno

Změny, které novela přináší, se týkají vý-
hradně zavedení dietního stravování.
•  Jídelny nyní mohou legálně připravo-

vat dietní stravu.
•  Nejde o povinnost, ale o možnost.
•  Finanční normativ se stanoví podle cen 

potravin, které daná dieta vyžaduje.
•  Dietní stravování musí být pod dohle-

dem nutričního terapeuta.

NOVELA O DIETÁCH

Soutěž o nejlepší školní oběd 2014
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zaostřeno

Jaké jsou za poslední rok největší změny 
ve školním stravování?
Bezpochyby je to povinnost nově uvádět 
obsah alergenů v připravených pokr-
mech. Na jídelníčku tak číselným kódem 
označujeme, jaké alergeny jídlo obsahuje. 
Jde o však o výčet pouze základních čtr-
nácti alergenů, které mohou potenciálně 
vyvolat silnou alergickou reakci a které je 
povinné uvádět. 

Změnilo se v této souvislosti něco kon-
krétního v případě vaření pro alergiky 
a diabetiky?  
V naší školní jídelně vaříme pro tyto skupiny 
dětí se zvláštním režimem stravování už 
osm let, takže se pro nás nic podstatného 
nezměnilo. Na tuto práci jsme připraveni. 
Po dohodě s rodiči alergických dětí oddělu-
jeme stravu a přichystáme vždy modifikova-
nou verzi receptu na daný den – například 
odebereme část masa před zahuštěním 
v případě bezlepkových diet, které jsou 
nejčastější. Máme i jednoho alergika na ryby 
a dva na vejce. Tyto děti musíme hlídat a do-
poručovat jim jedno ze dvou připravovaných 
jídel, které je v jejich případě vhodnější, 
a recept dle potřeby upravit.

Změnili jste nějakým způsobem receptury?
Ano, snižujeme obsah soli a cukru. Hygie-
nici se totiž při rozsáhlé kontrole napříč 
mnoha školními jídelnami zaměřili na ob-
sah soli v připravovaných jídlech. Výsledky 
nebyly příliš dobré, jídla obsahovala zejmé-
na nadbytek soli. I když jsme z testovaných 
dopadli nejlépe, sledujeme od té doby 
pozorněji procento soli v dochucovadlech. 
Na trhu si vybíráme takové výrobky, které jí 
obsahují co nejméně. Jsou cenově dostup-
nější a neobsahují glutamáty. Zároveň jsme 
výrazně omezili podávání uzeného masa 
a uzenin. Tam, kde to lze, jsou nahrazeny 
dušenou šunkou – třeba k luštěninám nebo 
mletým či přírodním masům. Kde se masu 
nevyhneme, třeba u bramborových knedlí-
ků s uzeným, jeho množství omezujeme.

O změnách ve školním 
stravování, jež vyvolala nová 
legislativa, a výzvách, které 
s sebou přináší práce vedoucí 
školní jídelny, jsme si povídali 
s Evou Květoňovou ze školní 
jídelny Zbiroh.
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Na přístupu dětí 
ke stravování  
se nejvíce 
podepisuje rodina
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 INZERCE

07 klasa inzerce OK.indd   1 29/06/15   15:35

Kromě soli snižujeme i obsah cukru, zejména 
v nápojích. Máme automat, kde lze nastavit 
spotřebu koncentrátu. Připravujeme tedy 
nápoje mnohem více ředěné. Součástí menu 
je pak také čistá pramenitá voda.

Při jakém objemu se podle Vás vyplatí 
příprava dvou pokrmů? 
Druhé jídlo vaříme v případě objednávky 

vyšší než dvacet normovaných jídel. I tak se 
ale druhé jídlo prodražuje. Finančně by se 
vyplatilo až při přípravě padesáti normova-
ných jídel. Avšak vzhledem k požadavkům 
strávníků na individuálnější stravu, jako jsou 
například bezmasá jídla, druhé jídlo zařazu-
jeme. Umožňuje nám to také zkoušet nové 
recepty, které v případě kladného ohlasu 
zařadíme na jídelníček hlavních jídel.

Nedávno se hovořilo o problému dětí ze 
sociálně slabých rodin, které se v jídel-
nách navzdory nízkým cenám nestravují 
a hladovějí. Máte s tím zkušenosti?
Ano, tyto případy jsou i u nás. Kvůli žákovi 
svěřeného do péče otce jsme zažádali o do-
taci z programu Women to Women. Ovšem 
ani při velkém úsilí se tomuto chlapci věno-
vat jsme mu nemohli plné stravování zajistit, 
protože chlapec do školy nechodil. Otec ho 
pak přeložil na jinou školu a nám zbyly nevy-
čerpané prostředky, které se nedají převést 
na jiného žáka. 
Jednoznačně lze říci, že se na přístupu dětí 
ke stravování nejvíce podepisuje rodina. I v pří-
padě, že budeme plnit spotřební koš na sto 
procent, nezměníme návyky dětí, které mají 
z domova. Pokud je rodina ke správné výživě 
nevede, děti zdravá jídla přes veškerou naši 
snahu jíst nebudou. Jestli může něco kromě 
rodiny tyto zvyklosti změnit, je to pravidelná 
několikaletá docházka do mateřské školy, kde 
děti pravidelnému a teplému jídlu přivyknou. 
Nejhorší skupinou na stravování jsou pak podle 
mě děti v pubertálním věku. Děvčata přestávají 
jíst a začnou si vybírat a totéž se ostatně týká 
i chlapců. Nutit do jídla je v žádném případě 
nemůžeme, ovšem tyto děti se pak „dojídají“ či 
v horším případě nedojídají někde jinde. Toto 
je důležité sledovat, podařilo se nám totiž takto 
odhalit už dva případy počínající anorexie. 
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jak poznat kvalitní potraviny

Pro test jsme provedli nákup dvacítky 
stejných výrobků v obchodních centrech 
v Praze a Drážďanech. A na první rozdíly 
jsme narazili hned při placení. V České 
republice jsme za nákup utratili 963 korun, 
v Německu 824 korun, tedy o 14,4 % méně. 

Pokud jsme zakoupili zboží v akci, počítali 
jsme s cenou běžnou, za kterou se výrobek 
normálně prodává. Cenu německých 
výrobků jsme převedli na koruny kurzem 
eura platným v den nákupu. Pokud se 
lišila gramáž či objem jednotlivých balení, 
přepočítali jsme cenu na srovnatelné 
množství výrobku. Všechny potraviny jsme 
nechali otestovat vyškoleným panelem 
hodnotitelů z Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze. Vybrané produkty 
prošly také chemickými analýzami na Stát-
ním veterinárním ústavu v Praze.

V eurech je levněji
Z celkového počtu 20 výrobků bylo v Ně-
mecku levnějších hned 13. Nejvýraznější 
rozdíly jsme zaznamenali u dětské po-
choutky Kinder mléčný řez – v Německu 
za něj utratíte 5,50 Kč, v Česku dvojnáso-
bek. Nutno poznamenat, že v Německu 
jsme řez nakoupili v balení po 10 kusech, 
které však v našich obchodech běžně 
neseženeme. Ovšem do očí bijících rozdílů 
bylo mnohem víc: zmrzlina Carte d'Or v ČR 
za 130, v Německu za 82 Kč, německý tuňák 
Rio Mare za 71 Kč, jeho srovnatelné množ-
ství v ČR za 119 Kč. Výrazně levnější v ČR byl 
například nápoj v prášku Nestlé Nesquik či 
jogurt Danone Activia.
Jedním z důvodů vyšších cen v ČR je 
nepochybně výše DPH, která je u nás 
stanovena na 15 %, v Německu jen na 7 %. 
Ale není to jistě důvod jediný. Na výrazně 
větším německém trhu si mohou výrobci 
lépe optimalizovat náklady na dopravu, 
distribuci i provoz prodejní sítě. Díky větší 
kupní síle německých spotřebitelů mají 
také tamní výrobci větší obrat a marže tak 
drží níž než v ČR. 

Již v minulém čísle jsme vás informovali o závěrech velkého 
srovnávacího testu potravin prodávaných na českém 
a německém trhu. Nyní vám přinášíme kompletní 
výsledky porovnání složení i cen, senzorického hodnocení 
i chemických analýz. Dozvíte se, zda se v českých obalech 
skrývají stejné výrobky jako v těch německých, kolik za stejný 
nákup zaplatíte v Praze a Drážďanech, a také, které výrobky 
odborné porotě více chutnaly.

Stejný obal, 
jiná chuť, jiná cena
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

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

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

Miroslav Koberna z Potravinářské komory 
ČR vidí jako hlavní důvod odlišných cen 
zejména obchodní praktiky řetězců půso-
bících na našem trhu: „Vezmeme-li v úvahu 
obrovské rozdíly obou zemí v HDP na hla-
vu i téměř dvojnásobné průměrné mzdy 
v Německu, je logické, že by také náklady vý-
robců měly být nižší a tuzemské zboží proto 
vysoce cenově konkurenceschopné. Výrobky 
stejné značky produkované v nových zemích 
EU by tak měly být levnější než ty ze zemí 
starých, případně stejně drahé, pokud potra-
viny pocházejí ze stejného závodu pro celý 
středoevropský trh. I kdyby výrobci dodávali 
stejné výrobky za různé ceny do jednotlivých 
zemí, nelze předpokládat, že by se jednalo 
o rozdíly v řádech desítek procent. Je tu tedy 
jen jediné logické vysvětlení tohoto stavu, 
a to jsou vysoké obchodní přirážky řetězců, 
které se ve starých zemích pohybují do 30 %, 
v nových až do úrovně 60 % až 160 % a více.“

Speciální edice s polovinou salámu
Některé výrobky byly v obou zemích zcela 
totožné, jiné se lišily místním názvem znač-
ky či samotného produktu. V obou přípa-
dech však spotřebitel oprávněně očekává 
stejný obsah. Navzdory tomu je složení od-
lišné hned u 11 párů. V některých případech 
jde jen o drobné odlišnosti, v jiných jsou 
rozdíly ve složení patrné na první pohled. 
Jako v případě salámové pizzy Ristorante 
od dr. Oetkera – česká pizza pod názvem 
Edizione Speciale je obložena 6 % salámu 
a kukuřicí, německá je sice bez kukuřice, 
zato je na ní salámu dvojnásobné množství. 
Německá pizza je o necelých 7 Kč dražší.
 „Před rokem 2006 jsme prodávali v ČR 
identický výrobek jako v Německu. Poté 
jsme pizzu Ristorante zaměnili za Risto-
rante Edizione Speciale a snížili jsme cenu 
jednorázově asi o 30 %. Během našich 
testů se ukázalo, že s ohledem na chuť 
považují spotřebitelé produkty vyrobe-
né v Německu i Polsku za srovnatelné,“ 
okomentoval Zdeněk Kvinta ze společnosti 
Oetker. Hodnotitelé z VŠCHT však byli 

jiného názoru. Rozdíl mezi oběma výrobky 
rozpoznali všichni z nich a naprostá větši-
na dala přednost pizze německé.

Cukr vs. sirup
Rozdílné složení mají i všechny nápoje 
od společnosti Coca Cola. Český zákazník 
kupuje Coca Colu či Fantu slazenou fruktózo-
glukózovým sirupem, do německých nápojů 
je přidávána sacharóza neboli řepný cukr. 
Sirup není z výživového hlediska nevhodný, 
jde však jednoznačně o levnější surovinu, 
než je cukr. „Rozhodnutí je v gesci lokálního 
výrobce, který přihlíží i ke spotřebitelským 
chuťovým testům v dané zemi. Je také třeba 
si uvědomit, že české výrobky se sníženým 
obsahem cukru mají jako důsledek sníženou 
energetickou hodnotu, což plně korespondu-
je s  trendem doporučeným WHO,“ okomen-
tovala manažerka komunikace společnosti 
Coca Cola Kateřina Eliášová. Pokud se však 
podíváme na složení, české nápoje nižší ener-
getickou hodnotu nemají: Fanta česká 165 kJ, 

německá 160 kJ/100 ml, Coca Cola česká 
190 kJ, německá 180 kJ/100 ml. V čem je tedy 
přesná výhoda použití levnější suroviny, když 
jsou oba výrobky prodávány v ČR za vyšší 
cenu, zůstává tajemstvím.

Rozdíly jsou patrné
Každý z 20 hodnotitelů ze senzorického 
panelu obdržel dva vzorky a posuzoval, zda 
je mezi nimi rozdíl. Pokud rozdíl poznal, měl 
stanovit svou preferenci mezi oběma vzorky. 
Závěr, že se vzorky liší, byl učiněn pouze v pří-
padě, že byl počet těchto odpovědí statisticky 
průkazný. Odlišnost stanovili posuzovatelé 
v celé polovině případů, dvakrát v situaci, kdy 
složení obou výrobků bylo zcela totožné. Tyto 
rozdíly mohou plynout například ze samot-
ného způsobu zpracování suroviny, odlišného 
skladování či čerstvosti. 
Pokud se měli hodnotitelé přiklonit na stra-
nu jednoho z výrobků, byly obě skupiny vel-
mi vyrovnané. Na stranu českého výrobku se 
porotci přiklonili v osmi případech, na stra-
nu německého v deseti případech a u dvou 
párů nastala remíza. Nutno podotknout, že 
v řadě případů byla skóre velmi vyrovnaná, 
jednoznačných závěrů bylo jen pár. O salá-
mové pizze již řeč byla. Všichni porotci, kteří 
určili rozdíl u gumových medvídků Haribo, 
dali přednost jejich německé verzi. V případě 
Coca Coly, polévky Knorr a Ramy classic 
se porotci statisticky průkazně přiklonili 
na stranu českých výrobků. 
Vybrané výrobky prošly také chemickými 
analýzami, které měly určit, zda odpovídají 
svým deklaracím na obale. Všechny pro-
dukty dodržely složení a hodnoty uvedené 
na obalech, u žádného výrobku se neproká-
zalo klamání spotřebitele.        
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testovali jsme pro vás – srovnání českých a německých výrobků

Dr. Oetker Ristorante Pizza 
salame Editione Speciale 
Výrobce: Dr. Oetker (Polsko)
Cena: 65 Kč/310 g

Dr. Oetker 
Ristorante Pizza salame 
Výrobce: Dr. August Oetker (Německo)
Cena: 2,69 €/320 g 

Cena za stejné množství

67 Kč

Cena za stejné množství

74 Kč

Porovnání: Oba vzorky jsou odlišné na první 
pohled. Český výrobek je na povrchu posypán 
kukuřicí, na německém kukuřice zcela chybí. 
Podle složení má česká pizza 6 % salámu, 
německá ho má 12 %. Rozdíl mezi oběma 
vzorky poznali všichni posuzovatelé. Pět 
z nich preferovalo český výrobek, 17 dalo 
přednost vzorku německému.

složení: liší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 7 Kč levnější

Rama 
classic 
Výrobce: Unilever 
Cena: 44 Kč/500 g 

Rama 

Výrobce: Unilever
Cena: 1,49 €/500 g 

Cena za stejné množství

44 Kč

Cena za stejné množství

41 Kč

Porovnání: Oba produkty se liší zejména 
obsahem tuku – německý má 70 % a český 
60 %, je v něm více vody. Analýzy potvrdily, že 
složení tuků je totožné. Většina hodnotitelů 
zaznamenala mezi oběma vzorky rozdíly. Tři 
čtvrtiny těchto porotců ve svém hodnocení 
upřednostnily český výrobek. Německý 
výrobek jsme zakoupili mírně levněji. 

složení: liší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 3 Kč dražší

Nestea 
Lemon 
Výrobce: Coca-Cola 
Cena: 37 Kč/1,5 l

Nestea 
Zitronen Gesmack  
Výrobce: The Coca-Cola Company 
Cena: 1,29 €/1,5 l 

Cena za stejné množství

37 Kč

Cena za stejné množství

35 Kč

Porovnání: Složení obou nápojů se liší 
v použitém sladidle – český je slazen 
také steviolglykosidy. Energetická 
hodnota českého výrobku je výrazně 
nižší. Hodnotitelé poznali rozdíl, ovšem 
jejich preference není zcela jednoznačná. 
Cenový rozdíl nebyl velký – český čaj 
je o 2 koruny dražší. 

složení: liší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 2 Kč dražší
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Knorr  
Polévka s liškami 
Výrobce: Unilever
Cena: 28 Kč/63 g 

Knorr  
Pfifferling Cremesuppe 
Výrobce: Unilever
Cena: 1,19 €/65 g 

Cena za stejné množství

29 Kč

Cena za stejné množství

33 Kč

Porovnání: Složení obou výrobků není 
totožné. Polévka má odlišnou barvu, česká je 
světlejší, jemnější, má méně výraznou chuť. 
Rozdílná je také doba vaření, což je dáno 
odlišným použitým škrobem. Všichni porotci 
rozdíl zaznamenali, valná většina preferovala 
český výrobek. V Česku prodávaný produkt je 
mírně levnější. 

složení: liší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 4 Kč levnější

Nestlé  
Nesquik  
Výrobce: Nestlé Hungaria
Cena: 44 Kč/200 g 

Nestlé  
Nesquik  
Výrobce: Nestlé Deutschland
Cena: 2,29 €/200 g 

Cena za stejné množství

44 Kč

Cena za stejné množství

63 Kč

Porovnání: Oba výrobky se liší mírně 
obsahem kakaa, vitaminů, český obsahuje 
také aroma a skořici. Rozdílný je způsob 
přípravy. Pokud se použilo stejné množství, 
byl rozdíl jednoznačný – německý  výrobek byl 
sladší. Většina porotců rozdíl zaznamenala, 
preference byly vyrovnané. Český výrobek je 
výrazně levnější než vzorek německý. 

složení: liší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 19 Kč levnější

kiri  
z tvarohu a smetany 
Výrobce: distributor BEL sýry Česko
Cena: 27 Kč/100 g 

kiri  
mit Sahne 
Výrobce: Bel Deutschland
Cena: 1,49 €/120 g 

Cena za stejné množství

32 Kč

Cena za stejné množství

41 Kč

Porovnání: Oba produkty mají složení 
uvedeno mírně odlišně, podle chemických 
analýz jde (v rámci nejistoty měření) 
o totožné produkty. Ovšem většina porotců 
mezi oběma vzorky zaznamenala rozdíly. 
Většina z nich (i když statisticky neprůkazná) 
upřednostňovala sýr prodávaný v Německu. 
Český výrobek je o 22 % levnější.

složení: liší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 9 Kč levnější
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Hochland  
Almette nadýchaný 
Prodávající: DeNuevo Praha
Cena: 32 Kč/150 g 

Almette  
Natur Alpenfrischkäse 
Výrobce: Almette 
Cena: 1,19 €/150 g 

Cena za stejné množství

32 Kč

Cena za stejné množství

33 Kč

Porovnání: Složení obou výrobků 
je odlišné, stejně tak jejich název, ačkoli 
obaly vypadají stejně. Německý výrobek 
je mírně slanější a také tučnější (český 
23 %, německý 25 %). Rozdíly odhalili 
také porotci, jejich preference byly ale 
vyrovnané. V Česku prodávaný sýr je 
mírně levnější. 

složení: liší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 1 Kč levnější

Danone  
Activia bílá 
Výrobce: Danone
Cena: 10 Kč/120 g 

Danone  
Activia 
Výrobce: Danone
Cena: 1,99 €/125 g (balení 4 ks)

Cena za stejné množství

10 Kč

Cena za stejné množství

14 Kč

Porovnání: Složení obou výrobků je 
uvedeno odlišným způsobem, na německém 
je uvedeno jen „jogurt 3,5 % s Bifidus 
Actiregularis“ – není tedy možné určit, zda 
se jedná o zcela totožné produkty. Většina 
hodnotitelů zaznamenala rozdíl, většina 
z nich (statisticky neprůkazná) upřednostnila 
český výrobek. Český jogurt je mírně levnější.

složení: liší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 4 Kč levnější

Granini  
pomeranč 
Výrobce: Karlovarské minerální vody
Cena: 52 Kč/1 l

Granini  
Orange mit Fruchtfleisch 
Výrobce: Eckes-Granini Deutschland
Cena: 1,69 €/1 l

Cena za stejné množství

52 Kč

Cena za stejné množství

46 Kč

Porovnání: Složení je uvedeno v odlišné 
podobě, ale pravděpodobně jde 
o totožné výrobky – 100 % pomerančový 
džus s dužinou. Přesto většina porotců 
zaznamenala mezi oběma vzorky rozdíl, 
většina z nich (i když statisticky neprůkazná) 
se přiklonila k německému. Cena českého 
nápoje je mírně vyšší. 

složení: neliší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 6 Kč dražší
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Rio Mare  
Tonno all' Olio di Oliva 
Výrobce: Bolton Alimentari (Itálie)
Cena: 95 Kč/104 g (160 g) 

Saupiquet Rio Mare  
Thunfisch Filets in Olivenol 
Výrobce: neuveden (podle oválu také Bolton 
Alimentari, Itálie)
Cena: 2,59 €/130 g (180 g)

Cena za stejné množství

119 Kč

Cena za stejné množství

71 Kč

Porovnání: Podle složení jsou totožné, 
přesto je všichni hodnotitelé označili jako 
rozdílné. Německý výrobek je mírně slanější 
a obsahuje 11 % tuku, český je výrazně 
tučnější (37 %). Český výrobek preferovalo 
9 porotců, německý o dva více. Analýzy 
potvrdily autenticitu olivového oleje. Německý 
vzorek je výrazně (o 40 %) levnější.

složení: neliší se

senzorické hodnocení: liší se

cena: český výrobek o 48 Kč dražší

Fanta  
pomeranč 
Výrobce: Coca-Cola 
Cena: 32 Kč/1,5 l

Fanta  
Orange  
Výrobce: The Coca-Cola Company 
Cena: 1,39 €/2 l

Cena za stejné množství

43 Kč

Cena za stejné množství

38 Kč

Porovnání: Složení obou nápojů se liší 
v použitém sladidle – německá Fanta je slazena 
sacharózou, česká fruktózo-glukózovým 
sirupem. Energetická hodnota je prakticky 
stejná. Většina porotců rozdíl nezaznamenala. 
Pokud rozdíl poznali, preferovali spíše český 
vzorek (počet není statisticky významný). Česká 
Fanta je dražší o 5 Kč.

složení: liší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 5 Kč dražší

Coca Cola 
 
Výrobce: Coca-Cola 
Cena: 32 Kč/1,5 l

Coca Cola 
 
Výrobce: The Coca-Cola Company 
Cena: 1,39 €/2 l 

Cena za stejné množství

43 Kč

Cena za stejné množství

38 Kč

Porovnání: Složení obou nápojů se liší 
v použitém sladidle – německý je slazen 
sacharózou, český fruktózo-glukózovým 
sirupem. Energetická hodnota obou vzorků 
je srovnatelná. Porotci ve většině případů 
rozdíl nepozorovali. Pokud ano, preferovali 
jednoznačně český vzorek. Česká Coca Cola 
je o 5 Kč dražší. 

složení: liší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 5 Kč dražší
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Kinder  
mléčný řez 
Prodávající: Ferrero Česká
Cena: 11 Kč/28 g

Milch-Schnitte   
 
Výrobce: Ferrero (Německo)
Cena: 1,99 €/28 g (balení 10 ks)

Cena za stejné množství

11 Kč

Cena za stejné množství

5 Kč

Porovnání: Oba vzorky se svým složením 
liší jen velmi mírně – v německém vzorku 
je deklarováno přírodní aroma a vanilin, 
v českém jen aroma a navíc sůl. Většina 
porotců rozdíly nezaznamenala. Německá 
pochoutka stojí o 55 % méně než ta česká, 
německou jsme kupovali v rodinném balení 
po deseti kusech.

složení: liší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 6 Kč dražší

Magnum  
Classic 
Výrobce: Unilever 
Cena: 36 Kč/120 g 

Magnum  
Classic 
Výrobce: Unilever 
Cena: 4,99 €/110 g (balení 8 ks)

Cena za stejné množství

33 Kč

Cena za stejné množství

17 Kč

Porovnání: Složení obou výrobků je totožné, 
přesto řada porotců rozdíl našla, hlavně u polevy. 
Jejich počet však není statisticky průkazný. 
U německého vzorku byla tlustší vrstva čokolády 
a poleva měla intenzivnější čokoládovou chuť. 
Cena českého vzorku je téměř dvojnásobná 
oproti ceně německého vzorku (německý 
zakoupen ve větším balení po 8 kusech). 

složení: neliší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 16 Kč dražší

Haribo  
Goldbären 
Výrobce: Haribo Hungaria, prod. Haribo CZ
Cena: 20 Kč/100 g 

Haribo  
Goldbären 
Výrobce: Haribo Bonn
Cena: 0,95 €/200 g 

Cena za stejné množství

40 Kč

Cena za stejné množství

26 Kč

Porovnání: Podle obalů je složení obou 
výrobků stejné. Během ochutnávek velké 
rozdíly zaznamenány nebyly, ovšem při 
rozdílném hodnocení se všichni tito porotci 
přiklonili k německému výrobku. Při diskusi se 
ukázalo, že odborníci poznali, že výrobky mají 
mírně odlišnou texturu, odstíny barev a tvar. 
Německý výrobek je o 35 % levnější. 

složení: neliší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 14 Kč dražší
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Carte d'Or gelateria  
strawberry meringues 
Výrobce: Unilever ČR
Cena: 130 Kč/500 g

Cremissimo 
Erdbeer-Baiser Kuss 
Výrobce: Unilever 
Cena: 2,99 €/500 g 

Cena za stejné množství

130 Kč

Cena za stejné množství

82 Kč

Porovnání: Složení obou vzorků je naprosto 
totožné. Ze senzorického hodnocení vyplývají 
velmi malé rozdíly. V Česku zakoupená 
zmrzlina má jemnější strukturu, příčinou ale 
může být i rozdílné skladování obou vzorků. 
Většina porotců (statisticky neprůkazná) tedy 
preferovala českou zmrzlinu. Cena české 
zmrzliny je téměř o padesátikorunu vyšší. 

složení: neliší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 48 Kč dražší

Heinz  
Tomato ketchup 
Prodávající: Maresi FoodBroker
Cena: 37 Kč/342 g 

Heinz  
Tomato ketchup 
Výrobce: Heinz Düsseldorf
Cena: 2,29 €/855 g 

Cena za stejné množství

93 Kč

Cena za stejné množství

63 Kč

Porovnání: Podle složení jsou oba výrobky 
totožné, analýzy potvrdily požadovaný 
obsah sušiny. Většina porotců přesto 
rozdíl rozpoznala, ovšem tento počet nelze 
považovat za statisticky průkazný. Menší 
rozdíl byl v textuře, německý kečup byl 
tekutější. Preference porotců byly vyrovnané. 
Německý vzorek byl výrazně (o 32 %) levnější. 

složení: neliší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 30 Kč dražší

7days croissant Double Vanilla 
flavour & sour cherry filling 
Prodávající: Chipita CZ
Cena: 13 Kč/60 g 

7days croissant Double Vanilla 
flavour & sour cherry filling 
Prodávající: Chipita Germany
Cena: 1,49 €/60 g (balení 4 ks)

Cena za stejné množství

13 Kč

Cena za stejné množství

10 Kč

Porovnání: Podle obalů mají oba výrobky 
stejné složení, pravděpodobně jde o dva 
zcela totožné výrobky – oba vyrobeny v EU, 
distribuovány místní pobočnou společnosti 
Chipita. Také naprostá většina hodnotitelů 
rozdíly nezaznamenala. Český výrobek je 
mírně dražší, německý kupován v balení 
po 4 kusech. 

složení: neliší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 3 Kč dražší
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Jak číst tabulky
•  Testovali jsme 20 párů výrobků, 

zakoupených v českých a německých 
obchodech.

•  Srovnatelné výrobky najdete vždy 
pod sebou.

•  U každého výrobku uvádíme cenu 
v korunách, potažmo eurech, 
a současně gramáž výrobku.

•  Aby bylo možné srovnání, cenu čes-
kého výrobku jsme vždy přepočítali 
na hmotnost nebo objem, které odpo-
vídaly výrobku německému.

•  Mezi oběma výrobky si můžete přečíst 
slovní hodnocení, které vychází ze 
srovnání složení, cen, senzorického 
hodnocení provedeného na VŠCHT 
a u vybraných výrobků také chemic-
kých analýz realizovaných na SVÚ. Sen-
zorické posouzení prováděl 20 členný 
panel, složený z pracovníků VŠCHT. 
Každý hodnotitel obdržel dva vzorky 
a hodnotil, zda je mezi nimi rozdíl. 
Pokud rozdíl poznal, měl rozdíl slovně 
popsat a napsat svou preferenci pro 
daný vzorek.

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

m&m's  
chocolate 
Výrobce: neuveden  
(pravděpodobě Mars Polska)
Cena: 60 Kč/200 g 

m&m's  
chocolate 
Výrobce: neuveden  
(pravděpodobě Mars Polska)
Cena: 2,29 €/200 g 

Cena za stejné množství

60 Kč

Cena za stejné množství

63 Kč

Porovnání: Oba výrobky mají zcela stejné 
složení. Z obalů není informace zcela jasná, 
ale oba jsou pravděpodobně vyrobeny 
společností Mars Polska, země původu 
uvedena není. Naprostá většina porotců 
žádné vnímatelné rozdíly při hodnocení 
nezaznamenala. Cena českého výrobku je 
mírně nižší. 

složení: neliší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 3 Kč levnější

Milka  
Alpine milk 
Prodávající: Mondelez
Cena: 34 Kč/100 g 

Milka  
Alpenmilch 
Výrobce: Mondelez International
Cena: 1,09 €/100 g 

Cena za stejné množství

34 Kč

Cena za stejné množství

30 Kč

Porovnání: Složení obou výrobků je 
stejné, německá Milka je vyráběná 
v Německu, o české tuto informaci z obalu 
nezjistíme. Také většina hodnotitelů žádné 
vnímatelné rozdíly mezi oběma vzorky 
nezaznamenala. V Česku prodávaná 
čokoláda je mírně dražší než německá. 

složení: neliší se

senzorické hodnocení: neliší se

cena: český výrobek o 4 Kč dražší

 ČR Německo
Kinder mléčný řez 
 10,90 Kč 5,50 Kč
Zmrzlina Magnum Classic 
 32,90 Kč 17,10 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
Kečup Heinz 
 92,50 Kč 62,90 Kč
Nápoj Nestlé Nesquik 
 43,90 Kč 62,90 Kč
Jogurt Danone Activia 
 10,30 Kč 13,70 Kč
Sýr Kiri 
 32,30 Kč 40,90 Kč
Pizza Ristorante 
 67,00 Kč 73,90 Kč

NEJVĚTŠÍ CENOVÉ 
ROZDÍLY
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PR článek

Pane ministře, rozhodl jste se zvrátit 
nepříznivý trend a rozjíždíte „záruční 
banku“ pro zemědělce? Co Vás k takové-
mu kroku přimělo? 
Chceme podporovat zodpovědné zaměst-
navatele i lidi, kteří jsou na trhu práce 
znevýhodněni, a zároveň pomůžeme udržet 
zaměstnanost v zemědělství a na venkově. 
Když se podíváme například do oblasti 
lesnictví, tak většina dřeva, která se u nás 
pokácí, se vyveze do zahraničí. V cizí zemi se 
zpracuje a k nám se vrací třeba v podobě ná-
bytku. Je nutné si uvědomit, že z takového 
postupu naše země nemá téměř nic. Totiž 
jen když tu bude i výroba, může na našem 
území vzniknout finální produkt, udržíme 
přidanou hodnotu, a to se pozitivně odrazí 
i v zaměstnanosti.

 

V jaké formě jsou podpory poskytovány? 
Jde o podpory ve formě subvence úroků 
z komerčních úvěrů, dále podpory ve formě 
přímé dotace. Stejně tak se otvírá možnost 
využít nabídku úročených úvěrů poskyt-
nutých přímo Podpůrným a garančním 
rolnickým a lesnickým fondem, které mohou 
být kombinovány s přímou dotací. Jde také 
o podporu ve formě zajištění komerčních 
úvěrů. Na nové programy PGRLF plánujeme 
vynaložit celkem až 550 milionů korun. Z toho 
například na programy z oblasti lesnictví 
a zpracování dřeva 200 milionů a sociální 
zemědělství 50 milionů korun. Fond je při-
praven pro letošní rok poskytnout podpory 
v celkové výši kolem 2 miliard korun.

Zatím si mohli o dotaci nebo zajištění ko-
merčního úvěru zažádat jenom pěstitelé. 
Pro koho jsou dále určeny?
Dosud mohli žádat jen pěstitelé, nově při-
bývají dřevaři a chovatelé, kteří dosud stáli 
bokem. Cílem je, abychom nalili investice 
do živočišné výroby, dřevozpracujícího 
průmyslu a do potravinářství, protože v nich 
pokulháváme, co se týče technologií. Dobrá 
zkušenost těch, kteří si k chovu postavili 
v posledních letech mlékárnu, ukazuje, že se 
jim cena mléka zhodnocuje na dvojnásobek. 

V jakých oblastech lze zažádat?
Nových programů PGRLF je devět, a to Pod-
pora nákupu techniky pro hospodaření 
v lesích, Podpora nákupu techniky a tech-
nologií pro dřevozpracující provozovny, 
Podpora školkařských provozoven na po-
zemcích určených k plnění funkce lesa, 
Finanční podpora pojištění lesních porostů, 
Zpracovatel, Úvěry na nákup půdy, Podpora 

nákupu půdy – snížení jistiny úvěru, Sociální 
zemědělství a Zajištění úvěrů. Podrobnosti 
k jednotlivým programům podpor budou 
uvedeny na stránkách www.pgrlf.cz.
Podporu lze rovněž získat na pořízení ze-
mědělské půdy jako základního prostředku 
zemědělských podnikatelů a zvláštní podpo-
ru na rozvoj sociálního zemědělství. V tomto 
případě zejména na rozvoj a zajištění za-
městnávání osob se zdravotním postižením 
na farmách zemědělských podnikatelů. 

Ministerstvo zemědělství poskytne ještě letos na podporu 
sociálního zemědělství 50 milionů korun. Cílem programu 
je zajistit zaměstnání lidem znevýhodněným na trhu 
práce. Zemědělec, který zaměstná takové osoby, může 
na jeden projekt získat zvýhodněnou půjčku až 5 milionů 
prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu (PGRLF). Právě o nových podporách jsme 
si povídali s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou.

„Záruční banka“ 
pro zemědělce

Práce v oblasti sociálního zemědělství 
vychází z potřeb zaměstnavatele 
a možnosti zdravotně postižených 
se na činnosti podílet. Patří sem jak 
zemědělské, sadařské a zahradnické 
práce, tak potravinářství a zpracovatelská 
činnost. Zaměstnavatel, který vytvoří 
více než polovinu pracovních míst pro 
zdravotně postižené, získává statut 
chráněného pracoviště, tzn. výrobky 
a práce lze použít jako náhradní plnění pro 
odběratele. Projekt sociálního zemědělství 
již funguje na dvou pracovištích, 
v Neratově a Týně nad Vltavou.

Cílem sociálního zemědělství je nabízet 
a vytvářet služby, nová pracovní místa, 
vzdělávací aktivity a poskytovat různé 
druhy terapií pro lidi se specifickými 
potřebami, za využití dostupných 
zemědělských zdrojů.

CO JE SOCIÁLNÍ 
ZEMĚDĚLSTVÍ?
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Kvasinky jsou drobné jednobuněčné mik-
roorganismy, které se rozmnožují pučením 
nebo dělením. Pokud mají dostatek potravy 
a příznivou teplotu, množí se velmi rych-
le. Jejich potravu tvoří sacharidy, které 
rozkládají kvašením, bez přístupu kyslíku, 
s následným vznikem oxidu uhličitého  
a alkoholu nebo kyseliny mléčné (podle 
druhu kvasinek). Většina kvasinek má nízkou 
teplotní odolnost a je usmrcena pětimi-
nutovým zahříváním při teplotě nad 56 °C. 
V přírodě se kvasinky hojně vyskytují, nej-
častěji v cukernatých potravinách, v půdě, 
ve vzduchu a ve střevním traktu zvířat. 
Významné jsou v kvasném průmyslu při 
výrobě lihu, vína, piva, pekařského droždí 
a některých mléčných výrobků. Kvasinky 
také přirozeně žijí v lidském těle. Jsou 
součástí naší mikroflóry a mohou nám 
být prospěšné (např. produkcí vitaminu 
B). Setkáváme se ale také s choroboplod-
nými kvasinkami, které běžně v našem 
organismu nežijí. Tyto kvasinky mohou 
produkovat škodlivé plyny, jedy a vyšší 

alkoholy. Pokud je tělo zdravé, invazi cho-
roboplodných kvasinek se ubrání. Slouží 
k tomu mechanismy přirozené ochrany 
organismu, ke kterým patří ochranný po-
vlak kůže, jenž brání proniknutí patogenů. 
A také zdravé sliznice, zejména dutiny 
ústní a střev.

Jste rizikovou skupinou?
Zdravému organismu kvasinky ani plísně 
uškodit nemohou, pokud je však ochran-
ný mechanismus narušen nebo je tělo 
oslabeno nějakým onemocněním, vzniká 
prostor pro jejich nežádoucí množení. 
Nejvíce ohroženými částmi těla jsou kůže, 
nehty, dýchací ústrojí, oči, zubní sklo-
vina, trávicí soustava, pohlavní orgány 
a močové cesty. Kvasinky a plísně mo-
hou napadnout kterékoliv místo v těle 
a vyvolat infekční onemocnění (mykózy), 
otravy způsobené toxiny (mykotoxikózy) 
nebo stavy přecitlivělosti na některé své 
metabolické produkty (mykoalergie). 
Rizikovými skupinami, nejvíce ohroženými 

Mikroskopické houby, 
kvasinky a plísně mají 
obrovský význam pro celý 
ekosystém, jsou velmi 
potřebné a lidstvo je využívá 
ve svůj prospěch již po tisíce 
let. Využití nacházejí 
v potravinářství stejně jako 
v lékařství, farmacii a dalších 
odvětvích průmyslu. Kromě 
významu pozitivního 
mohou mít však pro 
člověka i význam negativní 
a to hlavně ve chvíli, kdy 
dojde k jejich přemnožení 
v organismu.

V čem pomůže 
protikvasinková dieta?
Připravila Bc. Eva Horáková, DiS., foto shutterstock
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negativním působením kvasinek i plísní, 
jsou novorozenci, těhotné ženy, starší lidé, 
dále jedinci procházející těžkými životními 
událostmi nebo těžkou nemocí.
Nejčastěji zmiňovanými jsou kvasinky 
rodu Candida. Vyskytují se běžně u zdra-
vých lidí, kde kolonizují zejména část  
hltanu, oblast rekta a kůži. Pokud je vnitř-
ní flóra v nerovnováze a organismus není 
schopen kandidy kontrolovat, rozmnoží se 
a způsobí infekci – kandidózu. S kandidó-
zou se často vyskytuje nedostatek mine-
rálních látek a následné vypadávání vlasů, 
lámavost nehtů, ekzémy, kazivost zubů, 
bolesti hlavy, kloubů nebo svalů.               

Čerstvá zelenina – nejlépe sezónní, kysaná zelenina, luštěniny, houby, 
méně sladké druhy ovoce, zakysané mléčné výrobky, maso, ryby, 
mořské plody, vejce, tvaroh, sýry, oves, pohanka, jáhly, rýže natural, 
celozrnná mouka a výrobky z ní, máslo a rostlinné oleje, různé druhy 
semínek (sezamová, slunečnicová, lněná a dýňová semínka), lískové 
ořechy a mandle, čerstvé bylinky, křen, česnek, hořčice

Vhodné potraviny

RIZOTO Z POHANKY  
S KUŘECÍM MASEM
Doba přípravy: 45 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 200 g pohanky, 20 g oleje, 200 g ku-
řecích prsou, 20 g cibule, 20 g pórku, 60 g řapíka-
tého celeru, česnek, pepř, oregano, sůl

Postup: Pohanku přebereme, spaříme 
(můžeme krátce namočit) a vaříme doměk-
ka. Na oleji zpěníme cibulku, pórek a řapí-
katý celer, přidáme kuřecí nudličky, česnek, 
koření a orestujeme. Podlijeme vodou 
a krátce podusíme. Pohanku a masovo- 
zeleninovou směs promícháme a dochutí-
me. Posypeme strouhaným sýrem.

Veškeré druhy cukru (třtinový, řepný, hroznový, ovocný), med, 
cukrovinky, sladké pečivo, sirupy a další výrobky, které cukr obsahují, 
sušené ovoce, umělá sladidla, konzervovaná zelenina, bílé mouky 
a výrobky z nich, loupaná rýže, plísňové sýry, masné výrobky (uzeniny, 
paštiky, konzervy), alkoholické nápoje, instantní nápoje, slazené 
minerální vody, džusy a limonády

Nevhodné potraviny
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Léčba těchto infekcí je dlouhodobá 
a spočívá v podávání antimykotických 
přípravků, posilování imunitního systému, 
podpoře obnovení střevní mikroflóry a cel-
kové úpravě stravovacího režimu.
 
Protikvasinková dieta
Součástí antimykotické léčby by vždy mělo 
být upravení stravovacích návyků. Úprava 
jídelníčku je nutná v případě, že vám lékař 
diagnostikoval kvasinkovou infekci, ale i teh-
dy, pokud máte jen podezření na základě 
některých příznaků. Protikvasinková dieta 
často vyžaduje razantní změnu stravova-
cích návyků, není proto vhodné začínat s ní 
v době dovolených, před svátky či rodinnými 
oslavami nebo v průběhu velkého pracovní-
ho vytížení. 
Jak již bylo řečeno, potravou pro kvasinky 
jsou sacharidy. Nejvýznamnějším krokem je 
tedy vyloučení jednoduchých cukrů z jídel-
níčku. Ten by měl být založen na plnohod-
notné stravě, s dostatkem celozrnných pokr-

mů, čerstvé zeleniny, zakysaných mléčných 
výrobků a nenasycených mastných kyselin. 
Důležitý je dostatečný pitný režim založený 
na pitné vodě, neochucených a nesycených 
minerálních vodách a zeleninových šťávách. 
Naopak omezovat bychom měli potraviny 
obsahující konzervační látky, umělá barviva 
a aromatické látky. Právě konzervanty, 
které mají chránit potraviny před bakterie-
mi, neztrácejí svoji účinnost ani ve stře-
vě a poškozují střevní bakterie důležité 
pro trávení a ochranu před kvasinkami. 
Z technologických úprav vybíráme takové, 
při kterých dochází k nejmenším ztrátám 
vitaminů a minerálních látek (dušení, vaření 
v páře). Důležité je také dostatečně žvýkat, 
tím usnadníme trávení a vstřebávání živin. 
Po jídle je dobré dopřát si dostatek času 
a pohody, protože organismus se potřebuje 
věnovat trávení.
Vhodné je užívání protiplísňových doplňků, 
které mohou léčbu kvasinkových infekcí 
svým účinkem podpořit. Jedná se například 

o extrakt z jadérek grapefruitu, česnek, čaje 
maté, z vilcacory nebo lapacha.
Kromě stravování je důležité zaměřit 
se i na další součásti životního stylu. 
V první řadě je potřeba odbourat stres. 
Nežádoucí osídlení kvasinkami umožňuje 
například kouření, při kterém následkem 
zúžení cév dochází k horšímu prokrvení 
a zhoršení funkce žaludku a střev. Za ne-
vhodné se považuje také požívání většího 
množství alkoholu.
Protikvasinková dieta je v podstatě 
založena na zásadách správného stravo-
vání, které jsou celosvětově propagovány 
společnostmi pro výživu. Pestrá a vyvá-
žená strava dodává organismu dostatek 
energie a ochranných látek, které jsou 
potřeba pro správné fungování, ale také 
jako obrana před průnikem patogenních 
látek a následným vznikem nemocí. Vše 
tedy záleží na našem výběru surovin 
a způsobu jejich zpracování. 

alternativní stravování

OVESNÝ SALÁT SE ZELENINOU
Doba přípravy: 90 minut (60 minut vaření 
zrn + 30 minut další zpracování), pro 2 osoby

Ingredience: 20 g oleje, 40 g cibule, 200 g uva-
řených zrn ovsa, česnek, 50 g ředkviček, 
50 g papriky (různé barvy), 50 g rajčat, 
60 g čínského zelí, bazalka, mletý pepř, sůl, 
petrželka, 40 g tvrdého sýru

Postup: Cibuli orestujeme na oleji, přidáme 
uvařená zrna ovsa a utřený česnek, osolíme. 
Chvíli všechno společně dusíme a pak nechá-
me vychladnout. Do mísy dáme nakrájenou 
zeleninu (ředkvičky, papriku, rajčata, zelí), 
vychladlou směs z pánve a vše dobře pro-
mícháme. Přidáme pepř, bazalku, petrželku. 
Můžeme nechat odležet v ledničce. Před 
podáváním posypeme strouhaným sýrem.

1.  Vytipujte si správný čas. Začínat se změnami ve stravování se rozhodně nehodí 
před dovolenou nebo rodinnou oslavou.

2.  Pozvolna přejděte na nový jídelníček. Všechny změny není nutné udělat naráz, ze 
dne na den. Vytvořte si plán a postupně vyřazujte nevhodné potraviny z jídelníčku 
a nahrazujte je těmi vhodnými.

3.  Inspirujte se novými recepty. Je pravděpodobné, že nové potraviny budou vy-
žadovat jiné technologické zpracování a nabídnou vám nové možnosti kombina-
ce s dalšími surovinami. Jistě naleznete recepty, které se budou hodit nejen pro 
vás, ale i pro vaši rodinu.

4.  Včas zásobujte svou spižírnu vhodnými potravinami. Vždy je potřeba mít po ruce 
všechny suroviny, ze kterých chcete tvořit svůj nový jídelníček. Postupně odstraňte 
nevhodné potraviny z kuchyně.

5.  Najděte si spojence. Vaši snahu podpoří pochopení a spoluúčast rodiny i přátel. 
Vysvětlete jim proto změnu jídelníčku, ke které jste se rozhodli.

Jak s dietou začít?
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co byste měli vědět o odšťavňování

1.  Není důvod odšťavňovat 
ovoce a zeleninu, když je 
můžu normálně sníst. 

Jíst ovoce a zeleninu je samozřejmě přínos-
né, ale tělo přijímá ze šťáv 4x více vitaminů 
než z celých plodů (ze šťáv si tělo vezme 
68 % vitaminů, z celých plodů 17 %). Navíc 
se vitaminy vstřebají do 15 minut, takže 
vypitím šťávy lze například rychle a účinně 
zabojovat proti nastupujícímu nachlazení 
nebo únavě. Důvodem rychlejšího a efek-
tivnějšího vstřebávání vitaminů je to, že 
jsme odstranili vlákninu, která vstřebávání 
brzdí a omezuje.

2.  Odšťavněním zbavím ovoce 
a zeleninu vlákniny, ale tu 
přece tělo potřebuje. 

V plodech jsou dva druhy vlákniny – roz-
pustná a nerozpustná. Při odšťavňování se 
zbavíme pouze té nerozpustné, která sice 
je zdraví prospěšná, ale jak už bylo řečeno, 
omezuje vstřebávání živin (vitaminů). 
Proto je lepší doplňovat vitaminy v tekuté 
podobě (šťávou) a potraviny s nerozpust-
nou vlákninou si dát později. Navíc ve šťávě 
pořád zůstává rozpustná vláknina, která má 
na zdraví střev také pozitivní vliv a rovněž 
přináší pocit sytosti. 

3.  Je šťáva jen sladká voda 
plná cukru, po které se 
snadno přibere? 

Záleží pochopitelně na tom, v jakém množ-
ství a denní době šťávu konzumujeme, 
a potom také na tom, jak kalorické ovoce si 
vybíráme. Pokud vypijete litr pomerančové 
šťávy ráno i večer, přibírání se dá očekávat. 

Je proto vhodné to s ovocnými šťávami 
nepřehánět a zařadit do jídelníčku i ty 
zeleninové. S rozumným popíjením naopak 
můžete nějaké to kilo shodit, protože 
potraviny s obsahem rozpustné vlákniny 
zamezují kolísání hladiny krevního cukru 
a tím brání i přibírání.

4.  Proč pít šťávy, když 
vitaminy lze pohodlně 
doplnit v tabletách?  

Vitaminy a minerální látky z lékárny mají 
ke své přirozené přírodní podobě daleko 
a rozhodně nenahradí čerstvé ovoce a ze-
leninu. Dokazují to studie, při kterých bylo 
dlouhodobě sledováno 250 000 obyvatel 

Evropy. Ti byli rozdělení do dvou skupin, 
kdy jedna skupina užívala vitaminy v tab-
letách a druhá získané z ovoce a zeleniny. 
Lidé z první skupiny se potýkali s rakovinou 
a dalšími civilizačními nemocemi v mno-
hem vyšší míře než lidé ze skupiny druhé. 
Není to proto, že by „chemické“ vitaminy 
způsobovaly vznik chorob, ale zkrátka jsou 
pro naše tělo hůře využitelné, a proto by-
chom vždy měli dát přednost těm z přírody.

5.  Odšťavňování zabere 
spoustu času. 
 

Váháte s pořízením dalšího kuchyňské-
ho spotřebiče, protože se obáváte jeho 
zdlouhavého čištění nebo nepraktického 
používání, které vám zabere spoustu 
času i energie? Myslete na tato kritéria 
– snadnou manipulaci a údržbu – už při 
samotném nákupu a nebojte se na všechny 
potřebné informace zeptat. Poohlédněte 
se po šnekovém odšťavňovači, který se 
používá pohodlně, dá se v mžiku vyčistit 
a odšťavníte s ním velké množství druhů 
ovoce i zeleniny. 

Nač si pořizovat drahý přístroj, na který se bude jen prášit, 
když si můžu vychutnat ovoce a zeleninu i bez odšťavnění? 
Je móda šťáv jen krátkodobým výstřelkem, který zase 
upadne v zapomnění, nebo bude odšťavňovač brzy v každé 
domácnosti? Podívejte se s námi na některé mýty, které 
o odšťavňování kolují.

5 mýtů o odšťavňování 
vyvráceno

Sana Juicer EUJ-707 vylisuje skoro všechno – citrusy a další ovoce, stejně jako listovou a kořenovou 
zeleninu. Navíc zvládá i výrobu sorbetu, zmrzliny, dětských příkrmů, burákového másla či těstovin. 
Je nízkootáčkový, a tím pádem tichý jako myška. Více na www.eujuicers.com

INZERCE
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To, že u nás jsme stále ještě ve výběru 
a zpracování masa daleko za gastronomic-
ky vyspělejšími zeměmi, je fakt. Důkazem 
toho je například bohužel stále zažitý 
způsob zmrazování a rozmrazování masa, 
pomalé zmrazení a po vyndání z mrazáku 
hned přesun do naplno rozpálené trouby, 
která maso spolehlivě zničí. Také s výběrem 
masa máme stále velké problémy. „Nejlepší 

hovězí je pro mnoho lidí u nás to, které je 
vypreparované na červené vlákno a nemá 
žádný tuk,“ říká Pavel Holeček, vedoucí 
výroby a prodeje řeznictví Globus.

Tuk, skrytý nepřítel?
Tuk je přitom základním nositelem chuti 
masa. „Tuk dělá sílu výpeku a celé chuti 
pokrmu z masa. Když ho na vybraném kousku 

necháte, nemusíte pak skoro vůbec používat 
další dochucovadla,“ vysvětluje Pavel Holeček, 
jenž se přiznává, že nejraději má hovězí kližku. 
„Nedělám ale notoricky známý guláš, peču ji 
s kořenovou zeleninou. Dávám hodně mrkve 
a česneku,“ dodává s tím, že kdo chce, aby čes-
neková chuť byla jen v mase, musí ho stroužky 
prošpikovat. „Pak nejde do šťávy,“ prozrazuje 
jedno ze svých kuchařských tajemství řezník, 

Nákup balíčkového masa v supermarketu má už bohužel mnoho 
z nás spojeno s rizikem nákupu zajíce v pytli. Často nekvalitní 
maso je maskováno neprůhlednou vaničkou a šikovným 
nasvícením. V řetězci Globus však maso nenakupují od jiných 
řeznických firem, ale zpracovávají si ho od počátku sami. Díky 
tomu mohou ručit za jeho kvalitu.

Připravil Pavel Hanuška, foto autor

Mrazák je nepřítelem 
chuti masa
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podle kterého Češi uznávají pro určitý druh 
masa jen zavedené úpravy. „Tím si tak trochu 
škodí. Přední hovězí spojují s omáčkami, 
ale třeba vysoký roštěnec se dá fantasticky 
grilovat nebo péct. U vepřového si málokdo 
dokáže představit, že by pekl kotletu. Musí 
ale samozřejmě mít dost tuku a být správně 
ukrojená, mít určitý řez,“ dodává.
Některé hypermarkety v ČR mají vlastní 
výrobnu, kde se maso přivezené z porážky 
zpracovává, aby se tak co nejvíce zkrátila jeho 
cesta k zákazníkovi. Jedná se výlučně o maso 
z českých chovů. Plynule na zpracování 
navazuje uzenářská výroba, v jejímž sortimen-
tu jsou mimo jiné dnes skoro zapomenuté 
taliány, pouze vařené bílé vuřty, jež se začaly 
v Praze dělat už na konci 19. století. Maso se 
tady udí ve speciálních komorách. Nepoužívají 
se pelety nebo piliny, udí se dřevěnými poleny. 
Technologie je ovšem nastavena tak, že dřevo 
je spalováno za přesně stanovené teploty, kdy 
se do kouře dostává minimum nežádoucích 
látek a přitom finální výrobky chutnají a voní 
skutečně po kouři.

Jak je to se zráním masa?
Pokud to technologie přímo nevyžaduje, 
jako například u jelit či nádivky, kdy se 
přidávají kroupy nebo mouka, jsou všech-
ny výrobky bez lepku, vhodné pro celiaky. 
Na poptávku zákazníků zde produkují 
i polotovary se značkou řetězce – naložené 
steaky, masové směsi nebo sekanou.
„Každý den kupujeme a zpracováváme 
celé kusy zvířat, kromě jejich hlav. Hovězí 
maso musíte nechat trochu odpočinout, 
vepřové můžete jíst už druhý, třetí den 
po porážce. Samozřejmě děláme i vyzrálá 
masa, ta jdou ovšem nejlépe v době, kdy 
se všichni vrhnou na grilování. Ve vakuu 
tak chvíli přidržíme svíčkovou nebo třeba 

roštěnou, ovšem maximálně tři týdny.  
Po té době se toho už moc v mase nesta-
ne. Pokud někdo tvrdí, že ideál pro zrání 
jsou tři měsíce, pak je to přesně ta doba, 
po kterou k nám maso jede lodí z Jižní 
Ameriky a může se ještě prodávat s urči-
tou dobou spotřeby,“ upozorňuje Holeček 
a vyvrací tak mýtus o několik měsíců 
zralém mase, který je tak vlastně jen mar-
ketingovým trikem. Navíc opět z marketin-
gových důvodů se v češtině rozšířil název 
„stařené maso“, přestože se mu vždy říkalo 
maso vyzrálé.

Kdy si zákazník ničí maso sám?
Dobře na odbyt jde klasické telecí, zákazník 
si může koupit i ossobuco (příčný řez kliž-
kou včetně kosti), oblíbené hlavně v Itálii. 
Zájem je také o jehněčí, zato třeba kůzlečí 
se pořádně neprodává ani o Velikonocích, 
v době, k níž tradičně patří. Nekvalitní 
maso není ale vždy vinou prodejce. „Mrzí 
nás, když zákazníkovi prodáme velmi 
kvalitní produkt a on ho doma nevědomky 
úplně zničí. Nejdřív ho zmrazí, pak nešetrně 
rozmrazí a nakonec se devět z deseti hos-
podyněk domnívá, že je třeba maso péci při 
velmi vysokých teplotách. Rozpálí troubu 
na 220 °C a z krásného masa je téměř škva-
rek,“ upozorňuje Pavel Holeček s tím, že 
mrazák je dalším nepřítelem chuti. 
Zamrazování potravin v domácnosti je totiž 
většinou velmi pozvolné, a protože maso 
tvoří někdy až z 80 % voda, vytvoří se v něm 
obrovské ledové krystaly. „Další hrůza na-
stane v okamžiku, kdy se má maso připravit 
k jídlu. Většina lidí ho vyndá večer z mrazáku 
na linku a nechá ho povolit na talíři. Ráno 
maso leží v kaluži krve, protože ostré kry-
stalky tím, jak tály, roztrhaly svalová vlákna 
a všechno důležité, část nutriční hodnoty 
masa, vyteklo na talíř. Krvavou břečku vylije-
te do dřezu, ještě maso omyjete – jsem dost 
nepřítelem mytí masa, když ho pak tepelně 

opracováváte – a jdete ho trápit do trouby.“ 
Podle zkušeného řezníka by se maso mělo 
péct zakryté maximálně při 140 °C.

Jak se chovat k masu?
A jak se tedy k masu chovat, aby neztratilo 
svůj vzhled, vůni, chuť a nutriční hodnoty? 
„Nekupovat do zásoby, mít jen tolik jídla, 
které stihnu bez problémů zkonzumovat 
během pár dní. Hovězí vydrží v lednici déle, 
vepřové maso kratší dobu. Zabalte maso 
do savého materiálu, klidně utěrky, kterou 
jste zvlhčili octovou vodou, a položte na ta-
lířek. Každý den uvolní trochu šťávy, tu vylé-
vejte, abyste si nezanesli lednici hnilobnými 
látkami. Jinak ale můžete takto uchovávaný 
produkt jíst bez obav i druhý či třetí den,“ 
uzavírá Pavel Holeček. 

Když už je nutné v domácnosti hovězí 
maso zmrazit, mělo by přijít do mrazáku 
nastaveného na co nejnižší teplotu, 
aby mrazení proběhlo co nejrychleji. 
Samozřejmostí je mrazák s masem několik 
hodin neotevírat, aby mrazení proběhlo 
plynule. Nejšetrnějším rozmrazením 
je rozmrazení ve studené vodě. Maso 
v obalu vložte do nádoby se studenou 
vodou, která někdy už za půl hodiny může 
maso dostatečně rozmrazit. Pak je možné 
maso naporcovat a okamžitě zpracovat. 
Pečení by mělo probíhat pod poklicí 
při teplotě maximálně 140 °C. Pokud 
máte rádi křupavou kůrčičku, můžete 
ho na posledních dvacet minut odklopit 
a zvýšit teplotu až na 190 °C. Po vyjmutí 
z trouby by maso mělo odpočívat asi 
čtvrt hodiny, aby ztuhlá svalová vlákna 
povolila a při krájení z něj nevytekla 
chutná šťáva.

JAK SPRÁVNĚ 
MRAZIT, ROZMRAZIT 
A UPÉCT?
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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 .

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Typický český výrobek s klasickou příchutí, 
který si pamatujeme z dob minulých, 
si popularitu udržel až doteď. Na rozdíl 
od minulosti, kdy byl jeho výběr minimální, 
je ten dnešní obrovský. Šest výrobků jsme tak 
mohli pohodlně zakoupit v jednom obchodě, 
a přestože se v řetězcích značky opakují, 
nakoupili jsme takto záměrně, abychom 
mohli porovnat ceny. Výběr vzorků jsme 
doplnili oblíbeným výrobkem Veselá kráva 
v prodejně Žabka. Náš výběr tedy zdaleka 
nezahrnuje vše, co je k mání, ke zkoumání 
pouze části nabídky jsme se museli uchýlit 
z důvodu kapacity dvou tiskových stran.

Nepatrné stopy šunky
U sedmi vzorků jsme hodnotili praktičnost 
balení, přítomnost a chuť šunky, 
konzistenci, případně vůni. Co se balení 

týče, nejpraktičtější a k letním svačinám či 
cestování nejvhodnější se jevilo klasické 
„trojúhelníčkové“ balení ve staniolu. Výrobek 
Tany ve válečku je podle nás krokem vedle, 
ne lákavou inovací. A plastová vanička 
produktu Karlova Koruna je jako způsob 
balení dobře použitelná, pokud se gramáž 
přizpůsobí velikosti krabičky. Nezbude tak 
značný volný prostor, který v zákazníkovi 
vyvolává pocit, že kupuje vzduch.
Na první pohled je patrný rozdíl oproti 
minulosti, kdy sýr obsahoval poctivé kousky 
šunky a byl obtížně roztíratelný. Dnes se 
některé vzorky dají mazat jako máslíčko, což je 
sice chvályhodná vlastnost, ale nic nevypovídá 
o kvalitě a je především dána hodnotou 
obsažené sušiny. A když už si zákazník chce 
pořídit sýr se šunkou, optimisticky očekává, 
že tam šunka opravdu bude. A že bude 
i vidět a cítit. Až na poslední dva sýry tomu 
tak naštěstí v alespoň minimální podobě 
bylo, obvykle stopové množství šunky jsme 
nakonec vždy nalezli, i když někdy téměř 
s pomocí lupy. Vyloženě šunkový, tedy se 
znatelnou masovou příchutí, byl však pouze 
vítěz testování. U ostatních vzorků jsme se jen 
udiveně ptali, proč mají v názvu šunkový, když 
na rozdíl od jiných příchutí po šunce nevoní 
ani nechutnají, nebo jen nepatrně.

Lehce uzený vítěz
Obsah šunky se pohyboval od 5 do 10 %, 
a i když se vítěz nemůže pochlubit zrovna 
nejvyšším množstvím této ingredience, způsob 
zpracování jej i přesto katapultoval na první 
místo. Šunka, tedy spíše její uzená varianta, 
byla v tomto výrobku cítit tzv. na první dobrou. 
S klesajícím pořadím se ztrácí také přítomnost 

šunky, chuti, konzistence i vhodnost balení. 
Na posledním místě našeho žebříčku 
nalezneme jen netypicky nasládlou pastu, 
kterou navíc musíme spotřebovat ihned, 
jakmile ji otevřeme. Hodně rychle totiž ztrácí 
i to málo z dobrých senzorických vlastnosti, 
o které se (snad) snaží. 

Tavené sýry mají větší 
trvanlivost než ostatní sýry 
a do karet jim hraje také 
odolnost při skladování při 
vyšších teplotách, proto patří 
k oblíbeným potravinám, 
které si bereme na letní 
dovolené či prázdninové 
výlety. Svědčí o tom 
i statistiky – s průměrnou 
roční spotřebou okolo dvou 
kilogramů na osobu patříme 
ke světové špičce.

Hledá se  
šunka v sýru, 
zn. zoufale

Název  Veselá kráva

Výrobce  Sýráreň Bel Slovensko
Zakoupeno Žabka 
Cena za balení 36,90 Kč/140 g 
Cena za 1 kg 264 Kč
Složení: mléko, sýry, 5,5 % šunka (vepř. 
maso, voda, sůl, konz. látka: E250, dextroza, 
stab.: E451, zahuš.: E407, antioxidant: E301), 
mléč. bílk., tavící soli: E452, E450, E331, E339, 
máslo, aroma, kouř. aroma, sůl, regulátor 
kyselosti: kys. citronová 

Výrobek klasického designu je díky niti  snadno 
otvíratelný. Obsahuje osm samostatně bale-
ných porcí, což je pro spotřebitele nejprak-
tičtější způsob balení. Roztíratelnost sýra je 
velmi dobrá. Chuť šunky je dostatečně zřetelná 
a příjemná, i když samotné kousky jsou okem 
nepostřehnutelné. Sýr po uzené šunce ale 
poměrně výrazně voní a chutná, i když patrně 
především díky dochucovadlům. Vítězem se 
tento sýr stal především proto, že chuť šunky je 
v něm nejvíce rozeznatelná.

1.VÍTĚZ
TESTU
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Název Apetito se šunkou

Prodávající  TPK, spol. s r.o.,  
vyrobeno v ČR

Zakoupeno Penny 
Cena za balení 34,90 Kč/165 g 
Cena za 1 kg 212 Kč
Složení: sýry, mléko, voda, máslo, 7,5 % šun-
ka [75 % vepř. maso, voda, sůl, konz. E250, 
extrakt vepř. bílk., směs koření (koření, oleje, 
extrakty kvasinek)], smetana, mléčné bílk., 
tav. soli (E331, E450, E452, E339), stabil. (kara-
genan, kukuř. škrob), šunk. aroma, sůl, regul. 
kyselosti kys. citr., aroma

Název  Madeta Lipno  
se šunkou

Výrobce  Madeta
Zakoupeno Penny 
Cena za balení 29,90 Kč/135 g 
Cena za 1 kg 222 Kč
Složení: sýry, 10 % šunky (60 % vepř. maso, 
voda, škrob, dextroza, stabilizátor: difosforeč-
nany a trifosfor., zahušť.: karagenan, xantan, 
antioxidant E301, aroma, sůl, konzervant 
E250), voda, máslo, tvaroh, podmáslí, tav. soli 
(E339, E450, E452), rostl. vláknina, karagenan

Název  Boni Tavený sýr  
se šunkou

Výrobce  Tany Nýrsko
Zakoupeno Penny 
Cena za balení 19,90 Kč/150 g  
Cena za 1 kg 133 Kč
Složení: voda, sýry, 5 % šunka (82 % vepř. 
kýta, voda, sůl, dextroza, gluk. sirup, vývar 
(voda, vepř. kosti a maso, želatina, mrkev, 
pórek), aroma, koření, antioxidant: E316, 
konz.: E250, reg. kyselosti: E325, stabil.: 
E450, E451), syrov., máslo, mléko, tav. soli: 
E452, E450, E341, E339, kukuř. škrob

Název  Tavený sýr se šunkou 
Vltava

Výrobce  Madeta
Zakoupeno Penny 
Cena za balení 29,90 Kč/140 g  
Cena za 1 kg 214 Kč
Složení: sýry, voda, máslo, 7 % šunky 
(60 % vepř. maso, voda, škrob, dextroza, 
stabilizátor difosforečnany a trifosforečnany, 
zahušťovadlo, karagenan, xantan, antioxidant 
E301, aroma, sůl, konzervant E250), podmáslí, 
tav. soli (E339,E450,E452), karagenan

Název  Tany Šumavský sýr se 
šunkou

Výrobce  Tany Nýrsko
Zakoupeno Penny
Cena za balení 9,90 Kč/ 90 g
Cena za 1kg 110 Kč
Složení: voda, máslo, sýry, 5 % šunka (82 %  
šunka, voda, sůl, dextróza, gluk. sirup, vývar 
(voda, vepř. kosti a maso, vepř. želat., mrkev, 
pórek), kouř. aroma (může obsahovat stopy 
ořechů), koření, antiox.: E316, konz. E250, regul. 
kys.: E325, stabil.: E450, E451), syrovátka, mléko, 
stabil.: kukuř. škrob, tav. soli: E452, E450

Název  Tavený sýr se šunkou 
Karlova Koruna

Výrobce  Laktos
Zakoupeno Penny 
Cena za balení 17,50 Kč/130 g 
Cena za 1 kg 136 Kč
Složení: pitná voda, sýry, máslo, 10 % šunka 
(71 %  vepřové maso, bylinný extrakt, glukózový 
sirup, dextroza, amaranth mouka, extrakty ko-
ření, aroma), tvaroh, sušené odstředěné mléko, 
tavicí soli (E452, E4550, E339) 

Prostřední sýr v tomto balení se na testování 
dostavil lehce pošramocený, balení po třech 
kusech ovšem nabízí dostatek hmoty ke zkou-
mání i v tomto případě. Produkt obsahuje 
okem zřetelné kousky šunky, s její chutí už 
je to ale bohužel horší. Při degustaci zůstává 
v puse výrazná pachuť, která celý chuťový 
zážitek v podstatě anuluje. Roztíratelnost je 
také spíše průměrná. Z obalu navíc nevyplý-
vá, kdo je výrobcem, jistí si můžeme být jen 
českým původem. 

Sýr si nás získal znatelnými kousky šunky, takže 
jsme mu odpustili i fakt, že zmiňovaná ingredie- 
nce v chuti ani ve vůni není tak výrazná jako 
u prvního vzorku. Navíc –  10 % deklarované šunky 
je v kontextu ostatních vzorků pěkné číslo. Sýr je 
velmi tuhý a hutný, tím pádem poněkud obtíž-
něji roztíratelný. Mimo pořadí tohoto testu jsme 
ochutnali i sýr s příchutí niva (produkt obsahuje 
balení tří různých příchutí) a musíme uznat, že 
výrobky přinášejí přesně to, co deklarují –  nivová 
příchuť byla plná a jasně rozeznatelná.  

Výrobek obsahuje podobně jako Apetito tři 
kusy v balení, ale je zřetelně levnější, což se 
bohužel projevilo i na kvalitě. Sýr obsahuje 
velké kusy suroviny, která se snad dá považo-
vat za šunku, ovšem jako šunka tyto kousky 
nechutnají. Sýr bohužel nechutná ani po sýru 
a navíc má pachuť syrovátky. Povrch sýru se 
netypicky a lehce uměle leskne. Hledáte nějaké 
pozitivum? Sýr se poměrně snadno roztírá, což 
ho společně s ucházející konzistencí dostalo 
na alespoň předposlední místo.

Opět oblíbené klasické a typicky kulaté balení 
jde snadno a lehce otevřít a obsahuje prak-
tických osm kousků jednotlivě balených sýrů. 
Pozitivně hodnotíme zřetelné kousky šunky, 
s jejich chutí už je to ovšem trochu horší – 
není příliš výrazná. Plnost chuti tak příjemně 
dohání alespoň sýr, takže jako letní svačina 
nás nezklamal ani tento vzorek. Jen roztíra-
telnost je opět lehce obtížnější než u vítěze.

Při hodnocení nás neobměkčily ani obrázky idylic-
ké šumavské krajiny na obalu výrobku. Jsme také 
na pochybách, zda nečitelné výživové hodnoty 
uvedené malým bílým písmem na růžovém pod-
kladě odpovídají požadavkům na nové značení. 
Nevýhodou balení ve válečku je nutnost okamžité 
konzumace této pasty, která lehce chutná po sýru  
a obsahuje částice hmoty, které se dají považovat 
za šunku. Chuť je lehce nasládlá a celkově lehce 
sraženou konzistencí pasta připomíná taveňák 
naředěný vodou.

Na rozdíl od ostatních je sýr v plastové, nikoliv 
papírové krabičce. Gramáž sice odpovídá, ale 
u stěny balení se nachází vzduchová bublina, takže 
zde vzniká dostatek prostoru pro zákazníkův údiv. 
Konzistencí připomíná pomazánku, ovšem kousky 
šunky jsou zřetelně vidět i cítit na jazyku. Pokud 
bychom výrobek hodnotili v kategorii pomazánka,  
a umístil by se na lepším místě. Nicméně mezi tave-
nými sýry konzistencí neobstál. Jako ingredience 
při přípravě např. chlebíčků je však použitelný. 

5.

2.

6.

3.

7.

4.
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co byste měli vědět o šípku

S šípkovou růží se můžeme setkat i pod ná-
zvy psí růže, polní růžičky, růže trnová nebo 
šípina a v přírodě jí nalezneme na šedesát 
odrůd. Jako léčivý prostředek ji využívali již 
staří Řekové a Římané, neznámá nebyla ani 
ve starověké Evropě, kdy byla pěstována 
jako léčivá rostlina v klášterech. 
Na sběr plodů je nejlepším obdobím září a ří-
jen až do příchodu prvních mrazíků – mrazem 
přešlé plody už se sice kvůli ztrátě vitaminů 
a riziku zplesnivění nedoporučují k sušení, ale 

jsou výborné na přípravu marmelád, sirupu 
nebo na dekoraci. Šípky nalezneme na slun-
ných stráních, mezích nebo okrajích lesů. 
Vždycky sbíráme jen dobře vyzrálé (těsně 
před dozráním obsahují nejvíce vitaminu C), 
na omak tvrdé a patřičně vybarvené, tedy 
tmavě oranžové až červené a bez stopek. 
Doma šípky očistíme, osušíme a dáme 
schnout nejlépe na slunné stanoviště, kde 
je necháme přibližně měsíc. Pamatujeme 
ovšem na to, že čím déle se šípky suší, tím 
více vitaminu C ztrácejí. Průběžně je samo-
zřejmě kontrolujeme a odstraňujeme špatné 
kousky. To, zda jsou šípky již dostatečně 

usušené, poznáme, když jich pár rozdrtíme. 
Usušit je můžeme i v sušičce nebo v troubě, 
v tomto případě zvolíme co nejrychlejší 
sušení, při teplotě 60 až 80 °C. Po usušení 
se plody šípku skladují nejlépe v plátěném 
pytlíku nebo ve sklenici, kde by minimálně 
rok měly v pořádku vydržet. Po roce už se 
ovšem obsah vitaminu C v plodech prudce 
snižuje, spotřebovat bychom je tak měli co 
nejdříve. A až příští rok vykvetou na přelomu 
června a července šípkové růže znovu, nevá-
hejte a sesbírejte již okvětní lístky. Hodit se 
vám budou na přípravu účinného čaje proti 
žaludečním potížím.

Až vás někdo pošle k šípku, 
nenadávejte mu. Hezky mu 
poděkujte a vyražte k šípkové 
růži. Její červené plody jen 
tak nepřehlédnete a mezi 
trnitými větvemi se skrývají 
drobné, jasně červené plody, 
jejichž příznivé působení 
na zdraví člověka popsal už 
anglosaský herbář z 11. století 
a jež byly nedílnou součástí 
lidového léčitelství. Jak 
mohou pomoci i vám?

Šípek,  
dítě plané růže  
s léčitelskými schopnostmi
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock
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co byste měli vědět o šípku

Léčivá omáčka
Plody šípku obsahují velké množství 
vitaminu C a A, dále vitaminy K, B1, B2 a B3 
a cenné minerální látky, jako jsou rutin, fo-
sfor, vápník nebo draslík, dále karotenoidy, 
flavonoidy, organické kyseliny a pektin. Dří-
ve se šípky používaly jako prostředek proti 
kurdějím. Nejznámějším lidovým léčivým 

produktem je ale pravděpodobně oblíbený 
šípkový čaj, který povzbudí naši imunitu 
v podzimních a zimních měsících. 
Z červených plodů se však dá vyrobit mno-
hem více než čaj – vyzkoušet můžete třeba 
šípkové víno, marmeládu, kompot nebo si-
rup, který zahání nachlazení, horečnaté stavy 
i obtíže močových cest. Trápí vás paradentóza 
nebo onemocnění dásní? Nápoje z šípku jsou 
díky blahodárné kombinaci vápníku, rutinu 
a vitaminu C tím nejlepším přírodním lékem, 
který byste měli vyzkoušet – tiší nervový 
systém, působí proti bolesti a povzbuzuje 
imunitu. Šípek se neztratí ani ve vybranější 
kuchyni – jaký by to byl podzim bez klasiky, 
tedy šípkové omáčky s kančím masem?

Dva způsoby přípravy šípkového čaje
Čerstvé nebo usušené šípky rozdrtíme 
a namočíme přes noc do vody. Nálev potom 

zahřejeme na 90 až 95 °C a chvíli prohřívá-
me. Scedíme a dochutíme podle libosti, 
například medem. Na scezení šípkového 
čaje je třeba použít co možná nejjemnější 
sítko, neboť jemné chmýří ze semen může 
po vyluhování vyvolat svědění ústní a krč-
ních sliznic. Tímto způsobem připravený čaj 
si zachovává většinu vitaminů.
Druhým způsobem je vařit sušené šípky 
(množství přibližně dvou hrstí) ve dvou 
litrech vody asi půl hodiny. Změklé šípky 
přitom průběžně rozmačkáváme. Odvar 
scedíme, a buď ihned podáváme, nebo 
přelijeme dalším litrem vody a dále vaříme. 
Nálev je lahodný, ale neobsahuje již takové 
množství vitaminů. Při přípravě čaje nepou-
žíváme kovové 
nádobí, neboť 
by snížilo 
obsah vita-
minů. 

Ingredience: 1 kg zralých šípků, 2 l vody, 1 kg cukru krystal, 
20 g kyseliny citronové

Postup: Z šípků odstraníme černé konce. Plody roz-
mixujeme tyčovým mixérem a zalijeme je vodou. 
Necháme několik hodin louhovat. Směs vaříme 

na mírném ohni asi 10 minut. Poté přecedíme 
přes plátno nebo utěrku, abychom se zbavili 
všech zrníček. Do šťávy přimícháme cukr a při 
teplotě 70 ºC mícháme, dokud se zcela neroz-

pustí. Horkou tekutinu nalijeme do připra-
vených sklenic a necháme vychladnout.

ŠÍPKOVÝ SIRUP

Ingredience: 1 kg šípků, 1 pomeranč, 1 kg cukru, 250 g jab-
lečného pyré, 5 g kyseliny citronové, 1 lžička skořice
Postup: Šípky očistíme, rozpůlíme, zalijeme vodou a vaří-
me přibližně 15 minut. Jakmile jsou šípky uvařené, je nutné 
propasírovat je přes jemné plátno. Přidá-
me jablečné pyré, pomerančovou kůru 
i šťávu, skořici a kyselinu citrono-
vou. Všechny ingredience důkladně 
promícháme a asi 10 minut vaříme. 
Přisypeme cukr do zhoust-
nutí. Hotovou marmeládu 
plníme do skleniček, které 
sterilujeme dvacet minut 
při teplotě 80 °C.

ŠÍPKOVO-JABLEČNÁ 
MARMELÁDA

 INZERCE

•  zlepšuje imunitu
•  čistí močové cesty
•  snižuje hladinu cholesterolu
•  léčí aterosklerózu
•  pomáhá při ledvinových kamenech
•  ulevuje při bolestivé menstruaci
•  má vliv na normální srážlivost krve
•  přispívá ke zdárné rekonvalescenci
•  má povzbudivé účinky
•  zlepšuje růst kostí po zlomeninách
•  pomáhá při avitaminóze
•  působí detoxikačně
•  upravuje střevní mikroflóru po užívání 

antibiotik
•  pomáhá při bolestivosti kloubů

PROČ VYRAZIT  
NA ŠÍPEK?

Poradna: SÝRY
Odpovídá:
Veronika Jandová,  
nákupčí mléčného 
sortimentu 
ve společnosti Tesco

Jak vybrat správný sýr?
Abyste si na  sýru opravdu 
pochutnali, je důležité nepod-
cenit jeho výběr. Ten záleží 

na tom, jaký druh sýra máte rádi. Vybrat si můžete z celé škály od čer-
stvých, měkkých až po  tvrdé sýry. Zaměřovat se nemusíte jen na sýry 
z kravského mléka, ale také z ovčího nebo kozího. Hodně sýrů je vyrobe-
no z kombinace několika druhů mléka. Obvykle platí, že sýr je chutnější, 
když zraje ve velkých bochnících. Sýr ukrojený z bochníku přímo v obcho-
dě bývá obvykle cenově výhodnější než sýr balený u výrobce. Pokud si 
kupujete právě balený sýr, neexistuje žádné jiné pravidlo, než číst složení 
na etiketě. V takovém případě byste se měli zaměřit především na obsah 
tuku a soli. 

Jak sýr skladovat? 
Nejlepší je uchovávat sýr v  chladničce při teplotě od  +2 °C do  +8 °C. 
Po rozbalení je velmi důležité znovu sýr správně zabalit. Pokud ho nemů-
žete zabalit do původního obalu, použijte alobal, nemastný pečicí papír 
nebo prodyšnou potravinářskou folii. Nikdy nepoužívejte vzduchotěsné 
nádoby, protože sýr musí „dýchat“. Pro zachování správného aroma vždy 
zabalte různé druhy sýrů odděleně.

Jaká je trvanlivost sýra? 
Dobře zabalený sýr můžete v chladničce skladovat 2-3 dny. Skladujete-li 
sýr v chladničce, vyndejte jej zhruba půl hodiny před konzumací a nechte 
při pokojové teplotě, aby uvolnil vůni a získal správnou chuť. U sýrů bale-
ných od výrobce pečlivě sledujte informace na etiketě a dobu trvanlivosti. 
Pokud například na sýru objevíte plíseň, vyhoďte jej. 
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PR článek
Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny

Za pravý poklad Inků lze určitě pokládat 
brambory, které Indiáni pěstovali ve dvou 
rozdílných oblastech – na vysokohorských 
pláních And v Peru a Bolívii a na úzkém 
pobřeží Chile a přilehlém ostrově Chio. 
Brambory byly s největší pravděpodobností 
do Španělska přivezeny z Kolumbie nebo 
Peru kolem roku 1565 a až později se rozší-
řily dál po Evropě.

Pokud by bylo možné v té době aplikovat 
současnou legislativu EU, byly by brambory 
označeny jako „nová potravina“, protože 
předtím je Evropané nikdy nejedli. Však 
s tím měli trochu problém, neboť si mysleli, 
že je jedlá jen jejich nadzemní část. Bram-
bora byla zpočátku pěstována jako okrasná 
rostlina v zámeckých zahradách. Nyní jsou 
brambory s více než 1 300 odrůdami nejpěs-
tovanější zeleninou na světě (přibližně 270 
milionů tun ročně) a tvoří základ stravy lidí 
po celém světě. Jídel z nich je nepočítaně.

Nejlepší potravinový koncentrát
Brambory jsou plnohodnotnou potravinou, 
která poskytuje kvalitní sacharidy a proteiny. 
Chybí jim jen tuky, provitamin A, vitamin 
E, vápník a vitamin B12. Ostatní živiny jsou 
v nich ale zastoupeny v dostatečném množ-
ství. Škrob z brambor je lehce stravitelný 
a nezpůsobuje plynatost. Hlízy jsou dostateč-

ným zdrojem proteinů s vysokou biologickou 
hodnotou a ideálním poměrem všech amino-
kyselin potřebných k tělesnému růstu. 
Jsou bohaté na komplex vitaminů B, pře-
devším B1 a B6. Mají vysoký obsah draslíku 
a malý obsah sodíku, což je prospěšné pro 
osoby, které trpí hypertenzí a kardiovasku-
lárními chorobami. Jsou chudé na vápník, 
ale obsahují železo, fosfor, hořčík, zinek, 
měď, mangan a další stopové prvky. Dva 
středně velké brambory (300 g) pokryjí 
téměř jednu pětinu denní potřeby vlákniny. 
Říká se, že jsou nejlepším přítelem žaludku, 
protože jejich konzumace navozuje příjemný 
pocit sytosti. Brambory dokážou částečně 
neutralizovat kyseliny, což se neprojevuje 
jen v žaludku, ale také v krvi a moči.

Přírodní sedativum
Díky své měkké struktuře nezatěžují 
žaludek. Při výzkumech bylo zjištěno, že 
brambory obsahují malé množství benzodi-
azepinů, tedy látek, které se kvůli sedativ-
nímu účinku přidávají do léků, například 
do valia, u nás známého pod názvem 
Diazepam. Brambory zklidňují žaludek, ale 
pomáhají i při zvýšené kyselosti, gastritidě, 
vředech, žaludeční neuróze a při trávicích 
obtížích obecně. Je ale třeba dávat pozor, 

Pomalu přichází podzim a s ním i obvyklá sklizeň brambor. 
Podívejme se však na tuto zcela běžnou a pro většinu lidí 
nezajímavou rostlinu okem současných odborníků na výživu. 
Oloupejme pomyslnou slupku brambor a nahlédněme pod 
pokličku hrnce při jejich vaření.

Nenápadné zlato 
české kuchyně 
Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock
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téma měsíce

abychom jejich léčivý účinek neznehodno-
tili nesprávnou přípravou (fritováním nebo 
používáním koření) či kombinací s potra-
vou, která má na žaludek negativní vliv, 
jako jsou smažená jídla.

Bramborami proti infarktu
Brambory je vhodné kombinovat s obilím, 
respektive kukuřicí. Aby nemizel vitamin 
C, je lepší, když je vaříme v páře. Plody 
pomáhají při arterioskleróze, srdeč-
ní slabosti, angině pectoris či infarktu 
myokardu a hypertenzi, protože obsahují 
malé množství tuků a sodíku a jsou naopak 
bohaté na draslík, který se podílí na snižo-
vání krevního tlaku. Mají alkalizující účinek, 
díky kterému se z krve a moči odstraňují 
toxické kyseliny a současně tím ulehčujeme 
práci ledvinám. Strava bohatá na brambo-
ry, takzvaná bramborová dieta, prospívá 
při metabolické acidóze, zvýšené hladině 
kyseliny močové, dnové artritidě a ledvino-
vých kamenech. 
Brambory obsahují komplexní sacharidy  
(škrob), které se během trávení ve střevech 
přeměňují na glukózu tři až čtyři hodiny. 
Proto nezpůsobují náhlé zvýšení hladiny 

krevní glukózy, 
k němuž 

dochází 
 

při metabolismu monosacharidů, a jsou 
vhodné pro diabetiky. Hlízy jsou bohatým 
zdrojem mnoha minerálních látek a sto-
pových prvků – například železa, mědi, 
draslíku, hořčíku, zinku, fluoru, chromu či 
sodíku. Pokud někoho trápí překyselení 
žaludku, pomůže mu, když před každým 
jídlem spolkne několik lžic syrové brambo-
rové šťávy. Ta totiž obsahuje velké množství 
zásaditých látek.

Spousta vitaminu C
Brambory jsou jedním ze zdrojů vitaminu C, 
který je skvělým antioxidantem, jenž chrání 
před oxidativním stresem a tvorbou volných 
radikálů a přispívá také k prevenci proti 
nádorovým i jiným onemocněním. Céčko je 
nezbytné pro správné využití některých jiných 
důležitých látek v našem těle, například ko-
lagenu. Díky vitaminu C se podařilo vymýtit 
kurděje a dnes je využíván jako pomocník při 
infekčních zánětlivých onemocněních.

Skvělý pomocník při hubnutí
Není pravda, že by brambory způsobovaly 
obezitu. Právě naopak – vyvolávají pocit 
nasycení, a tím zabraňují přejídání. Jsou 
bohaté na vitaminy skupiny B, které pomá-
hají metabolizovat sacharidy, a na minerály, 
které brání zadržování tekutin v tkáních. 
Brambory obsahují i bílkoviny, proto jsou 

vhodnou potravinou pro vege-
tariány i lidi s dietou. Tato 

plodina obsahuje velmi 
malé množství kalorií, 
a proto si brambor 

můžete 

dát na talíř víc než třeba těstovin. Pro pří-
klad: 250 g uvařených brambor obsahuje jen 
556 kJ, ale když si z 250 g brambor uděláte 
hranolky, sníte až 2 570 kJ. Právě brambory, 
kukuřice, ovesné vločky a zelenina jsou pro 
hubnutí zvlášť vhodné. 

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Kvalita potravin
České technologické platformy 
pro potraviny.

•  Namočíme-li brambory na 20 minut do studené vody, vylouhuje se část škrobu 
a brambory nebudou mazlavé. Leč se škrobem vylouhujeme i vitaminy, zejména důle-
žitý vitamin C (až 60 %). Vaříme-li je ve slupce, pak jsou jeho ztráty menší (cca 10 %). 

•  Chuť starých brambor vylepšíme, když k nim do hrnce přihodíme libeček nebo celero-
vou nať.  

•  Ve slupce vaříme jen brambory mladé. Slupka starších brambor obsahuje látky, které 
nám příliš neprospívají. 

•  Přesolenou polévku nebo omáčku zachráníme vložením syrové oloupané brambory – 
spolehlivě do sebe sůl natáhne. 

•  Když chceme mít smažené brambory uvnitř vláčné a přitom na povrchu křupavé, 
smažíme je nadvakrát. Nejprve zvolna odpaříme vlhkost, necháme olej okapat a před 
podáváním je znovu prudce dosmažíme. 

•  Bramborové knedlíky nebudou oslizlé, když je před vhozením do vody lehce obalíme 
v suchém škrobu (Solamyl). 

•  V domácnosti s kamny slupky nevyhazujeme, ale použijeme je jako topivo. Zabraňují 
tvoření sazí a čistí kamna i komín.

Rady a postřehy

BERNSKÉ BRAMBORY 
Doba přípravy: 40 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 4 brambory, 1 vejce, 100 g se-
kaných mandlí, 10 g másla, sůl, 1 vejce, 
30 g hladké mouky, 50 g strouhanky, 30 g se-
kaných mandlí, olej na smažení

Postup: Brambory dáme vařit ve slupce. 
Uvařené oloupeme, najemno nastrouháme 
a dáme na rozehřáté máslo. Pomalu míchá-
me tak dlouho, dokud se směs nepřestane 
lepit. Přidáme nasekané mandle a sůl. Směs 
necháme vychladnout a přidáme jedno 
vejce. Dobře promícháme a necháme v chla-
du. Vytvarujeme kuličky o něco větší než 
hroznové víno. Obalíme je v mouce, vajíčku 
a ve strouhance promíchané s mandlemi. 
Kuličky smažíme ve fritovacím hrnci. Tip: je 
dobré dát kuličky před obalením na chvilku 
do mrazáku.
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V kuchyni nezažívám  
bojové stavy nouze
„Co nadělám, se svým ostře řezaným 
obličejem se kladných rolí jen 
tak nedočkám,“ směje se herec 
Vladimír Marek, když přijde řeč 
na jeho filmografii plnou zloduchů 
nejrůznějšího ražení. Rozhodně 
se neostýchejte pod dojmem 
z jeho záporáckých rolí 
usednout s Vladimírem 
ke společnému stolu. 
Objevíte v něm 
zábavného, 
kultivovaného 
společníka 
s velkým 
rozhledem.

www.svetpotravin.cz38
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Váš otec byl kuchař. Přineslo mu toto po-
volání nějakou profesní deformaci? 
Nevzpomínám si na žádnou, přitom se 
doma v kuchyni samozřejmě také činil. Naši 
to měli rozdělené. Táta nakupoval a vařil, 
maminka uklízela, prala a šila.
 
Vedl Vás otec k vaření? 
Rozhodně nevedl, ale rád jsem se mu 
koukal při vaření pod ruce a občas jsem 
se na něco zeptal. Takže k vaření jsem se 
vedl já sám. Myslím, že táta z toho měl 
zjevnou radost.

Padesátá léta, v nichž jste vyrůstal, u nás 
velkému gurmetství nabídkou v obcho-
dech nepřála. Bojoval s tím otec?
Jak si tak vybavuji, snažil se vařit pestře 
z toho, co bylo k mání. Nikdy se mi nezdá-
lo, že by s něčím bojoval. Táta si s danou 
situací prostě věděl rady jako každý vyni-
kající kuchař. 

Kdy jste na sebe jako na kuchaře začal být 
pyšný Vy?
Přímo o pýše bych snad ani nehovořil, ta to 
nikdy nebyla. Nicméně jako každý, kdo se 
kdy postavil ke sporáku, mám pochopitelně 
velkou radost pokaždé, když vidím, že mým 
strávníkům chutná.

Ale určitě máte nějakou svou specialitu… 
To ano. Myslím, že za ni můžu považovat 
svíčkovou na smetaně.
 
S čím se naopak dodnes v kuchyni mar-
ně perete? 
V kuchyni se ze zásady neperu. Já tam 
chodím vařit, a protože to, co hodlám vařit, 
umím, nedochází k žádným bojovným 
stavům nouze.

Přepadne Vás někdy v obchodě nostal-
gie po zboží, které pamatujete z dětství 
či dospívání a které už navždy zmizelo 
z regálů?
Nejsem na nějaké velké ohlížení. Jediné, 
co sentimentálně opravdu postrádám, jsou 
fialkové bonbóny. Pamatujete si na ně? 

Bohužel ne. Nestal jste se ani kuchařem 
po otci, ani knihkupcem, jímž jste se 
vyučil. Jak jste se vlastně ocitl na DAMU 
na oboru loutkoherectví?
Na začátku této dlouhé cesty stojí věc, 
která předurčila, co bude mou celoživotní 
láskou a povoláním. Tou bylo rodinné 
loutkové divadlo s krásnými marionetami 
firmy Münzberg, přechovávané u babič-
ky a dědečka. Byl jsem ještě zlatovlasé 
pachole, rodiče mi hráli pohádky a já zíral. 
Od té chvíle už mě žádné jiné hračky neza-
jímaly. Všude jsem budoval divadla nebo 

divadlíčka, rozvěšoval opony a vytvářel 
jevištní iluze do chvíle, kdy se o ty špagát-
ky, provazy či nitě někdo z rodiny málem 
přerazil. A pak jsem jednou pod vánočním 
stromkem našel divadlo, které mi vyrobila 
celá rodina. Dědeček zkonstruoval kostru, 
maminka s babičkou ušily mnoho opon, 
táta se postaral o osvětlení. To bylo to 
zásadní uhranutí divadlem, které mě pro-
vází do dnešních dnů. Děkuji za ně svým 
rodičům. Svému rodinnému divadlu.

Dlouhých 17 let jste strávil u Josefa Krofty 
v jeho mezinárodně proslulém souboru 
Drak. Jak na tu éru vzpomínáte? 
Josef Krofta tenkrát angažoval celý náš ročník, 
když se na nás předtím zajel podívat do kla-
denského loutkového divadla. Léta v Draku 
považuju za tu nejvyšší divadelní školu. Teprve 
tam jsme docenili poučku, že divadlo je záleži-
tost kolektivní. Bez vzájemné inspirace nemá 
valný význam, na každém komponentu záleží. 
Hrát v Draku byl splněný sen.
 
V jednom rozhovoru jste řekl: „Dnes snáze 
a rychleji ukážu na mapě, kde jsem ve svě-
tě nebyl, než naopak.“ Máte se svými 
cestami s Drakem spojené také gastrono-
mické vzpomínky? 
Samozřejmě, ty mě nemohly s mojí povahou 
minout. Zvědavost mě vedla k ochutnání toho, 
co bylo pro tamější kuchyň vždycky tím nej-
lepším a nejtypičtější. Ochutnal jsem skutečně 
všechno možné, hmyz či plazy nevyjímaje.

Opravdu jste se nikdy nezalekl ničeho, co 
Vám předkládali k jídlu?
Věřte mi, opravdu ne. Moje zvědavost totiž 
vždy byla silnější než pud sebezáchovy a já 
se nechával rád překvapit. První exotický zá-
žitek, který mám dodnes v paměti, bylo se-
známení s Japonskem a jeho kuchyní. Do té 

doby jsem netušil, jak dobrým pokrmem je 
sushi nebo různé plody moře pojídané zasy-
rova. Zájezd do Japonska mě ovlivnil oprav-
du zásadně, zdaleka ne jen gastronomicky. 
Jejich kultura a tradiční divadlo zejména mě 
uhranuly na celý život. 

Které z četných vystoupení v zahraničí se 
Vám nikdy nevymaže z paměti?
Určitě naše první představení ve Spojených 
státech amerických.         

SVÍČKOVÉ ŘEZY S PEPŘEM 
A ČESNEKEM
Doba přípravy: 60 minut, na 6 porcí

Ingredience: 6 plátků svíčkové (nebo tzv. fa-
lešné svíčkové), 150 g másla, 1/2 kostky drů-
bežího bujónu, 3 stroužky česneku, 1 lžička 
jakéhokoli pepřového koření, vegeta, sojová 
omáčka, majoránka, polohrubá mouka

Postup: Maso lehce naklepeme, osolíme 
a ochutíme pepřovým kořením. Plátky masa 
orestujeme na rozpáleném másle. Vložíme 
do pekáčku, posypeme nasekaným česne-
kem a zalijeme výpekem z masa s trochou 
vody. Přidáme drůbeží bujón, majoránku, 
sojovku. Přikryté dáme do vyhřáté trouby 
a dusíme do změknutí. Poté vyndáme maso, 
do pekáčku přidáme opět trochu vody, za-
hustíme moukou, přidáme vegetu, osolíme 
a vrátíme maso zpět do omáčky. Podáváme 
ideálně s bramborem nebo rýží.

V muzikálové Johance z Arku Vladimír hraje hned několik rolí najednou. Například šaška krále Viléma Čoka.



 INZERCE
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Byli jsme hosty festivalu Puppeteers of 
America. Hráli jsme před obrovským hle-
dištěm na monstrózním jevišti, na němž 
se dekorace k Šípkové Růžence skoro 
ztrácely, přestože byly poměrně masivní. 
Nezapomenu na ty neutišitelné standing 
ovations na konci. Na následnou reprízu 
se někteří diváci dokonce slétali soukro-
mými letadly, takovou pověst si inscenace 
stačila rychle vydobýt!

Vraťme se k prostřenému stolu. Jak byste 
charakterizoval svůj vztah k jídlu? 
Rozhodně mohu říci, že jsem dobrý, na-
prosto nevybíravý strávník. Ze mě musí mít 
každý kuchař radost.

Celá léta Vás známe stejného, jako byste 
snad nikdy nepřibral ani deko. Skrývá se 
za Vaší postavou neustálá dřina a odříkání? 
Kdepak dřina, za tím jsou naštěstí geny. Muži 
z maminčina rodu byli vždy štíhlí.

Co vedle jídla Vám udělá radost?
Klid a sklenka whiskey.

Kde Vás můžeme vidět v nové divadelní 
sezóně?
Přes prázdniny jsme ještě dohrávali inscenaci 
Zkrocení zlé ženy, která měla letos na Letních 
shakespearovských slavnostech derniéru, 
a v nové sezoně vás můžu pozvat na několik 
pražských scén. V Divadle Kalich hraji ve dvou 

krásných muzikálech autorské dvojice Ondra 
Soukup & Gábina Osvaldová: Mauglí a Johan-
ka z Arku, s ní jsme na sklonku minulé sezóny 
oslavili dokonce už patnáct let od premiéry, 
plus v muzikálovém dramatu Dana Landy 
Tajemství. V Divadle Hybernia se bude nadále 
uvádět výpravný muzikál Antoinetta – králov-
na Francie. Pokud jde o činohru, dále hostuji 
v Rokoku v čapkovských Věštkyních, vraždách 
a jasnovidci a v Divadle Na zábradlí v Kabare-
tu Kafka.

Mohl byste na rozloučenou prozradit své 
životní motto, máte-li nějaké?
Moudrý člověk netrpí. Jen se nachází v situa-
ci, kterou by jiní označili jako zoufalou. 

www.studentagency.cz
* Cena včetně všech poplatků, platná v době tisku.

K letence zajistíme kompletní servis:
· ubytování · pojištění · víza · pronájem aut 
· parkování u letiště · dárek k letence

ŽENEVA
od 2 440 Kč *

letenka tam i zpět

DUBAJ
od 6 740 Kč*

letenka tam i zpět

Létejte s námi 
                 do celého světa

KDO JE VLADIMÍR MAREK
Vystudoval loutkoherectví na DAMU. Sedmnáct let byl v angažmá v divadle 
Drak, další řadu let strávil v Divadle Na zábradlí (Strýček Váňa, Racek, Cabaret 
aj.), nyní působí na různých scénách. Vedle velkého počtu činoherních inscena-
cí si zahrál v mnoha muzikálech. Točí pro televizi (Clona, České století, Cukrár-
na, Expozitura, Motel Anatema, Četnické humoresky aj.). Hrál např. ve filmech 
Czech Made Man, Hranaři, Kvaska, Musíme si pomáhat, Krvavý román, Svatba 
upírů, Pevnost, Už, Perníková věž. Natáčí rovněž pro zahraniční produkce (Se-
rena – USA, Muž, který se směje – Francie a mnohé další).
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Proč Vás ze všech světových kuchyní 
okouzlila právě ta mexická? 
V roce 1995 jsem vycestoval do zahrani-
čí, kde jsem poprvé navštívil mexickou 
restauraci. Do té doby jsem znal pouze 
podniky české, a proto mě zaujal koncept 
barevnosti latinského světa. Slíbil jsem si, že 
až bude šance, přesně takovou restauraci si 

u nás otevřu. V roce 1999 se mi to poštěstilo 
a od té doby provozuji mexické restaurace. 
V tuto chvíli sice máme plné ruce práce 
s provozem v Praze, který byl otevřen teprve 
v prosinci loňského roku, ale nebráním se 
ani další expanzi.
 
Kolikrát jste Mexiko navštívil? 
Čtyřikrát. Vždy, když tam letím, snažím se 
samozřejmě pobyt propojit s prací. V Mexico 
City máme semináře s místními kuchaři, 
kde se snažíme vzdělávat, posouvat tamní 
kuchyni dál a přenést ji do Evropy. Použí-
váme tradiční mexický způsob vaření, který 
fúzujeme s evropskými kuchyněmi. A  tím 
vycházíme vstříc širšímu spektru zákazníků.

Jaké je Vaše nejoblíbenější mexické jídlo?
Oblíbených jídel mám víc – enchilady, taca, 
burrita. A pak záleží na chuti konkrétní smě-
si, kterou tyto placky plníme. Pokud člověk 
mexickou kuchyni začíná poznávat, měl by 
si položit základní otázku – má být pokrm 
ostrý, nebo neostrý? Tím se tato kuchyně zá-
sadně rozděluje. Spousta lidí má představu, 
že obsahuje jenom chilli papričky, a proto 
je ostrá a nepoživatelná, což není pravda. 
Mexická kuchyně je rozmanitá a obsahuje 
i neostrá jídla, jde jen o to, jak se rozhodnu. 
A pak už se nechám unést. 

Upravují Vaši kuchaři pálivost jídel pro 
českého zákazníka, nebo se drží striktně 
původních receptů?  
Samozřejmě, že jsme původní recepty 
museli upravit. Je to podobné, jako když si 
Mexičan bude chtít dát svíčkovou se šesti 
knedlíky v Mexico City. Také se musí postup 
a ingredience upravit tak, aby výsledný po-
krm lahodil jeho chuťovým buňkám. Proto 
do určité míry jídla přizpůsobujeme i my.

Jak se běžně stravují Mexičané? 
Jedí tak jako celý latinský svět – večer spo-
lečně hodují u stolu plného jídla. Nikam ne-
pospíchají, neznají stres a jiné u nás běžné 
neduhy. Užívají si každý okamžik rodinného 
rituálu od předkrmu a salátů přes hlavní 
jídlo až po moučníky. K obědu si kvůli práci 
dopřejí jen jednodušší pokrm, ale večery 
jsou v Mexiku opravdu nádherné.

Máte ve své restauraci Mexičany jako 
zaměstnance?  
Momentálně ne, ale mám mezi Mexičany 
hodně známých, takže když je třeba něco 
konzultovat, není to problém. Stavíme 
především na kvalitních surovinách, které 
dovážíme přímo ze země původu. Chloubou 
jsou i naše vlastní tortilly, které vyrábíme 
na přístroji dovezeném z Mexika.       

Barevná, exotická, pestrá, 
rozmanitá a někdy také 
pekelně pálivá – taková je 
mexická kuchyně. O jejích 
chutích a vůních jsme si 
povídali s Radkem Kráslem, 
majitelem Pepe Lopez, 
největší mexické restaurace 
v Čechách, která má kromě 
své základny v Praze pobočky 
také v Chomutově a v Ústí 
nad Labem. Suroviny pro 
podávané pokrmy dováží 
přímo z Mexika a plánuje 
i vydání vlastní kuchařky.

Pijeme tequilu 
jako barbaři
Připravila Jana Uhlířová, foto archiv, shutterstock
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Vy sám vaříte, nebo jen dohlížíte?
Nevařím, jsem původem barman. Mám vztah 
spíše k barové kultuře, která je nedílnou 
součástí provozu. Kuchyni má na starost 
šéfkuchař a já na jídla dohlížím, abych viděl, 
jak vypadají a chutnají.

Jako barman mi tedy zodpovědně řek-
něte, jak je to s tou tequilou. Jak se má 
správně konzumovat?
Co se konzumace tequily týče, jsme my Češi 
barbaři. Žijeme v přesvědčení, že se správně 
pije se solí a s citronem, anebo nedejbože se 
skořicí a pomerančem. Je to ale jen marke-
tingový tah, který vznikl kdysi dávno, kdy se 
zaváděla Sierra a podobné tequily. Důvod, 
proč se podávala se solí a citronem, byl 
jediný – bylo třeba co nejvíce zamaskovat 
špatnou chuť nekvalitního produktu.  
Správně se tento nápoj pije vždy čistý 
a z degustačního skla. Je to kvalitní destilát, 
ke kterému se musí podle toho přistupovat. 
Mexičané tequilu konzumují i v míchaných 
drincích nebo v rajčatovém kořeněném 
nápoji Sangrita. Podobné situace nastává 
u mezcalu, bájného nápoje z Mexika. Ten je 
na pití komplikovanější kvůli nauzené a na-
kouřené atypické chuti, která ne každému 
vyhovuje. Ale našel si klientelu i mezi Čechy.

Navštěvují Vaši restauraci spíše zvědaví 
Češi, nebo kosmopolitní turisté? 
Díky lokalitě na Příkopech přichází 70 až 
80 % turistů. Ale máme zájem také o českou 
klientelu, a proto se snažíme pořádat různé 
akce, abychom mexickou kulturu předsta-
vili. V květnu jsme slavili Den nezávislosti, 
Cinco de Mayo, a na podzim chystáme 
Fiesta del Muerte, Svátek mrtvých. Ctíme 
tím mexické tradice.

Už jste vypozoroval, co si čeští hosté 
z této kuchyně nejvíce oblíbili?
Tacos, enchilady a burrita. V létě v ex-
trémních teplotách jdou na odbyt saláty, 
například osvěžující kaktusový laděný 
do sladkokysela nebo saláty s mangem či 
jahodami. V Mexiku se často snoubí ostrá 
chuť se sladkou, vyhledávané jsou třeba 
papričky jalapeño s čokoládou a další 
variace. Oblíbená je také naše soutěž 
o maxiburrito, které váží 1400 gramů, 
a když se vám ho podaří sníst do dvaceti 
minut, nemusíte platit. Zatím se o to po-
kusilo 20 lidí, z nichž deset uspělo. Najdou 
se i ohlasy, které kritizují naše barbarství. 
Uznávám, že soutěž nemá s kulinářským 
zážitkem nic společného, ale kdy se mů-
žete utkat s burritem? Sám jsem dokázal 
sníst třetinu a už jsem nemohl.

Jak dobré mají Češi znalosti o mexické 
kuchyni? Dokážou Vás něčím překvapit?

Překvapuje mě konkrétní neinformovanost 
zákazníků, kteří netuší, jak vypadá burrito, 
churros, fajita. V tomto ohledu se snažíme 
poskytovat informace a hostům výběr 
usnadnit. I když jsem proti fotografiím po-
krmů v jídelním lístku, protože mi evokují 
fastfood, plánujeme lístek ve formě tab-
letu, kde bude vedle názvu jídla uveden 
i obrázek. Nicméně tento problém nastává 
ve všech restauracích s atypickou kuchy-
ní. Když půjdete do provozovny thajské 
nebo indické a dáte si nudle, také už příště 
nemusíte vědět, zda jste měla skleněné 
nebo vaječné.

Jaký je podle Vás největší problém etnic-
kých restaurací v Čechách?
Zásadním problémem jsou suroviny. Když 
budete provozovat italskou restauraci, jste 
schopen ji zavážet dvakrát nebo třikrát 
týdně přímo z Itálie, protože je kousek. Ale 
když provozujete argentinskou, mexickou či 
brazilskou restauraci, je problém ji zásobo-
vat a vařit z kvalitních produktů, které mají 
původní země. Tím jsme odkázani na polo-
tovary v různých formách.

Jak složité je dneska vybrat personál 
do provozu?
Pohybuji se v oboru gastronomie už dvacet 
let a připadá mi, že shánět zaměstnance je 
každým rokem těžší. Pryč jsou sice doby, 
kdy si všichni mysleli: nedodělal jsem školu, 
nic neumím, půjdu dělat číšníka nebo točit 
pivo, abych se uživil. Nicméně potřebujeme 
kvalitní personál, který umí prezentovat jídla 
i vína, vyzná se v destilátech, zná baristické 
věci, a najít takové lidi není jednoduché. 
Vzdělávání personálu věnujeme hodně času, 
protože když jako zákazník přijdete do re-
staurace, první, co vás nějakým způsobem 
osloví, bude zaměstnanec provozu. Podnik 
může být skvělý, ale obsluhující personál 
může v hostovi zanechat takový dojem, že 
jej od další návštěvy odradí.                            
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z MexikaRECEPTY

Ingredience: 2 ks tortilly 12", 200 g brambor, 200 g choriza (čím 
kvalitnější, tím lépe), olivový olej, 140 g zakysané smetany, 100 g sýru 
čedar 

Postup
Omyté brambory vložíme na plech vysypaný hrubou solí, dáme do trouby 
a pečeme při 180 °C asi 1 hodinu. Poté brambory oloupeme a nakrájíme 
na kostky o velikosti 1 cm. Chorizo nakrájíme na kostičky. Na rozpálenou pánev 
nalijeme olivový olej a vložíme nakrájené brambory, které opečeme ze všech 
stran. K opečeným bramborám přidáme chorizo, které ještě krátce orestujeme 
kvůli uvolnění chuti ze salámu. Vše zasypeme nastrouhaným sýrem čedar, který 
necháme na pánvi zvolna rozpustit. Nakonec zjemníme zakysanou smetanou 
a dobře promícháme. Na pánvi si krátce předehřejeme tortilly, pak na ně vloží-
me směs a zabalíme. Burrito opečeme na pánvi ze všech stran do křupava. Při 
servírování můžeme burrito přelít ještě zakysanou smetanou.

BURRITO S OPEČENÝMI BRAMBORY A CHORIZEM 90 minut, 2 porce

Ingredience: vejce (2 celá a 1 žloutek), 185 g hladké mouky, 200 ml vody, 
40 g cukru, špetka soli, 50 g másla, 40 g cukru moučky, mletá skořice, 
80 g čokolády, 50 ml smetany 

Postup
Vejce vyklepneme do misky a zlehka rozšleháme. Do kastrolu dáme vařit 
vodu a přidáme máslo, cukr a sůl. Když se voda začne vařit, za stálého mí-
chání přisypáváme hladkou mouku, dokud se nevytvoří hladké těsto. Poté 
stáhneme těsto ze sporáku a necháme zchladnout. Do částečně vychlad-
lého těsta vmícháme rozšlehaná vejce. Připravené těsto vložíme do cuk-
rářského sáčku. Za pomocí hubičky hvězdicového tvaru o průměru 1 cm 
tvarujeme churros přímo do předehřátého oleje na 170 °C, kde smažíme 
asi 5 minut. Usmažený churros obalíme v moučkovém cukru smíchaném 
se skořicí. Podáváme s rozpuštěnou čokoládou se smetanou.

CHURROS 45 minut, 2 porce

SALÁT S KAKTUSEM A KOZÍM SÝREM
Ingredience: 200 g směsi salátů (ledový, rosso, frissé), 100 g rajčat, 
60 g červené cibule, 100 g kaktusových listů (lze použít i konzervované), 
140 g kozího sýra, 10 g koriandru, dresink: šťáva z jedné limety, 1/2 lžíce 
cukru, sůl, pepř, extra panenský olivový olej 

Postup
Omyté salátové listy natrháme na kousky. Přidáme rajčata nakrájená na kostky, 
cibuli na měsíčky, kaktusové listy nakrájené na proužky a lístky z koriandru. 
Vše promícháme. Do misky si vymáčkneme šťávu z jedné limety, přidáme cukr, 
osolíme a opepříme. Promícháme, abychom rozpustili cukr se solí. Za stálého 
míchání přidáváme olivový olej, dokud se nevytvoří emulze. Připravený salát 
opatrně promícháme s dresinkem a nandáme na talíře. Na pánev vložíme pečící 
papír, potřeme olivovým olejem a opečeme na kolečka nakrájený kozí sýr. 
Opečený sýr pak klademe na připravený salát.

30 minut, 2 porce
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příběhy jídla

Tatarský biftek má totiž mnohem ušlechtilejší 
původ – pochází z města romantického, skoro 
nejromantičtějšího, ze samotné Paříže. Na pře-
lomu 19. a 20. století si jej tady ale Pařížané 
a Pařížanky objednávali pod názvem americký 
steak a nejvíce jim chutnal se žloutkem, kapary 
a cibulí. Později si mlsné jazýčky oblíbily kom-
binaci masa s jiným typickým francouzským 
produktem, pěkně pálivou dijonskou hořčicí.

Mistři v dochucování
Kde se tedy vzal název „tatarský“, když 
po odjezdu kočovných nájezdníků už dávno 
usedl prach a historie tataráku se vůbec 
nezúčastňují? Důvod pojmenování této 
pochoutky je prozaičtější – název pochází 
z dalšího oblíbeného dochucovadla, které 
se k syrovému masu podávalo místo vajíčka 
– z tatarské omáčky. Chuť vejce ale zvítězila 
a omáčka zůstala pouze v názvu. 

Co se dochucovadel týče, přeborníky 
v jejich množství i kombinacích jsme právě 
my, Češi. Jedna teorie praví, že množství 
přísad, které si se naškrábaným syrovým 
masem mícháme až do chuťové kombina-
ce, která je nám nejmilejší, je pozůstatkem 
dob minulých. Tehdy totiž nebyl takový 
výběr a dostatek kvalitního vyzrálého ho-

vězího masa a chuť se přebíjela a dodávala 
právě nejrůznějšími druhy přísad. Ve vybra-
ných, dokonce michelinských restauracích 
jdou na tatarák zase úplně z druhé strany 
– k dochucení zde kuchaři používají pouze 
hořčičný olej, šalotku, kapary a žloutek. 
Nejnovější gastronomické trendy ještě 
velí nahradit oblíbené topinky hranolkami 
a zeleninovým salátem po francouzském 
způsobu, anebo k masu přidat nakládanou 
okurku, olivový olej a parmazán dle způso-
bu italského.

Na maso pozor
Kulinární pesimisté rádi poukazují na fakt, 
že velké množství přísad a koření má i dnes 
u tataráku jen zakrýt chuť nepříliš čerstvého 
masa a že i u takhle, dalo by se říci, su-
perjednoduchého pokrmu se dá hodně 
zkazit. Ano, v jednoduchosti je krása, ale 
nepatří právě dochucování a míchání na ta-
líři k obřadu, kvůli kterému si tento pokrm 
objednáváme a lépe vychutnáváme každý 
podle svého? Kombinace masové chuti 
a našeho oblíbeného koření (soli, pepře, 
červené papriky, kečupu, worcesterové 
omáčky, hořčice, chilli, cibule nebo vajíčka), 
to je přece požitek, kvůli němuž si biftek 
dopřáváme. Tatarák je také samozřejmě 
možné podávat již umíchaný podle chuti 
šéfkuchaře, ale většina vyznavačů syrového 
masa dává přednost vlastnímu „vaření“ 
na talíři v restauraci.

Také znáte tu až téměř romantickou historku o tatarských 
nájezdnících, kteří se stravovali syrovým hovězím masem? 
Maso si prý rafinovaně schovávali do vaků pod sedly koní, 
cestou se krásně naklepalo, prosolilo potem koní i divokých 
jezdců a pak už jen stačilo lehce dokořenit. Jednoduchá 
pochoutka, která dodává sílu, byla na světě. Hezká historka, 
že? Ale vězte, že to se slavným tatarákem bylo ve skutečnosti 
úplně jinak…

Syrová pravda  
o tataráku 
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock
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 INZERCE

Tatarák s koňakem
K přípravě syrového pokrmu by se ideálně 
mělo použít vyzrálé maso, a to svíčková, 
roštěnec, ořech nebo květová špička. 
Hovězí se velmi jemně rozmělní – naškrábe 
ostrým nožem po vláknech, naseká (v pří-
padě svíčkové), nastrouhá nebo namele 
– a podává se s již zmíněnými přísadami, 
které se s masem promíchají. Směs se pak 
podává ve formě bochánků se žloutkem 
umístěným uprostřed masa na velkém 
oválném talíři nebo dřevěném prkénku 
společně s topinkou a česnekem nebo ope-
čenými plátky toastového chleba. V oblasti 
přísad se fantazii meze nekladou, a tak je 
možné si biftek ozvláštnit také tabascem, 
koňakem, ančovičkami, kmínem, sardelka-
mi nebo citronem. Slepičí vejce lze nahradit 
menším a jemnějším vajíčkem křepelčím. 
Ať jsou ovšem ingredience sebevíc exotické, 
vždy by při výsledné chuti měla převládat 
chuť masa. Nechutná vám hovězí? Nepravý 
tatarák si můžete připravit také z lososa, 
tuňáka, okurek, rajčat, avokáda nebo 
červené řepy.

Raw food trochu jinak
Jak je to se zdravotní nezávadností tatará-
ku? V podstatě se jedná o pokrm z tepelně 
neupraveného masa a vejce, takže zde 
hrozí riziko přenosu parazitárních one-

mocnění. Proto bylo jeho podávání u nás 
dokonce v letech 1987 až 2001 zakázáno. 
O jeho rizikovosti se před dvěma lety 
přesvědčili strávníci na Opavsku, kteří se 
z hotové směsi na tatarák nakazili tasem-
nicí. Podmínkou zdravotně nezávadného 
použití výrobku totiž bylo jeho tepelné 
zpracování, které by ovšem způsobilo 
přerod tataráku na karbanátek.
Zdravotní riziko nám nehrozí, pokud je 
tatarský biftek připravený z kvalitních su-
rovin z důvěryhodného zdroje, restaurace 
jej nepřipravuje do zásoby, tedy neskladu-
je a ani nikam nepřeváží. Samozřejmostí 
je jeho příprava v restauraci těsně před 
podáváním zákazníkovi, a pokud si to zá-
kazník přeje, i jeho informování o původu 
a stáří masa, případně potvrzení o zdra-
votní nezávadnosti.
Pokud si pokrm připravujeme sami doma, 
měli bychom si být jisti kvalitou, popří-
padě čerstvostí základních ingrediencí 
(maso, vajíčka). Způsobem přípravy, 
který doporučuje i veterinární správa, je 
naškrábání masa, které by mělo zabránit 
riziku nákazy tasemnicí. Tatarák není 
jediné syrové jídlo, na jehož konzumaci 
si musíme dávat pozor, podobné problé-
my hrozí také u pokrmů z ryb, například 
u oblíbeného suši nebo při konzumaci 
syrového lososa. 

Šéfkuchař Petr Stádník poměřil síly 
s nejlepšími michelinskými kuchaři 
na Chef's Cupu v jihotyrolském středisku 
Alta Badia. Tato kulinářská akce přivádí 
na jedno místo nejlepší světové kuchaře, 
aby si vyměnili zkušenosti a probrali 
nejnovější gastronomické trendy. 
Petr Stádník zde představil tatarák ze 
stračeny, který vzbudil velký ohlas. 
Nejdříve se k němu Italové stavěli 
nedůvěřivě, ale nakonec objevili kouzlo 
české delikatesy a právě tatarák zmizel 
ze stolu nejrychleji. „Italové znají tatarák 
v jiné úpravě, v šoku byli již ze samotné 
přípravy topinky smažené na sádle,“ 
přibližuje atmosféru Stádník.

ČESKÝ TATARÁK SE 
V ITÁLII NEZTRATIL



www.svetpotravin.cz46

dobrodružství v kuchyni

První historku jsem sice zavinila, ale její 
počátek znám už jen z vyprávění. Když oře-
chový rodinný klenot upekla moje maminka 
na přivítanou kamarádce z nemocnice, ne-
vešel se jí do lednice. Dala ho tedy do stude-
né ložnice vychladnout. Nevím už, jak jsem 
se dostala do ložnice já, asi pětiletá, poda-
řilo se mi však na dort sednout. Konec téhle 

historky – výprask – už si ovšem pamatuji. 
Jisté je, že můj vztah k ořechovému dortu 
nedoznal újmy. Je mým nejoblíbenějším 
a znovu a znovu se ho přes všechny neúspě-
chy snažím zvládnout. Mám ale jen starý 
rodinný recept, pár rad, které mi dala babič-
ka, a přítele na telefonu v podobě maminky, 
které vždycky zavolám, abych si postěžovala 
na neúspěch, a ona se pokaždé diví, jak 
se mi to mohlo nepovést, a znovu a znovu 
trpělivě opakuje, jak se to dělá. Jenže tenhle 
dort je můj osud.

Létající moučník
Nejfrekventovanější historkou u nás je ta, 
jak děti seškrabávaly dort z okna. To jsem se 
chtěla vytáhnout před svou rodinou a na ně-
jakou oslavu jsem hodlala upéct přesně 
tenhle rizikový moučník. A nedosti na tom. 
Půjčila jsem si od kamarádky extra velkou 
dortovou formu a zdvojnásobila počet su-
rovin. Když se podíváte na recept, zjistíte, že 
za normálních okolností spolyká dezert šest-
náct vajec. Takže v mém případě dvaatřicet. 
Upekla jsem hezký velký korpus. Nadýcha-
ný a vláčný, jak má být. Proříznout se dal 
snadno. Ovšem jak sundat křehké patro? 

Podsunula jsem je pruhem papíru a za po-
moci několika různých obraceček a špachtlí 
jsem půlku dortu opatrně stáhla. Praskala, 
až se rozpadla na dva kusy. No nic, to se dá 
spojit a schovat krémem.
Namazala jsem krém na spodní patro 
a vrhla se na přesun horního. Zkrátím to – 
rozsypalo se to na hromadu. A mě popadl 
amok – obracečkami, které jsem právě 
držela, jsem začala s nepublikovatelnými 
výrazy bušit do dortové hromady. Jak 
vzpomínají děti, dort byl všude. Napřed 
zaraženě, pak čím dál veseleji obíraly kre-
denc, slízávaly kousky z okna, z lednice, 
a když naznačily, že by to vzaly i z podlahy, 
už jsem se smála i já.

Krémové drama
Nejčastějším zádrhelem ovšem bývá krém 
– vždycky se srazí. Nevím, jak to dělám, ale 
nejsem schopná spojit máslo se žloutko-
vým základem. Opravdu se snažím. Šla 
jsem tak daleko, že dokonce měřím suro-
vinám teplotu. Právě rozdílné teploty prý 
zaviní sražení. 
Ujistím se, že obě složky, které již osm 
hodin temperují na kuchyňské lince, jsou 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Osud jménem 
ořechový dort
O tomhle dortu se u nás mluví 
často. Tedy ne že bych ho pekla 
co chvíli, ale kdykoli se do toho 
pustím, akce se zkomplikuje 
a vzniká vtipná historka, kterou 
se můžou mí bližní bavit 
dosyta. Já se obvykle nesměji. 
Předem všechny varuji – tohle 
dobrodružství ještě nikdy 
nedopadlo dobře. A nemyslím 
si, že vždy za to můžu jenom já. 
Prostě osud.
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Starodávný ořechový dort

na tom stejně. Jsem si také jistá, že jsem 
žloutky s mlékem šlehala v páře zodpo-
vědně a pouze jedním směrem. Pro ono 
riskantní spojení jsem už vyzkoušela ruční 
metlu, elektrický šlehač i klasickou vařeč-
ku. Jenže vždy to dopadne stejně. Chvíli se 
zdá, že se suroviny spojují. Minuty klama-
vé naděje. Když si nevezmu brýle, můžu si 
je prodloužit. Jenže pak spolehlivě přijde 
ten okamžik, kdy vidím, jak se máslo 
od žloutků zase dělí, krém rozbředne 
a hrudkovatí. Zvýšení otáček nepomáhá. 
Až mi jednou poradili rozpálit „stoprocent-
ní tuk“, tedy ten bílý, a horký ho vešlehat 

do cuckovité hmoty. Stačí polévková lžíce. 
Ano, dá se tím zachránit. Ale stejně tenhle 
nastavovaný krém beru jako příkoří.

Elegantní řešení
Samozřejmě jsem se pokoušela najít v ku-
chařkách nebo na internetových stránkách 
podobné moučníky, abych třeba objevila fígl 
nebo nápad, který by mě zachránil. Jenže 
jsem nic nenašla. Netuším, kde se tenhle 
dort vzal v rodinných receptech. Je nákladný 
a mí předci nebyli žádní boháči. Nejspíš byli 
mlsní, mám to po nich, a jednou za čas si 
prostě dopřáli. 

Takže pokud chcete jít v mých stopách, 
cestičku vám neumetu. Můžu podat jen pár 
základních rad. 
Žloutky s cukrem třete opravdu důkladně, 
do světlé pěny. Mouky je opravdu malin-
ko, hmotu dělají mleté ořechy. A do bílků 
vhazuji špetku soli, přestože mě kamarádka 
cukrářka ujistila, že to na sníh nemá žádný 
vliv. Jenže babička to tak dělala. A pokud jde 
o krém – tak tady vám neporadím vůbec. Po-
třebujete-li jen dezert a nemusí být ve tvaru 
dortu, rozprostřete těsto na plech s vysokým 
okrajem vyložený pečicím papírem. Bude 
rychleji upečené.

Korpus: 
Potřebujeme:
■  8 vajec
■  250 g cukru
■  200 g mletých vlašských ořechů
■  40 g hrubé mouky
■  vanilku
■   máslo a hrubou mouku na vymazání formy 

Postup

Oddělíme žloutky od bílků, velmi pečli-
vě. Žloutky utřeme s cukrem a vanilkou 
do pěny. Přimícháme ořechy a mouku. 
Ušleháme z bílků pevný sníh a zlehka jej 
vmícháme do základu. 
Těsto rozetřeme do vymazané a vysypa-
né formy a pečeme v předehřáté troubě 
asi hodinu při 160 °C. Upečený korpus 
necháme dobře vychladnout, nejlépe 
do druhého dne. 

Krém: 
Potřebujeme:
■  8 žloutků
■  16 lžic mléka
■  100 g cukru
■  160 g másla
■  100 g sekaných ořechů
■  půlky ořechů na ozdobu 

Postup

Rozšleháme žloutky s cukrem v mléce a pak 
v páře šleháme do zhoustnutí. Vzniklou kaši 
necháme za občasného promíchání vychlad-
nout. Pak utřeme změklé máslo a postupně 
do něj zašleháváme žloutkovou hmotu. 
Nakonec vmícháme sekané ořechy.
Finále: Rozkrojený korpus natřeme krémem 
nebo meruňkovou marmeládou, slepíme 
a ze všech stran potřeme krémem. Ozdobí-
me půlkami ořechů. 

Tentokrát začaly potíže tím, že se korpus nechtěl odlepit od formy



www.svetpotravin.cz48

Je čas:
Vyrazit na vinobraní a užít si 
sklizeň plodin konce léta. 

Vyrábět šťávy z plodů rakytníku, 
které podporují imunitu.

Nakládat, sušit, zpracovávat 
a vychutnávat si čerstvá rajčata.

Naučit se nové recepty, 
ve kterých lze využít květák.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Na co mám dávat 
pozor při nákupu burčáku? 

Burčák v pravém slova smyslu je 
produkt prodávaný od 1. srpna 
do 30. listopadu, tvořený hrozny 
sklizenými a zpracovanými na území 
ČR. Produkt by měl být označen 
tradičním výrazem „burčák“ (nebo 
částečně zkvašený hroznový mošt), 
uvedením provenience, výrobce nebo 
stáčírny a údajem o alergenu (oxid 
siřičitý/siřičitany). Nápoj by měl být 
čistý s pouze nepatrnou usazeninkou 
na stěnách či dně láhve. Barva by 
měla být mléčně bílá až světle žlutá 
(pokud je z bílých hroznů), narezlý až 
průhledný vzhled mohou být ukazateli 
falšování vodou. Před koupí je vhodné 
burčák ochutnat. Právě tak lze nejlépe 
poznat kvalitní produkt, či tekutinu, 
která stála celý den na slunci.
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OBCHODNÍCI NÁS ŠIDÍ
Vážená redakce,
nakupujeme doma dráž a horší zboží než u sou-
seda. To není dobrá zpráva, nicméně srovnávací 
testy ceny a kvality potravin zakoupených v Ně-
mecku a v Čechách tuto skutečnost potvrdily.
Léta jsme od obchodních řetězců slýchali, že je 
nesmysl, aby se zboží stejné značky lišilo slože-
ním u nás a za hranicemi. Přitom každý z Čechů, 
kterým se vyplatí zajíždět na nákupy přes hra-
nice, kontroval zkušenostmi o skutečném mase 
v uzeninách a čokoládě ve sladkostech, kvalit-
nějším jogurtu, mléce, sýrech. Za cenu srovnatel-
nou, mnohdy nižší.
Po sérii testů, které odhalily ve složení a kvalitě 
potravin zarážející rozdíly pro verzi českou a ně-
meckou, se stalo argumentem tvrzení, že recep-
tury jsou šité na míru chutím spotřebitelů. Podle 
této logiky Češi v lančmítu od firmy Tulip milují 
drůbeží separát, zatímco Němci vepřové maso. 
V salámové pizze preferují méně uzeniny než 
sousedi. Takovou hloupost jsme si mohli přečíst 
naposledy před šedesáti a více lety.
Podobné rozdíly panují ve všech starých zemích 
EU v porovnání s těmi novými, tedy včetně nás. 
A nejedná se jen o kvalitu výrobků, ale i o cenu. 
Dobře, vyděláme si tak leda na separát, alespoň 
v porovnání s výkonnějšími sousedy, takže by-
chom očekávali potraviny v obchodech o čtvrtinu 
až polovinu levnější. Chyba lávky. Nákupní košík 
20 totožných výrobků vyšel v Drážďanech o 14 % 
laciněji než u nás. Čím jsme si zasloužili tohle?
Na první pohled je rozdíl v DPH na potraviny, 
kterou česká vláda drží o 8 % výše než kabinet 
A. Merkelové. Odborníci poukazují i na velikost 
trhu, protože na větším německém se náklady 
rozpouštějí snáze. Zapomínají však připočíst 
vyšší náklady na pracovní sílu a energie, takže 
v tomto směru nula od nuly pojde. Největším 
rozdílem tedy bude marže obchodníků, která se 
podle M. Koberny z Potravinářské komory ČR po-
hybuje v německém prostředí kolem 30 %, zatím-
co u nás třikrát až pětkrát výše. Jsou do nich totiž 
započítány i zadní marže, tedy poplatky, které si 
řetězce na dodavatelích vynucují.
Co s tím? Hledat mezi řetězci bílou vránu je zby-
tečné, protože se všechny v tomto směru cho-
vají stejně. A tak český zákazník nakupuje nikoli 
podle chuti a potřeby, ale podle slevových akcí, 
a je rád, jak pořídil. Jediným řešením, i když nej-
lepším mezi špatnými, je regulovat výši marže 
a její překročení pokutovat. Není to tržní, bude 
to složité na dokazování, vyvolá to nevítaný zá-
jem Bruselu a vzdor silných obchodních značek. 
Ale na druhou stranu, když jsme připraveni brá-
nit zákonem občana proti vysokým úrokovým 
sazbám při půjčování peněz, jaký je rozdíl mezi 
lichvou a 80% marží na chleba v jediném obcho-
dě široko daleko?

Ivo Kulička, Praha

Bylinka měsíce

Medunice, černý kořen, volský jazyk, lupen 
sladký, kobylí mléko, kostihoj, větší svalník, 
rachytka, chropáč, trudovatník, černé koření 
a valikost – pod všemi těmito lidovými názvy 
se skrývá jedna bylina: kostival. Nalezneme ji 
na březích potoků a řek, na vlhkých loukách 
nebo v lužních lesích a již od 12. století je 
zmiňována jako léčivá rostlina. Sbíráme 
kořen, nať a listy. Rostlina obsahuje hlavně 
léčivé třísloviny, slizové látky, silice či 
alkaloidy a užívat by se měla zevně, neboť 
obsahuje také alkaloidy, které mohou být 
karcinogenní a při delším vnitřním užívání 
mohou poškozovat organismus. Používá se 
jako mast nebo na obklady při zlomeninách, 
zánětech žil nebo pohmožděninách.

Kostival lékařský

čtenářská dvoustrana

Červenec
Napsali jste nám na FB

Otázka: Jaké jsou vaše 
zkušenosti s nákupem na-
kládaného sýru?

„Já jsem nikdy nepochopil, proč sýry 
něčím ochucovat nebo do něčeho 
nakládat. Když je sýr dobrý a kvalitní, 
nepotřebuje nic jiného.“

„Po mých zkušenostech, kdy jsem 
jednou dostal sýr v restauraci na pokraji 
tekutosti a nedal se důstojně pozřít ani 
s přimhouřením obou očí a podruhé, kdy 
byl hermelín tak bohatě zalitý olejem, 
že se sýrová chuť úplně ztratila, si raději 
nakládám doma. Je to sice pracnější než 
si ho v hospodě objednat, ale takový 
pokrm je přesně podle mého gusta. A to 
je k nezaplacení.“

„Naložený sýr si občas zakoupím, ale 
raději než camembert nebo hermelín 
mám naložené olomoucké tvarůžky. 
Ocením totiž raději výraznější chuť a jako 
svačinka je takový již předpřipravený 
výrobek pro mě ideální.“
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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 369 Kč) 
- předplatné za 290 Kč (12 čísel za cenu 10) 

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

Přijměte pozvání  
na zvěřinové hody

Test jahodových sirupů:  
Které se obejdou bez jahod?

Indie, jak ji neznáte

Blíží se konec malých hospůdek?
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 21. září

Dárkový certifikát a objednávkový formulář naleznete také  
na www.svetpotravin.cz. Informovat o předplatném se můžete rovněž 
na redakce@svetpotravin.cz nebo na telefonním čísle 222 781 811. 
Všechny dárky jsou k dispozici do vyčerpání zásob. 

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

napsaná týmem českých odborníků na veganskou stravu.

www.albatrosmedia.cz 
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fejeton

Má generace odmalička slýchávala, že jazz je 
kapitalistický, nemorální přežitek. Že mande-
linku shazuje z letadel na naši svěží, lidově-
-demokratickou nať potměšilý Harry Truman, 
americký prezident a válečný štváč. A že 
žvýkačky a jejich žvýkání jsou nejen znakem 
nekulturnosti, ale i projevem reakcionářství 
neboli zpátečnictví.
My, jako děti, jsme však v padesátých 
letech přesto po žvýkačkách „ pásli“. Stu-
dená válka se v našem nedospělém světě 
projevovala negativně v tom, že žvýkačky 
nebyly na trhu. Nanejvýš, a to výjimečně, 
bylo možné spatřit v jednom přežívajícím 
soukromém koloniálu u nás na Letné brčá-
lově zelené, vínově červené nebo špinavě 
žluté želatinové hady. Nějakým práškem 
posypané, aby se v ruce nelepili. Hadi ne-
byli špatní, hlavně proto, že byli vzácní. Ale 
žvýkačky zůstávaly snem. Snem zrozeným 
z empirie nejranějšího věku.
Mlhavě si pamatuji, že do naší rodiny, stejně 
jako do dalších v Československu, dorazil 
krátce po válce balíček z Unry. Přesněji 
z UNRRA, mezinárodní organizace OSN, která 
zasílala poválečnou pomoc. Z potravin, které 
balík obsahoval, mi v paměti utkvěly pouze 
žvýkačky. Něco skvělého, báječného, úžasné-
ho. Některé vypadaly jako bonbóny a v malé 
krabičce chrastily. Jiné, přitažlivější, byly 

v podobě pásků zabaleny do staniolu, jenž 
byl zasunutý do barevného obalu. Ta chuť! 
A především – ta konzistence! Žvýkačky totiž 
žvýkáním neubývalo.
Unru zrušili a žvýkačky se změnily v pohádko-
vou vzpomínku. Až jednou, ve druhé nebo třetí 
třídě, přišel do školy spolužák Čestmír Gütter 
a žvýkal. Měl opravdovou žvýkačku. Okázale 
ji natahoval z úst až do míst, do kterých mu 
stačila délka ruky. Důkazem pravosti byla 
vůně a prázdný papírek, který nám Čestmír 
dovolil si prohlédnout. Pak vyndal z kapsy 
poslední trumf. Balíček, v němž byly ještě čtyři 
žvýkačkové pásky. Tím nás předtím, než byla 
zahájena první hodina, dorazil.
Hned na počátku přestávky jsme se okolo 
něho shromáždili. O žvýkačku, respektive 
sebemenší kousek z balíčku, si nikdo říci 
netroufnul. Našli se však opovážlivci, kteří 
na Čestmírovi loudili alespoň „čída“ z pusy. 
K tomu ale Gütter svolil jen v případě Ivany 
Hamplové a tím se potvrdilo naše podezření, 
že ji tajně miluje.
Později se občas stalo, že skulinou v železné 
oponě někdo ze zahnívajícího Západu do re-
publiky žvýkačku prostrčil. Také já jsem se 
dočkal a s nabytými žvýkačkami a zvýšeným 
sebevědomím jsem se vydal na promítání 
grotesek do kinosálu. Díky žvýkačkám jsem 
měl ono sobotní odpoledne u kamarádů 

větší úspěch než Charlie Chaplin, Laurel 
a Hardy nebo Lupino Lane na malém plátně 
v němých filmech.
Jako žáci čtvrté třídy jsme odjeli na školu 
v přírodě do Deštného v Orlických horách. 
Po vyučování jsme vybíhali do lesů a z kmenů 
jehličnanů jsme odloupávali zaschlou pry-
skyřici. Po soustředěném úsilí a překonaném 
odporu k chuti smůly se mnohým z nás po-
dařilo zdolat na zubech a na jazyku stádium 
beznadějné rozdrobenosti a zpracovat pry-
skyřici ve velké, měkké a pružné sousto, které 
umožnilo kýžené žvýkání. Konečný efekt byl 
lepší než obdobné pokusy s voskem, o kterém 
nám navíc tvrdili, že se vyrábí z kostí.
Naše generace neměla štěstí odmalička. 
S lecčíms, co by jí mohlo zpříjemnit život, se 
minula. Začalo to žvýkačkami, protože žvý-
kačková liberalizace, i když nejprve v podobě 
tuhého Pedra, přišla pozdě. Ze žvýkaček jsme 
vyrostli, tak jako jsme později vyrostli z ně-
čeho jiného, co nastalo. Nebo jsme naopak 
do něčeho dalšího ještě nedorostli. Jednalo 
se většinou o věci důležitější než žvýkačky. 
Stejně bych však žvýkačky na poslední místo 
nedal. Ani při vědomí, že jsme jimi zaplaveni. 
Jednou si ale ještě musím zkusit, jak chutná 
smůla. Ne že bych jí byl v životě ušetřen. Ale 
mám na mysli tu smůlu žvýkačkovou. Pry- 
skyřici z kmenů jehličnatých lesů. 

Žvýkačka jako 
generační fenomén
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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křížovkakřížovka

Staňte se členy 
Klubu Světa potravin
Zaregistrujte se na  
www.svet-potravin.cz  
a získáte následující výhody:

  každý měsíc newsletter 
s nejnovějšími informacemi, 
odkazy na nejzajímavější 
články, soutěže a akce měsíce

  avíza o nebezpečných 
potravinách ihned poté, 
co jsou odhaleny kontrolou

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

  předplatné s dárkem
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Na pecivo, na dezerty, na mlsání

Plná chuť 60% čokolády a pravé vanilky

v lehké smetanové pomazánce.*

* Má přibližně o 50 procent menší kalorickou hodnotu a o více než
polovinu méně přidaného cukru než běžné čokoládové pomazánky.


