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Projezte se 
k vitalitě 

Vařte podle slavných! 
Vojtěch Bernatský, Otakar Brousek ml., Alžbeta Bartošová 
a další prozradili oblíbené rodinné recepty

Jak se šidí  
v našich hospůdkách?

Koláče s tajemstvím
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Test: 
    Dražší kečupy 
          nejsou lepší



testovali jsme pro vás – hladké mouky
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JIHOČESKÝ

NATURENATURE

Neobsahuji nic,
co do poctivého
jogurtu nepatří!
Váš NATURE

Ahoj, jsem poctivý Jihočeský jogurt NATURE od Madety, vyráběný z nejkvalitnějšího mléka. Díky mnohaletévýrobní tradici a zkušenostem madeťáků se stále udržujiv perfektní kondici. Můžeš mě ochutnat v mnoha lahodnýchpříchutích. Tím, že si mě koupíš, podporuješ ryze českoumlékárnu, za což Ti patří velký dík. Přeji Ti dobrou chuť!

jogurt

• V
ys

oký obsah bílkovin •

P
řirozený zdroj vápní

k
u



Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM SOUTĚŽE PENNY 
Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla b) Boni
 
Na dárek se mohou těšit:   Jiří Zedník, Litovel 

Marek Zachariáš, Kdyně 
Petra Sůvová, Olomouc

Chcete si opravdu užít výjimečné okamžiky? Ochutnat speciality 
a  lahůdky mimořádné chuti? Pak  se nechte vtáhnout do  světa 
značky  Selection.  Exkluzivní  značky  pro  výjimečné  okamžiky. 
Se  značkou  Selection  je  vždycky  důvod  k  oslavě.  Vysoká 
gastronomie na Vašem stole z PENNY. 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:
Jak jsou v Penny Marketu označené výrobky, které jsou bez zbytečných 
éček a chemie?
a) Symbolem žluté hrušky
b) Symbolem červeného srdce
c) Symbolem zeleného jablíčka

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, čím potěšit své blízké? Objednejte 
jim předplatné časopisu Svět potravin a ještě 
pro ně získáte atraktivní bonus. Na webových 
stránkách naleznete objednávkový formulář, 
dárkový poukaz i nabídku dárků, ze které 
můžete vybrat ten nejvhodnější.

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

si prohlédněte na našich webových stránkách.

Pravidelní návštěvníci rubriky Aktuality 
se ve světě gastronomie neztratí. Jejím 
prostřednictvím se můžete seznámit 
s nejčerstvějšími událostmi z naší republiky 
i ze zahraničí. Neunikne vám žádná významná 
gastronomická akce, zjistíte, které restaurace 
právě frčí, jak se orientovat na trhu potravin 
a dozvíte se třeba i to, jaké akce pro 
zákazníky chystají některé supermarkety.

Jaké provozovny musela inspekce dočasně 
uzavřít a proč? Které výrobky byly staženy z trhu? 
A kde je vrátit, pokud jste je předtím zakoupili? 
Odpovědi nejen na tyto otázky získáte v rubrice 
Nebezpečné potraviny.

Hledáte novou inspiraci pro ozvláštnění 
domácího jídelníčku? Pokud ano, tak si 
rozklikněte rubriku Recepty. Můžete vyzkoušet 
např. fantastická obalovaná jablíčka z kuchyně 
jihotyrolských farmářů nebo nápadité rakety 
podle drůbežářů z Klatov.

Časopis Svět potravin naleznete i na fa-
cebooku! Staňte se naším fanouškem 
a budete jako první vědět o nebezpeč-

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

Najdete na webu
www.svetpotravin.cz

s končícím starým rokem a nástupem nového jsme 
zvyklí bilancovat, zamýšlet se nad tím, co se nám 
podařilo a co se naopak nepovedlo. Také si plánujeme 
věci příští, někteří při tom zůstávají nohama na zemi, 
jiní si stavějí vzdušné zámky. Jak se dočtete v rubrice 
Zaostřeno, nejrůznější předsevzetí si dává až 
70 procent lidí, jen 12 procent z nich však ve své snaze 
vytrvá. I proto je dobré si před sebe stavět jen mety, 
které jsme schopni skutečně zdolat. Takovým cílem se 
může stát třeba změna jídelníčku. Pokud se vám tato 
myšlenka zalíbila, nalistujte si již zmíněnou rubriku. 
Vsadíte-li na námi doporučené potraviny, máte šanci 
se v roce 2016 naladit na vlnu vnitřní pohody, nahodit 
mozek do vyšších obrátek a zapracovat na svém půvabu. Ale správně zvolené 
poživatiny dokážou i mnohé další povedené kousky, třeba nás příjemně zahřát 
v mrazivém počasí.
Příchod nového roku bývá neodmyslitelně spojován také se zábavou a hojností 
jídla. Svou domácí slavnostní tabuli nebo švédský stůl si můžete doplnit 
některými z výrobků, které se právě dostávají na pulty obchodů. Inspiraci 
naleznete v rubrice Novinky na trhu. A patříte-li k těm, kteří během stolování 
rádi sáhnou po kečupu, tak vězte, že ty dražší nemusejí být lepší. O kvalitě 
těchto oblíbených dochucovadel se dozvíte v našem velkém testu.
Pokud se coby gurmáni rozhodnete trávit sváteční chvíle nebo zimní dovolenou 
na horách, pak si určitě přečtěte článek Dobré chutnání a pěkné lyžování, který 
vás pozve nejen na alpské sjezdovky, ale také do tamních vyhlášených restaurací.
Okamžiky, kdy jeden rok střídá druhý, dávají také příležitost k poděkování vám, 
našim čtenářům, za přízeň, kterou nám projevujete, za vaše dopisy a maily i za milé 
telefonáty. My vám naopak slibujeme, že i v roce 2016 se budeme snažit, aby se vám 
časopis Svět potravin líbil a přinášel vám zajímavé články s trochou poučení i zábavy.

Hodně štěstí a zdraví do roku 2016 přeje
Tamara Dobrovolná, editorka

www.svetpotravin.cz 3

JIHOČESKÝ

NATURENATURE

Neobsahuji nic,
co do poctivého
jogurtu nepatří!
Váš NATURE

Ahoj, jsem poctivý Jihočeský jogurt NATURE od Madety, vyráběný z nejkvalitnějšího mléka. Díky mnohaletévýrobní tradici a zkušenostem madeťáků se stále udržujiv perfektní kondici. Můžeš mě ochutnat v mnoha lahodnýchpříchutích. Tím, že si mě koupíš, podporuješ ryze českoumlékárnu, za což Ti patří velký dík. Přeji Ti dobrou chuť!

jogurt

• V
ys

oký obsah bílkovin •

P
řirozený zdroj vápní

k
u

Vysoká gastronomie na Vašem stole.
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Přečtěte si
Moje domácí kuchyně
Nejčastější  otázka,  kte-
rou  Zdeněk  Pohlreich 
dostává,  zní,  jestli doma 
vaří.  „Ano,  vařím  a  rád, 
i  když  jako  každý  mám 
několik jídel, která vařím 
pořád  dokola.“  Ta  nej-
oblíbenější  předkládá 
v  nové  kuchařce.  Kniha 
obsahuje  72  nápaditých 
receptů  pro  každý  den 
od  snídaně  po  večeři 
z  běžně  dostupných  su-
rovin.  Snímky  pokrmů 
doplňují privátní fotogra-
fie, které autor doprovodil  texty o  tom,  jak žije, co má rád 
a o čem pro něj  život vlastně  je. Součástí publikace  je ob-
rázkový obsah s QR kódem pro snadné načtení nákupního 
seznamu chytrým telefonem. Vydala Sevruga za 399 Kč.

Rodinná kuchařka
Máte  možnost  ochutnat 
jídla podle nejoblíbeněj-
ších receptů rodiny Hali-
ny  Pawlowské.  Všechny 
pokrmy  autorka  sama 
uvařila  a  jak  bývá  jejím 
dobrým  zvykem,  také 
okořenila  příběhy  a  fo-
tografiemi  z  rodinných 
alb. „Naučila jsem se va-
řit  podle  svých  předků. 
Většina  z  nich  se  dožila 
velmi  vysokého  věku, 
většina z nich byla vyhlá-
šenými labužníky a větši-
na z nich byla nádherně 
štíhlá!“  glosuje  H.  Paw- 
lowská. Recepty z oblíbeného pořadu U Haliny v kuchyni se 
můžete  inspirovat  v  celkem  21  kapitolách. Vydal Albatros 
Media za 399 Kč.

Pražská kuchařka
Díky  zachycení  pomy-
slného  zlomku  času  by 
tato objemná kniha plná 
fotografií,  příběhů  a  re-
ceptů  měla  ukázat  sou-
časníkům, ale i těm, kteří 
přijdou  po  nás,  jak  lidé 
v  určité  době  pracovali, 
smýšleli,  jak  vypadali 
a  především,  co  vařili. 
Téměř 700 stran, 700  fo-
tografií,  90  příběhů,  50 
receptů  z  vyhlášených 
restaurací,  včetně  jídel-
ních  lístků  významných 
státních návštěv a receptů pokrmů z Pražského hradu, nabí-
zí tato exkluzivní kniha autora Romana Vaňka poprvé široké 
veřejnosti. Vydal Prakul za 999 Kč.
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emFestival gastronomie 14. až 17. ledna

Pokud se řadíte k milovníkům dobrého jídla, pak 
byste si neměli nechat ujít RegFoodFest, který se 
uskuteční již počtvrté v rámci veletrhů cestovního 
ruchu GO a REGIONTOUR na brněnském 
výstavišti. Gastronomický festival nabídne 
speciality z různých českých a moravských krajů, 
ale také ze zahraničních kuchyní.

Za čokoládou do Liberce 21. až 23. ledna
„Čokoholici“ se ocitnou ve svém živlu, 
když navštíví Čokoládový festival v OC 
Forum Liberec. Akce je jedinečnou 
událostí pro všechny milovníky této 
laskominy i dalších cukrovinek, kteří 
si chtějí pochutnat i pobavit se. Těšit 
se můžete na workshopy, degustace, 
stánkový prodej, výstavu historie 
čokolády a na mnoho dalšího.

Vína z celé planety 28. ledna
Již 16. ročník výstavy vín a destilátů ze všech 
koutů světa se uskuteční v paláci Žofín v Praze. Vý-
stava nabídne několik stovek druhů vín, originální 
barové prezentace a ochutnávky destilátů, tradič-
ních i netradičních míchaných nápojů a odborné 
přednášky. Součástí akce bude i 2. ročník somme-
lierské soutěže Premier Prix de Sommelier.

kalendárium

Svatební dort roku 2016 10. ledna
Finále cukrářské soutěže v kategoriích 
Svatební dort roku, Svatební design dortu, 
Svatební sada cupcakes, Čokoládové pralinky, 
Fashion skulptura, Modelace cukrových květin 
a Juniorský hudební dort se můžete zúčastnit 
v Praze v Clarion Congress Hotelu Prague. 
Velkolepá událost nabídne mj. ochutnávku 
dortů, prodejní stánky a inspirativní workshopy.

Na tříkrálovou degustaci více než 35 druhů vín 
z vlastní produkce a pravou moravskou zabijačku zve 
vinařství U Kapličky v Zaječí na Břeclavsku. Příchozí 
čeká neomezená konzumace mladých vín, gurmánské 
zážitky, bohatá tombola, dárkové koše pro fajnšmekry 
s domácími uzeninami či sýry a pochopitelně i skvělá 
zábava s cimbálovou muzikou.

Domácí vepřové hody 8. až 10. ledna

prosinec až ledenBetlém z másla
Originální betlém z másla je k vidění 
v Malém máslovickém muzeu másla. 
Pokud chcete toto dílo z netradičního 
materiálu spatřit na vlastní oči, pak expozici 
v obci ležící cca 18 km severně od hlavního 
města navštivte kteroukoli sobotu nebo 
neděli od 10 do 12 hodin a od 13 do 16 
hodin, o Vánocích je otevřeno každý den.
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Na Nový rok pěkně zostra
Tradice velí, že bychom si na Nový rok měli dopřát čočku na kyselo. 
Díky tomuto pokrmu si prý zajistíme dostatek peněz pro příštích 
366 dní. Aby luštěninový oběd či večeře nebyly fádní, je příhodné 

sáhnout po lahodné uzenině. Dobrou volbou 
mohou být Kuřecí ďábelské párečky s pří-

chutí Chorizo, které vyrábí Drůbežářský 
závod Klatovy. Tyto pikantní párky 

obsahují 90 % kvalitního kuřecího 
masa z prsních a stehenních řízků. 
Balení o hmotnosti 240 g s osmi 
nožkami pořídíte za 29,90 Kč. 

Kvinteto lahodných sýrů
Nevšední chuťový zážitek i pokochání pro oko nabízí noblesní dár-
ková kazeta  s pěti  vybranými  lahodnými sýry Président. Na  své 
si přijdou nejen milovníci krémových výrobků s ušlechtilou plísní 
na povrchu, ale  i  ti, kteří dávají přednost spíše voňavému emen-
tálu  nebo  kozímu  sýru.  Ať  už 
si  jakýkoli  z  nich dopřejete  sa-
motný,  s  vybranými  víny  nebo 
s čerstvým křupavým pečivem, 
vždy  si  skvěle  pochutnáte. 
V  obchodech  naleznete  i  dal-
ší  typy  dárkových  kazet 
Président  o  různé 
gramáži.  K  dostá-
ní  jsou  za  dopo-
ručenou  cenu 
od 199 do 399 Kč.

Na zdraví i pro hezké chvíle
Nejen dlouhé zimní večery, ale i každé 
posezení  s  přáteli  či  rodinné  stolo-
vání  si  můžete  zpříjemnit  sklenkou 
kvalitního  vína.  Dáváte-li  přednost 
bílému,  pak  se  nechte  zlákat  vínem 
Del Rios Vineyard Chardonnay 
Victoria. Pro znalce a příznivce čer-
vených  druhů  je  zase  určeno  vy-
hlášené  Chateauneuf Du Pape, 
které  se  díky  své  luxusní  plné 
chuti  stane  šperkem  každé  slav-
nostní tabule. Láhev bílého moku 
o  objemu  0,75 l  koupíte  v  Tescu 
za  199,90 Kč,  za  červené  Cha-
teauneuf Du Pape o shodném ob-
sahu zaplatíte 599 Kč.

Bez veky to zkrátka nejde
Jaké by to bylo loučení se starým rokem, kdyby na slavnostně pro-
střeném stole chyběly poctivé salátové chlebíčky? Bram-
borový salát si nachystáme nejraději domácí, který si 
patřičně vyladíme podle potřeb vlastních chuťových 
buněk. Ale ani ten nejlépe vymazlený bez dobře 
upečené veky k přípravě skvělých chlebíčků 
nestačí. Ovšem s vekou z pekáren Pe-
nam vytvoří, a to nejen na Silvestra, 
vždy  tu  správnou  dvojku!  Přibliž-
ná  cena  jednoho  kusu  o  gramáži 
360 g činí 18,90 Kč.

Fešácký Křemešník na prkénku
Na to, že kostelecké salámy dostávají od výrobce 
pohledný kabátek, si zákazníci  již zvykli. Mnozí 
je  ve  vkusných  dárkových  baleních  dokonce 
věnují  oslavencům,  kteří  právě  neholdují 
bonboniérám,  k  různým  výročím  či  jiným 
příležitostem.  Tentokrát můžete  svým  blízkým 
udělat  radost  Křemešníkem na dřevěném 
prkénku.  Nápadité  balení,  jemuž  dominuje 
kostelecký  fermentovaný  salám  s  ušlechtilou 
přírodní  plísní  na  povrchu  o  hmotnosti  380 g, 
nabízí v limitované sérii Tesco.

Stačí ohřát a oběd je na stole
Vyzkoušejte Vepřové na paprice a vychutnejte si dostatek masa v la-
hodné omáčce od firmy Vesko. Milovníkům hub pak výrobce nabízí 
Vepřové na žampionech.  Pokud máte  v  oblibě drů-
bež, nenechte si ujít Krůtí maso 96 %. Lze ho nakrá-
jet  na  plátky  a  se  zeleninou  si  ho  vychutnat 
na chlebu, nebo si ho můžete ohřát a po-
dávat  s  vařenými  bramborami.  Kon-
zervované  pokrmy  Vepřové  na  pap- 
rice,  Vepřové  na  žampionech  a  Krůtí 
maso 96 % Veseko zakoupíte v Kauflan-
du za cenu nepřesahující 45 Kč.

Smlsněte si na veleještěrech
Pro malé i velké nadšené paleontology připravila společnost HARIBO 

želatinové  cukrovinky  nových  ovocných 
příchutí  a  tvarů  připomínajících  dávné 
veleještěry a ptakoještěry. V balení HARIBO 
Dinos  lze  nalézt  šťavnatého  tyranosaura, 
triceratopse,  brontosaura,  stegosaura 
či  pterodaktyla  a  další.  Objevujte  druhy 
pravěkých obřích živočichů s příchutí maliny, 
citronu,  jablka, melounu,  broskve  a  jahody. 
HARIBO Dinos jsou k dostání ve 100 g balení 
za doporučenou cenu 19,90 Kč.

novinky na trhu
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Když vroubek, tak „pořádnej“
Na  scénu  přicházejí  Lay’s  Maxx  v  novém, 
atraktivnějším  balení.  Tato  řada  chipsů 
z opravdových brambor s extrémně hlubokými 
vroubky,  díky  kterým  na  nich  uvízne mnohem 
více koření,  se navíc  rozrůstá o novou variantu 
Chicken wings – kuřecí křidélka. K příchutím 
Salted,  Paprika  a  Cheese&Onion  tak  přibyla 
další, která uspokojí všechny mlsaly. Lay’s Maxx 
70 g jsou v prodeji v  sítích hyper- a supermarketů 
za doporučenou prodejní cenu 23,90 Kč a Lay’s 
Strong 140 g za 34,90 Kč.

www.svetpotravin.cz6
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Na chlebu s máslem a medem si již pochutnávají děti z těch mateřských škol a prvního stupně 
základních škol, které se zapojily do kampaně Medová snídaně. Akci připravilo Ministerstvo země-
dělství (MZe) ve spolupráci s Českým svazem včelařů. Při snídaních dostávají děti chléb a máslo 
oceněné značkou kvality Regionální potravina a med od českých včelařů. Ministerstvo předpo-
kládá, že akce bude pokračovat i v dalších letech. Školy bude MZe s nabídkou účasti oslovovat po-
mocí oborových médií a mailem. Už nyní je na stránkách http://eagri.cz/public/web/mze/ možné 
se přihlásit kliknutím na záložku Medová snídaně s Ministerstvem zemědělství.

Medové snídaně pro žáky

Chutné a zajímavé národní pokrmy nejen z kuchyně USA, ale také z italské, francouzské, indické a mexické 
si mohou dopřávat děti, které se stravují ve školních jídelnách. Ovšem pouze v těch, jež se nechaly inspi-
rovat publikací Školní obědy ze všech koutů světa vydanou společností Unilever. Pět kompletních 
obědových menu zahrnuje polévku, hlavní chod, salát a dezert. Každý recept označený logem Vím, co jím 
je certifikovaný, splňuje přísná kritéria vycházející z mezinárodních výživových doporučení a je doplněný 
informacemi o výživových hodnotách i obsažených alergenech. Publikaci lze zdarma stáhnout na adrese: 
http://www.unileverfoodsolutions.cz/recepty.

Světové pokrmy ve školních jídelnách

Vinselekt Michlovský vyhrál se svým Ryzlinkem vlašským 2009 výběr z bobulí titul absolutního šampiona 
na 10. ročníku izraelské soutěže Terravina. V Izraeli se moravským vinařům tradičně daří. Michlovský už 
vyhrál v roce 2008. Vítězství v minulosti získali Štěpán Maňák, Vinařství Čech a Mikrosvín Mikulov. V soutěži 
bylo letos 500 vín z 22 zemí světa. Celkem vezou z Izraele vinaři z Moravy deset zlatých a 11 stříbrných 
medailí. „Za deset let existence Terravina vyhrála vína z České republiky rovnou polovinu, tedy pět ročníků,“ 
uvedl Luboš Bárta, který zasedal v porotě. Soutěž Terravina byla posledním kláním vinařů v roce 2015, která 
se konala pod patronátem mezinárodní vinařské organizace OIV.

Vinselekt Michlovský vyhrál soutěž v Izraeli
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co se kde šustne

Subway, významný světový řetězec restaurací rychlého občerstvení, zavádí od roku 2016 
přísnější politiku omezování antibiotik podávaných zvířatům. Oznámení přišlo krátce 
předtím, než měla být společnosti doručena petice se stovkami tisíc podpisů žádající ukončení 
používání těchto látek v chovech zvířat u dodavatelů. Kvůli narůstajícímu tlaku ze strany 
zákazníků činí obdobná rozhodnutí stále více subjektů. Ačkoli tento trend odstartovaly 
společnosti Chipotle a Panera Bread, známé etickým přístupem k hospodářským zvířatům, 
přidal se také např. McDonald’s. Čím více obřích společností upřednostní etičtější zdroje, tím 
více dodavatelů se bude muset přizpůsobit, nebo riskovat ztrátu zákazníků.

Subway omezuje antibiotika

Zámecké vinařství Bzenec obnovilo po 15 letech produkci sektu. Jihomoravský Bzenec 
je s výrobou tohoto nápoje spjatý historicky. První šumivá vína odtud putovala k zá-
kazníkům už v 19. století. Tato tradice se odráží i v názvu nového výrobku: Sekt 1876. 
Výroba nápoje je ruční a zabere dva roky. Jen nakvášení v lahvích trvá 14 měsíců. 
Láhve s bzeneckým mokem poputují do restaurací a k privátní klientele. Zámecké vi-
nařství Bzenec počítá s roční produkcí 14 000 láhví ročně a v nejbližších letech se jejich 
počet zřejmě měnit nebude. Sekty v ČR produkuje ještě pět větších firem, nejznámější 
je Bohemia sekt.

Sekt z Bzence hlásí návrat

www.svetpotravin.cz 7
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Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock

Poměrně příznivé zhodnocení stavu v tu-
zemských stravovacích zařízeních vyplývá 
ze zkušeností pracovníků České obchodní 
inspekce (ČOI), kteří se při svých kontrolách 
převážně soustřeďují na poctivost prode-
je. Hygienu provozovny, kvalitu 
pokrmů či nápojů 
a jiné záležitosti ze 
zázemí podniků 
mají pod palcem jiné 
instituce, např. hygi-
enické stanice, Státní 
zemědělská a potra-
vinářská inspekce, 
Státní veterinární správa 
či živnostenské úřady.

Tři velcí hříšníci
Domněnky, že nás v restauraci jistojistě 
„oberou“, pramení, což je zdánlivě pro-
timluv, právě z výsledků kontrol. Jednak 
se k nám z médií dostávají především in-
formace o průšvizích, kdežto zpráv o těch, 
kteří prošli s čistým štítem, je jako šafrá-
nu. Další příčinu představuje skutečnost, 
že inspektoři vyrážejí do provozoven větši-
nou na základě podání stížnosti nespoko-
jených, či jinak motivovaných zákazníků. 
Nechme však promluvit čísla: při zhruba 
třech tisícovkách kontrol provedených 
za prvních deset měsíců roku 2015 bylo 
uděleno cca 1100 pokut, což se jeví jako 
alarmující. Vesměs však šlo o drobné pro-
hřešky typu chybějících informací o ceně 

zboží a služeb či o zákonem předepsané 
úředně ověřené váhy. Jen ve 300 pří-
padech byla pokuta vyšší než 2000 Kč. 

Větší hříšníci byli za dané 
období tři. Dva pražští za-

platili za nepoctivost při 
prodeji pokutu 60 000 
a 50 000 Kč, třetímu, 
tentokrát z Plzně, 
stejný prohřešek 
vynesl padesátiti-

sícovou sazbu.

Horor se nekonal
Když jsme s inspektory vyráželi na kon-
trolu jedné z restaurací na pražském 
Jižním Městě, netušili jsme, co nás čeká. 
Na moji otázku, co spotřebitel ve své 
stížnosti adresované ČOI na provozovně 
konkrétně kritizoval, odpověděla kontro-
lorka stručně, zato výstižně: „Všechno!“
Moje vize sice pracovního, ale záro-
veň příjemného odpoledního pose-
zení s dobrým jídlem se rázem pro-
měnila v hororovou předtuchu.
Jenže v restauraci, kde to voní indickými 
a bangladéšskými pokrmy, se mi líbí. Na rozdíl 
od kontrolorů se můžu nechat unášet 
vlastními pocity a dojmy. Jelikož podle plánu 
přicházím do restaurace až krátce po nich, 
usedám, opět podle předchozí dohody, 
ke stolku poblíž. Chci slyšet, jak kontrola 
probíhá, zároveň k ní nejsem oprávněná, 
takže se jí přímo účastnit nemohu. Děj věcí 
příštích se dá shrnout do následující zkratky: 
kontroloři sehrávají scénku kolegů na pracov-
ním obědě tak dobře, že by se za ni nemuseli 
stydět ani protagonisté populárních seriálů. 
Nic nenasvědčuje, že hlavní hrdinové jsou 
inspektoři ČOI. Jídlo i nápoje mají na stole 
a aniž by se jich dotkli, srovnávají účet. Já 
si mezitím pochutnávám na vynikajícím 
pokrmu, kterého je tolik, že ho ani nedojím.

Se šizením v českých, morav-
ských a slezských hospůd-
kách, restauracích, barech 
i nejvybranějších podnicích 
to není vůbec tak zlé, jak by si 
mnozí mohli myslet. Ale po-
chopitelně existují i výjimky, 
na které si jako spotřebitelé 
musíme dát pozor.

potravinová policie

Jak se šidí  
 v našich hospůdkách?
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Chybělo jen měřidlo
Následuje chvíle, kdy se moji průvodci 
legitimují. Za přítomnosti obou majitelů 
restaurace a zároveň jednatelů společ-
nosti, kteří jsou velice vstřícní, násle-
duje kontrola míry rozlévaných nápojů 
v cejchovaných nádobách sloužících 
k přeměření objemu, dále porovnání 
hmotnosti pokrmů s hodnotami uvede-
nými na jídelním lístku, kontrola správ-
nosti údajů na vyžádaném účtu a dalších 
náležitostí, které má ČOI v kompetenci. 
Jediný prohřešek, na nějž inspektoři 
narážejí, je chybějící váha, tedy přesně 
řečeno úředně ověřené měřidlo k pře-
vážení podávaného pokrmu, na němž 
by si hosté v případě zájmu mohli ověřit 
správnou hmotnost své objednané porce. 
Mě naopak zaujme skutečnost, že rozlévané 
nápoje, tedy „panák“ vodky a půllitr piva 
měly dokonce přes míru. Ani to ale inspek-
tory neobměkčí a jak vyplyne z písemného 
Protokolu o kontrole, za chybějící váhu 
ukládají provozovatelům spolu s tisíciko-

runovým správním poplatkem pokutu. 
Vše probíhá v klidu, majitelé s uděleným 
postihem souhlasí, což stvrdí svými 
podpisy. A mně jen vrtá hlavou, jaký byl 
skutečný důvod, který vedl autora stíž-
nosti adresované ČOI k jejímu sepsání…

Nejčastější prohřešky
Právě chybějící úředně ověřené měřidlo k pře-
vážení pokrmu bývá jedním z nejčastějších 
drobnějších hříchů, jichž se majitelé stravo-
vacích zařízení dopouštějí. Leckdy, většinou 
v případě cizinců, o této povinnosti ani nevědí, 
což je ale před bedlivými inspektory neomlou-
vá. Při kontrolách však pracovníci ČOI narážejí 
i na nepoctivost při prodeji v podobě nedodr-
žení míry nápojů a hmotnosti jídla, odhalují 
případy, kdy spotřebitel není předem sezná-
mený s cenami pokrmů a nápojů, zjišťují nedo-
statky v účtování. Především v Praze a v Zápa-
dočeském kraji se pak setkávají s diskriminací 
cizinců, kdy jim jsou personálem předkládány 
odlišné jídelní lístky než našincům, pochopi-
telně s vyššími cenami. Nekompromisní jsou 

rovněž v případech účtování tzv. obslužného, 
tedy jakéhosi  vynuceného „dýška“, které 
nemá oporu v zákoně. Mívá podobu dovět-
ku v jídelním lístku, z něhož vyplývá, že si 
host za obsluhu připlatí třeba deset procent 
z ceny zkonzumovaných pokrmů a nápojů.

Účinná zbraň: Více se nevracet
A jakou máme šanci na obranu jako spotře-
bitelé? Nejlépe uděláme, když vše řešíme 
ihned. „Reklamaci poskytnuté služby je 
třeba uplatnit okamžitě, což znamená vyt- 
knout vady, když zákazník zjistí, že nedostal 
to, co si objednal, je šizen na množství jídla, 
míře nápojů nebo že účet není v pořádku. 
Každá stížnost by měla být uplatněna u ma-
jitele nebo provozovatele podniku, a pokud 
není řešena vůbec nebo v zákonem stanove-
ném termínu, má spotřebitel možnost podat 
podnět ke kontrole místně příslušnému 
orgánu dozoru,“ radí Miloslava Fléglová z tis-
kového oddělení ČOI a dodává, že největším 
trestem pro každého nepoctivce je, když 
se do jeho podniku již nikdy nevrátíme. 

potravinová policie

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE 
v provozovnách veřejného stravování kontroluje:
•   Oprávnění k podnikání/označení provozovny
•   Informační povinnosti (informace o podmínkách a rozsahu poskytovaných služeb, 
o ceně nabízeného zboží nebo služeb…)

•   Dodržování deklarované míry nápojů/hmotnosti pokrmů
•   Správnost účtování cen, s nimiž byl spotřebitel vhodným způsobem seznámen
•   Vydání dokladu se všemi náležitostmi na vyžádání
•   Používání úředně ověřených měřidel, pokud ověření podléhají, případně zda odpoví-
dají zvláštním právním předpisům nebo schválenému typu

•   Dodržování zákazu užití nekalých obchodních praktik
•   Dodržování zákazu diskriminace spotřebitele
•   Formální náležitosti přijímání a vyřizování reklamací
•   Pravost kolků u tabákových výrobků a režim jejich prodeje
•   Pravost kontrolních pásků u lihovin
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Věříme českým 
značkám 
Logo  Nejdůvěryhodnější  značka  mohou 
po dobu jednoho roku využívat společnos-
ti, jejichž značky vnímají tuzemští spotře-
bitelé jako věrohodné. Průzkumu skupiny 
Atoz Marketing se zúčastnilo na 4000 lidí, 
kteří  hodnotili  téměř  750  značek  našich 
i zahraničních výrobců. České značky byly 
celkově  zvoleny  coby  nejdůvěryhodnější 
ve 23 ze 40 produktových kategorií. Např. 
tuzemská  Kofola  porazila  jednu  z  nej-
silnějších  světových  značek  Coca-Colu, 
lídrem  kategorií  dehydratovaných  výrob-
ků  a  koření  se  stala Vitana,  91 %  z  dotá-
zaných pak hlasovalo pro značku Madeta 
Jihočeské máslo.

Falešný poplach 
WHO
Zpracované maso, např.  šunka či  slanina, 
patří spolu s tzv. červeným masem na se-
znam karcinogenů. Ve své zprávě to uvedla 
Světová  zdravotnická  organizace  (WHO). 
Český svaz zpracovatelů masa  (ČSZM) ale 
považuje její tvrzení za poplašné a neob-
hajitelné. „V oblasti spotřeby potravin ne-
lze hodnotit každý jednotlivý faktor z hle-
diska jeho vlivu na riziko vzniku karcinomů 
bez  ohledu  na  další  skutečnosti,  jakými 
jsou např. zdravotní stav, věk či životní styl 
konzumentů,“  uvádí  ČSZM,  který  zastává 
názor,  že  „červené“  a  zpracované  maso 
patří do vyváženého jídelníčku, jelikož jsou 
zdrojem hodnotných bílkovin a organizmu 
dodávají i vitaminy a minerální látky.

Javorový sirup 
frčí i u nás
Javorový sirup, přírodní sladidlo z mízy kanad-
ských javorů, se stává nedílnou součástí naše-
ho jídelníčku. Za zvýšenou poptávkou stojí zá-
jem o zdravý životní styl. Tento trend potvrzují 
i  prodejní  čísla  společnosti  Tesco.  „Javorový 
sirup  je  zdravá alternativa bílého cukru,“ 
vysvětluje Zuzana Pavelková Šafářová, dieto-
ložka  a  výživová  poradkyně.  Javorový  sirup 
je ceněný také díky svým léčebným účinkům, 
pomáhá při detoxikaci organizmu, používá se 
jako  podpůrný  prostředek  při  očistných  kú-
rách. Ale i zde platí, že nic se nemá přehánět. 
„Pokud  chcete  redukovat  svou  hmotnost,  je 
nezbytné  hlídat  celkové množství  jakéhokoli 
sladidla,“ dodává dietoložka.

Aby děti 
nehladověly
Zaplatit  dítěti  obědy  ve  školní  jídelně  je 
pro  většinu  z  nás  samozřejmost.  Existují 
však rodiče, kteří si to kvůli své těžké život-
ní situaci nemohou dovolit. Potřebným dě-
tem ze  sociálně  slabých poměrů pomáhá 
společnost  Women  for  Women  prostřed-
nictvím projektu Obědy pro děti. Finanční 
podporu  poskytuje  po  posouzení  žádosti 
rodičů,  většinou  osamělých  matek,  ale 
i otců – samoživitelů, přímo školám na zá-
kladě darovací smlouvy. Tímto způsobem 
je zaručené, že se obědy dostanou oprav-
du k dětem, a nehrozí,  že by pomoc byla 
jakkoli  zneužita.  Kupříkladu  v  uplynulém 
školním roce projekt pomohl 2092 žákům 
ze 458 základních škol.

Ceny potravin 
stoupají 
Světové  ceny  potravin  se  v  říjnu  zvýšily 
oproti  září  o  3,9 % a  zaznamenaly nejvý-
raznější nárůst od června 2012.  Uvedla 
to  Organizace  spojených  národů  pro  vý-
živu a zemědělství  (FAO). Nejvíce „posko-
čil“  cukr,  jehož  ceny kvůli  silným dešťům 
v Brazílii a obavám ze sucha v Indii a Thaj-
sku vzrostly o 17,2 %. FAO též snížila před-
pověď  sklizně  obilovin  v  sezoně  2015/16 
na  2,530 miliardy  tun  z  dosavadního  od-
hadu 2,534 miliardy tun. Naopak FAO zvý-
šila odhad produkce pšenice o 1,4 milionu 
na 736,2 milionu tun. Světové zásoby obi-
lovin  jsou na dostatečné úrovni a  zásoby 
pšenice nejvyšší za 15 let.

Na nebi 
za příplatek
České aerolinie (ČSA) zrušily bezplatné občer-
stvení na palubách letadel. Pro ČSA úsporné 
a pro většinu cestujících nepříjemné opatření 
se dotklo pasažérů v ekonomické třídě s vý-
jimkou  dálkových  linek  do  Soulu  a  Almaty. 
V byznys třídě se občerstvení dále podává bez 
omezení. Dopřát si ho však mohou i cestující 
z  ekonomické,  tedy  pokud  si  připlatí.  Stu-
dené menu je vyjde na 8 eur, za teplé vydají 
o 4 eura více. Zároveň mají možnost koupit si 
nápoje nebo drobné občerstvení, např. čoko 
tyčinky či bramborové chipsy. Tento krok do-
pravce zdůvodňuje i tím, že chce zákazníkům 
dopřát kvalitní stravu, která se dříve servíro-
vala jen v byznys třídě…

palec nahoru, palec dolů
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Příchod nového roku vyvolává nutkání dát si předsevzetí. Činí prý tak až 
70 % lidí. Známé je i to, že jen 12 % vytrvá, ostatní se pak většinou trápí nad 
vlastním selháním. Pro tentokrát si proto neklaďme nereálné cíle, přestaňme 
se zabývat myšlenkami na radikální zhubnutí, pravidelné návštěvy fitka či jiné 
nedosažitelné mety a zaměřme se na to jak zvýšit svou vitalitu, ale i půvab 
pomocí vhodných potravin. Není to cesta nijak složitá, a tudíž nereálná. 
A abychom se cítili skvěle už nyní v zimním nečase, přidáváme tipy na jídla, 
která nás příjemně zahřejí.

Do roku 
   2016 
              s novým 
     jídelníčkem

zaostřeno
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Projezme se 
k dobré náladě, 
důvtipu a kráse

Na přelomu letopočtu máme příleži-
tost, možná i dobrý důvod, zamyslet 
se nad svým dosavadním jídelníčkem 
a především ho změnit či upravit tak, 
abychom se díky uvážlivě zvoleným 
potravinám cítili svěží a spokojení.

Nalaďme se na šťastnou vlnu
Dobrá nálada činí okolní svět mnohem 
hezčí. Dopracovat se k ní můžeme i s při-
spěním potravin, které náš mozek přimě-
jí, aby produkoval více serotoninu, tedy 
látky nazývané hormon štěstí. Pravda, 
do této skupiny se řadí některé potraviny, 
které zcela neodpovídají zásadám zdravé 
výživy jako čokoláda, červené maso 

a třeba i alkohol, jehož příjem ale radíme 
omezit, nebo se ho zcela zříci. Štěstí, 
uvolnění a radost lze totiž nacházet 
i v méně rizikových poživatinách obsahu-
jících aminokyselinu L-tryptofan, která je 

k tvorbě 
serotoninu 
nezbytná. Tělo si do pohody nala-
díme pouze za předpokladu, že mu spolu 
s L-tryptofanem zároveň dodáme i dos- 
tatek sacharidů. Tedy pozor! Přemíra po-
žívání některých z „vysmátých“ potravin 
by nám mohla náladu ve finále pokazit 
třeba z důvodu vyšší cifry na osobní váze.

zaostřeno

Jídlo nejenže organizmu dodává nezbytnou energii, ale dobře 
upravené také skvěle chutná, což v nás vyvolává libé pocity. 
Vhodné potraviny však dokážou ještě mnohem víc. Spolu 
se zvýšením obranyschopnosti nás umějí také zbavit chmur, 
nahodit mozek do vyšších obrátek a snížit riziko propuknutí 
Alzheimerovy choroby. Správně zvoleným jídlem rovněž 
můžeme zlepšit kvalitu svých vlasů nebo pleti.

Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock

Banány, borůvky, červené maso, čokoláda 
(kvalitní hořká), jahody, kakao, kuřecí 
maso, krůtí maso, losos, mandle, mléčné 
výrobky, ořechy, pšenice špalda, rajčata, 
sojové výhonky, špenát, tuňák, vejce, zelená 
zelenina (kapusta, špenát).

POTRAVINY PRO POHODU
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Přímo proti stresu dokáže účinně bo-
jovat také hořčík, jehož zdrojem jsou 
např. mandle nebo celozrnné pečivo. 
Do euforie nás může dostat i kvalit-
ní kakaový nápoj, kakaové boby totiž 
obsahují látky se stimulačními účinky. 
Tvorbu serotoninu podporují také ně-
které vitaminy skupiny B a vitamin C.

Palivo, po kterém to mozku pálí
Nenasycené mastné kyseliny omega 3 
a omega 6 v poměru 1:1, dostatek bílkovin, 
glukóza, vitaminy skupiny B, především 
kyselina listová, vitaminy K a E, antioxidant 
kvercetin, polyfenoly, kurkumin. Pokud 
mozku namícháme koktejl z potravin 
obsahujících právě tyto látky, pookřeje 
a odvděčí se nám výkonností. Když mu 
naopak stravu ubíráme například z důvodu 

redukční diety nebo „jedeme“ v jed-
nostranných potravinových stereotypech, 
pak od něj nemůžeme očekávat brilantní 
výkony, trpí totiž nedostatkem obdobně 
jako ve chvílích, kdy mu nedopřejeme 
dostatek kyslíku. „Palivo“ pro mozek 
v podobě jídla by mělo být pestré, čerstvé, 
bez konzervantů a dalších chemických 
látek. V případě tepelné úpravy upřednost-
ňujeme vaření a dušení, na pečení a sma-
žení raději zapomeneme. Ovšem kvalitní 
čokoládě v omezeném množství se opět 
nevyhýbáme, polyfenoly v ní obsažené 
podporují průtok krve v mozku. Dobrou 
zprávu máme i pro milovníky černé kávy. 
Studie odborníků z Finska, jíž se zúčastnilo 

na 1400 dobrovolníků, přinesla jednoznač-
né závěry: lidé, kteří pijí tři až pět šálků 
kávy denně, ve svých čtyřiceti až padesáti 
letech snižují hrozbu vyvinutí Alzheimerovy 
choroby až o 65 % v porovnání s těmi, kteří 
pijí méně než dva šálky. S přiměřenou kon-
zumací tohoto nápoje je spojován i výrazně 
nižší výskyt cévních mozkových příhod.
A ještě pár drobných doporučení: ovoce 
bychom neměli kombinovat s tuky. Podpořili 
bychom tak tvorbu neodstranitelných plátů 
zanášejících krevní řečiště, a tím pochopitel-
ně i mozek. Naopak pro vstřebání vitaminů E 
a K jsou tuky potřebné. Takže si třeba špenát 
nezapomeneme pokapat olivovým nebo 
lněným olejem. Správná strava k dobré kon-
dici mozku sice přispívá, ale důležitý je i jeho 
trénink, třeba v podobě luštění křížovek. Bu-
deme-li kombinovat obě možnosti, existuje 
naděje, že oddálíme možný nástup Alzhei-
merovy choroby a jiných forem demence.

Na půvab se musí zevnitř
Utrácíte za drahé pleťové krémy, séra, vše-
lijaká tonika i masky stejně jako za luxusní 
šampóny a kondicionéry plné „zázračné“ 
chemie, a výsledek veškerý žádný? Vaše pleť 
zůstává povadlá a vlasy zplihlé? Pak je třeba 
zakročit a změnit přístup. Vnější krása se 
totiž rodí uvnitř našeho těla díky dostateč-
nému přísunu potřebných živin a kupované 
krášlící prostředky představují jen jakýsi 
bonus. Za jednu z nejúčinnějších zbraní je 
považováno avokádo. Obsahuje velké množ-
ství antioxidantů, které výrazně zpomalují 
proces stárnutí kožních buněk, ale rovněž 
draslík, zinek, vitaminy řady B, vitaminy A, 
C i E a prospěšné tuky v podobě nenasyce-
ných mastných kyselin. Všechny tyto živiny 
pomáhají pleti udržovat elasticitu, přispívají 
k tvorbě kolagenu, zvláčňují pokožku, bojují 
proti vráskám a prospívají i vlasům, jimž 
dodávají lesk. Aby byla pleť rozjasněná, je 
třeba tělu dodat i křemík, vápník, hořčík, 
selen, železo, mangan. Dá se říci, že tyto 
látky prospívají jak pleti tak i kvalitě 
vlasů. Zapomenout ovšem nesmíme 
ani na kyselinu listovou, která zpevňuje 
pokožku hlavy i vlasové cibulky. 

zaostřeno

Čokoláda (kvalitní hořká), černá káva + všechny 
nápoje s kofeinem, hroznové víno (šťáva), jablka, 
kakao, kari, kvasnice, lněný olej, olivový olej extra 
panenský, olejnatá semena, ořechy – především 
vlašské, ostružiny, skořice, slunečnicový olej, 
soja, špenát + veškerá listová, zelená i bílá 
zelenina, tučné mořské ryby – především 
losos, zeleninová nať, žen-šen.

POTRAVINY PRO ČILOU MYSL

POTRAVINY PRO ZDRAVOU PLEŤ A VLASY
Avokádo, borůvky, brambory, brokolice, černý rybíz, 
dýňová semínka, jahody, játra, krevety, kvasnice, 
ledvinky, lněná semínka, lněný olej, luštěniny, 
mango, meloun, meruňky, mrkev, mléko, 
obiloviny, ořechy, ovesné vločky, rajčata, 
sezamová semínka, tučné ryby, ústřice, 
vejce, zelený čaj.
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Díky čemu nás pohanka zahřeje?
O pohance si sice mnozí myslí, že je u nás 
odedávna, jelikož se tu pěstovala již 
ve 12. století, ale její domovina je jiná. 
Pochází z chladných oblastí Střední Asie 
a díky tomu je její energie silně zahřívající.

Čím dalším ještě or-
ganizmu prospívá?
Říká se, že tato 
plodina naše 
tělo obohatí 
o vitaminy řady 
B, aminokyseliny 
a vlákninu. Posiluje 
naši imunitu a také se 
o ní tvrdí, že podporuje 

sexuální funkce. Je vhodná k detoxikaci 
organizmu, při silné a dlouhé menstruaci 
a při vředových onemocněních. Některé 
čínské výzkumy také uvádějí, že konzu-
mace pohanky chrání před srdečními 
chorobami a vysokým krevním tlakem.

Obsahuje i vitamin P…
Pohanka je dokonce jeho 
významným zdrojem. 
A abychom byli konkrét-
ní – vitamin P, tedy rutin, 

zvyšuje pevnost a pružnost 
cév, pomáhá v boji proti 

křečovým žilám a při léčbě 
hemoroidů. Zelené části rostliny 
přitom obsahují až desetkrát více 

rutinu než semeno. Je proto výhodné 
jíst i natě pohanky. Je navíc přirozeně 
bezlepková, a tudíž vhodná i pro celiaky.

V jaké podobě ji seženeme na trhu?
Nejčastěji se nabízí v podobě pohankových 
krup, které jsou vhodné pro přípravu příloh, 
rizot, salátů či k zapékání. Kroupy stačí 
povařit jen 2 až 3 minuty a nechat dojít pod 
peřinou. Pro zimní dny se hodí například po-
hankový kuba, který skutečně velmi zahřeje. 
Navíc kombinace pohanky, hub a zelí je pro 
toto roční opravdu vynikající. Pochopitelně 
nelze opomenout pohankovou mouku. Vy-

Připravila Linda Čtvrtečková (RHA), foto archiv Pro-Bio, shutterstock

Zahřejí nás  zapomenuté potraviny
Víte, které potraviny jíst, aby vám nebyla zima? Zeptali jsme 
se odbornice na zdravou stravu Barbory Hernychové ze 
společnosti Pro-Bio. Radí vyzkoušet tzv. zapomenuté plodiny, 
které pro zahřátí používali naši předci. Nejenže dokážou 
organizmus příjemně zahřát, ale také obsahují spoustu zdraví 
prospěšných látek. Pohanku, jáhly a špaldu si vyznavači zdravé 
stravy zařazují do jídelníčku již pravidelně. Na stoly v ostatních 
domácnostech se však tyto potraviny dostávají velice pomalu, 
nebo vůbec. Přichází čas to napravit.
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zaostřeno

zkoušejte ji třeba při přípravě slaných nebo 
sladkých palačinek k snídani či ke svačině. 
Je to rychlý pokrm, na němž si smlsnou rády 
i děti. Dále lze sehnat pohanku lámanku, 
krupici, vločky nebo pukance. K dostání jsou 
na trhu také pohankové slupky, které se 
používají jako náplň do léčivých polštářů.

Jak nám prospějí jáhly?
Jáhly, tedy loupané proso, obsahují velké 
množství vlákniny a vitaminů skupiny 
B, především B1 a B2. Jsou vynikajícím 
zdrojem železa, což ocení zejména lidé trpící 
chudokrevností a těhotné ženy. Ví se o nich, 
že mají bohaté zásoby hořčíku a fosforu, 
které přispívají ke správné funkci nervové-
ho systému a chrání nás před depresemi 
či únavou. Podle staré východní medicíny 
mají jáhly velice pozitivní účinky na slezinu 
a slinivku břišní a léčebně působí při žalu-
dečních potížích. A díky výborné stravitel-
nosti se hodí i do jídelníčku malých dětí.

Je jejich kuchyňská úprava složitá?
Rozhodně není a pokrmy z nich jsou velice 
chutné. Jen je vhodné přebrané jáhly před 
úpravou propláchnout a několikrát spařit 
horkou vodou. Tak je zbavíme natrpklé 
chuti, která by mohla leckomu vadit.

V jaké podobě je můžeme zařadit 
do jídelníčku?
Hodí se skvěle jako příloha k masu i zeleni-
ně nebo jako surovina na rizoto. Výborné 
jsou jahelné placičky, nákypy, zapékané 
zeleninové, masové či houbové pokrmy 
i zavářka do polévky. Jáhly můžete sehnat 
i v podobě tzv. pukanců, které jsou výborné 
na mlsání k televizi nebo do ranního müsli.

Čím se liší pšenice špalda od běžné pšenice?
Je mnohem lépe stravitelná. Navíc má 
pozitivní účinky na stimulaci imunitního 
systému a je dokonce vhodná při léčení 

některých alergií. Obsahuje téměř všechny 
základní složky důležité pro zdravý lidský 
organizmus – bílkoviny, minerální látky, 
jako jsou fosfor, železo, hořčík a zinek 
a vitaminy skupiny B. Musím ale upřesnit, 
že špalda mezi zahřívací plodiny nepatří. 
Ovšem vhodnou úpravou vařením nebo 
pečením a doplněním kořenovou zeleninou 
i kořením nás pokrmy z ní určitě zahřejí.

A jak ji můžeme využít v kuchyni?
Špaldové zrno využijete po uvaření 
jako vhodnou surovinu při přípra-
vě rizota, k zapékání se zeleninou či 
masem, jako samostatnou přílohu, 
do polévek, salátů či po úplném roz-
vaření, případně rozmixování do po-
mazánek, nákypů, omáček a kaší.

V jakých podobách se s ní setkáváme 
na trhu?
Určitě byste v obchodě neměli nechat 
ležet špaldové kernotto. Podobá se 
klasickým ječným kroupám, které známe 
z příprav jitrnic a různých polévek. Vyhlíží 
jako zrno, ale je obroušené od tvrdé 
obalové vrstvy, a tak jeho vaření netrvá 
déle než vaření klasické rýže. Oproti 
klasickému špaldovému zrnu je kernotto 
lépe stravitelné. Je to velmi praktická 
surovina, kterou můžete smíchat s rýží 
a připravit výborné rizoto či neobvyklou 

přílohu. Velmi dobře chutná i zape-
čené se zeleninou, masem, houbami, 
sýrem či uzeným tofu. Nebo vyzkoušejte 
netradiční snídani – obdobou müsli je 
sladké kernotto s rozinkami, medem, 
ořechy, semínky a ovocem. Po ránu 
dobře zasytí a dodá tělu potřebnou 
energii, která se bude postupně uvol-
ňovat celé dopoledne. Na trhu se dále 
nabízí špaldové pečivo, těstoviny či 
müsli. V poslední době se stala velmi 
vyhledávanou také špaldová mouka, 
která zaujme jemnou oříškovou chutí.

Existuje i špaldová káva. Komu byste 
ji doporučila?
Špaldová káva neobsahuje kofein, ne-
způsobuje tedy návykovost ani neo-
kyseluje organizmus. Je proto vhodná 
i pro děti, těhotné a kojící ženy a pro 
lidi s vysokým krevním tlakem. 

RYCHLÉ POHANKOVÉ PALAČINKY
Doba přípravy: 15 minut + 10 minut odleže-
ní, na cca 4 porce

Ingredience: 500 ml mléka, 1 vejce, 200 g po-
hankové mouky, špetka soli, olej na smažení 
a pečení Biolinie, kvalitní džem dle potřeby

Postup: Do nádoby nalijeme mléko, přidá-
me vejce a vmícháme pohankovou mouku. 
Těsto osolíme a necháme chvíli odpočinout. 
Pokud je i po odležení stále řídké, přidá-
me mouku. Pánev lehce potřeme olejem 
a postupně smažíme tenké palačinky. Před 
podáváním je potřeme džemem, můžeme 
je přizdobit ovocem, případně přelít javoro-
vým sirupem.
Další recepty, nejen ze zahřívacích plodin, 
najdete na www.probio.cz.
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jak poznat kvalitní potraviny

 TEST KEČUPŮ: 
Dražší 
neznamená 
lepší

Exkluzivně 
ve Světě potravin

Test časopisu Svět potravin,  
ve spolupráci s Potravinářskou 
komorou a značkou kvality Klasa
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Do testu jsme zařadili dvanáct kečupů 
běžně dostupných na našem trhu, všechny 
byly označeny jako jemné či sladké. Vzorky 
byly analyzovány na Státním veterinár-
ním ústavu Praha. Odborníci se zaměřili 
především na obsah soli a samozřejmě 
celkové refraktometrické sušiny a rajčatové 
suroviny. Na stejném místě probíhalo i sen-
zorické hodnocení zakoupených vzorků. 

Čtyři kečupy byly zabaleny ve skleněných 
láhvích, zbytek v plastu. Cena jednotli-
vých výrobků se značně lišila – nejlevnější 
vzorek jsme zakoupili za 33,8 Kč za kilo-
gram (Benita), kilogram nejdražšího nás 
stál 125,4 Kč (Heinz). Neplatí, že dražší 
kečup znamená automaticky kvalitnější 
či s vyšším množstvím rajčat. V jednom 
případě právě naopak – u nejdražšího 
kečupu jsme naměřili nejnižší hodnotu 
refraktometrické sušiny vnesené rajčatovou 
surovinou ze všech testovaných vzorků. 

Kolik mají rajčat? 
Legislativa stanovuje minimální podíl 
refraktometrické sušiny – je stanovena 
na 12 %, přičemž rajčatové sušiny musí 
být nejméně 7 %. Na kečupy označené 
jako Prima, Extra či Speciál jsou nároky 
vyšší. Takovéto výrobky musejí mít 
refraktometrickou sušinu nejméně 30 % 
a deset procent musí činit refraktometric-
ká sušina vnesená rajčatovou surovinou. 
Zatímco cena jednoznačným vodítkem 
být nemůže, označení Prima, Extra nebo 
Speciál by měla být zárukou vyšší kvality. 
Dobrou zprávou je, že všechny testova-
né kečupy splnily legislativní požadavek 
na minimální obsah rajčatové suroviny, 
ačkoli řada z nich se pohybovala na samot-
né hranici. Dva vzorky (Heinz, Felix) 
dostály nárokům legislativy jen po za-

počtení nejistoty 

měření, která byla stanovena na 20 %. 
Tři kečupy vyčnívaly díky obsahu 
rajčat nad všemi ostatními. Nejvyšším 
množstvím rajčatové suroviny se mohl 
pochlubit kečup Otma Gurmán Extra 
s logem kvality Klasa. Obsahoval 13,2 % 
rajčatové suroviny, čímž splnil nároky 
na prémiovou kategorii kečupů. Poža-
davky na tuto kategorii však splnily i dva 
kečupy, které Prima, Extra či Speciál 
označeny nebyly – McDonald's (11,2 %) 
a další kečup s označením Klasa, Kand 
Tomato ketchup (10,9 %).   

jak poznat kvalitní potraviny

Kečupy patří 
k nejoblíbenějším 
dochucovadlům u dětí 
i dospělých. V posledních 
letech si vysloužily nepříliš 
lichotivou reputaci. Podívali 
jsme se tedy, jak je to s jejich 
kvalitou doopravdy. Jsou 
skutečně plné náhražek 
a éček, s minimálním 
obsahem rajčat? Nebo jsou 
vhodnou součástí jídelníčku 
a můžeme si na nich bez 
výčitek pochutnávat?

•	 	Výrobek	označený	jako	„kečup“	musí	ob-
sahovat	nejméně	12 %	refraktometrické	
sušiny,	z  toho	nejméně	7 %	musí	 tvořit	
sušina	vnesená	rajčatovou	surovinou.

•	 	Kečupy	 označené	 jako	 „Prima,	 Extra,	
Speciál“	 musí	 obsahovat	 nejméně	
30 %	 refraktometrické	 sušiny,	 z  toho	
10 %	musí	činit	sušina	vnesená	rajča-
tovou	surovinou.

KEČUP PODLE 
VYHLÁŠKY

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

Postup: Zralá a masitá rajčata umyjeme. 
Rajčata nakrájíme a rozvaříme nejlépe 
ve smaltovaném nebo skleněném hrnci. 
Pak je prolisujeme. Protlak odměříme 
a přelijeme do čistého hrnce. Cibuli 
a ostatní koření vložíme do čistého 
bílého lněného sáčku, který převážeme 
a dáme vařit spolu s protlakem. Vaříme 
do zhoustnutí. Přidáme sůl, mletý bílý 
pepř, ocet, mletou červenou papriku, cukr 
a chvíli povaříme. Sáček s cibulí a koře-
ním vyjmeme a horký protlak nalijeme 
do sklenic vypláchnutých vařící vodou. 
Tento kořeněný rajčatový kečup nesterili-
zujeme. Vychladlý ho uložíme na chladné 
místo. Pokud chceme, aby nám kečup 
déle vydržel, plníme ho do láh- 
ví a ty sterilujeme po dobu 20 minut.
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jak poznat kvalitní potraviny

Komplikovaná orientace
Tyto hodnoty refraktometrické sušiny 
a rajčatové suroviny vyžadované legislativou 
však žádný z výrobců na obale neuvádí. 
Na obalech se setkáme s tvrzením, z kolika 
rajčat byl kečup vyroben – například „100 g 
kečupu bylo vyrobeno ze 140 g rajčat“. Tento 
parametr legislativa nijak neupravuje a pře-
počet z procentuálního podílu rajčatové su-
roviny je komplikovaný, neboť použitá rajča-
ta se mohou obsahem sušiny poměrně dost 
lišit, a to v závislosti na odrůdě či zralosti.
Velmi zhruba platí, že jednoprocent-
ní podíl v sušině znamená použití 
20 gramů rajčat na 100 gramů kečupu. 
Sedmiprocentní podíl tak zname-
ná použití nejméně 140 gramů rajčat 
na 100 gramů kečupu. Kečupy s ozna-
čením Prima, Extra či Speciál by měly 
obsahovat kolem 200 gramů rajčat.  
Pozor na to, že výrobky prodávané pod 
názvy kečupová pochoutka či kečupová 
omáčka žádné legislativní normy na mi-
nimální obsah rajčat splňovat nemusejí. 

Některé zcela bez éček
V obsahu soli jsme sice zaznamenali 

rozdíly, ale pozitivní 
je, že u žádného 

vzorku nebyla 
naměřena 
příliš vysoká 
hodnota 
a legisla-

tivní-

mu limitu 3,5 % se žádný z testo-
vaných kečupů nepřiblížil. 
Jak některé výrobky ukazují, kečup je 
možné vyrobit zcela bez použití pří-
datných látek. Bez nich se obešly čtyři 
vzorky – Otma Gurmán Extra, Kand, 
Heinz a McDonald's. U všech ostatních 
si výrobci pomohli minimálně škrobem, 
kterým se kečupy zahušťují a jsou za-
potřebí v případě, že rajčat není takové 
množství, které by dostatečně hustou 
konzistenci zajistilo. Tři výrobci použili 
ke konzervaci kečupů chemické kon-
zervanty, zbylí se obešli bez nich. Podle 
složení žádný z kečupů neobsahuje 
náhražky, jako jsou mrkev či jablka. 
Při hodnocení obalů jsme na vážnější 
prohřešky nenarazili, ovšem u řady kečupů 
se nedozvíme, kým byly vyrobeny. 
Legislativa tento údaj nenařizuje, ale 
spotřebitel by ho samozřejmě přivítal 

víc než informaci, kdo 
výrobek distribuuje. 

Standard
Barva	–	červená	a její	přirozené	odstíny
Vůně	–	charakteristická	rajčatová,	plná
Chuť	–	typicky	rajčatová,	příjemná,	vyvá-
žená,	jemná,	nasládlá	nebo	sladkokyselá

Konzistence	–	řídce	kašovitá	až	
kašovitá,	homogenní,	jemná,	případně	
s hrubšími	částicemi	přísad

Klasifikace závad
Barva	–	nepřirozeně	tmavá,	netypická,	
příliš	světlá

Vůně	–	atypická,	výrazně	kyselá,	nevý-
razná,	prázdná

Chuť	–	málo	výrazná,	mdlá,	prázdná,	
postrádá	rajčatovou	chuť,	škrobová	až	
lepivá,	kyselá,	příliš	ostrá,	příliš	koře-
něná,	příliš	slaná,	hořká,	přeslazená,	
chuť	koření	potlačuje	ostatní	vjemy

Konzistence	–	příliš	řídká,	příliš	hustá,	
pudinková,	rosolovitá

Jak mají vypadat kečupy?
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testovali jsme pro vás – kečupy

Otma  
Gurmán	Extra	kečup
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Hamé

Z laboratoře: Láhev z čirého skla uzavřená 
víčkem twist-off. Průměrný obsah soli. 
Nejvyšší refraktometrická sušina vnesená 
rajčatovou surovinou ze všech testovaných 
vzorků, splňuje nároky na označení Extra. 
Neobsahuje žádné přídatné látky. Obal 
přehledný.

Z degustace: Sytě červená barva. Vůně je 
typická rajčatová. Chuť je výrazná, převažuje 
sladkost. Hruběji kašovitá až kouskovitá 
konzistence. Známka za senzorické 
hodnocení 1,5.

Známka testu 1,2

Cena: 
29,9 Kč/310 g 
Cena	za 1 kg: 
96,5 Kč
Rajčatová	surovina: 
13,2 %

Hellmann's  
Kečup	jemný
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: neuvedeno (Unilever ČR s.r.o.)

Z laboratoře: Láhev z plastické hmoty 
uzavřená odklápěcím plastovým víčkem. 
Obsah soli je třetí nejnižší. Obsah rajčatové 
suroviny je nižší, ale limit splňuje. Kečup 
je zahuštěný kukuřičným škrobem. Obal 
je příkladně přehledný, ale chybí na něm 
informace o výrobci. 

Z degustace: Kečup tmavěji červené barvy. 
Vůně je typická. Plná, výrazná, sladkokyselá 
chuť. Konzistence je homogenní, kašovitá. 
Známka za senzorické hodnocení 1,2. 

Známka testu 2,2

Cena: 
42,9 Kč/450 g  
Cena	za 1 kg: 
95,3 Kč
Rajčatová	surovina: 
7,6 %

Otma  
Gurmán	Kečup	jemný
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Hamé

Z laboratoře: Láhev z plastické hmoty 
uzavřená odklápěcím plastovým víčkem. 
Obsah soli je průměrný. Obsah rajčatové 
suroviny je nižší, ale legislativě vyhovuje. 
Obsahuje zahušťovadlo. Velmi přehledný 
obal, nejlepší ze všech. 

Z degustace: Jasně červená barva. Vůně 
je příjemná, typická. Chuť je ostřejší.  
Konzistence je řídce kašovitá, ačkoli 
obsahuje škrob. Známka za senzorické 
hodnocení 1,3.

Známka testu 2,2

Cena: 
43,9 Kč/475 g  
Cena	za 1 kg: 
92,4 Kč
Rajčatová	surovina: 
7,8 %

McDonald's  
Tomato	Ketchup
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Develey Polska Sp.

Z laboratoře: Láhev z plastu uzavřená 
odklápěcím plastovým víčkem. Obsah soli je 
mírně vyšší. Vysoký obsah rajčatové suroviny 
– splňuje nároky na Extra kečup (ačkoli tak 
není označený). Bez přídatných látek. Obal 
je přehledný, ale chybí bližší informace 
o skladování. 

Z degustace: Kečup tmavě červené barvy. 
Vůně je typická, plná. Chuť vyvážená, 
jemná, sladkokyselá. Homogenní, hladká, 
kašovitá konzistence. Známka za senzorické 
hodnocení 1,1 (nejlepší ze všech). 

Známka testu 1,6

Cena: 
45,9 Kč/450 g  
Cena	za 1 kg: 
102 Kč
Rajčatová	surovina: 
11,2 %

Hamé  
Kečup	sladký
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: Hamé

Z laboratoře: Láhev z čirého skla 
uzavřená víčkem twist-off. Kečup 
s průměrným obsahem soli. Obsah 
rajčatové suroviny je podprůměrný, 
legislativní limit ale přesně splňuje. 
Zahuštěno škrobem. Obal je přehledný.

Z degustace: Kečup tmavě červené barvy. 
Vůně je kyselejší. Chuť je trochu méně 
příjemná, s kyselými tóny. Konzistence 
je řídce kašovitá a  škrobovitá. Známka 
za senzorické hodnocení 1,5. 

Známka testu 2,3

Cena: 
29,9 Kč/500 g  
Cena	za 1 kg: 
59,8 Kč
Rajčatová	surovina: 
7 %

Kand  
Tomato	ketchup	sladký	
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Kand

Z laboratoře: Láhev ze skla uzavřená 
víčkem twist-off. Nejnižší obsah soli ze 
všech. Vysoký obsah rajčatové suroviny, 
splňuje nároky na Extra kečup (ačkoli tak 
není označený). Neobsahuje přídatné látky. 
Obal přehledný, chybí info o skladování 
před otevřením. 

Z degustace: Tmavě červená barva. Vůně 
je typická, příjemná. Chuť se jevila jako 
více  kořeněná a ostřejší, což porotě příliš 
nevyhovovalo. Konzistence je řidší, hladká. 
Známka za senzorické hodnocení 1,6.

Známka testu 1,8

Cena: 
32,9 Kč/520 g 
Cena	za 1 kg: 
63,3 Kč
Rajčatová	surovina: 
10,9 %

VÍTĚZ
TESTU
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testovali jsme pro vás – kečupy

Neli  
Kečup	jemný
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Neli a.s.

Z laboratoře: Láhev z plastické hmoty 
uzavřená odklápěcím plastovým víčkem. 
Obsah soli je průměrný. Refraktometrická 
sušina z rajčatové suroviny je nízká, limit však 
splňuje. Obsahuje zahušťovadlo i konzervat. 
Přehledný obal, info o skladování není 
detailní. 

Z degustace: Kečup příjemné, tmavě 
červené barvy. Vůně je nevýrazná. Průměrná, 
mdlá, prázdná chuť. Konzistence je řidší. 
Známka za senzorické hodnocení 1,6.

Známka testu 2,5

Cena: 
36,9 Kč/900 g  
Cena	za 1 kg: 
41 Kč
Rajčatová	surovina: 
7,1 %

Oak Lane  
Mild	Ketchup
Zakoupeno: Tesco
Distributor: Tesco Stores, vyrobeno v ČR 

Z laboratoře: Skleněná láhev uzavřená 
víčkem twist-off. Průměrný obsah soli. Nízký 
obsah rajčatové suroviny, legislativě ale 
vyhovuje. Obsahuje zahušťovadlo, konzervant 
i antioxidant. Jako jediný se sladidlem. Není 
uveden výrobce, méně podrobné informace 
o skladování. 

Z degustace: Kečup výrazně tmavě červené 
barvy. Vůně i chuť jsou méně výrazné. 
Konzistence je řídce kašovitá, je v ní znatelná 
přítomnost škrobu. Známka za senzorické 
hodnocení 1,5.

Známka testu 2,6

Cena: 
26,9 Kč/500 g  
Cena	za 1 kg: 
53,8 Kč
Rajčatová	surovina: 
7,3 %

Heinz  
Tomato	Ketchup
Zakoupeno: Kaufland
Distributor: Mersi Foodbroker

Z laboratoře: Láhev z průhledného plastu 
s odklápěcím víčkem. Obsah soli druhý 
nejnižší. Rajčatová surovina je nejnižší ze 
všech, limit splní jen se započtením nejistoty 
měření. Bez přídatných látek. Chybí výrobce, 
informace o skladování nejsou podrobné. 
Nejdražší vzorek. 

Z degustace: Barva kečupu je sytě 
červená. Typická, příjemná vůně. Chuť je 
lahodná, sladkokyselá, ostřejší. Konzistence 
homogenní, kašovitá. Známka za senzorické 
hodnocení 1,2. 

Známka testu 2,7

Cena: 
42,9 Kč/342 g  
Cena	za 1 kg: 
125,4 Kč
Rajčatová	surovina: 
6,5 %

Benita  
Ketchup	mild
Zakoupeno: Kaufland
Prodejce: Kaufland

Z laboratoře: Láhev z plastu uzavřená 
odklápěcím plastovým víčkem. Obsah soli 
je průměrný. Refraktometrická sušina 
z rajčatové suroviny je nízká, limit však 
splňuje. Obsahuje zahušťovadlo i konzervant. 
Obal méně přehledný, chybí informace 
o výrobci. Nejlevnější vzorek. 

Z degustace: Kečup tmavě červené barvy. 
Vůně je nevýrazná. Chuť mdlá, nasládlá. Řídce 
kašovitá konzistence. Známka za senzorické 
hodnocení 1,5.

Známka testu 2,5

Cena: 
16,9 Kč/500 g  
Cena	za 1 kg: 
33,8 Kč
Rajčatová	surovina: 
7,1 %

Felix  
Jemný	kečup	
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: FELIX AUSTRIE, dist. VITANA

Z laboratoře: Láhev z plastu s odklápěcím 
plastovým víčkem. Nejvyšší obsah soli ze 
všech. Nízký obsah rajčatové suroviny, 
legislativní limit splní jen se započtením 
nejistoty měření. Obsahuje zahušťovadlo 
i regulátor kyselosti. Nepřehledný obal, 
ve složení pomíchané jazykové verze. 

Z degustace: Příjemná, tmavě červená 
barva. Vůně je příjemná, charakteristická. 
Méně příjemná, kyselejší až překořeněná 
chuť. Konzistence je hladká, kašovitá. Známka 
za senzorické hodnocení 1,5. 

Známka testu 3,0

Cena: 
42,9 Kč/450 g  
Cena	za 1 kg: 
95,3 Kč
Rajčatová	surovina: 
6,8 %

Spak  
Gourmet	ketchup	jemný	
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Spak Foods

Z laboratoře: Láhev z plastické hmoty 
uzavřená odklápěcím plastovým víčkem. 
Obsah soli je druhý nejvyšší. Obsah rajčatové 
suroviny je nižší, ale limit splňuje. Obsahuje 
zahušťovadlo a regulátor kyselosti. Velmi 
dobrý, přehledný obal. 

Z degustace: Tmavě červená barva. Vůně je 
méně příjemná, nakyslá. Chuť je příliš kyselá, 
ostrá. Konzistence je řídce kašovitá, velmi 
škrobovitá. Známka za senzorické hodnocení 
1,8 (nejhorší ze všech).

Známka testu 2,5

Cena: 
49,9 Kč/900 g  
Cena	za 1 kg: 
55,4 Kč
Rajčatová	surovina: 
7,6 %
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na vlastní kůži
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Co jiného může být zdravější než výpěstek 
z vlastního záhonu? V tomto duchu uvažoval 
i 79letý muž z Německa, který si v létě roku 
2015 spolu se svou ženou dopřál nákyp 
z cukety ze své zahrádky. Žel, bylo to jeho 
poslední jídlo, muž později v nemocnici 
zemřel. Urputné zažívací potíže, které si vy-
žádaly hospitalizaci manželů, u nich 
nastaly nedlouho po požití 
pokrmu. Po prvotní 
domněnce, že 
jde o infekci 
trávicí 
soustavy, 
lékaři 

odhalili pravou příčinu: viníkem byla právě 
cuketa obsahující jedovatý kukurbitacin. 
Na stopu je přivedlo sdělení muže, že 
zelenina chutnala hořce. Tento případ 
překvapil i vědce. Stuttgartský chemický 
a veterinární institut CVUA v této souvislosti 
varoval, že při konzumaci hořkých cuket, 

okurek nebo tykvových pokrmů je 
třeba se mít na pozoru, mohou totiž 
obsahovat právě kukurbitacin, který 
se nezničí ani varem. Institut CVUA 

nicméně dodal, že toto úmrtí je 
první zaznamenané po pozření 
cukety. Ženin život zachránil 
fakt, že nákypu snědla méně.

Horko a sucho jedu svědčí
Na tvorbě smrtonosného bakteriální-
ho kukurbitacinu v zelenině, především 
v cuketách, tykvích či okurkách, se podílí 
nepříznivé podmínky při pěstování, které 
s sebou neslo i uplynulé léto. Pokud 
zelenina vyrůstá a dozrává v horkém 
počasí za současného nedostatku vláhy 
a živin, mohou vznikat nebezpečné mutace 
a v plodech se objevují jedovaté složky.
Ale ani u původně zdravého plodu neexistuje 
záruka, že si svoji kvalitu ponechá během 

Aby zelenina prospívala našemu organizmu, musí být sama 
ve formě. Ačkoli se v obchodě nebo na trzích snažíme vybírat 
zdravé plody a stejně takové sbírat i na vlastní zahradě, někdy 
si je do kuchyně přinášíme i s nebezpečnými vetřelci. Bývají 
dobře utajení, přesto máme šanci je odhalit.

Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock

Nebezpeční 
vetřelci 
se rodí 
v zelenině

Hořké chutě, které nás mohou 
varovat před nebezpečnými látkami 
v zelenině, působí na mozek 10 000x 
intenzivněji než sladké. Většinou nás 
upozorní na přítomnost kukurbitacinu 
v cuketách, dýních či okurkách, 
tomatinu v nezralých rajčatech 
a solaninu v nekvalitních bramborách.

HOŘKÉ VAROVÁNÍ

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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zimního uskladnění. Například oblíbené tykve 
hokaido poměrně rychle podléhají rozkladu, 
s nímž souvisí vznik toxických látek. Je to opět 
hořká chuť, která nás varuje, že bychom tykev 
již neměli konzumovat. A pozor, takováto 
zelenina patří rovnou do popelnice! Nikdy ji 
nepodáváme ani zvířatům. Kukurbitacin je 
pro ně stejně nebezpečný jako pro člověka.

Zelená rajčata umravní var
Rajčata patří k oblíbeným druhům zeleniny 
a rádi je doporučují i výživoví poradci. Všech-
na superlativa však patří plodům zralým, 
které mají červený střed. Pokud narazíme 
na rajče se zeleným vnitřkem, pak jej bez mi-
losti vyřízneme. Může totiž obsahovat zvýše-
né množství tomatinu, rostlinného jedu, kte-
rému se daří v zelených rajčatech. Ve zralých 
plodech je jeho obsah nízký, zhruba od 0,03 
do 0,08 mg ve 100 g dužniny, ovšem nezralá 
rajčata vykazují hodnoty leckdy mnohem 
vyšší – 0,9 až 55 mg. Dospělému člověku 
pak přivodí otravu požití zhruba 25 mg jedu, 
v množství kolem 400 mg může zapříčinit 
smrt. Otrava se projevuje pálením v krku, 
žaludeční nevolností, průjmem, ospalostí, 
křečemi, ale také nadměrným pocením, duš-

ností a bezvědomím. Dlouhodobé požívání 
vede k poškození kloubů, jater a ledvin.
Zelená čerstvá rajčata proto ze svého 
jídelníčku jednou pro vždy vyškrtněme. 
Obávat se jich však nemusíme ve ste-
rilované či vařené úpravě, především 
na kyselo a bez přidání cukru, v nichž 
se množství tomatinu eliminuje. 
Obecně lze říci, že rajčata nakupujeme 
raději od tuzemských pěstitelů, kteří sklízejí 
plody již zralé. Dovozová rajčata se na cestu 
ke spotřebiteli vydávají většinou zelená, tedy 
s vysokým obsahem tomatinu, a jejich do-
zrávání se děje řízenou cestou. A chceme-li 
mít jistotu nezávadnosti téměř stoprocentní, 
pak před konzumací spaříme i zralá rajčata.

Bramborám svědčí tma a chlad
Zelená rajčata spolu s tomatinem obsahují 
i solanin, tedy další z rostlinných jedů, který 
je však častěji spojován s bramborami. 
Od zdravých hlíz bez klíčků a bez zelené-
ho zbarvení, které může vzniknout již při 
pěstování, když brambory nejsou dobře 
zahrnuté zeminou, nám ale žádná zdravotní 
újma nehrozí. Horší je to s uskladněnými 
bramborami. Vlivem uložení v nevhodných 
podmínkách, k nimž se řadí především 
světlo a teplo, začínají zelenat a klíčit. 
Světlo dokáže množství solaninu znáso-
bit až třikrát, přičemž jeho koncentrace 
se zvyšuje již samotným uskladněním. 
Největší koncentrace tohoto jedu, až 35 mg 
na 100 g hlízy, se nachází v nazelenalé 
slupce v blízkosti oček a klíčků. Jestliže se 
rozhodneme takovouto bramboru přece jen 
použít, pak ji oloupeme do hloubky zhruba 
0,5 cm. Lépe však bude, když takovéto hlízy 
vytřídíme. K vážné otravě solaninem do-

chází po požití 400 mg, ale zdravotní potíže 
vyvolá již mnohem menší množství, zhruba 
od 25 g. K prvotním příznakům otravy se řadí 
průjem, nevolnost se zvracením doprová-
zené žaludečními křečemi, přičemž může 
také dojít k narušení sliznic trávicí soustavy. 
Silná otrava se projevuje zrychlením tepu 
i dýchání, bezvědomím až kómatem.
Varovným znamením, že s bramborami 
není vše tak, jak by mělo být, může být 
nahořklá chuť, která se projevuje při obsahu 
solaninu nad 140 mg na 1 kilogram hlíz.
Brambory z kuchyně vyhánět nemusíme, 
ačkoli i ta nejkvalitnější hlíza solanin obsa-
huje. Jeho koncentrace je však téměř zaned- 
batelná a lidskému organizmu neškodná. 
Navíc jednotlivé odrůdy jsou dnes šlechtěny 
tak, aby této látky obsahovaly co nejméně. 

Vnímání hořkých chutí je u některých 
lidí natolik vyvinuté, že se vyhýbají 
některým druhům zeleniny, jež jiní 
považují za příjemně navinulé. To se 
týká např. čekankových puků, štěrbáku 
nebo i polníčku. Právě u těchto zelenin 
nahořklá chuť nesignalizuje žádné 
nebezpečí, ale je jim přirozená.

ZBYTEČNÁ PANIKA

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

Tím však kontrola privátního výrobku 
BILLA nekončí. Z jednotlivých prodejen 
jsou v průběhu roku odebírány namátkově 
vzorky výrobků pro vyšetření chemických, 
mikrobiologických  a senzorických para-
metrů. Tato vyšetření provádí nezávislá 
akreditovaná laboratoř. Vnitřní oddělení 
kvality též průběžně  kontroluje v rámci 
senzorických hodnocení všechny hlavní pa-
rametry – konzistenci, vůni a chuť. Důležitá 
jsou i roční senzorická porovnávání podle 
procedur REWE. Správnost tohoto dlouhé-
ho a náročného procesu vzniku a kontroly 
privátního výrobku BILLA dokazuje řada 
ocenění v nezávislých testech. Připomeň-
me si jen ta udělená za poslední rok.

V dTestu, který má v ČR nejdelší tradici 
a vysoké renomé, zvítězil Zelený čaj Naše 
bio nad dalšími 16 testovanými zelenými 
čaji. V testu byla mimo jiné kladně hodno-
cena jeho vůně, chuť a dobrá antioxidační 
aktivita. Laboratorně byla potvrzena také 
absence jakýchkoli reziduí pesticidů, 
což potvrzuje nejvyšší bio kvalitu čaje.

Vysokou kvalitu 
však potvrdily 
i výrobky pod 
řadou Clever, 
jejímž hlavním 

cílem je 
nabídnout 
dobrou 
kvalitu 
výrobků 
za velmi 
příznivou 
cenu. 
Naposledy 

v dTestu bodoval Clever Lovecký salám. 
U tohoto sortimentu jsou nad rámec obvyk-
lých kontrol odebírány i různé šarže výrobku 
pro vyšetření aktivity vody, což je legislativ-
ně daný parametr, jenž je pro kvalitu lovec-
kého salámu velmi důležitý. V dTestu bodo-
vala i klobása na gril z privátní řady Vocílka.

V pravidelné příloze deníku Mladá fronta 
DNES byl zveřejněn velký test piškotů. Piškoty 
privátní značky Clever předběhly dalších 
15 testovaných vzorků s celkovým hodno-
cením 1,6 (hodnotilo se na škále od 1-5. 1 je 
nejlepší). V testu tyto piškoty porazily i ně-
kolikanásobně dražší konkurenty, čímž si 
zároveň vysloužily i ocenění výhodný nákup. 
Clever piškoty pro BILLU vyrábí ve středočes-
kých Voticích společnost Mokate Czech.

Lesní med pod značkou BILLA se umístil 
na stupních vítězů v testu deníku Blesk, 
který pro něj připravil Výzkumný ústav 

včelařský 
a nezávislá 
laboratoř 
Eurofins.

Na první 
příčku testu MF Dnes se mezi 12 hod-
nocenými vzorky vyšplhaly i konzumní 
brambory pod značkou Česká farma.

Ve Volbě spotřebitelů vyhrály své kategorie 
hned dva výrobky pod privátní značkou 

Naše bio.

Jogurt 
Naše bio 
jablko se 
skořicí 
přesvěd-
čil svou 
unikátní 
receptu-

rou s 23% obsahem ovocné složky s kousky 
jablek, jablečnou šťávou a rozinkami. 

A sirup z agáve Naše bio. Jedná se o čistě 
přírodní a 100% zahuštěnou šťávou z rostlin 
agáve v bio kvalitě, což zaručuje, že neob-
sahuje například pesticidy, konzervanty 
či umělá barviva. Obsahuje vysoký podíl 
ovocného cukru a menší množství dextrózy. 

Volba spotřebitelů je projekt s patnáctiletou 
tradicí, který na základě rozhodnutí nezávis-
lé odborné poroty a průzkumu mezi širokou 
veřejností oceňuje nejlepší výrobky, zave-
dené na trh během posledních 18 měsíců. 

„V BILLE velmi důsledně dbáme na kvalitu 
našich privátních značek a všech dodava-
telů. Jsme rádi, že se opakovaně potvr-
zuje, že vynikající a chutné potraviny lze 
pořídit i za velmi výhodnou cenu,“ uzavírá 
téma generální ředitel společnosti BILLA 
Jaroslaw Szczypka. 

Společnost BILLA staví svou prodejní filosofii na kvalitě a čerstvosti 
potravin. Kvalita produktu je vždy hlavním rozhodujícím kritériem pro 
zalistování výrobku do prodejen BILLA. Teprve poté následuje cena 
a další aspekty jako velikost balení, objemy dodávek apod. Se stejnou 
pečlivostí společnost BILLA přistupuje i k vlastním výrobkům 
pod privátními řadami. Nejdříve si brand manažer ve spolupráci 
s manažerem kvality nadefinuje recepturu, poté osloví renomované 
výrobce, kteří musí splnit náročné podmínky skupiny REWE. Mezi 
ty patří např. požadavek certifikace potravinářského standardu IFS. 
Následuje období testování, laboratorních kontrol, senzorického 
hodnocení a teprve, když jsou všechny sledované parametry splněny, 
výrobek se dostává na pulty a ke koncovému spotřebiteli.

Kvalita privátních 
značek BILLA potvrzena 

nezávislými testy
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Z 15 druhů piškotů se v Testu Dnes 

na prvním místě umístily piškoty Clever. 
Líbily se jejich vůně, chuť i tvar!

Navíc se potvrdilo, že dražší neznamená lepší!

BILLA Med lesní český výrobek 
zabodoval ve velkém spotřebitelském 

Testu Blesku 
a umístil se na stupních vítězů!
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Výživa rovněž poskytuje pokrytí základ-
ních potřeb energie a také mnoha jed-
notlivých živin důležitých pro správnou 
funkci lidského těla. Výzkumy dokazují, že 
složení naší stravy hraje významnou roli 

v prevenci (nebo naopak v riziku rozvoje) 
chronických neinfekčních chorob hro-
madného výskytu (např. onemocnění 
srdce a cév, nádorových onemocnění).
Výživa je jedním z významných prvků 

zdravého životního stylu, je ale ovlivňována, 
pozitivně i negativně, mnoha faktory. Kvalita 
i množství přijímané potravy závisí na in-
dividuálním výběru jedince a dostupnosti 
potravin. Individuální výběr je závislý pri-
márně na hladu a fyziologických potřebách 
organizmu, významným činitelem je ale také 
chuť, senzorické vlastnosti potravy, emoční 
naladění osobnosti, přejaté stravovací zvyk-

alternativní stravování

Připravila Bc. Eva Horáková, DiS., foto shutterstock

Příjem potravy patří mezi základní potřeby lidského 
organizmu. Výživa je označována jako soubor 
biochemických procesů, kterými organizmy přijímají 
látky nezbytné pro život z vnějšího prostředí, 
a společně s pohybovou aktivitou a genetickými 
dispozicemi se podílí na výživovém stavu jedince.

Desatero 
 zdravého životního stylu

Tímto shrnujícím článkem
uzavíráme seriál věnovaný alternativnímu stra-
vování. V příštím čísle odstartuje nový na téma 

STRAVA A NEMOCI
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losti z rodiny nebo reklama a komerční tlak. 
Dostupnost potravin je pak dána nejen 
financemi, ale také samotnou přítom-
ností potravin na trhu, časovou ná-
ročností na přípravu jídla, pracovními 
podmínkami nebo nabídkou veřejných 
stravovacích služeb. Orientovat se v tom, 
co je či není pro naše tělo zdravé, bývá 
občas obtížné. Jistou však zůstává, že 
informovanost, vyšší úroveň znalostí 
společně s vůlí a motivací zvyšují prav-
děpodobnost správného výběru.

Nezabřednout v informacích
Jak má ale vypadat skutečně zdravá výživa? 
Na toto téma vedou odborné i laické 
společnosti horlivé diskuze, jejichž výsled-
kem je velké množství informací, které 
mohou u veřejnosti vyvolávat nejasnosti.
Jako návod pro podporu zdraví vydáva-
jí národní i mezinárodní grémia různá 
doporučení, která definují obecně nejdů-
ležitější žádoucí změny a cíle a která mají 
podporovat dobré nutriční zdraví. Setkat 
se tak můžeme s obecnými výživovými 
doporučeními, potravinovými výživový-
mi doporučeními (výživová pyramida) 
a doporučeními ve formě standardů.

Obecná doporučení
Dokumenty Světové zdravotnické 
organizace popisují hlavní nutriční cíle 
vytvořené v souladu s mezinárodními 
vědeckými institucemi a společnost-
mi zabývajícími se výživou a zdravím 
populace, kterých je nutné dosáhnout 
ke snížení výskytu kardiovaskulár-
ních a nádorových onemocnění:
•   Dosáhnout energetické rovno-

váhy a zdravé hmotnosti
•   Omezit příjem energie z tuků a zvýšit 

příjem nenasycených mastných kyselin
•   Zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, luš-

těnin, celozrnných obilovin a ořechů
•   Omezit příjem volných cukrů
•   Omezit spotřebu soli, použí-

vat sůl obohacenou jódem

Ministerstvo zdravotnictví ČR reagovalo 
na tyto cíle vydáním dokumentu Výživová 
doporučení MZ ČR pro návrhy postupů 
k implementaci Globální strategie pro 
výživu, fyzickou aktivitu a zdraví, který 
rozpracovává výše jmenované cíle doporu-
čeními (viz. 10 kroků správným směrem).
V souladu s doporučeními MZ ČR jsou 
i výživová doporučení vydaná Společností 
pro výživu pod názvem Zdravá třináctka, 
která jsou určená pro zdravou veřejnost 
a mají sloužit k prevenci chorob. V těchto 
doporučeních je mj. zdůrazňováno:
•   Pravidelnost ve stravování, 3 až 5 porcí 

denně podávaných s odstupem 2,5 až 
3 hodin (viz graf Stravovací režim)

•   Konzumace ryb a rybích vý-
robků alespoň 2x za týden

•   Dostatečný pitný režim v minimál-
ním množství 1,5 l tekutin za den

•   Předcházení nákazám a otravám z potra-
vin správným zacházením s potravinami 
při nákupu, uskladnění a přípravě pokrmů

•   Vhodné technologické zpracování 
pokrmů – upřednostňo-
vat šetrné způso-
by (vaření, 
dušení), 
omezit 
smažení 
a grilo-
vání  

1.   Jezte vyváženou pestrou stravu založenou více na potravinách rostlinného původu.
2.   Udržujte tělesnou hmotnost a obvod pasu v doporučeném rozmezí (v dospě-

losti BMI 18,5 až 25; obvod pasu u mužů ne více než 94 cm, u žen ne více než 
80 cm). Věnujte se pravidelně pohybové aktivitě (ochranný účinek na zdraví má 
například rychlá chůze nepřetržitě 30 minut, nejlépe však 1 hodinu denně).

3.   Jezte různé druhy ovoce a zeleniny, alespoň 400 g denně, 
přednostně čerstvé a místního původu.

4.   Kontrolujte příjem tuků, snižte spotřebu potravin s jejich vysokým ob-
sahem. Dávejte přednost tukům rostlinného původu. Denně konzu-
mujte mléko nebo mléčné výrobky se sníženým obsahem tuku.

5.   Několikrát denně jezte chléb, pečivo, těstoviny, rýži nebo další vý-
robky z obilovin (zejména celozrnné) a brambory.

6.   Nahrazujte tučné maso a masné výrobky rybami, luštěninami a netučnou drůbeží
7.   Pokud pijete alkoholické nápoje, vyvarujte se jejich každodenní konzumace a nepře-

kračujte denní dávku 20 g alkoholu (tj. 0,5 l piva, 2 dcl vína nebo 5 cl 40% destilátu).
8.   Omezujte příjem kuchyňské soli, celkový denní příjem soli nemá 

být vyšší než 5 g (1 čajová lžička), a to včetně soli skryté v po-
travinách. Používejte sůl obohacenou jódem.

9.   Vybírejte potraviny s nízkým obsahem cukru, omezujte sladkosti. Sladké 
nápoje nahrazujte dostatečným množstvím nesladkých nápojů, např. vody.

10.  Podporujte plné kojení do ukončeného 6. měsíce věku, 
poté kojení s příkrmem do 2 let věku dítěte.

10 kroků správným směrem
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Grafická doporučení
Výživová doporučení jsou strávníkům před-
kládána v různých grafických podobách. 
Nejdéle používané, a proto nejznámější, 
je zobrazení pomocí výživové pyramidy. 
Potraviny umístěné v její základně mají tvořit 
i základ našeho jídelníčku, směrem k vrcholu 
se pak doporučovaná frekvence porcí snižuje. 
K novějším zpracováním výživových pyramid 
se kromě potravinových skupin přiřazují 
také tekutiny a žádoucí fyzické aktivity.
Nově se objevuje znázornění v podobě 
výživového talíře. Diskuze nad nej-
vhodnější variantou grafického zná-
zornění jsou však zbytečné, protože 

obě zobrazují obecná doporučení 
denního příjmu jednotlivých potravin. 

Nutriční standardy
Nutriční standard, další z typů doporu-
čení, je definován jako množství živiny, 
které na základě soudobých znalostí kryje 
základní (fyziologickou) potřebu „téměř 
všech“ zdravých osob. Tyto standardy 
jsou určeny hlavně pro odbornou veřej-
nost a slouží jako referenční hodnoty.

Co můžeme udělat sami?
V posledních letech je zřejmá tenden-
ce ke zdravému životnímu stylu, jehož 

je výživa významnou součástí. Pokud 
chceme jíst vhodně, měli bychom se 
snažit věnovat přiměřenou pozornost 
přípravě pokrmů a čerpat nové informa-
ce, které nám poskytují odborné spo-
lečnosti. Stále bychom ale měli myslet 
na to, že velké množství potravin se stává 
nezdravými až ve chvíli jejich opakova-
ného nadměrného množství v našem 
jídelníčku a že konzumace zdravých 
potravin nemusí být synonymem pro 
zdravé stravování. Zapomínat bychom 
neměli ani na to, že rodiče jsou vzorem 
pro dítě, které se bude v dospělosti 
stravovat tak, jak se v rodině naučilo. 
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Za dávnými předky lahodného zlatavé-
ho nápoje, který vzniká kvašením medu 
naředěného vodou, se musíme vydat až 
do starověkého Sumeru, kde si včelí produkt 
proměněný v alkohol hojně dopřávali. 
V Evropě, jak dokládají archeologické 
nálezy, byla medovina známá v 5. století 
před naším letopočtem, a to na území 
dnešního Německa. V české kotlině se těšila 
velké oblibě v 11. až 13. století, kdy o přízeň 
konzumentů rovnocenně soupeřila s pivem 
i vínem. Pak, vlivem „nájezdu“ rozličných 
destilátů především z arabských území, 

nastalo dlouhé období úpadku. Dnes se 
karta obrací. I přes stále stoupající cenu 
medu máme možnost vybírat si z mnoha 
druhů medovin od nejrůznějších výrobců.

Rozhoduje i kvalita vody
Na to, která je ta nej, si musí každý 
příznivce medoviny přijít sám. Výrobci ji 
připravují podle vlastních receptur, které 
se liší výběrem a poměrem jednotlivých 
surovin včetně chmelu a jejich přidáváním 
v rozličných fázích kvašení, či až po jeho 
ukončení. Všechny tyto nuance se odrá-
žejí ve výsledné chuti. Někdo vyhledává 
medovinu hořkou, jiný ochucenou různým 
kořením či bylinami, další ujíždí na nápoji 
s přídavkem ovocné šťávy. Obecně lze 
říct, že kvalitní medovina by měla být čirá, 
a pokud by byla v láhvi lehce zakalená, což 
pokaždé nemusí být na závadu, je nutné, 
aby se kal ve sklence rychle usadil na dno. 
Nápoj se musí vyznačovat příjemnou 
vůní a lehce nasládlou a zároveň nahoř-
klou chutí. Výsledný chuťový dojem pak 
záleží na druhu použitého medu (lesní, 
květový), kvalitě kvasinek a stejně tak 
i na jakosti vody (nejlepší práci prý odvádí 
ta z artézských studní) a na přidaných 
ochucovadlech. Svou roli sehrává i doba 
dozrávání nápoje v uzavřených nádo-
bách při nižších teplotách, kdy medovina 
prochází „sebezdokonalujícím“ procesem.
Dobré je vědět i to, že do některých me-

dovin, většinou do méně kvalitních, se 
na rozdíl od vína přidává líh, který zvyšuje 
podíl alkoholu na požadované množství.

Studená a teplá cesta
Z prvotřídního medu, z nejkvalitnější vody, 
za přísných hygienických opatření a bez vaření 
nebo při mírném zahřívání se vyrábí tzv. krá-
lovská medovina, která se vyznačuje lahodnou 
čistou chutí. Rovněž si ve vyšší míře než vařená 
zachovává tělu prospěšné antioxidační látky, 
které z organizmu uvolňují volné radikály, 
jimž je přisuzován podíl na vzniku zhoubné-
ho bujení. Medovina však částečně působí 
i protizánětlivě a antibakteriálně. Ale pozor, 
jelikož je medovina alkoholický nápoj, podpoří 
zdraví jen v případě střídmého požívání! 
Vařením medu s vodou, během něhož se 
odstraňuje pěna i případné nečistoty, ale 
zároveň se ničí plísně a bakterie, vzniká me-
dovina vařená. Oba způsoby se pak uplat-
ňují při procesu výroby ovocné medoviny, 
do níž se přidávají ovocné šťávy. Díky tomu 
medoviny rychleji kvasí a jsou dříve čiré. 

Chutná a voní po medu. Je 
výborná chlazená, ale pře-
devším v zimním nečasu 
nás dokáže vzpružit příjem-
ně ohřátá. Ještě před pár 
lety příliš početný fanklub 
neměla. Časy se ale mění 
a obliba medoviny stoupá. 
Svůj podíl na tom mají 
také trhovci, kteří ji nabízejí 
v láhvích či rozlévají u svých 
stánků v ulicích měst i při  
různých lidových veselicích.

Znovuvzkříšení 
lahodné medoviny
Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock

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

Při	přípravě	
tohoto	článku	
byly použity	
výstupy	pracovní skupiny	 
Kvalita	potravin
České technologické 
platformy pro potraviny.
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Krůta je největším druhem domácí drůbeže. 
Krůty samotné byly do Evropy dovezeny 
v 16. století a dlouho byly považovány 
za indické slepice. Jejich obliba se starým 
kontinentem rychle šířila. Krůta bývá nazývá-
na i morkou (krocan pak morákem) – právě 
díky svému původu ze zámoří, dále ťopákem, 

ťopanem, trusákem nebo putákem (puťkou). 
České země si ale na krůtí maso musely počkat 
až do 18. století, kdy se hejna krůt honila 
na trhy do Rakouska a na Moravu až z Banátu 
a z území současného Chorvatska. A až v polo-
vině 19. století začali krůty, do té doby výsadu 
jenom panských dvorů, chovat i sedláci. 

Čím prospěje?
Jste přejedení kuřecího masa, nebo cítíte, 
že by bylo vhodné omezit maso červené? 
Pak pro vás bude krůtí maso ideální. Svou 
velkou oblibu si získalo právě tím, že je 
lehce stravitelné, kvalitní, ve srovnání 
s ostatními druhy masa má minimální 
obsah tuku (který se ovšem liší v jednot-
livých částech zvířete) a vysoký obsah 
prospěšných bílkovin. Navíc nevyžaduje 

dlouhou tepelnou úpravu a snadno přejímá 
chuť koření, takže je požehnáním pro 
každou zaneprázdněnou hospodyňku. 
Možná vás překvapí, že krůtí maso patří 
mezi superpotraviny, tedy takové potraviny, 
které pomáhají předcházet vzniku civilizač-
ních chorob a prodlužují lidský život. Toto 
zdravé maso se hodí také pro strávníky, 
kteří se snaží po svátcích hojnosti ozdravit 
svůj jídelníček, vhod přijde při hubnutí 
nebo zdravotních dietách. Pochutnají si 
na něm také osoby s cévními problémy, 
protože zabraňuje usazování cholesterolu 

V USA se nadívaná krůta peče tradičně na Díkůvzdání, 
v Británii vás pohostí tímto pokrmem s nádivkou z jedlých 
kaštanů u vánoční tabule již od roku 1573. Tradici přípravy 
krůty jako svátečního jídla zde totiž založil již Edward VII. 
A Francouzi se svými mlsnými jazýčky dokonce tvrdí, že krůta 
obsahuje devateré maso, což znamená, že je v každé části 
těla drůbeže jinak zabarvené a liší se také svou strukturou.

Krůta není nudná,
 nabízí devateré maso
Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Americké Díkůvzdání má původ 
v 17. století, kdy indiáni zachránili 
hladovějící osadníky ulovenými 
divokými krocany. Krocan se tak 
měl později stát dokonce symbolem 
Spojených států, ale nakonec musel 
ustoupit orlu bělohlavému. V roce 1946 
zavedl Harry Truman zajímavý zvyk, 
kdy americký prezident slavnostně 
udělí milost vybrané krůtě, která měla 
být na svátky zabita a upečena. Že by 
inspirace pro naše vánoční kapry?

S PREZIDENTSKOU 
MILOSTÍ
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v krvi, stejně jako pacienti se žlučníkovou 
dietou, pokud se samozřejmě vyvarují 
nezdravých úprav, jakými jsou smažení 
nebo podávání s tučnými omáčkami.

Před spaním ideální
Krůtí maso obsahuje zinek, železo, vápník, 
hořčík a draslík, vitamin B12, navíc jeho 
konzumací nadopujete tělo aminokyselinou 
tryptophan, která pomáhá při depresivních 
stavech, usnadňuje usínání a podporuje 
kvalitní spánek. Dokonce prý pomáhá s ab-
stinenčními příznaky při odvykání závislostí, 
jako je třeba kouření. Zvýšený obsah železa 
zase podporuje krvetvorbu a fungování 
červených krvinek a zařadit ho do jídel-
níčku by tedy měli sportovci nebo ženy 
po menstruaci či osoby trpící chudokrev-
ností. Vápník prospěje seniorům, kteří jsou 
rizikovou skupinou pro vznik osteoporozy, 
navíc tento druh masa ocení i jejich trávicí 
ústrojí vzhledem ke snadné stravitelnosti. 
Ideální je ovšem i pro děti nebo rekonva-
lescenty, výživoví specialisté je doporučují 
nejen sportovcům, ale také kosmonautům. 
Vzpomínáte si, kdy jste měli naposled 
na talíři krůtí maso? Podle odborníků 
bychom dokonce měli zkonzumovat 
alespoň 150 g krůtího masa týdně, proto je 
s podivem, že ho v Čechách sníme prů-

měrně jen dva kilogramy na osobu za rok, 
zatímco průměrná evropská spotřeba se 
pohybuje kolem šesti kilogramů. Největ-
šími jedlíky tohoto druhu masa na světě 
jsou Izraelci, kde se průměrná spotřeba 
pohybuje kolem 13 kg na osobu ročně! 
V kuchyni je krůta vděčnou surovinou – její 
úprava je jednoduchá a dobře se kombinuje 
například se zeleninou. Dá se vařit, péct, 
grilovat nebo udit. Křidýlka jsou vynikající 
pečená na česneku a cibuli, na řízky se hodí 
prsíčka či horní stehno, gurmán pak ocení 
pečený nebo uzený biskup. Pomíjet bychom 
ovšem neměli ani vnitřnosti: játra jsou 
výborná restovaná, jako přísada do knedlíč-
ků v polévce či v nádivkách, pevný žaludek 
zase najde uplatnění v polévce nebo guláši.

Nebojte se krku
Jak tuto potravinu vybírat v obchodě? Podle 
hmotnosti se plemena krůt a krocanů roz-
dělují do čtyř kategorií, a to na baby krůtu, 
která má kolem 3 kg, krůtu lehkou (do 5 kg), 
střední (7 až 10 kg) a nakonec krůtu těžkou 
(do 12 až 13 kg). Krůty bývají menší, a proto 
se lépe porcují, krocani jsou hůře zpraco-
vatelní a mohou mít tužší maso. Pokud si 
ovšem vyberete maso z mladšího zvířete, ne-
můžete sáhnout vedle ani v jednom případě. 
Zakoupit si můžete maso čerstvé i mražené, 

vcelku nebo praktičtější naporcované. 
Pochoutkou a rychlým zdravým občerst-
vením je krůtí maso také v sušené formě. 
K nejoblíbenějším kuchyňským úpra-
vám patří zpracování krůtích prsou nebo 
stehenních plátků. Neprávem opomíjený, 
ale výborný nejen do polévky, rizota nebo 
na upečení, je ovšem i krůtí krk. Nejlepší 
na celé krůtě jsou medailonky ze dvou 
kuliček nejjemnějšího masa pod páteří, 
které u řezníka běžně neseženeme, protože 
se dodávají do vybraných restaurací. 

Doba přípravy: 30 minut + 3 hodiny marinování, pro 4 osoby
Ingredience: 800 g stehenních nebo prsních krůtích řízků, 
100 ml olivového oleje, 3 lžíce worcesterské omáčky, 
1 chilli paprička, estragon, citronová tráva, koriandr, sůl, 
mletý černý pepř
Postup:  Z  olivového  oleje  a  worcesterské  omáčky  vymí-
cháme marinádu, kterou ochutíme nadrobno nasekanou 
chilli  papričkou  a  bylinkami.  Maso  upravené  na  plátky 
do ní naložíme na zhruba 3 hodiny. Než přendáme kousky 
na rozpálený gril, lehce je osolíme a mírně opepříme. Plát-
ky grilujeme z každé strany asi 7 minut, maso musí být zce-
la propečené. Podáváme s různě upravenými bramborami 
a libovolným zeleninovým salátem.

PIKANTNÍ KRŮTÍ PLÁTKY 
NA GRILU

 INZERCE

Tesco finest*
Objevujte chutě 
z celého světa
Prémiová privátní řada Tesco finest* patří všem 
gurmánům, kteří hledají novou inspiraci pro 
kulinářské experimenty, ale i těm, kteří si prostě 
jen chtějí vychutnat výrobky té nejlepší kvality. 
Tato řada si během svého téměř dvacetiletého 
působení na  českém trhu vybudovala velmi 
silnou základnu zákazníků hledajících prémiové 
zboží a tu nejlepší kvalitu. Každý produkt má garantovaný původ 

surovin a  jedinečnou originální recepturu. 
Aktuálně najdete pod značkou Tesco finest* 
na tři sta výrobků. Za vyzkoušení rozhodně 
stojí lahodná bílá čokoláda s  vanilkovými 
semínky, oblíbený javorový sirup, skvělá 
vína nebo neotřelá čokoládová omáčka. 

Vsaďte se, že už ve vašem 
repertoáru zůstanou.
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„Chodské koláče jsou pokrmem obřadním. 
Náročnost jejich výroby, a to i po stránce 
finanční, je dovolovala kdysi připravovat 
pouze ke slavnostním příležitostem. Existují 
tedy koláče pouťové a koláče svatební. Neliší 

se od sebe recepturou, ale pouze tím, k jaké 
příležitosti byly připraveny,“ říká Mgr. Kristý-
na Pinkrová z Muzea Chodska v Domažlicích.
Krajová specialita se pekla zejména pro 
hosty a vždy byla vizitkou kuchařské 

Na Chodsku, v oblasti rozkládající se v okolí západočeských 
Domažlic, jsou dodnes živé lidové tradice, zachovalo se tamní 
nářečí, dodržují se místní zvyky. V některých obcích lze stále 
obdivovat původní architekturu a neztratila se ani lidová 
řemesla jako paličkování, krajkářství či výroba typicky zdobené 
keramiky. Není proto divu, že se tu doslova v každé domácnosti 
daří zachovávat i tradici pečení chodských koláčů.

Připravila Tamara Dobrovolná, foto Muzeum Chodska v Domažlicích, Karel Fredyk, shutterstock

Koláče Chodů 
mají svá tajemství

Označení Chod je odvozeno od slova 
chodit. Nazývali se tak svobodní 
sedláci z okolí Domažlic, kteří 
„obcházeli“, tedy střežili české západní 
hranice a dbali na bezpečný provoz 
na obchodní stezce z bavorského 
městečka Furth im Wald. Odměnou 
za jejich služby jim byly panovnické 
výsady, které Chodům zajišťovaly 
výjimečné postavení ve společnosti. 
Od počátku 14. do počátku 
17. století získali 24 privilegií, která 
jim mj. zaručovala osobní svobodu 
a poddanství pouze králi.

STŘÍPEK Z HISTORIE
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zručnosti hospodyněk. Nelze se proto divit 
tomu, že dodnes existuje mezi hospodyněmi 
řada nejrůznějších variant receptů a drob-
ných tajných rodinných vychytávek a úprav 
předávaných z generace na generaci.

Ze dvou subregionů
„Pojem chodské koláče v sobě zahrnu-
je dva základní druhy, jež reprezentují 
dva subregiony Chodska. Existují koláče 
z tzv. horních vesnic, tedy z oblasti Hor-

nochodska, a koláče tzv. dolské. Podobně 
jako např. chodské kroje z těchto lokalit 
jsou odrazem někdejší prosperity obou 
oblastí. Hornochodské obce na úpatí 
čerchovského masívu, například Klenčí, 
Postřekov či Chodov, mívaly horší pod-
mínky pro zemědělství, byly poměrně 
chudé, což se projevovalo i v technologii 
výzdoby koláčů. Ta spočívala v kladení 
pruhů tvarohu, máku a povidel švestkových 
nebo hruškových vedle sebe. 

Dolské koláče zdobíme tak, že 
tvarohovou náplň úhledně rozetřeme 
od středu až k vyvýšeným okrajům 
po celé ploše. Na ni poté nanášíme 
povidlovou a makovou náplní různé 
ornamenty. Koláče hornochodské 
zdobíme v pruzích, přičemž mezi 
makovou a povidlovou náplní musí být 
vždy tvarohová.

HORNÍ VS. DOLSKÉ

DOMÁCÍ CHODSKÉ KOLÁČE
Ingredience: 750 g polohrubé mouky, 250 g hladké mouky, 1 lžička soli, 
jemně strouhaná kůra z 1 citronu, 60 g čerstvého droždí, trocha vlažného 
mléka, 1 lžíce krupicového cukru, 125 g rozpuštěného mírně zchladlého 
másla, 125 g rozpuštěné mírně zchladlé Hery, 6 vajec, 200 až 250 g 
moučkového cukru, 1 sáček vanilkového cukru, 2 lžíce tuzemáku (rumu), 
250 ml vlažné smetany ke šlehání, 150 ml vlažného mléka, tuk na potření 
papíru, 2 vejce na potření, případně rozinky nabobtnalé v tuzemáku 
(rumu), plátky loupaných mandlí, smetana ke šlehání a tuzemák (rum) 
na svlažení, směs moučkového a vanilkového cukru na posypání 

Postup
Do větší mísy prosejeme oba druhy mouky, přidáme sůl a citronovou kůru. 
Sypkou směs dobře propracujeme. Zvlášť v nádobce necháme z droždí, 
vlažného mléka a krupicového cukru vzejít kvásek. Ve druhé větší míse 

vyšleháme máslo, Heru a vidličkou rozšlehané oddělené žloutky s moučkovým i vanilkovým cukrem, dále postupně 
zašleháme tuzemák, smetanu a mléko. Vyšlehaný základ spolu s vzešlým kváskem stěrkou zapracujeme do sypké směsi. 
Vypracujeme hladké nelepivé těsto, do kterého zvolna zapravíme pevný sníh vyšlehaný z bílků. Těsto necháme pod 
utěrkou v teple vykynout (musí zdvojnásobit původní objem). Během kynutí je dobré těsto dvakrát zlehka promísit. 
Z vykynutého těsta oddělujeme stejné díly a tvoříme bochánky (cca 10 kusů), které necháme na pomoučeném válu chvíli 
kynout. Přeložíme je vždy po dvou na plech s papírem na pečení potřený tukem a rukou, případně válečkem, je tvarujeme 
do podoby koláčů o průměru 25 až 30 cm s vyšším tenkým okrajem. Mezitím, co kousky kynou, připravíme náplně. 
Množství náplní se liší podle druhu koláčů – na dolské spotřebujeme více tvarohové, hornochodské si žádají více makové 
a ochucených povidel. Před nanášením náplní (viz Horní vs. dolské) potřeme okraje koláčů rozšlehanými vejci. Náplněmi 
upravené koláče můžeme ještě ozdobit v tuzemáku (rumu) nabobtnalými rozinkami či plátky mandlí. Pečeme je v troubě 
vyhřáté na 180 °C, dokud okraje nezrůžoví. Po vyjmutí z trouby se dolské koláče navíc zlehka kropí smetanou ke šlehání 
smíchanou s tuzemákem (rumem) nebo smetanou ochucenou moučkovým i vanilkovým cukrem. Na závěr je můžeme 
ještě poprášit směsí moučkového cukru s vanilkovým.

180 minut včetně kynutí, na cca 10 kusů
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příběhy jídla

Pruhy pak vytvářely jednoduché geomet-
rické tvary,“ prozrazuje Mgr. Pinkrová.
„Dolské vsi, např. Újezd, Draženov, 
Mrákov, Pocinovice, zasahující již do Vše-
rubského průsmyku, byly bohaté, ženy 
se odívaly do zdobných krojů a rovněž 
koláče jsou mnohem zdobnější: na koláč 

se nanese vrstva tvarohu (cca 5 mm) 
a do něj se vytváří čili merhují květi-
nové motivy nebo různé ornamenty. 
Vše se dozdobuje mákem a posypává 
rozinkami a krájenými mandlemi.
Ale pozor, vše má přísný řád! Mandle patří 
na tmavá místa, rozinky na světlá. Sledo-
vat zručnost žen při merhování je doslova 
úchvatné, zejména když si uvědomíme, 
že dokáží ozdobit někdy i více než stovku 
koláčů, jeden po druhém, aniž by se opako-
val jediný motiv!“ pokračuje ve vyprávění 
naše hostitelka, která na závěr nezapo-
mene přidat pár dalších zajímavostí:
•  Na svatbu se na Chodsku pečou 
třeba i dvě stovky koláčů.

•  Zkušené hospodyně říkají, že teplo-
ta v kuchyni při zadělávání by měla 
být cca 25 stupňů Celsia (kuchařka 
se musí potit), aby těsto dobře vy-
kynulo a nemělo „brousek“.

•  Po vyndání z trouby některé hospodyně 
koláč polévají hustou smetanou. Vzniklá 
vrstva zabraňuje rychlému vysychání.

•  Koláče se servírují vychladlé a při po-
dávání se krájejí na osminky. 
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PREMIÉRA 10. ZÁŘÍ 2015
V DIVADLE KALICH

ATLANTIDA
HITY MIRA ŽBIRKY V MUZIKÁLU

HUDBA A TEXTY PÍSNÍ  MIRO ŽBIRKA
REŽIE A CHOREOGRAFIE   JÁN ĎUROVČÍK

P A R T N E R
P Ř E D S T A V E N Í

G E N E R Á L N Í  P A R T N E R

TEXTY PÍSNÍ KAMIL PETERAJ
LIBRETO JÁN ĎUROVČÍK a PETER PAVLAC 

SCÉNA MARTIN ČERNÝ
KOSTÝMY ZUZANA STRAKOVÁ

HUDEBNÍ ARANŽMÁ ĽUBOMÍR DOLNÝ

VELKÁ FOTOSOUTĚŽ 
MUZIKÁLU ATLANTIDA   

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

s programem All inclusive 
do  resortu od CK PREMIUM 

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

Nahrajte nejhezčí fotografi i z Vaší 
dovolené do aplikace FOTOSOUTĚŽ 

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

probíhá od 1. září 2015 
do 31. srpna 2016

MAKOVÁ NÁPLŇ
Ingredience: 500 g mletého máku, 2 lžíce 
krupicového cukru, 1 vejce, 50 g másla

Postup: Mák smíchaný s cukrem spaříme 
vroucí vodou, směs necháme vychladnout, 
přidáme do ní vejce a máslo a vše promí-
cháme. V některých domácnostech směs 
svařují na mírném plameni.

POVIDLOVÁ NÁPLŇ
Ingredience: 800 g švestkových povidel 
(mohou být hrušková), 8 lžic tuzemáku 
(rumu), mletá skořice nebo mletý hřebíček 
dle chuti (není nutné)

Postup: Jsou-li povidla příliš hustá, zředí-
me je trochou horké vody. Před použitím 
je též lze umlít na masovém strojku, budou 
jemnější. Do takto upravených povidel 
vmícháme tuzemák (rum) a koření.

TVAROHOVÁ NÁPLŇ
Ingredience: 1,5 kg měkkého tvarohu (ne 
z vaničky), 50 g másla (není nutné), 4 vej-
ce, 200 g moučkového cukru, 400 ml sme-
tany ke šlehání, tuzemák (rum) dle chuti

Postup: Tvaroh (můžeme zapracovat i měkké 
máslo) smícháme se 4 oddělenými žloutky 
a hmotu vylehčíme sněhem vyšlehaným ze 
4 bílků. Přidáme moučkový cukr, několik lžic 
tuzemáku a smetanu. Vymíchaná náplň ne-
smí být příliš hustá, ale zároveň nesmí téct.
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Sympatického moderátora zábavních 
pořadů, „sporťáka“ veřejnopráv-
ní televize a několikanásobného 
vítěze divácké ankety TýTý v kate-
gorii sportovní moderátor Vojtě-
cha Bernatského jsme se zeptali 
na jeho vztah k jídlu, podívali se 
do jeho rodinné ledničky a vyzpoví-
dali ho, zda se jeho náhled na stra-
vování změnil po narození dnes 
již téměř čtyřleté dcerky Elišky.

Co Vy a Váš vztah k jídlu?
Jídlo je po sexu to nejlepší na světě. A čím 
je člověk starší, tím se náskok toho první-
ho před ním geometrickou řadou snižuje. 
Můj vztah k jídlu je tedy více než kladný. 

Stravujete se rád v restauracích, nebo 
dáváte přednost domácí stravě?
Myslím, že život i jídelníček by měly být 
pestré. Domácí strava je skvělá, ale kouzlo 
některých restaurací je také nenapodobitel-
né. Volím tedy jídlo podle chuti a nálady. 

Podle čeho si dobrou restauraci vybíráte?
Podle atmosféry, samozřejmě podle chuti 

a hodně také podle kvality obsluhy, která 
u nás bohužel ještě hodně pokulhává. 
Mám dokonce oblíbené restaurace hlavně 
kvůli úžasné, pohotové a milé obsluze.

Kdybychom se teď podívali do Vaší lednice 
s výživovým poradcem, co myslíte – po-
chválil by Vás, nebo pokáral?
Já myslím, že by nás spíš pochválil, jelikož se 
poslední roky všechno točí kolem naší dcery 
Elišky. S manželkou se tudíž přizpůsobujeme 
její stravě a snažíme se jíst zdravě a pokud 
možno co nejčastěji všichni u jednoho stolu.

A co se skrývá ve Vaší vinotéce? Jakým 
vínům dáváte přednost? 
To by bylo na dlouhé povídání. Víno je 
jednou z mých zálib a vášní. Až budu jednou 
velký, chtěl bych být vinařem. I díky několika 
vinařským akcím, které jsem moderoval, 
stále pronikám do tajů tohoto nápoje 
a prakticky pořád nalézám jeho další obzory. 
Mám improvizovanou vinotéku v garáži 
a našli byste tam toho hodně. Pokud jde 
o odrůdy, tak nejraději mám Sauvignon 
a Ryzlink vlašský. Teď zrovna si otevírám 
jeden výtečný Hibernal. Tak na zdraví!

chutě slavných

Recepty známých osobností se u našich čtenářů těší 
velké oblibě. Pro ty, jimž snad nějaký unikl, nabízíme 
malé shrnutí. Pojďte tedy spolu s námi opět zavítat 
do kuchyní a jídelen některých z osobností, jejichž 
příběhy spojené s oblíbenými pokrmy, jejich přípravou 
i ochutnáváním, jsme vám na stránkách Světa potravin 
přinesli v roce 2015.

Výběr 
z jídelníčku 
slavných
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KOTLETY VE ŠLEHAČCE PODLE 
BABIČKY KÁJI
Doba přípravy: 90 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 4 vepřové kotlety (nebo kuřecí 
prsní řízky), sůl, mletý černý pepř, 1 cibule 
nasekaná najemno, olej, nastrouhaný tvrdý 
sýr dle potřeby, 200 ml smetany ke šlehání, 
1 vejce, sekaná zelená petrželka na posypání

Postup: Kotlety nebo prsní řízky naklepe-
me, osolíme, opepříme a krátce je v pekáči 
z obou stran osmahneme na cibulce zpěně-
né na oleji. Kotlety zasypeme sýrem, zalije-
me šlehačkou s rozšlehaným vejcem. Posy-
pané petrželkou pečeme dozlatova v troubě 
vyhřáté na 180 °C přibližně 1 hodinu.

V. BERNATSKÝ DOPORUČUJE:

Vojtěch Bernatský
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chutě slavných

Lukáše ve filmu Smradi ztvárnil Jan 
Cina ve třinácti letech. Poté vystudo-
val Pražskou konzervatoř a Katedru 
alternativního a loutkového divadla 
na DAMU. Nyní ho můžeme vidět 
na různých pražských scénách, mj. 
v Divadle Kalich. Na obrazovce se obje-
vil v mnoha seriálech, např. v Ordinaci 
v růžové zahradě, a moderoval pořad 
Planeta Yó. O svém „angažmá“ v ku-
chyni tvrdí, že je plné experimentů.

Dokážete vyčarovat nějaký gastronomic-
ký skvost?
To musí posoudit především moji hosté 
u stolu. Určitě nejsem výjimečný kuchař, 
myslím, že jsem v této oblasti i tak trochu 
lenoch, ale když už se do něčeho pustím, 
snad pak výsledek nebývá úplně marný. 
Baví mě při vaření míchat ingredience, 
které by nikoho nenapadlo dát dohromady. 
Samozřejmě to občas nevyjde a já skončím 
jako pejsek s kočičkou, na druhou stranu 
už mě párkrát nadchlo, jak dokonale spolu 
ladí zdánlivě neslučitelné chutě. Ovšem to 
moje nadšení může do velké míry souvi-
set s faktem, že já jsem opravdu vděčný 
strávník. Prostě rád jím a chutná mi kdeco. 

Co nejvíc?
Třeba na jaře a v létě ve velkém kon-
zumuju čerstvou zeleninu a ovoce. 
Jinak mám rád všechna ta typická 
maminkovská a babičkovská jídla.

Ale asi nepřistávají na vašem talíři často…
To máte pravdu. Zjistil jsem totiž, že 
po nich bývám unavený. Pokud mě 
čeká práce od rána až dlouho do noci, 
musím jíst něco lehčího, osvědčují se mi 
vegetariánská jídla nebo třeba asijská 
kuchyně. To jsou moje nakopávače.

„Se svým ostře řezaným obličejem 
se kladných rolí jen tak nedočkám,“ 
směje se herec Vladimír Marek, 
když přijde řeč na jeho filmogra-
fii plnou zloduchů. Natáčí nejen 
s našimi štáby, ale také pro za-
hraniční produkce: Serena (USA), 
Muž, který se směje (Francie) 
a mnohé další. V televizi jsme jej 
mohli vidět např. v seriálech Ex-
pozitura či Četnické humoresky.

Jak byste charakterizoval svůj vztah k jídlu?
Rozhodně mohu říci, že jsem dobrý, 
naprosto nevybíravý strávník. Ze mě 
musí mít každý kuchař radost.

V jednom rozhovoru jste řekl: „Dnes 
snáze a rychleji ukážu na mapě, kde 
jsem ve světě nebyl, než naopak.“ Máte 
se svými cestami spojené také gastrono-
mické vzpomínky?
Samozřejmě, ty mě nemohly s mojí 
povahou minout. Zvědavost mě vedla 
k ochutnání toho, co bylo pro tamější 
kuchyň vždycky tím nejlepším a nejtypič-
tějším. Ochutnal jsem skutečně všechno 
možné, hmyz či plazy nevyjímaje.

Opravdu jste se nikdy nezalekl ničeho, co 
Vám předkládali k jídlu?
Věřte mi, opravdu ne. Moje zvědavost totiž 
vždy byla silnější než pud sebezáchovy a já 
se nechával rád překvapit. První exotický 
zážitek, který mám dodnes v paměti, bylo 
seznámení s Japonskem a jeho kuchy-
ní. Do té doby jsem netušil, jak dobrým 
pokrmem je sushi nebo různé plody moře 
pojídané zasyrova. Zájezd do Japonska mě 
ovlivnil opravdu zásadně, zdaleka ne jen 
gastronomicky. Jejich kultura a tradiční di-
vadlo zejména mě uhranuly na celý život.

HRNEČKOVÁ BÁBOVKA 
S BORŮVKAMI
Doba přípravy: 90 minut, na jednu bábovku

Ingredience: 4 vejce, 2 hrnečky moučkového 
cukru, 1/2 hrnečku oleje, 1/2 hrnečku mléka, 
2 hrnečky polohrubé mouky, 4 vejce, 1/2 l 
borůvek, 1/2 sáčku kypřicího prášku do pe-
čiva, máslo a hrubá mouka na formu

Postup: Vejce vyšleháme s cukrem do pěny, 
přidáme olej, mléko, polohrubou mouku 
i kypřicí prášek. Do těsta vmícháme 
borůvky – mohou být čerstvé i kompo-
tované (ty nejdříve scedíme a necháme 
okapat). Těsto nalijeme do máslem vytřené 
a hrubou moukou vysypané formy. Pečeme 
ve středně vyhřáté troubě (cca 180 °C) zhru-
ba 30 minut. Poté počkáme, až bábovka 
vychladne, opatrně ji vyklopíme a popráší-
me moučkovým cukrem.

J. CINA DOPORUČUJE:

JAPONSKÁ POLÉVKA
Doba přípravy: 30 minut, na 4 porce

Ingredience: 4 kousky řasy wakame, směs 
zeleniny dle chuti, 4 houby shiitake, 750 ml 
zeleninového vývaru, 4 lžičky pasty miso, pórek 
nebo zelená cibulka, kousek čerstvého zázvoru

Postup: Omytou řasu necháme pár minut 
změknout v misce s vodou, poté ji nakrájíme 
na kousky podle počtu porcí. Nakrájíme 
zeleninu i houby na tenké plátky či nudličky 
(sušené houby je potřeba nejdříve hodinu na-
močit). Do vařícího vývaru vhodíme zeleninu 
i houby a po chvíli přidáme řasu i s nálevem, 
v níž jsme ji namáčeli. Mírně povaříme asi 
10 minut, hlídáme, aby se zelenina nerozva-
řila. V naběračce polévky rozmícháme pastu 
miso a vrátíme do hrnce. Polévku už nevaříme, 
udržujeme ji pod bodem varu další tři minuty. 
Ozdobíme pórkem nebo zelenou cibulkou 
a dle chuti přidáme šťávu ze zázvoru.

V. MAREK DOPORUČUJE:

Jan Cina

Vladimír Marek
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„Pochutnám si skoro na všem. 
Před pár lety jsem si musel jít 
lehnout do nemocnice a já byl 
spokojený i tam! Když mi přinesli 
to jejich bílé kafe, takovou curi-
findu, nebo housku s trojhrán-
kem, já vám byl úplně nadšenej,“ 
směje se Otakar Brousek mladší, 
oblíbený divadelní, filmový i tele-
vizní herec, moderátor a dabér.

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

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

Víte o něčem, co Vám v kuchyni zkrátka 
nejde?
Nic takového mě nenapadá. Věřím, že 
bych dokázal uvařit v podstatě všechno, 

což ale neznamená, že jsem všechno 
vyzkoušel. Otázka je, jestli by člověk 
měl vždy po ruce ty správné suroviny, to 
bývá problém. I když také se situací, kdy 
v ledničce nebo spíži není vše, co je zrovna 
potřeba, si lze poradit. Nedávno jsem držel 
v ruce pěknou slaninku a brynzu, zprvu 
jsem si myslel na halušky, jenže ty k mání 
nebyly. Napadlo mě tedy, že bych mohl 
slaninu zapéct s bramborami a zelím, 
ale nenašel jsem doma ani bramboru. 
Tak jsem vzal špagety a udělal skoro jako 
uhlířinu. Nakonec si všichni pošmákli.

Slovenská herečka, zpěvačka a da-
bérka Alžbeta Bartošová vstoupila 
na českou divadelní scénu s po-
věstí nepřehlédnutelného talentu. 
Výjimečný pěvecký rozsah Betka 
předvádí už v několika pražských 
muzikálech. Nicméně doprová-
zí ji ze Slovenska vedle skvělých 
profesních referencí také chuť 
na speciality tamní kuchyně?

Jak Váš jídelníček ovlivňuje fakt, že po-
cházíte ze Slovenska?
Sice mám ráda slovenskou kuchyni, ale 
dvě moje nejoblíbenější jídla jsou pa-
radoxně typická pro tu českou – vepřo, 
knedlo, zelo a svíčková. Až když jsem 
začala žít v Praze, jsem naplno pocho-
pila, že na Slovensku tato jídla nikdy 
neuvaří tak dobře, jako je vaříte tady.

Vy sama se o ně taky pokoušíte?
Na svíčkovou jsem si zatím netrou-
fla. Držím se jednodušších receptů.

Od kolika let se činíte u plotny?
Už jako malá holka jsem doma pomá-
hala mámě, ale intenzivněji vařit jsem 
začala až od okamžiku, kdy jsme se 
s partnerem nastěhovali do vlastní-
ho. Tedy zhruba před dvěma lety.

Od té doby je pro Vás vaření radostí, nebo 
spíš povinností?
Přiznávám, někdy jsem v kuchyni oprav-
du jen z povinnosti, ovšem jsou chvíle, 
kdy si vaření vysloveně užívám.

Čím přítele spolehlivě potěšíte?
On sní vlastně všechno, co mu uvařím. Ne 
že by musel! Naštěstí se v chutích shodu-
jeme. Oba máme rádi z masa především 
kuřecí nebo panenku, oblíbená máme také 
třeba křidélka s různými omáčkami. 

ŠPAGETY PO UHLÍŘSKU
Doba přípravy: 30 minut, 4 porce

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

Postup: Špagety uvaříme dle návodu na oba-
lu, nevolíme úplně nejměkčí variantu. V prů-
běhu přípravy špaget vsypeme na kostičky 
nakrájenou slaninu či bůček na pánev do roz-
páleného oleje a vyškvaříme je dozlatova. 
K vejcím plus žloutku všleháme smetanu, 
nastrouhaný sýr, sůl a pepř. Odstátou slaninu 
vrátíme na plotnu a přidáme k ní utřené 
stroužky česneku a restujeme na větším 
ohni, dokud česnek nezezlátne. Poté slaninu 
s česnekem přisypeme ke sceděným špage-
tám a zalijeme je sýrovou směsí s vejci. Ta se 
v horkých těstovinách prohřeje. Podáváme 
ihned, můžeme ještě posypat sýrem.

O. BROUSEK DOPORUČUJE:

TRENČÍNSKÁ VEPŘOVÁ KAPSA
Doba přípravy: 45 minut, na 4 porce

Ingredience: 4 vykostěné vepřové kotlety, 
sůl, mletý černý pepř, olej, 80 g sterilovaných 
žampionů, 4 plátky tvrdého sýra, bramborák: 
350 g syrových brambor, 1 cibule, 50 g papriko-
vého bůčku, 30 g hladké mouky, mletý černý 
pepř, sůl, 1 stroužek česneku, 1 vejce, 2 lžíce 
polotučného mléka

Postup: Očištěné kotlety naklepeme, osolí-
me, opepříme, na rozehřátém oleji je opeče-
me po obou stranách a vložíme do pekáče. 
Rovnoměrně je poklademe plátky žampionů, 
plátky sýra a zapečeme v troubě. Připravíme 
si těsto na bramborák: K oloupaným, na-
jemno nastrouhaným bramborám přidáme 
nadrobno nakrájenou cibuli, osmažený 
bůček nakrájený na kostičky, mouku, pepř, 
sůl, utřený stroužek česneku, vejce a mléko. 
Z vypracovaného těsta smažíme v rozpále-
ném oleji kruhové bramboráky, na jejichž jed-
nu polovinu vždy položíme zapečené maso 
a druhou polovinou plátu ho přeložíme.

A. BARTOŠOVÁ DOPORUČUJE:

Otakar Brousek

Alžbeta Bartošová
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SKOČTE DO TOHO!
www.dovolena.cz

800 600 600

EXOTIKA
od 19 900 Kč*

letecky na 8 dní, all inclusive

* cena platná v době tisku
** platí u vybraných zájezdů

Doprava naším autobusem
přímo na letiště**

 INZERCE

Je to muž mnoha zájmů a činností. 
Vedle režie a herectví působí Milan 
Šteindler i jako scenárista. Vyprá-
vění o vlastním světě potravin umí 
okořenit humorem stejně dobře jako 
svou tvorbu. Když už máte pocit, že 
jste příjemně rozhovorem nabažení, 
přihodí ještě deko trefného postřehu.

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 
pozřít běžnou stravu. Takže i v hotelu se 

stávám táborníkem. Vozím s sebou jáh-
lovou nebo pohankovou kaši, cestovní 
varnou konvici a bohatou variaci čajů.

Co je podle Vás největším zločinem české 
kuchyně?
K české kuchyni jako takové nemám 
výhrady. Jen moderní české knedlíky, 
které v hospodách sami nevaří, ale kupují, 
už nejsou to, co vařila moje babička. Ta 
podivná nakynulá houba mi vždycky 
vycucne veškerou šťávu nebo omáčku 
dřív, než se do ní pustím. Proto říkám, že 
nejlepší české houskové knedlíky dělají 
ve Vídni. Tam je ale jedí s čočkou na kyselo. 
Což by dle mého názoru mělo být Ev-
ropskou komisí trestáno jako zločin.

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

Po kterém pokrmu se Vám nejvíce stýská 
a třeba budí i nostalgii? Něco, co už Vám dnes 
nikdo z Vašeho  okolí nepřipraví tak výtečně?
Babiččin houskový knedlík. 

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 omáčku – 
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 naskládáme do tu-
kem vytřeného pekáčku a zalijeme omáčkou. 
Pečeme tak dlouho, až se na povrchu omáčky 
začnou tvořit zapečené tmavé skvrny. Podá-
váme s vařeným bramborem a okurkovým 
salátem. Jako předkrm se k německé omáčce 
hodí polévka Eintopf. Jako společnost ke stolu 
doporučuji Holanďany nebo lépe Holanďanky, 
mluvící německy, nebo Němce (raději Němky), 
které přinesou vlastní Eintopf, abyste ho nemu-
seli vařit sami. Květák je jednoduché jídlo, tak 
se aspoň s Eintopfem už nebudete zdržovat.

M. ŠTEINDLER DOPORUČUJE:

Milan Šteindler
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Gastronomie je v Alpách jedním z hlav-
ních turistických lákadel i v zimní 
sezoně, a tak na opravdu špatné 
jídlo tu prakticky nenarazíte.

Millstatt: klid a lyžování na dosah
Ne vždy je nutné bydlet přímo na sjezdovce 
nebo pod ní. Letní ráj kolem korutanské-
ho jezera Millstättersee nabízí také v zimě 
velice zajímavou alternativu ke klasickým 
lyžařským střediskům. Jezeru se přezdívá 
klenot Korutan a opravdu je tu nádherně 
v každém ročním období. V zimě jsou tu 

výhodou klid a pohoda a přitom snadná 
dostupnost do hned několika lyžařských 
středisek v blízkém okolí. Dvěma bezpro-
středně nejbližšími jsou Goldeck s celkem 
30 km sjezdovek a známý Bad Klein-
kirchheim, kde je možné lyžovat na 103 km 
tratí. Do Goldecku jezdí pravidelně v zimní 
sezoně skibus zdarma, Bad Kleinkirchheim 
je vzdálen asi 20 km a snadno se tam lze 
dostat vlastním vozem. Jinak do 40 minut 
jízdy se nachází dalších 5 středisek včetně 
Mölltalského ledovce, známého Katschber-
gu nebo rodinného Turracher Höhe.

Uvolnění v jezerní koupeli
Bydlet u jezera Millstättersee má své výhody 
také v tom, že právě tady můžete využít po ce-
lodenním sportování uvolňující well- 
ness, včetně koupele přímo v jezeře. Hotel 
Koller's, který leží přímo na břehu jezera, 
vytvořil jako jeden z prvních v tomto regionu 
vyhřívanou jezerní koupel. Po dobré koupeli 
můžete ochutnat speciality v místní restau-
raci. Druhou možností, jak si užít wellness 
a gastronomii, je 1. korutanský koupelový 
dům (1. Kärtner Badehaus). Navazuje na tra-

dici, kterou u jezera založili už před několika 
staletími první bohatší Rakušané stavějící 
si na jeho březích letní sídla. Samozřejmě 
i v koupelovém domě je restaurace s nabíd-
kou místní kuchyně. Pro nevyléčitelné roman-
tiky je určen bar Kap 4613, kterému podle jeho 
tvaru nikdo neřekne jinak než Pyramide. Také 
se mu přezdívá ohnivý ostrov (Feuerinsel), 

Připravil Pavel Hanuška, foto archiv autora, APT Val di Fassa, shutterstock

Dobré chutnání 
a pěkné lyžování

Zimní radovánky v Rakousku 
a Itálii jsou nerozlučně 
spjaty také s dobrou místní 
kuchyní. Už i čeští návštěvníci 
pochopili, že nemá smysl tu 
žít z vlastních zásob dopředu 
nasmažených řízků a paštik 
dovezených z domova.

Jezerní koupel hotelu Koller's je vyhlášenou atrakcí



www.svetpotravin.cz40

potraviny ve světě

protože tenhle podnik ležící na vysutém mole 
nad hladinou jezera se v zimních večerech 
rozzáří několika ohništi, u kterých hosté 
mohou posedět. Samozřejmě dostanou teplé 
přikrývky a klasické zimní dobroty jako pečené 
kaštany a svařené víno. Pohled na západ 
slunce je tu opravdu nezapomenutelný.

Alpsko-jadranská gastronomie
A co v Millstattu ochutnat? Korutanská 
kuchyně je jakousi přirozenou fúzí třech 
regionů – Rakouska, Itálie a Slovinska. 
Určitě ochutnejte Kärntna Laxn, tedy 
místního pstruha lososovitého, které-
ho tu umějí upravit na mnoho způsobů 
a vždy výtečně. Klasikou v Korutanech 
je Reindling, což je něco jako hutnější 
česká bábovka, která navíc obsahuje 
rozinky a skořici. Nesmíte zapomenout 

ani na Kärntner Kasnudeln, tedy taštičky 
plněné bramborovo-tvarohovou náplní. 
Podle toho, jak je jejich okraj obrou-
ben, se v Korutanech pozná, z jakého 
regionu kuchařka pochází. Místní tvrdí, 
že dívka se může vdávat až tehdy, když 
dokonale zvládne přípravu taštiček.

Známé i neznámé Val di Fiemme
Trentinské údolí Val di Fiemme je v zimě poměr-
ně známou destinací pro české turisty. Jeho 
pět lyžařských středisek (Alpe Cermis, Latemar, 
Alpe Lusia-Bellamonte, Passo Rolle a Oclini) se 
100 km sjezdovek je dostatečným lákadlem. 
Celé údolí je propojeno skibusy, takže je vcelku 
jedno, kde se ubytujete. Navíc tu je všude blízko, 
vždyť z jednoho konce údolí na druhé je to nece-
lých 20 km. A v neposlední řadě je Val di Fiemme 
také oblíbeným místem pro vyznavače běžek. 

Ubytování na statku
Jak lépe poznat život, zvyky a pohos-
tinnost než ubytováním přímo u míst-
ních, tedy na statku. Mnohé z nich jsou 
současně producenty výtečného mléka, 
domácích mléčných výrobků, medu, 
marmelád a mnoha dalších tradičních 
dobrot. Výběr je široký, ale zcela jistě 
jedním z nejlepších polohou i vybavením 
je statek Agritur Col Verde v Predazzu. 
Rodina se živí chovem krav a prodejem 
mléka, navíc paní domu peče výborné 
sladké zákusky, které jsou tu k dispozici 
na snídaňovém bufetu. Do turistického 
centra Predazza je to odsud 10 minut 
pěšky a všechna zimní střediska jsou 
v dosahu. Statek má navíc i zastoupení 
v ČR, takže veškeré informace i objednáv-
ka ubytování jsou k dispozici v češtině.

Číšník na sjezdovce v korutanském středisku Turracher Höhe nabízí zdarma aperitiv Sjezdovky v Dolomitech ocení i snowboardisté

Klenotem Trentina je sýr Trentingrana Elisabetta Dellantonio je jednou z mála opravdu úspěšných šéfkuchařek
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Gastronomický ráj
Val di Fiemme je známé také jako údolí, 
odkud pocházejí mnohé skvělé dobroty. 
Kromě toho, že tu mají jednu michelinskou 
restauraci, jsou zde dva další skvělé podniky. 
První je restaurace Osteria de l'Acquarol 
v obci Panchià, jejíž majitel Alessand-
ro Bellingeri je držitelem titulu Nejlepší 
šéfkuchař severní Itálie do 30 let roku 2013. 
Druhou je restaurace Miola v Predazzu, kde 
vaří majitelka a jedna z mála šéfkuchařek 
Elisabetta Dellantonio. V obou ochutnáte 
autentickou místní kuchyni z především 
místních surovin. Alessandro ji pojímá v mo-
derním hávu, Elisabetta velice konzervativně 
a tradičně. Samozřejmě tu nechybí ani další 
gastronomická potěšení jako výrobce tradič-
ních ochucených grapp L'Ones, řeznictví Da-
gostin, včelařství s fantastickými medy Dolci 

Sapori del Bosco, pekárna štrúdlů a dal-
ších sladkostí Cose Buone da Paolo nebo 
místní mlékárna, kde vyrábějí sýry z kozího 
mléka, které je tady tím nejtradičnějším.

Ladinské údolí Val di Fassa
Víte co je Ladinia? Dříve zahrnovalo tohle 
území prakticky celé Alpy. Dnes je to pět 
údolí v italských Alpách (Val di Fassa, Alta 
Badia, Val Gardena, D'Ampezzo a Fodom), 
kde většinu obyvatelstva tvoří Ladinové, 
původní obyvatelé Alp. Jedním z údolí, 
které obývají Ladinové, je Val di Fassa 
(ladinsky Val de Fascia), známé centrum 
milovníků sjezdového lyžování. Nabízí se 
tu celkově 136 sjezdovek s délkou 236 km. 
Opravdovou lahůdkou, která každoroč-
ně láká lyžaře právě sem, je nejznámější 
okruh v Alpách, který vede kolem masivu 

Sella přes čtyři horské průsmyky. Ano, 
Sellaronda je skutečným bonbónkem 
pro milovníky sjezdového lyžování.

Proslulá ladinská pohostinnost
Val di Fassa byla vždy trochu více exkluzivní 
destinací než třeba sousední Val di Fiemme. 
Proto jsou tu ubytovací kapacity postave-
né především na hotelech a apartmánech. 
Ale i tady se pomalu rozvíjí trend ubytování 
v soukromí a na selských statcích. Jedním 
z nich je statek Agritur Majon da Mont, který 
se nachází na pastvině nad obcí Vigo di Fassa. 
Nabízí prakticky vše, co si lze přát. Od možnosti 
ubytování se psem, wifi na pokojích až třeba 
po možnost přípravy kojenecké stravy. Přestože 
v celém údolí žije pouhých něco málo přes 9500 
obyvatel, mají tady i dvě michelinské restau-
race. Známější Malga Panna a menší, ale o to 
útulnější, L'Chimpl. Ale jsou tu i další kandidáti 
na špičkový oběd nebo večeři. Například restau-
race Malga Roncac, kde se podávají zbytečně 
nevyšperkovaná, poctivá, tradiční ladinská jídla. 
Třeba domácí tagliatelle, které tu v kuchyni 
vytvářejí ze směsi 33 vaječných žloutků na 1 kg 
mouky. Další skvělou příležitost ochutnat něco 
netradičního nabízí statek Malga Aloch. Mají 
tu vlastní chov hovězího a vepřového, a přes-
tože ani jeden z bratří, kteří statek vlastní, není 
vyučený řezník, pustili se do výroby tradičních 
uzenin. Součástí statku je malý obchůdek 
s jejich produkcí a také stylová restaurace 
s terasou, kde lze ochutnat místní kuchyni.
A nebojte se, nemusíte se učit ladinsky. 
I když v ladinském muzeu ve Vido di Fassa 
si můžete zakoupit ladinské slovníky nebo 
se zúčastnit krátkého základního kurzu 
ladinštiny. Všichni Ladinové ve Val di Fassa 
mluví samozřejmě také italsky a větši-
nou i anglicky nebo německy. 

Typická ladinská vesnička pod štíty horVal di Fiemme i Val di Fassa nabízejí pohodu v krásném prostředí Dolomitů

Michelinská restaurace L' Chimpl se interiérem i vřelostí obsluhy vymyká představám o snobské gastronomii
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z AlpRECEPTY

Ingredience: 180 g masa na biftek (2 ks), sůl, mletý černý pepř, extra panenský olivový 
olej podle potřeby, 50 g výhonků jalovce, 20 g výhonků borovice, 10 g řeřichy, 125 g 
bílého kozího sýra, 125 g měkkého tvarohu, 50 g krému z lískových oříšků, kuličky 
čerstvého jalovce, blanšírované pampelišky, seno na uzení, led 

Postup: Osolené a opepřené bifteky obalíme senem, balíčky pokapeme olivovým 
olejem a necháme 48 hodin v chladnu odpočinout. Do pánve vložíme štěpky z aroma-
tického dřeva, zapálíme je a počkáme, až začnou doutnat. Pánev s dřevem vložíme 
do studené trouby, nad pánev umístíme plech s ledem, aby se v seně stále zabalené 
maso, které položíme na mřížku, nevařilo, necháme ho 15 až 20 minut udit. Poté maso 
i se senem přeložíme na lehce rozpálený gril, kde je ponecháme jen krátce, maso musí 
zůstat uvnitř spíše syrové. Výhonky a řeřichu smícháme s olivovým olejem, vše nechá-
me zmrazit a hustou hmotu rozmixujeme do podoby hladkého krému. Přidáme sýr, 
tvaroh i oříškovou pasu a vše znovu dohladka rozmixujeme. Nakonec přidáme kuličky 
jalovce. Servírujeme s blanšírovanými pampeliškami a redukovanou šťávou z masa.

BIFTEK UZENÝ NA SENĚ PODLE A. BELLINGERIHO
30 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 500 g hladké mouky, 500 g žitné mouky, špetka soli, 6 vajec, 1 lžíce 
olivového oleje, voda podle potřeby, 500 g sušených fíků, 100 g bílého chleba, 
1 vejce na potření, máslo, mák (nemletý) 

Postup: Oba druhy mouky smícháme se solí, vejci a olivovým olejem, podle potřeby 
přidáme vodu. Získat musíme homogenní hladké těsto, které zabalené ve fólii nechá-
me v chladničce 2 hodiny odpočinout. Mezitím sušené fíky a chléb napaříme na pařá-
ku nebo v parní troubě, aby změkly. Poté obě suroviny rozmixujeme. Odleželé těsto 
rozválíme na čtyři stejné pláty. Na dva díly těsta vytvoříme lžící hromádky náplně. Okolí 
náplně potřeme rozšlehaným vejcem, takto upravené pláty přikryjeme zbylými a ruka-
ma důkladně přimáčkneme jejich kraje, stejně tak místa kolem jednotlivých hromádek. 
Z těsta s hromádkou náplně uprostřed vykrajujeme např. sklenkou naplněné taštičky, 
které poté vaříme v osolené vodě. Jakmile vyplavou na povrch, ponecháme je v hrnci 
ještě zhruba minutu a následně je vyjmeme a rozdělíme na talíře. V pánvi rozpustíme 
máslo, kterým taštičky před servírováním zalijeme. Na závěr je posypeme mákem. Tvar 
taštiček (raviol) není důležitý, jelikož jde o tradiční selské jídlo, tak se v každé rodině 
připravují v jiných tvarech a velikostech.

CAJONCIE DA DOUC (LADINSKÉ TAŠTIČKY) Z VAL DI FASSA
130 minut, pro 2 osoby

KAISERSCHMARRN (CÍSAŘSKÝ TRHANEC) Z HOTELU KOLLER'S

Ingredience: 250 g hladké mouky, 30 g krupicového cukru, špetka soli, 4 vejce, 500 ml 
mléka, 40 g másla na smažení, 30 g rozinek, moučkový cukr na posypání 

Postup: Mouku, krupicový cukr, sůl a oddělené žloutky rozmixujeme s mlékem do po-
doby tekutého, hladkého a hustého těsta. Z bílků vyšleháme pevný sníh a stěrkou ho 
opatrně vmícháme do těsta. Na pánvi (nesmí mít plastovou rukojeť) zpěníme máslo 
a vlijeme na něj těsto. Když placka zespodu zezlátne, posypeme ji rozinkami (nejlépe 
nabobtnalými v rumu) a při střední teplotě (cca 170 °C) necháme dopéct v troubě. Upe-
čenou placku roztrháme na nepravidelné menší kousky, necháme ji chvíli odpočinout 
a před podáváním ji poprášíme moučkovým cukrem. Kaiserschmarrn servírujeme pro 
více osob v pánvi, ze které si každý nabere sám, nebo po jednotlivých porcích. Podává 
se s různými kompoty, nejlepší je brusinkový, vhodným doplňkem je i porce zmrzliny.

20 minut, pro 4 osoby



www.svetpotravin.cz 43

křížovka



www.svetpotravin.cz44

navštívili jsme

V Dejvické divadelní kavárně v Praze se vám stane celkem 
běžně, že obědváte vedle herce Ivana Trojana, objednáváte si 
na baru pití společně s Hynkem Čermákem nebo ve dveřích 
narazíte na Miroslava Krobota. Jaké to vlastně je provozovat 
kavárnu vedle nejvyhledávanější divadelní scény v zemi, jsme 
se zeptali jejího provozovatele Josefa Šimůnka.

Herci 
z Dejvického divadla 
nejsou namyšlení

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv autorky

Tentokrát vás prostřednictvím

zveme do divadelní kavárny. V dalších dílech 
spolu s námi můžete zavítat do nejrůznějších 
typů  restaurací  a  stravovacích  zařízení,  kde 
se seznámíte nejen s jejich zázemím a zvlášt-
nostmi, ale i s lidmi, kteří se starají o spoko-
jenost zákazníků.

NOVÉHO SERIÁLU
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Jak jste se dostal ke gastronomii, potaž-
mo divadelní kavárně?
Jakožto vyučený automechanik jsem vzal 
jako brigádu mytí nádobí v Joe's baru 
na pražském Malostranském náměstí a tam 
moje seznámení s gastronomií začalo. 
Skamarádil jsem se s lidmi z oboru a začal 
jsem vařit jednoduchá jídla. Potom jsem 
se potkal s Kubáncem, který právě otevíral 
podnik La Casa Blů, kam jsem s kamarádem 
nastoupil na pět let do kuchyně. Když přišla 
touha mít vlastní podnik, kamarád, který 
má v Dejvicích dvě hospody, mi doporučil, 
ať se jdu pozeptat do Dejvického divadla, 
kde hledají nájemce do kavárny. A na pře-
lomu roku je to sedmý rok, co tu jsem. 

Jaké byly začátky?
Na začátku jsem zároveň vařil i roznášel, 
což šlo vydržet jen dva měsíce. Dneska 
vařím a už neroznáším, jen si občas večer 
stoupnu za bar. Kromě obědů navíc 
nabízíme i menší jednoduché pokrmy, 
které slečnám servírkám předpřipravím 
a ony je dohotoví. Výhodou je, že jsem 
svým pánem. Na druhou stranu je to 
hodně náročné a stíhám vše na hraně.

Jak to tady vypadalo, když jste sem přišel?
Kavárna byla v dobrém stavu. Předchozí 
provozovatel neměl zkušenosti z kaváren-
ského provozu a měl o něm jinou představu. 
Nainvestoval do oprav tolik peněz, že by 
se mu vrátily až za deset let. Všechno tu 
bylo zařízené včetně zázemí, baru i toalet 
a po navezení zásob jsem mohl začít provoz 
bez nutnosti investovat velké peníze. Dva 
roky však trvalo, než podnik začal vydělávat.

Tvoří většinu hostů lidé z divadla, 
nebo štamgasti? 
Našimi zákazníky nejsou jen herci nebo 
návštěvníci divadla, naučili se sem chodit 
i lidé z okolí. Hlavním lákadlem je pivo, 
poloha a prostředí – nejsme typickou ka-
várnou, ani typickou hospodou, ale něčím 
mezi. Přes den sem lidé zajdou na oběd 
nebo na kafíčko, večer se popíjí. Divadlo 
má dole vlastní klub, ale s tím si nekonku-
rujeme, spíše fungujeme ve spolupráci.

Jak častými návštěvníky jsou herci?
Raději mají zmiňovaný klub, kde mají větší 
soukromí. Ale když zkoušejí, chodí sem 
na jídlo. Večer také někdy zajdou na sklenič-
ku. Navíc zrovna herci z Dejvického divadla 
nejsou vůbec namyšlení, dá se s nimi se 
všemi mluvit. Jsou prostě normální.

Podle čeho jste vybíral jídla, která tu vaříte?
Menší jídla jako plněné tortilly jsem se naučil 
na začátku své kariéry. Je to jídlo jednodu-
ché na přípravu, které zvládne každý. Tortilly 

se kupují hotové, náplně se vyrábějí tady. 
Jako polední menu vařím, co mě zrovna 
napadne, především pokrmy jednoduché 
na přípravu, abych tu nemusel být od šesti 
od rána. Občas nakouknu do kuchařky 
nebo na internet pro inspiraci, abych se 
neopakoval. Myslím, že mám na vaření 
vnitřní talent, protože mi nedělá problé-
my. Ale neříkám, že jsem vynikající kuchař, 
učil jsem se sám a za pochodu a teoretic-
ké vzdělání z kuchařské školy nemám.

Nakupujete na vaření české suroviny?
Občas na původ koukám, ale prvním 
kritériem je pro mě cena, protože se 
s poledním menu chci dostat pod 
stovku. Když nevzniká velký cenový 
rozdíl, rád české potraviny podpořím.

Je snadné udržet cenu oběda pod stovkou?
Záleží na druhu jídla. Třeba ženy z divadla 
mají rády lososa a pak je ta cena oběda 
jinde. Ale zákazníci chápou, že je oběd 
v tomhle případě za sto třicet korun a rádi si 
připlatí. Ale jinak není problém se do stovky 
dostat a nemusejí to být jen bezmasé 
těstoviny. Také s hovězím nebo vepřovým 
masem se dá tak vařit. U nás je kuchyně 
doplňkovou záležitostí, chápu, že podniky, 
které na kuchyni staví, mají pokrmy dražší, 
když jim vydělává na provoz hlavně jídlo.

Jaký je Váš názor na zavedení registrač-
ních pokladen?
Nedovedu si přestavit, jak celý systém 
bude fungovat v provozu, zvlášť tady, kdy 
lidé přijdou půl hodiny před představením 
a čekají frontu. Minimálně budu muset 
přijmout jednu slečnu navíc, aby někdo 
každé pití markoval. Další problém je, jak 
bude pokladna komunikovat s centrálou, 
jak se vyřeší prodlevy. Zákazníci budou 

muset čekat a budu o ně přicházet… Obavy 
z toho mám, ale člověk se s tím musí smířit.

Co považujete za největší problém  
restauračního byznysu?
Byrokracii, tedy různá úřednická naří-
zení, která provozovatele podkopávají. 
Restaurační byznys je hodně pracný, což 
si neumí představit někdo, kdo v něm 
nedělá. A úředníci ještě vymýšlejí věci, 
které vám ztěžují práci, ať je to hygie-
na nebo finanční úřad. Pořádek stejně 
není v nařizování, ale v lidech. Když 
bude kuchař prase, tak prasetem zůsta-
ne a žádné nařízení tomu nepomůže.

Jak jste připraven na zákaz kouření?
Když kouření zakážou, přizpůsobím se 
tomu, když ne, nechám kuřácký prostor 
tady jako takový ostrůvek svobody. Otázka 
je, jak na kuřáky venku budou reagovat 
sousedé kvůli hluku a kouři do oken v létě. 
Ale až to přijde, tak se to bude řešit.

Mají sousedé problém třeba i s předza-
hrádkou?
Zákazníky většinou necháváme venku dopít, 
ale snažíme se do deseti zavírat kvůli okolí. 
Přímo nad kavárnou máme sousedy, kteří 
sami provozovali hospodu, takže dobře vědí, 
o co jde. O velkých akcích jim říkáme dopře-
du, a když nemůžou spát, přijdou na pivo.

Design kavárny se často mění. Výzdobu 
máte na starost také Vy?
Výzdoba je od září vyloženě divadelní 
záležitostí. Do té doby jsem zde nechal 
vystavovat výtvory lidí z ulice, každého, 
kdo projevil zájem, a nic jsem za to od nich 
nechtěl. Samozřejmě, že někdy ta úroveň 
nebyla úplně dobrá, ale i to k něčemu 
bylo, protože lidé alespoň diskutovali. 
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To je totiž tak – babička obvykle dělávala 
králíka na černo a vyprávěla nám, že by to 
měl být zajíc. Kam moje paměť sahá, zajíc 
to nebyl. Ale občas to byl králík s kouskem 
vepřového, a když bylo ještě hůř, byla to 
černá omáčka s vepřovým. To nedopo-
ručuji opakovat, kombinaci těžce nesli 
i skalní milovníci naší povidlové dobroty. 
Zato když babička sehnala jazyk, hovězí 
či vepřový, tehdy se černá omáčka zapiso-
vala do našich kulinárních pamětí zlatým 
písmem. Ovšem jazyk to nesměl být uzený – 
babička byla občas velká experimentátorka. 

Štěstí má jméno domácí povidla
Je jasné, že patřím mezi příznivce. Já 
černou omáčku řadím do kategorie „Zahřeje 
bříško i duši“. A to jsem nevěděla, že zajíc 

na černo býval prý vánočním pokrmem. 
Pak mu svátky uzmul kapr na černo a co se 
s kaprem posléze stalo, víte jistě všichni. 
Když mám připravit tuhle navinulou povidlo-
vou dobrotu, nejraději vybírám vepřový jazyk. 
Případně králíka, důkladně prošpikovaného. 
Postupně jsem vyzkoušela i recepty, kdy 
se do omáčky přidává červené víno, nebo 
po staročesku černé pivo, a oba jsem zavrhla. 
Naše rodinná chuť zůstává pro mě tou pravou.
A nutno podotknout, že velice záleží 
i na povidlech. Jestli máte skutečná 
domácí, jste šťastlivci. Z kupovaných není 
omáčka tak černá, chuť se dá víceméně 
dohnat sušenými švestkami, které ale 
musíte dusit už s masem. Ty, které mají 
zůstat celé, přidáváme až před koncem.

Zázračný zajíc
Dlouhá léta jsem toužila udělat si 
s černou omáčkou právě zajíce. Ovšem 
zajíci nějak nebyli. Co my jsme si přinesli 
z plesů a posledních lečí bažantů, kachen 
a podobných opeřenců... Získala jsem 
i kance a půlku laně, jen zajíc nikde.
V myslivecké kuchařce ze 60. let minulého 
století jsem si přečetla, že se u nás ročně 
uloví asi milion zajíců. Jo, takže tenkrát 
lovili milion, a proto teď kde nic tu nic. 

Ale stal se zázrak a loni v tombole na mys-
liveckém plese leželi tři zajíci. A světe, zboř 
se, jednoho jsem nesla domů já, druhého 
dcera. Ovšem právě ta z mých dcer, která 
černou omáčku rozhodně nejí. Její zajíc 
byl jasně předem určen na jiná jídla.
Neumím stahovat zajíce, ačkoli myslím, že 
bych ho nějak z kožichu vyhnala. Ale dcera 
už mnohokrát asistovala dědečkovi a strýč-
kovi při stahování králíků, byla proto uznána 
za vrchní stahovačku. Zvládla to skvěle. 

Dusíme a dusíme
Udělat celého zajíce na černo, když jsem 
se na něj tolik načekala, to by bylo plýt-
vání. Proto předek dostala maminka 
a vystřihla nám zkušeně báječnou zaječí 
paštiku. Stehna jsme pojali po francouz-
sku a tímto pokusem jsme zjistili, že zajíc 
má jiné maso než králík, mnohem déle se 
připravuje a není od věci trochu ho mari-
novat. Možná existuje i kategorie mladý 
zajíc, nevím, mám zkušenost s tímhle 
jediným, který byl veliký a odolný.
Do přípravy hřbetu na černo už jsem 
nastupovala trochu poučena. Svaly jsem 
prošpikovala, vytvořila jednoduché mo-
řidlo a nechala vše 24 hodin odležet. Pak 
jsem nakrájela novou zeleninu, osmahla 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Černé potěšení 
pro bříško i duši
Černá omáčka dělí naši 
rodinu, jakož i přátele, na dva 
nesmiřitelné tábory. Jedni by 
se navinulé povidlové omáčky 
s mandlemi a rozinkami 
nedotkli ani za nic, druzí ji milují 
a vyžadují s jakýmkoli masem.
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Zajíc na černo (nebo králík, nebo jazyk, podle toho, co seženete)

na másle, přihodila zajíce a dusila a dusila. 
Moje kamarádka, za svobodna Zajícová, 
říkala, že je ode mě ošklivé jíst ušáky a že si 
mám na ni vzpomenout. Tak jsem jí občas 
věnovala myšlenku a mezitím jsem poshá-
něla všechny nutné dobroty do omáčky. 
Samozřejmě jsem to neodhadla, tak jsem 
rovnou upekla perník, kam se dala část 
rozinek, mandlí a ořechů zakompono-
vat. Pak jsem přihodila k zajícovi kousek 
skořice, hřebíček, nakrájený citron...

Připravila jsem si knedlíky, a když 
jsem maso prohlásila za hotové, 
začala teprve ta pravá alchymie. To 
se totiž omáčka scedí, přidají se po-
vidla a brusinkový kompot, švest-
ky a rozinky, mandle a ořechy. Pak 
ještě vše zasypat hezky perníkem. 

 Bylo to kyselé a stále řídké
Ke slovu přišel třtinový cukr a ve finále, 
tajně, trocha solamylu rozmíchaného 

ve vodě, aby zachránil, co perník nesvedl. 
Pokud jste černou omáčku nikdy nejedli, 
nevíte, k jaké chuti se blížit. Ochut-
návejte radši každou chvilku. Podle 
receptu vám jídlo může připadat jako 
velký cirkus, ale není to gejzír chutí. 
Naopak, ingredience se vzájemně doplní 
a sjednotí. Výsledek má být navinulý, 
trochu sladký, nakyslý, jemně kořeně-
ný...  Ale hlavně se tím moc netrapte. 
Až vám bude chutnat, je to ono.

1) 2)

3) 4)

Potřebujeme:
■  zaječí hřbet, případně i stehna
■  špalík špeku (cca 150 g)
■  1/2 malého celeru
■  2 mrkve
■  1 petržel
■  5 kuliček nového koření
■  5 kuliček černých pepřů
■  5 bobulí jalovce
■  1 bobkový list
■  špetku tymiánu
■  2 lžíce octa
■  1 cibuli
■  2 lžíce másla
■  sůl
■  1/2 citronu
■  1 hřebíček
■  kousíček skořice
■  sušené švestky
■  rozinky
■  ořechy
■  oloupané mandle
■  švestková povidla
■  brusinkový kompot
■  strouhaný perník
■   případně třtinový cukr, nebo citronovou 
šťávu na dochucení 

Postup

Omytého a odblaněného zajíce prošpikuje-
me, spíš víc než míň. 
Zeleninu (bez cibule) očistíme, oškrábe-
me, nakrájíme na kostky. Svaříme asi litr 
vody s kořením (bez skořice a hřebíčku) 
a octem, až marináda zchladne, nalijeme ji 
na zajíce a zeleninu. Vše musí být poto-
pené. Přiklopíme a necháme v lednici asi 
24 hodin máčet. 
Cibuli nakrájíme nadrobno, zpěníme 
na másle. Přidáme scezenou zeleninu 
a osmahneme. Pak zajíce osolíme, přidá-
me k zelenině, ať už velké kusy, či menší 
porce, opečeme na másle ze všech stran. 
Zalijeme mořidlem, případně s vínem či 
černým pivem, a dusíme.

Mezitím si připravíme knedlíky, jaké 
máme rádi, já ke zvěřině preferuji hrn-
kové klasické, jak jsem psala loni. Ale pro 
jistotu – 4 rohlíky, 3 žloutky, 2 hrnky hrubé 
mouky, 2 hrnky mléka, sůl, ze 3 bílků sníh. 
Vaříme v hrnečcích vyložených mikrote-
novými sáčky asi 30 minut. 

Nedoporučuji papiňák, chutě nemají tolik času 
se propojit. Je mnohem lepší dusit klasicky, 
pomalu, několik hodin. Po asi hodině přidáme 
oloupaný a nakrájený citron a hřebíček se 
skořicí. Dusíme dál. Když je maso měkké, 
dáme je stranou a omáčku přecedíme. Přidá-
me do ní švestky, rozinky, ořechy a mandle, 
můžeme doplnit trochou tekutiny (voda nebo 
vývar) na požadované množství omáčky. Pak 
přidáme několik lžic švestkových povidel 
a asi polovinu tohoto množství brusinkového 
kompotu. Zasypeme strouhaným perníkem, 
provaříme a ochutnáváme. Zřejmě bude třeba 
ještě trochu dosladit, případně dochutit citro-
nem, možná i zahustit. Místo jíšky doporučuji 
solamyl rozmíchaný v trošce vody. 
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Je čas:
Na Nový rok servírovat čočku 
a podle tradice si tak zajistit 
dostatek peněz.

Bojovat proti virózám 
a dopřát si ovoce bohaté 
na vitamin C.

Z naklíčených semínek 
připravovat saláty nabité 
zdravím.

Zahřát se 
„svařákem“, grogem 
či lyžaři oblíbeným 
bombardinem.

Rádce na nákup
Dotaz čtenářky: Hrozí mi onemocnění 
salmonelózou z vajec, pokud 
do salátů přidávám majonézu 
kupovanou, nebo je bezpečnější ta, 
kterou si připravím doma? 

U průmyslově vyrobených majonéz 
by riziko onemocnění salmonelózou 
nemělo hrozit, jelikož se připravují 
z pasterovaných vajec. Jestliže majonézu 
chystáte doma, používejte výhradně 
vejce čerstvá nebo skladovaná co 
nejkratší dobu v chladu a dbejte, aby 
měla nepoškozenou skořápku, na ní 
se totiž původci tohoto onemocnění 
vyskytují nejčastěji. Vejce nakupujte 
v obchodech, kde je jistota, že pocházejí 
z oficiálních chovů a schválených 
třídíren. Riziková mohou být však vejce 
od drobných chovatelů, kteří na rozdíl 
od velkochovů nemají povinnost slepice 
proti Salmonella enteritidis vakcinovat.
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MED BEZ POVŠIMNUTÍ?
Dobrý den,
v minulých dnech jsem se mj. z webu www.svet-
potravin.cz dozvěděl o tom, že státní kontrola 
našla nějaká antibiotika nejdříve u několika 
vzorků medu společnosti Včelpo, pak jich bylo 
stále víc a nakonec svaz včelařů zakázal tento 
med prodávat.
Zaujalo mě to z hned několika důvodů. Jednak 
med považuji za něco velice zdravého, ale že 
bude až tak zdravý, že v něm budou už i antibio-
tika, to jsem opravdu netušil. Navíc jsem si med 
s touto značkou před pár lety sám koupil, takže 
jsem se dodatečně otřásl hnusem a umínil si, 
teď už nezvratně, že budu kupovat med výhrad-
ně u prověřených prodejců, protože tento byl 
(možná jen shodou okolností) z hypermarketu. 
A do třetice, což mě fascinovalo snad nejvíce, 
byla skutečnost, že se med od této společnosti 
dlouhá léta pyšnil značkou kvality Klasa. Pro-
to jsem si ho před pár lety koupil i já. Rozumím 
tomu, že v době, kdy tento med označení Kla-
sa dostal, bylo jeho složení patrně v pořádku, 
ale spíše by mě zajímalo, jak často a důkladně 
vlastně probíhají prověrky takto doporučova-
ných výrobků, když jejich kvalita může dojít až 
k takovým koncům.

Petr Vlasák, Brno

POCHVALA PRŮZKUMNICI
Vážená redakce,
jsem pravidelnou čtenářkou vašeho časopisu 
a musím se přiznat, že nejraději mám rubriku, 
kde paní redaktorka všechna jídla sama vaří, 
a proto je její vyprávění nejen cenné zkušenost-
mi, ale i věrohodné. Je bohužel smutným pravi-
dlem, že recepty v řadě časopisů mají velice sla-
bou úroveň, a kdo si podle nich zkusil doma něco 
uvařit, často zplakal nad výdělkem. A tak najít 
redaktorku, která si všechna jídla sama vyzkou-
šela uvařit a sníst, postup umí srozumitelně po-
psat a upozornit na různá úskalí a ručí za hodno-
věrnost receptu vlastním jménem, to je opravdu 
ojedinělý počinek a zaslouží si pochvalu. Věřím, 
že nejen moji.

Jitka Pokorná, České Budějovice

DÁRKOVÝ CERTIFIKÁT
Vážená redakce,
chtěl bych dceři věnovat předplatné časopisu Svět 
potravin. Mohli byste mi zaslat dárkový certifikát?

Aleš Hora, Hradec Králové

ODPOVĚĎ REDAKCE:
Dárkový poukaz naleznete zdarma ke stažení na  
www.svet-potravin.cz v rubrice O nás – Předplatné.

Bylinka měsíce

O této jednoleté rostlince s latinským 
názvem Tribulus terrestris mnozí znalci 
bylin tvrdí, že si v ničem nezadá s viagrou. 
Zvyšuje libido u obou pohlaví, u mužů 
příznivě působí na erekci, tvorbu spermií 
a u žen podporuje ovulaci. Kotvičník má 
i antimikrobiální účinky, snižuje hladinu 
cukru i cholesterolu v krvi a také krevní 
tlak. Ačkoli jeho původní domovinou jsou 
Čína a Japonsko, s výjimkou amerického 
kontinentu se rozšířil do celého světa. 
Pěstovat ho můžeme i u nás ze semen, 
která jsou běžně k dostání, daří se mu 
na záhoncích i v květináčích za oknem. 
Tuto rostlinnou drogu je však nutné 
přijímat pouze v doporučeném množství, 
jelikož se jí dá předávkovat.

Kotvičník zemní

čtenářská dvoustrana

Prosinec
Napsali jste nám na FB

 Svět potravin:  
Zapojili jste se také 
do potravinové sbírky?

Nezapojila jsem se, jelikož jsem o tom 
vůbec nevěděla. Slyšela jsem o tom až 
večer ve zprávách. Příště by si to zaslou-
žilo nějakou masivnější kampaň!

Svět potravin: Svaz včelařů zakázal 
prodej všech výrobků společnosti 
Včelpo.

Jsem zvědav, jak to celé dopadne. 
Protože pokud fixluje Včelpo, tak je 
zpochybněn celý Český svaz včelařů (já 
nejsem jeho členem, jsem členem samo-
statného sdružení včelařů). Nějak se mi 
ale nechce věřit, že by si takhle podtrhli 
židli sami.
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Co jíst, když jsme nemocní? 

Test šunky: Jsou všechny  
opravdu nejvyšší jakosti?  

Vepřové maso známé i neznámé

Zahřejte se s námi v Polévkárně
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 25. ledna

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. 

Světem cizokrajných chutí vás provede sympatický 
kuchař Fred Chesneau, který i v těch nejexotičtěj-
ších zemích dokáže objevit přesně to pravé pro váš 
mlsný jazýček. Zavede vás do dalekého Japonska, 
okusíte speciality z Maroka nebo Bali, zastavíte se 
i ve Španělsku nebo Dánsku. Opravdový gurmán 
Fred Chesneau,  kterého znáte z francouzského 
televizního pořadu, vám představí suroviny 
typické pro danou zemi a naučí vás je používat.

Inzerat_210x99_S kucharem kolem sveta_final.indd   1 2.12.2015   9:31:10

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

- předplatné za 348 Kč + dárek (kniha v hodnotě 349 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

Nevím, jak kdo, ale já občas kupuju tak zvané 
malé pozornosti. Balíček kafe, cigarety, láhev 
vína i tvrdého alkoholu, bonboniéru, květiny. 
Rád se revanšuji, když pro mě někdo něco 
nezištně či ochotně udělá. I proto, že takových 
lidí je stále méně.
Mívám sice s předáváním drobných darů, 
kterými, a tím jsem si jist, obdarovávané 
nekorumpuji, určité problémy, ale už mno-
hem menší než dříve. Několikrát se mi totiž 
stalo, že jsem dotyčnou pozornost nakonec 
nepředal. Buď jsem nenašel odvahu, anebo 
mi připadalo, že pro takový akt není vhod-
ná chvíle. A také se mi stalo, že mě dotyčný 
člověk přivedl do nepříjemné situace a přímo 
depresivního stavu, když moji vděčnost 
zhmotnělou do některého z výše uvedených 
dárků odmítl přijmout. Časem jsem však 
získal určité zkušenosti. A tak, když jsem ne-
dávno spěchal z jednoho květinářství za svou 
zubařkou s čerstvě zakoupeným pugétem, 
nepocítil jsem vůbec žádnou trému.
Krátce na to jsem se ovšem ocitl v opačné 
roli. Nikoli obdarovávajícího, nýbrž obdaro-
vávaného. Jeden známý mě poprosil, zda 
bych ho nemohl odtáhnout s porouchaným 
autem do servisu. Moc se mi to nehodilo, 
dokonce se mi to ani trochu nehodilo, ale 
odmítnout jsem nemohl. Nazítří jsem ho 

tedy do servisu odtáhl a nakonec jsem měl 
příjemný pocit, že jsem jednou také někomu 
pomohl já. Asi za tři dny u nás můj přítel 
zazvonil. V ruce měl igelitovou tašku. Chvíli 
nejistě přešlapoval. Pak z ní vyndal láhev 
zabalenou do trochu průsvitného růžového 
papíru a nejistě mi ji podával.
„Co blázníš, prosím tě?“ zeptal jsem se v roz-
pacích. Uvědomil jsem si, že přesně takovouto 
větu obvykle pronášejí ti, které občas obda-
rovávám, ale také to, že být obdarováván je 
snad ještě o něco složitější.
„To je za to auto, za to, že jsi mi pomohl. Ta-
ková malá pozornost, jak se říká,“ odpověděl, 
a bylo vidět, že už by to chtěl mít za sebou. 
Pak ještě dodal: „Jo, už ho mám, i díky tobě, 
spravený…“ Oba jsme byli v rozpacích. „ Ale 
to je nesmysl,“ bránil jsem se. Stále držel 
láhev v natažené ruce. Chtěl jsem pokračovat 
a říct mu, že něco takového vůbec nepřipadá 
v úvahu. Ale pak jsem si vzpomněl, jak jsem 
v takovéto situaci také dostal jednou košem 
a jak těžce jsem to potom nesl. A tak jsem si 
tu láhev vzal, poděkoval mu a pozval ho dál. 
To ale odmítl. Tvrdil, že spěchá.
Když jsem zavřel dveře, zjistil jsem, že jsem se 
stal majitelem láhve červeného sektu. Posta-
vil jsem ho v předsíni na botník a šel do poko-
je. Asi po půl minutě zazvonil telefon.

Právě ve chvíli, kdy jsem chtěl zvednout 
sluchátko, došlo v předsíni k  detonaci. Plyn, 
napadlo mě, zemní plyn! Na rozdíl od dříve 
používaného svítiplynu neotráví, ale explodu-
je. Předsíň ale stála pořád na svém místě.
Vzápětí jsem ovšem zjistil, že je celá zalitá 
krví. Stékala po zdech, byla i na stropě 
a na koberci. Nejvíce jí však bylo na botní-
ku, ze kterého kapala za zcela absurdního 
drnčení telefonu a ve stále ještě doznívající 
ozvěně výbuchu.
Láhev tam však už nestála. Její zelené střepy 
se válely po zemi a tři nebo čtyři byly zaseknu-
té v záchodových dveřích.
Běžel jsem k otevřenému oknu. Ani nevím 
proč. Snad abych svého známého zpravil 
o tom, že ta jeho malá pozornost v jistém 
smyslu nebyla tak docela malá. A jakou mi 
v bytě způsobila paseku. Známý právě nase-
dal do svého, i mojí zásluhou, jak sám říkal, 
čerstvě opraveného auta. Zrovna se podíval 
nahoru. Snad předpokládal, že v souvis-
losti s tou malou pozorností bude mít moje 
rozloučení s ním i takovýto neformální epilog. 
Než jsem mu stačil cokoli říct, vesele na mě 
zavolal: „Tak ještě jednou díky!“ Pak vsedl 
do auta a rozjel se. Rukou, ve které ještě před 
chvílí tu malou velkou pozornost držel, mi už 
za jízdy zamával z okénka. 

Taková 
malá pozornost
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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křížovka

SALIMA 
MENU

VYCHUTNEJTE SI

17.–20. 2. 2016
BRNO - VÝSTAVIŠTĚ

WWW.SALIMA.CZ

Souběžně probíhá 
Mezinárodní veletrh 
obalů a tisku
17.–19. 2. 2016

MEZINÁRODNÍ 
POTRAVINÁŘSKÉ 

VELETRHY 
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PRAVÝ ORIGINÁL
OD MADETY

ZRAJÍCÍ SÝR S 0,5% TUKU

JIHOCESKÝ SYRECEK,
KVALITNÍ TO SÝR,
AC JE TÉMER

BEZ TUKU,
DODÁ MNOHO
SIL

13509_inz_syrecek_A4.indd   1 26.11.13   11:26


