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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) Řezníkův talíř
 
Na dárek se mohou těšit:   Josef Šatný, Brodek u Prostějova 

Anna Zvoníčková, Štítná nad Vláří 
Michaela Svobodová, Praha 1

Penny Market Vás vítá ve světě Selection, exkluzivní značky pro 
výjimečné okamžiky. Přinášíme na váš stůl nepřeberné množství 
specialit a lahůdek mimořádné chuti. Se značkou Selection je 
vždycky důvod k oslavě. Vysoká gastronomie na vašem stole. 
To je řada Selection! Více informací na www.penny.cz nebo 
selection.penny.cz.

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

V kampani FAKT! Vám PENNY garantuje?
a) 1 z 10 výrobků původem z Česka 
b) 5 z 10 výrobků původem z Česka 
c) 7 z 10 výrobků původem z Česka

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. 

Nespotřebované potraviny, podle průzkumu 
agentury Ipsos, vyhazuje stejně jako před 
rokem alespoň jednou měsíčně čtyřicet procent 
české populace. Sedm procent lidí dokonce 
několikrát týdně. Kterých produktů se lidé 
nejčastěji zbavují a kdo patří mezi nejaktivnější 
„likvidátory“, se dočtete na našem webu, kde 
se také můžete zapojit do diskuse. 

Než vyrazíte do obchodů s potravinami, rozklikněte 
si složku Novinky, kde i s fotografickým doprovodem 
představujeme nejzajímavější výrobky, jež právě míří 
na náš trh. Při jízdě s košíkem mezi regály je pak snad-
no poznáte podle obalu a nebudete ani chvíli tápat.

Nápoje, které zahřejí, pokrmy zeleninové 
i s pořádným kusem masa, sladké laskominy 
i odlehčená strava. Recepty na všemožné 
pochoutky naleznete ve stejnojmenné 
rubrice. Stačí si jen vybrat a pustit 
se do přípravy.

Časopis Svět potravin naleznete 
i na facebooku! Staňte se naším fanouš-
kem a budete jako první vědět o nebez-

pečných 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

ať už žijete na kterémkoli místě naší republiky, od malých 
obcí až po velkoměsta, jste různého věku a máte odlišná 
povolání, jedno vás spojuje: zajímáte se o kvalitu potravin, 
možnosti jejich zpracování i vliv na lidský organizmus. 
Nakupovat vesměs chodíte s otevřenýma očima, nepoctivý 
obchodník vás napálí jen stěží a pokrmy odpovídající 
zásadám správného stravování připravujete tak, aby 
blízkým chutnalo.
Na této vaší cestě za zdravím a kvalitou se snažíme 
být jakýmsi kompasem a pomáhat vám při orientaci 
ve světě potravin. Někdy však jednoznačnou nápovědu, 
ač chceme sebevíc, nedáme. Vlastně ani nemůžeme. 
O tom svědčí například článek s titulkem Co jíst, 
či nejíst?, který pojednává o tom, jak se v průběhu času měnily a stále mění 
názory na prospěšnost či záludnost určitých potravin. Jednoznačné „pravdy“ se 
totiž někdy nedokážou dopídit ani sami vědci. Kupříkladu nyní spatřila světlo 
světa informace, že za onemocnění srdce, cukrovku i obezitu až tak nemohou 
nasycené tuky, ale viníkem je především cukr a rafinované sacharidy. Odborníci, 
kteří k tomuto zásadnímu obratu dospěli na základě rozsáhlého výzkumu, zároveň 
přiznali, že téměř čtyřicetiletá démonizace nasycených tuků byla založena 
na chybných údajích výzkumu ze 70. let minulého století!
V listopadovém čísle našeho časopisu si však nenechte ujít ani další články. 
Prozradíme vám, proč se rozhodnout pro středomořskou dietu. Připomeneme, 
že zvláště v sychravých podzimních dnech byste neměli vynechat konzumaci zelí 
a jiné sezónní zeleniny, která si hravě poradí s útočícími virózami a chřipkou. Pokud 
se chcete pobavit, pak si určitě přečtěte rozhovor s hercem, režisérem a scenáristou 
Milanem Šteindlerem. To, že by vaší pozornosti neměl uniknout náš velký test, 
tentokrát zaměřený na kvalitu drůbežích párků, není třeba ani připomínat.

Abyste prožili podzim v pevném zdraví a s dobrou náladou přeje
Tamara Dobrovolná, editorka
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Přečtěte si
Lahodně s Ellou
Lahodně s Ellou je revoluční 
kuchařka určená pro všech-
ny, kteří se rádi dobře a zdra-
vě najedí. Najdete v ní řadu 
výborných dezertů, rychlých 
jídel do ruky, lahodných 
dipů, pestrých salátů a sa-
mozřejmě lehkých hlavních 
jídel. Pokrmy jsou vskutku 
jednoduché na přípravu 
a hlavně chutné. Příznivce 
zdravého životního stylu tak 
potěší přes sto originálních 
a zdravých receptů zpra-
covaných krok za krokem. Ella Woodward, autorka blogu 
http://deliciouslyella.com, čerpá inspiraci z vlastních zkuše-
ností a poznatků, které jí pomohly ke zlepšení zdraví. O tuto 
unikátní knihu byl mezi vyznavači zdravého životního stylu 
takový zájem, že v rodné Británii vyšlo již šest dotisků. Vyda-
la Omega za 299 Kč.

Originální jedlé dárky
Uvařit, upéct, ozdobit a vy-
myslet originální obal, to vše 
svědčí o pozornosti, kterou 
věnujeme ručně vyráběným 
dárkům. V knize Gabriele Gu-
getzer  najdete na padesát 
receptů. S vlastními domácí-
mi pralinkami, kandovanými 
citrusy, ořechovým chlebem 
v květináči, grilovacím koře-
ním, ručně připraveným sý-
rem, mramorovanými vejci 
na řeřichovém lůžku nebo čočkovou polévkou darovanou 
v kouzelném retro kastrůlku věnujete také radost a poži-
tek. A možná i téma k hovoru. Vždyť nejhezčí dárek je ten, 
na který bude obdarovaný ještě dlouho vzpomínat. Vydal 
Ikar za 249 Kč.

Easy weekends
Hledáte inspiraci na snad-
né a zároveň sezonní po-
krmy na víkendový stůl? 
Řešíte, co uvařit, aby si 
pochutnala celá rodina? 
Pak vám přijde vhod knížka 
od kuchaře a foodstylisty 
časopisu F.O.O.D. Davida 
Skokana. Od jara až do zimy 
vám bude průvodcem su-
rovinami pro dané období 
a zároveň vám představí 
více než 90 vyzkoušených 
receptů nejen na víkend. 
Mužská jízda v kuchyni může začít… Pochutnejte si třeba 
na pečeném sýrovém celeru, dušených jablcích s ořechy 
nebo pstruhovi s cuketou a pestem. Knihu vydává Mladá 
Fronta za 299 Kč.

David 
Skokan

Edice

Easy
weekends

Když muž vaří 
o víkendu

MLADÁ FRONTAMLADÁ FRONTA

Př
ip

ra
vi

la
 J

an
a 

U
hl

ířo
vá

, f
ot

o 
sh

ut
te

rs
to

ck
, a

rc
hi

v 
fir

em

Tradiční Gastrofest 12. až 14. listopadu
Na Výstavišti v Českých Budějovicích jsou v rámci 
gastronomické události Gastrofest připraveny 
exhibice kuchařů, pekařská nebo cukrářská 
soutěž, prezentace vín a barmanského umění. 
Seznámíte se zde i se zahraniční gastronomií, 
novými výrobky a trendy. Zároveň se uskuteční 
i 10. ročník soutěže Český kapr.

Pivní akademie 20. až 22. listopadu
Rodinný pivovar Chodovar nabízí 
milovníkům pěnivého moku 
a gurmánům relaxačně poznávací 
víkend. V prostředí jednoho z nejstarších 
českých pivovarů se seznámíte s historií 
piva, procesem jeho vaření, s technologií 
pivovaru a ochutnáte škálu klasických 
ležáků i speciálních piv nejen z Čech.

Světový duel vín 21. listopadu
Nejkvalitnější vína světa od nejlepších 
vinařů i známých jmen (např. Antonio 
Banderas, Francis Ford Coppola, Lionel 
Messi nebo Karel Roden) nabídne pátý 
ročník akce v Hustopečích. K ochutnání 
budou vína, která se běžně pijí jen v mi-
chelinských restauracích nebo nápoje ze 
stoletých vinic.

kalendárium

Dejme si Svatomartinské 11. listopadu
U příležitosti otevření čím dál oblíbenějšího 
svatomartinského vína je možné navštívit 
řadu akcí spojených s tímto typicky 
podzimním mokem. Zavítat tak můžete 
třeba do Mikulova, kde bude probíhat 
svěcení vína i jarmark, na svatomartinské 
husí hody do Valtic nebo na Festival vína 
v Českém Krumlově.

Cukrářský festival je přehlídkou uměleckých 
cukrářských výkonů a soustředí se na zviditelnění 
sladkého umění. Základem festivalu je soutěž 
v několika kategoriích zaměřených na zdobení 
tematických dortů a zákusků. Festival doplňuje 
nabídka cukrářských workshopů českých 
i zahraničních mistrů.

Cukráři v Jihlavě 7. listopadu

6. a 7. listopaduWhisky live Prague
Chcete se naučit vychutnávat whisky 
a rozeznávat její chutě? Zavítejte 
do Betlémské kaple v Praze na ochutnávku 
stovek druhů tohoto nápoje a seznamte se 
i se značkami, které u nás nemají zastoupení. 
Hostem festivalu bude John Lamond, jedna 
z předních světových autorit na whisky.
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Překvapivá chuť kaštanů
Kaštany jsou superzdravé a plné energie. Teď si je můžete objednat 
i v typickém tubusu od Mixitu. V nabídce na www.mixit.cz totiž přibyl 
další základ – kaštanová kaše s vanilkou, kterou stačí zalít horkou 
vodou, a máte krémový pokrm. Nově je v nabídce mix kaštanové kaše 

s mandlemi, jablky, kokosem a chia semínky. Kaše vás za-
hřeje a nastartuje v sychravém podzimním ránu. 

Kaštanová mouka vytvoří krémovou konzi-
stenci tak spolehlivě, že nemusíte přidávat 
ani mléko, takže snídaně bude bezlepková 
a bezlaktózová. Podzimní kaštanovou na-
jdete na www.mixit.cz za 219 Kč/650 g.

Slané s příchutí Středomoří
Zkuste vyměnit nezdravé smažené chipsy za ochucené slané krekry 
z Billy – Pikantní krekry se semeny chia a Krekry se sýrem Parmigia-
no Reggiano. Jsou z kvalitní celozrnné mouky, chuť jim dodává extra 
panenský olivový olej a mořská sůl. Sušenky se semeny chia obsahují 
6 % semínek a jsou mírně do páliva dochuceny citronovým pepřem. 
Ty se sýrem Parmigiano Reggiano vynikají dávkou sýra s výraznou 
chutí. Cena za balení (130 g) Naše bio Pikantní krekry se semeny chia 
je 39,90 Kč, cena za balení (130 g) Naše bio Krekry se sýrem Parmigia-
no Reggiano 44,90 Kč.

Cava, šampaňské ze Španělska
Slyšeli jste někdy o Cavě? Jedná se o druh šumivého vína, které 
se vyrábí od konce 19. století stejnou tradiční metodou z bobulí 
hroznového vína jako pravé šampaňské ve Francii, přitom je však 
cenově dostupnější. Šumivá vína zrají ve sklepích minimálně 
9 měsíců, než jsou uvolněna do prodeje. Většinou se Cava vyrábí 
ze tří odrůd révy, jejichž kombinace jsou nositelem finální chuti. 
Je to ovocné a svěží Macabeo, květinová Parellada a Xarel 
dodávající alkohol a kyselinku. Vína zakoupíte 
na e-shopu www.donpealo.cz 
nebo v pobočkách Don Pealo 
v nákupních centrech v ceně 
od 99 Kč za 0,75 l. 

Nový tučňák s kokosem
Rodina chlazených výrobků Kinder Pinguí se 
rozrostla o již třetí příchuť, a to Kinder Pinguí 
Kokos. Stálou nabídku Kinder Pinguí a Kinder 
Pinguí Malina tak doplnila chuť kokosu a může 
posloužit jako sladká svačinka pro malé i velké. 
Kinder Pinguí Kokos je zalitý mléčnou čokoládou, 
která v sobě mezi tenkými piškoty ukrývá mléč-
nou náplň s kokosem.  Navíc neobsahuje přidaná 
barviva ani konzervační látky. Kinder Pinguí Ko-
kos (30 g) je možné zakoupit v obchodech za do-
poručenou cenu 12,90 Kč.

Horké vyznání lásky
Dopřejte si podzimní čajový zážitek s novinkou TEEKANNE 
LOVE. Každý sáček v sobě ukrývá vybranou ovocnou směs 
s granátovým jablkem, aromatickým ibiškem, broskví a listy 
ostružin. Pro ten nejlepší požitek z čaje nechte sáček v hrnečku 

po dobu osmi minut. 
Balení čajů TEEKANNE 
LOVE obsahuje dvacet 
čajových sáčků 
a na trhu je k dispozici 
za doporučenou cenu 
48,90 Kč.

Záviny plné náplně
Také si dopřáváte klasické záviny ke snídani? Pak vás potěší, že si je nyní 
můžete vybrat také jako chutnou svačinku. A nejen to, značka Penam 
je totiž vyrábí v duchu „méně je někdy více“, protože zatímco velikostí 
jsou akorát do ruky, množstvím náplně mile překvapí.  Záviny obsahu-
jí 50 % náplně z vybraných ingrediencí. Vybrat si navíc můžete hned ze 
tří lahodných chutí – makové, tvaro-
hové a ořechové. Závin do-
poručujeme do práce, 
na cestu nebo třeba 
na výlet. Prodejní cena 
je 24,90 Kč, gramáž 250 g.

Jogurtový energetický nápoj
Nový Big Shock jogurtový nápoj je vlastně balení 3 v 1 – levnější a rychlá 
varianta svačiny, která kombinuje jogurt, ovoce a díky kofeinu energii z kávy. 

Big Shock jogurtový nápoj se vyrábí ve dvou pří-
chutích: černý rybíz a mango s pomerančem. 
Hlavními složkami nápoje jsou mléko s ovo-
cem a energii zajišťuje kofein. Nápoj má nízký 

obsah tuku, pouze 1,2 %, takže je vhodný i pro ty, 
kteří si hlídají postavu. Big Shock jogurtový nápoj 
černý rybíz se stal Absolutním vítězem v soutěži 

Mlékárenský výrobek roku 2015. Kelímek o obje-
mu 230 ml pořídíte za 26,90 Kč.

novinky na trhu
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Poctivé pomazánky
Ať už chystáte pohoštění na oslavu, lehkou večeři nebo svačinu pro děti, 
pomazánka se bude vždycky hodit. BILLA pod stejnojmennou privátní 
značkou přináší jemné lehce roztíratelné pomazánky, které můžete okusit 
ve třech nových příchutích – tmavé olivy, sušená rajčata a vajíčková 
klasika. Tyto hlavní chuťové složky jsou 
v jednotlivých pomazánkách zastoupené 
významným podílem, tj. černé olivy 
18 %, sušená rajčata 17 % a vajíčka 
37 %. Všechny druhy jsou vyrobeny bez 
přidaných látek zvýrazňujících chuť a vůni. 
Cena za balení 135 g je 24,90 Kč.

www.svetpotravin.cz6
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Zachraň jídlo pravidelně upozorňuje na nesmyslnost plýtvání, například na zářijovém 
happeningu Křivá polévka, kde tato iniciativa zdarma rozdávala 2000 porcí polévky 
uvařené z nestandardní zeleniny. „Podle našich informací jsou vztahy mezi zemědělci 
a supermarkety nevyrovnané – zemědělci nesou veškeré riziko a nemají se v případě ne-
kalého jednání supermarketů na koho obrátit. Stává se, že jim řetězec odmítne přijmout 
celý kamion zeleniny či ovoce na základě nejasných důvodů,” popisuje Adam Podhola, 
mluvčí iniciativy Zachraň jídlo, která chtěla na happeningu ukázat, že z neprodejné 
zeleniny se dá uvařit stejně chutný pokrm jako z perfektních produktů.

Vyzkoušejte Křivou polévku

Češi si oblíbili především burčák rané odrůdy Irsai Oliver, který lze ve vinařských obcích sehnat i za cenu 
50 Kč za litr. Ve velkých městech už je cena daleko vyšší, někdy až dvojnásobná. Částečně zkvašená šťáva 
se pod názvem burčák může prodávat jen v případě, že hrozny pocházejí z Česka. Někde s tím mají 
i tak problémy. „Tuzemských hroznů je nedostatek, takže i my vozíme část hroznů z Maďarska. Kvalitu si 
hlídáme,“ říká Martin Zborovský z Vinařství V&M Zborovský, v.o.s. Velké Pavlovice na Břeclavsku. Podle 
něj rozdíl mezi burčákem a částečně zkvašeným hroznovým moštem z Maďarska nepozná ani odborník. 
„Kvalita je na stejné úrovni, ne-li vyšší, protože hrozny v Maďarsku jsou více na jihu,“ vysvětluje.

Předsudky vůči burčáku

Ministr zemědělství Marian Jurečka nesouhlasí s návrhem Evropského parlamentu, 
aby v projektu školního mléka bylo jen neochucené a neslazené mléko, chce tam i další 
mléčné výrobky. „Pro nás je i kvůli současnému stavu v sektoru mléka nepřijatelný návrh 
Evropského parlamentu ohledně projektu školního mléka, který by znamenal zúžení 
nabídky podporovaných mléčných výrobků,“ řekl Jurečka. Návrh Evropského parlamentu 
označil za nelogický. Ministr není ani pro omezení slazených mlék, nebrání se ale diskuzi 
s odborníky na výživu o tom, jaký obsah cukru a tuku by měla obsahovat. „Kdo zná děti, 
ví, že sáhnou po slazeném výrobku. Celé dětství jsem pil kakao a nemyslím, že by mi cukr 
zásadně ublížil,“ dodal Jurečka.

Mléčné výrobky ve školách
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V soutěži o vinaře roku zvítězilo Vinařství Mikrosvín Mikulov. Druhé místo obsadily Vinné 
sklepy Valtice, třetí je vinařství Vinice-Hnanice. Do soutěže se přihlásili vinaři s 500 vzorky. 
Ve finálovém kole se o titul ucházelo osm moravských vinařství. Vinařství přihlašovala 
minimálně šest různých vín, každá kolekce musela obsahovat nápoje nejméně ze tří 
soutěžních kategorií. Kromě hlavní kategorie byli oceněni vítězové dílčích kategorií: 
letos se poprvé udělovala cena veřejnosti Můj vinař roku, kterou si odnesl Pavel Springer 
z Vinařství Springer. V ČR se konají i další vinařská klání, například v soutěži Vinařství roku 
letos v březnu zvítězily Chateau Valtice-Vinné sklepy Valtice.

Kdo se stal Vinařem roku?

Dýňovo-mrkvový krém s čočkou, králičí burger, houbová pohanka s rýží a ovoce v jogur-
tu – takové menu si připravila vítězná jídelna ze Základní školy Mánesova z Otrokovic pro 
finále soutěže o Nejlepší školní oběd. Již šestý ročník soutěže, kterou pořádá Společnost 
pro výživu, se uskutečnil v MAKRO Akademii v Praze. Stříbro si odnesla jídelna ZŠ a MŠ Velký 
Beranov, na třetím místě se umístili kuchaři jídelny Střední průmyslové školy dopravní 
z Plzně. „Zadání soutěže vyžadovalo králičí maso jako hlavní chod a mléčný dezert. Recepty 
byly originální a řada z nich by uspěla i v restauracích,“ říká člen poroty Petr Stádník, který 
má zkušenosti z několika michelinských restaurací.

Nejlepší školní obědy vaří v Otrokovicích

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

Posedět před odletem v kavárně nebo 
strávit hodiny čekání na odlet v některé 
restauraci? Až doteď pro většinu Čechů 
naprosto nerealizovatelná představa. 
Když se totiž ocitnete hladoví na pražském 

letišti, moc příležitostí k výběru chutného 
a cenově přijatelného občerstvení zkrátka 
nenajdete. Natrefíte tu na známé řetězce 
fast foodu, které svá menu nabízejí 
o pár desetikorun dráž než ve městě, 
supermarket a několik letištních 
restaurací, které lákají na půllitr plzně také 
třeba za 175 Kč nebo obloženou bagetu 
za stovku.

Změny k lepšímu
Když se navíc k obyčejnému hladu přidají 
ještě cestovní horečka, alergie, dieta nebo 
různá stravovací omezení, je na horor 
na letišti zaděláno. Kromě horentních cen 
nejsou navíc nabízené produkty ani výživově 
příliš hodnotné. Toužíte po čerstvých 
a zdravých potravinách za přijatelné 
ceny? Kdepak, vybrat si většinou můžete 
mezi bagetami, předpřipravenými jídly, 
cukrovinkami a fast foodem. Nabídka 
bister, restaurací a kaváren se zase omezuje 
na párky v rohlíku, guláš a jinou českou 
klasiku. Dobrou zprávou je, že neutěšená 
situace by se měla brzy změnit.

Nový vlastník, nové ceny
Novým dominantním provozovatelem 
pražského letiště Václava Havla se 
totiž stala společnost HDS Retail a ta 
již vypracovala studii o tom, jak se 

Pohodlné sedačky jako 
v Oslu, lákavý bazén 
s vířivkou po vzoru 
Singapuru nebo 
kasino jako na letišti 
v Amsterdamu? Takový 
přepych nepotřebujeme 
– českým pasažérům by 
pro začátek zkvalitnění 
letištních služeb stačilo 
jen úplně obyčejné dobré 
jídlo za normální ceny.

potravinová policie

Jak a kde se najíst 
na letišti?
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změní zdejší stravovací služby, jejichž 
ceny jsou nyní vyšší než jinde v Evropě 
a naprosto neodpovídají českým 
příjmům. Přitom právě čeští zákazníci 
tvoří 40 % cestujících. Výraznější změny 
jak v cenách služeb, tak v množství 
stravovacích zařízení můžeme ovšem 
očekávat až po roce 2019, kdy vyprší 
smlouvy na nájem ploch v zázemí letiště 
i dalším provozovatelům. Do přestavby 
se společnost nyní chystá zainventovat 
150 milionů. „Čeká nás masivní investice 
do změny portfolia. Lidé chtějí pestřejší 
a více středoevropskou nabídku. 
Trápí nás nepříliš pozitivní vnímání 
gastroslužeb letiště z hlediska ceny, 
ale i pokud jde o kvalitu a koncepty,” 
říká šéf firmy Richard Kalhous. Až třicet 
procent cestujících podle něj na letišti 
do hospody či baru vůbec nevkročí, 
protože je vnímají negativně a jako drahé.

Pomůže nová koncepce?
„Cestující si stěžují na poměr kvality 
a hodnoty služeb v gastronomických 
provozech,” připouští také Jiří 
Petržilka, šéf letiště pro neletecký 
obchod a člen představenstva Letiště 
Praha, který je ve funkci od loňského 
podzimu. „Chystáme se proto vytvořit 
zcela novou koncepci maloobchodu 
a restaurací,“ dodává. Vedení Letiště 
Praha chce nyní především zbavit 
letiště vysokých cen a naučit české 
cestující využívat jeho stravovacích 
služeb. Mnohé restaurace již nyní 
proto zlevnily například pivo, půllitr 
pěnivého moku tak nyní koupíte pod 
90 Kč, v bezcelních obchodech pořídíte 
0,5 litru balené vody za 35 korun, což 
je pořád méně než na samotné palubě 
letadla. Občerstvení si lze zakoupit také 
v automatech.

Pro každého něco
Stravovací služby se snaží zpřehlednit samo 
letiště. Činí tak rozdělením restaurací do tří 
cenových kategorií označených jako low 
cost, medium a premium, které poznáte 
podle symbolu dolarů. 
  V restauracích označených symbolem $ 
(low cost) máte garantovanou nabídku 
ze tří kombinací jídla a nápoje do 100 Kč 
(jedná se například o podniky McDonald's, 
Paul, Subway, UGO aj.).
  O třídu výše jsou restaurace označené 
$$ (medium), kde si lze vybrat ze tří 
kombinací jídla a nápoje do výše 200 Kč 
(například Costa Coffee, Pilsner Urquell 
Original Restaurant nebo Starbucks).
  Třetí skupina restaurací označených $$$ 
(premium) nabízí občerstvení nad 200 Kč 
(například Smetana Café nebo Porto 
Café Restaurant). Pár těchto restaurací 
poskytuje své služby nonstop. 

potravinová policie

•  V případě zpoždění letadla o více než dvě hodiny máte právo na poukázku na občerst-
vení v hodnotě přibližně 200 korun. 

•  Pátrejte a porovnávejte ceny jednotlivých stravovacích zařízení, mohou se výrazně 
lišit. Situaci můžete obhlédnout předem už doma na portále www.prg.aero.

•  Před pasovou kontrolou je jídlo levnější. Ovšem před odbavením člověk jídlo až tak 
neřeší, po odbavení již ano, tady však už příležitostí ubývá a ceny rostou. 

•  Relativně nejlevněji pořídíte jídlo ve fast foodech a v supermarketu. 
•  Na jiných evropských, ale i světových letištích jsou ceny příznivější, navíc zde zákazník 

ocení i vyšší kvalitu služeb. Kromě obchodů a restaurací jsou často k dispozici pítka, 
samozřejmě zdarma.

•  Restaurace Praha, která nabízí česká jídla v ceně kolem 100 korun formou bufetu, 
je jídelnou především pro zaměstnance letiště, ale je otevřena i veřejnosti. Vybrat 
si tu můžete z nabídky až 10 jídel, tří polévek, vlastních denně čerstvých sendvičů 
nebo baget, ale i cukrářských výrobků. 

•  V restauraci The Globe za pasovou kontrolou zase za cenu od 125 Kč připravuje 
pochoutky šéfkuchař Stanislav Malý, který vařil třeba ve vyhlášených restauracích 
Allegro, Kampa Park nebo U Modré kachničky.

•  Slevové akce a kupony naleznete na www.menimeletiste.cz.

TIPY NA STRAVOVÁNÍ NA LETIŠTI
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Kvalita mouky 
a pšenice  
Kvalita potravinářské pšenice a mouky pro 
pekaře bude letos podle odhadů velmi dobrá. 
Díky slibné úrodě lze předpokládat, že surovi-
ny a pekařské výrobky by zdražovat neměly. 
„Kvalita pšenice podle rozborů prvních vzor-
ků vypadá velmi dobře. Obsah dusíkatých lá-
tek, tedy lepku, je velmi vysoký, což je dobrá 
zpráva pro pekaře,“ říká člen představenstva 
Svazu průmyslových mlýnů Pavel Filip. Také 
podle odborného poradce Pavla Skřivana bu-
dou pekařské parametry mouky nejspíš příz-
nivé. „Dá se očekávat stabilní cena pšenice 
a mouky,“ řekl pekařům, kteří se sešli i s před-
staviteli obchodních řetězců. Jejich zástupci 
uvedli, že pekaři nejsou jednotní, někteří jim 
údajně nabízejí rohlík za 80 haléřů a chleba 
pod 15 korun.

Ruské embargo 
na potraviny
Ruské potravinové embargo, vyhlášené jako 
odveta za sankce Západu, má první čes-
kou ztrátu. V Kaliningradské oblasti na zá-
padě Ruska prý bylo zničeno 20 tun rajčat 
označených jako český reexport původem 
z Makedonie. Podle regionální kaliningrad-
ské pobočky ruské zemědělské inspekce se 
podařilo zmařit nezákonný dovoz 19,8 tuny 
rajských jablek z Česka. Na ruské území se 
údajně kontraband dostal přes sousední Pol-
sko jako reexport. Ruská média od vyhlášení 
embarga pečlivě sledují likvidaci evropských 
potravin, o zničení zásilky z České republiky 
ale informovala poprvé. Často se v tisku ob-
jevují zprávy o ničení polských jablek nebo 
ovoce z jižní Evropy. Sankční potraviny bývají 
často fiktivně označené jako zboží z Bělorus-
ka, Kazachstánu nebo z jiných států, na něž 
se ruské embargo nevztahuje.

Zvolen letošní 
Král vín
Titul Krále vín si letos odneslo Cuvéé Ho-
rák 2003 od Vrbického vinaře Leoše Ho-
ráka. Jde o suché bílé víno s přívlastkem  
pozdní sběr, složené z odrůd Pálava, Tra-
mín červený a Ryzlink vlašský. Kromě hlav-
ní ceny zvítězil autor nejlepšího domácího 
vína v kategorii červených vín. Vítězství 
v soutěži o nejlepší kolekci vín získalo Vi-
nařství Volařík, které klání kolekcí vyhrá-
lo popáté. Vína byla rozdělena do sedmi 
kategorií dle druhu a zbytkového cukru. 
Nejméně obsazenou kategorií zůstala ta 
sladkých vín se 23 vzorky. Renesanci pod-
le pořadatelů zažívá kategorie šumivých 
vín, která poskočila na 38 vzorků. Nejob-
sazenější kategorií byla ta bílých suchých 
vín s 219 vzorky.

Obnovení 
minipivovaru
V Chříči na Plzeňsku obnovilo místní občan-
ské sdružení Propolis minipivovar. Kromě 
sládka zaměstnalo od června pět mentálně 
postižených lidí z domova pro postižené oso-
by v Zavidově, kteří třikrát v týdnu pomáhají 
vařit pivo. „Jsou velmi šikovní a komunika-
tivní. Čepují pivo, lahvují, dělají polepky, 
uklízejí,“ říká Veronika Endrštová ze sdružení 
Propolis, které na rozjezd sociálního podni-
ku získalo evropský grant 5,5 milionu Kč, část 
dalo ze svého. Pivovar ze 16. století skončil 
po 2. světové válce, poté objekty chátraly. 
„V pivovaru už se vaří jedenáctka Pazdrát 
a polotmavá třináctka Nocturno,“ řekl Petr 
Jakubíček z Propolisu. Utržené peníze z piva, 
prodávaného v PET lahvích nebo v sudech, 
půjdou na udržitelnost a rozšíření výroby.

Nehlášené zásilky 
z Polska 
Jak ukázaly kontroly veterinární a celní sprá-
vy na hraničních přechodech, třetinu zásilek 
živočišného původu z Polska tuzemští pří-
jemci dopředu nenahlásili. „Úředními vete-
rinárními lékaři a celníky bylo zkontrolováno 
87 zásilek živočišných produktů z Polska smě-
řujících k příjemcům v České republice. Z toho 
ve 31 případech nebyl příchod zásilky nahlá-
šen,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy 
Petr Pejchal. Mezi dováženými produkty pře-
vládalo maso. Za nedodržení nahlašovací po-
vinnosti ve výše uvedených případech krajské 
veterinární správy udělily pokuty. Od začátku 
roku do konce července veterináři zkontrolo-
vali 31 000 tun živočišných produktů, 130 tun 
zboží pozastavili do odstranění závad, vrátili 
dodavateli nebo zlikvidovali.

Chyby u točených 
nápojů
Prodejci čepovaných nápojů ne vždy dodržují 
povinnost poskytnout spotřebiteli informace 
o obsahu alergenů v alkoholických nápojích 
a o složení nealkoholických nápojů, upozor-
nila inspektorka Kateřina Lacinová ze společ-
nosti Bureau Veritas. Pochybení ve značení 
nebalených potravin, kam patří i čepované 
nápoje, zjistila u více než 40 % provozovatelů 
také Státní zemědělská a potravinářská in-
spekce. Za porušení zákonné povinnosti hrozí 
až desetimilionová pokuta. „Že se v pivu vy-
skytuje lepek a ve vínu oxid siřičitý, je známá 
věc. Ovšem složení nealkoholických nápojů 
tak známé není a informace o něm by prodej-
ci měli na vyžádání spotřebitele předložit. Je 
vhodné věnovat pozornost například použité-
mu barvivu,“ říká Kateřina Lacinová.

palec nahoru, palec dolů
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Máslo, sádlo, nebo margarín – co prospěje našemu zdraví a co nikoli? A jak je to 
třeba s mlékem? Jakým cukrem sladit, aby nám život nezhořkl? Na tyto zcela 
běžné otázky, které si klade nejeden člověk toužící žít alespoň trochu zdravě, 
se odpovědi v různých dobách liší, a to nejen s přibývajícími objevy vědeckých 
kapacit. Pojďme si nyní leckdy protichůdné názory připomenout.

Co jíst, 
  či nejíst?

zaostřeno
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Odpovědi 
na téměř 
hamletovskou 
otázku 
se mění

V této souvislosti mnohé napadne, zda 
skutečně „čisté“ a opodstatněné je aktuální 
ujišťování odborníků na výživu, že po léta 
preferovaný slunečnicový olej není ten „nej“, 
jak se dosud tvrdilo. V jejich doporučeních 
nyní hraje prim řepkový. Neskrývají se 
za tímto obratem lobbisté preferující 
zájmy pěstitelů žlutě kvetoucí rostlinky, jež 
ve velkém obléhá naše pole? 
Tentokrát není třeba někoho podezírat 
z nekalých úmyslů. Výsledky rozborů našich 
i zahraničních vědců jsou jednoznačné: 
řepkový olej náleží k nejzdravějším 
rostlinným olejům především díky 
vysokému podílu kyseliny alfa-linolenové 
patřící do skupiny omega–3 mastných 
kyselin. Tyto látky si lidský organizmus 
sám nevytváří a je třeba mu je pravidelně, 
nejlépe denně, dodávat. Další důležitou 
složkou řepkového oleje je kyselina olejová, 
která udržuje hladinu cholesterolu v krvi 
v rovnováze, čímž přispívá k ochraně před 

koronárními nemocemi srdce. Laicky 
řečeno, řepkový olej vykazuje oproti 
slunečnicovému optimální zastoupení 
prospěšných látek. Ale aby rozhodování 
spotřebitelů nebylo tak jednoduché, je 
třeba zmínit, že slunečnicový se dokáže lépe 
„poprat“ se „zlým“ cholesterolem.
Na otázku, zda je zdravější řepkový, nebo 
olivový olej, by se většina dotázaných 
zřejmě klonila ke středomořskému 
zástupci. Pravda je, že jej doporučují 
nutriční specialisté „jedoucí na módní 
vlně“ a nechybí snad v žádné televizní show 
o vaření, kde jej kuchařští mistři i kuchtíci 
z lidu používají nejčastěji. Je zkrátka „in“, 
ale pozor! Porovnáme-li řepkový a olivový 
olej z hlediska složení mastných kyselin, 
jednoznačným vítězem se opět stává 
řepkový, např. prospěšných omega-3 
mastných kyselin obsahuje devět procent, 

kdežto „středomořský“ zástupce pouhé 
jedno procento! A to se nezmiňujeme 
o ceně, která jasně hovoří ve prospěch 
řepkového oleje.

Margarín, máslo či sádlo?
Kterému tuku dát přednost? Tak např. 
v 90. letech minulého století se o margarínu 
mluvilo jako o zdravější alternativě másla. 
Pak jeho pověst zkazil fakt, že obsahuje 
transmastné kyseliny snižující množství 
„hodného“ cholesterolu. Nyní nás 
všudypřítomná reklama vybízí, abychom ho 
kupovali, jelikož jen s ním si prodloužíme 
pobyt na tomto světě. Pravda je, že 
ve většině dnešních margarínů transmastné 
kyseliny nenalezneme. Navíc margaríny 
obsahují pouze 20 až 60 % tuku, na straně 
druhé v nich bývají barviva, emulgátory 
a aromata, jež jim dodávají máslovou chuť.

zaostřeno

Nejsou to jen výsledky 
nových, leckdy i převratných 
vědeckých výzkumů, ale 
i zájmy politické, ekonomické 
či aktivity lobbistů, které mění 
obecný názor na prospěšnost, 
nebo naopak škodlivost 
jednotlivých potravin.

Kde je pravda?
Výzkum vědců z Weizmannova ústavu v izraelském Rechovotu údajně zbořil mýty: 
skupině pokusných myší přidávali do vody umělá nízkokalorická sladidla. Zvířata ale 
dostávala cukrovku a tloustla, kdežto hlodavci z druhé skupiny, jež popíjeli vysokokalo-
rický cukr, na tom byli zdravotně mnohem lépe. Z nežádoucích účinků se podařilo myši 
vyléčit antibiotiky. Tento fakt přivedl odborníky k závěru, že sladidla mění druhovou 
skladbu střevních bakterií podílejících se na trávení potravy. Domněnky posléze ověřili 
na lidských dobrovolnících, kteří reagovali stejně. Vědci teď stojí před otázkami, zda jsou 
dobrovolníci obézní a trpí cukrovkou proto, že sladí umělými náhražkami, anebo jsou 
obézní a mají cukrovku z úplně jiného důvodu a umělá sladidla používají právě proto, 
aby se těchto problémů zbavili.

UMĚLÁ SLADIDLA VS. CUKRY

Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock
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Právě chuť je to, co nás láká ke konzumaci 
másla. To sice obsahuje minimálně 
osmdesát procent tuku, který, ač má vysoký 
obsah nasycených mastných kyselin, je 
přesto poměrně dobře stravitelný. Při 
trávení se postupně rozkládá a nakonec se 
ukládá do tukové tkáně coby energetická 
zásoba. Pokud si však myslíte, že záměnou 
másla za margarín zhubnete, mýlíte 
se. Energetického deficitu potřebného 
ke shození kil stejně nedosáhnete. Takže si 
s klidem v duši dopřejte jednu lžíci másla 
denně, která zajistí potřebné vstřebání všech 
vitaminů rozpustných v tucích.
Sádlo, které v mnohých vyznavačích 
„šlank linie“ vzbuzuje hrůzu, je, co se 
složení mastných kyselin týče, z hlediska 
výživového příznivější než máslo a obsahuje 
i méně cholesterolu. Zdravý jedinec se tedy 
jeho zařazení do jídelníčku, pochopitelně 
v omezené míře, nemusí obávat.

Mlíko, na rakev víko?
Mnozí kritici tvrdí, že mléko bychom pít 
neměli, všichni savci v přírodě s výjimkou 
kočky domácí se prý mlékem živí jen do doby, 
kdy ztrojnásobí porodní váhu, což u člověka 
představuje zhruba jeden rok. Obsahuje 
růstové hormony, širokospektrální antibiotika 

a způsobuje alergii. Krávy žijí v nepřirozeném 
prostředí v uzavřených prostorách, kde se 
snadno šíří choroby a mechanické dojení jim 
způsobuje stres. Celkový zdravotní i duševní 
stav dobytka se pak údajně odráží v kvalitě 
mléka. Navíc jde o látku, která zahleňuje 
lidský organizmus, a vápníku obsahuje tolik, 
že při pravidelné konzumaci mléka a výrobků 
z něj připravených dochází ke snížení 
schopnosti organizmu metabolizovat tento 
prvek, který je spolu s vitaminem D vylučován 
z těla. Tím se zastavuje proces ukládání 
vápníku v kostech...
Vybrali jsme jen pár argumentů zapřisáhlých 
odpůrců konzumace mléka, přitom však 
existuje mnoho těch, kteří kravské mléko 
chápou naopak jako nedílnou součást 
zdravého způsobu života nejen dětí, ale 
i dospělých.
Stravování lidí se podle nich od jiných savců 
liší, a to podstatně. Mléko do našeho jídelníčku 
patří i v dospělém věku, jelikož i tehdy je 
organizmus dokáže využít a zužitkovat. Potíže 
s trávením spočívající v neschopnosti dokonale 
štěpit mléčný cukr ve střevech vykazuje jen 
deset až patnáct procent populace. Největší 
přínos této tekutiny lze spatřovat v obsahu 
hodnotných bílkovin, vitaminů B1, B2, B6, A, 
E, K, D, C, chemických prvků např. fosforu, 

draslíku, hořčíku, sodíku, chloru a síry 
a stopových prvků, především vápníku a jodu. 
Lépe stravitelné než samotné mléko jsou 
kysané výrobky, jež většinou bez jakýchkoli 
potíží mohou konzumovat i lidé, jimž samotné 
mléko vyvolává potíže s trávením.
Na otázku, zda mléko popíjet, či nikoli, však 
mnozí odborníci jednoznačně neodpovědí. 
Ačkoli mnoho z nich je považuje 
za zdraví prospěšné, přece jen existuje 
pravděpodobnost, že někomu „nesedne“. 
Vše záleží na individuálním posouzení 
stavu každého jednotlivce.

Sladké rafinované cukrování
Chcete si zdravě oslazovat život, a proto 
kupujete výhradně hnědý cukr, o němž se 
všeobecně tvrdí, že tělu svědčí? Nic proti 
vašemu gustu, ale příliš „nadstandardu“ si 
tak nedopřáváte, spíše naopak. Rozdíl mezi 
bílým a hnědým cukrem je vesměs minimální. 
Bílý cukr prochází chemickým procesem 
rafinování, při němž je z něj odstraněna 
melasa, která je nejen nositelkou barvy, ale též 
vitaminů a minerálních látek, třeba vápníku, 
železa, sodíku, draslíku, chromu, zinku, selenu, 
mědi či hořčíku i aminokyselin. Jenže pod 
pojmem hnědý cukr je mnohdy prodáván 
bílý rafinovaný, jenž výrobce následně obarvil 
melasou nebo karamelem, čímž mu však příliš 
prospěšných látek nevrátil. „Poctivý“ hnědý je 
víceméně jen cukr třtinový. Obsahuje melasu, 
která do něj není dodatečně přidávána, 
a poznáte jej po přečtení etikety, kde musí 
být uvedeno, že je vyrobený z cukrové třtiny. 
Nicméně i u třtinového slazení platí, že nejlépe 
je se cukru vyhýbat. Totéž se týká i módního 
výstřelku v podobě palmového cukru. Ač je 
čistě přírodní a obsahuje minerální látky či 
vitaminy B1, B2, B3 a B6, navíc má příjemnou 
karamelovou chuť, stále zůstává cukrem. 
Budiž mu však přiznáno, že na rozdíl od svých 
sladkých „bratrů“ vykazuje velmi nízký 
glykemický index. 

zaostřeno

Cesta ke zdraví, či ke smrti?
Někteří odborníci na výživu tvrdí, že nukleotidy, jež jsou obsaženy v mléce, snižují nemoc-
nost a podporují imunitu. Navíc spolu s vitaminy B6 a B12 mají vliv na snížení ukládání 
cholesterolu v cévách, což působí preventivně proti kardiovaskulárním onemocněním. 
Ovšem švédští vědci, jejichž studii zveřejnil British Medical Journal, před pravidelnou 
konzumací mléka varují. Podle nich zvyšuje riziko předčasné smrti, a to zejména u žen, 
které v rámci výzkumu pily denně tři sklenice mléka. K růstu úmrtnosti podle švédských 
odborníků přispívají cukry laktóza a galaktóza, jež likvidují přínos vápníku, vyvolávají 
oxidační stres i chronické záněty a zvyšují nebezpečí srdečních záchvatů.

PRAVIDELNÉ PITÍ MLÉKA

Čtyřicet let nás odborníci děsili škodli-
vostí nasycených tuků, jež jsou obsaženy 
v  živočišných tucích. Tvrdili, že mohou 
za  onemocnění srdce, cukrovku a  obe-
zitu. Nyní se ukázalo, že hlavními viníky 
těchto chorob je cukr, rafinované sacha-
ridy a průmyslově zpracované potraviny. 
Jak přiznali odborníci v článku publikova-
ném v magazínu Time, démonizace nasy-
cených tuků byla založena na  chybných 
údajích výzkumu ze 70. let minulého sto-
letí! Současné poznatky se opírají o  vý-
zkum obecně zaměřený na tuky. Nejhůře 
dopadly transmastné kyseliny, tedy tuky, 
které se vyrábějí ztužováním, a  jež jsou 
často obsaženy v pečivu a cukrovinkách. 
Podle vědců právě ty mohou za vysokou 
hladinu „špatného“ cholesterolu LDL.

NAPRAVENÝ OMYL,
NEBO NOVÁ MÝLKA?
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Jak je možné, že se názory na výživu tak 
neustále a razantně mění? Kde má člo-
věk hledat „pravdu“, tedy jakýsi návod, 
jak se správně stravovat?
Neřekla bych, že se často razantně mění. 
Mnohdy hraje roli interpretace informa-
cí včetně vědeckých závěrů. Informace 
jsou někdy předkládány velmi účelově. 
Na druhou stranu je třeba vnímat aktuální 
vědecké poznatky a výživová doporučení 
přizpůsobovat aktuální situaci, například 
preferenci ve spotřebě potravin, zdravot-
ním problémům, míře pohybové aktivi-
ty… S mýty a polopravdami se setkáváme 
neustále, například pro média je to velice 
přitažlivé téma. Kde hledat pravdu je 
někdy velmi obtížné. Důležité je, dle mého 
názoru, vybírat si informace ze seriózních 
zdrojů a od odborníků, kteří mají svá 
tvrzení podložená nejen vědomostmi 
a praxí, ale také současnými vědecký-
mi poznatky. Pokud už řešíme jakýkoli 

problém, strava každého z nás by měla být 
posuzována individuálně s odborníkem 
k tomu kompetentním, tedy nutričním 
terapeutem.

Jak je to s vajíčky? Jaká konzumace, 
dejme tomu týdně, je „neriziková“?
Za špatnou pověst vajec může obsah choles-
terolu ve žloutku. Jednou z hlavních příčin 
onemocnění srdce a cév, která jsou u nás 
stále nejčastější příčinou úmrtí, je zvýšená 
hladina cholesterolu v krvi. Proto se dopo- 
ručovalo výrazně omezovat cholesterol 
ve stravě, tedy i konzumaci vajec. Později 
však výzkumy prokázaly, že cholesterol 
ve stravě nemá tak významný vliv na hladi-
nu cholesterolu v krvi, jak se předpokládalo. 
Mnohem zásadnějším se ukázalo složení 
tuků v jídelníčku, zejména obsah nasyce-
ných mastných kyselin. V současnosti je 
za bezproblémovou považována konzuma-
ce v průměru jednoho vejce denně. 

A co vitaminy? Potřebujeme je doplňo-
vat ve formě tablet?
Obecně, při dodržování zásad správné 
životosprávy u zdravých lidí, nevnímám 
doplňování vitaminů jako nezbytné. Tuto 
otázku je ale potřeba posuzovat opět indi-
viduálně, záleží na mnoha faktorech.

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, archiv Věry Boháčové

Správné stravování  
 je třeba „ušít na míru“
Kdo se chce zdravě stravovat, má problém. Ze záplavy 
nejrůznějších doporučení, která se mu sypou na hlavu 
především z médií, si sám jen těžko vybírá. Jak neskočit 
„na špek“ tendenčním informacím, a naopak kde hledat pravdu 
nám prozradila nutriční terapeutka Věra Boháčová, DiS. 
z Fóra zdravé výživy.
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Je třeba užívat potravinové doplňky?
Opět je třeba to řešit individuálně, někdy 
mohou potravinové doplňky vhodně zlep-
šit stravu. Často se ale setkávám i s tím, 
že je potravinovým doplňkům přisuzována 
větší důležitost, než si zaslouží, zejména 
na úkor vyvážené stravy.

Jak často bychom si měli a mohli dopřá-
vat maso?
Problém živočišných tuků spočívá zejmé-
na v jejich vysokém podílu nasycených 
mastných kyselin. Je pravda, že potra-
viny živočišného původu, tedy i maso, 
obsahují více či méně tuku, nicméně z to-
hoto pohledu jako „rizikovější“ vnímám 
řadu jiných potravin, než je maso. Jako 
problémové bych uvedla spíše masné 
výrobky, živočišné tuky jako takové 
a v současnosti rovněž, díky zvyšující se 
konzumaci, trvanlivé a jemné pečivo. 
Maso s preferencí více libových druhů 
a úprav konzumované několikrát v týdnu 
vidím jako optimální.

Dříve byla sůl jodizovaná, a tedy i dopo-
ručovaná, dnes se radí nesolit a pečlivě 
vybírat rovněž pečivo.
Víme o tom, že spotřeba soli je u nás vyšší, 
než by měla být. Pečivo, díky jeho místu 
v našich tradičních jídelníčcích, se může 

na jejím zvýšeném příjmu také podílet. 
Ale je důležité nezapomínat na významné 
zdroje soli, jako jsou slané a solené po-
traviny, uzeniny, některé typy polotovarů. 
Doporučení konzumace jodizované soli 
ani v minulosti neznamenalo doporučení 
konzumace většího množství soli.  

Jsou pro výši cholesterolu důležité 
naše stravovací návyky, nebo je sklon 
k jeho rizikovému množství dán ge-
neticky?
Genetické dispozice sehrávají významnou 
roli, nicméně naše životospráva, a týká 
se to nejen stravovacích návyků, je také 
velmi důležitá.

Jak se zorientovat ve změti moder-
ních diet?
Obecně bych řekla, že pokud nějaká 
dieta zaručuje zázračné účinky, či vylu-
čuje určitou potravinu neboli skupinu 
potravin z jídelníčku, čímž nemyslím 
například sladkosti a uzeniny, pryč 
od ní! Špatné jsou i časově omezené 
diety, které nás nenaučí, byť i pozitivní 
změny v jídelníčku, dlouhodobě dodr-
žet, nedávají návod, co dál. Na druhou 
stranu je v dnešní době populární i tzv. 
středomořská strava, a ta patří mezi 
nutričně nejvýhodnější.

Jak v médiích rozlišit faktické informa-
ce od poplašných populistických zpráv?
Někdy je to velmi těžké, obzvlášť když 
víme, že lidé chtějí slyšet nějakou fungující 
senzaci, ne pořád dokola, že se mají stra-
vovat pestře a střídmě, pravidelně se hýbat 
a nekouřit. Za informacemi je třeba hledat 
seriózní a relevantní odborníky. Mnohdy to-
tiž problematiku výživy řeší odborníci, kteří 
s výživou nemají nic společného. Někdy je 
nutné pátrat i po zdrojích informací a neza-
pomínat, že svou roli sehrává i interpretace. 

Co jsou na obalu výrobku fakta a co jen 
marketingová sdělení?
Jako marketingový tah vnímám v součas-
nosti hlavně vzhled obalu. Při výběru bych 
doporučila řídit se informacemi, které 
jsou uvedené na druhé straně výrobku – 
složením a tabulkou nutričních hodnot, 
která bude od konce příštího roku povinná 
bez výjimky pro všechny. Ve složení musí 
být uvedeny všechny složky výrobku 
v sestupném pořadí, což je dobré vědět, 
když potraviny vybíráme. Masný výrobek 
můžeme vybrat takový, který má na prvním 
místě opravdu maso, mléčný výrobek zase 
mléko… Legislativa také upravuje, přesněji 
limituje zdravotní tvrzení na obalech, které 
pokud je uvedeno, musí korespondovat 
se složením legislativou definovaným. 
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Párky jsme nakoupili v běžné obchodní 
síti, zařadili jsme výrobky čistě z masa, ze 
strojně odděleného masa i z jejich kombi-
nace. Chemické analýzy proběhly na Stát-
ním veterinárním ústavu Praha. Posuzoval 
se zejména obsah masa a čistých svalových 

bílkovin, soli, tuku, kyseliny glutamové, pří-
tomnost vápníku a fosfátů a také výsledky 
mikrobiologického vyšetření. 

Sůl vyhovuje
Obsah soli se u jednotlivých vzorků lišil, 
ale potěšitelné je, že v průměru nebyl 
příliš vysoký. Někteří porotci si přesto při 
senzorickém hodnocení stěžovali na příliš 
slanou chuť některých vzorků, což ale může 
být dáno přítomností přídatných látek, 
jako je glutaman sodný. Ten byl deklarován 
v celkem sedmi produktech, nejvyšší obsah 
kyseliny glutamové byl naměřen ve vzorku 
Baroni. V ostatních pěti případech byla na-
měřena jen nízká hodnota kyseliny glutamo-
vé, která se přirozeně vyskytuje v mase.

Překvapil nás fakt, že druhý nejvyšší obsah 
soli jsme naměřili u výrobku, který byl 
označený jako dětský (Kuřecí dětské párky 
bez E). Stejný výrobce dodává na trh také 
výrobek s názvem Kuřecí párky extra bez E, 
které mají složení (a tedy i obsah soli) zcela 
totožný, jako je výrobek určený pro děti. 

Maso, nebo SOM? 
Pokud máte pocit, že klasické vepřové 
párky jsou příliš tučné a dopřejete sobě či 
dětem raději ty drůbeží, vězte, že nižšího 
obsahu tuku se v průměru nedočkáte – 
řada výrobců do nich přidává sádlo či kůže. 
Tučnost vzorků se lišila velmi výrazně – 
od 8 % (Kuřecí párky) až po 39 % (Vpron 
Krůtí libové párečky). 

Drůbeží párky sice nejsou 
tak oblíbené jako ty vepřové, 
ovšem své příznivce mezi 
českými spotřebiteli jistě mají. 
Vždyť jsou z drůbežího masa, 
tedy méně tučné a zdravější. 
Anebo ne? Otestovali jsme 
tucet těchto párků, běžně 
dostupných na našem trhu, 
a některé o svých kvalitách 
skutečně nepřesvědčily.

Drůbeží párky: 
 ty z masa jasně vítězí

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

Z hlediska kvality obsaženého masa je 
možné testované vzorky rozdělit do tří 
skupin – pět vzorků obsahovalo pouze 
maso, tři jen strojně oddělené maso 
a zbylé čtyři kombinaci těchto dvou. 
Nutno podotknout, že některé „kombi-
nované“ vzorky obsahovaly masa jen 
stopové množství. Obsah masa jsme 
nechali přeměřit, ovšem možné to bylo 
jen u vzorků, které obsahují pouze maso, 
u párků se SOM tato analýza proveditelná 
není. Všech pět produktů dodrželo obsah 
masa deklarovaný na obale, vzorek Vpron 
tuto hodnotu překročil téměř dvojnásob-
ně. Tato skutečnost může být dána přidá-
ním živočišné bílkoviny, kterou výrobce 
na obale uvádí. Bílkoviny se získávají 
většinou z ořezů masa, které se suší a me-
lou na prášek, případně sušením plazmy 
krve. Jejich přítomnost zvyšuje obsah 
masa a běžně aplikovanými analytický-
mi metodami není možné poznat, zda 
se jedná o bílkovinu ze svaloviny, nebo 
přidanou. Obsah masa zvyšují i bílkoviny 
rostlinné (hrachová, sojová či kvasnico-
vá), které řada výrobců do párku přidala.  

V žádném vzorku, kde bylo deklarované 
pouze maso, se použití strojně odděleného 
masa neprokázalo. Nicméně u jednoho 
vzorku (Baroni) byl naměřen vyšší obsah 
vápníku (280 mg/kg), přičemž u masa, kde 
vápník přidaný není, se hodnoty pohybují 
do 200 mg/kg. Vzhledem k tomu, že se 
u tohoto vzorku nenašly kostní úlomky, není 
však možné přítomnost strojně odděleného 
masa prokázat. 

Éčky se nešetřilo
Zhodnotili jsme také, jaké složení párky 
mají, zejména, jakými přídatnými látkami 
si výrobci pomáhají. Nejméně přídatnými 
látkami se může pyšnit vítěz testu Bilbo – 
obsahuje „pouze“ fosfáty, dusitanové 
soli a přidaný cukr. Všechny vzorky 
kromě dvou (Dětské kuřecí párky 
s vitamíny, Kuřecí dětské párky 
bez E) obsahovaly fosfáty. Poslední 
jmenovaný vzorek se obešel bez dusi-
tanových solí, což se projevilo také na jeho 
netypicky světlé barvě. Řada výrobců si 
pomáhala škrobem a jinými zahušťovadly, 
barvivem či přidaným aroma. 

Chutnají podobně
Senzorické hodnocení provedla porota 
složená z oborníků i výrobců. Posuzovali 
kvality párků syrových i ohřátých. Hlavními 
hodnocenými kritérii byly barva, konzisten-
ce včetně vad (přítomnost dutinek, kol-
agenních částic či kostních úlomků) a chuť. 
Nejlepší známku si vysloužil vzorek Bilbo, 
který se stal také celkovým vítězem testu. 
Na druhém konci pořadí se ocitl Vpron. Jeho 
zvláštní složení se projevilo také ve známce 
za senzoriku. Na prvním místě ve složení 
výrobce uvádí rostlinný tuk, deklarovaný 
obsah masa je jen 25 %. „Chuť masa nebyla 
vůbec znatelná, přišel mi spíš jako vegeta-
riánský,“ okomentovala Zdeňka Panovská 
z VŠCHT. Obecně byly ale vzorky velmi vyrov-
nané, porotcům nejvíce překážela gumovitá 
konzistence či příliš slaná a kořeněná chuť. 
Kromě toho odborníci za SVÚ provedli 
v poslední den spotřeby druhé kolo hod-
nocení. Většina výrobků vykazovala jasné 
kvalitativní změny – konzistence byla mazlavá, 
chuť a vůně nakyslé či s cizími pachutěmi. 
„U některých výrobků bylo znát, že je u nich 
doba spotřeby příliš dlouhá, případně nebyly 
správně skladovány. I krátkodobé oteplení 
má za následek růst mikroorganismů, což se 
projeví i v chuti. Listerie se neprokázaly nikde,“ 
okomentovala Stanislava Herčíková ze SVÚ. 

Za maso si připlatíme
Nejdražším vzorkem byly párky Bilbo (cena 
216,3 za kilogram), nejméně stály Kuřecí 
párky Klausovky (67,4 Kč za kilo). Třetím 
nejdražším vzorkem byl výrobek Vpron, 
který v testu skončil jasně na posledním 
místě. V případě, kdy několik vzorků dostalo 
stejnou konečnou známku, rozhodla o lep-
ším postavení právě nižší cena. Z logiky věci 
vyplývá, že výrazně levnější by měly být 
párky, které obsahují pouze strojně odděle-
né maso, neboť se jedná o mnohem levnější 
surovinu. A výsledky testu to potvrzují 
– průměrná cena za párky čistě z masa 
byla 167,5 Kč za kilo, párky obsahující 
maso i SOM stály v prů-
měru 107,8 Kč a párky 
pouze ze strojně odděle-
ného masa přišly  průměr-
ně na 80,9 Kč za  
kilogram. 

V celkovém hodnocení první čtyři místa ob-
sadily vzorky, které obsahují pouze maso, 
až za nimi skončily párky ze SOM či jejich 
kombinace. Jediný vzorek z masa, který 
v testu neuspěl, je vzorek Vpron, který za to 
vděčí jak nízkému obsahu masa, tak dalším 
netypickým ingrediencím. Pozitivním zjiš-
těním je, že cenové rozvrstvení testovaných 
výrobků přesně odpovídá kvalitě použitého 
masa a je tak jen na spotřebiteli, jaké krité-
rium při nákupu upřednostní. 

Strojně odděleným masem (SOM, 
lidově nazývaným separát) se rozumí 
produkt získaný strojním oddělováním 
z masa, které zůstalo po vykostění 
na kostech, nebo z celých těl poražené 
drůbeže tak, že se ztratí nebo změní 
struktura svalových vláken. SOM může 
být ze suroviny získáno nejrůznějšími 
technikami, a s těmi souvisejí i možnosti 
jeho dalšího použití. 

Měkký způsob (nízkotlaký) dává 
surovinu velmi podobnou mletému 
masu a jako takový se rovněž používá 
v drůbežářském i masném průmyslu jak 
do „klasických“ výrobků typu sekaná, 
tak především do hamburgerů, nugget 
nebo jiných tvarovaných polotovarů. 
Z tvrdého strojního oddělování 
(vysokotlakého) se získá naopak jemná 
pasta, skládající se z částic menších než 
1 mm. Tato pasta se používá jako jedna 
ze surovin pro výrobu masných výrobků 
tepelně opracovaných. 

Při označování výrobků vyrobených ze 
strojně odděleného masa je povinností 
tento podíl viditelně označit na etiketě 
ve složení výrobku, a to včetně názvu 
živočišného druhu. SOM nesmí 
být zahrnut do uvedeného podílu 
obsaženého masa.

CO JE TO SOM?
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testovali jsme pro vás – drůbeží párky

Bilbo uzeniny  
Kuřecí párky pro děti
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Kostelecké uzeniny

Z laboratoře: Párky v přírodním střívku. 
Obsahují pouze maso, bez kůží a sádla. 
Nejnižší obsah glutamanu (přirozený výskyt). 
Obsahují fosfáty a dusitan sodný. Obejdou se 
bez zahušťovadel, aromat, barviv a přidaných 
bílkovin. Nejdražší ze všech.

Z degustace: Barva je růžová, světlá. Na řezu 
velké dutinky. Vůně i chuť jsou příjemné. 
Párek je šťavnatý, masový, přiměřeně slaný 
a kořeněný. Známka za senzorické hodnocení 
1,9 (nejlepší).

Známka testu 1,8

Cena: 
64,9 Kč/300 g 
Cena za 1 kg: 
216,3 Kč
Obsah masa: 
40 % kuřecí 
maso, 
30 % vepřové 
maso

Vodňanské kuře  
Originál české párky
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Vodňanská drůbež

Z laboratoře: Párky v kolagenním střívku. 
Nejvyšší obsah masa, kromě něj obsahují 
i sádlo. Neobsahují SOM. Nízký obsah 
glutamanu. Obsahují fosfáty a dusitan sodný. 
Nejsou přidány žádné bílkoviny, zahušťovadla, 
aroma ani barviva. 

Z degustace: Našedlá barva. Zřetelné dutinky, 
oddělené kusy masa a tuku, připomíná klobásu. 
Za syrova nakyslá vůně. Chuť pro někoho 
masová, šťavnatá, pro jiné málo výrazná. 
Známka za senzorické hodnocení 2,3.

Známka testu 2,1

Cena: 
35,9 Kč/200 g  
Cena za 1 kg: 
179,5 Kč
Obsah masa: 
80 % kuřecí 
maso

Baroni  
Pochoutkové párky
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: Baroni

Z laboratoře: Párky ve skopovém střívku. Nízký 
obsah soli. Podle složení neobsahují SOM, 
obsah vápníku je ale zvýšený. Obsahují fosfáty 
i dusitanové soli. Přidána sojová a kvasnicová 
bílkovina, škrob. Obsahují extrakt z droždí 
i glutaman sodný (nejvyšší množství).

Z degustace: Barva je světlejší, narůžovělá. 
Na řezu bez dutinek, kolagenních částic či 
úlomků kostí. Vůně i chuť méně příjemné. 
Chuť příliš kořeněná a poměrně slaná. Známka 
za senzorické hodnocení 2,5.

Známka testu 2,2

Cena: 
66,9 Kč/500 g  
Cena za 1 kg: 
133,8 Kč
Obsah masa: 
50 % krůtí 
maso, 
17 % vepřové 
maso, 
8 % hovězí 
maso 

Vodňanské kuře  
Kuřecí párky Klausovky
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Vodňanská drůbež

Z laboratoře: Párky v nejedlém střívku. 
Obsahují pouze SOM a také kůže. Obsahují 
dusitanové soli, fosfátů mají nejvíce ze všech. 
Průměrný obsah tuku i soli. Zahuštěno škrobem, 
jinak žádné přídatné látky podle složení 
neobsahuje. Nejlevnější ze všech vzorků. 

Z degustace: Barva světlejší. Na řezu dutinky, 
bez kolagenních částic a úlomků. Vůně méně 
výrazná. Chuť je příjemná, výrazná, šťavnatá, 
masová. Přiměřená slaná a kořeněná. Známka 
za senzorické hodnocení 2,1. 

Známka testu 2,6

Cena: 
22,9 Kč/340 g  
Cena za 1 kg: 
67,4 Kč
Obsah masa: 
59 % kuřecí 
SOM 

Vodňanské kuře Dětské 
kuřecí párky s vitamíny
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Vodňanská drůbež

Z laboratoře: Loupací párky v nejedlém střívku. 
Obsahují pouze SOM, kromě něj také kůže 
a sádlo. Použity dusitanové soli, ale neobsahují 
žádné fosfáty. Obsah tuku je mírně vyšší 
(20,4 %). Zahuštěny bramborovým škrobem, ale 
bez barviv, aromat i glutamanu. 

Z degustace: Barva typicky růžová. Patrné 
dutinky a drobné úlomky kostí. Vůně 
méně výrazná. Chuť je příjemná, i když 
méně výrazná, obohacená sýrem.  Známka 
za senzorické hodnocení 2,8.

Známka testu 2,8

Cena: 
26,9 Kč/290 g  
Cena za 1 kg: 
92,8 Kč
Obsah masa: 
57 % kuřecí 
SOM 

   
Kuřecí dětské párky bez E
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Drůbežářský závod Klatovy 

Z laboratoře: Loupací párky v nejedlém střívku. 
Obsahují pouze maso a také kůže. Druhý 
nejvyšší obsah soli, přesto označeny jako dětské. 
Nízký obsah glutamanu, ale obsahují kvasničný 
extrakt. Přidáno aroma, škrob a barvivo. 
Neobsahují fosfáty ani dusitanové soli. 

Z degustace: Neobsahuje dusitany, barva je 
velmi světlá. Bez dutinek, kolagenních částic či 
úlomků. Vůně příjemná. Chuť méně příjemná 
– sušší, příliš kořeněná a štiplavá. Známka 
za senzorické hodnocení 2,6.

Známka testu 2,3

Cena: 
35,9 Kč/250 g  
Cena za 1 kg: 
143,6 Kč
Obsah masa: 
68 % kuřecí 
maso

VÍTĚZ
TESTU
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testovali jsme pro vás – drůbeží párky

   
Kuřecí Vídeňské párky 
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Drůbežářský závod Klatovy 

Z laboratoře: Párky v jedlém střívku. Obsahují 
i SOM a také kůže. Druhý nejvyšší obsah 
glutamanu. Obsahují fosfáty i dusitanové 
soli. Přidána hrachová bílkovina, bambusová 
a ovesná vláknina. Zahuštěno škrobem, gumou 
guar a xanthanem. Vylepšeno o aroma.

Z degustace: Světlejší barva. Bez dutinek, 
kolagenních částí a úlomků kostí. Vůně příjemná. 
Chuť méně příjemná, s cizími pachutěmi, 
štiplavá, ale přiměřeně slaná a kořeněná. 
Známka za senzorické hodnocení 2,6.

Známka testu 2,8

Cena: 
22,9 Kč/200 g  
Cena za 1 kg: 
114,5 Kč
Obsah masa: 
52 % kuřecí 
maso, 
17 % kuřecí 
SOM 

Lepší párky  
s kuřecím masem
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Kostelecké uzeniny

Z laboratoře: Typ střívka neuveden. Obsahují 
kuřecí a vepřové SOM, malé množství kuřecího 
a hovězího masa, kromě toho také sádlo. 
Nejnižší obsah soli (jen 1,01 %). Obsahují 
dusitany, vyšší obsah fosfátů a glutaman. 
Zahuštěno moukou a škrobem. 

Z degustace: Barva párků se liší – některé jsou 
růžové, jiné našedlé. Na řezu dutinky, kolagen 
i kostní úlomky. Vůně i chuť méně příjemné. 
Pro někoho příliš slané a kořeněné. Známka 
za senzorické hodnocení 3,3.

Známka testu 2,9

Cena: 
16,9 Kč/180 g  
Cena za 1 kg: 
93,9 Kč
Obsah masa: 
43 % kuřecí SOM, 
9 % vepřové 
SOM, 2 % kuřecí 
maso, 1 % hovězí 
maso 

Schneider  
Pastýřské párky
Zakoupeno: Penny
Výrobce: Masokombinát Plzeň

Z laboratoře: Párky v kolagenním střívku. 
Obsahují SOM i kuřecí a vepřové maso a také 
kůže. Nejvyšší obsah soli (2,53 %). Více fosfátů, 
obsahují dusitany a další konzervanty.  Přidána 
sojová bílkovina, zahuštěno škrobem a dalšími 
látkami. Obsahují glutaman, aroma, barvivo.

Z degustace: Barva typická, zřetelné velké 
dutinky. Vůně příjemná. První várka se při ohřevu 
zcela rozpadla. Chuť méně příjemná, s pachutí, 
pro někoho až příliš slaná a kořeněná. Známka 
za senzorické hodnocení 2,7.

Známka testu 3,0

Cena: 
39,9 Kč/500 g  
Cena za 1 kg: 
79,8 Kč
Obsah masa: 
48 % drůbeží 
SOM, 
13 % kuřecí 
maso, 
2 % vepřové 
maso 

Javořické  
párky originál
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Kostelecké uzeniny

Z laboratoře: Typ střívka neuveden. Obsahují 
kuřecí a vepřové SOM, hovězí maso (množství 
neuvedeno), kromě toho také kůže a sádlo. 
Druhý nejvyšší obsah soli. Vyšší obsah glutamanu 
i fosfátů.  Obsahují dusitany i glutaman. 
Zahuštěno pšeničnou moukou a škrobem. 

Z degustace: Barva typicky růžová, na řezu 
viditelné dutinky, kolagenní částice i úlomky 
kostí. Vůně i chuť jsou méně příjemné. 
Párek je příliš slaný a kořeněný. Známka 
za senzorické hodnocení 2,7. 

Známka testu 2,9

Cena: 
25,9 Kč/180 g 
Cena za 1 kg: 
143,9 Kč
Obsah masa: 
40 % kuřecí 
SOM, 
8 % vepřové  
SOM, hovězí 
maso

   
Kuřecí párky
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Drůbežářský závod Klatovy 

Z laboratoře: Párky v nejedlém střívku. 
Obsahují jen SOM a také kůže. Nejnižší obsah 
tuku (8 %).  Obsahují fosfáty i dusitany. Bílkoviny 
navýšeny díky hrachové bílkovině a bambusové 
a ovesné vláknině. Zahuštěno škrobem a dalšími 
látkami. Obsahují glutaman i barvivo. 

Z degustace: Typicky růžová barva. Dutinky 
ani kolagenní částice nejsou zřetelné. Vůně 
je příjemná, bez cizích tónů. Chuť méně 
příjemná, přiměřeně slaná a kořeněná. Známka 
za senzorické hodnocení 2,4.

Známka testu 2,9

Cena: 
16,5 Kč/200 g  
Cena za 1 kg: 
82,5 Kč
Obsah masa: 
64 % kuřecí 
SOM

Vpron  
Krůtí libové párečky
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Vpron Frýdek-Místek

Z laboratoře: Typ střívka neuveden. Podle složení 
jen 25 % masa a kůže. Naměřený obsah je vyšší, 
ale přidány živočišné proteiny. Výrazně nejvyšší 
obsah tuku (39 %), ve složení je rostlinný tuk 
na 1. místě. Vyšší obsah fosfátů, obsahují dusitany. 
Přidána zahušťovadla, glutaman, aroma i barvivo.

Z degustace: Barva příliš světlá, nepřirozená. 
Zřetelné dutinky. Konzistence příliš měkká. 
Vůně nepříjemná, s cizími tóny. Chuť 
netypická, masová chuť málo výrazná. Známka 
za senzorické hodnocení 3,4 (nejhorší).

Známka testu 3,8

Cena: 
59,9 Kč/365 g  
Cena za 1 kg: 
164,1 Kč
Obsah masa: 
25 % krůtí 
maso 
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„Jakost je plně v rukách 
výrobců, dala by se 
jim vytknout spousta 
chyb. Výrobky ale byly 
docela vyrovnané, žádný 
bych nehodnotil jako 
nevyhovující. Některé 
výrobky byly více sladěné 

po stránce chuťové. Kdo je zvyklý na výrobky 
ze separovaného masa, tak mu budou více 
vyhovovat výrobky z kořeněného masa 
než ty s méně výraznou chutí. Zásadní 
chybou těchto výrobků je, že aromata 
a zvýrazňovače chuti překrývají chuť masa.“

Miroslav Ficenec, SZPI

„Neočekávala jsem 
vysokou úroveň vzhledem 
k tomu, že jde o drůbeží 
párky. Mezi vzorky 
byly značné rozdíly. 
Co mi hlavně vadilo, 
byla slaná chuť, která 
u některých výrobků velmi 

vystupovala. Rozdíly byly i v konzistenci. 
Vzorky bych označila za průměr, dva vzorky 
vynikaly – kdyby obsahovaly méně soli, 
dostaly by ode mě jedničku.“
Dana Gabrovská, Potravinářská komora ČR

„Byl jsem spokojen, až 
na dva výrobky hodnotím 
celek pozitivně. Bylo 
samozřejmě poznat, 
že některé výrobky 
spadají do nižší cenové 
kategorie – odráželo 
se to na kvalitě vstupní 

suroviny, bylo v nich cítit více přídatných 
látek. Vstupní surovina nebyla vždy 
ideální, to se projevilo třeba i na kostních 
úlomcích. Hodně byly vidět vzduchové 
bublinky, což hodnotím negativně.“

Pavel Doležal, Kostelecké uzeniny

„Celková úroveň mě 
nepřekvapila. Kuřecí 
párky mají díky SOM 
gumovitou konzistenci, 
která je jen různě 
ochucená. Právě 
zvláštní konzistence mi 
u testovaných párků 

vadila nejvíc. A pak mi chyběla nějaká 
šťavnatost, kdy člověk kousne, párek 
křupne a vevnitř je šťavnatý. Párky byly 
gumovité, suché a asi se nedá úplně říct, 
že byly s masovou příchutí. Dochucené 
byly adekvátně, až na jeden vzorek jsem 
neměla pocit, že by byly přesolené.“

Ivana Chytilová, 
Státní veterinární ústav Praha

„Čekala jsem mezi 
vzorky větší rozdíly, ale 
v podstatě polovinu 
vzorků jsem hodnotila 
srovnatelně. Byla jsem 
příjemně překvapená, že 
vzorky nebyly přesolené. 
Některé byly naopak 

nevýrazné. Přišlo mi, že tam, kde byla 
výrazně kořeněná chuť, snažili se výrobci 
něco zamaskovat. Měla jsem dva výrazné 
favority, ti byli chuťově zajímavější. 
Výrazný pocit masitosti jsem však 
u žádného vzorku neměla. Stoprocentně 
jsem asi párky pouze ze separátu či 
pouze z masa nerozlišila, ale při odhalení 
vzorků jsem si ověřila, že rozdíly mému 
hodnocení v podstatě odpovídají – ty, kde 
byl SOM, jsem většinou hodnotila hůř.“

Zdeňka Panovská, VŠCHT

„V testu byla široká 
rozmanitost výrobků – 
se strojně odděleným 
masem i bez něj. 
Vyskytly se tam výrobky 
se strojně odděleným 
masem, kde byly 
úlomky kostí, ale taky 

výrobky se strojně odděleným masem, 
kde nebyly. Takže se ukazuje, že dnešní 
technologie strojního oddělování 
hlavně při použití nižšího tlaku se 
srovnává s výrobky s použitou kosterní 
svalovinou.
Existují hodně velké rozdíly mezi kvalitou 
strojně odděleného masa. A norma 
nehovoří, jaká má být kvalita strojního 
oddělování. Byly vidět výrobky s masem 
odděleným vysokým tlakem, ale taky 
výrobky, kde úlomky cítit nebyly.“

Karel Vařeka, 
Drůbežářský závod Klatovy

„Hodnotil jsem 
průměrnými známkami, 
nejhorší jsem dal trojku, 
jeden vzorek si vysloužil 
1-. Poznal jsem, které 
vzorky byly pouze ze 
strojně odděleného masa 
a které čistě z masa a ty 

jsem hodnotil lépe. Jeden vzorek měl velmi 
zvláštní složení, se kterým jsem se nikdy 
neshledal, tedy vysoké množství rostlinného 
tuku a nízký obsah masa.“

Jan Rosmus, 
Státní veterinární ústav Praha

„Nebyl jsem překvapený, 
úroveň byla podle mého 
očekávání. Všechny 
výrobky odpovídaly 
asi svým cenovým 
relacím. Jeden vzorek 
byl trochu mimo (šlo 
o vzorek s rostlinným 

olejem), jinak jsem žádný výraznější 
nedostatek nezaznamenal. Poznal jsem, 
které výrobky byly ze SOM a které pouze 
z masa. Také jsem jasně rozpoznal, 
do kterých párků byl přidaný glutaman.“

Ladislav Sarnovský, 
Vodňanská drůbež

„Celkově byly testované 
vzorky průměr. Někde mě 
překvapila uzená chuť 
párků – u některých byla 
výrazná, u některých 
prakticky neznatelná. 
Některé párky měly 
velké bublinky a dutinky. 

Na chuť to nemá vliv, ale k párku to nepatří.“
Vojtech Ilko, VŠCHT

„Nic mě nepřekvapilo, 
nečekal jsem nejlepší 
zboží, které je možné 
koupit, ale nebyl tam 
ani žádný vyložený 
propadák. Nejběžnější 
párky, které jsme zvyklí 
kupovat, mě zklamaly. 

Nebyly propadákem, ale zklamaly.“
Jaromír Kloud, 

Český svaz zpracovatelů masa

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 kg: pro srovnání uvádíme také 
cenu přepočítanou na 1 kilogram výrobku
Obsah masa: podíl a typ obsaženého 
masa tak, jak ho uvádějí výrobci na obale
Z laboratoře: souhrnné hodnocení vyplý-
vající z chemických analýz a složení vzorků 
Z degustace: souhrnné hodnocení vyplýva-
jící ze senzorického hodnocení odborníků 
Známku testu tvoří: 
40 % senzorické hodnocení (hodnocení 
poroty a vyšetření v poslední den spo-
třeby), 20 % složení, 15 % kvalita masa, 
10 % obsah soli a tuku, 10 % obsah 
fosfátů a glutamanu, 5 % mikrobiologie
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Tajenka z minulého čísla:
Jen naprostý blázen se pohádá s oslem, tchořem nebo kuchařem.
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téma měsíce

Není sporu o tom, že dopolední přesní-
dávky či odpolední svačiny představují 
důležitou součást stravovacího režimu 
u dětí, ale pochopitelně i u dospělých. Pro 
každého zdravého jedince je ideální, aby 
denně konzumoval pět až šest menších 
porcí jídla. Příjem energie se tak rovnoměr-
ně rozloží a tělo není nuceno schovávat si 
zásoby na horší časy v podobě nevzhled-
ných tukových polštářků. Zároveň zame-
zíme i známému večernímu vlčímu hladu, 
který bez ohledu na věk nejraději řešíme 
mlsáním bonbónů, 

čokolád či slaných chipsů, tyčinek a praže-
ných oříšků.
Svačina, zvláště ta dopolední, spolu se 
snídaní prospívá i mozku. Správně „nasyce-
ný“ dokáže zvýšit dospělcův pracovní výkon 
a školákovo soustředění se na učení, záro-
veň je schopný vzepřít se únavě či nervozitě.

Vítězná trojkombinace
Tabulka čokolády ke svačině, případně 
sušenky, sladké cereálie, ale i limonády 

nebo neředěné džusy či jiné sladkosti však, 
jak mnozí správně tuší, organizmu dobrou 
službu neprokážou. A což teprve, když se 
jimi potomek před vyučováním či o velké 
přestávce naláduje, aniž by snídal. V ten 
okamžik se vlivem tzv. rychlých sacharidů 
hladina cukru ve školákově krvi prudce 
zvedá, stejně jako prst učitele, jenž žáka 
vzápětí kárá kvůli náhlé hyperaktivitě a lec-
kdy i agresivitě. Přitom stačí místo sladkostí 
vsadit na osvědčenou trojkombinaci živin, 
tedy bílkovin, tělu prospěšných tuků a kom-
plexních sacharidů, jež zaručují pozvolné 
uvolňování energie, a hrozba dvojky z cho-
vání splaskne jak balónek z pouti.
Bílkoviny tělu dodají např. jogurty, tvaroh 
a pomazánky z něj spolu s rybími či luštěni-
novými, ale také sýr nebo šunka s vysokým 
podílem masa. Při přípravě svačiny bychom 

Plátky nízkotučného sýru a kvalitní šunky spolu s přídavkem 
listové zeleniny, to vše ukryté do dvou krajíčků celozrnného 
chleba. Takovou či podobně připravenou svačinu ukládají 
maminky do aktovek svých ratolestí v přesvědčení, že pro dítě 
udělaly to nejlepší. Jenže pravdu mají jen někdy.

Svačiny plné vlákniny 
 školáčkům nesvědčí
Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock

(15 % denního příjmu energie)
celozrnné pečivo nebo chléb (pro děti do 10 let převážně bílé), rýžové chlebíčky, 
jogurt, tvaroh, kefír, ochucené mléko, zakysané mléčné výrobky, ovoce, ovocné 
saláty, zelenina, zeleninové, rybí nebo luštěninové pomazánky, ořechy (natural), 
sušené nesířené ovoce, pramenitá voda s citronovou šťávou, ovocné neslazené 
čaje, ředěné džusy

Vhodné potraviny pro přesnídávku



www.svetpotravin.cz 23

téma měsíce

neměli opomíjet ani máslo, kvalitní mar-
garíny, tučné sýry a ořechy, jež jsou zdrojem 
tuků. Ovoce, zelenina, müsli, cereálie, bílé 
pečivo jsou zase zásobárnou sacharidů. Nej-
lépe je však organizmu dodáme prostřednic-
tvím celozrnného pečiva. Návod na zdraví 
prospěšnou svačinou se tedy zdá být vcelku 
jednoduchý. Ale není.
 
Nezatracujte bílé pečivo
Právě celozrnné pečivo obsahuje spolu se 
sacharidy i hojnost vlákniny. Ta svědčí dospě-
lým, chlapcům od čerstvě mutujících, stejně 
tak i malým slečnám. Dětem do deseti let 
však její nadměrná konzumace škodí! Jejich 
organizmus totiž není na trávení většího 
množství této látky připravený, zkrátka si s ní 
ještě neví rady a zcela logicky se brání. Svou 
nelibost dává najevo především poruchami 
zažívání. Jejich podoby se různí od nadýmání 
až po průjem, či naopak zácpu. Podle odbor-
níků na výživu by měli rodiče či prarodiče, 

kteří mají dítě do deseti let po stránce výživy 
na starost, s celozrnným pečivem šetřit, nabí-
zet je třeba jednou či dvakrát týdně, a nebát 
se sáhnout po pečivu bílém, které by mělo 
v tomto období v jídelníčku jasně převažovat. 
Přechod na „celozrnný režim“ po sfouknutí 
deseti svíček na narozeninovém dortu by měl 
být pozvolný a dítě by si s sebou do školy, či 
na odpolední kroužky mělo odnášet sváču 
s celozrnným podílem zpočátku třikrát týdně.

Dobře skrytá vláknina
Vláknina se neukrývá jen v celozrnných 
kouscích od pekaře. Své ratolesti můžeme 
zahltit i sladkostmi z domácí dílny. Pokud 
v neděli upečete moučník z bílé mouky, ale 
v dobré víře ji „nastavíte“ otrubami nebo 
ovesnými vločkami, nebo dokonce použijete 
mouku celozrnnou, neměli byste ho dítěti 
nabízet ke sváteční odpolední svačině a zá-
roveň i k pondělní přesnídávce.
Stejně tak buďte při výběru svačiny ve stře-

hu, když se chystáte k rodinnému obědu 
či večeři servírovat rýži, těstoviny nebo 
cereálie. I ty jsou nadupané vlákninou. Pak 
celozrnné pečivo malým dětem do aktovky 
ten den nepřibalujte.
Pro příští zdravý vývoj potomka je určitě 
vhodné, když celozrnné výrobky povýšíte 
na jakousi odměnu, jež je mu zatím vzác-
ná. Zhruba od chvíle, kdy domů přinese 
vysvědčení ze čtvrté třídy, by se tyto 
potraviny měly stát nedílnou součástí 
jeho vyváženého jídelníčku. Pak už jejich 
blahodárné účinky organizmus v plné 
míře ocení. 

 INZERCE

BONECO a.s., česká společnost 
zabývající se výrobou majonéz 
a tatarských omáček pod značkou 
Majolka®, hořčic, lahůdkových 
salátů a pomazánek 
pod značkou Boneco®.

(10 % denního příjmu energie) Pro sportující dítě vydatnější
celozrnné pečivo nebo chléb (pro děti do 10 let převážně bílé) s tenkou vrstvou kvalitního 
rostlinného tuku nebo másla, rýžové chlebíčky, šunka s vysokým obsahem masa, kvalitní 
plátkový sýr, zelenina, zeleninové, rybí nebo luštěninové pomazánky, méně sladké druhy 
ovoce, pramenitá voda s citronovou šťávou, ovocné neslazené čaje, ředěné džusy

Vhodné potraviny pro odpolední svačinu
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živá minulost

Text Renata Reihserová, foto archiv autorky

Podle Lucie Střechové, kurátorky sbírky 
Technika v domácnosti, která je k vidění 
v Národním technickém muzeu v Praze, byl 
sice prvním elektrospotřebičem určeným pro 
domácnost zapalovač doutníků, ten se ale 
příliš neujal. Nejspíš proto, že sirky udělají 
stejnou službu za zlomek ceny a kouření 
navíc není nic zdravého. To taková lednička 
moc alternativ nemá. Ne každý má k dispozici 
gotický sklep nebo ledovec hned za domem.

Jedna lednice, nebo dvě auta?
První fungující přístroj, který „vyráběl zimu“, 
sestrojil sice už v roce 1756 skotský chemik 
William Cullen, teprve v roce 1911 ale začala 
společnost General Electric prodávat první 
lednice určené skutečně pro domácí využití. 
Dosavadní pokusy vynálezců se totiž spíš než 
do kuchyní hodily do továrních hal. Ani lednice 
od GE ale nebyly žádní drobečci. Vyráběly se 
dvojdílné – hlučný kompresor se umisťoval 

do sklepa, chladicí box do kuchyně. Navíc stály 
kolem 1000 dolarů a za to se tehdy daly pořídit 
dva osobní automobily. Za devět let se jich 
proto prodalo jen 200.
„Na konci 30. let minulého století měla ale 
ledničku v Americe už více než polovina 
domácností. Evropa podobného čísla 
dosáhla až na přelomu 60. a 70. let,“ říká 
Lucie Střechová. V Česku dnes má podle 
průzkumů kolektivního systému pro sběr 

Začíná to v lednici a končí na sporáku nebo v troubě. 
Koloběh potravin v našich domácnostech se 
po letech vývoje v podstatě uzavřel. Postupně jsme 
se naučili při jejich zpracování používat širokou škálu 
spotřebičů, kterým kdysi – počátkem 20. století 
– pomohlo na svět rozšiřování elektrické sítě.

Století vytrvalci 
 i znovuobjevené „novinky“
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a recyklaci starých spotřebičů Elektrowin 
ledničku 99 % domácností. Podle jiného 
průzkumu stejné společnosti by si 
dokonce více než polovina dotázaných 
vzala lednici na pustý ostrov. Ne že by jim 
tam k něčemu byla, ale považují ji prostě 
za nepostradatelnou.
Životní cyklus lednic a mrazáků 
mimochodem patří k nejdelším mezi 
domácími spotřebiči. „Češi se jich často 
nezbavují proto, že by přestaly fungovat, 
ale kvůli úspoře energie. Nejnovější typy 
zdaleka nejsou takovými žrouty jako 
výrobky pocházející ještě z 90. let 20. století,“ 
vysvětluje Roman Tvrzník, generální ředitel 
Elektrowinu.

Česká stálice Remoska
Mezi stálice patří i originální český 
výrobek, Remoska. Připravíte v ní stejně 
úspěšně guláš jako bublaninu. Má 
velmi malou spotřebu energie, která 
se díky inovacím dále snižuje. Loni 
v červenci uplynulo 50 let od chvíle, 
kdy byla na Úřadě pro vynálezy (dnes 
Úřad průmyslového vlastnictví) zapsána 
ochranná známka pro tento unikátní 
český kuchyňský spotřebič: Remoska se 
s malou přestávkou a úpravami, které 
stále respektují původní geniálně prostou 
konstrukci, vyrábí dodnes.
„Naším největším problémem je životnost 
výrobků,“ říká jednatel firmy Remoska s.r.o. 
Ivo Svoboda, hned ale svá slova upřesňuje: 
„Když ji někdo najde na půdě po babičce 
a má štěstí i na nepoškozený přívodní 
kabel, často ji zkusí zapojit do zásuvky 
a ona většinou funguje.“ Dodává ovšem, že 
padesátileté i starší výrobky samozřejmě 
nesplňují dnešní bezpečnostní normy. 
Remoska, dlouho ryze česká specialita, se 
v posledních letech začíná šířit i do světa. 
Na export jde zhruba 55 % produkce 
továrny ve Frenštátu pod Radhoštěm, 

kde byla v roce 1994 obnovena výroba. 
Zásluhu na tom má mimo jiné paní Milena 
Grenfell-Baines z anglického Manchesteru. 
Do Anglie se dostala rodačka z Proseče 
jako desetiletá v roce 1939 coby jedno 
z posledních dětí, které před nacisty 
zachránil sir Nicholas Winton.

Robot vzor 1930
Na rozdíl od lednic, které nás provázejí 
už bezmála sto let, nebo padesátiletých 
Remosek, se jiné kuchyňské spotřebiče 
zdály být svého času na vymření. Teď se 
ale do našich domácností vracejí. „Jsou 
to hlavně kuchyňské roboty s bohatým 
příslušenstvím pro domácí výrobu 
nejrůznějších pochutin, které se naposledy 
masově vyráběly ve 30. a 40. letech 
20. století,“ přibližuje Lucie Střechová. 
Některé nesou dokonce stejnou značku. 
Jejich výrobci se inspirovali ve vlastních 
firemních muzeích.

Suroviny na 700 rozhleden
Co z domácností mizí a v jakém množství, 
to je dobře vidět zejména posledních 
10 let, kdy se v České republice staré 
elektro systematicky sbírá a recykluje. 
Elektrowin se za tu dobu postaral o více 
než 14,5 milionů spotřebičů. Vyskládány 
vedle sebe by vytvořily řadu měřící přes 
5000 kilometrů, takže by se jimi dala 
hned dvakrát vyznačit státní hranice 
České republiky (2290,2 km).
„Díky stále vyspělejším recyklačním 
technologiím se přitom daří získat zpět 
a znovu využít kolem 90 procent materiálů, 
z nichž jsou tyto spotřebiče vyrobeny,“ 
připomíná Roman Tvrzník. Například 
běžná mikrovlnná trouba je z více než 50 % 
vyrobena ze železa, 16 % její hmotnosti tvoří 
sklo a 12 % plasty. Spotřebiče vysbírané 
za 10 let dohromady vážily 245 000 tun. 
Při polovičním podílu železa by vystačily 
na stavbu 700 Petřínských rozhleden. 

Ani zámožnější městské domácnosti 
dlouho neřešily, kam s vysloužilými 
elektrospotřebiči? Ještě ve 30. letech 
minulého století byl totiž například 
nákup ledničky velký luxus, a i když 
taková lednice dosloužila, zůstávala 
v bytě jako kus nábytku. Spotřebiče 
se opravovaly, dokud to bylo jen trochu 
možné, a když definitivně dosloužily, 
skončily ve sklepě nebo na půdě. 

K zásadnější obměně vybavení 
domácností elektrospotřebiči došlo až 
ve druhé polovině 50. let a v 60. letech. 
Teprve tehdy se také tyto spotřebiče 
dočkaly většího rozšíření. Důvod 
byl prostý: ve 30. letech minulého 
století stál například vysavač zhruba 
1200 korun, tedy téměř měsíční 
plat středoškolského profesora. 
Nejlevnější osobní automobil české 
výroby, legendární Aero 500, přišel 
na 18 000 korun.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Většina starých spotřebičů se recykluje, aby bylo z čeho vyrábět nové. Některé se ale stávají součástí muzej-
ních sbírek. Kurátorka Lucie Střechová vybrala například tuto lednici ze 30. let minulého století, která byla 
ještě nedávno součástí jedné české domácnosti.

Svého prvního kuchyňského robota začala americ-
ká firma KitchenAid prodávat už v roce 1919. Dnes 
zažívají tito kuchyňští pomocníci renesanci.

Více než padesát let hospodyňkám slouží originální 
český patent, Remoska

Více než 50  let nám slouží originální český patent, 
Remoska
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Pojem středomořská dieta je spojován i z úst 
odborníků se slovy o pozitivních vlivech na naše 
zdraví. Dieta (z řeckého diaita – strava) je řízený 
příjem pokrmů a tekutin za účelem dosažení 
specifického cíle. Proč středomořská? Jedná 
se o stravu, která je tradiční v oblastech Středo-
moří. Tato oblast se dotýká 21 uznaných států: 
12 evropských (Španělsko, Francie, Monako, 
Itálie, Malta, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna 
a Hercegovina, Černá Hora, Albánie, Řecko 
a Kyperská republika), 4 asijských (Turecko, Sý-
rie, Libanon, Izrael) a 5 afrických (Egypt, Libye, 
Tunisko, Alžírsko, Maroko).

Zelenina, ovoce, ořechy a ryby
Je jasné, že jednotlivé národní kuchyně 
ovlivňují územní, náboženská či etnická 
specifika. Přesto v typickém jídelníčku 
lze vysledovat společné znaky a nechybí 
v něm velké množství zeleniny, ovoce, 
ořechů, luštěnin, zrní, olivového oleje, 
ryb a naopak mléčných výrobků i masa 
je zastoupeno menší množství. Střídmé 
popíjení vína je doplňkem především 
při konzumaci jídla. Ve skladbě jídel-
níčku je příznačná pestrost, chutnost, 
vyváženost a výživnost. Je nutné si 

uvědomit, že osob, které se mohou 
stravovat tradičním způsobem i ve Stře-
domoří (Středozemí), poměrně rychle 
ubývá. Způsob života a pracovní tempo 
se mění, stále více lidí nejí doma a je 
odkázáno na různé typy stravovacích 
služeb. Mezi významné faktory, které 
přispívají k posílení zdraví mimo stravo-
vání, patří také tradice, zvyky, pohy-
bová aktivita, konzumace potravy bez 
spěchu a dostatek slunečního světla, 
zkrátka optimální klimatické podmínky 
a celkový životní styl.

Tajemně až exoticky působí vše, co souvisí se Středomořím. 
Jen myšlenka na pobyt v této oblasti v mnohých z nás vyvolává 

představu romantiky, tepla, sluníčka, pohody či lehkosti.  
Lze totéž říci o jídle, které k této oblasti tradičně patří?

Chutná a léčivá  středomořská dieta
Připravila Mgr. Jana Eliášová, foto shutterstock
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Základní kameny jídelníčku
Středomořská strava je tedy přirozeným, 
zdravým a vyváženým způsobem stravování 
s využitím typických lokálních a sezónních 
potravin, což je součástí celkového životního 
stylu. Které potraviny tvoří pomyslné základ-
ní kameny jídelníčku?
 

1. Olivový olej Je považován za tekuté zlato 
v této oblasti a bez jeho kvality 

jsou pokrmy středomořské kuchyně nemy-
slitelné. Nejlepší je ten za studena lisovaný, 

který nesmí obsahovat více než 1 % volných 
mastných kyselin (od roku 1991 se v zemích 
EU prodává pod názvem „extra panenský 
olivový olej“, tedy „extra virgin“). Velmi 
ceněný je pro vysoký obsah 
mononenasycených 
mastných kyselin (ky-
selina olejová), vitaminu E 
a bioaktivních látek (flavo-
noidy, anthokyaniny, 

steroly a polyfenoly). Nezapomínejte na sa-
motné olivy, nejsou pouze zdrojem pro výro-
bu oleje. Využívají se v mnoha pokrmech či 
jako samotná delikatesa. Příznivě ovlivňují 
hladiny krevních lipidů a snižují riziko vzniku 
kardiovaskulárních a nádorových onemoc-
nění, navíc mají výrazné antioxidační účinky.

2. Zelenina 
Zvláště plodová (rajčata, okurky, 
papriky, lilky, cukety a jiné typy 

tykví), ale i listová či kořenová zelenina jsou 
nepostradatelnou součástí středomořské 
kuchyně. Jí se často syrová, upravená jako 
salát, smísená s olejem a octem, nebo tepel-
ně zpracovaná. Velmi oblíbenou zeleninou 
je také cibule a česnek. Protektivních látek, 
které jsou přítomny v zelenině a ovoci, je 
široká škála – karotenoidy, vitamin C a E, se-
len, flavonoidy, fenoly a indoly, isothiokya-
náty, proteasy, inhibitory, rostlinné steroly 
a sirné sloučeniny.

3. Ořechy 
Již ve starém Řecku se podávaly 
jako samostatný dezert. Lískové 

se jedly čerstvé nebo pražené, pistáciová 
jádra se míchala s medem. Mleté kaštany se 
přidávaly do mouky na pečení. Mezi tradiční 
a pyšnící se původem z oblasti Středo-
zemního moře patří piniové oříšky. Také 
v současnosti oplývá jídelníček různými 
druhy ořechů. Jejich vysoká biologická 
hodnota je dána obsahem hodnotných tuků 
(mononenasycených a polynenasycených), 
hodnotných bílkovin (argininu), vitaminů, 
minerálních látek a antioxidantů.                  

Údaje epidemiologických studií ukazují 
vztah mezi konzumací olivového 
oleje a nižším výskytem infarktu 
myokardu? Poukázaly na to, že olivový 
olej obsahuje přibližně 75 % kyseliny 
olejové. Právě ve středozemních státech 
se 30 % celkové energie konzumuje 
ve formě olivového oleje. Je nutné 
si uvědomit, že pozitivní vliv mají 
i další bohatě konzumované složky 
středomořské stravy, např. vitamin C, 
karoten a ve vodě rozpustné balastní 
látky jako pektin.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
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4. Mořské plody 
Prim hrají ve středomořském 

jídelníčku ryby a další mořští živoči-
chové, kteří se jeví jako nejoptimálněj-
ší možnost v příjmu masa. Příjem n-3 
nenasycených mastných kyselin, které 
jsou hojně přítomny v rybím tuku, 
působí preventivně proti kardiovas-
kulárním chorobám. 
Doporučováno je zvýšit spotřebu ryb 
na alespoň dvě porce týdně (400 g). 
Z dalších druhů mas převažuje drůbeží. 
Červené maso (skopové, jehněčí, vep-
řové a hovězí) se podává při zvláštních 
příležitostech. Mléčné výrobky jsou 
konzumovány většinou ve formě jogurtů 
nebo sýrů.

5. Obiloviny 
Velmi často jsou pokrmy 
doplňovány chlebem, obvykle 

z pšeničné mouky různého stupně vymletí, 
konzumují se hojně těstoviny, polenta, 
kuskus, oblíbená je i rýže a brambory. Ne-
odmyslitelné jsou luštěniny – čočka, hrách, 
cizrna, fazole.

6. Víno 
Pije se ve Středomoří střídmě, 
obyčejně při 

jídle. Jedná se přede-
vším o červené, které 
obsahuje velké množství 
fytonutrientů. Patří mezi 
ně polyfenoly, které jsou 
většinou významnými an-
tioxidanty. Resveratrol patří mezi 
nejznámější. V největší míře se 
vyskytuje ve slupce bobulí révy 
vinné, během zrání se jeho 
obsah postupně zvyšuje.

7. Čerstvé zelené bylinky 
Rozmarýn, šalvěj, tymián, 
petržel, celer, fenykl, oregano 

a bazalka stojí za specifickou výraznou 
chutí místních jídel. Zelené natě se vyzna-
čují vysokým obsahem bioaktivních látek. 
Významné jsou karotenoidy, chlorofyl 
a polyfenoly, jejichž obsah závisí na světle, 
proto jsou v největší míře zastoupeny 
v okrajových listech. Tyto biologicky aktiv-
ní látky působí při prevenci onemocnění. 
Aby byly tyto látky zachovány v největší 
míře, je nutné natě konzumovat syrové.

Takto složenou stravu lze označit jako stra-
vu nízkotukovou, chudou na nasycené tuky. 
V kombinaci s dalšími nutričně hodnotnými 
látkami, které pokrmy tradiční středomoř-
ské kuchyně obsahují, je pozitivní efekt 
této stravy na zdraví a prevenci nemocí 
nepopiratelný. Podle současného stavu vě-
dění jsou protektivní vlastnosti rostlinných 
látek i karotenoidů rozhodující zejména 
při vzniku některých typů nádorů a kardio-
vaskulárních onemocnění. Již dávný řecký 
lékař Pyké říkal, že člověk by měl jíst, co 
mu prospívá. Člověk jí většinou to, co mu 
chutná. Ne vždy to, co mu chutná, mu také 
prospívá. Tipem pro naše stravování by se 
mohl stát právě model středomořské diety. 
Naplňuje v sobě totiž obé. 

Středomořská strava bohatá 
na zeleninu, ovoce, ořechy a ryby 
s obzvlášť vysokým podílem kyseliny 
alfa-linolenové se významně podílí 
na snížení výskytu reinfarktů, a to 
pravděpodobně při spolupůsobení 
i dalších složek výživy?

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

Tradiční středomořská strava se stala 
vzorem pro definování výživových 
doporučení v mnoha zemích Evropy, 
včetně České republiky, i ve Spojených 
státech amerických?

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
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Rozvrácené rodiny, ztráta zaměstnání, asoci-
ální chování, dopravní nehody či úrazy „pod 
vlivem“. Právě v takových souvislostech nej-
častěji slýcháme o alkoholu. Pravým viníkem 
však není tato omamná látka, ale nezodpo-
vědný či hazardující člověk. O alkoholu zkrátka 
platí, že je třeba ho konzumovat s rozumem.

Elixír dlouhověkosti
V malých dávkách spolu se zdravým život-
ním stylem alkohol lidskému organizmu 
prospívá. Jedna až dvě sklenky kvalitního 
vína denně snižují nebezpečí vzniku kar-
diovaskulárních chorob přibližně o třicet 
procent. Například mužům ve věku mezi 
55 až 65 lety, kteří si denně dopřejí „dvě 
deci červeného“, se optimalizuje krevní tlak 
a hrozí jim menší riziko úmrtí na infarkt než 
jejich vrstevníkům, jež si sklenku buď zcela 
odpírají, nebo naopak si ještě více „za-
vdávají“. Malé pivo po jídle zase zrychluje 
trávení a zaměstná játra natolik, že do krve 

vyplavují menší množství cukru. Nezane-
dbatelný efekt přináší „kapka“ alkoholu pro 
zlepšení nálady. V souvislosti s posezením 
u sklenky či půllitru je třeba zmínit i jeho 
sociální prospěch v podobě prohlubování 
mezilidských vztahů či odreagování se 
od kolotoče každodenních povinností.

Společně proti rizikům
Kampaň Potravinářské komory ČR, Českého 
svazu pivovarů a sladoven a dalších partnerů 
poukazuje na přívětivou stránku umírněného 
pití alkoholu, ale především cílí na skupiny, 
u nichž se může jeho konzumace vymknout 
kontrole a způsobit poškození zdraví či dokon-
ce smrt. Projekt proto mj. upozorňuje na rizika 
pití u těhotných žen, mladistvých a řidičů.
Do kampaně se zapojili i sami výrobci alko-
holických nápojů, kteří na svých webových 
stránkách zřídili „odpovědny“ pro veřejnost. 
V rámci tématu Alkohol a těhotné nastávající 
maminky najdou v gynekologických ambu-

lancích informační letáky, z nichž se dozvědí 
o nebezpečí ohrožení ještě nenarozeného 
děťátka v souvislosti s konzumací alkoholu. 
Kampaň zahrnuje rovněž bezpečnostní akce 
s názvem Řídím, piju nealko pivo, při nichž 
jsou řidiči upozorňováni na neslučitelnost 
alkoholu s řízením. Další téma, Alkohol a nezle-
tilí, zahrnuje výukové akce na školách i infor-
mace o projektech Respektuj 18 zaměřeném 
na zvýšení povědomí o snadné dostupnosti 
alkoholických nápojů pro mladistvé a Člověče, 
nezlob se!, který má za cíl mj. vzdělávat 
personál maloobchodních prodejen v tom, že 
alkohol se nesmí prodávat nezletilým osobám.
Letošní kampaň Alkohol zodpovědně není 
jednorázovou záležitostí, ale bude pokračovat 
i v příštím roce. 

Alkohol není nepřítel
S alkoholem je to jako s ohněm: Bývá dobrým sluhou, 
ale zlým pánem. Média i četní mravokárci jej však často 
jednostranně démonizují a jen málokdy se veřejnost dozvídá 
o jeho prospěšném působení. Pravdu o alkoholu, o jeho 
„pro“ i „proti“, přináší kampaň Alkohol zodpovědně, která 
odstartovala počátkem října.

Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock
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Se zabijačkou se dnes můžeme setkat 
také jako se součástí předvádění lidových 
řemesel u příležitosti jarmarků, adventních 
trhů, masopustních zábav nebo festivalů, 
popřípadě na firemních večírcích či akcích. 
Těch pravých domácích zabijaček se v naší 
republice uskuteční přibližně 350 000 za rok, 
a to většinou v období od prosince do břez-
na, kdy je nejchladněji.

Jen pro domácí, nebo vůbec
Říká se, že nejvíce příbuzných má prase 
domácí. A opravdu byla dříve zabijačka 
událostí, při které se sešlo celé příbuzenstvo 
i široké okolí a výslužku dostala téměř celá 
vesnice. Dnes je doba jiná. Zabijačku smíte 
uspořádat jen pro svoji rodinu, ne pro více 
lidí. Nesmí se totiž pořádat jako společenská 
akce spojená s účastí osob ze širokého okolí. 
Pokud tento zákon porušíte, vystavujete se 
jako fyzická osoba riziku pokuty až do výše 
10 000 korun, jako osoba právnická do výše 
300 000 korun. A jak se o vaší zabijačce kon-

trolní úřady vůbec dozvědí? „Tyto kontroly 
veterinární správy fungují většinou na zá-
kladě upozornění, například souseda, který 
vidí, že vám přijelo auto s vlekem, a okamži-
tě volá na hygienické a veterinární kontroly. 
Ty vám uloží pokutu a v případě, že máte 
živnostenský list, mohou vám ho odebrat,“ 
vysvětluje běžný postup Tomáš Hudera, 
majitel řeznictví Hudera a syn.

Povolení zabíjet
„Domácí porážka se jmenuje domácí, proto-
že probíhá doma ‚na dvoře‘ a produkty z ní 
pocházející jsou určeny pro použití ve vlastní 
domácnosti, ať už se konzumace účastní 

Zabijačka patřila 
neodmyslitelně 
k venkovskému folkloru, 
nejvíce v jižních a západních 
Čechách, na Vysočině a jižní 
Moravě. Většinou se konala 
v zimních měsících, kdy bylo 
snazší zpracované maso 
a produkty z něj uchovávat. 
Se zánikem malých 
hospodářství a zvyšující 
se dostupností vepřového 
se od domácích zabijaček 
začalo upouštět. Zájem 
o jelita, jitrnice a podobné 
pochoutky ale neklesá…

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Proč zmizely 
 pravé české zabijačky?

ovar, jitrnice, jelita, tlačenka, 
zabijačková polévka, zabijačkový guláš, 
sulc, klobásy, paštiky, sádlo (škvarky)

ZABIJAČKOVÉ 
POCHOUTKY
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rodina, přátelé nebo sousedé,“ vysvětluje 
mluvčí Státní veterinární správy Petr Pej-
chal. „Jatečná zvířata, s výjimkou skotu star-
šího 24 měsíců, koní, oslů a jejich kříženců, 
lze tedy porážet v hospodářství chovatele, 
jsou-li jejich maso a orgány určeny pouze 
pro spotřebu v domácnosti chovatele,“ do-
plňuje mluvčí. A je přitom úplně jedno, zda 
produkty prodáváte nebo darujete. 
To znamená, že výroba zabijačkových spe-
cialit za účelem uvádění do oběhu je možná 
pouze ve schválených prostorách, kterými 
jsou jatka, nebo v registrované prodejně, 
jako je řeznictví. Na trh lze přitom tyto vý-
robky uvést pouze v místě schváleném kraj-
skou veterinární správou. Naopak příprava 
pokrmů, polévky, ovaru a podobně není 
předmětem státního veterinárního dozoru, 
ale jiných kontrolních orgánů, například 
veřejného zdraví (hygienická služba).

Příliš drahá zabijačka
Zatímco dříve se prase vykrmovalo tak, aby 
mělo co nejvíce sádla a dbalo se na to, aby 
se velká část masa ze zabijačky uskladni-
la jako potravina pro další měsíce, dnes 
se zpracovává spíše libové vepřové maso 
a zabíjí se ne z nutnosti zaplnit spíž na zimu 
a jaro, ale ze společenských důvodů. 
Domácích zabijaček proto logicky stále 
ubývá. Vykrmit si pašíka je časově i finanč-
ně náročné a se samotnou zabijačkou je 
navíc spojena spousta práce. „Kdo dnes 
z mladé generace přijede večer z práce 
domů a jde nakrmit prase v chlívku? Lidé 
raději zajdou do obchodu, nakoupí si po-
třebné maso a zabijačku si udělají jen jako 
společnou zábavu o víkendu. V dnešní době 
navíc není ani takové množství chovate-
lů, od kterých by se prasata dala koupit. 
V Praze dříve bývala dvoje jatka a dnes 
jsou nejbližší v Českém Brodě,“ popisuje 
obtížnou situaci Hudera. „Navíc je dnes 
málo řezníků, kteří jsou schopni zajistit 
celou zabijačku, tedy včetně zabití prasete. 
A například ručně narážet jitrnice a jelita 
dnes už moc řezníků neumí.“ 
Řešením může být koupit si zvíře již 
usmrcené, vyhnout se tak vlastní porážce 
a maso jen doma zpracovat. „Samozřej-
mě lze přivézt už mrtvé prase, ale v ten 

moment zabijačka pro spoustu lidí ztrácí 
své specifické kouzlo, neboť nemohou 
vidět celý proces od začátku do konce,“ říká 
řezník Tomáš Hudera.

Smrt jako atrakce
Veřejné zabíjení prasete a jeho porcování by 
nemělo být atrakcí pro veřejnost. Pokud někdo 
chce takovou atrakci připravit, je možné uspo-
řádat vepřové hody, kdy se zvíře nechá porazit 
ve schváleném zařízení (tedy na jatkách), je 
veterinárně prohlédnuto a rozbouráno a lidem 
je možno v rámci „veřejného stravování“ 
nabídnout zabíjačkové pochoutky. 

 INZERCE

•  Největší poctou a pochoutkou je smažený mozeček, 
který se podával hospodáři. 

•  Množství a druhy vepřových pochoutek se lišily podle 
krajů i solventnosti hospodářství.

•  Maso se dříve uchovávalo solením nebo uzením v komí-
ně, dnes se nejčastěji zmrazuje.

•  Tento až společenský fenomén ve středověkých kalen-
dářích symbolizoval vždy měsíc prosinec.

•  Obrázek zabijačky od Josefa Mánese se objevuje i na ka-
lendářní desce Staroměstského orloje.

•  Správně uchované maso a tuk ze zabijačky by v hospo-
dářství měly vydržet až do žní.

•  Kam vyrazit na jitrnice? Počátkem března třeba na Le-
tenské prase v Národním zemědělském muzeu nebo 
v lednu na Veselý kopec.

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

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Do redakčního testu jsme zakoupili jídla 
celkem pěti značek, z nichž dvě měly po dvou 
zástupcích, neboť se honosily pojmem Česká 
klasika. Bohužel neoprávněně, protože oba 
vzorky skončily v druhé části konečného pořa-
dí. Ale to předbíháme…

Jak je na tom klasika?
Každý z vybraných pokrmů je samozřejmě 
typově úplně jiný, proto jsme jídla nesrovnávali 
mezi sebou, ale vyloženě senzoricky jsme 
hodnotili, jak předložený pokrm odpovídá 
naší představě o české kuchyni a zda splňuje 
alespoň základní parametry kladené na dané 
jídlo. I proto není žádné jídlo zastoupeno 
dvakrát, přestože klasické guláše či svíčkové 
jsou v repertoáru prakticky všech výrobců. 
Nebyla to však tentokrát soutěž výrobců, ale 
jednotlivých jídel běžně dostupných na trhu.

Odvážný průnik omáčky
Uživatelská vhodnost balení je u všech 
pokrmů podobná a jediná možná pro 
ohřátí je v mikrovlnce nebo v hrnci s horkou 
vodou. Přílohy jsou spořádaně oddělené 

v samostatných vaničkách, jen u jediného 
vzorku omáčka pronikla i do knedlíkové sekce. 
Slabinou balení je jednoznačně jeho otevírání, 
ke kterému hladový strávník až na výjimky 
potřebuje hrubou sílu, pracovní oděv a mnohdy 
velkou opatrnost, aby omáčka neskončila tam, 
kde nemá. Kuřecí maso na paprice bylo dokonce 
uvězněno v obalu slepeném tak, že i když se 
ho povedlo osvobodit, kusy lepidla skončily 
v pokrmu nebo do něj minimálně zasahovaly. 
Naopak pochvala přísluší produktům značky 
Chef Menu za nálepku přímo na obalu, 
která připomene nutnost perforace. Ostatní 
firmy tuto informaci poskytují na papírové 
krabičce a spoléhají na důvtip zákazníka, že si 
u mikrovlnky vzpomene. Nechat nepropíchnutý 
obal ohřívat v mikrovlnce doporučovaných až 
osm minut by nemuselo dopadnout dobře…

Řízek jenom čerstvý
Zlatý, stříbrný a bronzový vzorek jsou chutná 
jídla, která kvalitou surovin splňují standard 
a odpovídají pokrmům, které bychom zakoupili 
ve slušné restauraci. Ne všechna jídla se ale 
typově hodí k tomuto způsobu zpracování. 
Třeba řízku a bramborové kaši, i když hned 
po uvaření nemusel být špatný, několikadenní 
pouť z výrobní linky do mikrovlnky vůbec 
neprospěla a byla sakra znát, hlavně na mokré 
strouhance a tekutině vysrážené z kaše. Nutno 
podotknout, že úplně bezmezně nadšeni jsme 
nebyli z žádného pokrmu, i vítězná svíčková 
doplatila na nedostatek koření. Zvláštní bonus 
za odvahu od nás získávají šunkofleky, které je 
třeba jen dochutit podle libosti.

Parodie v krabičce
Ovšem pokud milujete buřtguláš nebo 
guláš, vyhněte se parodiím na ně v krabičce 
obloukem. Při nákupu buďte velmi opatrní 

a rozvážní a jděte jen pro prověřených 
nebo doporučených výrobcích. Na druhou 
stranu – kdo si přečte na obalu buřtguláše, 
že obsahuje 17 % salámu ze strojně 
odděleného masa, a přesto si ho poté koupí 
a zkonzumuje, nezaslouží si nic jiného než 
pokrm sníst do poslední odporné kapky. 

Propečený vrabec s knedlíkem, 
voňavá svíčková nebo pořádný 
buřtguláš. Sbíhají se vám sliny? 
Při ochutnávání hotových 
jídel, která jsme zvolili pro 
naše redakční testování, ani 
nemusejí. A nebudou. Ani 
tentokrát nás žádný extra 
chuťový zážitek nečekal, 
přestože jsme testovali 
zástupce české klasiky.

Česká klasika 
v ubohém hávu

Název  Svíčková s knedlíky

Výrobce  Chef Menu, vyrobeno pro Billa
Zakoupeno Billa 
Cena za balení 71,9 Kč/400 g 
Složení  33 % knedlíky, voda, 

12,5 % vařené hovězí 
maso, zeleninový poloto-
var, sůl, koření 

Dostatečné množství šesti klasických kupovaných 
knedlíků bez stopy housky a překvapivě velké 
kusy kvalitního masa příjemné chuti, které jde 
dobře krájet. Maso samozřejmě není špikované, 
ale hledat v něm špek je podobná zpupnost jako 
hledat brusinky a šlehačku. Vůně omáčky evokuje 
klasickou školní jídelnu, oku lahodí červené kusy 
mrkve, která dodává pro někoho možná až příliš 
nasládlou chuť. Tohle jídlo zasytí, ale je to samo-
zřejmě pouze jakási variace na svíčkovou. Není 
to jako od maminky, ani jako z lepší restaurace. 
Přesto v našem testu nejlepší.

1.
VÍTĚZ
TESTU
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Název  Kuřecí řízek s bramboro-
vou kaší

Výrobce  Heli Food Fresh
Zakoupeno Tesco 
Cena za balení 69,9 Kč/400 g 
Složení  74 % bramborová kaše, 

26 % kuřecí řízek 

Název  Šunkofleky

Výrobce  Chef Menu, vyrobeno pro Billa
Zakoupeno Billa 
Cena za balení 62,9 Kč/350 g 
Složení  36 % těstoviny, vejce, 20 % 

vepřová šunka, voda, mlé-
ko, 1,2 % uzená vepřová 
slanina, sůl, majoránka

Název  Kuřecí maso na paprice

Výrobce  Heli Food Fresh
Zakoupeno Albert 
Cena za balení 37,9 Kč/400 g 
Složení  32 % knedlík, voda, 

15 % smetana, 15 % upra-
vené kuřecí kousky, 
0,7 % paprika

Název  Hovězí guláš

Výrobce  Jospo
Zakoupeno Albert 
Cena za balení 67,9 Kč/400 g 
Složení  35 % kynutý houskový 

knedlík, 15 % hovězí před-
ní, 50 % omáčka 

Produkt se snaží nalákat všeříkajícím sloganem: 
„Kaše z brambor s máslem. Řízek z Česka.“ Řízek 
tvarově vypadá spíše jako v trojobalu smažené 
čevapčiči, jídlo obohatí i kusy lepidla z balení. 
Z kaše se v průběhu skladování vysrážela voda, 
nicméně příloha je opravdu z brambor a překvapi-
vě docela dobrá. Pitva řízku sice odhalila růžovou 
barvu uprostřed, ale pokrm je i přesto uspokojivý. 
Podle očekávání strouhanka v mikrovlnce navlh-
ne. Celkově pokrm není špatný, ale pro tento 
způsob uchovávání naprosto nevhodný. Řízek 
prostě musí být čerstvý! A větší.

Navrchu jsou šunkofleky trošku připeklé, takže 
přesně odpovídají obrázku na obalu. Nejsou 
vůbec slané nebo chuťově výrazné, což ale není 
na škodu, neboť dosolit lze vždycky, pokud si tedy 
pokrm nekoupíme jako oběd na výlet nebo čundr. 
Šunkofleky obsahují ingredience, které mají 
mít. Slanina je poměrně libová, jen její rozvržení 
je nevyvážené. Z celého pokrmu jedna čtvrtina 
neobsahuje ani kousek masa, což je dost smutná 
část pokrmu, kdy strávník pojídá jen těstoviny 
s vejcem bez jediného masového naleziště. Těsto-
viny nejsou rozvařené, což je překvapivé plus. 

Pokrm je při otevírání „obohacen“ kusy lepidla, 
které nemilosrdně padají z obalu držícího 
se krabičky tak pevně, že se nedá plynule 
oddělit. Jediným plusem celého pokrmu je, že 
knedlíky opravdu obsahují kusy housky. Jídlo 
je vysloveně nechutné a sražené už na pohled 
a přivonění, strukturou blátivé, po prvním sou-
stu vysloveně nedobré. Kusů masa není málo, 
ale jedná se o  neochucené vařené kuřecí maso. 
Na chuť jídla si člověk nezvykne ani po něko-
lika soustech, ba naopak jídlo je čím dál více 
nepoživatelné. 

Na rozdíl od jiných vzorků jde pokrm dobře otevřít, 
za což získává jediné plusové body. Omáčka je za-
huštěná, pudinkové konzistence a výrazně nakyslá, 
výrobce nám dopřál osm kusů kynutých knedlíků 
a tři velké kusy masa, na které však není podrobně 
vidět přes vrstvu lepivé omáčky. Navíc je hodně 
houževnaté a nedá se ukrojit. Kyslá pachuť omáčky 
přetrvává v ústech a nutí nás hledat datum spotře-
by, neboť evokuje pocit, že jíme prošlý guláš. Není 
tomu tak, výrobek je stále v záruce a byl správně 
skladován. Bohužel. Tušíme, že tak nedobrý, až 
nechutný guláš by nám v žádné hospodě nenabídli.

2. 3.
Název  Moravský vrabec

Výrobce  Jospo
Zakoupeno Albert 
Cena za balení 64,9 Kč/400 g 
Složení  17,5 % kynutý houskový 

knedlík, 17,5 % bramboro-
vý knedlík, 14,5 % vepřová 
plec, 50 % dušené zelí

Na obalu výrobku nás láká mnohem starší a hlav-
ně mnohem větší bratr vrabce, který je v krabičce, 
jinak si tento nepoměr neumíme vysvětlit. Utěšit 
nás může velká porce knedlíků (dva houskové 
dokonce s kusy housky a tři bramborové). Dušené 
bílé zelí je kyselé, blátivé, rozvařené do bezvědo-
mí, kus vepřového není nakrájený na sousta. Maso 
navíc nemá vůbec žádnou chuť, není propečené, 
je to jen kus fádního vepřového bez výpeku, 
do něhož by šly namočit knedlíky. Nudné jídlo bez 
chuti. Porce masa je navíc poměrně malá, určitě 
se nevyrovná nabídce v restauraci. 

4.

5. 6.
Název  Buřtguláš

Výrobce  Fair price
Zakoupeno Tesco 
Cena za balení 49,9 Kč/350 g 
Složení  44 % vařené brambory, 

17 % salám 
 

A konečně jsme se projedli až k samotnému 
propadáku našeho testu, který je nelibě cítit 
už z mikrovlnky. Můžeme potvrdit, že obsah 
pouhých 17 % salámu ze strojně odděleného 
masa v tomto buřtguláši opravdu odpovídá jak 
množstvím, tak chutí a strukturou. Barevně 
nelze odlišit salám od vařených brambor, chu-
ťově tzv. maso více připomíná molitan. Česnek 
ani majoránka v lesklém glutamátovém nálevu 
už (ne)chuť jídla nezachrání. Kdo má rád sám 
sebe a svůj žaludek, nebude s tímto pokrmem 
vůbec experimentovat. 

7.
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Výraz quinua znamená „matka zrno“ 
a společně s kukuřicí a bramborami patřila 
mezi základní plodiny starých civilizací 
v oblasti And, která dávala sílu malým 
dětem i zkušeným válečníkům. Společně 
s příchodem Evropanů přišel v Jižní Ame-
rice i její úpadek, kdy bylo její pěstování 
nahrazeno obilovinami a dochovala se 
jen v odlehlých oblastech kontinentu. 
Renesance quinoy přišla až po roce 1975 
a dnes se nejvíce pěstuje v Bolívii, Peru, 
Chile a Ekvádoru, v Evropě ji nalezneme 
ve Velké Británii, Nizozemsku, Německu 
a Dánsku. Organizace spojených národů 
dokonce vyhlásila rok 2013 jako Meziná-
rodní rok quinoy.

Vhodná pro každého
Díky vysokému obsahu bílkovin je vhod-
ná nejen pro děti, ale i vegany a vege-
tariány, navíc patří mezi tzv. brainfood 
(stimulant mozkových funkcí). Není tedy 
divu, že zvýšená poptávka po této plo-
dině nejen v Evropě vyvolala zvýšení její 
ceny a sami jihoameričtí pěstitelé přešli 
na levnější potraviny. 
Konzumovat se dají čerstvé listy v salátu 
a především zralá semena, ze kterých 
se mele mouka. Ta neobsahuje lepek, 
proto je vhodná i pro celiaky. Mouka se 
ovšem právě kvůli deficitu lepku nehodí 
k pečení, ale spíše k zahušťování polévek 
nebo k přípravě placek či bramboráků. Ze 

semen se dají připravovat kaše, zavářky 
do polévky, vyrábí se z nich také pálen-
ka, známá pod pojmem chica. Barevně 
se odlišuje quinoa červená (křupavá, 
s oříškovou příchutí), černá (nejvýraz-
nější a nejkřupavější) a bílo-žlutá ( jemné 
máslové chuti). V obchodech se zdravou 
výživou si můžeme pořídit ve formě 
mouky, semen nebo vloček. Semena jsou 
ceněna pro vysoký obsah thiaminu, ri-
boflavinu, kyseliny listové, betakarotenu 
a vitaminu C, mají vyšší obsah vápníku, 
fosforu, hořčíku, draslíku, mědi, manganu 
a zinku. Tyto minerální látky jsou v merlí-
ku zastoupeny v mnohem vyšší míře než 
v pšenici, ječmenu a kukuřici.

Quinoa do vesmíru
NASA na pohled nenápadnou quinou 
ocenila jako plodinu vhodnou do výzkum-
ného programu, jehož výsledky by umožnily 
podporovat lidský život během vesmírných 
letů řízených člověkem. Merlík je navíc velmi 
lehce stravitelný a nenadýmá. Úlevu přináší 
diabetikům, lidem s onemocněním trávicího 
traktu včetně rakoviny, snižuje krevní tlak, 
pomáhá při migrénách, onemocněních 
ledvin i kardiovaskulárních potížích. 

Jedna z nejstarších pseudoobilovin 
pochází z Jižní Ameriky, kde se pěstuje 
až do nadmořské výšky 4 000 metrů a pro 
staré Inky byla denním chlebem. Incký 
vládce byl také tradičně prvním, kdo 
každoročně zaséval nová semínka. 
Lahodná chuť, výjimečné bílkovinné 
složení, přítomnost hořčíku a vitaminu 
B2, železa a vysoký obsah vlákniny činí 
i dnes z quinoy (quinuy), tedy merlíku 
čilského, vyhledávanou superpotravinu.

Merlík čilský, 
 zázračné obilí Inků

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

•  je významným antioxidantem 
•  pomáhá při dietě i detoxikaci
•  podporuje vyprazdňování
•  působí proti migrénám
•  uklidňuje nervy
•  podporuje růst svalů
•  pomáhá k získání zářivé a zdravé pleti

•  postupně uvolňuje do těla energii
•  snižuje riziko rakoviny prsu
•  předchází vzniku žlučových kamenů
•  regeneruje poničené tkáně
•  napomáhá klidnému usínání
•  působí jako prevence  

proti osteoporóze

PROČ VYZKOUŠET MERLÍK?
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co byste měli vědět o merlíku

Quinoa se dnes dá běžně pořídit v obcho-
dech se zdravou výživou i supermarketech, 
připravit se ale musíme na vyšší cenu 
(přibližně 60 Kč za 250 g). Před přípravou je 
vhodné ji důkladně propláchnout hor-
kou vodou, nebo na deset minut namočit 
do vody studené, ve které ji však potom 
nevaříme. Quinoa totiž obsahuje saponiny 
hořké mýdlové chuti. 
Před vlastním vařením ji můžeme také 
krátce orestovat na oleji. Je třeba počítat se 
značným nabýváním objemu při samotném 
vaření, které je podobné přípravě rýže – 
počítáme dva díly vody na jeden díl quinoy 

a vaříme přibližně 15 až 20 minut. Občas ji 
pečlivě promícháme, aby se nepřipalova-
la. Při vaření je navíc vhodné odstraňovat 
z povrchu vznikající pěnu. Místo vody lze 
k přípravě použít i vývar, quinoa má pak 
samozřejmě mnohem lepší chuť. Po uvaře-
ní by měla mít nadýchanou, poloměkkou 
strukturu, jemně křupavý střed a lehce 
oříškovou chuť. Dochutíme ji kořením nebo 
zeleninou dle libosti.

Snídaně, oběd i večeře
Její využití v kuchyni je všestranné – hodí 
se pro přípravu sladkých kaší společně 
s medem, oříšky a ovocem, jako součást 
různých zeleninových salátů, rizot nebo pří-
sada do sladkých dezertů, dále jako příloha 
všude, kde jsme zvyklí používat rýži nebo 
kuskus. Připravit z ní můžeme i koláč, lívan-
ce, zeleninové placky, muffiny, lze ji zapékat 
s masem nebo se sýrem. 

Doba přípravy: 30 minut, pro 2 osoby
Ingredience: 50 g quinoy, 50 g rajčat, 70 g červené 
papriky, 20 g pórku, hrst slunečnicových semínek, hrst 
dýňových semínek, sůl, šťáva z jednoho citronu, česnek
Postup: Quinou povaříme doměkka. Nakrájíme rajče, 
papriku, pórek, smícháme s uvařenou quinou. Dochutí-
me solí, citronovou šťávou a česnekem. Nakonec posy-
peme slunečnicovými a dýňovými semínky a podáváme. 

ZELENINOVÝ SALÁT 
S QUINOOU

 INZERCE

Národní potravinová sbírka 
      se opět blíží

Spojit potřebné s užitečným, to je princip Národní potravinové sbírky. Její 
třetí ročník se koná v sobotu 21. listopadu 2015. Stačí zajít do vybraných 
obchodů po  celé České republice, nakoupit potraviny a  na  označeném 
místě je darovat. Tyto dary pak putují přes Potravinové banky k charita-
tivním organizacím, které je dále distribuují do azylových domů, dětských 
domovů, sociálně slabých rodin nebo do zařízení pro seniory. V roce 2013 
se Tesco stalo iniciátorem první Národní potravinové sbírky. Loni se k ní 
připojilo už 55 obchodů tohoto řetězce, ve  kterých lidé darovali přes 
60 tun potravin. Společnost Tesco letos téměř zdvojnásobí počet obchodů 
zapojených do této akce. Překonání objemu darovaných potravin je pak 
v rukou zákazníků.  
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téma měsíce
Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny

Kysané zelí nebo nálev je doporučován 
diabetikům, pacientům s nemocnými játry 
a žlučovými kameny. Zelná šťáva je účinná 
při snižování kyselosti žaludku a sklonu 
k obezitě. Syrové či kysané zelí je dokonce 
odborníky pokládáno za nejzdravější potra-
vinu vůbec. Staří Egypťané ho považovali 
za všelék a Pythagoras doporučoval denní 
pojídání zelí k léčení nervových poruch. 

Úleva díky zelí
Kysané zelí je ale pradávným vynálezem 
Slovanů. Jako jeden z mála rostlinných zdrojů 
obsahuje vitamin B12, který je nezbytný při 

tvorbě krve. Tuto účinnou látku vytvářejí bakte-
rie, které vznikají při kvašení zelí. Ten, kdo trpí 
žaludečními a dvanáctníkovými vředy, může 
najít v bílém zelí úlevu. Je to zelenina, která 
podporuje trávení, má protizánětlivé účinky 
a působí regeneračně na sliznici trávicího ústro-
jí. Díky obsahu inulinu a příznivým složením 
sacharidů je pravidelná konzumace syrového či 
kvašeného zelí vhodná i pro diabetiky.

Působí proti parodontóze
U nás se zelí jedlo především v zimě, ať už v po-
době knedlo-zelo-vepřo, zelňačky či zelného 
syrového salátu. Dnes se vracíme k přírodnímu 

léčitelství a porce zelného salátu denně může 
ulevit od různých chorob. Například žvýkání 
kysaného zelí je prevencí před parodontózou. 
Bílé zelí je zásobárnou kyseliny listové a celé 
skupiny vitaminů B. Proto by ho měli často 
konzumovat lidé, kteří jsou vystaveni stresu. 
Kysané zelí obsahuje množství vitaminů B12 
a B6, které pomáhají zlepšovat náladu. Jeví se 
tedy jako ideální potravina pro dlouhé zimní 
dny, kdy trpíme nedostatkem světla a de-
presemi. Konzumace pokrmů ze zelí k večeři 
nám zlepší i kvalitu spánku, protože se zvýší 
produkce spánkového hormonu melatoninu. 
V červeném zelí se zase skrývá selen, který 
přispívá k dobrému fungování imunity.

Listem na revma
Zelí obecně nepomáhá, jen když ho sníme 
– třeba naklepané zelné listy fungují při 
hojení hnisavých ran, různých ekzémů, 
akné a podobně. Nevhodné je ale přikládat 
je na čerstvé otevřené rány. Naklepané 
a krátce na oleji osmažené listy zelí přikláda-
li staří bylináři jako účinnou úlevu na bolavé 
revmatické svaly a klouby.

Léčivých účinků této nenápadné a v Čechách běžné zeleniny 
si lidé cenili již dávno. Lidová medicína doporučuje používat 
čerstvé zelí nebo šťávu z něj při nespavosti, bolestech hlavy 
a onemocnění sleziny. Čerstvé i kysané zelí se využívá 
ke zvýšení chuti k jídlu, sekreci žaludečních šťáv, prevenci 
avitaminózy, při chronické poruše trávení a jako močopudný 
a lehce projímací prostředek. 

Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Pradávný vynález Slovanů 
je léčivým zázrakem 
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zdravé stravování

Kloktat, pít a inhalovat 
Při chřipce nebo rýmě pomáhá inhalace 
zelných silic – stačí nastrouhat čtvrt kila 
zelí, zalít vroucí vodou a inhalovat pod 
ručníkem. Pro lepší vykašlávání hlenů je 
dobrá směs zelné šťávy s medem v poměru 
1:1, která se po doušcích pije během dne. 
Zelnou šťávu zředěnou vodou v poměru 
1:1 můžeme při chřipce a angíně i kloktat. 
Nejvíce pozitivních účinků má čerstvá zelná 
šťáva, která hojí vředy a záněty v trávicím 
ústrojí, zejména v žaludku a dvanáctníku. 
Výjimečný je i její účinek protisklerotický 
a detoxikační na játra a ledviny. Také čistí 
krev při kožních chorobách a neutralizuje 
překyselené žaludeční šťávy. 

Brokolice a kapusta také léčí 
Léčba zelím a zelnou šťávou je bezpečná 
a bez vedlejších účinků. Totéž by se dalo říct 
i o ostatních brukvovitých plodinách, jakými 
jsou kapusta, kedlubna a brokolice. Kapusta 
se léčitelsky využívá pomačkaná a spařená 
na obklady na bolavé klouby nebo páteř. 
Brokolice zase vzhledem k výraznému množ-
ství látek s protinádorovými účinky na plíce, 
střeva a pohlavní ústrojí. Tím, že nezachy-
cuje z půdy mnoho dusíku, je vhodná pro 
kojící matky, těhotné ženy, kuřáky i nemoc-

né rakovinou. Jediné riziko představuje zelí 
pro osoby s poruchami štítné žlázy, kterým 
by konzumace více než jednoho kilogramu 
denně mohla způsobit problémy. Takové 
množství je ale schopný sníst jen málokdo. 
Chemická látka I3C, která je obsažena 
v brokolici, květáku a zelí, dokáže „opravit" 
DNA v buňkách, a tím zabránit rakovinné-
mu bujení, zjistili vědci z Georgetownské 
univerzity ve Spojených státech. Podle nich 
má stejnou vlastnost také genistein – látka 
obsažená v soji.

Jezte, pijte, přikládejte
Při avitaminózách se připravuje odvar – vzhle-
dem ke značnému obsahu vody v zelí se nechá 
přejít varem 50 g čerstvých listů na 4 až 5 dcl 
vody a půl hodiny se spařuje. Při zácpě se do-
poručuje krátkodobě 2x denně pozřít větší 
množství kysaného zelí. To významným ob-
sahem kyseliny mléčné při požívání menších 
dávek (kolem 50 až 150 g) pravidelně udržuje 
patogenní střevní mikroby, plísně a kvasinky 
v pozoru. Tuto úpravu zelí je dobré užívat jako 
kúru pro posílení organizmu a imunity.

Udělejte si domácí kysané zelí 
Kysané zelí získáme kvasným procesem, 
kdy hlávky zelí nastrouháme nebo no-
žem nařežeme na proužky. Promícháme 
s jednou lžící soli na 5 kg a přidáme lžičku 
kmínu. Lze přidat i cibuli, česnek, kolečka 
křenu, případně další koření. Ingredience 
promícháme a napěchujeme do vhodné 
kvasné nádoby. V sudu ho nejlépe ušlape-
me vlastníma nohama. Než zelí pustí šťávu, 
zatížíme ho prkénkem a kamenem, přiklo-
píme kvasnou uzavírací miskou a počkáme 
1 až 3 měsíce. Občas je nutné zkontrolovat, 
jestli se nahoře netvoří bílá plíseň, kterou 
musíme ihned odstranit. Až po této době 
můžeme zkysané zelí přemístit do kompo-
tových sklenic a sterilovat. 

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

PROTICHŘIPKOVÝ SALÁT
Ingredience: 500 g kysaného zelí, 2 mrkve, 
1 větší jablko, 1 cibule, 1 lžíce strouhaného 
křenu, 1 zakysaná smetana

Postup: Kysané zelí a cibuli nakrájíme 
a mrkev s jablkem nastrouháme. Přidáme 
strouhaný křen a zalijeme smetanou. Dobře 
promícháme a podáváme.

ŘEPOVÝ MED PROTI KAŠLI
Postup: Z černé řepy, resp. černé ředkve, 
seřízneme špičku. Vnitřek ředkve vydlabe-
me a do třetiny objemu nalijeme med. Ne-
cháme stát přes noc. Med do rána z ředkve 
vytáhne šťávu. Lžíci směsi pětkrát denně 
smícháme s teplým mlékem a vypijeme.

CITRONOVÉ ROZINKY 
Postup: Balíček rozinek spaříme horkou 
vodou a dáme do malé misky. Vymačkáme 
na ně šťávu ze dvou citronů a necháme 
několik hodin nasáknout a nabobtnat. 
Vitamin C  se naváže na hroznový cukr a má 
pak větší účinek v našem organizmu. Kaž-
dodenní „zobání” těchto rozinek je skvělou 
prevencí proti infekci.

Jídla pro povzbuzení imunity
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chutě slavných

Kde se nejčastěji stravujete? Jak řešíte 
jídlo na cestách?
Na cestách, pokud nemusím vstávat, 
nerad stíhám snídani do hotelem určené 

hodiny. Pokud naopak vstávám kvůli práci 
hodně brzo, tak zase nejsem schopen poz- 
řít běžnou stravu. Takže i v hotelu se stá-
vám táborníkem. Vozím s sebou jáhlovou 

nebo pohankovou kaši, cestovní varnou 
konvici a bohatou variaci čajů. Kaše do mě 
snadno vklouzne a je to rychlé a vydatné. 
Jinak obecně řečeno se stravuji po restau-
racích, jak se dá. Ovšem na zájezdech s di-
vadlem Sklep si stravu často vylepšujeme 
tím, že každý přinese nějakou pokroutku 
a nápoj a během představení a o pauze 
v zákulisí vytvořený švédský stůl poskytuje 
bohatou hostinu. Zvláště při dvojitých 
představeních se to osvědčilo. Nákladová 
rampa za jevištěm divadla v Trhových 
Svinech by mohla vyprávět. 

Co je největším zločinem české kuchyně? 
K české kuchyni jako takové nemám vý-
hrady. Kachnička či moravský vrabec jsou 
báječná a lehká drůbež a se zelím zvláště... 
Jen moderní české knedlíky, které v hospo-
dách sami nevaří, ale kupují, už nejsou to, 
co vařila moje babička. Ta podivná nakynulá 

Pomyslné prozkoumání spíže Milana Šteindlera není bez 
šťávy. Vyprávění o jeho vlastním světě potravin umí okořenit 
humorem jemu vlastním. Když už máte pocit, že jste příjemně 
rozhovorem nabažení, přihodí ještě deko trefného postřehu. 
Stejně jako mnozí ostatní, snaží se i on obstát v každodenní 
výzvě – náročné pracovní dny versus správné stravování. Dost 
možná je požitkářem. Jeho vlohy, všestrannost a kreativita, 
stejně jako umělecké prostředí, ve kterém se pohybuje, 
k tomu svádějí. V rozhovoru neváhal sdílet, jaká byla jeho 
cesta k poznání, že nejen jídlem živ je člověk. A korespondenci 
končí s nadsázkou: Přejídáním nový svět nevybudujeme!

Připravila Radka Jezberová, foto archiv Milana Šteindlera, Jeff Kratochvil, shutterstock

Přejídáním nový svět 
nevybudujeme
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chutě slavných

houba mi vždycky vycucne veškerou šťávu 
nebo omáčku dřív, než se do ní pustím. Pro-
to říkám, že nejlepší české houskové kned-
líky dělají ve Vídni. Tam je ale jedí s čočkou 
na kyselo. Což by dle mého názoru mělo být 
Evropskou komisí trestáno jako zločin.

Která ze zahraničních kuchyní Vás 
nejvíc oslovuje? 
Mám rád středomořskou kuchyni. Hlavně 
těstoviny. Sám si někdy koupím italské 
pečivo – ciabattu, rozmíchám na talířku 
olivový olej, který mi doma nikdy nechybí, 
s balzamikem a namáčím si do toho pečivo. 
A když se chci mít dobře, tak ještě černé 
sušené olivy. V italských restauracích to po-
dávají jako předkrm a já z toho mám celou 
večeři. A asijskou kuchyní také nepohrdnu. 
Jen když je v thajské restauraci thajský 
kuchař, tak chápe pojem „nepálivé“ trošku 
jinak než my. Když protestujete, že to je 
něco jiného, než jste si objednal, tak mají 
skvělou odpověď: „This is the other, but the 
same!“ – To je jiné, ale to samé!

Máte nějakou z „tradičních večerních“ 
neřestí své životosprávy? Tvář ozářená 
obrazovkou mělní mezi zuby křupky, 
brambůrky, slané tyčky...

Lhal bych, kdybych tvrdil, že ne. Křupky, 
oříšky kešu a zeleninové chipsy. Snažím se 
to řešit tak, že prostě neochutnám. Jak to 
udělám, tak sním celé balení. Teď dělám, 
že je nevidím. Ale když přede mě v asijské 
restauraci postaví smažené krevetové 
lupínky, boj je prohrán.

Jaká potravina je pro Vás synonymem 
osvěžení a vzpruhy?
Čaj. Zelený čaj, maté, černý čaj... jakýkoliv, 
jen ne ovocný. Jak jsem pravil na začátku, 
vozím ho s sebou v batohu i po Praze. 
A jako neřest si občas dám Red Bull.

Které jídlo Vás spolehlivě otráví?
Tak muchomůrka zelená je v tomhle směru 
prý spolehlivá. Pak jídlo na přepáleném 
tuku. To je také bolestivá smrt. Ale náladu 
mi většinou otráví taková ta typická večerní 
nabídka v české hospodě, jakou je kuřecí 
přírodní steak se sýrem a zapečenou kom-
potovou broskví na svém kuřecím hřbetě. 
Ovšem, abych k těm typickým hospod-
ským jídlům nebyl neupřímný, tak smažák 
s tatarkou a bramborem – ne s hranolkami 
– si dávám rád. Škoda, že Češi se nerozhlí-
žejí trochu v zahraničí. V Německu k němu 
dostanete kromě tatarky i brusinky.

Život by Vás obral o jeden z vyhledá-
vaných požitků, kdyby už více nebylo 
k dostání: pivo, víno, nebo káva?        

Na dobré jídlo se chvilka najde vždycky

KVĚTÁK V HOLANDSKÉ 
(NĚMECKÉ) OMÁČCE 
Je to vlastně recept mojí mámy a omáčka 
se sice jmenuje holandská, ale není to 
pravá holandská – prý je německá. 

Postup: Uvaříme bešamelovou omáč-
ku – osmahneme jíšku z mouky a másla, 
podlijeme vodou a navaříme do bešamelu. 
Přidáme strouhanou goudu nebo jakýkoliv 
tvrdý sýr a v omáčce povaříme. Květák nebo 
brokolici povařené do polotvrda nasklá-
dáme do vymaštěného pekáčku a zalije-
me omáčkou. Pečeme tak dlouho, až se 
na povrchu omáčky začnou tvořit zapečené 
tmavé skvrny. Podáváme s vařeným bram-
borem a okurkovým salátem. Jako předkrm 
se k německé omáčce hodí polévka Eintopf. 
Jako společnost ke stolu doporučuji Ho-
lanďany nebo lépe Holanďanky mluvící 
německy, nebo Němce (raději Němky), které 
přinesou vlastní Eintopf, abyste ho nemuseli 
vařit sami. Květák je jednoduché jídlo, tak se 
aspoň s Eintopfem už nebudete zdržovat.

Originální recept Milana Šteindlera

Milan Šteindler se s divadlem Sklep dostal až do Afghá-
nistánu, kde navštívili základnu naší vojenské jednotky. 
K tomu samozřejmě patřila i odpovídající vojenská 
výstroj.
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Kávu moc nepiju, proto ten čaj. Ale jinak 
by mi ty ostatní dva nápoje chyběly v po-
řadí, jak jste je vyjmenovala.

Jak se Vám podařilo shodit pár kil? 
Jednoduše. A zde vlastně odpovím na jed-
nu z předešlých otázek. Před časem jsem se 
asi opravdu otrávil, neb jsem skončil v ne-
mocnici, kde mě jako Švejka léčili hladovou 
dietou. Naštěstí bez chininu a klystýru. A ta 
hladovka mi nějak zmenšila pro následující 
období i velikost denního přídělu jídla. Pro-
stě jsem přestal žrát a začal jíst. A přestal 
jsem v noci chodit do lednice. Vyléčili mě ze 
závislosti na bílém sexu. 

A závislost na nějaké konkrétní potra-
vině máte? Něco spojeného s každým 

ránem či probuzením? 
Ano, čaj. Silný nakopávací, nejčastěji zele-
ný – SenChai.

Co by Vás přimělo držet několikadenní 
půst? Prošel jste někdy touto zkušeností? 
Ano. Zde se zase vracíme k mému po-
bytu v nemocnici. Půst jsem držel pod 
dozorem lékařů. K závěru jsem dostal 
samotnou bramborovou kaši. Soused 
vedle mě ji dostal také, ale s párkem. 
Nedovedete si představit, jak ten párek 
rozvrkočil mé chuťové pohárky. Zvlášť 
když si soused stěžoval, že párek je 
nekvalitní a půlku ho nechal na talíři. 
Připadal jsem si, jako bych měl suchou 
recidivu. To jsou takové ty vzpomínky, 
co mají alkoholici, když leží v léčebně 

na kavalci a vzpomínají nahlas, jak jim 
do hrdla stékala zelená a jak chutnala. 
Měl jsem to samé, ale s párkem.

Jaké jídlo jste miloval jako kluk? Jakou 
dobrotou Vás potěšila babička? 
Babička žila zamlada delší dobu ve Vídni. 
A odtamtud si přivezla zajímavý model 
pokrmu. A převzala to po ní i moje ma-
minka. Vídeňský řízek s knedlíkem a se 
zelím. S tím jejím knedlíkem bych si to dal 
kdykoliv znovu.

Po kterém pokrmu se Vám nejvíce stý-
ská a třeba budí i nostalgii? Něco, co už 
Vám dnes nikdo z Vašeho  okolí nepři-
praví tak výtečně?
Babiččin houskový knedlík. 

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

ŘÍM
od 2 465 Kč *

letenka tam i zpět

ISTANBUL
od 3 680 Kč*

letenka tam i zpět

Létejte s námi 
                 do celého světa

 INZERCE

KDO JE MILAN ŠTEINDLER
Nespoutaný muž (58) mnoha zájmů a činností. Vedle režie a herectví 
působí i jako scenárista. Je spoluzakladatelem legendárního pražského 
Divadla Sklep. Diváci ho znají z filmů Pražská pětka, Vrať se do hrobu, 
Příliš hlučná samota, Gympl a mnoha dalších filmů či televizních seriálů. 
Jako režisér je podepsán například pod filmy Perníková věž, Díky za kaž-
dé nové ráno, O život a sitcom Kancl.
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Zhruba po šestnácti hodinách jízdy jsme 
dorazili do Iršavy, místa naší první zastávky. 
Na ukrajinské hranice to šlo, pak se ale 
nějak vytratila silnice a náš Superb byl 
najednou pomalé auto, protože jinak by si 
nejspíš odřel „bříško“ o kamení na „silnici“. 
Čekalo nás ale velmi vřelé přivítání u zná-
mých a pozdní večeře.

Výborná jídla i lidé 
Procestovali jsme jen kousek západní 
části země mezi Užhorodem 
a Mukačevem. Ovšem kvůli 
neexistujícím silnicím nám 
cesty za poznáním trvaly 
neuvěřitelně dlouho. 
Většinou jsme se plížili 

průměrnou rychlostí 32 km/hod. Občas 
na nás do okénka koukla svým krásným 
okem i nějaká kravka. Až pojedeme příště, 
tak jedině teréňákem s vysokým podvoz-
kem a dobrým odpružením. 
Po takovém drkotání a natřásání jsme si 
o to víc vážili prostřeného stolu s úžasnými 
jídly a milými hostiteli. Trošku jsem se bála, 
protože nejím všechno. Musím ale přiznat, 
že mi tam tak chutnalo, že jsem neodmítla 
nic, co mi kde bylo předloženo. A o vodce 
ani nemluvím. Tam zkrátka pít musíte, i když 
jste v podstatě abstinent. Když nechcete 
urazit hostitele, tak v průměru zkonzumuje-
te během oběda nebo večeře tři až pět řádně 

velkých panáků vodky. Ale protože se 
většinou jí, povídá a pije dvě 

i více hodin, není to zas tak 
hrozné. Rozhodně bych ale 

s místními nechtěla sou-
těžit ve výdrži. Na ně 
zkrátka nemáme.    

Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock, autorka

Vareniky, vinegret 
a vodka
Podkarpatská Rus, Podkarpatsko, Zakarpatská oblast nebo 
také Stříbrná Země – různé názvy, ale stále jeden krásný, divoký 
a úchvatný kout země. Zakarpatská Ukrajina. Jednoho dne mi 
zavolal kamarád, že jede na Ukrajinu, aby viděl na vlastní oči, jak 
se tam žije. A jestli bych nejela s ním, nebo spíš s nimi, protože 
nás nakonec bylo pět, z toho dva rodilí zakarpatští Ukrajinci. 
Manželský pár, který v Česku žije dvacet let. A tak jsem kývla. 
Sice s obavou, protože Ukrajina zrovna vyhlásila mobilizaci, 
ale zvědavost byla silnější než strach. 
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Zvěřina i čebureky
Ukrajinská kuchyně je založená na místních 
plodinách a také na tom, co si lidé sami 
vypěstují, i když na tržištích se dá v sezóně 
sehnat spousta čerstvého ovoce i zeleniny. 
Také se zde sbírají houby a lesní plody jako 
u nás. Ukrajinci hodně zavařují kompo-
ty a nakládají okurky i zeleninu. Velmi 
oblíbeným masem je tady zvěřina a ryby 
z místních řek. Zrovna tak i černý a červený 
kaviár. 
Zajímavé jsou pro nás regionální kuchyně 
jako tatarská na Krymu nebo huculská 
na Zakarpatské Ukrajině. Huculové si s ob-
libou pochutnají na kukuřičné kaši, která 
se nazývá mamalyha a je obdobou italské 
polenty či rumunské mamaligy. A je fakt 
dobrá. Na poloninských salaších se vyrábí 
brynza. K tatarským specialitám patří 
skopová a býčí varlata, čebureky (pirohy 
plněné pikantním masem a cibulí) nebo 
třeba plov (pilaf) – pokrm z rýže a skopové-
ho masa na způsob rizota.
Jíst v restauraci je pro cizince většinou velmi 
levné, ale pro místní znamená luxus, který si 
může dovolit jen málokdo. My jsme v restau-
raci jedli a jídlo bylo prvotřídní. 

Co jsme kde snědli?
Vareniky – plněné těstovinové taštičky 
podobné italským ravioli. Mívají tvar čtverce 
nebo půlměsíce a jako náplň se používají 
brambory, maso, zelí, tvaroh nebo ovoce. 
Podávají se polité máslem s kysanou 
smetanou, sladká varianta s cukrem. Další 
možností je přidat na ně škvarky, cibuli 
a smetanu. 
Pelmeně – taštičky plněné masem, 
a i když pocházejí ze Sibiře, hodně se vaří 
i v Zakarpatí.

Holubci (golubci) – závitky plněné směsí 
kořeněného masa a rýže (nebo pohanky) 
dušené v rajčatové omáčce.
Čebureky – v oleji smažené závitky plně-
né mletým jehněčím masem a cibulí  
s pepřem a petrželí. Náplň je obalená 
jediným kusem těsta a vytvarovaná 
do půlměsíce. Existují samozřejmě i jiné 
varianty náplní, podobně jako u pi-
rožků. Čeburek je národním pokrmem 
krymských Tatarů, rozšířený i v tatarské 
diaspoře (v Rusku, Uzbekistánu, Turecku, 
Rumunsku…). Čeburek, který se nesmaží, 
ale griluje, se nazývá jantyk.
Deruny – ukrajinské bramboráky, na které 
se přidává kysaná smetana.
Šašlik – obdoba tureckého „šiš kebabu“, 
marinované kousky masa grilované na jeh-
lici. Šašlik je dobře známý ve většině zemí 
bývalého Sovětského svazu. 

Salo – vepřový špek, syrové solené vepřové 
sádlo je už po staletí ukrajinskou národní 
vášní. Konzumuje se s krajícem chleba 
a spoustou česneku.
Syrniki – tvarohové taštičky, které se jedí 
na sladko jako zákusek. Navrch se nejčastěji 
dává smetana a džem.
Kaša – tradiční venkovské jídlo připravo-
vané z různých druhů obilí, obvykle však 
z pohanky. Kaše bývá samozřejmě výrazně 
ochucená, třeba škvarky a cibulí.
Chléb – velmi významná součást ukrajin-
ské kuchyně a přímo symbol jídla. Vyrábějí 
se desítky variant tmavého i světlého 
chleba, některé jsou určeny speciálně pro 
slavnostní příležitosti. Souvisí to i s dů-
ležitostí pšenice a obilí vůbec, ukrajinské 
stepi byly vždy velkou obilnicí. Nejtradič-
nější je tmavý chléb (čorni chleb) vyráběný 
z pohanky.

Kotleta s rozpuštěným sýrem a restovaným bramborem – velmi podobné jídlo jako u nás

Prostřeno v restauraciZcela běžný obrázek z okna auta



www.svetpotravin.cz 43

potraviny ve světě

Co všechno jsme pili? 
Kvas – sladkokyselý pěnivý slabě alko-
holický nápoj vyráběný z kvasnic, cukru 
a nejčastěji žitného chleba. Přidávají se 
do něj ochucovadla jako například třešně, 
jahody, maliny, rozinky, citron, zázvor nebo 
máta. Prodává se na ulicích z velkých nádrží 
většinou nefiltrovaný, takže v něm zůstávají 
kvasnice a má tak vysoký obsah vitaminu B.
Pivo – je na Ukrajině stále oblíbenější nápoj. 
Mladí lidé mu většinou dávají přednost 
před vodkou. K nejznámějším ukrajinským 
značkám patří Černihivske, Lvivske, Rogan, 
Slavutyč a Oboloň. Poslední jmenovaný pivo-
var náleží k největším výrobcům a vývozcům 
piva v Evropě. Všechny značky jsem ochutna-
la a jsou opravdu dobré. Ovšem nejsem pivař.
Víno – hlavní vinařskou oblastí Ukrajiny je 
Krym, kde se vyrábí i několik velmi slušných 
vín. Nejvíce však sladká dezertní vína podobná 

portskému nebo sherry. Vinná réva se pěstuje 
i na Zakarpatské Ukrajině, ale nejlepší vína 
pocházejí většinou z Moldavska nebo Gruzie.
Vodka – ruský i ukrajinský národní nápoj. 
Ukrajinci vypijí vodky (nebo také „gorilky“) 
méně než Rusové, přesto i oni při pití vydrží 
hodně. Vodky nejrůznější kvality i příchutí 
zaplňují značnou část regálů v obchodech. 
Medovina – alkoholický nápoj vyráběný 
z medu, vody a kvasnic začíná v poslední 
době znovu nabírat na popularitě.
Čaj – má na Ukrajině stejně silné postavení 
jako v Rusku nebo v Anglii. Pije se většinou sla-
zený a s citronem. Rozšířené jsou i bylinkové 
čaje, které vaří nejlépe „babuški“ na venkově. 
Čaj se někdy namísto cukru sladí džemem.

Znovuobjevená, divoká a úchvatná zem 
Zakarpatí i celé rozlehlé oblasti západní Ukra-
jiny, Halič a Bukovina, kdysi patřily do Ra-

kousko–Uherska. Setkává se tady Západ s Vý-
chodem a prolínají se různé národy, jazyky, 
náboženská vyznání i kultury. Díky spisovateli 
Ivanu Olbrachtovi máme sice dodnes poně-
kud romantické a zkreslené představy o živo-
tě loupežníka Nikoly Šuhaje, který našel úkryt 
ve zdejších Poloninách (táhlá pohoří Karpat), 
ale my jsme brzy poznali, že život tady není 
jednoduchý. Na druhou stranu lidé, s nimiž 
jsme se setkali a kteří nás hostili ve svých 
domovech, jsou neobyčejně pohostinní, milí 
a přátelští. Vždy s otevřenou náručí a srdcem 
na dlani, a tak se těšíme, až za nimi zase poje-
deme. Dá se říct, že zájem Čechů o tuto zemi 
roste. O kulturu, tradice, zvyky, ale i o zdejší 
vynikající kuchyni se zajímá stále více lidí. Zdá 
se, že porevoluční hlad po exotice dalekých 
zemí byl již nasycen a začínáme se vracet 
k oblastem, s nimiž nás pojí společné dějiny, 
příbuzné jazyky a podobná kultura.        

Pizza, kterou vám připraví v ukrajinské restauraciKarbanátek, kterému říkají „kotlet“, s bramborovou kaší

Na prostřeném stole nikdy nechybí vodka… Pelmeně plněné masem a sypané bylinkami
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z UkrajinyRECEPTY

Ingredience: 500 ml vody, 200 g sladké smetany + mléka, 50 g másla, 
2 sklenice o objemu 200 ml kukuřičné mouky, nastrouhaný tvrdý sýr 
čedar, sůl 

Postup
Do vařící osolené vody nalijeme smetanu s mlékem, pak pomalu přidá-
váme kukuřičnou mouku. Stále mícháme, aby se kaše nepřipálila. Když 
je hotová, postupně do připravené mísy vrstvíme máslové lupínky, kaši, 
strouhaný tvrdý sýr a opět poklademe lupínky z másla, kaší a zasypeme 
sýrem a lupínky másla.
Kaši můžeme vylepšit opraženou slaninou nebo klobásou.

TOKAN SE SÝREM (KUKUŘIČNÁ KAŠE)
30 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 1 větší cibule, větší hrst sušených hub (před použitím 
namočíme do horké vody, aby nabobtnaly), 1 lžíce sádla, sladká 
červená paprika, sůl, pepř, vegeta, 2 bobkové listy, mleté maso jako 
na naše karbanátky, hladká mouka, mléko 

Postup
Na sádle osmahneme cibuli a scezené houby. Přidáme červenou papriku, 
zalijeme vodou, osolíme, opepříme a přidáme bobkový list a vegetu.
Mleté maso ochutíme jako na karbanátky, jen vynecháme majoránku. 
Vyrobíme šišky, obalíme je v hladké mouce. Když jsou houby téměř měk-
ké, přidáme k nim šišky z masa a vaříme cca na 15 až 20 minut. Nakonec 
zahustíme moukou smíchanou s mlékem, aby omáčka byla krémovitá. 
Lze ji dochutit zakysanou smetanou.

HOUBOVÁ OMÁČKA
40 minut, pro 4 osoby

VINEGRET (UKRAJINSKÝ SALÁT, NĚCO JAKO NÁŠ BRAMBOROVÝ)

Ingredience: 6 středně velkých brambor, 200 g červených fazolí, 
3 středně velké řepy, červené kysané zelí, středně velká cibule, sůl, černý 
pepř, olej 

Postup
Brambory uvaříme ve slupce, po vychladnutí je nakrájíme na kostky. 
Fazole a řepu uvaříme ve slané vodě a také nakrájíme. Přidáme zelí, 
nakrájenou cibuli a vše smícháme, přidáme sůl, pepř a olej dle chuti. 
Nejčastěji se salát podává k rybě.

40 minut, pro 4 osoby
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Slané kynuté buchty z těsta připraveného 
pouze z mouky, kvasnic, vajec a soli se 
připravovaly již v 17. století a polévaly jenom 

máslem. Takové buchty se ovšem nepekly, 
ale vařily a při jejich přípravě se nepoužívaly 
tuhé kvasnice, ale tekuté. Sladké náplně 
jako tvarohová, maková, povidlová, ořecho-
vá, švestková nebo marmeládová se objevily 
mnohem později. 

Je libo sliváky nebo rozpeky?
Pojmenování pečiva ve tvaru kvádru se 
liší jednak dobově, jednak regionálně. 
V různých oblastech se nazývají měchury, 
mochury, rozpeky, rozpíčky, baby, zahýbáče, 
hnětky, bývají nazývány také podle druhu 
náplně sliváky, makovníky, tvarožníky, 
zelníky, mrkváky, mrkvance apod. Krajově 
oblíbené jsou i originální buchty s řepnou 
náplní, takzvané řepánky, nebo buchty pl-
něné dušenou nastrouhanou mrkví (typický 
pokrm pro Podkrkonoší).

Dříve se jako buchty označovaly i noky 
nebo knedlíky a tento zvyk přetrvává napří-
klad v jižních Čechách dodnes. Na Moravě 
vám zase nabídnou podobné pečivo pod 
názvem bochte, vdolky, vdolečky, makov-
níčky, pagáčky nebo bobále, pojmem buch-
ta se myslí spíše pečivo ve slavnostnějším 
hávu ve tvaru bábovky nebo věnce. 

Pár buchet do ranečku
Buchty patří nejen k nedělní kávě, dříve 
byly dokonce tradičním pokrmem na Vá-
noce a součástí odměn, které hospodář 
dával pracovníkům. Pekly se ovšem i ve dny 
všední a klasické buchty nesměly chybět 
ani v ranečku mládenců, kteří se vydávali 
do světa na zkušenou. Velkým buchtám, 
které se do pekáče vešly jenom čtyři, se 
říkalo cihly a neobsahovaly náplň. Menší 
buchtičky bez náplně se polévaly ovocnými 
omáčkami nebo jenom mlékem a nazývaly 
se buchty pařené. 
Máte rádi buchty, ale chcete být ori-
ginální? Z pěkně plněných buchet se 
dá poskládat i bábovka. Tajným tipem 
nejlepších pekařek je potření již upeče-
ných buchet směsí rumu a vanilky nebo 
vyzkoušení netradičních druhů náplní, 
například třešňové marmelády. 

Nadýchané, chutné, voňavé 
a k nakousnutí – kdo by kynuté 
buchty se sladkou náplní 
nemiloval? Tato pochoutka patří 
mezi nejoblíbenější tradiční 
česká jídla a první zmínky o ní 
se datují do doby, kdy lidé přišli 
na to, že když těsto ponechají 
působení kvasinek, zvětší placky 
svůj objem a získají novou 
strukturu a vůni.

Kde se vzaly 
české buchty?
Připravila Jana Uhlířová, archiv redakce, foto shutterstock

BUCHTY PODLE SANDTNEROVÉ
Ingredience: 500 g hladké mouky, sůl,  
citronová kůra, vanilkový cukr, 50 g cukru 
krupice, 20 g droždí, 250 ml mléka, 60 g más-
la, 1 žloutek, 50 g másla na vymazání peká-
če, 20 g moučkového cukru na posypání

Postup: Nejdříve si připravíme kvásek. 
Droždí rozdrobíme do menší misky, přidáme 
lžičku cukru a mícháme, až se kvasnice s cuk-
rem rozpustí na kaši. Přidáme lžíci mouky 
a lžíci vlahého mléka a vymícháme těstíčko, 
které necháme na teplém místě kynout. 
Rozpustíme máslo, dříve než je použijeme, 
musí zchladnout. Mléko přihřejeme, aby bylo 
vlahé. Odvážíme mouku a cukr, přidáme sůl, 
vanilkový cukr, citronovou kůru, kvásek, vlahé 
mléko s rozmíchaným žloutkem a rozpuštěné 
máslo. Ze surovin vypracujeme vařečkou těs-
to, lehce na povrchu pomoučíme a necháme 
kynout. Těsto rozválíme na 1 cm, nakrájíme 
čtverečky a plníme je nádivkou (povidlovou, 
makovou, tvarohovou či ovocem). Upravíme 
buchtičky a necháme ještě kynout. Rozpustí-
me na plechu či ve větším pekáči tuk, buchty 
vkládáme do pekáče a každou potřeme 
rozpuštěným tukem po všech stranách. Peče-
me ve vyhřáté troubě do červena, vyklopíme 
z pekáče a pocukrujeme.
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V Americe jsem nikdy nebyla. Ale v americ-
kých receptech, stejně jako v amerických 
„lidových“ písničkách ráda stopuji kořeny 
mnoha zemí. Ono stačí číst pozorně titulky 
amerických filmů. Tu objevíte kus Irska, 
jindy něco slovenského, často figurují italská 
či španělská slova. Český vliv je v některých 
případech také nesporný. 

O bagelech se nejčastěji tvrdí, že mají 
židovský původ, nejspíš na východě Polska, 
ale možná také ve Vídni... Stejné je to s ná-
zorem na dírku vprostřed  – autoři receptů 
a pojednání se shodnou, že se dělá z praktic-
kého důvodu. Kroužky se vozily navléknuté 
na provázku. Navlékaly se na klacek. Lépe se 
propečou... Myslím, že všechno je správně. 
Mimochodem v naší rodině je zvykem dělat 
dírku uprostřed karbanátků – možná máme 
s původem bagelů něco společného. 

Kynuté těsto samo je výzva
Kroužky z těžkého kynutého těsta měly na své 
ovládnutí Ameriky necelých sto let, oficiální 
objevení bagelu se datuje rokem 1907 v Chica-
gu a New Yorku. Ale nejspíš si předtím vytvořil 
slušný náskok v domácím prostředí. Já jsem 
objevila bagely po roce 1990 na pražském 
Újezdě a byla bych si je okamžitě zamilovala, 
kdyby nebyly tak drahé. Návodů na jejich 
přípravu jsem sehnala hned několik, ta mi ale 

připadala zase příliš složitá. Mně tedy dlouho 
připadalo složité celé kynuté těsto jako takové. 
Až převládly destruktivní pudy. 
Proč by se měl člověk pouštět jen do toho, co se 
mu určitě povede? Zkusit se má všechno. Touto 
cestou jsem zjistila, že zvládnu kynuté knedlíky, 
ale nikdy nejsou tak dobré jako od manželovy 
maminky, že zvládnu mazance a vánočky, ale 
nikdy nejsou tak dobré jako od mojí maminky. 
Že zvládnu koblihy i bavorské vdolečky, ale 
nikdy je neusmažím tak dobře jako můj muž. 
A že zvládnu koláče a koláčky, které naopak 
chtějí všichni jen ode mě. Tak co s tím bagelem? 
Když se hodí kynutý knedlík do vody, dopadne 
to dobře. Když se dá koláč do trouby, taky to 
funguje. Proč nevyzkoušet kombinaci obojího?

Neválet. Kroužit!
Nevím proč, ale recepty se shodují v pou-
žívání sušeného droždí. Tak jsem ho tedy 
použila. Je s ním snadná práce a můžete ho 
mít doma v zásobě. Kvásek snadno vzejde 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Pečivo, které se vaří
Bagel je prý nejběžnějším 
americkým pečivem. Recepty 
se nedokážou shodnout, kdo 
jej do země za Velkou louží 
přinesl. Ale shodují se v tom, že 
mají ty kulaté potvory dlouho 
kynout, pak se vaří a pak teprve 
pečou. No nepovažovali byste 
to za výzvu?
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Americké bagely

a těsto se dalo uplácat elektrickým hněta-
čem jednoduše a elegantně. Osvědčilo se 
mi také vytřít mísu olejem, než jsem do ní 
přehodila vypracované těsto na kynutí. 
Vykynulo a nepřilepilo se ke stěnám.
Vůbec to bylo přátelské těsto, s nímž se 
dobře pracovalo. Americké recepisy navá-
dějí tvořit z těsta válečky a pak je slepovat 
do koleček, aby nebyly moc vidět spoje. 
Doporučuji jednodušší postup – z dílků 
těsta se snadno tvarují kuličky, ty propích-
nu uprostřed a dírku patřičně zvětším. To 
není z mé hlavy – viděla jsem to na videu. 
Pekař napíchl kouli na držadlo vařečky 
a kroužením otvor zvětšil. Asi se to musí 
umět. Po mém prvním zakroužení odletěl 
přetržený polotovar z kuchyně do pokoje. 
Další jsem lehce žonglovala na ukazováč-
ku a šlo to jako po másle. A zase kynutí, 

tentokrát na vále. Zatím jde všechno dobře, 
libovala jsem si, když jsem stavěla hrnec 
s vodou na sporák. 

Na studenou zapomeňte
Jeden z amerických receptů praví vyzkou-
šet dostatečnou vykynutost bagelů před 
vařením. Když, vhozeny do studené vody, 
plovou, můžou se vhodit i do vody vroucí. 
Nedělejte to. Zkusila jsem to na jednom 
kousku a právě ten jeden jediný z celé várky 
se pak ve vroucí vodě srazil. Trouba už to 
nezachránila. Ostatní kousky jsem proto 
netestovala a zvědavě jsem je hodila rovnou 
do vroucí vody – tři dávky po čtyřech. 
Vznášejí se na hladině a ještě trošku zvětší 
objem. Ovšem po vylovení mají tendenci 
lepit se ke všemu, na co je položíte. Nakonec 
se osvědčil pečicí papír natřený olejem. 

Musela jsem také ustoupit od svého oblíbe-
ného pomalého pečení. Trouba se oprav-
du musí vyhřát na 220 °C a pečivo do ní 
zavřít tak na dvacet minut. Při nižší teplotě 
a delším pečení mají kroužky tendenci spíš 
tvrdnout. V nějaké internetové diskusi jsem 
si také přečetla stesky, že bagely v troubě už 
vlastně nenakynuly. Ani jsem to nečekala. 
Zvětšovaly se přece po celou dobu přípra-
vy, takže už před pečením došly z velikosti 
S na XXL. Pec jim dodala jen barvu a křupa-
vost. Vlastně se žádné velké dobrodružství 
nekonalo. Je to jen nezvyk – vařit těsto, 
které se pak má upéct. Příprava vyžaduje 
spoustu času. Ale je to tak dobré! Ať už s kré-
movým sýrem, uzeným lososem a koprem, 
jak velí americké tradice, nebo se šunkou, 
sýrem a rukolou, nebo taky po italsku s moz-
zarellou, rajčaty a bazalkou.

Potřebujeme:
■  7 g sušeného droždí
■  2 lžičky krupicového cukru
■  2 lžičky soli
■  450 g hladké mouky
■  2 lžíce oleje
■  1 vejce
■  300 ml teplé vody
■   trochu oleje na vytření mísy  

a pomaštění papíru
■  2 žloutky na potření
■  sezamová semínka na posypání
■   3 lžíce melasového sirupu nebo  

krupicového cukru do vody na vaření

Postup

Droždí a dvě lžičky cukru zalijeme 100 ml 
teplé vody. Ne horké, ta by kvasnice zniči-
la. Necháme stát asi deset minut, až směs 
začne pěnit. Pak přilijeme ještě 200 ml vody, 
přidáme olej a vejce, vmícháme sůl do mou-
ky, a to celé pak postupně zapracováváme 
do kvásku. Hněteme a hněteme, když už jsou 
suroviny spojeny, hněteme ještě 10 minut. 
Máme pružné, hladké a nelepivé těsto, které 
vložíme do mísy vytřené olejem, přikryjeme 
čistou utěrkou a necháme na teplém místě 
asi hodinu kynout, až zdvojnásobí objem. 
Mezitím si troubu předehřejeme na 220 °C. 
Po vykynutí si na vále těsto rozdělíme na 12 

dílů, vytvarujeme z nich kuličky a z kuliček 
pak kroužky, jak je popsáno výše. Kroužky 
rozložíme na vále, zakryjeme utěrkou a ne-
cháme ještě asi 10 minut kynout. Mezitím 
natočíme do většího kastrolu vodu, rozmí-
cháme v ní cukr nebo sirup a přivedeme 
k varu. Bagely vkládáme do vroucí vody 
po čtyřech, vaříme z každé strany 2 minuty. 
Ve vodě se ještě nafouknou a jejich povrch se 
zpevní. Vyndáme je sítkem z vody a necháme 
uschnout na pomaštěném pečicím papíře. 
I s papírem je pak můžeme přeložit na plechy, 
potřeme rozšlehaným žloutkem a posypeme 
sezamovými semínky. Pečeme asi 20 minut 
dozlatova, necháme je na mřížce vychlad-
nout, teprve pak rozřízneme a podáváme.  
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Je čas:
Nebát se vyzkoušet nové pokrmy 
z artyčoku nebo mangoldu.

Vychutnat si jedlé kaštany 
třeba ve formě horkého krému 
či voňavé nádivky.

Zahřát se zdravou polévkou 
z pórku nebo růžičkové kapusty.

Zařadit do jídelníčku pokrmy 
pikantní chuti s pepřem, kari, 
chilli a zázvorem.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Zajímalo by mě, 
jak mohu reklamovat potraviny 
nakoupené přes internet? 

Na online nákupy se vztahují 
stejná pravidla jako pro nákup 
v kamenných obchodech a jako 
zákazník máte stejná práva. Pokud 
s nákupem nejste spokojeni, měli 
byste při reklamaci postupovat 
podle reklamačního řádu 
provozovatele online obchodu, 
nebo zavolat na zákaznickou linku 
příslušného obchodu. Nejlepší 
je samozřejmě projít si nákup 
rovnou s kurýrem ve chvíli, kdy vám 
potraviny doveze, snadno a ihned 
tak odhalíte třeba nevyhovující 
barvu masa nebo povadlou zeleninu. 
Podrobnou příručku o nakupování 
na internetu naleznete na portálu 
www.bezpecnostpotravin.cz.
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NĚKDO TO RÁD OSTRÉ
Dobrý den,
celkem dobře chápu skutečnost, že se velcí výrobci 
potravin snaží překvapovat novým designem, in-
grediencemi a také chutí svých výrobků. Výjimkou 
není ani Vitana, která je podle mého názoru o krok 
napřed před svými polévkovými konkurenty, přede-
vším díky řadě výrobků bez glutamátů. Tyto polévky 
se jí opravdu povedly a z vlastní zkušenosti, protože 
jsem ochutnal snad všechny, mohu potvrdit, že řada 
z nich předčí produkci kvalitní hospodské úrovně.
Nedávno jsem však v této řadě polévek, která 
se honosí označením poctivá (není to přeci jen 
na hraně marketingu, kam až výrobce může zajít, 
protože naznačuje nepoctivost jiných výrobků?), 
našel i dvě novinky s přívlastkem pikantní – gulá-
šovou a kuřecí. Věren své pověsti gurmána – prů-
zkumníka, nakoupil jsem obě a doma si je připra-
vil. Gulášová mi připadala dost pálivá, ale říkal 
jsem si, že třeba tak to má být a receptura se vrá-
tila k maďarským kořenům. Tak jsem vyzkoušel 
kuřecí a ta pálila, s odpuštěním, jako prase. Prostě 
jinak to vyjádřit neumím a podobně se vyslovili 
i další členové rodiny. Zkusil jsem ji tedy zředit, to 
tedy pálila trochu méně, ale představte si, že jíte 
teplou pálivou vodu. A abych nezapomněl, ve kte-
ré plavaly těstovinové vrtule rozměrů okopírova-
ných snad z leteckého průmyslu.
Musím přiznat, že jsem touto zkušeností byl za-
skočen, protože značku Vitana mám opravdu 
v oblibě. A nakonec jsem si říkal, že chyba je třeba 
ve mně, který nepochopil význam slova pikantní, 
které mě mělo varovat, abych si nákup této polév-
ky rozmyslel. Podíval jsem se tedy do významové-
ho slovníku a tam našel, že pikantní je potravina, 
která má jemně ostrou, výraznou chuť. Tak tedy, 
jemně ostrá chuť to opravdu nebyla. 
A já teď nevím, co si o tom mám myslet. Jaký 
smysl má dávat na trh polévku, která je při pře-
depsaném rozředění prakticky nepoživatelná? 
A ještě ji opatřit nápisem, který láká ke konzu-
maci něčeho jemně ostrého, výrazného, ale pak 
si ve skutečnosti spálíš hubu a potrápíš žaludek.

Mirek Kubečka, České Budějovice

KDO MŮŽE PRODÁVAT?
Dobrý den,
na vašem časopise oceňuji, že se věnuje praktic-
kým radám běžným spotřebitelům. V této souvis-
losti bych měl pro vás tip. Zajímalo by mě, jak je 
to s možností prodávat na trhu houby. Připadá mi 
to totiž jako veliké riziko vzhledem k tomu, že ne-
vím nic o staří hub, jejich skladování a nakonec ani 
o tom, jaký je v tom stánku vlastně houbař.

Jiří Pokorný, Žatec

Děkujeme za námět na článek a slibujeme, že se bu-
deme tomuto tématu v nejbližší době věnovat.

redakce

Bylinka měsíce

Bylinka poetického jména odkazujícího 
k latinskémo archangelus (archanděl) se 
do střední Evropy dostala ze Skandinávie 
ve 14. století. Tato významná léčivá rostlina 
se používá již od středověku, a to převážně 
vnitřně ve formě čajové směsi při potížích 
s trávením (žaludeční neuróze nebo 
nadýmání), při zahlenění dýchacích cest 
a zevně jako antirevmatikum. Jako koření 
se v malém množství (nejvíce 1/2 lžičky) 
přidává do polévek, omáček a salátů, 
ve formě přísady do koupele zase tlumí 
podrážděnou nervovou soustavu a působí 
proti únavě. Mladé jarní výhonky jsou 
zpestřením salátů. Ve středověku byl její 
kořen užíván k odstraňování jedu z lidského 
těla a jako prostředek proti moru.

Andělika lékařská

čtenářská dvoustrana

Říjen
Napsali jste nám na FB

Svět potravin: Kam vy-
razit za mlékárenskými 
produkty?

Co to je „faremní mlékárna“ ? Prosím, 
nepodporujte zmatení pojmů. Nějaký 
pologramot před lety nazval trhy, 
kde prodávají pěstitelé a sedláci, trhy 
„farmářskými“ a bohužel se to rozšířilo. 
V Čechách nebyli nikdy žádní farmáři. Byli 
tu vždycky sedláci, statkáři, velkostatkáři, 
pěstitelé, chovatelé, sadaři atd. Farmáři 
byli vždy jen v anglosaských zemích 
a pojem „farmařů“ byl v Čechách vždy 
používán v negativním smyslu slova pro 
provozy, které bez ohledu na kvalitu pod-
nikají jen za účelem zisku za každou cenu 
(např. farmy kožešinových zvířat).

Svět potravin: Slyšeli jste již o víno-
matu? Co na něj říkáte?

Tak tohle nějak nechápu. Přece víno si 
člověk chce vychutnat a k tomu patří 
i pěkná lahev a její otevření. Mám pocit, 
že tahle společnost míří spíše na ty, 
kterým je jedno, co do sebe „nalejou“, 
hlavně, že je to nějaký alkohol.
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Ryby v jídelníčku: Co je pravda 
a co jen mýty?
Olomoucké tvarůžky  
– zlato z Loštic
Test moštů: Najdeme v některých 
škodlivé látky?
Troufněte si na domácí vánočku

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 23. listopadu

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. 

Eva Francová, která získala velkou popularitu svým 

stejnojmenným blogem Kuchařka ze Svatojánu, 

ve své nové knize přináší recepty, které využívají 

především rostlinnou stravu, jsou zdravé, fi nančně 

nenáročné a hlavně chutné!

www.albatrosmedia.cz

Nová kniha autorky 
populárního foodblogu

pokračování
kuchařského

BESTSELLERU

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

- předplatné za 348 Kč + dárek (kniha v hodnotě 399 Kč) 
- předplatné za 290 Kč (12 čísel za cenu 10) 

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

Tak jako mnozí jiní lidé se sklony k tloušťce 
mám i já zařízení zvané osobní váha. A ta mi 
opět ukázala, že má hmotnost činí bezmála 
osmdesát osm kilogramů. Což je při mé výšce 
a nebezpečném infarktovém věku skutečnost 
alarmující. Dovedlo mě to už po několikáté 
k závěru: musím zahájit redukční dietu.
S dietou mám dlouholeté, tudíž boha-
té zkušenosti. Držel jsem ji mnohokrát. 
A ještě častěji jsem se k ní odhodlával. Řekl 
bych, že na jednu redukční dietu, kterou 
jsem uvedl v život, připadá deset pevných 
odhodlání s ní začít. Že ale tentokrát ne-
zůstalo u pouhého předsevzetí, je nezvrat-
né. Redukuju jubilejní desátý den a ona 
hmotnost, jíž jsem si na počátku minulého 
týdne vytvořil životní rekord, je mi více než 
čtyři kilogramy vzdálena.
Nevím, je-li to už na mně vidět, ale dopnu 
kalhoty, které jsem si nedávno pořídil. A které 
jsem si koupil těsné v pase, abych měl motiva-
ci do nich zhubnout. Včera jsem si také o něco 
snadněji oblékl tmavé sako. Zdaleka jsem se 
v něm necítil tak nacpaný jako předtím. První 
pozitivní výsledky jsou tady.
Při dietě nepoužívám zázračné přípravky 
nabízené na internetu. Držím se tradičních, 
vyzkoušených metod. Jednu z nich jsem vy-
zkoušel na počátku normalizačních let. Ano, 
bylo to k vzteku, ale začal jsem poprvé při-

bývat v době, kdy mě za novinářskou činnost 
v roce 1968 vyhodili z redakce a znemožnili mi 
publikovat. Tenkrát jsem se, perzekuce neper-
zekuce, v pouhých 26 letech, poprvé v životě 
přiblížil na dosah osmdesátikilogramové 
bariéře. Bylo jasné, že ji zdolám, pokud něco 
nepodniknu. To, co jsem podnikl, byla dieta 
zvaná bodová.
Její odpůrci, lidé nezáživní a hubení, kteří 
nevědí, na rozdíl od nás zavalitějších, co je 
hlad, tvrdili, že bodová dieta spočívá v tom, 
že člověk „zbodne“, na co přijde. Nebyla 
to pravda, protože při dietě mohl člověk 
„zbodnout“ jen něco. I když některé potraviny, 
třeba maso, v neomezeném množství, což 
mi vyhovovalo. Zato jiné, například pečivo, 
v množství žádném. Každý druh potravy 
byl ohodnocen množstvím bodů a tabulky 
s bodovými hodnotami poživatin byla má 
oblíbená četba. Ovšem jen do doby, než jsem 
se je naučil nazpaměť. 
Chtěl-li člověk redukovat, nesměl bodů za den 
spolykat víc než čtyřicet. Napoprvé jsem na to 
dbal tak úzkostlivě, že jsem se bodů děsil. 
Některý den se mi stalo, že jsem jich spořádal 
jen sedm. Nebo tři. Nebo nulu. Byl jsem k sobě 
ještě přísnější, než dieta vyžadovala.
Když mě z novin propustili, nemohl jsem 
zavadit o zaměstnání. Estébáky jsem byl 
předvoláván k výslechům, a jako kdybych ne-

věděl roupama co dělat, ještě jsem si k tomu 
hlídal body. Efekt to přineslo kýžený. Dosáhl 
jsem osobního rekordu, ovšem na opačném 
konci hmotnostního rozptylu – dostal jsem se 
na skvělých 67 kilogramů. Právě tenkrát jsem 
vyděsil hubeností jednu známou tak, že se 
ke mně nehlásila. Svůj úděsný zážitek svěřila 
společnému kamarádovi Michalovi. „Buď 
musí být vážně nemocný, nebo chudák nemá 
co jíst,“ řekla mu. „Kdepak,“ oponoval Michal, 
který byl do mých záležitostí zasvěcený, „to on 
jen držel dietu“.
Vzal jsem jí tím iluze o lidech, kteří byli poli-
ticky pronásledováni, když si někteří z nich 
mohou dovolit rozmar redukční diety. Jindy, 
při mé jiné dietě, mi známý řekl: „Nemůžu po-
chopit, že existují chlapi, kteří drží dietu. Leda 
gayové!“ Prohlásil to tak rezolutně, že jsem 
začal pochybovat o své sexuální orientaci.
Při redukční dietě jsem si po překonání 
prvních drastických dnů, kdy je člověk hladem 
deptán, uvědomoval, jak příjemné je cítit se 
lehčí. Teď jsem ve stádiu, kdy se mě euforie 
zmocňuje. Škoda, že netrvá déle než pár týd-
nů, pouze do chvíle, kdy si obtloustlý člověk 
na hubenost zvykne. Jenže naštěstí vím, že 
zase přiberu. A že překonám horní osobní 
váhový rekord. A tak si mohu dietu a rozkoš 
z ní po překonání toho stádia, jež se podobá 
očistci, znovu vychutnávat.  

Rozkoš z redukční diety
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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křížovkakřížovka

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

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

  avíza o nebezpečných 
potravinách ihned poté, 
co jsou odhaleny kontrolou

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

  předplatné s dárkem
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Poctivé české suroviny
a výjimečná chuť

se nemění

pažitka

bez příchuti

laktóza < 0,01%

křen šunka nivačesnek
a jarní cibulka


