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Zvěřinové hody 
chutně a bezpečně

s maminkou, tatínkem, babičkou,      dědečkem a kamarády
Vaříme a hrajeme si...
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Konec  
malých hospod?

Test: Některé sirupy 
jsou téměř bez ovoce

Červená a bílá, 
domácí kečup a majonéza

Pod vrcholy Himaláje  
rýže a luštěniny každý den

Pavel Sedláček:  
Jsem nehrající šéfkuchař

Večeře s van Goghem



testovali jsme pro vás – hladké mouky
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VYZRAJTE
NA ZMĚNY

POČASÍ

ProbiotickákulturaSynbio*
*Po celou dobu spotřeby se v produktu nachází stejná koncentrace probiotik.
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla c) Cestujeme hezky česky
 
Na dárek se mohou těšit:   Eliška Heidlerová, Kdyně 

Jana Žinčíková, Praha 4 
Marcela Machů, Uherský Brod

V PENNY je pro vás připravena další věrnostní akce. Ochutnejte 
některý z receptů v nové dětské kuchařce pro celou rodinu. 
Ve sběratelském albu je více než 60 skvělých receptů, které děti 
mohou vařit s maminkou, tatínkem, dědečkem, babičkou nebo 
kamarády. Sbírejte a vylepujte samolepky za nákupy v PENNY 
do kuchařky. Bavte se celá rodina u společného vaření.

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

Uzeniny vlastní značky najdete v PENNY pod logem?
a) Řezníkova mísa 
b) Řezníkův talíř 
c) Řezníkovo tajemství

Soutěžte s Penny

editorial

Nenechte si ujít

Lákavé novinky 
v obchodech

Poradíme vám 
v naší online poradně

Výsledky všech  
testů potravin

více na www.svetpotravin.cz

Přemýšlíte o překvapení k Vánocům pro své 
blízké? Objednejte jim předplatné časopisu 
Svět potravin a získáte pro ně navíc atraktivní 
dárek v hodnotě předplatného. Na webových 
stránkách naleznete objednávkový formulář, 
dárkový poukaz i nabídku, ze které můžete 
vybrat to nejvhodnější vánoční překvapení. 

Víte, kde časopis Svět potravin 
zakoupit? Najdete nás v síti 
Relay a dalších trafikách 

i na vybraných poštách. Konkrétní seznam 
naleznete na našich webových stránkách. 

Jaká specifika má podzimní jídelníček? Může 
jeho složení ovlivnit boj s nemocemi? Rady 
a  tipy nejen na říjnové vaření naleznete 
ve složce Sezonní recepty. Inspirovat se můžete 
i oblíbenými pochoutkami známých osobností 
nebo recepty z exotické ciziny. 

Nejnovější poznatky z oblasti výživy, pozvánky 
na zajímavé gastronomické akce nebo 
výsledky vinařských soutěží naleznete v denně 
aktualizované rubrice Stalo se. Na naší homepage 
najdete také dobrého pomocníka na nákupy – 
bezplatné shrnutí testů potravin za uplynulý rok, 
které si po přihlášení můžete zdarma stáhnout.

Hledáte zábavné, odlehčené, ale ne moc 
dlouhé čtení? Začtěte se do fejetonů našich 
přispěvatelů a zasmějte se nad jejich 
trampotami se zavařováním, pečením dezertů 
nebo grilováním.

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

sezónní tipy i výsledky odborných testů. Navíc 
nám můžete psát náměty nejen na testování, 
zkušenosti s nákupem potravin a přidávat 
komentáře k aktuálním událostem.

Najdete na webu
www.svetpotravin.cz

během prakticky každého testování narážíme na situace 
neobvyklé, absurdní i úsměvné. Někdy jsou zdrojem 
pozdvižení senzorická hodnocení – třeba když se slovutný 
šéfkuchař snaží upižlat sousto gumového houskového 
knedlíku nebo když se vážená univerzitní profesorka 
pokouší objevit větší než mikroskopické množství ovoce 
v knedlíku ovocném. Ale tím pro nás pátrání nekončí: 
u výrobků, které zaznamenaly výsledkový průšvih nebo 
se nějak vymykaly, oslovujeme výrobce, aby se k problému 
vyjádřili. Někteří ocení zpětnou vazbu a slíbí nápravu, 
jiní jsou dotčení, že se jejich produkt do konkurenčního 
srovnání vůbec dostal a další překvapí svou otevřeností. 
Často se do porovnání dostanou výrobky nadnárodních firem i malých producentů, 
kteří bohužel doplácejí na technické nedokonalosti, nestandardizovanou výrobu 
a leckdy i nezkušenost. V momentě, kdy víme, že nejde o úmyslné klamání 
spotřebitele či cílené snižování kvality, je neuspokojivý výsledek testu sice smutný, 
ale pravidla jsou jasná – padni, komu padni. Pro příklad nemusíme chodit daleko, 
najdete ho v testu jahodových sirupů, který vám v tomto čísle přinášíme. 
S průmyslově vyráběnými sirupy se utkal jeden farmářský a nedopadl zrovna nejlépe. 
A hlavní důvod? Špatně udaný poměr ředění na obale. Při velkorysém naředění 
1:15 se z chutného, po jahodách chutnajícího sirupu stala jen narůžovělá voda 
připomínající šťávu ze školní jídelny. A reakce výrobců? Především rozčarování a pocit 
ukřivděnosti nad tím, že je celá společnost tak zdegenerovaná, že potřebujeme 
návod na cokoli, co děláme. Ale ať je záměr výrobců sebeušlechtilejší, faktem 
zůstává, že obal slouží k prokázání se stejně jako občanský průkaz a je to především 
on, podle čeho se spotřebitel o nákupu rozhoduje, a tak není radno jej podceňovat. 
Problémové sirupy však nejsou samozřejmě všechno, co vás v říjnovém čísle čeká. 
Obrazně povečeříte s Vincentem van Goghem, seznámíte se s úskalími podzimních 
zvěřinových hodů, ulovíte si k večeři golubce a podíváte se pod pokličku bigbítové 
hvězdy Pavla Sedláčka. 

Barevný podzim nejen v kuchyni vám přeje
Kateřina Kmecová, editorka

www.svetpotravin.cz 3

PŘISPÍVÁ K NORMÁLNÍ FUNKCI IMUNITNÍHO SYSTÉMU

VYZRAJTE
NA ZMĚNY

POČASÍ

ProbiotickákulturaSynbio*
*Po celou dobu spotřeby se v produktu nachází stejná koncentrace probiotik.

JOGURTOVÝ NÁPOJ IMUNEL

m
a
m
inkou ta

tínkem babi kou

kam

a
rá
d
y

d
de ke

m

133x109_kucharka.indd   1 03.09.15   13:09



34  příběhy jídla  
Seznamte se s jihočeskými hnětinkami

36  co byste měli vědět o cibuli 
Zelenina, která léčí i chutná

44  připravte si doma  
Vyrobte si červeno-bílé duo

46  čtenářská dvoustrana 
Dopisy čtenářů

48  fejeton 
U stánku s buřty

50  křížovka 
Kovbojské přísloví

5 kalendárium

 6  novinky na trhu 
Delikátní pokušení 
Zakousněte se do masa

7  co se kde šustne 
Domácí má zelenou 
Jíte v práci správně?

8  potravinová policie 
Blíží se konec malých hospod?

10  palec nahoru, palec dolů 
Konec pančování? 
Sladkosti zůstávají

11  zaostřeno 
Zvěřinové hody chutně a bezpečně

16   jak poznat kvalitní potraviny 
Některé sirupy jsou prakticky bez ovoce

18  testovali jsme pro vás 
Jahodové sirupy

21  alternativní stravování 
Bio strava: šetrnější, ne nutně dietnější

24  reportáž 
Milovat, jíst, pít a zpívat na Montmartru

28  dobrodružství v kuchyni  
Lov na golubce

30  téma měsíce 
Mrazák potravinám neublíží

32  naše testování 
Solná nálož ve večerním křupání

Jahodové sirupy
Ovoce je v některých málo,  
žádné však neobsahují umělá barviva.

Pavel Sedláček: 
„Gastronomie je 
bezvadný obor.“

38  
Návštěva Indie, 
kde maso není na 
jídelním lístku.

41  

obsah

16  

www.svetpotravin.cz4



Přečtěte si
Česká pohanková kuchařka
Obohaťte svůj jídelníček 
o pohanku, bezlepkovou 
a od 12. století u nás pěs-
tovanou surovinu. Tato 
kuchařka potěší každého, 
kdo má zájem o zdravou 
výživu, ale i toho, kdo si dá 
rád maso, protože autor-
ka se receptům s masem 
nevyhýbá. Můžete si upéct 
vlastní pohankové pečivo, 
moučníky, pizzu, tortilly, 
zahušťovat polévky, udělat 
kaše nebo zapékané směsi, 
karbanátky, knedlíky... a mnoho dalších vynikajících lahů-
dek. Autorka inspiraci pro své recepty čerpá z domácích 
tradic, ale také v zahraničí. Díky koření a dalším ingredien-
cím se pohanka může proměnit z opomíjené šedé myšky 
kuchyně na moderní a zdravé zpestření vašeho jídelníčku.  
Vydává CPress, cena 249 Kč.

Rychlovky s Kajdou
První kuchařka hvězdy po-
pulárního pořadu Mňam 
aneb Prima Vařečka a gast-
ronomického pořadu Rych-
lovky na TV Stream Lukáše 
Vokrouhlíka alias Kajdy! 
Kuchařka s podtitulem „99 
rychlých receptů, které mu-
síte vyzkoušet“ se celá nese 
v duchu „snadno a rychle“.  
Zahrnuje devětadevadesát 
jednoduchých receptů zho-
tovitelných do 30 minut. Re-
cepty jsou rozděleny do ně-
kolika kategorií, a to na předkrmy, polévky, hlavní jídla, 
dezerty, saláty a sendviče.  Kniha vznikla ve spolupráci s re-
nomovanou fotografkou jídla a dekoru Alenou Hrbkovou. 
Vydává nakladatelství XYZ, cena 349 Kč.

SOS kuchařka
Nemáte čas vařit? Zapo-
mněli jste něco nakoupit? 
Jste zrovna před výplatou? 
Umíte vařit hospodárně? 
Máte zdravotní problémy? 
S podobnými otázkami se 
setkává v běžném životě 
každý z nás a SOS kuchař-
ka je pomůže zodpovědět. 
Autorka přináší osvědčené 
recepty, které počítají s ne-
dostatkem času, sil, financí 
i ingrediencí.  Celá kniha je 
navíc doplněna spoustou 
rad a postřehů pro domác-
nost, jak vše zvládat. O zábavu se postarají již názvy kapitol: 
O chlebu a o vodě, Zápletka se špagetami, Máme maso?!, 
Host do domu či Sladké políbení. Vychází v nakladatelství 
Dona, cena 299 Kč.
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Ryby přímo z kádě 9. až 11. října
Největší český rybník Rožmberk vydá své 
poklady druhý říjnový víkend. V rybářství 
Třeboň si můžete výlovy prohlédnout 
a samozřejmě také zakoupit čerstvé úlovky. 
Pro návštěvníky budou připraveny rybí 
pochoutky ze sladkovodních ryb, víno, 
burčák i pivo. Pozor, nejlepší podívaná 
začíná již velmi brzy ráno!

Hody s plody 10. října
Druhé Hody s plody podzimu 
se uskuteční v klášterní zahradě 
v Borovanech. Na jarmarku se můžete 
těšit na pochoutky z jablek, hrušek, 
švestek, cuket, dýní, ryb i zvěřiny. Děti 
se zabaví dílničkou, dospělí výstavou 
hub, poradnou, ukázkou moštování či 
návštěvou klášterních sklepů.

Gastro Food Fest 17. až 18. října
Přímo v prostorách Zahrady Čech v Litoměři-
cích si můžete vychutnat výtečné delikate-
sy přímo z rukou mistrů svého oboru. Přední 
šéfkuchaři nejen z Ústeckého kraje vás naučí 
vařit z ryze českých surovin. Jednotlivé 
restaurace, bary, vinaři, pivovary i baristé 
si připraví vybrané speciality zdůrazňující 
filozofii svých podniků.

kalendárium

Husa nejen na Martina 3. až 4. října
Nenechte si ujít již 12. ročník Husích slavností 
v Boskovicích. Místní podniky budou podávat 
speciality z hus i kachen, Zámecký skleník 
se promění v obří restauraci. Kromě toho se 
můžete těšit na koncerty, trhy s ukázkami 
lidových řemesel i soutěže o nejlépe 
připravenou husu či nejlepší husopasku.

Na zámek Sychrov se sjedou nejen milovníci 
historie, ale také příznivci zdravého životního 
stylu a jablek zvlášť. Vybrán byl proto tradiční 
pěstitelský region. Během jablečného dne 
proběhnou soutěže pro veřejnost a speciální 
program pro děti, výstavy jablek, vyhlášen 
bude nejlepší štrúdl regionu.

Slavnost jablka 3. října

1. až 7. říjnaŠálek dobré kávy
Na první říjnový den připadá 
Mezinárodní den kávy, jehož oslavy 
jsou v Brně již tradicí. Po celý týden 
si pro vás většina místních kaváren 
připravila kávové speciality v mnoha 
podobách. Kromě toho mohou zájemci 
po celý týden navštívit také speciální 
kávový a kulturní program.
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Maxi potěšení v mini balení
Oblíbená značka zmrzliny se rozrostla o nové členy. Magnum přichá-
zí na trh s multipackem, který obsahuje šest kousků nejoblíbenějších 
zmrzlin v mini verzi, už vás tak nemusí trápit svědomí z přílišného 
mlsání. Na výběr jsou čtyři varianty – Pink&Black (malinový krém 
v čokoládě a růžové polevě, krém espresso ve zmrzlině, zalitý hořkou 

čokoládou), White&White almond (nanuky v bílé 
čokoládě, tři z nich s kousky mandlí), Classic, 
Almond&White (kombinace zmrzlin s mléčnou 
čokoládou, s čokoládou s kousky mandlí a s bí-
lou čokoládou), Almond (zmrzlina s čokoládou 
a mandlemi). Doporučená cena 119,90 Kč.

Delikátní pohoštění
Kozí sýr býval součástí kuchyní našich babiček. Pak se na něj ale 
na delší čas zapomnělo a nyní se opět vrací do popředí zájmu, a to 
nejen díky své nezaměnitelné chuti. Je navíc dobře stravitelný, má 
nízký obsah cholesterolu a výhodné výživové složení. Pokud patříte 
mezi jeho fanoušky, vyzkoušejte novinku od značky Président 6 Pé-
tits Chèvres. Vybrat si můžete ze tří variant – přírodní, s medem 
nebo s bazalkou. Kombinovat můžete podle chuti – sýr s čerstvou 
zeleninou, křupavým pečivem, oříšky i ovocem a marmeládou, 
ogrilovaný či zapečený ve slaném koláči. Balení obsahuje váleček 
kozího sýra (100 g), nakrájený na 6 koleček. Zakoupíte od 49,90 Kč.

Luštěniny jsou v módě
Luštěniny se vracejí na naše stoly, neboť jsou bohaté 
na bílkoviny, vlákninu, minerály i vitaminy a navíc mají nízký 
obsah tuků. Pokud si chcete pochutnat a zároveň udělat něco pro 
své zdraví, vyzkoušejte luštěninové směsi Lagris od společnosti 
Podravka. Ve směsi Premium najdete sedm různých druhů 
luštěnin – několik druhů fazolí, hrách, soju a cizrnu. Díky svému 
složení a rozmanitosti je ideální volbou 
do nejrůznějších luštěninových salátů 
či jako samostatná příloha. Směs Racio 
obsahuje kombinaci luštěnin a surovin 
z řady racionální výživy. V balení naleznete 
šest různých druhů surovin, např. hrách, 
pohanku, kroupy a čočku. Oceníte ji 
zejména jako základ hrstkových polévek 
nebo při zahušťování mletých mas či 
karbanátků. Cena směsí je 29,90 Kč, resp. 
26,90 Kč za 500 gramů.

Všestranný pomocník
Kvalitní smetana je základem mnoha lahodných pokrmů, ať už v mo-
derní či klasické kuchyni. Do široké nabídky smetan od Mlékárny Ku-
nín nově přibyly smetany Šéfkuchař na vaření a Zakysaná smetana 

Šéfkuchař. První z nich byla vyvinuta tak, abyste mohli 
využít všech výhod smetany i šlehačky – pokr-

mům zajistí hustou a krémovou konzistenci 
i bez přidání mouky. Zakysaná smetana 
se nechala inspirovat tradičním francouz-

ským crème fraîche a její využití je tak opravdu 
všestranné. Sladká smetana je k dostání za cenu 

20,90 Kč (190 g), zakysaná za 24,90 Kč (180 g).

Zdravé pukání
Popcorn je oblíbenou pochoutkou malých i velkých. Na kukuřičných 
pukancích si už nemusíte pochutnávat pouze v kině, společnost 
Úsovsko Food Klopina obohatila své portfolio o tyčinky Fit Popcorn. 
K jejich přípravě se používá popcorn vypukaný v horkovzdušné 
troubě bez použití oleje. Ve spojení s ovocem a polevou vzniká 
zajímavá alternativa ke klasickým müsli tyčinkám. V nabídce jsou 
čtyři varianty: brusinka 
či švestka s jogurtovou 
polevou, meruňka nebo 
malina s kakaovou pole-
vou. Cena je 9,90 Kč.

Zakousněte se do masa
Celou řadu novinek si připravilo řeznictví Schneider. Do prémiové 
řady Selection přibyla pečená šunka, která obsahuje 85 % vepřové 
kýty a je připravovaná s ručně zapečenou kůží. K rychlé přípravě vy-

datné snídaně je určena snídaňová slanina, obsahující 85 % 
vepřového boku bez kosti. Netradiční chutí překvapí 

luxusní šunka s chřestem. Kromě 80 % vepřového 
masa obsahuje také kousky čerstvého chřestu, 

který šunce propůjčuje výraznou, typickou 
chuť. Jemné uzení na bukovém dřevě do-
dává speciální chuť i vůni telecím minipár-
kům. Cena se u jednotlivých výrobků liší.

Pochoutka v konzervě
Milovníci tuňákových pochutin se dočkají dvou novinek od Rio Mare. Naši 
kuchyni obohatí tuňák v omáčce s červenou paprikou a v omáčce s cibulí. 
Konzervy obsahují maso tuňáka pruhovaného, kousky zeleniny a omáčku 
z rajčatového protlaku. Tuňák je ideální k přípravě rychlé svačiny i plnohod-
notného oběda nebo večeře. Hodí se ke konzumaci zastudena s chlebem 
nebo můžete vyzkoušet úpravu zatepla 
ve spojení s bramborovou či kuku-
řičnou kaší nebo klasickými přílo-
hami, jako jsou rýže nebo těstoviny. 
Obě novinky (160 g) jsou k dostání 
za doporučenou cenu 94,90 Kč.

novinky na trhu
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Vychutnejte si malý kousek Itálie v podobě čerstvého sýra od značky 
Galbani, která nyní přichází s praktickým dvojitým balením Mozzarella 
Double. V jednom balení se ukrývají dva klasické 125 gramové mozzarellové 
bochánky, ze kterých můžete připravit drobné občerstvení, předkrm 
nebo hlavní chod. Kombinovat ji můžete se slanými, sladkými i chuťově 
výraznějšími ingrediencemi. Vyzkoušet můžete podzimní recept se sladkou 
hruškou, netradiční caprese s lilkem nebo 
třeba mozzarellové těstoviny. Mozzarella 
Galbani Double (250 g) je v prodeji v běžných 
sítích hyper– a supermarketů za doporučenou 
prodejní cenu 57,90 Kč.

www.svetpotravin.cz6
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Zkvašené jablečné mošty neboli cidery zaznamenaly v posledních měsících raketový 
vzestup. Za rok se jich u nás prodalo 1,9 milionu litrů, Češi za ně utratili 129 milionů korun. 
Pro představu, v květnu meziroční nárůst spotřeby činil 376 %, jak vyplývá z dat společ-
nosti Nielsen. Navzdory vyšší ceně se k nim spotřebitelé přiklánějí pravděpodobně také 
na úkor radlerů, které u nás byly populární v minulých letech, ale jejichž prodeje nyní kles-
ly o čtvrtinu. Že je o cidery v Česku zájem, dokazuje i stále zvětšující se nabídka, vyrábět 
či distribuovat je začaly tři ze čtyř největších pivovarnických skupin – Plzeňský Prazdroj, 
Pivovary Staropramen a Budějovický Budvar.

Cidery na vzestupu

Ačkoli si stálice jako vanilková nebo čokoládová drží své neotřesitelné postavení, objevují se stále nové 
zmrzlinové trendy. Podle společnosti Algida, která se o český trh dělí se společností Prima, je letos v módě 
borůvková příchuť. „Je také velice atraktivní propojovat zmrzlinové kategorie s jogurtem,“ prozradila ČTK 
za firmu Ivana Čepelová. Podle ní tento trend souvisí se zdravým životním stylem, neboť tyto výrobky 
mají nižší energetickou hodnotu. Dalším trendem je propojování zmrzlin s příchutí dezertů. Trh s balenou 
zmrzlinou v Česku za poslední rok mírně poklesl, čeští spotřebitelé si dopřávají ročně přibližně 31 milionů 
litrů zmrzliny.

Zmrzlinová móda

Společnost STOB pořádá Den zdraví již tradičně v sobotu 17. října v ZŠ Rakovského 
v Modřanech. Můžete se těšit na opravdu bohatý program, který bude probíhat celý den 
současně v šesti prostorách. Kromě aerobiku můžete vyzkoušet i taneční aerobik, Nia, 
Gun-ex, cvičení na fitballech, tai-či, zdravotní cvičení, SM system, budete se učit i relaxač-
ní techniky, dobrou náladu si můžete umocnit při józe smíchu. V rámci Dne zdraví budete 
moci konzultovat své problémy s odborníky a zvolit si druh terapie šitý na míru právě 
vám. Přes poledne jsou všichni účastníci zváni na diskusi o hubnutí s PhDr. Ivou Málkovou 
a dalšími odborníky. Desítky vystavovatelů vám nabídnou chutné nízkokalorické potravi-
ny a další inspirace pro hubnutí. Více informací naleznete na www.stob.cz.

Den zdraví
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Společnost Aramark, přední poskytovatel stravovacích služeb, spustila nový 
interaktivní portál Vitaljob.cz, který se zaměřuje na zdravé stravování a aktivní životní 
styl. Web je součástí konceptu zdravého stravování, který společnost provozuje 
ve vybraných restauracích a jehož garantem je výživový poradce Petr Havlíček. Jeho 
prostřednictvím chce Aramark přinášet čtenářům zajímavé informace a propagovat 
zásady správné životosprávy, a to především pro lidi, kteří jedí v práci. Naleznete zde 
praktické informace o vhodném způsobu stravování podle typu zaměstnání, online 
poradnu i tipy, jak se udržet ve formě či zdravě zhubnout. 

Jíte v práci správně? 

Pokud vyrábíte domácí marmelády nebo pečete skvělé dortíky, které byste chtěli prodávat, 
mohla by vás nově čekat řada usnadnění. Malí výrobci domácích potravin by už například 
nemuseli na své produkty psát nutriční hodnoty, změny by se mohly týkat i zmírnění hygie-
nických podmínek. „Zadání je jednoduché: odlišit výrobce, který zaměstnává stovky lidí, 
od člověka, který dělá řemeslnou výrobu,“ řekl ČTK ministr zemědělství Marian Jurečka. 
V současné době není možné prodávat vlastní výrobky například na farmářských trzích bez 
nutnosti splnění přísných hygienických a bezpečnostních norem. Podle mluvčího MZe by 
nová pravidla mohla začít platit od příštího roku.

Domácí má zelenou

www.svetpotravin.cz 7
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Připravil Václav Bendl, foto shutterstock

A co si o zavedení systému on-line hlášení 
plateb, pro nějž se vžil název registrační 
pokladny, myslí majitel jedné pražské 
restaurace, který z pochopitelných 
důvodů chtěl zůstat v anonymitě? „Není 
žádným tajemstvím, že v pohostinství se 
část příjmů i mezd personálu nepřiznává, 

a tedy nedaní. Takže musím přiznat, že 
připravovaná evidence tržeb je v pořádku, 
i když pro řadu malých hospod, které už 
dneska jsou v existenčních problémech, 
to bude znamenat likvidaci. Ale zásadně 
nesouhlasím se způsobem, jak to 
ministerstvo financí chce provádět. 

Způsobí to obrovské technické 
a logistické potíže a popravdě si neumím 
představit, že by evidence v praxi vůbec 
mohla fungovat.“

Konzumace bez placení?
Se zákonem o registračních pokladnách 
přišla již Grossova vláda s účinností od roku 
2007, jednalo se však pokladny s tzv. 
fiskální pamětí, do níž se průběžně ukládaly 
finanční operace a sloužila případné 
finanční kontrole. Tentokrát však jde 
o evidenci elektronických tržeb, tedy on-line 
propojení s finanční správou a automatické 
vydávání účtenky, kterou bude mít zákazník 
za povinnost odebrat a dokonce se jí 
prokázat při případné kontrole.
„Vezměte si klasickou situaci, že platí osm 
lidí u stolu a každý zvlášť. Servírka vyťuká 
do terminálu účet, odešle to na finanční 
správu, dostane zpátky potvrzení a vytiskne 
účtenku. To je odhadem akce na půl hodiny, 
když všechno půjde hladce. Což ale polovina 
lidí nervově nevydrží a bude odcházet bez 
placení nebo s položením peněz na stůl, jako 
se to dělá teď, když třeba pospíchají z oběda 
zpátky do práce. Ale tím už se porušuje 

Při jarním projednávání zákona o elektronické 
evidenci tržeb rozjařil Miroslava Kalouska hned 
na počátku víc než šestihodinové debaty ministr 
financí Andrej Babiš, když přinesl k řečnickému pultu 
dva transparenty – kopie účtenek z EET v nadživotní 
velikosti, což jak poznamenala stenografka ve svém 
záznamu, způsobilo veselost v sále. Kalousek ale byl 
připraven. Nedlouho poté přilepil na řečnický pult 
plakátek, kde byl ministr A. Babiš vyobrazen jako 
žena s válečkem v ruce. Pod obrázkem pak nápis: 
„Tvoje žena neví, kolik piv tu vypiješ. Andrej ÁNO. 
Díky elektronické evidenci tržeb.“

potravinová policie

Blíží se konec 
 malých hospod?
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zákon a hrozí pokuta v desítkách tisíc nebo 
zavření podniku, protože nemáte komu 
vydat pokladní blok a naopak povinností 
hosta je si účtenku vzít.
Nebo další příklad – oslava. Celý večer 
přijímáte hromadné objednávky pro jeden 
stůl, a když se bude končit, tak někdo 
řekne, že zaplatí svoji útratu, ale pak třeba 
oslavenec bude chtít uhradit veškeré 
pití a přitom už část účtu bude odeslaná 
a potvrzená. To budeme všechno rušit 
a začínat znovu? Dovedete si představit, 
co to udělá v deset večer za pohodu? 
A do toho dvakrát spadne internet, což se 
u nás děje běžně.“

Citelné sankce
Vládní koalice zákon, který má platit 
od poloviny roku 2016, spojuje dokonce 
s hlasováním o důvěře. Slibuje si 
od něj nárůst ročního výběru daní 
o 10,5 miliardy korun, zatímco náklady 
odhaduje na 300 milionů. Pravicová opozice 
legislativu, kterou projednává parlament 
už od jara, označuje za likvidační pro 
malé podnikatele a nadměrně obtěžující 
podnikatele i zákazníky.
Zákon o elektronické evidenci tržeb 
pamatuje i na citelné sankce. Pro 
podnikatele se jedná o pokutu až půl 
milionu, uzavření provozovny nebo až 
dvouletý zákaz činnosti. V blokovém 
řízení za přestupky bude možné uložit 
pokutu až 10 000 Kč, přičemž ze znění 
zákona zatím není jasné, zda se tato 
sankce týká i toho, když se zákazník 
nebude moci prokázat účtenkou. 

Obrovské náklady
„Vstupní náklady znamenají pro mě 
obstarat tři nové pokladny, protože máme 
tři provozy, takže zhruba 100 000 korun. 
A ke každé pokladně jednoho číšníka 
navíc, takže další tři platy, protože je 
nepředstavitelné, aby servírka běhala 
po place a do toho si desítky minut posílala 
zprávy s finanční správou a tiskla účtenky 
hostům. Ano, zaznamenal jsem, že budu 
mít jednorázovou úlevu na dani asi pět tisíc 
a sníží se možná DPH na stravování o pár 
procent. To je ale v porovnání s tím, co nás 
tento zákon bude stát, naprosto směšné,“ 
pokračuje majitel restaurace.
Evidence tržeb se bude od příštího 
roku týkat podnikatelů v restauračních 
a ubytovacích službách, později budou 
do systému zahrnuty velkoobchodní 
a maloobchodní společnosti a fyzické 
osoby. Celkem by mělo jít o zhruba 600 000 
obchodníků, řemeslníků, restauratérů 
a provozovatelů dalších služeb. 
„Hospody do 30 míst jsou nyní na pokraji 
bankrotu. Ta situace nenastala dneska 
a nezpůsobil ji zákaz kouření, ani 
připravovaný zákon, i když to může být 
poslední hřebíček do rakve. Je to jev, 
který se táhne už od 90. let. Od té doby 
se několikanásobně zvedly platy, ceny 
energií, nájmy, ale jídlo se zdražilo mnohem 
méně. Podívejte se, jak obtížně přežívají 
malé obchody s potravinami. Buď to 
jsou Vietnamci, nebo tam personál platí 
podobně jako my v restauracích. Navíc je 
v pohostinství stále obrovská konkurence, 
která nás nutí tlačit ceny dolu a stále se 

dívat, za kolik prodává soused. Každý si 
porovná cenu kuřecího stehna s tím, za kolik 
ho pořídí v supermarketu, ale já ho přece 
nemůžu jenom upéct a položit na tácek. 
Musím zaplatit dodavateli, servírce, kuchařce, 
uklízečce, také za světlo, teplo a vodu, 
za nájem. Když to všechno spočítám, tak by 
mělo polední menu stát 250 korun. Ale já ho 
nabízím za 80, abych vůbec prodal.“ 

Na míru velkým
Pokud bude zákon schválen, budou se 
evidovat všechny tržby v hotovosti, placené 
kartou, stravenkami a dalšími podobnými 
způsoby – například kupony nebo 
poukázkami. Platby faktury bankovním 
převodem z účtu na účet evidenci podléhat 
nemají. Počítá se se zvláštním režimem pro 
podnikatele bez internetového připojení, 
kteří budou muset tržby elektronicky 
evidovat a finanční správě posílat hlášení 
jednou týdně.
„Nechci být špatným prorokem, ale podle 
mě se brzy zjistí, že je tento způsob kontroly 
technicky nezvládnutelný a zhruba za půl 
roku se zruší. Podobně jako před časem 
nařízení, že si všichni musejí pořídit 
bezdotykové baterie. Pak se to v tichosti 
odpískalo jako zbytečnost, ale náklady 
nám nikdo nevrátil. Teď to na mě dělá 
dojem, že nám jedna vyvolená firma prodá 
terminály a druhá zřídí datové centrum. Ty 
dvě se napakují a my to zaplatíme. O něčem 
svědčí už odklady účinnosti zákona. A také 
pokračuje trend, že všechno se dělá na míru 
velkým podnikům, které likvidují ty malé. 
U hospod podobně jako v obchodě, kde velké 
řetězce už vytlačily z trhu malé krámy.“ 

potravinová policie
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Konec 
pančování?  
Ministerstvo zemědělství nevzdává svůj boj 
s černým trhem s vínem, i když ustoupilo 
od svého záměru zakázat prodej sudových 
vín z dovozu. Připravovaná novela zpřísní 
podmínky pro obchod se sudovým vínem 
s cílem zabránit prodeji pančovaného ná-
poje i daňovým únikům. Každý sud vína, ať 
už od domácích vinařů, nebo ze zahraničí, 
by měl být povinně přelepený u uzávěru 
kontrolní páskou. Skončí také doba, kdy 
bylo možné prodávat vína v prostorách jako 
čerpací stanice nebo květinářství. „Sudová 
vína bude smět prodávat pouze vinař ve své 
provozovně, dále dovozce, který poprvé su-
dové víno dodal na trh, a provozovna, která 
bude mít víno přímo od vinaře nebo od do-
vozce,“ uvedl ministr Marian Jurečka.

Označování 
vázne
V rámci cílené celorepublikové kontrolní 
akce inspektoři Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce prověřovali dodržování 
požadavků na označování nebalených po-
travin, tedy například pečiva, masných vý-
robků či ovoce a zeleniny. Ve více než 40 % 
provozoven nalezli kontroloři nedostatky. 
Prodejci nejčastěji chybovali, když v těsné 
blízkosti výrobku neinformovali o jménu 
výrobce, adrese sídla, alergenech, datu 
použitelnosti nebo minimální trvanlivos-
ti. „SZPI se všemi, kdo se provinili, zahájí 
správní řízení o uložení pokuty. A upozor-
ňujeme spotřebitele, že i u nebalených po-
travin mají nárok na informace, které jsou 
běžné i u balených potravin,“ uvedl mluvčí 
SZPI Pavel Kopřiva.

Poznáme  
to naše
Ministerstvo zemědělství přišlo s novelou zá-
kona o potravinách, která zakáže používání 
zavádějících log u výrobků, které nepochá-
zejí z Česka. Výrobci nebudou moci dávat 
na potraviny nápisy jako Česká republika, 
česká kvalita či mapu nebo vlajku ČR, pokud 
nebude výrobek zhotovený v Česku. Logem 
s českou vlajkou a nápisem „Česká potra-
vina“ nebo jen slovy „Česká potravina“ si 
budou moci označit své výrobky potravi-
náři, pokud splní dvě základní podmínky. 
Produkt musí být vyrobený v ČR a z českých 
surovin. U potravin, které se skládají z více 
surovin, musí být obsah české části mini-
málně 75 %. „Spotřebitelé tak na první po-
hled rozpoznají, které zboží je opravdu čes-
ké,“ řekl ministr Marian Jurečka.

Prohřešky 
ubývají
Obchodníci na Slovensku omezili 
po zpřísnění kontrol před třemi lety nedo-
statky při prodeji potravin. Kontrolní or-
gány zintenzivnily inspekce v obchodních 
sítích, výrazně zvýšily také pokuty za opa-
kované prohřešky v souvislosti s výrobou 
či prodejem potravin. Oproti minulosti 
kontroloři odhalili v prodejnách méně 
nedostatků v oblasti dodržování hygieny, 
nabídky prošlých potravin či výskytu ptá-
ků a hmyzu v obchodních sítích. „V mno-
ha oblastech došlo k výraznému zlepšení. 
Ještě však nemůžeme konstatovat, že 
zlepšení je na přijatelné úrovni. Nedostat-
ky se u některých subjektů objevují ve vy-
sokých počtech,“ řekl slovenský ministr 
zemědělství Ľubomír Jahnátek.

Sladkosti 
zůstávají 
Prvního září vstoupila v platnost novela 
školského zákona omezující prodej nezdra-
vých potravin ve školách. Sladkosti, limo-
nády a smažené brambůrky však nachá-
zejí školáci v automatech dál. Zatím chybí 
vyhláška, která by měla konkrétně určit, 
které potraviny jsou v rozporu s požadavky 
na zdravou výživu dětí. O lepší stravování 
dětí usiluje sdružení Skutečně zdravá ško-
la, které vypracovalo návrh na prováděcí 
předpis k vyhlášce. Podle něj automaty 
ve školách přispívají k chybným stravova-
cím návykům dětí a obezitě. Ředitelé škol 
už loni, když boj proti automatům začal, 
upozorňovali, že zákaz nic nevyřeší, neboť 
si děti budou pochutiny kupovat dál v nej-
bližším obchodě.

Na práci  
nejsou lidi
Kolumbie je jedním z největších produ-
centů kávy na světě. Na jedné straně se 
těší z nejvyšší úrody za posledních osm 
let, neboť se jí podařilo porazit epidemii 
rzi, která kávovníky napadala. Na druhé 
straně však čelí nedostatku pracovníků, 
kteří by kávu sklidili. Je tak možné, že 
by cena kolumbijské kávy mohla stou-
pat. Sběr kávy je považován za fyzicky 
velmi náročnou práci, nevýhodnou také 
z důvodu, že jde o činnost neoficiální. 
Pracovníci tak preferují jiné způsoby 
výdělku, což má za následek jejich odliv 
do měst. Nedostatek pracovníků může 
mít za následek rovněž šíření škůdců, 
kteří kávové boby napadají a mohli by 
zlikvidovat úrodu.

palec nahoru, palec dolů



www.svetpotravin.cz 11

Dříve hlavní zdroj obživy, dnes pochoutka, kterou si dopřáváme jen jednou 
za čas. Zvěřina je maso velmi specifické, které potřebuje více péče než běžněji 
používané druhy, ovšem při dodržení základních pravidel se úsilí a čas strávený 
v kuchyni rozhodně vyplatí. Poradíme vám, kde zvěřinu (ne)kupovat, jak si s ní 
poradit po příchodu domů i jaké zdravotní benefity nám nabízí.

Zvěřinové hody 
chutně 
a bezpečně

zaostřeno

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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Zvěřina je označení pro maso zvěře, 
která byla ulovena ve volné přírodě. Jako 
zvěřina by se nemělo označovat maso 
zvěře, která je chována na farmách. Toto 
maso má odlišnou strukturu a chuť, neboť 
pohyb i potrava farmově chované zvěře 
jsou jiné. Odlišný je také způsob porážky 
– na farmách chovaná zvěř by měla být 
porážena na jatkách.
Obliba zvěřiny v České republice 
z dlouhodobého hlediska roste, její vrchol 
přichází vždy v podzimních měsících. 
Přesto její spotřeba stále činí jen okolo 
jednoho procenta celkové konzumace masa 
a ani zdaleka tak nedosahuje množství 

spotřebovaného masa hospodářských 
zvířat. Podle odhadů se přitom 60 až 80 % 
u nás odlovené zvěřiny vyváží do zahraničí, 
a to často v celých kusech, tedy bez jakékoli 
přidané hodnoty. 
Podle Českého statistického úřadu máme 
nejraději černé maso, na druhém místě 
je maso srnčí, na třetím jelení. Jediná 
drobná zvěř, kterou konzumujeme větší 
množství, je bažant.

Všechny kusy pod kontrolou 
Zvěřina se musí ihned po odstřelu 
vyvrhnout nebo vyháčkovat. Do několika 
hodin poté maso tuhne (nastává 
tzv. rigor mortis) a maso je tím pádem 
pro kuchyňskou úpravu zcela nevhodné. Při 
zrání masa se v něm tvoří kyselina mléčná, 
díky které maso křehne a získává typické 
chuťové znaky. 
Zvěřina může být zpracována ve schváleném 
a registrovaném potravinářském podniku. 
Zde jsou jednotlivé části porcovány, baleny 
a opatřeny etiketou. Na ní najdeme ovál se 
zkratkou země původu i registrační číslo 
výrobce. Ovál tak značí, že zvěřina byla 
veterinárně prohlédnuta a výroba probíhala 
od stažení až po zabalení pod dohledem 
Státní veterinární správy. 

Jiným případem je nákup celého kusu 
v kůži nebo peří, a to přímo od uživatele 
honitby, účastníka lovu či v maloobchodu, 
kam ji lovec dodal. Tato zvěřina nemusí 
být veterinárně schválena, ale vždy ji musí 
prohlédnout proškolená osoba a měla by 
být dodávána s plombou a lístkem o původu 
zvířete. Toto maso je určeno pouze pro 
domácí zpracování, nesmí být dále uváděno 
do oběhu, není možné je prodávat k dalšímu 
zpracování či do restaurací. Prodávající 
musí ke kusu připojit upozornění: „Zvěř 
byla vyšetřena proškolenou osobou 
– určena po tepelné úpravě ke spotřebě 
v domácnosti spotřebitele.“

Kupujte jen prověřené 
Vzhledem k tomu, kolik možných 
rizik s sebou nákup zvěřiny nese, je 
hlavní zásadou nikdy nekupovat maso 
neznámého původu. Zvěřina prohlédnutá 
jen proškolenou osobou musí být 
prodávána pouze na omezeném území co 
nejblíže místu lovu a jen v malém množství. 
Malým množstvím je 30 % kusů skutečně 
odlovené zvěře za rok uživatelem honitby. 
Z toho plyne, že 70 % ulovených kusů 
za rok musí projít veterinární kontrolou 
ve schváleném a registrovaném zařízení 

zaostřeno

ROZDĚLENÍ ZVĚŘINY:
Vysoká: srnec, srnka, daněk, 
jelen, laň

Nízká: divoký králík, zajíc 

Černá: divoké prase 

Červená: kamzík, muflon, medvěd 

Pernatá: koroptev, bažant, sluka, 
tetřev, křepelka, divoká kachna, 
divoká husa
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pro nakládání se zvěřinou nebo být 
spotřebováno přímo lovcem. Zvěřina 
prohlédnutá veterinárním dozorem, tedy 
s oválem, může být prodávána kdekoli. 
Podle současné legislativy není možné 
zvěřinu prodávat na trzích. 
Zvěř, kterou si myslivci uloví pro svoji potřebu, 
nemusí být veterinárně zkontrolována. 
Výjimkou je černá zvěř, která se musí prověřovat 
kvůli možné přítomnosti cizopasníka svalovce, 
ačkoli u nás nebyl již několik desítek let zjištěn. 
Bez vyšetření by se divočák neměl zpracovávat, 
protože se maso i kůže musejí v případě 
nevyhovujícího výsledku zlikvidovat podle 
nařízení veterinární správy.

Černý trh stále kvete
Přes veškerou kontrolu zůstává černý obchod 
stále velkým problémem. Podle odhadů 
myslivců může až 40 % v restauracích 
prodávané zvěřiny pocházet od pytláků. 
U takto odchycených kusů existuje riziko 

výskytu parazitů a nemocí či zhoršená 
kvalita masa vystresované zvěře, pokud byla 
například chycena do ok. Jen restaurace, které 
jsou registrovány Státní veterinární správou 
jako maloobchodní zařízení určené pro 
zacházení se zvěřinou, mohou kupovat zvěř 
v kůži nebo v peří, ne však v maloobchodní 
prodejně, nýbrž přímo od uživatele honitby. 
Pokud restaurace bere již staženou zvěř, 
takovouto registraci nepotřebuje.

Zráním maso křehne
Maso čerstvě zabité zvěře je tužší a navíc 
mnohem více prokrvené než maso jatečních 
zvířat. Musí tedy zrát déle. Stává se nejen 
křehčím, ale během zrání získává také typické 
aroma a chuť. Doba zrání se liší v závislosti 
na druhu a stáří zvěře, jeho poškození, 
ošetření i uskladnění. Zrání musí probíhat 
v čistých a přiměřeně větraných prostorách při 
teplotě od 0 °C až + 7 °C po dobu nejdéle 7 dnů 
od data ulovení, nebo při teplotě od 0 °C až 

+ 1 °C po dobu nejdéle 15 dnů od data ulovení. 
Obecně je možné zvěřinu skladovat déle než 
jiné druhy masa, neboť má delší trvanlivost. 
Pokud zvěřinu kupujeme v obchodě, nemusí 
nás zrání masa příliš trápit – maso má většinou 
čas dostatečně prozrát během doby, kdy u něj 
probíhají veterinární kontroly. 

Tak jako je nedozrálá zvěřina těžko 
poživatelná, je třeba dát pozor také 
na to, aby nebyla přezrálá a nezačínal již 
hnilobný proces. Mezi další možné vady 
patří rozstřílení, napadení cizopasníky 
či zapaření. K němu dochází, když zvíře 
nebylo včas zbaveno vnitřností, nebylo 
dostatečně vychlazené či je uloženo bez 
přístupu vzduchu. 

zaostřeno

Zvěřina patří k  tradičním cenám v  tom-
bolách na  řadě plesů a  jiných veselic. 
Je však nutné si uvědomit, že i  ty mají 
svá pravidla, neboť stále jde o  uvádění 
potravin na  trh. Maso zvěřiny musí být 
podle zákona o veterinární péči zdravot-
ně nezávadné, prohlédnuté proškolenou 
osobou nebo veterinárním dozorem. 
Pokud jde o divočáka, je nutné, aby měl 
vyšetření na  svalovce provedené akre-
ditovanou laboratoří. Další požadavky, 
jako je například způsob skladování či 
teplota, nejsou výslovně dány, ale vždy 
je třeba dodržet zdravotní nezávadnost. 
Akce, na  které se tombola koná, není 
považována za prodejní místo, a nemusí 
tak být schválena ani registrována u kraj-
ské veterinární správy.

ZVĚŘINA A TOMBOLA

JELENÍ GULÁŠ NA VÍNĚ
Doba přípravy: 90 minut, pro 6 osob

Ingredience: 750 g jeleního masa, 3 cibule, 
2 stroužky česneku, 500 ml červeného vína, 
sádlo, brusinková zavařenina, koření (sůl, 
pepř, tymián, jalovec, sladká paprika, bob-
kový list, kmín), 1 feferonka

Postup: Maso očistíme, odblaníme 
a nakrájíme na kostky. Orestujeme cibuli, 
přidáme maso a krátce opečeme. Přidáme 
koření. Zalijeme vínem a pod pokličkou du-
síme asi hodinu a půl. Přidáme 2 lžíce brusi-
nek a provaříme. Dochutíme česnekem.
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zaostřeno

Během skladování ve vlhké místnosti či 
při nedodržení konstantní teploty může 
dojít také k plesnivění masa. Začnou 
se na něm objevovat povlaky a maso 
se stává nepoživatelným.

Nízký obsah tuku
Právě podzim je období zvěřině zaslíbené, 
ovšem ani tak není úplně snadné ji sehnat. 
V supermarketu objevíme především maso 
zmrazené, pro čerstvou zvěřinu se vyplatí si 
dojít do specializovaných obchodů. Pokud 
si chcete na zvěřině pochutnat, ale její 
přípravou nechcete ztrácet čas nebo si na ni 
nevěříte, zajděte si někde ve vašem okolí 
na zvěřinové hody – na podzim je pořádá 
celá řada restaurací a hospůdek.  
Maso zvěřiny má tmavě červenou až 
červenohnědou barvu. Maso má nízký 
obsah tuku a je tužší. V kuchyni tedy bude 
potřebovat velkou pomoc. Každé maso má 
specifickou vůni i chuť.
Zvěřina je výživná, ze zdravotního hlediska 
oceníme vysoký obsah bílkovin, vitaminů 
skupiny B a minerálních látek, jako jsou 
sodík, draslík, železo a fosfor.  
Zvěřina ovšem není vhodná pro lidi trpící 
zvýšenou hladinou kyseliny močové, což je 
předstupeň onemocnění dnou. Důvodem je 
zejména vysoký obsah purinů v mase zvěřiny.

Specifická příprava
Při kuchyňské úpravě musíme mít 
na paměti, že zvěřina je specifický druh 
masa a potřebuje jiné zacházení než masa, 
která používáme běžně. S minimálním 
obsahem tuku je zvěřina velmi náchylná 

ZVĚŘINOVÁ PAŠTIKA
Doba přípravy: 80 minut, pro 10 osob

Ingredience: 750 g jater ze zvěřiny, 750 g vep-
řového bůčku, 150 g slaniny, 1 cibule, koření 
podle chuti, sůl

Postup: Polovinu bůčku nakrájíme na kos-
tičky, zbytek umeleme společně s játry. Sla-
ninu a cibuli nakrájíme na kostičky a dáme 
do hrnce opékat. Když cibule zesklovatí, 
přidáme bůček a dusíme, dokud nezměkne. 
Po vychladnutí umeleme. Přidáme ke směsi 
umletých jater a bůčku, osolíme a okoře-
níme. Paštiku naplníme do čistých sklenic 
a 20 minut sterilujeme.

 obsah bílkovin (%) obsah tuků (%)
jelen 18 – 22 1 – 5
srnec  21 – 23 0,7 – 6
zajíc 20 – 23 0,9 – 5
divoká kachna 19 – 23 2 – 3
prase domácí 10 – 14 35 – 55
skot 16 – 19 10 – 34
kachna domácí 16 – 21 6 – 29

Srovnání obsahu bílkovin a tuku
v mase zvěřiny a domácích zvířat
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zaostřeno

 INZERCE

k vysušení. Pokud zcela propečeme 
například steak z mladé srnky, bude 
prakticky nepoživatelný. Zvláště starší kusy 
vyžadují naložení do mořidla z kořenové 
zeleniny, cibule a octa. U mladších zvířat 
není nakládání většinou nutné.
Každý typ masa je jiný a při kuchyňské 
úpravě je třeba jejich odlišnosti 
respektovat. Obecně je zvěřina vhodná 
pro pečení, minutkovou úpravu, grilování, 
pečení, vaření i dušení.
Z koření je nejvhodnější směs divokého koření 
(pepř, nové koření, jalovec, bobkový list), 

doplněná o čerstvé bylinky, jako je majoránka, 
rozmarýn nebo tymián. Nejvhodnější přílohy 
samozřejmě záleží na konkrétním pokrmu 
a také vašich chuťových pohárcích, ale 
chybou nikdy nebude spojit zvěřinu s jinými 
podzimními plody – dýní, houbami či šípky. 
Pokud stoprocentně známe původ 
a stáří zvěřiny, můžeme podle něj určit 
i nejvhodnější způsob přípravy. Jestliže 
kupujeme již zpracovaný kus masa, zvláště 
zmražený, můžeme s malým kouskem masa 
vyzkoušet, jak dlouho bude jeho příprava 
na pánvi trvat. 

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

  dobře stravitelné maso
  charakteristická, lehce pikantní chuť
  malý obsah tuku prostupující svalovou 
tkání

  vysoký obsah vápníku, železa, fosforu, 
zinku, vitaminů A i B a esenciálních ami-
nokyselin
  vyšší obsah bílkovin a  minerálních lá-
tek než u jiného jatečního masa
  dieteticky hodnotná potravina
  čistě přírodní produkt

ZVĚŘINOVÁ PLUS
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jak poznat kvalitní potraviny

Do testu jsme zařadili 14 vzorků, kte-
ré jsme nakoupili v supermarketech 
a ve farmářské prodejně Sklizeno. Ceny se 
pohybovaly od 4 do 21 Kč za litr naředě-
ného nápoje. Chemické analýzy provedl 
Ústav konzervace potravin na Vysoké škole 
chemicko-technologické v Praze. Odbor-
níci hodnotili obsah cukrů, vitaminu C, 

kyseliny benzoové a kyseliny sorbové. 
Zkoumali také, zda sirupy neobsahují 
syntetická barviva. 
Senzorické hodnocení jsme tentokrát 
přenechali dokonce dvěma porotám. Jed-
na byla tvořena vyškolenými odborníky 
z VŠCHT, kteří posuzovali barvu, vůni, kon-
zistenci a chuť jahodových koncentrátů 
i naředěných nápojů. Druhou část poroty 
jsme sestavili z dětí ve věku od 6 do 13 let. 
Vedle zmiňovaných parametrů jsme 
hodnotili také přítomnost a typ jiného 
přidaného ovoce, složení (především ob-
sah a typ přídatných látek), informace pro 
spotřebitele a praktičnost obalu.

Ovoce netřeba?
Hlavním ukazatelem kvality sirupů je samo-
zřejmě obsah ovoce. A jeho přítomnost se 
v jednotlivých vzorcích velmi lišila. Nejvyšší 
obsah ovoce dosahoval 30 %, mohou se jím 
pochlubit sirupy Grünhof a Fruiss Saveurs. 
Ovšem zatímco první jmenovaný obsahoval 
skutečně pouze jahody, u druhého tvoří 
jahody a lesní jahody jen polovinu. Druhé 
nejjahodovější tak byly Rauch Happy Day 
a Tesco Sirup. 
Další sirupy však obsahovaly ovoce ještě 
mnohem méně. Sirup Jupí má jen 1 % 
ovoce, ah Basic obsahuje jahodovou šťá-
vu jen jako součást aroma a je tak velmi 
pravděpodobné, že jí bude méně než 
jedno procento. Korunní sirup dokonce 
podle složení jahody neobsahuje vůbec 
žádné, ačkoli v názvu i na obrázcích jsou 
jasně patrné. Podle vyjádření Radoslava 
Pospíchala ze Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce tak výrobce uvádí 
spotřebitele v omyl. „Na obalech ome-
zeného množství výrobků se vyskytla 
chyba. Současně vyráběný sirup je z po-

Podle průzkumů spotřebitelského chování pomalu končí éra 
sladkých limonád a stále více pijeme vodu smíchanou se sirupy. 
Příchutí je na našem trhu bezpočet, ale my jsme vybrali jednu 
z nejklasičtějších – jahodovou. Podívejte se, které sirupy jsou 
vyrobeny skutečně z jahod, kde si výrobci pomohli i levnějším 
ovocem a které koncentráty se bez ovoce vlastně úplně obejdou.

Některé sirupy jsou 
 prakticky bez ovoce
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, MF Dnes

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

hledu vyobrazení a deklarace v pořádku,“ 
okomentoval Jan Urban, ředitel výrobní-
ho závodu Karlovarská Korunní. 
Pokud tedy sirupy kupujete, kromě celkové-
ho obsahu ovoce sledujte také typ použité-
ho ovoce – jahody mohou tvořit jen zlomek 
celkového obsahu ovoce, zbytek budou 
nejčastěji jablka, bezinky či jeřabiny.

Čím víc cukru, tím líp
Vůbec největší část sirupů tvoří cukry 
(sacharóza, glukóza, fruktóza). Nepřidá-
vají se jen z důvodů chuťových, ale také 
stabilizačních. Při dostatečném obsahu 
cukrů není nutné do sirupů přidávat žádné 
konzervační látky. Vyšší obsah cukru lze 
tedy v případě sirupů považovat za výhodu: 
„Za kvalitnější sirup můžeme považovat 
takový, který bude mít více cukru. Bude 
sladší, hustší, vyrobíme z něj více nápoje,“ 
ohodnotil Aleš Rajchl z VŠCHT. Nejsladší 
byl sirup Jahoda Tradiční, naopak nejméně 
cukrů obsahoval ah Basic. I on ale splnil (se 
započítáním nejistoty měření) legislativní 
požadavky na minimální obsah cukrů. 
Všechny sirupy obsahovaly kvůli lepší 
údržnosti kyselinu citronovou. Žádné jiné 
„éčko“ neobsahoval jen řemeslný sirup 
Jahoda Tradiční. Všechny ostatní si pomá-
haly aromaty, naprostá většina i barvivy. 
Výrobky Tesco, ah Basic a Jupí v sobě mají 
konzervanty, poslední jmenovaný dokonce 
i antioxidanty. Pozitivním zjištěním testu je, 
že se všechny zkoumané sirupy obešly bez 
syntetických barviv.

Obaly jsou někdy na hraně
Hodnocením prošly také obaly všech tes-
tovaných sirupů. Posuzovali jsme zejména 
čitelnost, přehlednost a úplnost informací 
na obale. Tradičně jsme narazili na výrobky, 
u nichž je čitelnost písma, ať již z důvodu ve-
likosti či barvy, na hraně. Největší prohřešek 
jsme však objevili u etikety sirupu Jahoda 
Tradiční. Na lahvi najde spotřebitel informa-
ci, že má objem 700 ml, ačkoli ve skutečnosti 
je jen půllitrová, což je možné považovat 
jednoznačně za klamání. Údaj o skuteč-
ném objemu jsme nalezli zcela náhodou 
nalepený na spodku lahve. „Dostal se vám 
k testování sirup z doby, kdy jsme přecházeli 
z balení o obsahu 700 ml na balení o obsahu 
500 ml. Tím, že jsme malá firma, si nemůže-
me dovolit jen tak odepsat zásoby. Pro zajiš-
tění správného znění všech informací jsme si 
nechali dotisknout jen textovou část etikety, 
kde se uvádí mimo jiné i obsah. Pokud tuto 
‚přelepku‘ sirup neměl, jedná se jednoznač-
ně o chybu lidského faktoru na naší straně. 
Samozřejmě mohlo dojít i k mechanickému 
odlepení někde na cestě k vám, jakožto kon-
covému spotřebiteli, ale na to se nemůžeme 
vymlouvat a ani nechceme,“ vysvětlili jedna-
telé firmy Hradecké delikatesy Petra a David 
Kilingrovi. Hodnotili jsme také, jak dobře se 
lahev drží v ruce a zda je možné sirup dobře 
nalévat, nebo je uzávěr vyroben tak, že z něj 
sirup stéká po celé lahvi.

Děti i odborníci se shodli
Při senzorickém hodnocení jsme tentokrát 
přistoupili k zajímavé konfrontaci mezi dvěma 
skupinami porotců. Zejména barvu, vůni a chuť 
sirupů posuzovala jak porota odborná, tak 
dětská. První byla sestavena z vyškolených od-
borníků z Vysoké školy chemicko-technologic-
ké v Praze, druhá pak z dětí ve věku 6 až 13 let, 
které sirupy pravidelně konzumují. Předpoklá-
dali jsme, že se obě skupiny hodnotitelů budou 
mezi sebou výrazně lišit a děti upřednostní pře-

devším sirupy hodně barevné a sladké. Ovšem 
děti i odborníci se v hodnocení často shodovali 
a přílišná sladkost či nepřirozená barva dětem 
vadila stejně jako dospělým. 
Na první místo dosadili dospělí sirup Yo, 
na druhé Albert Excellent, u dětí se tato 
pořadí prohodila. Zato na posledních dvou 
vzorcích se obě poroty zcela shodly – jako 
předposlední se v senzorickém hodnocení 
umístil ah Basic, poslední příčku obsadil 
sirup Jahoda Tradiční. Je nepochybné, že 
tento sirup doplatil na nesprávně nasta-
vený poměr ředění, který výrobce uvádí 
na obale, tedy 1:15, zatímco u ostatních byl 
tento poměr 1:6 až 1:10. Při přípravě podle 
návodu byl nápoj jen lehce obarvený, bez 
jahodové vůně a výraznější chuti. „V na-
šem doporučení jsme historicky vycházeli 
z vyjádření zákazníků. Otázkou ovšem je, 
jak toto definovat – někdo má rád sladký 
sirup, někdo jemnou chuť. Poměr 1:15 byl 
myšlen jako jakýsi limitní. Vaše hodnocení 
nás ale nutí k zamyšlení a prověření, zda 
poměr ředění neupravit,“ dodali zástupci 
firmy Hradecké delikatesy. 
Děti měly po skončení hodnocení možnost 
vyjádřit se také k atraktivnosti obalů. Nejvíce 
se jim líbil obal sirupu Yo, naopak nejméně je 
zaujala lahev ah Basic, která jim připomínala 
spíš prostředek na mytí nádobí. 

Nejvíce ovoce: Grünhof, Fruiss Saveurs

Nejméně ovoce: ah Basic

Nejvíce jahod: Grünhof

Nejvíce cukrů: Jahoda Tradiční

Nejvíce éček: Jupí jahoda

SIRUPOVÁ NEJ
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Grünhof  
ovocný sirup jahoda
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Holderhof Produkte AG

Z testu: Nejvyšší obsah ovocné složky, která 
je navíc tvořena pouze jahodami. Sirup má 
vysoký obsah cukrů (64 %). V neředěné 
podobě chutnal porotě nejvíce, velmi dobrou 
známku dostal také sirup naředěný. Barva je 
méně výrazná, ale přirozená. V chuti vadila 
příliš sladká chuť, která se prosazovala na úkor 
ovocné a kyselé složky. Známka za senzorické 
hodnocení 2,3.

Známka testu 1,8

Cena: 80 Kč/500 ml
Cena za 1 l nápoje: 
14,50 Kč
Obsah ovocné složky: 
30 %

Fruiss Saveurs Sirop,  
Fraise, Fraise des Bois
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: Routin

Z testu: Nejvyšší obsah ovocné složky, ale jen 
15 % je tvořeno jahodami a lesními jahodami. 
Vysoký obsah cukrů (65 %). Barva sirupu se 
dětem líbila, dospělým připadala příliš tmavá, 
pro jahody netypická. Ani jednu část poroty 
nenadchla slabá vůně. Chuť příliš sladká, 
zvláštní, pro jahody netypická se znatelnými 
tóny jiného ovoce. Známka za senzorické 
hodnocení 2,4.  

Známka testu 1,9

Cena: 119 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
21,30 Kč
Obsah ovocné složky: 
min. 30 % 

Rauch happy day  
Sirup Strawberry
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Rauch Fruchtsäfte, Rakousko

Z testu: Sirup obsahuje 20 % jahodové 
složky. Kromě ní je obsažena i šťáva z černého 
bezu. Nejvyšší obsah vitaminu C ze všech 
vzorků. Průměrný obsah cukrů (60 %). Barva 
příjemná, ale spíš než jahodu připomíná 
pomeranč. Ve vůni byl patrný umělý závan. 
Chuť koncentrátu i naředěného sirupu byla 
pro obě skupiny porotců příliš sladká. Známka 
za senzorické hodnocení 2,5.

Známka testu 2,4

Cena: 70 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
14,30 Kč
Obsah ovocné složky: 
min. 20 % 

Yo  
Fruchtsirup Erdbeere
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Eckes-Granin, Rakousko

Z testu: Obsah ovocné složky je 20 %, ovšem 
jen polovinu tvoří jahody (zbytek jsou černé 
jeřabiny, jablka a bez). Průměrný obsah 
cukrů, nejvyšší obsah sacharózy. Barva 
je příliš tmavá, pro jahody nepřirozená. 
Chuťově velmi dobrý – u dospělých vítěz 
v senzorickém hodnocení, u dětské poroty 
stříbrný. Vadila jen příliš sladká chuť. Známka 
za senzorické hodnocení 2,1.

Známka testu 2,5

Cena: 75 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
15,30 Kč
Obsah ovocné složky: 
min. 20 % 

Tesco  
Sirup Jahoda
Zakoupeno: Tesco
Prodejce: Tesco Stores

Z testu: Obsah ovocné složky 20 %, je 
tvořena pouze jahodami. Průměrný obsah 
cukrů (60 %). Obsahuje konzervant. Barvu 
porota označila jako příjemnou, odpovídající. 
Vůně je nevýrazná, dospělí v ní cítili umělé 
tóny. Koncentrát je výrazně kyselý. Naředěný 
sirup měl u některých dětí úspěch, ale 
obecně hodnotitelům připadal příliš sladký. 
Známka za senzorické hodnocení 2,7.

Známka testu 2,5

Cena: 60 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
12,20 Kč
Obsah ovocné složky: 
20 %

Albert Excellent  
Sirup jahoda
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Neli, pro Ahold

Z testu: Obsah ovocné složky je 20 %, sirup 
kromě jahod obsahuje také šťávu z bezinek. 
Obsah cukrů je nízký (54 %). Barva zaujala spíše 
děti, dospělým připadala příliš tmavá, typická 
spíš pro višeň. Vůně je příjemná, ovocná. 
Dětem sirup chutnal ze všech testovaných 
vzorků nejvíc. Možná i díky nižšímu poměru 
ředění byla pro některé zbytečně sladká. 
Známka za senzorické hodnocení 2,1.

Známka testu 2,6

Cena: 60 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
12,20 Kč
Obsah ovocné složky: 
20 %

VÍTĚZ
TESTU
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Neli  
Sirup jahoda
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Neli

Z testu: Ovocná složka představuje 20 %, 
kromě jahod sirup obsahuje také bezinky. 
Obsah cukrů je průměrný (59 %). Barva 
koncentrátu i naředěného sirupu je hodně 
tmavá, což oceňují spíše děti, dospělým 
přijde netypická. Chuť je příjemná, bez cizích 
pachutí, zejména pro dospělou část poroty 
je ale příliš sladká. Známka za senzorické 
hodnocení 2,4.

Známka testu 2,6

Cena: 57 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
11,60 Kč
Obsah ovocné složky: 
20 %

Sirup Jahoda  
Tradiční cukrový
Zakoupeno: Sklizeno
Výrobce: Hradecké delikatesy

Z testu: Řemeslný sirup obsahoval nejvíce 
cukrů ze všech vzorků (66 %). Jako jediný 
neobsahuje žádná barviva, aroma, konzervanty 
ani antioxidanty. Obsah ovocné složky, tvořené 
jen jahodami, je 12 %. Vinou vysokého poměru 
ředění 1:15 je nápoj velmi světlý, dětem barvou 
připomíná šťávu ze školní jídelny, bez výraznější 
vůně i chutě. Známka za senzorické hodnocení 
3,9 (nejhorší ze všech).

Známka testu 2,7

Cena: 119 Kč/500 ml
Cena za 1 l nápoje: 
14,90 Kč
Obsah ovocné složky: 
12 %

Relax Sirup  
jahoda, lesní jahoda
Zakoupeno: Billa
Prodejce: Maspex Czech

Z testu: Celkový obsah ovocné složky je 
12 %, ovšem je z většiny tvořena jablky, až 
poté jahodami (1 %) a lesními jahodami (0,5 
%). Obsah cukru je nižší. Barva koncentrátu 
připomíná spíše malinu či třešeň. Dětem 
vyhovovala, stejně jako vůně. Oběma 
skupinám vadila příliš sladká chuť, daná 
nejspíše i nižším poměrem ředění. Známka 
za senzorické hodnocení 2,6.

Známka testu 2,9

Cena: 63 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
12,80 Kč
Obsah ovocné složky: 
min. 12 %

HELLO Ovocný Sirup  
extra hustý jahoda
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Linea Nivnice

Z testu: Ovocná složka tvoří 10 % a jde 
pouze o jahody. Obsah cukrů je průměrný. 
Dětem ani dospělým nevyhovovala zakalená 
narůžovělá barva a lehce umělá vůně. 
Obě skupiny prohlásily, že v chuti nejsou 
znatelné jahody, dominuje citrusová příchuť. 
Sirup je nepříjemně kyselý a jsou v něm 
znatelné umělé tóny. Známka za senzorické 
hodnocení 3,2.

Známka testu 2,9

Cena: 60 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
10,70 Kč
Obsah ovocné složky: 
min. 10 %

Krtečkův ovocný sirup  
extra hustý jahoda
Zakoupeno: Kaufland
Prodejce: X-life

Z testu: Obsah ovocné složky 10 %, je 
tvořena pouze jahodami. Obsah cukrů je 
nižší. Barva trochu zakalená a připomíná 
spíš grep. Ani vůně se jahodám moc 
neblíží, voní po zkvašených jablcích. 
Také chuť sirupu je atypická, s cizími 
příchutěmi. Jahody jsou zcela neznatelné, 
jasně dominuje citrusová chuť. Známka 
za senzorické hodnocení 3,3.

Známka testu 3,0

Cena: 57 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
10,20 Kč
Obsah ovocné složky: 
min. 20 %

Korunní sirup  
jahoda, granátové jablko
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Karlovarská Korunní

Z testu: Ovocná složka tvoří 10 %, ovšem 
podle složení jahody vůbec neobsahuje, 
jen jablko a granátové jablko. Obsah 
cukrů je 62 %. Barva připomínala maliny, 
vůně lesní jahody. Chuť je atypická, málo 
jahodová (Děti: „Tohle jsou jahody?“) a kazí 
ji cizí pachuti – jsou znatelné tóny trávy, 
dřeva, listů i plastu. Známka za senzorické 
hodnocení 2,8.

Známka testu 3,2

Cena: 55 Kč/750 ml
Cena za 1 l nápoje: 
9,20 Kč
Obsah ovocné složky: 
min. 10 %
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jupí  
sirup jahoda
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Kofola

Z testu: Velmi nízký obsah ovocné složky 
(1 %). Nejnižší obsah sacharózy, nízký je 
i obsah všech cukrů. Sirup jako jediný 
obsahuje konzervant i antioxidant. Barva 
je nevýrazná, bledá. Chuť koncentrátu 
i naředěného sirupu je příliš kyselá, jsou 
v ní znatelná umělá sladidla. Jahody jsou 
téměř neznatelné. Známka za senzorické 
hodnocení 3,2. 

Známka testu 3,3

Cena: 33 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
4,30 Kč
Obsah ovocné složky: 
1 %

ah Basic  
Strawberry Syrup
Zakoupeno: Albert 
Výrobce: Albert Heijn, Nizozemsko

Z testu: Sirup obsahuje jahody jen jako 
součást jahodového aroma, je jich tedy velmi 
pravděpodobně méně než 1 %. Také obsah 
cukrů je nejnižší ze všech testovaných vzorků, 
legislativní požadavek splnil jen se započtením 
nejistoty měření. Barva je velmi světlá, vůně 
dětem připomínala ovocný čaj. Chuť kyselá, 
málo ovocná, umělá. Známka za senzorické 
hodnocení 3,6.

Známka testu 4,2

Cena: 28 Kč/700 ml
Cena za 1 l nápoje: 
4,40 Kč
Obsah ovocné složky: 
< 1%

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

Jak číst tabulky
Cena: uvádíme cenu, za kterou jsme 
výrobek zakoupili v běžné obchodní síti

Cena za 1 l nápoje: cena, kterou vás 
bude stát jeden litr nápoje, podle ředění 
uváděného na obale

Obsah ovocné složky: podíl ovocné 
složky, jak jej uvádějí výrobci na obale. 
Nemusí být tvořen pouze jahodami, ale 
také dalšími druhy ovoce.

Z testu: souhrnné hodnocení vyplýva-
jící z chemických analýz i senzorického 
hodnocení 

Známku testu tvoří:
40 % ovocná složka (celkový podíl 
ovocné složky, poměr jahod a dalších 
typů ovoce)

30 % senzorické hodnocení (odborná 
i dětská porota)

10 % celkový obsah cukrů

10 % složení (přítomnost barviv, aromat, 
konzervantů, antioxidantů)

5 % obsah vitaminu C

5 % informace na obale (úplnost, čitelnost, 
přehlednost informací pro spotřebitele)

RECEPT 
NA DOMÁCÍ 
JAHODOVÝ 
SIRUP
Ingredience: 
1 kg jahod, 
400 ml vody, 
20 g kyseliny 
citronové, 
asi 1 kg cukru 
krystal
Postup: Jahody 
očistíme a vložíme 
do hrnce. Nalijeme na ně vodu 
a rozmačkáme je (například pomocí šťoucha-
dla na brambory). Přidáme kyselinu citronovou 
a za občasného míchání lehce prohříváme. Nej-
lépe přes plátýnko přecedíme šťávu, ke které 
přidáme cukr, a za občasného míchání vaříme 
na mírném plameni asi 5 minut. Cukr se musí 
zcela rozpustit. Sirup nalijeme do připravených 
čistých sklenic. Po vychladnutí uložíme na tmavé 
a chladné místo.
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Výsledkem ekologického zemědělství jsou 
bioprodukty – suroviny vyrobené z rostlin, 
živočichů a jejich produktů, jejichž pěsto-
vání, chov a zpracování upravuje platná 
legislativa České republiky a Evropské unie.
Biopotravina je definována jako potravina 

vyrobená z produktů ekologického země-
dělství za podmínek stanovených zákonem, 
splňující požadavky na jakost a zdravotní 
nezávadnost. Důvody, které vedou zastánce 
organického stravování k výběru biopotra-
vin, jsou různé. Na prvním místě však větši-

nou převažuje snaha o podporu vlastního 
zdraví. Neméně významná bývá také snaha 
podpořit principy ekologického zemědělství 
nebo místní produkce.

Nevýhody biopotravin
V ekologickém zemědělství se nevyužívají 
žádná syntetická hnojiva ani chemikálie, 
což mívá za následek nižší výnosy. Ty jsou 
prvkem omezujícím počet konzumentů 
biopotravin, ačkoli cílem ekologického ze-
mědělství není zaplavit biopotravinami celý 
svět. Asi hlavním omezujícím faktorem je 
cena – biopotraviny jsou zpravidla dražší než 
běžné potraviny a tím se stávají nedostupný-
mi pro některé skupiny populace. 
Oprávněnou diskuzi vyvolává logika 
dovozů na velké vzdálenosti. Nesoulad 
vzniká mezi pozitivy ekologické produkce 
a nevýhodami dovozu biopotravin z ji-
ných, mnohdy tisíce kilometrů vzdále-
ných zemí za cenu poškození životního  

Připravila: Bc. Eva Horáková, DiS., foto shutterstock

Bio strava: 
 šetrnější,  ne nutně  dietnější
Organická strava je alternativní výživový směr založený 
na konzumaci produktů a potravin, které pocházejí 
z ekologického zemědělství a jsou označovány jako bio. 
V širším pohledu se však jedná o životní styl, v jehož středu 
stojí hodnoty spojované s ekologickým zemědělstvím. 
Jeho prioritou je upřednostňování kvality před kvantitou 
produktů a cílem získání kvalitních a hodnotných potravin při 
současné ochraně životního prostředí, šetření ekologických 
zdrojů, etickém přístupu k chovaným zvířatům, šetření 
neobnovitelných zdrojů a ochraně zdraví.
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prostředí, neboť se zvyšuje ekologická 
stopa těchto produktů. Zastánci bio 
životního stylu se v této diskuzi často dělí 
na dvě skupiny – jedni vybírají biopotra-
viny místní a dle sezonní nabídky, druzí 
nakupují výrobky z celého světa, neboť 
u nich nacházejí celou řadu jiných pozi-
tivních vlastností.

Je bio strava zdravější?
Rozhodnutí vyměnit konvenční potraviny 
za ty z ekologického zemědělství může být 
krokem ke zdravějšímu životnímu stylu, 
nedává nám ale jistotu, že budeme jíst 
od této chvíle zdravě. Bio produkce totiž 
zahrnuje i potraviny ne příliš zdravé či  
dietní. I zde platí, že záleží nejen na nutrič-
ní hodnotě potravin, ale i na jejím kon-
zumovaném množství. Přes všechny výho-
dy biopotravin je důležité stále dodržovat 
obecná výživová doporučení:
  Udržujte si přiměřenou tělesnou hmot-
nost. Pouhým zařazením biopotravin 
do jídelníčku určitě nezhubnete. Nadměr-
nou konzumací tučných bio výrobků ale 
rozhodně můžete přibrat.
  Jezte pestrou stravu v pravidelných inter-
valech. Vhodné je jíst 3 až 5x za den.

  Zařazujte do jídelníčku dostatečné množství 
ovoce, zeleniny a malé dávky ořechů. Jsou 
zdrojem vitaminů, minerálních látek a vlák-
niny, v případě ořechů také vhodných tuků.
  Vlákninu, vitaminy a minerální látky 
najdete rovněž v obilovinách. Obiloviny 
a výrobky z nich vybírejte hlavně celozrn-
né, nezapomínejte také na luštěniny jako 
na zdroj kvalitních rostlinných bílkovin. 
  Ryby nebo rybí výrobky se doporučují pro 
obsah prospěšných nenasycených mast-
ných kyselin alespoň 2x za týden.

  Významné je zejména pro příjem 
vápníku každodenní zařazování mléka 
nebo mléčných výrobků, zejména 
zakysaných, které jsou také zdrojem 
probiotik. 

  Vhodné je nahrazovat živočišný tuk 
rostlinnými oleji. Důležité je snižovat 
celkový příjem tuků, a to hlavně tuků 
skrytých v potravinách (např. tučné 
masné výrobky).

  Omezte sladkosti nebo slazené nápoje, 
stejně tak množství konzumované soli. 

  Velmi důležitý je pitný režim. Doporučené 
množství 25 až 30 ml na kilogram tělesné 
hmotnosti nejlépe pokryje voda, neslaze-
né čaje nebo zeleninové šťávy.

Správné zacházení
Součástí zdravé výživy je také snaha o před-
cházení nákazám a otravám z potravin. Je 
nezbytné s potravinami správně zacházet již 
při nákupu, dále při jejich skladování a při 
přípravě pokrmů. Pro zachování nutriční 
hodnoty biopotravin velmi záleží na způso-

•  mají vyšší výživovou hodnotu, vyšší obsah vitaminu C, minerálních látek, antioxidantů 
a dalších pro tělo významných látek

•  jejich konzumace snižuje riziko kontaminace organismu pesticidy

•  chrání organismus před aditivy používanými v produkci běžných potravin a před 
chemikáliemi používanými v průběhu chovu či pěstování

VÝZKUMY UKAZUJÍ, ŽE BIOPOTRAVINY

Všechny balené biopotraviny, které byly vyprodukované, kontrolované a certifikované v České republice, 
musejí obsahovat: české a evropské biologo, označení původu surovin a kód kontrolní organizace. Stejné 
požadavky na označení jsou, i pokud byla biopotravina vyrobena v členských státech EU. České biologo 
u těchto potravin je povinné pouze v případě, že byla daná potravina recertifikována českou kontrolní 
organizací. Biopotraviny ze států mimo EU musejí obsahovat kód kontrolní organizace. 
Pro bioprodukty je povinné značení méně složité – v případě českých je to české biologo a kód kontrolní 
organizace, u těch vyrobených v členských státech EU i mimo EU kód kontrolní organizace.
Nebalené biopotraviny a bioprodukty musejí být vhodně označené v průvodní dokumentaci 
a doprovázené platným certifikátem. 
Všechny bioprodukty a biopotraviny mohou být také označeny „EKO“ nebo „BIO“.

JAK POZNÁM BIOPOTRAVINU?
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bu jejich přípravy. Při tepelném zpracování 
používejte šetrnější úpravy, jako jsou vaření, 
vaření v páře nebo dušení. 
„BIO“ životní styl má svá pozitiva i negativa. 
Podstatné ale je, že je to způsob života proka-
zatelně působící pozitivně na psychiku člově-
ka. Stále více lidí má snahu zmírňovat dopady 
dnešního konvenčního způsobu života na ži-
votní prostředí a vracet se k přírodě. Pojem 
organická strava však není zcela jednoznačně 
určen pouze pro bio stravování – bývá často 
používán jako synonymum pro živou stravu, 
jejíž podstata tkví v konzumaci výhradně rost-
linných potravin obsahujících aktivní enzymy. 
Organická strava v tomto pojetí nepřipouští 
tepelnou úpravu přesahující 45 °C. 

Oproti bio stravování přináší tento směr 
nevýhody v podobě rizika mikrobiální 
kontaminace a přítomnosti toxických  
a antinutričních látek v některých potra-
vinách. Pokud živá strava povoluje pouze 
syrové potraviny s cílem využít všechny 
aktivní látky, je nutné, aby tyto potraviny 
byly v nejlepší kvalitě, chemicky neošet-
řené, neozařované a hnojené organickými 
hnojivy. Oba tyto směry tedy spojuje 
konzumace biopotravin a bioproduktů, 
rozcházejí se však v konzumaci živo-
čišných potravin – živá strava na rozdíl 
od bio stravy je postavena na veganských 
principech, proto i přechod na ni může být 
složitější a ne zcela vhodný pro každého. 

 INZERCE

  šetrnost k životnímu prostředí při výrobě

  menší zátěž xenobiotiky (přídatných látek užívaných pro konzervaci, úpravu 
chuti, vzhledu či konzistence potravin)

  přísná kontrola kvality prostřednictvím certifikovaných organizací

  vyšší cena

  omezený výběr, často horší vzhled

  nižší trvanlivost

HLAVNÍ PRO A PROTI

Díky sociálnímu zemědělství se po-
dařil už desítkám lidí s handicapem 
návrat do běžného života. Práce v ze-
mědělství přispívá i ke zlepšení jejich 
zdravotního stavu.

Ukázkový příklad toho, jak sociální 
zemědělství pomáhá handicapovaným 
i přispívá k rozvoji života na venkově, nabízí 
pohraniční víska Neratov ležící v Orlických 
horách v oblasti bývalých Sudet. Dnes 
tu žije přes 50 stálých obyvatel, včetně 
rodin s dětmi. Místní občanské sdružení 

zaměstnává 90 osob, z nichž zhruba 70 má 
nějakou formu zdravotního postižení. Han-
dicapovaní tu pracují v řemeslné výrobě, 
potravinářském provozu, v zahradnictví 
nebo na farmě, kde chovají skot a ovce, vy-
rábí palivové dřevo a udržují horské louky 
v srdci CHKO Orlické hory. 
Význam pobytu a práce v přírodě pro člo-
věka – a pro člověka s handicapem zvlášť 
– je známý odedávna. Proto se zakládaly špi-
tální zahrady pro urychlení léčby pacientů 
a v psychiatrických zařízeních farmy, které 
potravinami zásobovaly i okolí. 
Sociální zemědělství vychází z multi-
funkčního pojetí zemědělství, které kromě 
zajištění potravin má i mimoprodukční 
funkce: ochranu přírody a kulturní krajiny, 
udržování a rozvoj tradic nebo zachování 
„obydlenosti“ venkova. Zemědělství na-
pomáhá rozvoji regionů a vytváří pracovní 
místa, má tedy i funkci sociální. Právě 
tu rozvíjí sociální zemědělství zaměst-
náváním osob znevýhodněných na trhu 
práce. Jde o lidi se zdravotním postižením, 
sociálně znevýhodněné, děti a mládež 

s výchovnými problémy i seniory; nabízí 
možnosti pro všechny, kteří potřebují 
podporu, péči nebo vedení. 
Významnou roli v projektu obnovy Neratova 
sehrálo Ministerstvo zemědělství a jeho 
program na podporu pracovní rehabilitace 
osob se zdravotním postižením, skrze který 
letos jen do Neratova přišlo 700 tisíc korun 
investiční a 3,6 milionů korun provozní do-
tace. Díky tomu mohlo neratovské sdružení 
opravit některé budovy, otevřít v nich chrá-
něné dílny, vybudovat zahradnictví a zajistit 
mnoho dalších „maličkostí“, bez nichž by 
celý sociální podnik nemohl fungovat. 

Pěti miliony korun podpořilo letos Ministerstvo zemědělství koncept

SOCIÁLNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Ilustrační foto z archivu Sdružení Neratov, o.s.
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V letošním roce si celý kulturní svět připo-
míná 125. výročí úmrtí jednoho z největších 
světových malířů Vincenta van Gogha. Ten 
zemřel 29. července 1890 v malém městeč-
ku Auvers-sur-Oise nedaleko Paříže, kde se 
léčil u doktora Paula Gacheta ze silných de-
presí. Mezi svými současníky byl považován 

za blázna bez peněz (un fou sans le sous), 
denního hosta prostitutek, tuláka bez do-
mova, podprůměrného malíře, který bude 
brzy zapomenut. Jen málo z nich vědělo, 
že je to rebelující protestantský laický farář, 
člověk s velikým sociálním cítěním, křehký 
a zranitelný. A že je to skvělý malíř. Dnes se 

jeho obrazy prodávají za desítky milionů 
dolarů. Ale jejich pravá cena je v jejich 
kráse a úžasně silné výpovědi o tíze i kráse 
lidského života.

Nesnesitelná Paříž
Van Gogh přišel do Paříže z rodné-
ho Holandska v roce 1886 a dva roky 
bydlel na Montmartru u svého bratra 
Thea v 54, rue Lepic. Malíř byl ale velmi 
výraznou osobností, výbušnou, málo 
komunikativní, a život ve městě v ma-
lířské komunitě na Montmartru pro něj 
nebyl snesitelný. V roce 1888 Paříž opustil 
a odstěhoval se do Arles. Ale i ty dva roky 
poznamenaly jeho samého i Montmartre 
tak silně, že není možné na jeho pařížské 

Život je plný kotrmelců, skopičin, přemetů a paradoxů 
a ve velké míře platí ono biblické, že ponížení budou povýšeni 
a povýšení poníženi. Pravda je, že si to často ani jedni ani 
druzí pořádně nevychutnají. Tedy obrazně i doslova. Neboť 
spravedlnost „božích mlýnů“ je vskutku nevyzpytatelná 
a často melou hodně pomalu.

Milovat, jíst, pít a zpívat 
na Montmartru

Připravil Otakar Kosek, foto shutterstock, autor s laskavým svolením Syndicat d' Initiative de Montmartre
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působení zapomenout. Vždyť inspiro-
ván Montmartrem namaloval kolem 
dvoustovky nádherných obrazů, které 
dnes zdobí největší světové galerie.

Výletní hospůdka
Le Syndicat d' Initiative de Montmarte 
uspořádal na počest tohoto výročí soirée 
exceptionnelle neboli výjimečný večer 
v restauraci La Bonne Franquette na rohu 
rue des Seules a rue Saint Rustique, který 
se nesl v duchu časů, kdy sem van Gogh 
chodíval. To bylo ještě v době, kdy se tato 
nejstarší montmartrovská restaurace (již 
roku 1590 zde večeřel král Jindřich IV.) jme-
novala Aux Billards en Bois a hosty nelákala 
kuchyň, ale kulečník. A van Gogh na zahra-
dě této restaurace namaloval třeba známý 
obraz La Guinguette (Výletní hospůdka). 
Mimochodem, název restaurace Aux Billards 
de Bois byl změněn na La Bonne Franquette 
v roce 1950, protože prý telecí ledvinky 
tam byly k dostání „à la bonne franquette“, 
v ceně „zlatého dolaru“.
Pravidelnými návštěvníky byli také malíři 
Sisley, Monet, Cézanne, Pissaro, Renoir, 
Degas, Toulouse-Lautrec, spisovatel Zola 
a mnozí další, kteří zde popíjeli z karaf levné 

červené víno a jejich smutky i naděje stékaly 
po setmělých svazích kopce dolů do životem 
kypící Paříže. Do Paříže, která se zásluhou 
svého prefekta barona Haussmanna změ-
nila v moderní vzdušné město čistě podle 
funkčních zásad. „Paříž přestavěná podle 
Haussmanna sice zasadila úder nostalgiím, 
revolucionářům a všemožným poetickým 
snílkům v tradici Victora Huga, nicméně se 
nedalo popřít, že na rozdíl od ‚staré Paříže‘ 
funguje. Počínaje hygienickou službou přes 
obchody, divadla, redakce až po kavárny 
a restaurace na bulvárech Paříž nyní měla 
plně funkční, vzorové prostředí. Bylo to pros-
tě něco, co nikdy nikdo předtím v lidských 
dějinách neviděl,“ popsal A. Hussey ve své 
knize Tajné dějiny Paříže.

Ďáblovo pokušení
Paříž v té době měla bezmála 30 000 ka-
váren a náleven (mnohem víc než Londýn 
nebo New York), které nabízely jídlo a pití, 
ale také prodejnou lásku, ideje, družnou 
zábavu, únik před prací a starostmi. Oblíbe-
ným nápojem se stala fée verte – zelená víla 
neboli absint, který byl posléze považován 
za téměř ďáblovo pokušení. Nemoc zvanou 
„alkoholismus“ coby chronické onemocnění 
definoval v roce 1853 švédský lékař Magnus 
Huss, ale tuto teorii v Paříži jednoznačně 
odmítly lékařské kapacity s tím, „že alkohol 
působí jako životodárný posilující lék pro 
pracující a příjemný prostředek pro zámož-
né.“ Toliko opět A. Hussey.

Město kabaretů
A byl to právě Montmartre, v té době ještě 
vesnice na okraji města, který se stal cen-
trem nočního života Paříže. Právě tady se 
zrodil kabaret, podnik nabízející Pařížanům, 
toužícím po nevázané zábavě a milostných 
dobrodružstvích, jídlo, pití a zábavu nejen 
s erotickým nádechem, ale často politicky 

a satiricky zabarvenou. Vzpomeňme alespoň 
na jeden vůbec z prvních – slavný kabaret 
Le Chat Noir na bulváru de Rochechouart 
či neméně populární Le Mirliton šansoniéra 
Aristida Bruanta, jehož postava v černém 
klobouku s červenou šálou na krku je známá 
z plakátu Toulouse-Lautreca. V roce 1889 
byl otevřený Le Moulin Rouge přežívající sice 
slavně, ale ve zkomercionalizované podobě 
dodnes. Posledním a v současné době nej-
starším kabaretem na Montmartru je Lapin 
Agile, místo s bohatou historií, ve kterém si 
ještě dnes při sklence výborné třešňovice 
můžeme poslechnout staré i současné fran-
couzské šansony a zazpívat si je společně se 
skvělými kabaretiéry.

Vzpomínky na nešťastného génia
Ale vraťme se na Montmartre letošního 
roku. Před večeří v La Bonne Franquette 
bylo na rue des Seules na zdech odhaleno 
5 velkých panelů mapujících van Goghův 
život. Odhalení se zúčastnili Eric Lejoindre, 
starosta 18. pařížského obvodu, do něhož 
spadá Montmartre, Isabell Mézières, starost-
ka městečka Auvre-sur-Oise, Alain Coquard, 
prezident République de Montmartre, Sylvia 
Fourmond, prezidentka Le Syndicat d' Initiati-
ve de Montmartre a další významní hosté.     

Slavnostní zahájení výstavy bylo pro Montmartre velkou událostí

Éric Lejoindre, Francois Navarro a Sylvie Fourmond
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Slavnostní večeře v La Bonne Franquete se 
nesla v duchu této restaurace vyjádřeném 
heslem Milovat, jíst, pít a zpívat na Mont-
martru a ve vzpomínkách na van Gogha – 
tohoto nešťastného génia.
V rozích velkého sálu byly umístěny obra-
zovky, na kterých se promítal dokument 
o životě van Gogha, zazněly šansony té 
doby, byly čteny úryvky z dopisů mezi van 
Goghem a jeho bratrem Theem. Menu 
nemohlo začít jinak než degustací absintu 
z montmartrovských sklepů, po předkr-
mu následovalo například filé z candáta 
na víně, jehněčí na fenyklu a černých 
olivách a večeře byla zakončena dezertem 
v nejznámějších barvách Goghovy palety – 
žluté, červené, modré, zelené. A ke každé-
mu chodu byla podávána vynikající vína, 
která ladila s chutí jídla. Takže uspokojeny 
byly vskutku všechny smysly. 

Doslova bída a utrpení minulosti se promě-
nily v radost a požitek přítomnosti. Ale tak 
to má být.

Radost z mnohosti a díky za málo
Jídlo ve Francii nikdy není jen prostředkem 
k zahnání hladu. Je to pýcha každého pod-
niku – venkovskou hospůdkou počínaje až 
po luxusní restaurant v Paříži – a obřad pro 
ty, kteří k němu zasedají. A i když příval turis-
tů mění dnes mnohé restaurace v pouhé „vý-
vařovny“, úpěnlivé lpění na tradici, že jídlo 
musí na talíři krásně a lahodně vypadat a že 
jeho kvalita by měla snést co možná nejpřís-
nější měřítka, je stále zřejmé i v těch nejoby-
čejnějších bistrech. Anglický spisovatel Peter 
Mayle, kterého okouzlila Francie natolik, že 
se zde usadil natrvalo, napsal ve své knize 
Francouzské hodokvasy: „Francouzi už 
odedávna věnují výjimečnou – někdo by řekl 

nadměrnou – pozornost tomu, co jedí a jak 
to jedí. A svá slova podporují i činy: na jídlo 
a pití vydávají větší podíl svých příjmů než 
všechny ostatní národy světa. To platí nejen 
o zámožných měšťáckých gurmánech; co 
se jídla týče, prostupují zájem o něj, jeho 
obliba a znalost všemi vrstvami společnosti, 
od prezidenta až po rolníka.“
V zemi, kde je jídlo uměním, je možné jídlem 
oslavit i výsostné umělce, jakým byl třeba 
van Gogh. Nebylo možné nad bohatým 
stolem nevzpomenout na jeho slavný obraz 
Jedlíci brambor. Na tu tíhu dne vepsanou 
v tělech vesničanů, na ta pomalá gesta, 
jimiž berou z mísy horké brambory, na bídu 
vepsanou v deformovaných tvářích, ale také 
na úctu, kterou projevují tomuto skrom-
nému pokrmu, jenž je v tu chvíli pro ně 
hodokvasem. Obojí bychom měli mít na pa-
měti: radost z mnohosti a díky za málo. 

Ze zahájení výstavy, v popředí Poulbotovi tambořiHroby bratrů Goghových v Auvers-sur-Oise

Jídelní lístek ze slavnostní večeře Jedlo se a pilo na počest geniálního malíře
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V rámci slavnostního zahájení výstavy byla 
předána řada ocenění jako Cena ministra 
zemědělství pro mladé vědecké pracovníky 
pro rok 2015, Cena ministra zemědělství 
za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu 
a vývoje v roce 2015 či certifikáty národní 
značky kvality KLASA.

Podpora kvality
Na výstavě se prezentovalo téměř 600 vystavo-
vatelů a obchodníků z 19 zemí. I letos nabídla 
Země živitelka laické a odborné veřejnosti 
novinky, aktuality a semináře na odborná 
témata. V oblasti potravinářství se prezento-
valy české kvalitní výrobky oceněné značkami 
„KLASA“, „Český výrobek – garantováno 
Potravinářskou komorou ČR“, „Regionální 
potravina“,  „CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY“ či 
„Kvalitní evropský výrobek“. Cílem prezen-
tací je představit chutné, tradiční a speciální 
potraviny vyráběné v českých a moravských 
regionech a podpořit tak české výrobce kvalit-
ních potravin. Pro návštěvníky byly připraveny 
ochutnávky a kuchařské show s hvězdným 
zastoupením českých známých kuchařů. 
Příznivci myslivosti, lovectví a rybářství 
přivítali zejména samostatný „Pavilon my-

slivosti“, jenž dokladoval vzrůstající zájem 
o toto odvětví, který se projevil již na minu-
lém ročníku výstavy. 
Mezinárodního agrosalonu se již tradičně 
zúčastnil nespočet zahrádkářů, ovocnářů, 
zelinářů, včelařů a chovatelů. Každý den 
nabízel atraktivní program, během kterého 
návštěvníci zhlédli ukázky jízdárny, jezdecké 
hry, práce ovčáckých psů s ovcemi, plemen-
né berany, koně a krávy.

Řada vítězů
Výstava byla jako vždy rozdělena do oboro-
vých dnů, přičemž národní dožínky připadly 
na sobotu 29.8. Slavnostního zahájení 
v Pivovarské zahradě se zúčastnili i nejvyšší 
představitelé vlády. Došlo zde k předání vý-
znamných ocenění Certifikát Český výrobek 
– garantováno Potravinářskou komorou ČR 
a Cena prezidenta Potravinářské komory ČR 
za nejlepší inovativní potravinářský výrobek. 
Součástí odborného doprovodného progra-
mu výstavy je pod odbornou garancí MZe 
soutěž s dlouholetou tradicí „Zlatý klas“ 
o nejlepší vystavené exponáty. Ocenění a pro-
pagace špičkových výrobků a novinek zůstává 
nadále prvořadým cílem a smyslem této 

prezentace. V letošním roce bylo do soutěže 
přihlášeno 26 výrobků, ocenění se v potravi-
nářském a zpracovatelském odvětví dočkalo 
7 výrobků, např. Kitl Syrob Grapefruitový 
s dužinou, Dolcezza Čokoláda na vaření 100 g, 
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO-LIKÉROVÉ 
– Cabernet sauvignon nebo Hubertská štola. 
Ocenění „Zlatý klas s kytičkou“, při kterém 
musejí výrobky splnit náročná ekologická kri-
téria, však tentokrát získal jen jeden výrobek, 
a to kozí sýr „SEDLÁK“ se slunečnicí.
Nezapomnělo se ani na historii soutěže Zlatý 
klas, jejíž počátky sahají až do začátku 70. let mi-
nulého století. Návštěvníci se seznámili s výsled-
ky uplynulých ročníků a mohli si prohlédnout 
i vzorky oceněných exponátů z minulých let. 
Kromě odborného programu výstavu doplnil již 
tradičně bohatý doprovodný a kulturní program, 
který dotváří jedinečnou atmosféru a je důležitou 
součástí agrosalonu Země živitelka. Myslelo se 
i na nejmenší, kteří měli v dětském koutku k dis-
pozici kolotoče a zábavné atrakce. 

Země živitelka 2015
Za účasti prezidenta, ministra zemědělství a dalších 
významných hostů začal ve čtvrtek 27. srpna 
na českobudějovickém výstavišti již 42. ročník mezinárodního 
agrosalonu Země živitelka. Nejvýznamnější zemědělská 
výstava v ČR, která svým rozpětím obsáhne celý zemědělsko-
potravinářský sektor, se řadí k největší akci svého druhu 
na území České republiky. To ostatně dokazuje i návštěvnost, 
která letos přesáhla 102 000.
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dobrodružství v kuchyni

Nebojte se, nebudu vás učit škubat a při-
pravovat holoubata, i když přiznávám, že 
to umím. Nikdy mi však holoubata (ani 
křepelky) nepřinášela zvláštní potěšení, 
po spoustě práce člověka čeká jen takové 
olizování kostiček. Jídlo, o němž dnes bude 
řeč, se jmenuje golubce, někdy také golubki. 
Což si překládám jako holoubky. Práce s ním 
není zas tolik a strávníci se ve finále opravdu 
dobře a dosyta najedí.

Chtěl by je každý
Příměr s borščem jsem nezvolila náhodou. 
K otcovství jídla se hlásí Poláci, Ukrajinci, 
Rusové...  Pod názvem sarma jsem obje-
vila podobné jídlo v Srbsku a jistě by se 
na Balkáně našly další varianty. Maďaři jsou 
ochotni plněné zelné listy považovat za své 
národní jídlo. 
I v naší rodině by se našlo pár jedinců, 
jejichž předkové přišli do české kotliny 
po válce z Podkarpatské Rusi. Právě 
od nich jsem o golubcích slyšela prvně. 
Bohužel zůstalo u slov, neboť jde prý o vel-
mi složité a sváteční jídlo. Ovšem z vyprá-
vění mi zas tak komplikované nepřišlo. 
Tak jsem se začala pídit. 
Pro začátek můžeme říct, že jde o listy pl-
něné mletým masem. V mém případě půjde 
o listy zelné, ovšem v některých receptech 
jsem narazila na kapustové lupení. Nejspíš 
by to taky mohlo být dobré, pokud ale re-

cept jen nezkomolil nějaký „překladatel“ ze 
slovenštiny. Na Slovensku se totiž zelí jme-
nuje kapusta, proto je zelňačka kapustnicou. 
Pro kapustu mají východní bratři název kel. 
Takže potřebujeme směs mletého masa, 
koření a rýže. Právě jedna z mých příbuz-
ných tvrdila, že do mletého masa vmísí rýži 
neuvařenou a ona si během dušení pokrmu 
natáhne šťávy sama. Tak to jsem nikdy ne-
riskla. Držím se osvědčené směsi masa s rýží 
uvařenou. Šištičky se zabalí do zelných listů 
a dusí se a dusí. Někdy na zelí, někdy do-
konce na kysaném zelí, někdy s paprikami... 
Jeden z nejzajímavějších návodů nabídla 
manželova sestřenice. Plněné listy se měly 
dusit mezi vrstvami kysaného zelí, v soused-
ním kastrole měly pustit šťávu kusy slaniny, 
na níž se pak opékaly klobásky a uzené, což 
se přimíchalo k hotovému zelí a jedlo se bez 
přílohy, protože v mase už přece rýže byla. 
Tahle podoba mě však neuchvátila.

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Lov na golubce
Ono to s těmi holoubky bude 
asi trochu jako s borščem. 
Desítky receptů, nejen každý 
kraj, ale snad každá rodina 
má svůj vlastní. A tak jsem 
se metodou pokus – omyl 
propracovala k tomu našemu.



www.svetpotravin.cz 29

dobrodružství v kuchyni

Golubce

S rajskou, nebo se zelím?
Dlouho jsem váhala mezi nejčastěji uvá-
děnou verzí s rajským protlakem a verzí 
s mletou sladkou paprikou. Dnes se přiklá-
ním k maďarské verzi, ovšem podávám ji 
s rýží. Nechci vás zdržovat od kulinářské-
ho zážitku, ale zastavím se ještě chvilku 
u masa. Naši příbuzní se shodnou v tom, 
že má jít o mleté hovězí a vepřové napůl. 
Ovšem kuchyně dalších národů často sahají 
po uzeném, melou je do masové směsi, 

Maďaři z uzeného nejprve připraví vývar 
a pak jím listy zalijí k vaření. Stejně jako 
rajský protlak jsem uzené ze svého receptu 
vyřadila. Ale jestli máte chuť trošku experi-
mentovat, vyzkoušejte a vylaďte si vlastní 
chuťový koncert. 
A fígl na závěr – dlouho jsem ze spařených 
zelných listů okrajovala košťály a dost jsem 
s nimi zápasila. A přitom je to prosté, jak 
pravil vzdálený strýc: „Tlusté košťály rozkle-
pej paličkou.“ Potvrzuji, je to prosté.

Potřebujeme:
■  1 hlávku bílého kulatého zelí  ■  300 g mle-
tého hovězího  ■  300 g mletého vepřové-
ho  ■  150 g dlouhozrnné vařené rýže  ■  1 vej-
ce  ■  1 kelímek zakysané smetany  ■  1 větší 
cibuli  ■  3 stroužky česneku  ■  hrst sekané 
kadeřavé petrželky  ■  hladkou mouku 
■  olej  ■  ocet  ■  sůl  ■  cukr  ■  sladkou 
papriku

Postup

Nejprve si v mírně slané vodě uvaříme rýži 
téměř do měkka. 
Pak ve velkém hrnci přivedeme k varu sla-
nou vodu a nakrátko do ní ponoříme zelnou 
hlávku. Z toho logicky vyplývá, že vody 
nesmí být moc, aby se zelí vešlo. Hlávku 
vaříme několik minut, pak necháme okapat 
a trochu vystydnout. 

Mezitím si připravíme masovou směs – dob-
ře promícháme oba druhy masa, rýži, sůl, 
petrželku a vajíčko. 
Z hlávky oloupeme velké listy – rozloží-
me je a košťál rozklepeme paličkou na-
placato. Uvedené množství masa vystačí 
asi na 14 závitků. Válečky masové směsi 
klademe na listy, přehneme košťálovou 
částí, pak ohrneme boky a doroluje-
me. Není třeba závitky spíchnout nebo 
omotat nití, nebudeme je míchat a zelí 
dobře drží tvar. Zbytek hlávky nakrájíme 
na jemné proužky. 
Cibuli a česnek nakrájíme nadrobno, 
zpěníme na oleji, zasypeme lžící cukru a vy-
tvoříme skoro karamel. Pak přilijeme lžíci 
octa a lžíci vody, čímž karamel naředíme, 
nasypeme pokrájené zelí a dobře promí-
cháme. Přidáme sladkou papriku, ideálně 
maďarskou z tuby. Na zelí naskládáme 

závitky, zalijeme vodou (případně vývarem) 
a dusíme asi 40 minut. Jestli jsou hotové, 
nám napoví drobně krájené zelí, které 
můžeme ochutnat. 
Vyjmeme závitky, do dušeného zelí 
vlijeme kysanou smetanu, v níž jsme 
rozmíchali asi dvě lžíce mouky. Dobře 
provaříme. Pak vrátíme golubce a pokrm 
ještě pár minut prohříváme.
Podáváme s rýží.

Pokud dáte přednost variaci s rajským pro-
tlakem, bude příprava jednodušší. Zbytek 
hlávky si schováme na jiné radosti, osmah- 
neme cibulku a rovnou na ni poskládáme 
závitky. Zalijeme vodou s rajským protlakem 
a dusíme asi 40 minut. Pak vyjmeme závitky 
a do omáčky vlijeme kysanou smetanu 
s moukou. Provaříme a dosladíme. Vrátíme 
závitky a ještě prohřejeme.  
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téma měsíce

Mrazení potravin zná lidstvo samozřejmě 
odnepaměti, již pravěcí lidé využívali sníh 
k uchovávání svých úlovků. Ovšem s prode-
jem zmrazených potravin se setkáváme až 
ve 30. letech 20. století, umožnil jej objev 
moderních metod rychlého zamrazování. 
Mrazení patří mezi nejrychlejší, nejsnazší, 
ale také nejšetrnější způsoby konzervace 
potravin. Zajišťuje zdravotní nezávadnost 
potravin, neboť zabraňuje růstu nežádou-
cích mikroorganismů. Přesto řada z nich i při 
nízkých teplotách přežívá, a je tedy nutné 
nezapomínat na hygienické zásady.

Do mrazáku po porcích
Všechny pokrmy, které hodláme zamrazit, 
necháme vždy dokonale vychladnout. Teplé 
nebo dokonce horké jídlo by zvýšilo vnitřní 
teplotu mrazáku, čímž by mohlo dojít ke zne-
hodnocení uložených potravin. Teplota mraz-
ničky by nikdy neměla být vyšší než -18 °C. 

Ideální ke skladování jsou plastové krabič-
ky, které dobře uzavřeme. Mrazit můžeme 
také v sáčcích, ze kterých vytlačíme co 
nejvíce vzduchu, aby jídlo nevysychalo. 
Použít lze také alobal, ovšem vždy bychom 
měli nejdříve potravinu zabalit do potra-
vinové fólie. Do alobalu nepatří kyselé 
potraviny, jako je ovoce. Mrazit je vždy 
vhodné po jednotlivých porcích, respekti-
ve množství, které spotřebujeme najed-
nou. Když máme vše pečlivě připraveno, je 
praktické nádoby či sáčky popsat důle-
žitými údaji – tedy názvem potraviny či 

pokrmu, počtem porcí a datem zmrazení. 
Doba skladování v mrazničce se liší v zá-
vislosti na druhu potraviny, ovšem obecně 
by neměla překročit 12 měsíců.
 
Živiny zůstávají
Zastánci výhradně čerstvých potravin někdy 
zmrazené potraviny opomíjejí kvůli údajně 
nižšímu obsahu živin. Pravdou ovšem je, že 
mrazení má na obsah živin jen velmi malý 
vliv. Často je jejich obsah dokonce vyšší než 
v čerstvém ovoci a zelenině. Zejména, pokud 
jde o ovoce a zeleninu zpracovanou v profesi-
onálním provozu. Zde jsou ovoce a zelenina 
zamrazovány ve velmi krátkém čase, většinou 
do několika hodin po sklizni. Důležité je 
samozřejmě surovinu sklízet v optimální zra-
losti. Na rozdíl od čerstvých plodů již nemění 
své vlastnosti v průběhu dalšího skladování 
– nehrozí ztráta barvy, vitaminů, nutričních 
hodnot či optimální konzistence. 

Zamrazování je jedním z nejoblíbenějších 
způsobů uchovávání sklizně ze zahrádky 
i přebytků z nedělního oběda. Jak ale 
zamrazovat správně tak, aby si potraviny 
zachovaly co největší množství prospěšných 
látek i co nejvíce chuti? A liší se nějak 
mrazáky v našich domácnostech od těch 
ve specializovaných provozech?

Mrazák potravinám 
neublíží
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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Surovina se důkladně opere, rozdělí podle 
potřebné velikosti, případně naporcuje. 
Poté se provádí blanšírování, tedy spaření 
v horké vodě či páře po dobu několika 
minut. Tím se docílí zničení mikroorga-
nismů a deaktivace enzymů. Tato úprava 
zamezuje ztrátě chuťových a aromatických 
hodnot a zároveň zkracuje dobu pro ku-
chyňské zpracování, tedy šetří čas i energii 
konečného spotřebitele.
Blanšírování je vhodná technika také 
v domácích podmínkách. Po něm je třeba 
zeleninu zchladit a osušit. Pokud chceme, 
aby se nám kousky ovoce, zeleniny či třeba 
karbanátky neslepily, zamrazíme je nejprve 
na tácku a teprve poté uzavřeme v sáčcích.

Doma je to jiné
Samotné zmrazování, které je finální 
úpravou suroviny před balením, probí-
há ve zvláštním mrazícím tunelu, kde je 
surovina zmrazena prouděním vzduchu 
ochlazeného na -40 °C. Při této teplotě se 
v surovině utvoří mikrokrystaly, které mini-

málně poškozují buněčnou mikrostrukturu, 
tedy zůstane zachován vzhled i typická chuť 
produktu. Tento proces nelze realizovat 
v domácích podmínkách, kdy teplota do-
mácího mrazícího zařízení nikdy nedosáhne 
parametrů pro šokové zamrazování. Ná-
sledkem toho se z většiny tekutého podílu 
v surovině vytváří ledové krystaly, narušující 
buňky suroviny. Díky tomu, že průmyslové 
zamrazování probíhá mnohem rychleji a při 
nižších teplotách, se krystalky ledu tvoří jen 
zcela minimálně nebo jsou mnohem menší. 
Při profesionálním zmrazování se nepo-
užívají žádná barviva ani konzervanty, 
pouze některé druhy ovoce a zeleniny se 
přírodně ošetřují proti bakteriím, plísním 
či listerii. 
Kvůli narušeným membránám jsou zmraze-
né potraviny během rozmrazování náchyl-
nější k bakteriální kontaminaci. Z tohoto 
důvodu se snažíme spotřebovat rozmraze-
né jídlo co nejrychleji. Jídlo nikdy nepone-
cháváme volně na kuchyňské lince, aby při 
pokojové teplotě rozmrzlo. Maso či ryby 

nesmějí zůstat stát ve vlastní tekutině. Po-
kud budeme jídlo rozmrazovat v ledničce, 
mělo by pro něj být vždy určeno nejchlad-
nější místo. A navíc případné odkapávající 
tekutiny by neměly znečišťovat ostatní 
potraviny. Pokud k rozmrazování používá-
me vodu, vždy jen studenou a pravidelně 
ji měníme. Do vody ponořené potraviny 
musejí být umístěny v neprodyšném obalu. 
Důležité upozornění na závěr – jednou 
rozmrazená potravina by neměla být nikdy 
znovu zmrazována. 

  Zmrazujte jen čerstvé a vychladlé 
potraviny.

  Produkty zamrazte co nejrychleji. 

  Zamrazujte jídlo po menších porcích. 

  Potraviny ukládejte jen 
do neporušených a neprodyšných 
obalů.

  Všechny zmrazené potraviny 
spotřebujte v rozumném časovém 
horizontu. Každá potravina vydrží 
v mrazničce jinou dobu, ale obecně by 
nemělo jít o více než 12 měsíců.

PATERO PRAVIDEL 
ZAMRAZOVÁNÍ

 INZERCE

Pochutnejte si na české mražené zelenině
z oblasti Litoměřicka a Polabí.

Česká firma s 20letou tradicí od roku 1995

www.mojedione.cz
Český výrobce zmrazených potravin
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naše testování

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

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Každý rok sní průměrný Čech bezmála 
kilogram slaných brambůrek. Milovníky 
slaných pochoutek výrobci lákají na stále 
nové příchutě i tvary. My jsme pro test 
zvolili příchuť z nejklasičtějších a pro snazší 
výběr jsme zařadili chipsy v méně tradičním 
balení, tedy papírové tubě. 
První a poslední vzorek byl zabalen v tvrd-
ším obalu, ze kterého můžete brambůrky 
ujídat, v případě většího počtu zájemců je 
však nutné je vysypat na talířek. Ostatní 
tuby jsou sice papírové, ale rozlámaných 
chipsů jsme v nich našli paradoxně mnohem 
méně – ochranu, ale i výrazně pohodlnější 

servírování zajišťuje plastová „rakvička“ 
uvnitř, ve které jsou lupínky naskládány.

Nejdražší vítěz
Cenové rozdíly byly tentokrát značné – 
zatímco chipsy prodávané jako privátky 
řetězců stály, s výjimkou brambůrek Tesco, 
jen 16 Kč, značkové Pringles zakoupíte 
za 70 korun. A jak výsledky napovídají, v tomto 
případě se sáhnout hlouběji do peněženky 
vyplatí. Vítězné Pringles jsou jemné, chuťově 
vyvážené, neobtěžuje nás vše likvidující 
slanost a mírná pikantnost rovněž není 
na závadu. Ve stříbrných Chipsletten překvapí 
zvláštní chuť syrové papriky, ale milovníci 
slaných snacků si rozhodně pochutnají.

Privátky jsou srovnatelné
Od třetího do pátého místa se seřadily 
produkty jednotlivých řetězců, které jsou 
mezi sebou v podstatě srovnatelné. Snad 
jen K Classic vyčnívá nezvyklými tóny, které 
neumíme popsat lépe než „středomořské“, 
jak slibuje název výrobku. Další dva zástupci 
(Crusti Croc a Penny) jsou chuťově poněkud 
mdlí a zejména chipsy pod značkou 
Penny doplácejí na nerovnoměrnou 
posypku, která se koncentruje pouze 
v brambůrkovém „údolíčku“, a ten tak 
chutná dost slaně jen na počátku, než 
se z něj stane pouhý křupavý lupínek bez 
jakékoli výraznější příchutě. 
Trochu mimo tyto vzájemně zaměnitelné 
vzorky stojí chipsy Tesco, které jsou 
rozpoznatelné na první ovonění i ochutnání. 
A bohužel to tentokrát není vlastnost 

pozitivní. Brambůrky působí nepříjemně 
uměle a dávají tušit, že se v továrně 
glutamátem nešetřilo. Jen pro přesnost – 
glutamát obsahují všechny vzorky kromě 
Lorenz, ovšem takto dominantní jeho chuť 
nikde jinde není.

Dochucuje se hlavně solí
Konzumenti chipsů se dělí na dvě skupiny, 
stejně jako milovníci čokolády – jedni 
jsou schopni dát si dva čtverečky či hrst 
brambůrek, zbytek úhledně zabalit a vrátit 
zpět do spíže. Druhá parta neopustí stanoviště, 
dokud nepadne celé balení. V takovém 
případě ji čeká pořádná solná nálož…
Podle doporučení Světové zdravotnické 
organizace bychom měli přijmout 
maximálně 5 gramů soli denně. Nejslanější 
ze všech testovaných vzorků jsou 
brambůrky K Classic. Pokud byste se 
neovládli a během večerního křupání jich 
spořádali celý balíček, dostanete do sebe 
2,3 gramu soli, tedy 46 % doporučené 
denní dávky. Více než třetinu doporučené 
denní dávky si vyčerpáme, i pokud bychom 
zbaštili celé balení chipsů s nejnižším 
obsahem soli, tedy Lorenz Chipsletten. 
V kontextu toho, kolik soli přijmeme 
(mnohdy nevědomky) v jiných pokrmech 
a potravinách, je to celkem slušný počin.  
Takže slané brambůrky k televizi? Ano, ale 
pamatujte, že lepší chuťový zážitek vás 
bude něco stát. A hlavně mějte na paměti, 
že malá hrst vám bude muset stačit, 
pokud nechcete být prosolení ještě několik 
následujících dní. 

Víme, že jsou nezdravé, ale 
také, že mohou být nakažlivě 
dobré. Jsou lidé, kteří se 
bez nich obejdou hravě, 
bez pocitu, že by jim něco 
neodolatelně chutného 
unikalo. A pak ti, kteří si 
brambůrkami zpestřují 
několikrát v týdnu filmové 
večery, posezení s přáteli i jízdu 
v autobuse. Je to snadné 
– smažené bramborové 
lupínky s paprikovou příchutí. 
Pochutnáme si však na všech 
značkách stejně?

Solná nálož 
ve večerním křupání
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Název  Crusti Croc  
Paprika

Výrobce  neuvedeno
Zakoupeno Lidl 
Cena za balení 16 Kč/100 g 
Cena za 100 g 16 Kč

Název  Penny Chips s příchutí 
papriky

Výrobce  pro Penny, v Polsku
Zakoupeno Penny 
Cena za balení 16 Kč/100 g 
Cena za 100 g 16 Kč

Název  K Classic Stacked Chips 
Paprika Mediterran

Prodávající   Kaufland, vyrobeno v Polsku
Zakoupeno Kaufland 
Cena za balení 16 Kč/100 g 
Cena za 100 g 16 Kč

Název  Lorenz Chipsletten Paprika

Výrobce  The Lorenz Bahlsen  
Snack-World, Germany

Zakoupeno Tesco 
Cena za balení 45 Kč/100 g 
Cena za 100 g 45 Kč

Název  Pringles  
Paprika

Výrobce  neuvedeno
Zakoupeno Tesco 
Cena za balení 70 Kč/165 g 
Cena za 100 g 42 Kč

Název  Tesco Chips Red Paprika

Prodávající  Tesco, vyrobeno  
v Německu

Zakoupeno Tesco 
Cena za balení 45 Kč/170 g 
Cena za 100 g 26 Kč

Chipsy v papírovém balení, které se však při ote-
vírání potrhalo všude jinde, než mělo. Sůl na nás 
vykukuje ihned po otevření, je jasné, že nás čeká 
pořádná solná nálož. Vůně není příliš výrazná. 
Koření se drží pouze veprostřed, přesto nemáme 
pocit, že by chipsy byly chuťově nevyvážené, 
naopak chuť vydrží až do konce. Brambůrky jsou 
velmi křupavé, bohužel zejména díky tomu, že 
jsou hodně suché. Ke konzumaci si tedy připrav-
te také sklenici vody. 

Po otevření papírového obalu vzhledově připo-
míná vzorek Crusti Croc – zejména velikostí, vůní 
a také záplavami soli. Barva je nejsvětlejší ze 
všech. Chipsy příjemně křupou. Ochucení je bo-
hužel soustředěno pouze do „údolíčka“, na kraje 
i vršek brambůrků výrobce při kořenění asi zapo-
mněl. Tato nevyváženost se bohužel projevuje 
také v chuti. Na počátku překvapí intenzivní nával 
slanosti, který když odezní, je chips velmi mdlý, 
prostě a stručně – nechutná prostě nijak.

Větší plastová „rakvička“ než u dalších testo-
vaných zástupců privátních značek. Vůně je 
příjemná, poměrně výrazná. Na první pohled není 
vidět tolik krystalků soli jako u některých jiných 
vzorků. Koření je poměrně pravidelně rozmístěno 
z obou stran chipsu. Chuť je plná, bohatá. Poslepu 
bychom paprikovou příchuť netipovali. Výrazně 
se projevuje blíže neidentifikovatelné koření, 
ke kterému odkazuje také název Mediterran (tedy 
středomořský). 

Druhý typ klasického obalu pro tento typ výrobků 
– plastová rakvička obalená v alobalu a uzavřená 
v papírové tubě. Brambůrky jsou velmi výrazně 
oranžové, již vzhled tedy naznačuje, že na papri-
ce se určitě nešetřilo. Vůně je intenzivní, uzená. 
Posyp je pravidelný po celém chipsu. Nepřeva-
žuje slaná chuť, ale možná poněkud překvapivě 
jednoznačně identifikujeme chuť čerstvé papriky. 
Nejdražší výrobek ze všech si zajistil zcela nepo-
chybné druhé místo. 

Typický obal s papírovým uzavíráním a plastovou 
ochranou. Vůně není příliš výrazná. Největší lu-
pínky ze všech testovaných. Jasný chuťový vítěz. 
Chipsy jsou nejkřehčí, chutnají paprikově, není 
cítit pachuť glutamátu. Bohužel posyp je velmi 
nepravidelný. Štědřeji posypané části jsou chuťo-
vě mnohem výraznější. Chips tedy doporučujeme 
konzumovat vždy celý najednou – jednak nehrozí 
jeho rozsypání do klína a navíc jen tak získáme 
vyváženou chuť, kterou výrobce zamýšlel. 

Stejný typ obalu jako u vzorku Pringles, dobře se 
otevírá. Voní velmi intenzivně, lehce zauzeně, s jas-
ně umělými tóny. Barva je výrazná, na první pohled 
kořením výrobce nešetřil. Příjemně křupou, ale 
konzistencí připomínají spíše kukuřičné lupínky. 
Chuť je výrazná, paprika v ní není příliš znatelná. 
Dominuje jí bohužel silně umělá pachuť, která nám 
jakýkoli požitek výrazně znepříjemňuje. Představa, 
že bychom těchto chipsů měli sníst víc, než je nutné 
pro samotné otestování, nás neláká. 

4. 5.

3.2.1.

6.
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Hnětinky jako sváteční pečivo se na jihu 
Čech pečou většinou při posvíceních a pou-
tích, které mívají na různých místech svá 
pevná data podle jmen svatých v kalendáři, 
dále o Velikonocích i Vánocích, stejně jako 
při svatbách, křtinách a dalších svátečních 
příležitostech. V podstatě jde o malé bábo-
vičky, které se pečou ve zvláštních formič-
kách, polévají se a zdobí. 

Bývalo zvykem, že při tancovačkách bě-
hem těchto svátků se chasa bavila i tím, 
která z dívek rozdá nejvíc hnětinek 
a který z chasníků si jich zase nejvyšší 
počet „vytancuje“. V dnešní době disko-
tékových zábav už tato tradice působí 
trochu předpotopně, ale k místnímu 
folklóru odměna tanečníkům patřila 
odnepaměti.

Jihočeská tradice
Autor tohoto článku býval ještě před něja-
kými čtyřiceti, padesáti lety na venkovských 
jihočeských zábavách sám odměněn desít-
kami hnětinek, které potom v Praze budily 

Bochánky, vánočky, vdolky, bábovky, šišky nebo třeba 
jidáše řadí odborná literatura mezi tak zvané výroční pečivo. 
Do stejné kategorie patří také hnětinky, které ovšem na rozdíl 
od jmenovaných pochutin nejsou tak všeobecné známé, byť 
patří k nejstarším druhům pečiva vůbec. Nejčastěji se s nimi 
setkáváme na Strakonicku, Prachaticku nebo Prácheňsku. 
Ostatně, právě tady na jihu Čech se objevují první historické 
zmínky nejen o hnětinkách i hnětýnkách, ale o pekařích 
a pekařství vůbec.

Připravil Pavel Vokurka, foto autor

Seznamte se 
 s jihočeskými hnětinkami

LINECKÉ HNĚTINKY
Ingredience: 900 g hladké mouky, 
300 g moučkového cukru, 500 g Hery,  
1 vejce, 1 vanilkový cukr

Postup: Těsto vyválíme, vykrajujeme z něj 
velké kytičky nebo srdíčka, pečeme asi 
20 minut a zdobíme čokoládovou polevou.
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značnou pozornost u přátel a známých. 
Zažloutlý recept vyvolává vzpomínky na to, 
že pražské hnětinky od maminky ani babičky 
se nikdy nevyrovnaly těm jihočeským, což 
asi bylo způsobeno specifickou slavnostní 
atmosférou i jinou chutí venkovských in-
grediencí. Konkrétně to bylo 6 vajec, máslo 
a moučkový cukr stejné váhy jako onen 
půltucet vajec a polohrubá mouka váhy 
pěti vajec. Žloutky, cukr a máslo se utřely, 
přidala se mouka a opatrně přimíchal sníh. 
Formičky se vymazaly sádlem, lehce vysy-
paly hrubou moukou a plnily asi do dvou 

třetin. Pekly se při 180 °C, pak se vyklopily 
a nazdobily citronovou polevou nebo mléč-
nou čokoládou s ozdůbkami z někdejšího 
cukrářství pana Havránka v Hloubětíně. 

Dobová atmosféra
Ale zpět na jih Čech, konkrétně do obce Voleni-
ce, kde se konala tradiční výstava hnětinek při 
svátku svatého Martina, který přijíždí na bílém 
koni a život prostého lidu se po něm přesouval 
do světnic, kde se pozvolna začínalo s přípra-
vou na Vánoce. V tamějším Muzeu selského 
statku je k vidění ucelený soubor drobného 
i většího zemědělského nářadí, typického pro 
hospodaření v minulosti. Dobovou atmosféru 
selského dvora tady umocňují uzavřené pro-
story, v nichž lze spatřit jednotlivé fáze země-
dělské činnosti během roku, jejímž výsledkem 
jsou kromě jiného mouka, cukr, máslo a vejce, 
tedy ingredience potřebné k pečení hnětinek. 
A samozřejmě také různé typy povozů, pluhů 
a bran, cepy, rozsévačky, kosy, fukary, truhlíky 
na cukr, formy na máslo a máselnice, díže 
k zadělávání, cedníky a síta, slaměné ošatky, 
mašlovačky, podkladky i proutěná hnízda 
do kurníků a množství dalšího inventáře země-
dělského hospodářství.
Hnětinek bývá v onen listopadový den 
k mání přehršle, různé chuti, tvaru i zbar-
vení. Hospodyně všech věkových skupin 
si nezištně sdělují, čím ještě vylepšují sto 
i více let staré recepty, z nichž několik 
pro inspiraci uvádíme. Jsou známy i jiné 
hnětinky, třeba jablečné se skořicovým 
cukrem, jejichž základem jsou brambory, 
mouka a samozřejmě nastrouhaná jablka 
se skořicovým cukrem, ovšem to už je zase 
pochoutka z jiného kraje. Ty pravé jiho-
české hnětinky se do muzea ve Volenicích 
pravidelně vracejí, například během veli-
konočních svátků či během poutí na svátek 
Petra a Pavla. Ujít by si ho neměli nechat 
milovníci historie ani dobrého jídla. 
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PREMIÉRA 10. ZÁŘÍ 2015
V DIVADLE KALICH

ATLANTIDA
HITY MIRA ŽBIRKY V MUZIKÁLU

HUDBA A TEXTY PÍSNÍ  MIRO ŽBIRKA
REŽIE A CHOREOGRAFIE   JÁN ĎUROVČÍK

P A R T N E R
P Ř E D S T A V E N Í

G E N E R Á L N Í  P A R T N E R

TEXTY PÍSNÍ KAMIL PETERAJ
LIBRETO JÁN ĎUROVČÍK a PETER PAVLAC 

SCÉNA MARTIN ČERNÝ
KOSTÝMY ZUZANA STRAKOVÁ

HUDEBNÍ ARANŽMÁ ĽUBOMÍR DOLNÝ

VELKÁ FOTOSOUTĚŽ 
MUZIKÁLU ATLANTIDA   

O ZÁJEZD ZA 100 000 Kč 
PRO 2 OSOBY NA SRÍ LANKU

s programem All inclusive 
do  resortu od CK PREMIUM 

Informace a pravidla soutěže najdete na
www.divadlokalich.cz a www.ckpremium.cz

Nahrajte nejhezčí fotografi i z Vaší 
dovolené do aplikace FOTOSOUTĚŽ 

na facebooku Divadla Kalich a získejte 
nejvíc hlasů od svých přátel! Soutěž 

probíhá od 1. září 2015 
do 31. srpna 2016

TŘENÉ HNĚTINKY
Ingredience: 1 kg másla, 1 kg moučkového 
cukru, 1 kg vajec (žloutky+bílky), 1 kg polohru-
bé mouky

Postup: Máslo, žloutky a cukr utřeme, 
přidáme polohrubou mouku a poté sníh 
z bílků. Plníme do vymazaných a vysy-
paných formiček a pečeme při 200 °C. 
Zkrášlíme ozdobami z bílkového sněhu 
a moučkového cukru.
------------------------ NEBO ------------------------
Ingredience: 250 g másla, 250 g moučkového 
cukru, 250 g polohrubé mouky, 1/4 sáčku 
prášku do pečiva, 4 vejce, trocha citronové 
šťávy, trocha smetany

Postup: Máslo, žloutky a cukr utřeme, přidá-
me polohrubou mouku, citronovou šťávu, 
smetanu a prášek do pečiva. Z bílků ušleháme 
sníh, přidáme k těstu. Pečeme ve vymazaných 
formičkách při teplotě 175 °C. Zdobíme čoko-
ládovou polevou, lentilkami a želé.
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Obsahuje totiž řadu biologicky hodnotných 
látek, jako jsou bílkoviny, cukry, draslík, 
vápník, fosfor, železo, fluór a vitamin C. 
Upravuje i střevní mikroflóru, povzbuzuje 
k činnosti žlučník, má močopudný účinek, 
vliv na srdeční činnost, uklidňuje nervy, 
ovlivňuje příznivě činnost štítné žlázy, 
působí proti nachlazení a mnoha dalším 
neduhům. Má však dráždivý vliv na játra 
a slinivku břišní, a tak po jejím požití vylučují 
tyto orgány více šťáv. 
Zmínky o cibuli nacházíme již v hluboké 
historii lidstva. Cibule  byla potravou už 
v době stavby pyramid, ostatně jako mnohé 

další cibuloviny. Zprvu byla, zvlášť ostřeji 
čpící šalotka, ve všeobecné oblibě, pak ale 
například vznešení Římané začali považovat 
její pach za nedůstojný jejich postavení.

Základ světových kuchyní
Bez cibule se neobejde celá řada světových 
kuchyní – francouzská, italská, arabská, ma-
ďarská či španělská. Cibuli máme k dispozici 
po celý rok a pojídat ji můžeme v různých 
formách – nejlépe syrovou, ale i vařenou, 
dušenou, smaženou nebo pečenou.  
Už si možná ani neuvědomujeme, že když 
chceme něco uvařit, zcela automaticky sáh-

neme do spíže po cibuli jako po jedné z prv-
ních ingrediencí. Ať už jdeme vařit guláš, 
nebo připravit syrový salát či pomazánku. 
Víme ale, že můžeme použít její rozmanité 
chutě, barvy a tvary? 
Nejčastěji jistě využíváme klasickou cibuli 
kuchyňskou jako základ gulášů, polévek či 
luštěninových pokrmů. 
Cibule šalotka (tzv.množilka) má ostřejší 
chuť. Ve Francii se používá ve třech odrů-
dách – šedé, růžové a zlatohnědé. Má 
v sobě vitaminy C, B i látky s dezinfekčním 
účinkem. Využívá se i nať. Na trhu je k do-
stání hlavně v létě a na podzim. Přidává se 
zejména do omáček. Je velmi trvanlivá, při 
dobrém uskladnění vydrží až dva roky a ob-
sahuje ze všech cibulí nejvíc silic.
Cibule zimní (také sečka, ošlejch, cibule 
sibiřská) má řadu typů – tzv. čínský, japon-
ský či ruský. Další formou je cibule živorodá 
(chcete-li egyptská), česnekocibule apod.
Perlovka je sice příbuzná spíše pórku, ale 
vytváří drobné, bílé, lesklé cibulky velmi 
jemné chuti. Jejich delikátnost vyniká pře-
devším v různých nálevech s rozmanitými 

Pochytá bakterie, zdolá stres a zatočí s viry stejně bravurně, 
jako dá chuť a vůni jídlu, aby nám nakonec poskytla radost 
z krásných vlasů nebo přinesla rozkoš nejen gastronomickou. 
Někoho příliš pálí a štípe v očích, jinému vadí její výrazná chuť 
a vůně. Ale v každém případě bychom ji v pomyslném žebříčku 
životu prospěšných potravin s klidným svědomím zařadili 
hodně vysoko. Správně tušíte, že řeč je o cibuli.

Zelenina, 
 která léčí i chutná

Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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přísadami (kapary, estragon, pepř, česnek). 
Výborný je ale i kyselý nálev kořeněný bob-
kovým listem, hořčicí, koriandrem, pepřem 
a novým kořením, popřípadě i hřebíčkem. 
Cibule prorůstavá (nebo také poschoďová, 
patrová) je křížencem mezi cibulí kuchyň-
skou a zimní. Nerozmnožuje se semeny, 
nýbrž pacibulkami, které často raší ještě 
na rostlině, čímž vznikají další patra. Sklízí se 
nejen cibule, ale i pacibulky a nať.

Lapač bakterií
Kromě chutí a vůní je cibule prospěšná 
i vlivem na naše zdraví. Čas od času je dobré 
pročistit vzduch od bakterií a virů, které 
jsme si domů nanosili. Ideálním, levným 
a rychlým pomocníkem je obyčejná cibule. 
Rozkrojte velkou cibuli na polovinu a položte 
ji na talířku do místnosti. Během pár dní vám 
vyčistí prostor od choroboplodných zárodků, 
které do sebe doslova nasaje. Tuto cibuli ale 
za žádných okolností už nekonzumujte!
Cibuli k léčení bolesti v krku, kašle, angíny 
i rýmy používali lidé od nepaměti. Díky vysoké-
mu obsahu alicinu, který má silné antibiotické 
účinky, si hravě poradí s jakoukoli infekcí. 
Cibulovou medicínu vyrobíte z cibule nakrájené 
na plátky, kterou prosypete cukrem. Necháte 
ji hodinu odležet a šťávy, kterou cibule pustí, si 
dáte třikrát denně polévkovou lžíci. 

Silice a jiné látky, které jsou v cibuli obsa-
ženy, dokáží posílit srdce a krevní oběh, 
zpevňují cévy a čistí krev. Proto je účinnou 
prevencí proti infarktu i vysokému choles-
terolu. Navíc je i skvělým pomocníkem při 
snižování cukru v krvi, a tedy ideální potravi-
nou pro diabetiky.
Cibule také působí jako mírné sedativum 
na nervový systém, proto může zmírnit 
pocity při nervovém vypětí ve stresových 
situacích. Podle četných výzkumů se cibule 
podílí kladně i na výstavbě a výživě kostí. 
Tím se stává prevencí proti zlomeninám.

Účinné afrodiziakum
Látky obsažené v cibuli působí jako silné 
afrodiziakum, protože prokrvují pohlavní 
orgány a stimulují libido. Nicméně asi nebu-
de dobré konzumovat ji syrovou těsně před 
milostnou schůzkou. Raději ji do pokrmů 
spařte, aby přišla o své typické aroma a lát-
ky, které by mohly způsobovat nadýmání.
Věříme, že rostlina z rodu amarylkovitých, 
kterou nazýváme cibule a která je jedním 
z pilířů našeho zdraví, vám přinese zážitky 
především gastronomické. Vliv na zdraví 
berme jako její veliký bonus. 

Doba přípravy: 25 minut, pro 4 osoby
Ingredience: 4 větší cibule bílé, 4 větší cibule červené, máslo, trochu máslové 
jíšky, kuřecí či hovězí vývar, libeček, pažitka, špetka muškátového květu
Postup: Cibule očistíme, rozpůlíme a nakrájíme na plátky. Do hrnce dáme 
rozpustit máslo a vložíme cibuli. Restujeme, až je lehce nahnědlá. Mezi-
tím ohřejeme vývar až k bodu varu. Orestovanou cibuli zalijeme a vaříme 
asi 10 minut, zahustíme trochou jíšky a povaříme dalších 5 minut. Přidá-
me nadrobno nasekané bylinky a dochutíme muškátovým květem. Mů-
žeme servírovat s opečenými krutony nebo bagetkou.

CIBULOVÁ  
POLÉVKA

Doba přípravy: 50 minut, na 1 koláč 
Ingredience: 4 červené a 4 bílé velké cibule, máslo, 10 dkg slaniny nebo 
špeku, 20 dkg strouhaného uzeného eidamu (nebo jiný tvrdý sýr podle 
chuti), 1 listové těsto, 4 plátky toustového chleba, zelené bylinky
Postup: Nejprve očistíme a nakrájíme cibuli. Vložíme na pánev a res-
tujeme společně s hrudkou másla a slaninou dozlatova. Odstavíme 
a necháme zchladnout. Mezitím si nastrouháme sýr nahrubo a vmáčk-
neme do zapékací skleněné dortové formy polovinu těsta. Na něj roz-
prostřeme plátky toustového chleba. Do zchladlé cibule přimícháme 
sýr a bylinky a navrstvíme do formy. Posypeme sýrem a zaklopíme 
druhou polovinou listového těsta. Pečeme dozlatova. Koláč je dobrý 
teplý i studený.

CIBULOVÝ  
KOLÁČ SE SÝREM

Při přípravě tohoto článku byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Kvalita potravin
České technologické platformy pro potraviny.
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Na jaká jídla z dětství nejraději vzpomí-
náte? A umíte si je sám uvařit?
Vzpomínám nejvíce na klasiku: svíčkovou 
nebo vepřovou pečeni, neměl jsem rád 
škubánky. A jako vyučený kuchař a číšník 
s hotelovkou si umím uvařit všechno. 

Jak se stravoval rocker v 60. letech? 
Hodně muzikantů chodilo do čínské 
restaurace ve Vodičkově ulici a právě od té 
doby jsem začal být amatérským kucha-
řem. V té restauraci jsem se skamarádil 
s osazenstvem a nosil si domů ingredience 
jako sojovou omáčku a spoustu surovin, 
které nebyly k sehnání. Začal jsem vařit 
čínu a pak přešel k dalším pokrmům. Tam 
mě gastronomie dostala.

Co pro Vás bylo impulzem k otevření 
vlastní restaurace? 
Do roku 1980 jsem se živil zpíváním, ale už 
v 70. letech jsem měl problémy. Kvůli an-
gličtině a rokenrolu jsem v době tuhé nor-

malizace měl každou chvíli na čtvrt nebo 
půl roku zákaz zpívání. Dalo se to přežít, ale 
když jsem se oženil a narodilo se nám dítě, 
bylo třeba, abych byl zodpovědný. Došlo 
mi, že nad bolševikem nezvítězím a jako 
vystudovaný inženýr jsem nabídl své služby 
Supraphonu, ale kvůli mému špatnému 
kádrovému posudku to nedopadlo. Pak 
mě můj kamarád, vyhlášený kuchař Pepa 
Vladař, dostal do gastronomie a začal jsem 
pracovat jako číšník v Interhotelu Olympik. 
Práce mě chytla, a tak jsem se v průběhu 
80. let vyučil ve dvou zmiňovaných obo-
rech, udělal si hotelovku a pak už zastával 
vedoucí místa v restauracích. Tedy do té 
míry, co mi kádrový posudek dovolil. Rok 
1990 mě zastihl jako vedoucího tří restaura-
cí v Lucerně a logickým krokem bylo zařídit 
si vlastní podnik.

Jak byste charakterizoval svou restau-
raci, co je jejím hlavním lákadlem?
V naší restauraci U veselé basy je menu 

Jak se rocková hvězda stane 
hvězdou gastronomie? Ať už se 
pustí do hudby, provozování 
restaurace nebo sepisování 
knihy o exotickém koření, 
Pavel Sedláček dělá všechno, 
do čeho se pustí, důkladně 
a od podlahy. A na výsledcích 
je to moc dobře znát. Povídali 
jsme si s ním o radostech 
i strastech provozování 
restaurace, utíkajících 
zákaznících i záludnostech 
psaní knihy o exotickém koření.

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv Pavla Sedláčka, Alan Pajer, Jiří Páv, Helena Rytířová, shutterstock

Jsem nehrající 
šéfkuchař
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postavené na české kuchyni, nejen pro 
Čechy, ale i pro cizince, kteří k nám díky 
poloze v centru zavítají. Hodně jich je 
zvědavých na autentickou kuchyni. Po-
lovina z nich se ovšem českých pokrmů 
bojí a vyžadují klasická mezinárodní jíd-
la. Nabízíme proto jak světovou kuchyni, 
tak domácí klasiku.

Mezi Vaše zákazníky tedy patří i Češi?
Češi přijdou málo, jídlo u nás je pro ně 
drahé. Čas od času mě poznají, ale já 
v restauraci tolik nebývám, hodně pracuji 
na počítači. Mám ještě dva společníky, 
takže tu nemusím být od rána do večera.

Umělecká duše se někdy nespojuje 
s talentem na byznys, ale ve Vašem 
případě to neplatí. Jak se Vám po-
vedlo být jedním z mála umělců, kteří 
si otevřeli restauraci, která funguje 
a nezkrachovala?
To je jednoduchá věc. Ti umělci, kteří si 
otevřeli restauraci, a nevyšlo to, tomu 
houby rozuměli. A tomuhle řemeslu 
se rozumět musí. Sám jsem v oboru 
od roku 1980, takže jsem zkušenosti 
získal, kdežto jiní provoz znali jen nave-
nek. A když mu nerozumíte, personál to 
pozná a do půl roku vás takový byznys 
zničí. Zaměstnanci musejí vidět, že 
řemeslu rozumíte, že třeba znáte jejich 
staré číšnické fígle. 
V naší restauraci vše probíhá na počí-
tači. Veškerá jídla v repertoáru jsem 
vlastnoručně odvařil, suroviny před 
zpracováním i po něm zvážil, naházel 
do počítače vlastní kalkulace. Tohle se 
musí umět, aby restaurace prosperova-
la. A toho není každý schopný.

S jakými největšími problémy se dnes 
potýká majitel restaurace? 
Občas máme menší problémy s kvalitou 
surovin. Například hovězí objednáváme jen 
z býka a někdy se nás snaží dodavatelé pod-
fouknout. Často se to nemusí hned poznat 
a maso by mohlo být po zpracování tvrdé. Ale 
naštěstí používáme moderní způsoby přípra-
vy, jako je pomalé vaření ve vakuu, využíváme 
konvektomat, hold-o-mat a podobně. Takže 
jdeme s dobou a problémy nejsou velké.

Dodavatele si vybíráte sám? 
Ano, vše dělám já, jsem vlastně nehrají-
cí šéfkuchař. Také se stalo, že jsme kdy-
si byli nuceni kuchařku vyhodit na mi-
nutu, tak jsem si musel do kuchyně 
stoupnout a tři dny vařit. Všechna jídla 
jsem znal i zkalkuloval, ale když neva-
říte každý den a nevíte, kde kuchař co 
má, je to fofr. Máme malinkou kuchyni, 
takže jsem byl za tři dny úplně vyřízený, 

ale zvládlo se to. Personál musí vědět 
a vidět, že to umím.

Jací jsou Češi strávníci? Liší se  
od turistů? 
Tolik se neliší. Sem tam do něčeho 
šťourají, ale to dělají cizinci taky. Navíc 
i cizinci se umějí „předvést“ – nedávno 
přišly čtyři ženy, Angličanky, přinesly si 
vodu v PET lahvi a daly si dohromady 
dvoje hranolky. Nebo si turisté koupí 
naproti gyros a jdou si ho sníst ke mně 
na zahrádku. A nepřijde jim to divné.

Před časem Vám restauraci na Můstku 
zdemolovali srbští fotbaloví fandové. 
Nechtěl jste s podnikáním skončit? 
To jsem nechtěl, ale měl jsem vztek a na-
víc nám pojišťovna nedala ani desetník. 
Řekli, že jsme nebyli pojištění proti udá-
lostem v souvislosti se sportovní akcí. 
Teď už snad máme lepší pojistku, ale 
copak jsme na fotbalovém stadionu?

Jaké máte kuriózní zážitky se zákazníky? 
Stává se, že hosté i z ciziny utíkají bez 
placení. Někdy je číšníci doběhnou, ale 
občas se to nedá zvládnout, hlavně když 
je plná zahrádka. Zákazník tam sedí a než 
se nadějete, sebere se a odejde. A těžko 
se dá odhadnout předem, kdo to udělá. 
Problémoví jsou i hosté, kteří si neustále 
a bez zjevné příčiny na něco stěžují a hned 
třeba někam píšou. Naštěstí jich není 
mnoho a naši číšníci už mají takové typy 
i národnosti odhadnuté a dovedou se 
s tím vhodným způsobem vypořádat.

Proč jste si ponechal pouze jednu re-
stauraci?
Do roku 2005 jsem měl 15 let restauraci 
ve Vodičkově ulici, která byla spojená s hra-
cími automaty, k čemuž jsem přišel jako 
slepý k houslím. Když smlouva skončila, 
už jsem ji neobnovil. Donedávna jsme měli 
s kolegou kavárnu v budově UMPRUM, kde 
nyní probíhá rekonstrukce. A ještě mám 
podíl v kavárně dcery na Praze 7. Šlo by 
zařídit, že bych měl provozů třeba deset, 
ale to bych se mohl rozkrájet a stejně bych 
to beze ztrát neuřídil.

Co bylo impulsem k napsání knihy 
o koření? 
Přispívám do časopisů články o koření 
a zabývám se tím hodně dlouho, tak jsem 
se rozhodl, že napíšu knihu o exotickém 
koření, kterému nikdo moc nerozumí. 
Lidé nevědí, jak ho používat, přestože se 
dnes už dostaneme jak v cizině, tak doma 
k lecjakým ingrediencím. Když jsem začal 
psát, zjistil jsem, že to musím udělat pořád-
ně. Naučil jsem se základy latiny a bota-

nickou taxonomii, aby vše sedělo. Pak se 
mi kniha zdála příliš suchá, a proto jsem 
se rozhodl pro přidání receptů, které daná 
koření obsahují. Takže to bude zároveň ku-
chařka. Vyjít by měla až příští rok na Váno-
ce, je totiž náročné, když vše děláte poctivě 
a od základů. Všechna jídla uvařím a moje 
partnerka, Helena Rytířová, která fotí jídla 
a píše (nejen) kuchařky, je nafotí.

Cítíte se dneska víc restauratérem nebo 
jste ve své duši spíš hvězda českého 
rock and rollu? 
Tak napůl, baví mě oboje. I když se dnes 
zpíváním neživím, dokud půjde zpívat, 
budu zpívat, a dokud bude restaurace, 
tak budu restauratérem. Gastronomie 
je bezvadný obor. Kdybych něco chtěl 
vrátit, tak bych chtěl dělat zbožíznal-
ství. Mám doma velkou gastronomickou 
knihovnu, nejen recepty, ale i knihy 
o ingrediencích. To mě zajímá.       

SEČUÁNSKÉ KREVETY
Doba přípravy: 20 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 500 g krevet, 4 stroužky čes-
neku, 4 šalotky, 4 jarní cibulky, kousek (asi 
25 g) čerstvého zázvoru, 2 lžíce sečuánského 
pepře, 4 lžíce sezamového oleje (nebo kva-
litního rostlinného), 1 lžíce limetkové šťávy, 
1 lžička krystalového cukru, 1 lžička soli

Postup: Na malé pánvi restujeme nasucho 
sečuáský pepř po dobu asi půl minuty. 
Vyjmeme a lehce nadrtíme. Ve woku roze-
hřejeme olej a na kroužky nakrájené šalotky 
restujeme asi 3 až 4 minuty na středním 
žáru. Přidáme nadrobno nasekaný olou-
paný česnek, sečuánský pepř, nadrobno 
nakrájený očištěný zázvor a mladou cibulku 
pokrájenou asi na dvoucentimetrové kous-
ky. Za občasného míchání restujeme ještě 
asi 2 minuty. Přidáme limetkovou šťávu, 
cukr a sůl, vložíme krevety a za stálého mí-
chání restujeme na středním ohni ještě asi 
3 až 4 minuty. Stačí, když dostanou hezkou 
narůžovělou barvu a můžeme pokrm stáh-
nout z ohně a servírovat. Lze podávat s rýží 
nebo těstovinami.
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Kam chodíte Vy sám na jídlo? 
Navštěvuji etnické restaurace, které ještě 
neznám – vietnamské, thajské, zkouším 
prostě asijskou kuchyni, kterou mám rád. 
Nebo si zajdu k Pohlreichovi. Vybírám si 
lepší podniky, ale nemám čas na to, abych 
každý týden někam chodil. Doma mi moc 
dobře vaří Helena a v sobotu i v neděli já.

Díváte se na televizní pořady o vaření? 
Určitě. Některé pořady jsou strašné 
a jiné dobré. Nejhorší je, když převza-
té zahraniční pořady jsou překládány 
lidmi, kteří gastronomii nerozumějí 
a nevědí třeba, kolik je druhů kmínu. 
Římský kmín, který hojně používají 
v Asii, zamění s kmínem lučním a nedo-

jde jim, že koření jen podobně vypadá, 
ale naprosto jinak voní, chutná, používá 
se. A tak zaměňují mnoho surovin. Po-
řady jsou kolikrát dobré, ale překladem 
a zpracováním stojí za starou bačkoru.

Koho tedy sledujete? 
Pohlreicha, to je špičkový šéfkuchař. 

KDO JE PAVEL SEDLÁČEK
Rockový zpěvák, kytarista a skladatel, průkopník rokenrolového a bi-
gbeatového zpěvu v bývalém Československu. V roce 1959 založil kapelu 
EP-HiFi, později známou jako Studijní skupina bigbítu, v roce 1962 si ho 
Jiří Suchý vybral do divadla Semafor, kde nazpíval na desku první českou 
bigbítovou skladbu „Život je pes“. S Evou Pilarovou nazpíval skladby „Hey 
Paula“ a „Young Lovers“ a samostatně známý twist „Hippy Hippy Shake“. 
Účinkoval v několika filmech – například Černý Petr, Bubny, Konkurs, Vlta-
va 12°, Kdyby tisíc klarinetů. V roce 1965 byl komunisty donucen přerušit 
kariéru, a když se dostal z vězení, hostoval v divadle Apollo, kde vystupo-
val mj. s Karlem Gottem a Pavlem Bobkem. Kvůli pronásledování reži-
mem nahrával a vystupoval jen zřídka, k výjimkám patří skladba „Džbán“ 
složená pro něj Petrem Novákem a „What A Love“ s Yvonne Přenosilovou. 
V 80. letech si doplnil vzdělání studiem oboru kuchař-číšník. Dnes zpívá příležitostně se skupinou Cadillac, 
pracuje jako podnikatel v oboru pohostinství.

 INZERCE

Tesco finest* 
Objevujte chutě z celého světa
Prémiová privátní řada Tesco finest* patří všem gurmánům, kte-
ří hledají novou inspiraci pro kulinářské experimenty, ale i těm, 
kteří si prostě jen chtějí vychutnat výrobky té nejlepší kvality. 
Tato řada si během svého téměř dvacetiletého 
působení na  českém trhu vybudovala velmi 
silnou základnu zákazníků hledajících prémi-
ové zboží a tu nejlepší kvalitu. Každý produkt 
má garantovaný původ surovin a jedinečnou 
originální recepturu. Aktuálně najdete pod 
značkou Tesco finest* na  tři sta výrobků. 
Za  vyzkoušení rozhodně stojí lahodná bílá 
čokoláda s vanilkovými semínky, oblíbený ja-
vorový sirup, skvělá vína nebo 
neotřelá čokoládová omáčka. 
Vsaďte se, že už ve vašem re-
pertoáru zůstanou. 

Se skupinou Cadillac láká spoustu příznivců
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Čechy zde mají obzvlášť v oblibě, jelikož již 
dlouhou řadu let organizace Brontosauři 
v Himalájích pomáhá různými prostředky 
místní škole. Mou úlohou bylo po více 
než dva měsíce vyučovat matematiku 
a vymýšlet program na soboty, kdy indické 
děti chodí do školy, ale vyplňují tento den 
hrami a jinými aktivitami.

Cesta do této oblasti není na konci března 
z nejjednodušších. Od zbytku světa je odříznu-
ta vysokými průsmyky a není tedy jiné volby 
než se letecky přepravit do největšího města 
východního Ladakhu Lehu. Lidé tady využívají 
zpáteční cesty k dozásobení jídlem. Není proto 
nic výjimečného, když na letištním páse se za-
vazadly najdete pytle brambor či jiné zeleniny.

Maso se moc nenosí 
Sezóna v tomto turistickém centru začíná až 
v červnu a příjezd Evropana už na jaře tedy 
budí nemalý zájem. Najít místo k ubytování 
a stravování, které by bylo otevřené, vyžadu-
je dotazování se místních a v neznačených 
úzkých klikatých uličkách staré části města 
i silný orientační smysl. Místní jsou však 
srdeční a cizinci, na rozdíl od otravných pro-
dejců a řidičů rikš ve velkých městech, bez 
váhání i očekávání finančního ohodnocení 
poradí. Výhoda tohoto období bez turistů 
tkví v tom, že jsou otevřeny pouze podniky, 
kam se chodí najíst také domorodci, což je 
záruka autentičnosti a snad i kvality severo-
indické kuchyně.
Oblast Ladakhu se liší od zbytku Indie 
v mnoha ohledech. Na první pohled upoutá, 
že dominantním náboženstvím je zde tibet-
ský buddhismus. Po čínské invazi          

Připravil Václav Bendl ml., foto autor, shutterstock

Tak tohle je Indie
Na jaře letošního roku jsem vycestoval do daleké 
Indie, v jejíž nejsevernější části se pod vrcholky 
Himalájí nachází malebná oblast Ladakh. A v samém 
srdci Ladakhu, poblíž míst, kudy v minulosti karavany 
obchodníků putovaly po Hedvábné stezce dále 
do Číny, se v jednom z mnoha údolí rozprostírá 
vesnice Mulbekh.
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do oblasti Tibetu na konci padesátých let 
minulého století se stal Ladakh, přezdívaný 
dnes také Malý Tibet, útočištěm mnoha 
uprchlíků a sám Jeho Svatost 14. Dalajláma 
s exilovou vládou sídlí v klášterním komple-
xu u nedaleké Dharamsaly. 
Tento fakt ovlivňuje i stravování. Za zcela 
normální se zde považuje vegetariánská 
strava, pokrmy obsahující maso mívají v jí-
delníčcích vlastní sekci, nebo ještě častěji je 
v nich vůbec nenajdete. Pro nejortodoxnější 
vyznavače této mírumilovné víry jsou zapo-
vězeny i pokrmy s cibulí či česnekem.

Luštěniny, rýže, luštěniny, rýže…
Škola, kde jsem učil, bydlel a současně se 
i stravoval, neměla jídelnu pro děti, jak to 
známe z našich vzdělávacích zařízení. Žáci 

si nosí vlastní obědy z domova a v jejich 
krabičkách v naprosté většině najdeme dhál, 
což je řídká kaše z luštěnin. Tento pokrm 
patří mezi nejčastější napříč celou Indií, liší 
se v jednotlivých regionech druhem a úpra-
vou luštěnin. Přílohou ke kaši jsou nejčastěji 
chlebové placky chapati nebo rýže. Obědy 
učitelů a dalších pracovníků školy obstará-
vala manželka školníka.
Během svého pobytu jsem zažil obě období, 
která jsou pro tuto oblast typická. Během 
prvního zimního období by sem neměl 
jezdit nikdo, kdo si potrpí na pestrou stravu. 
Jak jsem již zmínil, Ladakh je odříznutý 
od zbytku světa a během těchto měsíců jste 
odkázáni pouze na zásoby. Na talíři se nám 
až na dvě výjimky každodenně objevoval 
dhál a rýže. 

V půli května nastává zlom. V těchto dnech 
se otevírá jedna z cest do nížinné Indie 
a směrem na sever začínají proudit náklad-
ní vozy se vším možným. Lidé jsou po zimě 
nedočkaví, čehož v prvních dnech neváhají 
obchodníci využít a nastavují často pro 
Indii neúměrně vysoké ceny, které po pár 
dnech a se zvyšující se konkurencí musejí 
zase snižovat.
Díky těmto potravinovým injekcím doznává 
jídelníček značných změn. Na stůl se dostá-
vají například světoznámé plněné knedlíčky 
momo. V této oblasti bývají plněny kombi-
nací cibule a česneku nebo v nevegetarián-
ské variantě mletým masem z jaka či ovce. 
Momo se namáčejí do rajčatové nebo sojové 
omáčky, která však našinci může připadat až 
příliš pálivá.

Plněné knedlíčky jsou vítaným zpestřením jídelníčku Obvyklý oběd indických dětí – luštěninová kaše dhál

Škola v Malém TibetuNa praporcích napsané modlitby pomyslně roznáší vítr
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Čaj v hlavní roli
Indické zvyky při stolování vykazují mnoho od-
lišností ve srovnání s tradiční středoevropskou 
kulturou. Pokud to lze, snaží se Ind vyhnout 
příboru a pomáhá si pouze rukama. Tuto 
dovednost mají většinou výborně nacvičenou, 
a tak si kromě polévky poradí téměř se vším 
bez použití nástrojů. Konzumace pokrmů je 

společenskou událostí a ve škole se k obědu 
všichni dospělí scházeli ve stejný čas. Místní 
se vždy dožadovali u již tak dost pálivých jídel 
ještě chilli papriček a dalších ostrých dochu-
covadel. Samotné konzumaci předchází rituál, 
který má napříč náboženstvími ten samý 
význam, a to poděkovat Bohu (či Bohům) 
za pokrm či oběť, pokud se jedná o maso.

Nápojem číslo jedna je v Indii bezesporu čaj. 
Nejenže zde najdeme ty světově nejproslulejší 
plantáže, alespoň jeden šálek si denně vychut-
návají všichni bez ohledu na věk, víru nebo 
kastu. Stejně jako se liší kuchyně v závislosti 
na oblasti, tak i příprava čaje má často svá 
regionální specifika. Univerzální variantou 
je takzvaný milky tea. Jak název napovídá, 
šedou barvu nápoje způsobuje přidané mléko, 
převážně jačí či kozí. Jak však projíždíte Indií, 
s měnící se krajinou se obměňují i příchutě čaje. 
Od nejsevernějšího slaného, přes kašmírský 
výrazně aromatický žlutý až po nepřeberné 
množství odrůd čaje zeleného v podhůří.

Jen pro silné nátury 
Pokud se chystáte do Indie s ideou poznávání 
nových chutí, připravte na tuto pouť i svůj 
zažívací systém. Problémy může způsobit 
neopatrné pití vody z kohoutků, ale ani nákup 
balené vody nemusí znamenat jistou výhru. 
Podnikaví Indové jsou schopni lahve opakova-
ně plnit z vlastních zdrojů a ochranné kolečko 
plastového víčka k hrdlu přilepit lepidlem.
Důkladná kontrola je tedy nezbytná. Málokterý 
milovník jídla však dokáže odolat pestré nabídce 
pouličních prodavačů. Sledování přípravy bývá jen 
pro silné nátury a nejeden potravinový inspektor 
by zaplakal nad hygienickými podmínkami. 
Doporučuji na tento krátký moment odvrátit zrak 
a s úsměvem na tváři si říct: „Tak tohle je Indie.“ 

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

NEW YORK
od 13 945 Kč *

letenka tam i zpět

KUALA LUMPUR
od 12 710 Kč*

letenka tam i zpět

Létejte s námi 
                 do celého světa

 INZERCE

Typické buddhistické chrámy najdeme i vysoko v horách
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Kečup známe všichni, ale víte, odkud po-
chází? Údajně vznikl v Asii, kde se používal 
jako omáčka na ryby, jeho výslovnost 
byla „ketjap“. Angličtina i další jazyky tuto 
výslovnost v podstatě zachovaly. V anglič-
tině se poprvé vyskytuje ve slovníku v roce 
1690 s významem husté východoindické 
omáčky nebo později jakékoli omáčky 
obsahující ocet.

Kupujeme kečup?
Po zrušení potravinářských norem na za-

čátku 90. let docházelo 
k hromadnému šizení 

kečupů, do kterých 
se přidávaly levnější 

náhražky jako jablka 
nebo mrkev. Stávající 

legisla-

tiva stanovuje prostřednictvím vyhlášky 
157/2003 Sb. minimální podíl rajčatové 
sušiny, kterého výrobce musí dosáhnout, 
aby svůj výrobek mohl označit jako kečup. 
Refraktometrická sušina je měřitelná hod-
nota na rozdíl od množství použitých rajčat, 
která se mohou obsahem sušiny poměrně 
lišit v závislosti na použité odrůdě i zralosti. 
Samotná rajčata obsahují kolem 7 % sušiny 
a 93 % vody, takže ke splnění minimálního 
požadavku se k výrobě 100 gramů kečupu 
musí použít více než 100 gramů rajčat. Vět-
šina výrobců jich však používá výrazně více, 
obvykle od 135 až po 210 g. 
Dbát je třeba při nákupu na to, zda skutečně 
kupujeme kečup. V klasické „kečupové“ lahvi 
můžeme najít i výrobek nazvaný například 
kečupová omáčka, který žádné legislativní 
regulaci nepodléhá. Hlavní složkou těchto 
výrobků je pak voda, „vylepšovaná“ o zahuš-
ťovadla. 

Pozor i na cukr a sůl
Problémem některých průmyslových 
kečupů není jen nízký obsah rajčat, 
falšování, ale také opakovaně zjištěný 

Jsou to nejlepší přátelé 
hranolek i základ řady dalších 
jídel. Na trhu samozřejmě 
najdeme celou řadu velmi 
kvalitních majonéz i kečupů, 
ale také mnoho těch, které 
valnou úroveň nemají. Proč si 
tedy nepřipravit vlastní omáčky 
doma? Pokud dodržíte několik 
snadných pravidel, můžete 
si průmyslově vyráběné 
majonézy i kečupy vyškrtnout 
jednou provždy z vašeho 
nákupního seznamu.

Vyrobte si 
červeno-bílé duo

Kečup
Připravila Kateřina Kmecová, archiv redakce, foto shutterstock
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obsah pesticidů či mykotoxinů, pocháze-
jících z plísní, které jsou pro naše zdraví 
škodlivé. Pro výrobu kečupů tak vždy 
používáme jen kvalitní rajčata, nikdy ne 
plody napadené plísní. 
Je třeba si uvědomit, že domácí kečup 
nemusí být automaticky zdravější než 
kečup kupovaný. Důležitým kritériem, 
zvláště pokud budete kečup podávat i dě-
tem, není jen obsah rajčat, ale také soli 
a cukru. Cukr i sůl přidávejte postupně, 
abyste výslednou chuť mohli přizpůsobit 
během procesu vašim chuťovým prefe-
rencím. Společnost Vím, co jím dopo-
ručuje maximálně 3,5 lžičky soli a 6 lžic 
na 1 kilogram kečupu. 

Čím déle kečup vaříme, tím je jemnější. 
Jen je potřeba dbát na to, aby se kečup 
nedělal na příliš velkém plameni, začal 
by se velmi rychle připalovat. Při výrobě 
se samozřejmě nemusíte omezovat jen 
na samotná rajčata, přidat můžete pa-
priku, rozinky, víno, jablka, řadu koření 
jako bobkový list, hřebíček, nové koření, 
muškátový oříšek, pro pikantní chuť 
zázvor nebo chilli. Doporučujeme napo-
prvé kečup vyrobit z menšího množství, 
abyste si recepturu přizpůsobili přesně 
podle svých představ.

Majonéza je bílá hustá omáčka, jejímiž 
hlavními složkami jsou olej a vaječný žlou-
tek. Je možné ji používat samotnou či jako 
základ dalších omáček a dresinků. K do-
chucení se používá sůl a pepř. Do ochucené 
majonézy můžeme použít také hořčici či 
worcester omáčku. 
Dřívější norma stanovovala, že na kilogram 
majonézy bylo třeba použít 8 vaječných 
žloutků, podíl oleje musel dosahovat 
nejméně 78 %. Po zrušení těchto norem 
došlo také u majonézy ke snížení kvality. 
V současné době upravuje kvalitu majonéz 
vyhláška 326/2011 Sb. Podíl oleje může 
být od 10 do 85 %, na kilogram majoné-
zy stačí přibližně jeden vaječný žloutek. 
V některých majonézách jsou tak žloutky 
spíše jen na ozdobu. Aby majonéza držela 
pohromadě, jsou do ní přidávána zahuš-
ťovadla. Přitom vaječné žloutky fungují 
v majonézách jako emulgátor, takže při 
jejich dostatečném množství žádné jiné 
emulgátory, stabilizátory ani zahušťovadla 
zapotřebí nejsou.

Pouze čerstvé
Nejdůležitější je samozřejmě bezpečnost 
připravované majonézy, používáme tedy vý-
hradně čerstvá a nezávadná vejce. S tím sou-
visí jednoznačná nevýhoda domácích ma-
jonéz – jsou vyráběny ze syrových žloutků, 
zatímco pro průmyslové se používají žloutky 
pasterované. Jsou tedy mnohem stabilnější 
a bezpečnější než majonézy domácí výroby. 
V kyselém prostředí průmyslové majonézy 
nežádoucí bakterie jako salmonela ne-
jsou schopny přežít. Vzhledem k tomu, že 
do majonézy přijdou pouze žloutky, dáme si 
na oddělování od bílků záležet – ty do směsi 
přijít nesmějí.

Co když se srazí?
Do výsledku zásadně promlouvá také olej, 
zvolíme tedy vždy ten kvalitní. Z výživového 
hlediska je vhodnější olej řepko-
vý než slunečnicový, neboť 
obsahuje vyšší množství 
omega 3 mastných 
kyselin. Pomalé 
přilévání oleje 
je pro optimál-
ní výsledek 
zásadní, pokud 
nechceme, aby 
se majonéza 
srazila. 
 
 
 

Pokud ke sražení dojde (a věřte, že se to 
zejména napoprvé může stát velmi snad-
no), ani tak není vše ztraceno. Do čisté 
mísy si připravíme dva žloutky, trochu je 
posolíme a začeneme je šlehat s trochou 
oleje. Když začne směs houstnout, začne-
me velmi pomalu přidávat sraženou ma-
jonézu. Pokud si chceme práci usnadnit, 
je možné použít elektrický šlehač, ovšem 
jen na nejnižší otáčky. Při vysoké rychlosti 
bychom majonézu jen napěnili a po sleh-
nutí by byla příliš řídká. 

Majonéza

DOMÁCÍ KEČUP
Ingredience: 1 kg rajčat, 1 špetka mleté 
červené papriky, 1 menší cibule, 1 lžička 
soli, 2 kuličky nového koření, 2 hřebíčky, 
1 lžička cukru, 1 lžička hořčičného semínka, 
mletý bílý pepř, 1 l rajčatového protlaku, 
1 dl octa (8%)

Postup: Zralá a masitá rajčata umyjeme, 
nejedlé části odstraníme. Rajčata nakrá-
jíme a rozvaříme nejlépe ve smaltovaném 
nebo skleněném hrnci. Pak je prolisujeme. 
Protlak odměříme a přelijeme do čistého 
hrnce. Cibuli a ostatní koření vložíme 
do čistého bílého lněného sáčku, který 
převážeme a dáme vařit spolu s protla-
kem. Vaříme do zhoustnutí. Přidáme 
sůl, ocet, mletou červenou papriku, cukr 
a chvíli povaříme. Sáček s cibulí a koře-
ním vyjmeme a horký protlak nalijeme 
do sklenic vypláchnutých vařící vodou. 
Tento kořeněný rajčatový kečup nesterili-
zujeme. Vychladlý ho uložíme na chladné 
místo. Pokud chceme, aby nám kečup 
déle vydržel, plníme ho do lahví a ty steri-
lujeme po dobu 20 minut.

DOMÁCÍ MAJONÉZA
Ingredience: 2 žloutky, 130 ml oleje, 2 lžíce 
octa nebo šťáva z poloviny citronu, sůl, pepř

Postup: Žloutky vložíme do misky, metlou 
je začneme šlehat a velmi pomalu přidá-
váme olej. Když je hmota tak hustá, že ne-
stéká z metly, přidáme ocet (či citronovou 
šťávu) a postupně za stálého míchání 
přilijeme zbytek oleje. Správně připravená 
majonéza má hustou konzistenci. Dochutí-
me ji solí a pepřem.
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Je čas:
Začít připravovat naše zahrady 
i jídelníčky na chladnější počasí. 

Zkusit vypálit ovocné 
destiláty. Pozor ale na to, že 
i domácí pálení má svá jasně 
daná pravidla. 

Dobře uskladnit úrodu vlašských 
ořechů – těm ve skořápce bude 
dobře na suchém a větraném 
místě, vyloupaná jádra můžete 
i zamrazit či naložit do medu. 

K večeři podávat polévky, co 
zahřejí i zasytí. Vyzkoušejte 
dýňovou, gulášovou či 
„dršťkovou“ z hlívy ústřičné.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: V poslední době mám 
v obchodech pocit, že jsem preven-
tivně v podezření, že si odnáším zboží 
bez placení – prodavačka nezačne 
markovat, dokud jí s vozíkem nepřije-
du až pod nos, třikrát mě nechá zved-
nout všechny tašky, aby si byla jistá, 
že pod nimi skutečně nic nepašuji. 
Na jakou kontrolu má právo? 

Popisovaná praxe je sice nepříjemná, 
ale asi jen těžko s ní budete bojovat. 
Na druhou stranu, pokladní ani 
ochranka nemají v žádném případě 
právo vám šacovat tašky – zda se 
chcete kontrole tašky podrobit, je 
vaše dobrovolné rozhodnutí. Stejně 
tak nemá ochranka právo po vás 
požadovat předložení občanského 
průkazu či vás dokonce zadržet, pokud 
vás nepřistihne přímo při trestném 
činu či bezprostředně po něm.
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SAMOOBSLUHA S OTAZNÍKEM
Vážená redakce,
chtěl bych se s vámi podělit o zkušenosti s tzv. 
samoobslužnými pokladnami v supermarke-
tech. Důvod jejich instalace je jasný, tedy uše-
třit na nákladech za personál, hlavně pokladní, 
případně zrychlit odbavování zákazníků, i když 
ve druhém případě pochybuji, že by nějakému 
obchodnímu řetězci u nás opravdu šlo o zvýšení 
komfortu zákazníků.
Proti samoobslužným pokladnám tedy nemá 
cenu protestovat, s novým trendem nezbývá než 
se smířit. Na co bych však rád upozornil, je re-
álný stav při jejich využívání. Mám s tím značné 
zkušenosti z největšího českého hypermarketu 
v Letňanech, kde Tesco zavedlo samoobslužné 
pokladny už před několika lety a při non stop 
prodeji nutí zákazníky několik hodin využívat  
pouze je, protože pokladny s lidskou obsluhou 
jsou všechny uzavřené. A především noční a čas-
né ranní hodiny zde bývaly oblíbeným časem 
k velkému nákupu, protože v té době hypermar-
ket zeje prázdnotou a je možné nakoupit v dů-
stojných podmínkách.
Jenže právě toto je základním problémem, pro-
tože samoobslužné pokladny jsou pro odbavení 
velkého nákupu naprosto nevhodné. Jen si zkus-
te představit, že každou položku musíte vyndat 
z košíku, najít v rejstříku a umístit na odkládací 
plochu. V té chvíli pokladna signalizuje, že napří-
klad zabalená šunka neodpovídá uvedené hmot-
nosti, což je fakt, který sám nevyřešíte a musíte 
zavolat obsluhu. Totéž se vám stane ještě ně-
kolikrát, naposledy při uplatňování slevových 
kuponů, které samoobslužné pokladny odmítají 
akceptovat. Na závěr si musíte počítač uchlácho-
lit bankovkami a pak celý nákup z odbavovací 
plochy musíte najednou, nikoli průběžně, nan-
dat do tašky.
Nakonec si spočítáte, že  jste s velkým nákupem 
strávili u samoobslužné pokladny zhruba půlho-
dinu, což je doba daleko přesahující  běžnou 
frontu  u běžných pokladen. A obsluha jen u vás 
pobyla dobu, za kterou by u pokladny odbavila 
celý váš nákup. Tu dobu násobte počtem dalších 
zákazníků, kteří současně zvolili podobné hrát-
ky. A kde je kýžená časová a personální efektivita 
a komfort zákazníka? 
Fakt je, že pro jednoduché nákupy je u těchto po-
kladen obsluha rychlá a jednoduchá. Odtud asi 
vychází medializované tvrzení mluvčí řetězce, že 
výhody této novinky více využívá mladá gene-
race. Spíše než zájmem o technické novinky je 
to však spíš tím, že se mládež málokdy vypraví 
na rodinný nákup. 
Škoda, že tohle si speciálně Tesco neuvědomuje 
a nutí své stabilní zákazníky týden co týden pod-
stupovat s velkým nákupem takové martyrium. 
Zřejmě až do doby, kdy to ty stabilní zákazníky 
přestane bavit, protože je to úplně zbytečné.

Jiří Suchý, Ďáblice

Bylinka měsíce

Kurkuma, nazývaná také indický šafrán, je 
sice tropickou rostlinou, ale dařit se jí bude 
i u vás doma či ve skleníku. Pokud se vám 
nechce do zdlouhavého procesu sušení, 
využijete ji v čerstvém stavu, podobně jako 
zázvor. Nasušený prášek je součástí směsi 
koření kari, nejlépe mu to tedy bude slušet 
v indických pokrmech. Dřevitou chuť i žluté 
zbarvení dodá rýžovým i zeleninovým 
pokrmům, pečivu i drůbežímu masu. 
Pokud nemáte rádi pepř, a přesto chcete 
dát jídlům pikantní říz, je kurkuma 
správnou volbou. Díky složce kurkumín 
navíc prospějete svému zdraví – snižuje 
riziko vzniku nádorů i nemocí srdce, bojuje 
se záněty a zlepšuje chuť k jídlu.

Kurkuma

čtenářská dvoustrana

Září
Napsali jste nám na FB

Svět potravin: Choroby ne-
mocniční stravy jsou nedo-
statek zeleniny a nadbytek 
soli. Jak to vidíte vy?

„Nesolím skoro vůbec, takže sou-
hlasím. Před pár týdny jsem ležel 
v nemocnici, ale spíš mi vadila všudy-
přítomná mouka – pár chlebů, veka 
nebo několik rohlíků vždy ke snídani 
a večeři. Kdyby místo toho bylo ovoce 
či zelenina, byl bych radši. A ještě 
větší bonus byl, že jednou k tomu 
byl třeba balený salát s benzoanem 
sodným, jindy zas jogurt se sladidly. 
Raději jsem byl o hladu a jídlo přene-
chal sousedům...“

Svět potravin: Je pro vás při nákupu 
vína důležitá země jeho původu?

„Ano, protože člověk by měl jíst a pít 
především to, co vyrostlo a bylo vyrobe-
no v jeho nejbližším okolí nebo alespoň 
kontinentu. Vozit víno přes půl země-
koule a k tomu ještě třeba se značkou 
bio, je nesmysl.“



www.svetpotravin.cz 47
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Vejce, víno, máslo – jak se mění 
názory na výživu?

Testy drůbežích párků: dietní 
večeře, či bezmasá chyba?

Zabijačka, český fenomén

Potraviny pro povzbuzení imunity
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 26. října

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. 

www.albatrosmedia.cz

Inzerat_Svet potravin_210x99_Rychlovky s Kajdou.indd   1 4.9.2015   9:27:06

Pořiďte si roční předplatné časopisu Svět potravin 
a získejte skvělé výhody:

- předplatné za 348 Kč + dárek (kniha v hodnotě 249 Kč) 
- předplatné za 290 Kč (12 čísel za cenu 10) 

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



www.svetpotravin.cz48

fejeton

Naše studentské poloflámy často končíva-
ly u stánků s buřty. Možná to vlastně byly 
klobásy, ale tak jsme té patrně dost nezdravé 
lahůdce neříkali. Po několika pivech, která 
dokázala žaludek pořádně vylouhovat, 
chutnal takový buřt, opečený na nepochybně 
notně přepáleném oleji, s chlebem a hořčicí 
skvěle. Byl horký, ale zvlášť v zimě rychle 
chladnul. Tak rychle, jako tuhnul omastek 
nakapaný na papírovém tácku, i všude okolo 
na umakartovém pultíku.
Jednou jsme šli „na buřta“ rovnou z tiskárny. 
Bylo to někdy koncem března. Do tiskárny Mír 
v dolní polovině Václavského náměstí jsme 
chodili jako studenti prvního ročníku žurna-
listiky v rámci povinné výrobní praxe. Jeden 
den v jednom týdnu jsme absolvovali směnu 
dopolední, jeden den v dalším týdnu směnu 
odpolední. Vždycky v úterý.

Tak jsme jedno takové úterý vyšli po odpoled-
ní šichtě z tiskárny ven. I po desáté hodině 
večer bylo na tuto roční dobu teplo. Ze tmy 
nad lampami už padalo na náměstí jaro. 
Ze stánku, který stál přímo proti vchodu 
do tiskárny, zavoněla opékaná uzenina. Před 
stánkem stál jen jeden člověk. Byl menší, měl 
na sobě zřejmě úplně nový světlý baloňák, 
pořízený právě asi k příležitosti přicházející-
ho, jako vždy netrpělivě očekávaného jara. 
On však trpělivě čekal na buřta a my jsme se 
za ten jeho baloňák postavili.
Posléze se ukázalo, že je do něj oblečený teh-
dy populární herec Jaroslav Štercl, speciali-
zací především komik. Ten se teď na komika 
tvářil velmi vážně, až ustaraně. Bylo to nej-
spíš proto, že už měl hlad a určitě také chuť. 
Viděl jsem, jak s ohromným zaujetím sleduje, 
co se děje na škvířícím se omastku. Když 

pak stánkař otočil jeho buřta z už pěkně ope-
čeného, ztmavlého břicha na dosud bledá 
záda, všiml jsem si, jak pan Štercl několikrát 
naprázdno polknul.
Mně už se také sbíhaly sliny, a to můj buřt, 
na rozdíl od toho Šterclova, ještě stále ležel 
nehnutě, studeně a zcela anonymně mezi 
kusy, které byly teprve připraveny k naříznutí. 
Po několika minutách jsem se konečně chys-
tal zakousnout do svého, teď už vůbec ne ano-
nymního, a navíc pěkně vypečeného, buřta 
i já. Jaroslav Štercl mezitím pomalu dojídal. 
Uspokojen a jistě alespoň částečně zasycen, 
přestal hledět pouze na svůj tácek a začal 
věnovat pozornost i svému nejbližšímu okolí. 
Mě, který stále po jeho levé ruce, se zeptal:
„ Mám zavřít voči?“
A hned svým typickým způsobem zamru-
čel. Jako by zároveň trochu zajídal a sou-

U stánku s buřty
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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časně se přitom krátce a tlumeně zasmál. 
Potom na vysvětlenou dodal: „To já totiž 
vždycky říkám doma u večeře ženě: zavři 
voči, trhám si párek!“
A zase zamručel úplně stejně jako v televizi 
nebo na jevišti, a tak trochu se zasmál. Pak 
s chutí polknul závěrečné sousto a rychlým 
pohledem zkontroloval, v jakém stádiu jsou 
ty naše. Snad i trochu zazáviděl, že my jsme je 
ještě zdaleka nedojedli, a rozloučil se:
„Tak kluci, ahoj!“
Zvlášť na mě se přitom zazubil, otočil se, 
ohrnul si límec a odcházel.
„ Na shledanou,“ odpověděli jsme téměř sborem.
Já jsem se vzápětí znovu zakousnul do vo-
ňavé uzenky, abych si vychutnal další 
lahodné sousto. V ten okamžik mi od pusy 
vystříkl gejzír mastnoty, před nímž mě chvíli 
předtím Jaroslav Štercl vlastně varoval. 
Dopadl na levý rukáv hercova parádního 
baloňáku. Než jsem se na cokoli zmohl, než 
jsem se vzpamatoval, komik, chudák, aniž 
cokoli tušil, opustil prostor občerstvovacího 
stánku. Se zcela čerstvou ozdobou na svém 
jarním kabátě zmizel, jak říká Oldřich Nový 
ve filmové parodii Pytlákova schovanka, 
ve víru velkoměsta.
Já jsem si potom více než třicet let, až do roku 
1995, kdy Jaroslav Štercl zemřel, vyčítal, že 
jsem za ním neběžel a nepřiznal se. Celou tu 
dobu jsem mu vlastně dlužil za čistírnu. Ostat-

ně, dlužím mu za ni, a vyčítám si to, stále.
Že návštěva stánku s buřty může být do jisté 
míry i zkouškou charakteru, jsem se přesvěd-
čil o něco později. S kamarádem z fakulty 
Karlem jsme v hospodě vypili každý dvě piva. 
Na víc jsme tenkrát, jako ostatně často, ne-
měli. Cestou z hospody na tramvaj jsme náhle 
na dálku ucítili vůni opékané uzeniny. Když 
jsme pak procházeli okolo stánku, ze kterého 
se ta vůně linula, zařadil se Karel zničehonic 
do krátké fronty.
„Co blázníš?“ zeptal jsem se ho, „ na buřta už 
přece nemáme…“
„ Hele,“ odpověděl mi důrazně, „ na buřta já 
mám vždycky!“
Za chvíli k mému velkému překvapení 
zaplatil, když na něho došla řada, modrou 
pětadvacetikorunou. Bankovkou s jed-

nookým Janem Žižkou na koni. Naprázdno 
jsem polknul, stejně jako tehdy Jaroslav 
Štercl, když čekal na své první sousta. Karel, 
jehož modrý obolus by při tehdejších cenách 
stačil ještě na dalších osm buřtů, i s hoř-
čicí a chlebem, toho svého s chutí pojídal. 
Naprosto lhostejně zíral na to, že jsem z jeho 
počínání vedle. Notně přitom mlaskal a vše-
lijak kroutil hubou, jak do sebe toho buřta 
hladově ládoval horkého.
Při čekání na refýži jsem měl pak s kručícím 
žaludkem dost času uvažovat, co mi to ten 
Karel vlastně předvedl. Nějak jsem si nedoká-
zal uvědomit, jestli udělal něco podobného 
poprvé. V dalších letech jsem ale měl možnost 
mnohokrát si potvrdit, že to ani zdaleka 
nebylo naposled.
Nikdy se to však už neodehrálo u stánku s buřty. 

 INZERCE
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Tajenka z čísla 8/15:
Pythagoras: Sůl je zrozena z nejčistších rodičů – ze slunce a moře.
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České pivo opatřené značkou evropského    
 systému ochrany názvu produktu je pro Vás 

zárukou jedinečnosti receptury a použitých 
surovin, přísně kontrolovaných výrobních 

postupů a neměnné chuti a kvality.

Kvalitní evropský výrobek

České
  pivo

opského    
pro Vás 

oužitých 
ýrobníchýrobních 

kvality.

ek

• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo
 • Březnický ležák • Budějovické pivo 
• Budějovický měšt’anský var • Černá 

hora • České pivo • Českobudějovické pivo 
• Hořické trubičky • Chelčicko-lhenické ovoce 

• Chodské pivo • Jihočeská niva • Jihočeská 
Zlatá niva • Karlovarské oplatky • Karlovarské 

trojhránky • Karlovarský suchar • Lomnické suchary 
• Mariánskolázeňské oplatky • Olomoucké tvarůžky 

• Pardubický perník • Štramberské uši • Třeboňský kapr 
• Valašský frgál • Znojemské pivo

• Český kmín • Chamomila Bohemica 
• Nošovické kysané zelí • Pohořelický 

kapr • Všestarská cibule 
• Žatecký chmel

• Liptovská saláma/
Liptovský salám 

• Lovecký salám/
Lovecká saláma 

• Špekáčky/
Špekačky 

• Spišské párky
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