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Masopustní 
hodování

Klára Doležalová 
Moderátorka a máma od dětí, která zná klíč k tomu, jak 
nakrmit svou rodinu, v níž má každý člen rád jiné jídlo.

Jaká tajemství  
ukrývá mistr řezník?

Jídlem můžeme  
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Polévka je grunt
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

Správnou odpověď z minulého čísla  
a jména výherců se dočtete  
na našem webu www.svetpotravin.cz.

Bezlepková dieta už dnes nemusí nutně znamenat 
omezování na chuti potravin. Privátní řada Tesco Free 
From, dovážená z Velké Británie, přináší velký výběr 
produktů bez obsahu lepku. Ať už hledáte bezlepkovou 
snídani, večeři nebo jen tak něco na chuť, výrobky 
Tesco Free From vás nezklamou. Najdete je přehledně 
označené a na jednom místě v oddělení speciální 
výživy, případně v oddělení s mraženými výrobky.

Balíček bezlepkových výrobků vyhrají tři čtenáři, 
kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:

Jak se jmenuje oblíbený věrnostní program obchodů Tesco?
a) Clubcard
b) Bonus card
c) Loyalty card

Soutěžte s obchody Tesco

editorial

Nenechte si ujít

Lákavé novinky 
v obchodech

Poradíme vám 
v naší online poradně

Výsledky všech  
testů potravin

více na www.svetpotravin.cz

Předplatné časopisu nemusí být jen vánočním 
dárkem. Potěšte sebe nebo své blízké 
– objednejte jim předplatné časopisu Svět 
potravin a získáte atraktivní dárek. Na webových 
stránkách naleznete objednávkový formulář, 
dárkový poukaz i nabídku dárků, ze které 
můžete vybrat ten nejvhodnější.

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

i na vybraných poštách. Konkrétní seznam 
si prohlédněte na našich webových stránkách.

Začátek roku se nese tradičně ve znamení 
předsevzetí a nových začátků. Nemusíte se 
však nechat nést na dietní vlně, ale naopak 
využít běžné potraviny tak, abyste se po celý 
rok cítili svěží a spokojení. Díky našim 
radám se můžete projíst k dobré náladě, 
důvtipu i kráse. A vězte, že při této „terapii“ 
si nemusíte odpírat ani čokoládu!

Pokud nepatříte mezi zaryté odpůrce svátku sva-
tého Valentýna, jistě si lámete hlavu s vhodným 
dárkem pro svoji drahou polovičku. Potravinové 
balíčky patří mezi ty nejoblíbenější a bývají vět-
šinou trefou do černého. Tipy na tradiční i méně 
obvyklé dárky najdete na našem webu.

Nudí vás již stokrát vyzkoušené recepty, rádi 
experimentujete a nebojíte se výzev? Tak 
vyzkoušejte některý z dobrodružných receptů 
naší kolegyně Míši. Majstrštyk pod názvem 
krokakuře si nechte pro zvláštní příležitosti.

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

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

Najdete na webu
www.svetpotravin.cz

do nového roku bychom měli vstupovat plní optimismu 
a víry v dobré začátky. My jsme samozřejmě nechtěli 
zůstat pozadu, a tak jsme do prvního letošního testu 
zařadili (alespoň teoreticky) to nejlepší, co je v kategorii 
masných výrobků na našem trhu k dostání. Řekli jsme 
si, že nedodržení obsahu masa, problematické kvality 
i nepovedené chuti jsme si v loňském roce užili dostatek.  
O to větší však bylo naše zklamání, že šunky nejvyšší 
jakosti, jejichž cena se leckdy pohybuje přes 200, 300 i 400 
korun za kilo, jsou v řadě případů jen lákadlem pro ty, kdo 
se snaží dbát na své zdraví, dopřávat si co nejlepší kvalitu 
a také si za ni náležitě připlatit. 
Pokud jste tedy našli tu „svou“, která vám po všech stránkách vyhovuje, držte 
se jí zuby nehty, ať už ji vyrábí kdokoli. Protože líbivé tvrzení, že poctivé výrobky 
v supermarketech nenajdeme a každý bychom v ideálním světě měli nakupovat 
jen u svého pekaře, medaře, zelináře a samozřejmě řezníka, se v žádném případě 
nepotvrdilo. Právě mnoho těch řemeslných šunek, kterým výrobci „věnují péči 
a nesekají je jak Baťa cvičky“, v našem testu skončilo hluboko v propadlišti a dívaly se 
na záda průmyslovým výrobkům, kterých továrna denně vyprodukuje stovky a tisíce. 
Tady se tedy naše snaha o ukázkový začátek nevyvedla, ale v jiných rubrikách vám 
snad nic dlužni nezůstaneme. Celý novoroční ohňostroj pozitivní energie na vás čeká 
například v rozhovoru se sympatickou Gruzínkou Manana Toidze alias paní Mančo, 
která svůj život spojila s posláním servírovat Čechům poctivé a originální polévky. 
Reklamou na spokojený život je také oblíbená moderátorka Klára Doležalová, která 
energii čerpá nejen z chorvatského sluníčka, ale také z kvalitního jídla, které se snaží 
podávat nejen sobě, ale celé své rodině. 
Masopust je prostě obdobím hodování a veselí, pravověrní dietáři prominou. 
V únorovém čísle proto servírujeme dobrůtky z pašíka, včetně řízků z vepřových 
nožiček, a jako sladkou tečku voňavé české i zahraniční koblížky. 

Krásné začátky, nejen ty gastronomické, přeje
Kateřina Kmecová, editorka
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Přečtěte si
Vaříme s dětmi pro děti
Kuchařka je skvělou 
inspirací pro všechny 
maminky, které rády 
vaří svým dětem origi-
nální, chutná a zdravá 
jídla, a také pro všechny 
ty, které rády tráví čas 
s dětmi v kuchyni a krů-
ček po krůčku je učí, 
jak zacházet s vařečkou 
a dalším kuchyňským 
náčiním. Petra Novotná, 
grafička, fotografka, ale 
hlavně máma, připra-
vila společně se svými 
malými dětmi kuchař-
ku plnou hravých jídel, 
která budou chutnat celé rodině. Naučte své děti při vaření 
rozpoznávat nejrůznější suroviny i jejich vlastnosti při vaře-
ní, naučte je zapínat i vypínat troubu, opatrně krájet ovoce 
i zeleninu do salátu, míchat, válet a hlavně se z dobrého jídla 
těšit! Vydává Smart Press, cena 499 Kč.

Easy weekends
Hledáte inspiraci 
na snadné a zároveň 
sezonní pokrmy na ví-
kendový stůl: Řešíte, co 
uvařit, aby si pochutna-
la celá rodina? Pak vám 
přijde k chuti knížka 
od kuchaře a foodsty-
listy časopisu F.O.O.D. 
Davida Skokana. Od jara 
až do zimy vám bude 
průvodcem surovina 
pro dané období a záro-
veň vám představí více 
než 90 vyzkoušených re-
ceptů nejen na víkend. 
Mužská jízda v kuchyni může začít. Vydává Mladá fronta, 
cena 349 Kč.

Moje sladká kuchařka
Neodolatelná a svěží 
kuchařka pro všech-
ny milovníky sladké-
ho kombinuje domácí 
i zahraniční dezerty 
a moučníky, a to jak pe-
čené, tak nepečené. 
Ať už chcete vyzkoušet 
něco nového či ohromit 
své přátele a známé, 
„fresh“ recepty vás ur-
čitě nezklamou! Bonu-
sem jsou stránky pro 
vpisování a vlepování 
vlastních receptů a po-
známek. Vydává Euromedia Group k.s., Ikar cena 399 Kč.
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Vše pro gastro 18. až 21. února
Jubilejní 10. ročník gastronomického veletrhu 
Top Gastro & Hotel se uskuteční na Výstavišti 
v Praze-Holešovicích. V jednotlivých zónách 
se budou prezentovat firmy se zaměřením 
na vybavení hotelů a restaurací, distributoři 
nápojů a dalších gastronomických produktů. 
Probíhat bude tradiční soutěž o Mistra kávy.

Zimní pohádka 19. až 20. února
Pravá krkonošská zabijačka, tradiční 
řemesla i trh s regionálními výrobky. 
To všechno můžete najít o Pašeráckém 
vejkendu v Rokytnici nad Jizerou. 
Pod dohledem pána hor Krakonoše 
předvedou pašeráci a lyžníci sjezd 
a skoky z můstku na Studenově. 
Zúčastnit se můžete i módní přehlídky 
o nejlepší dobový kostým.

Ulice na talíři 20. února
Netradiční gastronomická akce Depo Street 
Food Market nabídne návštěvníkům pestrou 
ochutnávku toho nejlepšího, co můžete zakou-
pit v pouličních občerstveních po celém světě. 
Plzeňáci i přespolní se mohou těšit na stánky, 
bistra i food trucky, nabízející rychlé, ale kvalit-
ní a zároveň cenově dostupné jídlo.

kalendárium

Moderní veletrh 17. až 20. února
Opět po roční přestávce se na Výstavišti 
v Brně koná mezinárodní potravinářský 
veletrh Salima. V rámci veletrhu i dalších 
přidružených akcí MBK a Inteco se prezentují 
přední výrobci a dodavatelé potravin 
i technologií pro potravinářský průmysl 
z celého světa, kteří přinášejí nejnovější 
trendy v těchto oblastech.

Organizátoři již 26. ročníku Mezinárodního 
pivního festivalu zvou všechny milovníku 
zlatavého moku do Českých Budějovic. Navazují 
tak na čtvrtstoletí dlouhou tradici táborských 
reprezentačních slavností. Stejně jako v minulosti 
budou moci návštěvníci ochutnat produkci 
tuzemských i zahraničních pivovarů.

Pivní týden 1. až 6. února

začátek únoraÚnor patří masopustu
Na mnoha místech celé České republiky 
budou probíhat masopustní slavnosti. 
Těšit se můžete na průvody masek, soutěže 
o nejkrásnější masku, řemeslné trhy, 
doprovodný kulturní program a v neposlední 
řadě gastronomické speciality, jako jsou 
koláče, koblihy či zabijačkové speciality 
a k nim samozřejmě vhodné nápoje.
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Blesková romantika
Snídaně do postele je jedním z nejmilejších důkazů lásky. Pokud se 
ale nechcete dělat s lívanci, darujte svojí drahé polovičce Valentýn-

ský mix od Mixitu a během pár vteřin po ránu zabodujete křupa-
vou směsí výživného müsli, lahodného ovoce a slaďoučkých 
čokoládových hoblinek. Mix je schovaný v dárkovém tubusu 
s červenou mašlí, takže se o balení nemusíte vůbec starat. Do-
konce má i jmenovku, kam připíšete svoje věnování. Můžete ho 

koupit buď samostatně, nebo v dárkovém 
setu se srdíčkovou porcelánovou miskou. 
Cena tubusu (600 g) 199 Kč, balení se sr-

díčkovou miskou a lžičkou 459 Kč.

Rychle, zdravě, s legrací
V kuchyni byste neměli trávit víc času než nad talířem. Tuto myšlen-
ku prosazuje LeGracie – nová značka rodinné firmy Bellinni. Všechny 
výrobky lze shrnout pod název „zdravé polotovary“. Vyznačují se ab-
sencí soli, výraznějšího koření a konzervantů. K domácí přípravě pak 
stačí pouze sůl, voda a olej a bez jiných úprav je možné produkty po-
dávat celé rodině od ročních dětí až po seniory. K dostání jsou ve více 
než 60 kamenných prodejnách po celé ČR a na e-shopu značky  
LeGracie. V nabídce najdete hlavní jídla, polévky i sladká jídla. Ceny se 
liší podle konkrét-
ních produktů.

Láska v plechovce
Chcete oslavit svatého Valentýna s netradičními chutěmi? 
Překvapte svou drahou polovičku pralinkami s kouskem léko-
řice, obaleným bílou čokoládou, kousky malin, jahod, vanilky 
a sušených růží.
Růžové pralinky Kärlek, v předkladu Láska, v elegantní růžové 
dóze, doplněné šampaňským, se stanou zcela romantickým doplň-
kem sváteční tabule.
Dóza na klipsu také ob-
sahuje kartičku ve tvaru 
srdíčka, na kterou mů-
žete napsat věnování. 
Prodejní místa najdete 
na oficiálních stránkách 
www.lakrits.cz, cena je 
299 Kč.

Sladké radovánky
Milovníci lahodných bonbonů Tic Tac® se mohou radovat. 
Na pulty obchodů přichází nová limitovaná edice Tic Tac® Winter, 
která potěší a pobaví nejen při zimních radovánkách. V baleních 
18 g a 98 g jsou k dostání dvě zimní varianty 
oblíbeného dražé – Winter Sweet Mint 
a Winter Red Berry. První z nich překvapí 
sladkým nádechem v osvěžující mátové 
příchuti, druhé chutí mixu červených 
plodů. Na všech bonbonech najdete 
speciální zimní potisk s motivy vloček 
a sněhuláků. Cena podle velikosti balení.

Zdravě a hravě
Milovníci tuňáků, zbystřete! V rodinném balení výrobků Sun&Sea 
nyní najdete hravé magnetky v podobě písmenek a smajlíků. Tuňáky 
si přitom můžete dopřát v několika variantách, například ve vlastní 
šťávě, olivovém oleji, slunečnicovém oleji s bylinkami či zauzené. 
Zkuste je jen tak s pečivem, nebo z nich udělejte třeba pomazánku 
na chlebíčky. Pochutnáte si a zároveň tělu doplníte potřebné 

omega 3 mastné kyseliny. Rodinný 
trojpack tuňáka v konzervě 
Sun&Sea (3x80 gramů) zakoupíte 
za doporučenou maloobchodní 
cenu v rozmezí od 89 do 99 Kč.

Vymazlená jablíčka
Jablka patří mezi druhy ovoce, které si dopřáváme nejčastěji, každý 
Čech jich průměrně ročně „skřoupne“ až 25 kilogramů. V hypermarke-
tech Globus nově exkluzivně nabízejí ryze českou odrůdu Opal. Jablo-
ně, které plodí tato jablka, byly šlechtěny 
Ústavem experimentální botaniky AV ČR 
a prorazily téměř do celého světa. Zlatavě 
žlutá jablka mají pevnou křupavou textu-
ru, v prvním soustu objevíte lehce kořeně-
nou medově sladkou chuť. Jablka odrůdy 
Opal koupíte výhradně v hypermarketech 
Globus za 39,90 Kč/kg.

Nebojte se experimentovat
Rádi zkoušíte nové věci? Potom otestujte novou Českou čirokovou 
mouku a Českou čirokovou krupici Naše biofarma. Oba produkty 

jsou plné vlákniny, antioxidantů a bílkovin, takže se hodí 
i do vegetariánského a veganského jídelníčku. Jsou přirozeně 

bezlepkové a mají neutrální chuť, proto jsou 
vhodné pro přípravu slaných i sladkých pokrmů. 
Z mouky vyrobíte sušenky, placičky, palačinky, 
muffiny i chleba. Krupici využijete na přípravu 
kaší, knedlíčků, placek, zavářky do polévky 
i k zahušťování. Oba výrobky zakoupíte za cenu 
48 Kč (gramáž 450 g, respektive 400 g).

novinky na trhu
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Zima nemá šanci
Během zimních večerů nejraději pijeme teplé nápoje, které zahřejí tělo 
a lahodí našim smyslům, proto pro vás společnost Teekanne připravila 
hned dvě dárková balení čajů s originálními hrnečky. Milovníky zeleného 

a bílého čaje potěší dárková kazeta 
obsahující tři balení exkluzivních čajů Secha 
Royal, White Tea Red Berries a Zen Chai. 
Příznivce osvěžujících nápojů nadchne 
balení ovocných čajů s příchutěmi „Ginger 
and Lemon“, „Magic Moments“ a „Fresh 
Orange“. Sady zakoupíte za doporučenou 
cenu 149,90 Kč.
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Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil prodej geneticky modifikovaných 
lososů určených k běžné spotřebě. V USA jde o vůbec prvního povoleného geneticky upravené-
ho živočicha určeného k tomu, aby jej konzumovali lidé, informovala agentura AP. Produkce ge-
neticky upravených rostlin už je v USA povolena delší dobu. Úřad FDA nicméně uvedl, že je losos 
jako potravina nezávadný. Zatím neexistuje důkaz, že by jeho maso bylo rizikem pro zdraví, ale 
pro některé lidi je to etický problém. „Žonglování“ s geny může podle kritiků vést k průmyslové 
produkci deformovaných zvířat a k tomu, že genetické mutace proniknou do volné přírody.

Losos z laboratoře

Pivovarem roku 2015 je podle Sdružení přátel piva Pivovar Hubertus z Kácova na Kutnohorsku. 
Minipivovarem roku se stal Pivovar Clock z Potštejna na Rychnovsku. V dalších kategoriích podle 
druhů piv uspěly zejména Rodinný pivovar Bernard a Klášterní pivovar Strahov. U kácovského 
pivovaru hodnotitelé vedle kvality jeho piv ocenili i to, že pivovar za poslední roky zněkolikanásobil 
a rozšířil výrobu. Hubertus ještě před několika lety spadal do kategorie minipivovarů, kterou také 
v minulosti vyhrál. Anketa Sdružení přátel piva o nejlepší piva, pivovary a pivovarské osobnosti roku 
se letos konala po pětadvacáté a je nejstarší novodobou soutěží na českém pivním trhu.

Pivo očima odborníků

Státní zemědělská a potravinářská inspekce nařídila společnosti Mondelez Czech Republic, aby 
na obalech uváděla zemi původu. Firma přesunula letos výrobu piškotů z Opavy do Polska 
a změnila recepturu, což vzbudilo velkou vlnu kritiky a výzvy k bojkotu produktu. Na cukrovinkách 
není země původu povinným údajem. „Výjimku však představují případy, kdy ostatní informace 
na obalu mohou být pro spotřebitele zavádějící právě ohledně země původu,“ uvedl mluvčí SZPI 
Pavel Kopřiva. Inspekce nařídila výrobci, aby zajistil označení země původu na obalech všech 
cukrovinek, které se nevyrábějí v Česku, a to nejpozději do 31. března 2016.

Piškotová aféra
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Čeští pivaři vypili v loňském roce více piva než v roce 2014. Podle průzkumu Centra pro výzkum 
veřejného mínění u mužů meziročně stoupla spotřeba o půl velkého piva na 8,3 piva týdně, 
u žen o decilitr na 2,5 velkého piva. „Dlouhodobě deklarovaná spotřeba piva však u mužů 
stagnuje, až mírně klesá, u žen naopak postupně stoupá,“ dodal Jiří Vinopal z CVVM. Pivo 
pravidelně konzumuje 91 % mužů a 56 % žen. Ženy pijí pivo v průměru dvakrát týdně, muži 
si pivo nejčastěji dávají každý druhý den. Podle svazu se zatím stále nepodařilo zvrátit trend 
odlivu hostů z restaurací, kteří raději pijí lahvové pivo doma. Spotřeba v přímém prodeji 
v gastronomii zůstává stejně jako loni na 41 %.

Na jedno nejčastěji obden

Osmý ročník soutěže Czech Bar Awards ocenil bary, kavárny, kluby, vinárny a pivnice 
v deseti kategoriích, v každé z nich bylo nominováno pět podniků, které představují to 
nejlepší na českém trhu. Na předních místech se umístily převážně pražské bary, ale bo-
dovaly také ty brněnské, olomoucké nebo českobudějovické. Nejsledovanější kategorie 
Nejlepší cocktail bar přinesla vítězství Black Angel’s Baru, nejlepším hotelovým barem 
se stal Buddha-Bar & Hotel. Nejlepším barmanem České republiky je Vítězslav Cirok, 
který pracuje v baru L’Fleur. Ten byl také zvolen Nejlepším novým podnikem. Nejlepší 
kavárnou roku se stala La Bohème Café.

Známe nejlepší bary

www.svetpotravin.cz 7
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PR článek

„Nová 
privátní 
značka 
BILLA 
Premium 

cílí na zákazníky, kteří vyhledávají výjimečné 
gurmánské zážitky. Samozřejmostí je vysoká 
kvalita těchto produktů. Jistě potěší i pří-
znivá cena. Díky BILLA Premium můžeme 
nabídnout špičkovou kvalitu opravdu pro 
každého,“ přibližuje novou privátní řadu 
generální ředitel společnosti BILLA Jaro-
slaw Szczypka. Kvalitní a propracovaný 
je i samotný obal produktů BILLA Premi-
um. Balení je navrženo tak, aby výrobek 
působil vždy dobře na svátečním stole.

Pod značkou BILLA Premium zákazníci nalez-
nou potraviny velmi vysoké kvality. Nabídka 
prémiových produktů začíná v oddělení 
ovoce a zeleniny. Krásně rudá jablka Red 
Chief, zralé avokádo či mango, kiwi nebo 
šťavnatá hruška Abate. Následuje široký 
výběr pochutin – belgické máslové sušenky, 

pralinky, sušené ovoce v hořké čokoládě, 
dezerty ve skle či mražené dorty. Nechybí 
divoká rýže, extra panenský olivový olej, 

krevety, sušená šunka, tuňákové filety, polo-
sušená rajčata a mnoho dalšího delikátního 
pro sváteční menu. Na vybraných prodejnách 
BILLA jsou v nabídce také exkluzivní vyzrálé 
steaky s garantovaným původem - Chuck 
Tender Steak (USA), Rump Steak (Jižní 
Amerika), Hovězí vysoká roštěná – Rib Eye 
(Jižní Amerika), Qeensland Steak (Austrálie).

BILLA Premium se zařadila po bok 
ostatních privátních značek, které 
společnost BILLA aktuálně nabízí:

Naše bio zahrnuje 
vybraný sortiment bio 
potravin. Jeho výrobci 
musí být zaregistro-
váni u Ministerstva 
zemědělství a kon-

trolováni zaregistrovanými nezávislými 
kontrolními institucemi (KEZ, BIOKONT). 
Jedná se převážně o výrobce na území 
České republiky. V případě českého vý-
robce je zaručen původ výrobku ze suro-
vin vypěstovaných v České republice. 

Pro značku 
BILLA zdejší 
odborníci pečlivě 

vybírají kvalitní potraviny. 
BILLA produkty kvalitativně 

srovnatelné s brandovými jsou zastou-
pené ve většině kategorií čerstvých, 
mražených i trvanlivých výrobků. Čerstvé 
potraviny jsou tvořeny téměř z 90 % 
produkty českého původu. Kvalita sor-
timentu pod privátní značkou BILLA je 
srovnatelná se zavedenými značkami, 
ovšem za mnohem příznivější cenu.

Čerstvé ovoce 
a zeleninu od vět-
ších i drobných 
tuzemských 
pěstitelů v přísně 

kontrolované kvalitě nabízí značka Česká 
farma. Jde především o sezónní zboží, jako 
jsou okurky, rajčata, cibule, česnek, chřest, 
saláty nebo brambory. V současnosti čítá 
na 58 položek českého ovoce a zeleniny. 

Více než kdekoliv 
jinde se vysoká kvalita 
a chuť pozná u masa. 
V případě nákupu čerst- 
vého kuřecího, vepřo-
vého i hovězího masa 

značky Vocílka získává zákazník jistotu 
skutečně českého původu. BILLA garantuje, 
že se zvíře v České republice narodilo, bylo 
zde odchováno a následně i zpracováno. 

Clever je slu-
žebně nejstarší 
privátní znač-
kou společnosti 

BILLA a zahrnuje široký sortiment potravin 
a non foodu. Pod touto značkou zákazník 
najde velkou škálu kvalitních výrobků 
českých i zahraničních výrobců za velice 
příznivou cenu, při zachování kvality. 

Chef Menu zahrnuje 
sortiment hotových 
jídel, salátů, oblože-
ných baget a sendvičů.

Značka BILLA regionálně je určena pro 
výrobky čistě českého původu a regionál-
ního charakteru. Lokální produkty v BILLE 

jsou vždy místně, 
tradičně a historic-
ky spjaty s daným 
regionem, ve kterém 
se prodejna nachá-
zí. Vyráběny jsou 

drobnými podnikateli jen v malém objemu. 
Často se jedná o položky s velkým podí-
lem ruční práce, jejichž recepty se dědí 
v rodinách z generace na generaci. Jsou 
vyráběny srdcem lidí, kteří svůj život 
zasvětili rodinné tradici. Takový produkt 
zákazníkovi přináší jedinečný zážitek. 

Společnost BILLA Česká 
republika dlouhodobě staví 
svou filozofii na bohaté nabídce 
kvalitních a čerstvých potravin. 
Stále více zákazníků navíc 
vyhledává opravdu špičkovou 
kvalitu. BILLA se proto rozhodla 
připravit zcela novou řadu vysoce 
kvalitních potravin.

Rodinu privátních značek BILLA 
rozšířila exkluzivní řada potravin 
BILLA Premium
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Jsme čím dál 
štědrejší 
Do poslední potravinové sbírky lidé daro-
vali celkem 236 tun jídla. Je to o 64 tun více 
než v roce 2014, v některých krajích byl ná-
růst dokonce trojnásobný. „Skokanem roku, 
tedy regionem, kde se meziročně výše darů 
zvedla vůbec nejvíc, se stal Královéhradecký 
kraj,“ okomentoval Jakub Unger z pořádající 
organizace Byznys pro společnost. Vybrané 
jídlo putuje do potravinových bank. Potravi-
ny z nich získají neziskové organizace, které 
je pak rozdělují potřebným. Jídlo tak dostá-
vají matky s dětmi v azylových domech, lidé 
bez domova či senioři. I když Česko patří 
v Evropě k zemím s nejnižší mírou chudoby, 
lidí v tísni přibývá. V roce 2014 chudoba a vy-
loučení hrozily 14,8 % Čechů a Češek, tedy 
zhruba 1,5 milionu.

Konec zelinářů 
na trzích? 
Asociace farmářských tržišť kritizuje nove-
lu pražského tržního řádu. Vadí jí, že přímí 
prodejci zeleniny a ovoce nebudou mít 
slevu za pronájem prodejního místa. Vyplatí 
se tak prý prodávat zejména dražší potravi-
ny. Hrozí, že z pražských farmářských trhů 
zelináři zmizí, sdělil ČTK předseda asoci-
ace Jiří Sedláček. Asociaci vadí, že všichni 
prodejci na trzích mají stejné podmínky. 
Sleva pro přímé prodejce zeleniny a ovoce 
by podle nich přispěla k čerstvosti potravin, 
navíc je běžná i v jiných evropských měs-
tech. „Rozlišení poplatku za zábor by proti 
tomu bylo mnohem efektivnější podporou, 
kdyby se týkalo jen skutečných pěstitelů, ne 
překupníků a obchodníků,“ řekl Sedláček.

Ochrana před 
řetězci
Poslanecká sněmovna schválila novelu zá-
kona o významné tržní síle, která má více 
chránit dodavatele před nekalými prakti-
kami obchodních řetězců. Ty namítají, že 
novela může v konečném důsledku zdražit 
potraviny. Proti tomuto tvrzení se důrazně 
staví Potravinářská komora ČR. „Praxe jas-
ně ukázala, že nárůst cen potravin nesouvisí 
s existencí a aplikací zákona a má objektivní 
vnější příčiny, zejména nárůst cen potravin 
a zemědělských komodit na světových tr-
zích, růst ceny ropy nebo energií. Navíc jsme 
několikrát v minulosti poukázali na konkrét-
ních případech na zbytečně vysoké obchod-
ní přirážky, které nesmyslně zdražují českým 
spotřebitelům potraviny,“ uvedla Dana Ve-
čeřová, tisková mluvčí PK ČR. 

První vítězství 
červené
Šampionem Národní soutěže vín ČR 
2016 bylo vyhlášeno poprvé červené 
víno. Vyhrál Merlot 2012 výběr z hroznů, 
barrique od firmy CHÂTEAU VALTICE – 
Vinné sklepy Valtice, a.s. V soutěži bylo 
letos 1423 moravských a českých vín 
od 215 vinařů. Moravští vinaři se stále 
častěji prosazují na velkých meziná-
rodních soutěžích v zahraničí, většinou 
ale jen s bílými víny, ta červená do sou-
těží v zahraničí často nehlásí. Nejlepší 
stovka vín ze Salonu vín bude celoroč-
ně přístupná k degustaci ve sklepech 
valtického zámku. Slavnostní vyhlášení 
a otevření nového ročníku degustační 
expozice se uskuteční 29. ledna 2016.

Dočkáme se 
ledového? 
Moravští vinaři za sebou sice mají jednu z nej-
lepších sezón, ale kvůli mírným teplotám 
v závěru roku někteří marně čekali na sladkou 
tečku ročníku – ledové víno. Hrozny na ledo-
vé víno musejí projít mrazem, teplota při skliz-
ni musí být minimálně minus sedm stupňů. 
„Ledové víno mít nebudeme. Zdravotní stav 
hroznů se po přejití prvních mrazíků zhoršil, 
a proto jsme je sklidili. Byla narušená třapi-
na a hrozny začaly padat na zem,“ uvedl pro 
ČTK vedoucí vinic Vinných sklepů Lechovice 
Roman Staněk. Jiní vinaři dali počasí ještě 
šanci a doufají, že se ledového vína dočkají 
a doplní jeho zásoby po špatné loňské sezóně, 
kdy hrozny pohnily už v říjnu a v lednu nebylo 
na většině vinic co sklízet.

Děti se sklenkou 
v ruce
Nikdy jindy Češi nespotřebují alkoholu 
tolik jako o svátcích v posledním měsíci 
roku. Ke společenskému životu dospělých 
sklenka alkoholu patří, v závěru roku se 
ale často na její dno podívají i děti. Prů-
zkum, provedený fórem Pij s rozumem, 
ukázal, že alkohol se na Štědrý den pije 
v 60 % domácností a přípitek je realitou 
pro 17 % dětí ve věku 8 až 18 let. Že pijí 
alkohol na Silvestra, se přiznalo 14 % dětí 
ve věku 11 až 14 let a až třetina jich říká, 
že záleží na okolnostech. U mladých mezi 
15 a 17 roky si večírek s alkoholem dopře-
je skoro 55 % dotázaných, dalších 38 % se 
rozhoduje podle konkrétní situace. U obou 
kategorií vítězí jednoznačně šampaňské.

palec nahoru, palec dolů
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Výživa je důležitou součástí našeho života. Přináší tělu potřebnou energii 
a živiny, ale má i velký podíl na našem zdravotním stavu. Spolu s fyzickou 
aktivitou hraje obrovskou roli při udržení zdraví i v prevenci celé řady 
závažných onemocnění. Každý z nás může díky své vyvážené stravě oddálit 
rozvoj kardiovaskulárního onemocnění, vysokého tlaku, obezity a jiných 
civilizačních chorob.

 Zdravý 
   jídelníček 
je účinným lékem

zaostřeno

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto autorka, shutterstock
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Kdy není dieta rozmar, 
ale nutnost?

Dieta. Slovo znějící každému z nás možná 
jinak. Pro někoho prohlášení „jsem 
na dietě“ představuje snahu o reduk-
ci tělesné váhy. Jiné vyděsí představa 
omezení dosavadních stravovacích 
zvyklostí, ztráty radosti a uspokojení 
z jídla, strach z nechutných pokrmů.
Ne každý ví, že v nemocnicích, domo-
vech pro seniory, lázních, léčebnách 
a tam, kde se vychází z dietního sys-
tému, je každá strava, tedy i „běžná“, 
racionální, označována jako dieta.

Z historie léčebné výživy
Dietologie je obor, jehož historie sahá 
až do starověkého Řecka. Hippokrates 
již tehdy považoval dietu za zvláštní 
způsob výživy, kdy delší dobu nebo trvale 
konzumujeme potraviny volené podle 
určitého klíče – diagnózy či zdravot-
ní komplikace. První československý 
dietní systém byl vytvořen v letech 1952 

až 54. Stal se normou, podle které se 
připravovala léčebná výživa ve všech 
českých a slovenských nemocnicích, 
sociálních a zdravotnických zařízeních. 
V roce 1991 došlo k novelizaci dietní-
ho systému odborníky z ministerstva 
zdravotnictví a byl vydán jako metodický 
pokyn ministerstva. Od tohoto roku již 
není dietní systém závaznou normou, 
ale pouze doporučením. Konkrétní 
podobu a rozpracování diet si řeší každé 
zdravotnické zařízení prostřednictvím 
svého dietologa, nutričního terapeuta 
a nutričního týmu. Každé zařízení je tedy 
zodpovědné za výživu svých pacientů. 
Léčebná výživa je lékařem indikována při 
celé řadě chorob. Průběh onemocnění 
a léčbu může příznivě ovlivnit jak samot-
ný výběr potravin pro danou dietu, tak 
využitá technologická úprava, změna 
poměru základních živin, časového 
rozložení nebo změna množství stravy.

zaostřeno

Při sestavování jídelníčku 
nejde pouze o množství 
stravy, které přijímáme, ale 
především o zastoupení 
jednotlivých komponentů, 
tedy bílkovin, tuků, sacharidů, 
vitaminů, minerálních 
látek a vody. Ty by měly 
být v optimálním poměru 
a správně rozloženy v čase. 
Pokud člověk onemocnění, 
je výživa důležitou součástí 
rekonvalescence. Při 
některých chorobách 
je indikovaná dieta 
i základní léčbou.
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Kromě diet základních existují diety 
speciální a také standardizované, 
kam patří diety jako bezlepková, pan-
kreatická, při fenylketonurii apod. 
Každá dieta, zde zmíněná, má svůj obsah 
živin, postup a princip. Přesto je pouze 
obecným návodem, který nutriční te-
rapeut dokáže přeměnit na konkrétní 
pokyny, návody a doporučení pro kaž-
dého klienta. Bez individuálního přístu-
pu se zde neobejdeme. Jiná bude dieta 
kašovitá při pooperačním stavu, jiná 
bude při chirurgickém řešení problému 
v dutině ústní, jiná při stenóze jícnu. 
Léčebná výživa má své možnosti a varia-
bilitu. A i o tom bude náš nový seriál. 

zaostřeno

Komunitní výživa – výživa zdravého 
člověka, prezentovaná často formou vý-
živových pyramid. Je součástí životního 
stylu a řeší i výživu jedinců se specific-
kými požadavky a odlišnostmi, tedy 
sportovců, těhotných a kojících žen, 
dětí, seniorů, alternativní výživu apod.

Léčebná výživa – výživa člověka v ne-
moci. Může mít několik stupňů a podob. 
Od prosté úpravy stravy až po zařazení 
nutriční podpory. Jednak formou 
popíjení nutričních přípravků, případně 
enterální výživou pomocí sondy nebo 
parenterální do žíly. 

Dieta – je soubor opatření, která 
zlepšují kompenzaci onemocnění 
a zmírní nebo odstraní obtíže pacienta, 
například vyloučením určité zatěžující 
potraviny, případně umožní využít dia-
gnostický postup. Každá dieta má svou 
indikaci, charakteristiku a zpravidla 
i konkrétní výběr vhodných a nevhod-
ných potravin. 

Malnutrice – vzniká při nedostatečném 
nebo nevyrovnaném příjmu živin vzhle-
dem k aktuálním potřebám organismu. 
Malnutrici lze definovat jako špatný stav 
výživy. Může se jednat jak o neadekvátní 
příjem celkové energie nebo bílkovin, 
tak o deficit jednotlivých vitaminů či 
minerálních látek. Malnutrice není 
problémem pouze „hubených“. Týká 
se i jedinců s vyšší tělesnou hmotností, 
u kterých by se na první pohled podvý-
živa nepředpokládala.

SLOVNÍČEK POJMŮDieta indikovaná dlouhodobě 
by měla být:
•  upravená vhodným technologickým 

postupem

•  chutná, a tedy dlouhodobě tolerovaná

•  plnohodnotná z nutričního hlediska

•  odpovídající požadavkům a princi-
pům konkrétní diety

•  respektující (v rámci možností dané 
diety) aktuální výživová doporučení

DIETY Z ROKU 1991
Dieta 0 tekutá – zařazovaná po operačních stavech, při onemocněních dutiny ústní, 
hltanu, jícnu a stomatologických operacích. Je to dieta krátkodobá, přechodná. 
Energeticky a biologicky neplnohodnotná. Konečná úprava stavy je mixovaná.

Dieta 1 kašovitá šetřící – po operačních stavech, úrazech, stenózách jícnu. Strava je 
plnohodnotná, kašovitá.

Dieta 2 šetřící – indikovaná při onemocněních žaludku, horečnatých onemocněních 
a chronických chorobách žlučníku a dvanáctníku, také po infarktu myokardu. Strava je 
podávána 5x denně v lehce stravitelné a šetřící úpravě.

Dieta 3 základní – respektuje zásady racionální výživy a správný poměr živin. Jde o stravu 
bez dietních omezení, nutričně plnohodnotnou. Měla by respektovat výživová doporučení. 

Dieta 4 s omezením tuku – dieta vhodná při chorobách žlučníku a slinivky, při sklonech 
ke kolikám, při žloutence a střevních katarech. Ve stravě jsou omezeny potraviny 
s vysokým obsahem tuku. 

Dieta 5 s omezením zbytků – při průjmových onemocněních, zánětlivých nemocech 
střev a pooperačních stavech. Úprava stravy je šetřící, výběr ovoce a zeleniny je z důvodu 
obsahu vlákniny omezený.

Dieta 6 s omezením proteinů – předepisovaná u nemocí ledvin, kde je třeba snížit 
množství bílkovin ve stravě. Strava se připravuje většinou neslaná, potraviny s vysokým 
obsahem bílkovin jsou limitované. Vzhledem k nízké dávce bílkovin a častého 
nechutenství bývají pacienti s dietou 6 ohroženi malnutricí.

Dieta 7 nízkocholesterolová – podává se pacientům s hyperlipoproteinemií, s 
komplikacemi arteriosklerózy.

Dieta 8 redukční – při obezitě a diabetu spojeném s obezitou. Strava je energeticky 
limitovaná, s nízkým obsahem tuků a s vyloučením jednoduchých cukrů. Při krátkodobé 
hospitalizaci nemá příliš opodstatnění a v případě dlouhodobé hospitalizace by měla 
splňovat individuální potřebu daného pacienta. 

Dieta 9 diabetická – při cukrovce, zejména II. typu. Dieta a režimová opatření jsou zde 
základním léčebným prostředkem. Hlavním principem je pravidelnost a rovnoměrný 
příjem, vyloučení jednoduchých cukrů a limitování příloh, pečiva a potravin bohatých 
na sacharidy. 

Dieta 10 neslaná šetřící – dieta při chorobách srdce a cév, hypertenzi, při zadržování 
tekutin a tvorbě otoků. Strava je připravovaná bez soli, má šetřící úpravu vzhledem 
k používání tuku, zařazuje potraviny s obsahem draslíku. 

Dieta 11 výživná – při rekonvalescenci, tuberkulóze, podvýživě. Strava je energeticky 
a biologicky hodnotná.  U pacientů je třeba individuálně upravovat nutriční režim dle 
vývoje stavu a potřeb jednotlivých živin.

Dieta 12 strava batolat – respektuje výběr potravin pro děti v batolecím období, je lehce 
stravitelná, nekořeněná, bohatá na mléčné výrobky.

Dieta 13 strava větších dětí – složením odpovídá nutričním potřebám dětí. 

Dieta 14 výběrová – při nádorových onemocněních, nechutenství, u pacientů 
s individuálními nároky na stravování z důvodu např. nesnášenlivosti potravin, etnických 
či náboženských důvodů.
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Jaké jsou možnosti vzdělávání v oblasti 
výživy u nás? 
Nabídka je velmi široká. Od kurzů s různou 
hodinovou dotací až po nabídku oborů na SŠ, 
VOŠ a VŠ. Kvalita je také velmi různorodá. Co 
se týká vzdělávání v oboru léčebné výživy, 
za odborníky můžeme považovat pouze 
absolventy oborů akreditovaných minister-
stvem zdravotnictví a současně ministerstvem 
školství. Být odborníkem přes výživu vlastně 
znamená být fyziologem výživy, technolo-
gem potravin, kuchařem a v neposlední řadě 
i nadneseně lékařem, zejména internistou. 
Za sebe bych se přimlouvala za vzdělávání 
i z jiného úhlu. Dnešní výživa je otázkou 
i psychologie, sociálního tlaku a kulturní-

ho vlivu. Proto je velmi důležité zlepšení 
informovanosti a výchovy populace – již 
od dětí v mateřské školce a v rámci pre-
vence nemocí hromadného výskytu.

Co by mělo rozhodnout při výběru kon-
krétního odborníka?  
Jeho erudice, vzdělání, délka praxe a re-
ference. Díky nim lze často zjistit, zda je 
nutriční anamnéza odebrána kvalitně 
a zvolen individuální přístup. Tedy, zda 
dotyčný vychází opravdu z mého aktuální-
ho stavu a energetického příjmu, hodnotí 
zjištěné informace komplexně a zajímá 
ho zpětná vazba. Není rozhodující, jde-li 
o státní či soukromý sektor. Jako všude 

platí, že záleží zejména na lidech. Co by mě 
rozhodně odradilo, jsou internetové stránky, 
pod nimiž není nikdo podepsán a jediným 
kontaktem je telefon či emailová adresa. 
Beze jména, referencí, dalších informací...

Jaký je rozdíl mezi nutričním terapeutem 
a výživovým poradcem?
Stručně řečeno velký. Nutriční terapeut 
je nelékařský zdravotnický pracovník  
dle zákona 96/2004 Sb. a nejenom jeho 

Odborník na výživu 
je vlastně lékařem
Návody, jak se stravovat při konkrétní chorobě nebo „zaručené“ 
informace o uzdravení pomocí doplňku výživy nás bombardují 
z tisku, televize, internetu i knihkupectví. Široká je také nabídka 
poradenství a nutriční péče. Ale víme opravdu, kam se obrátit, 
pokud řešíme výživu při konkrétní diagnóze nebo potřebujeme 
z jiného důvodu poradit s úpravou jídelníčku? Pro Mgr. Janu 
Eliášovou je výživa profesní záležitostí. Je vedoucí oboru 
Nutriční terapeut na SZŠ a VOŠ zdravotnické v Brně, vystupuje 
na odborných konferencích a přednáškách, je autorkou řady 
odborných materiálů.
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kompetence, ale i požadavky na vzdě-
lání z něho vycházejí. Tedy musí to být 
absolvent oboru nutriční terapeut na VOŠ 
zdravotnických nebo na bakalářských 
typech studia na VŠ. V současné době 
pracují na těchto pozicích nutriční tera-
peuti a terapeutky, kteří ve své době před 
rokem 2004 nemohli studovat v jiném než 
SŠ typu studia na zdravotnických školách, 
což bylo dáno tehdejší legislativou. Výži-
vový poradce je absolvent kurzu výživy, 
který trval maximálně několik týdnů. 

Kde tedy najdeme nutričního terapeuta, 
jaké je jeho uplatnění?
Uplatnění je široké – ve všech typech zdra-
votnických zařízení, státních i nestátních. 
Všude tam, kde je třeba v rámci poskytování 
specifické ošetřovatelské péče zabezpečit 
nutriční potřeby klientů. Pochopitelně 
jejich místo je i v poradnách výživy. Doufám, 
že jich bude i na tomto poli co nejvíce 
a vnesou do současné džungle odborníků 
na výživu čerstvý vítr a jasno. Velká škoda, 
že preventivní péče v této oblasti není 
hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Jaká je náplň práce nutričního terapeuta?
Nutriční terapeut je zdravotnický pracovník 
s odbornou nutriční a dietoterapeutickou 
připraveností. Zajišťuje všestrannou 
nutriční péči o klienta. Zejména poskytuje 
pacientům informace dle své odborné 
způsobilosti, poskytuje specifickou ošetřo-
vatelskou péči při zabezpečování nutrič-
ních potřeb pacientů v oblasti preventivní 
a léčebné výživy. Přitom bez odborného 
dohledu a bez indikace v souladu s diagnó-
zou stanovenou lékařem může zpracovávat 
a vyhodnocovat nutriční anamnézu, navr-
hovat změny v předepsané dietě, provádět 
vyšetření ke zjištění stavu výživy. Provádět 
poradenství a edukaci v oblasti zdravé 
a léčebné výživy. Dále pak kontrolovat, me-
todicky vést a organizovat přípravu stravy 
ve stravovacích provozech zejména zdra-
votnických zařízeních, sestavovat jídelní 
plány a předpis stravy pro jednotlivé diety. 

Jak vlastně funguje systém péče 
o výživu pacientů?
Zpravidla první informace o výživě 
pacienta vyhodnotí při příjmu zdravotní 
sestra prostřednictvím screeningového 
dotazníku. Kromě výšky, váhy a diagnózy 
je důležitý zejména úbytek hmotnosti 
v poslední době a množství přijímané 
stravy. Pacienti vyhodnocení jako rizikoví 
se dostávají do přímé péče nutričního 
terapeuta. Ten provede doplňující vy-
šetření, zjistí další informace a navrhne 
opatření. Ta mohou být různá – od bilance 
stravy přes úpravu či změnu indikované 

diety, sestavení individuálního nutričního 
plánu až po návrh výživových doplňků.
Další položkou v systému je edukační čin-
nost klientů, tedy konzultace a vzdělávání 
klientů směřujících do domácího léčení, do-
poručování úprav stravy v domácím léčení, 
vhodné a nevhodné potraviny apod. Řada 
nemocnic poskytuje tyto služby v nutrič-
ní poradně, v rámci ambulantní péče.

Je velký rozdíl v léčebné výživě dříve 
a dnes? 
S rozvojem medicíny přicházejí modernější 
postupy, zejména farmakologické a chirur-
gické. U některých diagnóz diety jako sou-
část léčby ztrácejí na svém významu, u ně-
kterých má dietní léčba pouze doplňkový 
charakter. Ale jsou nemoci, kde je výživa 
zásadní a bez edukace a poučení klienta 
je léčit nelze. Na druhou 
stranu s rozvojem epidemie 
neinfekčních onemocnění 
hromadného výskytu se 
dostává do popředí výživa 
jako významný rizikový 
faktor. Tedy na poli prevence 
je její místo neodmyslitelné. 

Jak Vy osobně vnímáte pozici 
výživy v našich životech? 
Výživa je základní lidskou potře-
bou a měla by být automatickou 
součástí našeho života, ne jeho 
cílem. Věřím, že výchovou a vzdě-
láváním již od dětství lze zapracovat 
na správných stravovacích zvyklos-
tech, případně na pozitivní změně 

již vytvořených jídelních zlozvyků. Proto 
podstatu správné výživy vidím v rodině. 
Dalším nezbytným krokem je dobré 
vzdělávání široké veřejnosti, a to obzvláště 
v dnešní době, plné rozporuplných infor-
mací a protichůdných výživových směrů. 
Několik dobrých projektů, které se snaží 
předkládat objektivní informace, funguje 
již dnes. V neposlední řadě je velmi důležité 
vložit výživu do rukou odborníků. A to nám 
zaručí nejen jejich vzdělání, ale hlavně legis-
lativně daná pravidla, která přesně stanoví, 
kdo vlastně odborníkem je a kdo není. 
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Onemocnění má celkem čtyři fáze. První 
je bez zjevných obtíží, při vyšetření 
krve je prokázán vysoký obsah kyseliny 
močové. V druhé fázi dotyčného trápí 
akutní záchvat dny. Bolesti bývají velmi 
náhlé a nárazové, zpravidla se dostavují 

brzy ráno a postiženého budí ze spaní. 
Nejčastěji postihují palec u nohy, který je 
oteklý, bolestivý a červený. Celkově jsou 
klouby postižené dnou teplé a velmi citlivé 
na dotek. Potom následuje klidová fáze, 
kdy potíže odeznějí a záchvaty se vracejí 
v různých intervalech, ale v menší inten-
zitě. Pokud dna dospěje až do posledního 
chronického stádia, vlivem opakujících se 
zánětů může docházet k různým defor-
macím kloubů a tím k omezení hybnosti.

Komu hrozí dna?
Toto onemocnění bylo kdysi považováno 
za nemoc králů. Dnes v čase hojnosti a nadbyt-
ku potravy však dna, známá také jako podagra 
nebo padoucnice, postihuje stále větší pro-
cento lidí. Je tomu tak i proto, že jíme nadmíru 
masa, tučných výrobků a málo se hýbeme. 
Nejčastěji se vyskytuje u mužů ve středních 
letech, obzvlášť mají–li k tomu genetické 
sklony. Ohroženy jsou také ženy po menopau-
ze a lidé s onemocněním ledvin. Onemocnění 
dnou je velmi často doprovázeno obezitou, 
cukrovkou, vysokým krevním tlakem. 

Vznik nemoci
Na rozvoj dny má vliv řada faktorů a podmí-
nek. Některé můžeme svým chováním a ži-
votním stylem ovlivnit, jiné nikoli. Ovlivnit 
bohužel nedokážeme věk (s věkem výskytu 
dny přibývá), pohlaví (dnou častěji trpí muži) 
a ani genetickou výbavu. Což ale nezname-

ná, že bychom měli zůstat pasivní a smířit 
se s možným rozvojem nemoci. Naopak! 
V těchto případech je o to důležitější dbát 
právě na faktory, které změnit můžeme! K těm 
patří zejména nesprávný životní styl, tedy 
nadváha a nedostatek pohybu, nestřídmá 
konzumace alkoholu a potravin bohatých 
na puriny. Dále nedostatečné vylučování kyse-
liny močové ledvinami, což může být následek 
snížení funkce ledvin, dlouhodobého užívání 
diuretik či nedostatečného pitného režimu. 

Dna je zánětlivé kloubní 
onemocnění, související 
s hyperurikémií, tedy zvýšenou 
hladinou kyseliny močové 
v krvi. Tato kyselina vzniká 
v těle při rozkladu potravin 
obsahujících významné 
množství purinů, zejména 
masa a vnitřností. Dojde-li 
k poruše jejího metabolismu 
a její množství v těle stoupne 
nad hranice fyziologické 
rozpustnosti, vykrystalizuje 
v drobné krystalky. Ty se 
bolestivě zabodávají do okolní 
tkáně, zejména v oblasti 
kloubů, šlach a ledvin 
a vyvolávají následnou 
zánětlivou reakci organismu.

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Přísná dieta 
při dně

se budeme věnovat jednotlivým onemocně-
ním, která nás mohou běžně potkat a která si 
vyžádají řadu omezení. Poradíme vám, jaká 
zdravotní doporučení byste měli dodržovat, 
které potraviny pro vás jsou nejvhodnější 
a kterým se naopak vyhnout.

V NOVÉM SERIÁLU

Ukázka jídelníčku
Snídaně: bílá káva, žitný chléb, vaječná 
pomazánka

Přesnídávka: jablko

Oběd: polévka pohanková, hovězí 
kostky na zelenině, brambory

Svačina: bílý jogurt s cornflakes a ro-
zinkami

Večeře: dýňové noky sypané parmezá-
nem, míchaný zeleninový salát

Snídaně: čaj, housky, flora, med

Přesnídávka: pomeranč

Oběd: polévka bramborová,  vepřové 
závitky, bulgur,  hlávkový salát

Svačina: kefír, dalamánek

Večeře: zeleninová pizza se sýrem
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Ze stravování je vhodné vyloučit potraviny s vyšším obsahem purinových látek a je třeba si uvědomit, že obsah purinů 
je v syrových potravinách jiný než v tepelně zpracovaných. Vhodnou technologickou úpravou je vaření a dušení bez 
použití vývaru a šťávy z masa, případně pečení. Smažení a grilování se nedoporučuje.

Potraviny a pokrmy nedoporučené při dně:•  vnitřnosti, zvěřina 

•  sardinky, slanečci, tresčí játra, drobné rybky

•  extraktivní látky vzniklé pečením masa, vývary z masa a kostí

•  uzeniny, houby, pikantní a nakládané sýry a masa, ostré koření (chilli, kari, pepř, nové 
koření, paprika apod.)

•  špenát, rebarbora, větší množství hrášku

•  luštěniny pouze v omezeném množství

Při potížích a akutním stavu navíc vylučujeme ze stravy:•  chřest, fíky, červenou řepu, růžičkovou kapustu

•  pikantní jídla, dochucovadla (hořčice, sojová omáčka)

•  potraviny alergizující (kiwi, čokoláda)

•  zrající a plísňové sýry

DIETA PŘI DNĚ

Dnový záchvat může být vyprovokován 
nejrůznějšími podněty – neumírněnos-
tí v jídle a alkoholu, únavou, stresem, 
jiným onemocněním, nadměrnou zátěží, 
prochlazením. Typickým příznakem 

je bolest a zarudnutí jednoho či více 
kloubů, často palce u nohy. Bez léčení 
může dojít po opakovaných záchvatech 
k deformacím postižených kloubů nebo 
také k tvorbě ledvinových kamenů.

Nebrat na lehkou váhu
Dna může být dlouhou dobu nenápadné 
onemocnění. V případě akutního záchvatu 
postižení udávají krutou bolest kloubu 
nebo kloubů, která jim zabrání v každoden-
ním fungování. Krystalky kyseliny močové 
se mohou ukládat kdekoli v těle a navíc 
zvýšená hladina kyseliny močové v krvi 
přispívá k rozvoji aterosklerózy. To vše jsou 
důvody, proč by se tato nemoc neměla brát 
na lehkou váhu a proč se také zamyslet nad 
tím, co ve své životosprávě mohu změnit! 
Dodržováním diety a režimu lze nemoc 
udržet ve stabilizovaném stavu a snížit 
riziko propuknutí záchvatů a komplikací. 

  Dodržujte dietu s nízkým obsahem purinů – látek, z nichž vzniká kyselina močová.

  Celkově snižte příjem masa – na jednu dávku denně. Upravujte ho nejlépe vařením 
a dušením ve větším množství vody.

  Zařazujte častěji do jídelníčku mléčné výrobky jako bohatý zdroj bílkovin.

  Normalizujte tělesnou hmotnost. Studie jednoznačně prokázaly, že u obézních lidí 
je výskyt dny častější a úpravou tělesné hmotnosti riziko klesá.

  Není vhodné se přejídat, ale ani hladovět – obojí může vyvolat záchvat.

  Omezte příjem alkoholu. Nejvíce zvyšuje hladinu kyseliny močové v krvi konzumace 
piva a tvrdého alkoholu, navíc při metabolismu alkoholu vzniká laktát, který snižuje její 
vylučování. Pravidelná konzumace alkoholu také snižuje účinnost léků při dně. Naopak 
oproti dřívějším názorům mohou pacienti konzumovat kakao, čaj a kávu, protože xanti-
nové báze v nich obsažené zřejmě nezvyšují koncentraci kyseliny močové v krvi.

  Snižte přísun soli.

  Pijte dostatek tekutin, minimálně 2 litry za den. Vhodná je nesycená voda, ovocné, 
bylinkové a zelené čaje či ředěné ovocné šťávy.

  Nevynechávejte z jídelníčku ovoce a zeleninu. Ovoce obsahuje fruktózu, která pře-
chodně mírně zvyšuje hladinu kyseliny močové v krvi, obsahuje však další důležité 
látky, jako jsou antioxidanty či vitaminy, proto jeho konzumaci neomezujeme, spíše 
naopak. Také zelenina je v jídelníčku nepostradatelná, zejména pokud je třeba 
redukovat tělesnou hmotnost. Na puriny jsou bohatší špenát, rebarbora, květák, 
růžičková kapusta, brokolice nebo hrášek. Ani konzumace těchto druhů není zaká-
zána, jen by měly být zahrnuty v menším množství.

  Omezte příjem živočišných tuků a nahraďte je rostlinnými. Nezapomínejte na ryby 
jako zdroj nenasycených mastných kyselin.

  Užívejte pravidelně léky, které vám lékař předepsal.

  Pravidelně cvičte, pohybová aktivita podporuje cirkulaci krve a pozitivně ovlivňuje 
hladinu kyseliny močové i případná přidružená onemocnění. Dvakrát až třikrát 
týdně volte aerobní sport, např. jízdu na kole, plavání, nordic walking aj.

  Vyvarujte se stresových zátěží – psychických i fyzických, zvyšují pravděpodobnost 
vzniku akutního záchvatu a zhoršení nemoci.

ZÁSADY PŘI ONEMOCNĚNÍ DNOU
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Do testu jsme zařadili 12 šunek nejvyšší 
jakosti, a to jak od velkých firem, tak menších 
výrobců. Všechny šunky pocházely z České 
republiky. Zaměřili jsme se na ty, které zá-
kazníci kupují krájené na váhu, my jsme vždy 
zakoupili celou šunku, v některých případech 
alespoň její polovinu. Analýzy prováděl Státní 
veterinární ústav v Praze. Odborníci zde 
zjišťovali obsah masa a čistých svalových bíl-

kovin, soli a tuku, dusitanů a fosfátů. Prověřo-
vali také, zda není přítomna sojová bílkovina 
a barviva. V mikrobiologické laboratoři se zjiš-
ťovala přítomnost nežádoucích mikroorga-
nismů. Do poroty, která hodnotila smyslové 
vlastnosti šunek, jsme pozvali nezávislé od-
borníky a výrobce testovaných šunek. Škol-
ními známkami posuzovali zejména barvu, 
vůni, konzistenci a chuť zastoupených vzorků. 

Kdo legislativě nevyhověl? 
Česká legislativa předepisuje šunkám 
nejvyšší jakosti minimální obsah čistých 
svalových bílkovin 16 % (více viz. box). Toto 
povinné minimum nedodržely dva vzorky, 
a to ani po započítání nejistoty měření. 

Šlo o výrobky Myslivecká šunka (firma 
Váhala) a Mandolína (Smíchovské uzeni-
ny). „Šunka Mandolína je velmi specific-
ká, skládá se ze čtyř hlavních svalových 
skupin vepřové kýty – spodní šál, vrchní 
šál, květová špička a ořech – s různým 
obsahem tuku a kolagenní bílkoviny. 
Pokud by byl vzorek analyzován z místa 
s vyšším obsahem kolagenní bílkoviny 
nebo tuku, mohlo být zjištěno menší množ-
ství čisté svalové bílkoviny, než požaduje 
legislativa,“ vysvětlil Michal Kratochvíl ze 
Smíchovských uzenin. Obě společnosti 
(Smíchovské uzeniny i Váhala) si nechaly 
udělat vlastní kontrolní testy, ve kterých 
jejich výrobky vyhověly. Je však potřeba 
vzít v potaz, že se nejednalo o stejné šarže 
výrobků jako ty, co byly zařazené do testu. 
Všechny ostatní výrobky v tomto kritériu 
obstály, nejvyšší hodnotu čisté svalové 
bílkoviny má vzorek firmy Amaso. Spotře-
bitele však mnohem častěji zajímá údaj 
o obsahu masa, který je pro ně lépe uchopi-
telný a který také naprostá většina výrobců 

jak poznat kvalitní potraviny

Naprostá většina spotřebitelů již ví, že není šunka jako šunka. 
V orientaci zákazníkům pomáhá rozdělení na jakostní třídy, kde 
královskou pozici zaujímají šunky nejvyšší jakosti. Vedly si ale 
skutečně v testu tak, aby dostály své pověsti, nebo se ukázalo, 
že spotřebitel za své peníze vyšší kvalitu nedostává?

Šunky 
nejvyšší 
jakosti
kvalitou 
neoslnily

Test časopisu Svět potravin,  
ve spolupráci s Potravinářskou komorou, 
značkou kvality Klasa a MF DNES

Připravila Kateřina Kmecová, foto MF Dnes, shutterstock
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na obalech deklaruje. Tuto hodnotu legis-
lativa nijak neupravuje, ale pro výrobce 
je informace uvedená na obale závazná. 
Ukázalo se však, že s jejím dodržením mají 
často problém. Obsah masa deklarovaný 
na obale dodržely pouze dva výrobky, čtyři 
další prospěly jen po započtení deseti-
procentní nejistoty měření. U dvou nebyl 

obsah masa uveden vůbec a čtyřem 
výrobkům k dosažení deklaro-

vaného obsahu masa nesta-
čila ani zmíněná nejistota 
měření, což lze považovat 
za klamání spotřebitele. 
Nejvíce masa obsahuje 

šunka Amaso z přeštic-
kých čuníků, s pře-

hledem nejdražší 
vzorek zařazený 

do testu. Možná 
poněkud pře-

kvapivě neuspěla 
v senzorickém 

hodnocení – vzhle-
dově ani chuťově 

neodpovídala zažité 
představě o šunce, ale 

porotcům připomínala 
spíše vařené maso. Vadil také 

vysoký obsah tuku, který dosahoval 
pro tento typ výrobku netypických 8,4 %. 

Čekali jsme lepší
Na to, že měly být testované šunky tím nej-
lepším, co můžeme na našem trhu dostat, 
výtečného hodnocení se během senzoric-
kého hodnocení nedočkaly – průměrná 
známka byla 2,6. Některé byly příliš suché, 
jiné naopak pouštěly vodu. Porotcům také 
vadilo, že některé šunky byly výrazně vyu-
zené a chuť masa byla zcela potlačena. „Byl 
jsem poměrně zklamán, očekával jsem, že 
to bude skutečně nejvyšší úroveň, že budou 
hodnoceny známkami jedna až dvě, možná 
výjimečně nějaká trojka. Ale pohybovalo 
se to spíš v té spodní rovině, od trojky 
dolů,“ okomentoval jeden z porotců Jiří 
Drobný. „Mezi vzorky byly velké rozdíly, 
větší, než jsem čekal,“ dodal Jaromír 
Kloud. Nejlépe před porotci uspěla Selská 
šunka LE&CO, také celkový vítěz testu. 

Éčky se šetří
Šunky nejvyšší jakosti (ani ty výběrové) nesmě-
jí podle zákonné specifikace obsahovat žádná 
barviva, vlákninu, škrob, rostlinné či živočišné 
bílkoviny. Pozitivní je, že nepovolená barviva 
ani sojovou bílkovinu jsme neodhalili ani 
v jednom z testovaných vzorků. Obecně si vý-
robci v tomto typu výrobku přídatnými látkami 
příliš nevypomáhají. Přesto se najdou výrobci, 
kteří při výrobě používají například glutaman 
sodný, který sice není zakázaný, ale u šunky 
nejvyšší jakosti je jeho použití zbytečné. 
I tentokrát byly cenové rozdíly velmi vý-
razné a nepotvrdila se ani domněnka, že 
by nejdražší vzorky musely uspět nejlépe. 
Nejméně jsme zaplatili za výrobek Viktorie 
šunka (143 Kč za kilo), kilo šunky Amaso 
nás přišlo o 261 korun dráž. Vítěz testu byl 
pak druhým nejlevnějším vzorkem. 

jak poznat kvalitní potraviny

Šunky česká legislativa dělí na tři 
jakostní skupiny, a to nikoli podle 
obsahu masa, nýbrž podle obsahu 
čistých svalových bílkovin (ČSB). Tato 
hodnota vyjadřuje obsah svaloviny, 
zatímco do obsahu masa se započítává 
rovněž určité množství tuku a také 
pojivové tkáně. 

Čím více čisté svalové bílkoviny výrobek 
obsahuje, tím je libovější. Zcela libová 
kýta obsahuje přibližně 19 % ČSB. 
Obsah čistých svalových bílkovin musí 
být u šunek nejvyšší jakosti nejméně 
16 %, výběrová musí mít nejméně 
13 % ČSB, standardní pak 10 % ČSB.

ČISTÉ SVALOVÉ 
BÍLKOVINY

Jak číst tabulky
Cena za 1 kg: cena za 1 kg výrobku, za kterou jsme ho zakoupili v běžné obchodní síti 

Deklarovaný obsah masa: obsah masa uváděný výrobcem

Naměřený obsah masa: obsah masa naměřený při analýzách na SVÚ 

Z laboratoře: souhrnné hodnocení vyplývající z chemických analýz a složení vzorků

Z degustace: souhrnné hodnocení vyplývající ze senzorického hodnocení 

Známku testu tvoří: 45 % senzorické hodnocení, 30 % obsah čistých svalových bílko-
vin, 5 % obsah masa, 5 % obsah soli, 5 % obsah tuku, 5 % mikrobiologické vyšetření, 
5 % složení výrobku
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testovali jsme pro vás – šunky

Selská šunka 
nejvyšší jakosti
Zakoupeno: Billa
Výrobce: LE&CO – Ing. Jiří Lenc

Z laboratoře: Obsah čistých svalových 
bílkovin (18 %) je vysoký. Obsah masa je nižší, 
než uvádí výrobce, po započtení nejistoty 
měření ale deklaraci vyhovuje. Průměrný 
obsah soli.

Z degustace: Barva světle růžová, s tukovým 
krytím. Voní méně výrazně, po kouři. 
Konzistence je mírně suchá, má tendenci 
trhat se. Chuť je lahodná, přiměřeně slaná 
a kořeněná, výrazná po kmínu. Známka za 
senzorické hodnocení 1,7 (nejlepší).

Známka testu 1,6

Cena za 1 kg: 179 Kč
Deklarovaný obsah masa: 96 %
Zjištěný obsah masa: 91 %

Amaso 
Šunka dušená 
Zakoupeno: Naše maso
Výrobce: Amaso

Z laboratoře: Nejvyšší obsah čistých 
svalových bílkovin (20 %) i masa, který ale 
výrobce nedeklaruje. Velmi vysoký obsah tuku. 
Kromě dusitanů neobsahuje žádná aditiva. 

Z degustace: Barva je příliš bledá až šedivá. 
Vůně typická, ale málo výrazná. Čistý sval 
s jemnou vrstvou tuku. Konzistence i chuť 
typické spíš pro vařené maso než šunku. 
Chuť je přiměřeně slaná, ale velmi málo 
výrazná. Známka za senzorické hodnocení 
3,2 (nejhorší).

Známka testu 2,3

Cena za 1 kg: 404 Kč
Deklarovaný obsah masa: neuveden
Zjištěný obsah masa: 103 %

Viktorie 
šunka nejvyšší jakosti 
Zakoupeno: Makro
Výrobce: MP Krásno

Z laboratoře: Obsahem čistých svalových 
bílkovin (16 %) splňuje legislativu. Naměřený 
obsah masa je nižší než uvedený, ale 
po započtení nejistoty měření vyhovuje. 
Obsahuje zahušťovadla i aroma. 

Z degustace: Barva je nestejnoměrná, horší 
vzhled nevytříděné suroviny. Vůně málo 
výrazná. Konzistence pevná, trochu sušší. Chuť 
je typická, méně výrazná, přiměřeně slaná. 
Průměrná šunka, která neurazí ani nenadchne. 
Známka za senzorické hodnocení 2,1.

Známka testu 2,4

Cena za 1 kg: 143 Kč
Deklarovaný obsah masa: 92 %
Zjištěný obsah masa: 85 %

Zámecká 
šunka 
Zakoupeno: Lahůdky Procházka
Výrobce: Kostelecké uzeniny

Z laboratoře: Obsah čistých svalových 
bílkovin (18 %) i masa jsou nadprůměrné, 
vyhovují deklaraci. Obsahuje některé přídatné 
látky, které jsou možná v tomto typu výrobku 
zbytečné, ale má druhý nejnižší obsah soli. 

Z degustace: Barva je příjemně růžová. 
Vůně výrazná, vyuzená. Konzistence je pevná, 
soudržná. Na řezu viditelné dutinky. Chutná 
příjemně po vyuzení, pro někoho je uzená 
chuť až příliš dominantní – připomíná až uzené 
maso. Známka za senzorické hodnocení 2. 

Známka testu 1,7

Cena za 1 kg: 239 Kč
Deklarovaný obsah masa: 92 %
Zjištěný obsah masa: 92 %

Šunka 
medová 
Zakoupeno: Sklizeno
Výrobce: Steinhauser

Z laboratoře: Obsah čistých svalových 
bílkovin (17 %) odpovídá této kategorii. 
Obsah masa vyhovuje deklaraci po započtení 
nejistoty měření. Nižší obsah soli. Obsahuje 
zahušťovadla i aroma. 

Z degustace: Stejnorodá, světlejší barva. 
Vůně je méně výrazná. Konzistence je pevná, 
soudržná. Po obvodu je tužší dodaná kůže, 
na skus pevná. Chuť je lehce horší, méně 
typická, mdlá, přiměřeně slaná, zvláštně 
nasládlá. Známka za senzorické hodnocení 2,2. 

Známka testu 2,4

Cena za 1 kg: 259 Kč
Deklarovaný obsah masa: 88 %
Zjištěný obsah masa: 85 %

Šunka 
Excelent 
Zakoupeno: Zeman maso-uzeniny
Výrobce: Zeman maso-uzeniny

Z laboratoře: Vysoký obsah čistých 
svalových bílkovin (18 %). Obsah masa 
je vyšší, než výrobce deklaruje. Pozitivní 
je nižší obsah tuku i soli. Obsahuje 
zahušťovadla. 

Z degustace: Barva je světle růžová až bledá. 
Vůně méně výrazná. Nejde o celosvalový 
výrobek. Konzistence je pevná, trochu 
suchá. Viditelné dutinky. Chuť méně výrazná, 
přiměřeně slaná, s lehkou pachutí. Známka 
za senzorické hodnocení 2,8. 

Známka testu 1,9

Cena za 1 kg: 199 Kč
Deklarovaný obsah masa: 90 %
Zjištěný obsah masa: 92 %

VÍTĚZ
TESTU
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testovali jsme pro vás – šunky

Globus 
šunka 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Řeznictví Globus, Hypermarket Čakovice

Z laboratoře: Čistá svalová bílkovina (16 %) 
odpovídá. Obsah masa je nižší, než uvádí 
výrobce. Vyšší obsah soli i tuku. Neobsahuje 
žádné zbytečné přídatné látky. 

Z degustace: Barva odpovídající, 
přirozeně růžová. Vůně je výrazná, pro 
někoho méně příjemná. Konzistence je 
příliš měkká, mokrá, uvolňuje vodu. Chuť 
je typická, pro někoho slaná přiměřeně, 
pro jiné slaná příliš. Známka za senzorické 
hodnocení 2,5. 

Známka testu 2,6

Cena za 1 kg: 209 Kč
Deklarovaný obsah masa: 96 %
Zjištěný obsah masa: 83 %

Staročeská 
šunka 
Zakoupeno: Sklizeno
Výrobce: Strejček Brno

Z laboratoře: Čistá svalová bílkovina 
(16 %) vyhovuje. Obsah masa nevyhovuje 
deklarovanému množství ani po započtení 
nejistoty měření. Obsah soli nevyhovuje 
deklaraci. Zhoršený mikrobiologický obraz. 

Z degustace: Barva je příjemně růžová. Vůně 
slabší. Konzistence polovině poroty přišla 
pevná a soudržná, druhé polovině připadalo, 
že má tendenci trhat se. V některých částech 
velké dutinky. Chuť je příjemná, ale příliš 
slaná. Známka za senzorické hodnocení 2,7. 

Známka testu 2,8

Cena za 1 kg: 378 Kč
Deklarovaný obsah masa: 95 %
Zjištěný obsah masa: 83 %

Šunka 
mandolína 
Zakoupeno: Smíchovské uzeniny
Výrobce: Michal Kratochvíl

Z laboratoře: Povinný limit na obsah 
čistých svalových bílkovin nesplněn (15 %). 
I obsah masa je nižší než deklarovaný. 
Nižší obsah soli. 

Z degustace: Barva je typická, světle růžová. 
Voní velmi výrazně po zauzení. Trochu se 
trhá. Chuť velmi výrazná po vyuzení – až 
palčivá, nahořklá. Šunka je hodně slaná, 
připomíná spíš uzené maso než šunku 
nejvyšší jakosti. Známka za senzorické 
hodnocení 2,9. 

Známka testu 3,4

Cena za 1 kg: 229 Kč
Deklarovaný obsah masa: 86 %
Zjištěný obsah masa: 78 %

Pražská šunka 
na kosti 
Zakoupeno: Řeznictví a uzenářství U Dolejších
Výrobce: U Dolejších

Z laboratoře: Čistá svalová bílkovina 
(17 %) odpovídá kategorii nejvyšší jakosti. 
Obsah masa výrobce nedeklaruje. Vyšší 
obsah soli i tuku. Neobsahuje žádná 
zbytečná éčka. 

Z degustace: Barva šunky je tmavší, 
růžová. Vůně je netypická. Konzistence je 
rozpadavá, sušší. Chuť je lehce zauzená, 
padá na jazyk. Pro část poroty přiměřeně 
slaná, pro část přesolená. Známka 
za senzorické hodnocení 3,2.

Známka testu 2,7

Cena za 1 kg: 219 Kč
Deklarovaný obsah masa: neuveden
Zjištěný obsah masa: 88 %

Myslivecká šunka  
s divokým kořením 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Váhala

Z laboratoře: Obsah čistých svalových 
bílkovin nevyhovuje legislativě (14 %). I obsah 
masa je výrazně nižší, než uvádí obal. Málo 
tuku. Obsahuje zbytečná éčka pro tento typ 
výrobku. 

Z degustace: Barva velmi nestejnoměrná, 
velký podíl kolagenních částic. Voní výrazně 
po použitém koření. Chuť je netypická, 
po koření, ztrácí se chuť masa. Nebudí dojem 
šunky nejvyšší jakosti. Známka za senzorické 
hodnocení 3,1. 

Známka testu 3,6

Cena za 1 kg: 229 Kč
Deklarovaný obsah masa: 85 %
Zjištěný obsah masa: 69 %

Šunka 
nejvyšší kvality 
Zakoupeno: Sklizeno
Výrobce: Libor Novák – výroba uzenin České Budějovice

Z laboratoře: Požadovaný obsah čistých 
svalových bílkovin splněn jen velmi těsně 
(15,2 %). Obsah masa je nízký, deklaraci 
vyhovuje jen s nejistotou měření. Nejnižší 
obsah tuku. Neobsahuje mnoho aditiv. 

Z degustace: Barva je nepravidelná podle 
druhů svalových vláken. Konzistence je pevná, 
ale není použitá celosvalová surovina. Viditelné 
dutinky. Vůně i chuť jsou typické, ale méně 
výrazné. Chuť je přiměřeně slaná, není kořeněná. 
Známka za senzorické hodnocení 2,4. 

Známka testu 2,7

Cena za 1 kg: 290 Kč
Deklarovaný obsah masa: 80 %
Zjištěný obsah masa: 74 %
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testovali jsme pro vás – šunky

„Překvapena jsem byla 
spíše nepříjemně, že 
šunka nejvyšší jakosti 
nebyla v pořádku. 
Některé měly vady 
v textuře, některé byly 
příliš bledé, rozpadavé. 
Některé byly i chuťově 

takové, že by je spotřebitel asi 
neocenil. Myslela jsem, že všechny 
budou tak na jedničku, dvojku, ale 
rozdíly byly velké. Legislativě ale asi 
vyhověly všechny.“

Jana Dostálová, 
VŠCHT

„Byl jsem poměrně 
zklamán, očekával jsem, 
že to bude skutečně 
nejvyšší úroveň, že 
budou hodnoceny 
známkami jedna až dvě, 
možná nějaká výjimka 
trojka. Ale pohybovalo 

se to spíš v té spodní rovině, od trojky 
dolů. Byly tam výjimky, které byly lepší, 
ale i jeden vyložený propadák.“

Jiří Drobný, 
Ústav pro vyšetřování potravin

„Část byly průměrné 
vzorky, část velmi dobré, 
některé i vynikající. 
Nenašel jsem žádné 
výrazné technologické 
odchylky. Chuť byla 
někdy ovlivněná uzením, 
srovnání s ostatními 

vzorky je horší. Nelze to hodnotit 
negativně ani pozitivně, lidé to také 
vyhledávají. Překvapilo mě, že některé 
vzorky byly až příliš vysušené, jako by tam 
byl tlak na co nejnižší obsah vody a na co 
nejvyšší obsah svalových bílkovin.“

Jan Katina, 
Český svaz zpracovatelů masa

„Drtivá většina výrobků 
byla velice kvalitních, 
rozdíly mezi nimi velmi 
malé. Na druhou stranu 
tam byly výrobky, které 
zdaleka nesplňovaly to, 
co by z pohledu suroviny 
měly splňovat. Věřím, 

že legislativní nároky všichni dodrží, ale 
senzorické vlastnosti suroviny nebyly, 
jaké by měly být.“

Pavel Doležal, 
Kostelecké uzeniny

„Nebyly tam extrémně 
špatné ani vynikající 
šunky. Na to, že to měla 
být nejvyšší jakost, jsem 
byl zklamaný. Některé 
měly vady v textuře, 
bublinky, některé byly 
příliš slané nebo uzené.“

Vojtěch Ilko, 
VŠCHT

„Z testovaných výrobků 
jsem rozpolcený. 
Čekal jsem to nejlepší 
z nejlepšího, a to jsem 
našel jen u pár vzorků. 
Tím nechci říct, že ty 
ostatní byly špatné. Mezi 
vzorky byly velké rozdíly, 

větší, než jsem čekal. Je to podle mě 
způsobeno tím, že někteří výrobci tento 
výrobek neumějí vyrábět – a nejde říci, 
že by se to týkalo jen velkých, nebo jen 
malých výrobců.“

Jaromír Kloud, 
Svaz zpracovatelů masa „Na šunky jsem se 

těšila, že ochutnám 
tu nejvyšší kvalitu. 
Nevyhodila bych 
žádný, ale některé 
šunky mě zklamaly. 
Kdyby to nebylo 
na výrobcích napsáno, 

neoznačila bych je jako šunku 
nejvyšší jakosti. Vadilo mi hlavně, 
když mi šunka dlouho padala v puse 
a negativně doznívala v ústech. To je 
způsobeno látkami, kterými někteří 
dohánějí nižší obsah masa.“

Irena Michalová, 
Sdružení českých spotřebitelů

„Na to, že jsme 
testovali šunky nejvyšší 
jakosti, jsem byla 
docela zklamaná. 
Myslela jsem, že budu 
dávat známky jedna 
nebo dva, ale padly 
i čtyřky. Některé bych 

do nejvyšší jakosti vůbec nezařadila.“
Ivana Chytilová, 

SVÚ

„Nejhorší pro mě byly ty 
vzorky, které nechutnaly 
jako šunka, byly zauzené 
a bylo v nich hodně 
koření. Nejlépe jsem 
hodnotil vzorky, které 
chutnaly jako šunka, 
nebyly příliš vlhké.“

Pavel Maurer, 
gastronomický publicista

„V testu nebyl žádný 
vyložený propadák, 
všechny šunky byly 
alespoň dobré. Byly 
tam dva vzorky, které 
převyšovaly ostatní 
a které bych si znovu 
koupil. Určitý problém 

bych viděl ve výběru surovin – ne všechny 
byly nejvyšší jakosti.“

Miloš Kavka, 
SZPI

„Myslím, že úroveň 
testovaných vzorků 
splnila má očekávání. 
Byly tam i vzorky, co mi 
úplně nevyhovovaly, 
ale všechny měly 
svou kvalitu, rukopis 
a úroveň. U šunek mi 

nejvíce chyběla přirozená chuť, která 
je doháněna zejména rychlostí výroby 
a přidáváním dochucovadel.“

František Kšána ml., 
Amaso

„Žádný vyložený 
propadák tu nebyl. 
Těžko spolu hodnotit 
dušenou a uzenou 
šunku – je to odlišný typ 
výrobku, každý má rád 
něco jiného. Čekal jsem, 
že kvalita bude lepší.“

Petr Korejs, 
LE&CO

„Byla jsem 
překvapená, jak 
velké byly rozdíly, 
čekala bych je menší. 
Našla jsem je hlavně 
ve slanosti, uzené 
chuti i textuře. Jeden 
vzorek spíš připomínal 

pečené maso, chuťově velmi dobrý, 
ale na rohlík bych si ho asi nedala.“

Zdeňka Panovská, 
VŠCHT

JAK CHUTNALO POROTĚ?
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na vlastní kůži

Prodávám v Praze mléčné výrobky Biofarmy 
Vavřinec z Okrouhlice u Benešova na so-
botních farmářských trzích. Chci podpořit 
domácí producenty a omezit tak vliv velko-
výroby a zahraničních obchodních řetězců 
na naše stravování. Produkty zdejších 
rodinných farem bývají kvalitnější, originál-
nější a co se týče výživových vlastností lepší.
Donedávna jsem se na tržištích po-
hyboval v roli zákazníka, nyní stojím 
za pultem. Získal jsem tak možnost 
vnímat atmosféru trhu z druhé strany, 
což mě obohacuje o zajímavé poznatky. 

Atmosféra trhu
Atmosféra trhu se mění v průběhu dne. 
Brzy ráno bývá mumraj s najíždějící-
mi dodávkami. Trhovci z nich vynášejí 
své zboží, dohadují se, upravují stánky, 
navzájem se zdraví, sem tam lze zahléd-

nout přípitek pro zahřátí. Fungují zde 
správci trhu dbající na to, aby mumraj 
nebyl absolutní. Vše pak probíhá v přátel-
ském duchu, se vzájemnou výpomocí.
Úderem osmé hodiny se tržiště změní 
do uspořádaného stavu. Šikmé sluneční 
paprsky zdůrazňují figury stojící ve vy-
čkávací pozici. Přicházejí první zákazníci. 
Kolem deváté se začíná oteplovat, trh náhle 
ožije, lidé proudí z obou stran, u stánku 
s kávou je fronta. Teď se teprve ukáže, kdo 
je obchodník a bude mít dobrou tržbu. 

Prodejní dovednosti
Záleží na způsobu komunikace a obratnosti. 
Profík komunikuje verbálně i nonverbál-
ně a umí se při tom otáčet. Význam má 
také úsměv a oční kontakt se zákazníkem. 
Jen laik se může tázat: „Nedáte si také 
to či ono?“ Zatímco zkušený prodavač 
se ptá: „Dáte si také, nebo ještě něco 
jiného?“ Výraz „ještě něco“ totiž působí 
jako zaklínadlo. Připomene vám třeba, 
že jste zapomněli koupit ještě mléko.
Nároky na organizaci prodeje se zvyšují 
s rozsahem sortimentu. Je rozdíl, pro-
dáváte-li pět nebo padesát položek. Aby 
prodavač neztrácel čas hledáním, musí 
mít o zboží přehled. Z téhož důvodu musí 
znát nazpaměť i ceny. Zásadní vliv na tržbu 
má fakt, je-li prodejce na trhu již zaveden. 
Výjimku zde tvoří jen sezónní produkty, 
obvykle ovoce či zelenina. Nutné je do-
držovat tržní řád, pravidla prodeje podle 

České obchodní inspekce i přísné hygie-
nické a veterinární předpisy. Přes všechnu 
snahu ale dokážou prázdniny a dovolené 
snížit v Praze tržbu v řádu desítek procent.

Zákazníci a trhovci
Poměr zákaznic a zákazníků je celkem 
vyrovnaný, rozdíl se ukáže při placení. Ženy 
obvykle hledají drobné, zatímco muži vytasí 
jen bankovku. Co se týče věku, je tu zastou-
pena pestrá škála. Podobné je to s národ-
nostmi. Ryze osobní je postřeh, že u stánků 
s uzeninami, pečivem a pivem se vyskytuje 
více tělnatějších, česky mluvících zákazníků. 
Jakmile se nachýlí k odpoledni, atmosféra tr-
žiště se opět promění. Nastává čas korzování 
po obědě. Sem tam si ještě nějaký opozdilec 
nakoupí zásoby, častěji se však lidé u stánku 
zastaví, pohovoří, vyberou si malou chuťovku, 
nápoj nebo něco k večeři, chvíli posedí na la-
vičce a dál se jen procházejí. V tom čase mají 
trhovci volnější režim, povídají si, bilancují 
a těší se domů. Ti s nižší postavou se cítí lépe, 
protože je prý tolik nebolí nohy jako čahouny.
Závěrečná půlhodinka připomíná bles-
kovou akci. Všechny prázdné bedýnky, 
chladící pulty i ohřívače se rázem ocit-
nou zpátky v autech a mezi voláním 
„tak zase příště, ahoj a na shledanou“ 
se tržiště rychle vyprázdní. Na krátký čas 
tu ještě zůstanou správci, kteří musejí 
prostor uvést do původního stavu, 
jakoby tu trh nikdy nebyl. Už druhý den 
nebo co nevidět se jede nanovo. 

Tržiště a přístaviště mě při 
cestách po Evropě vždy přita-
hovala. Nejen svým koloritem, 
nýbrž i výpovědí o povaze místa 
a tamních obyvatel. Kromě 
toho oceňuji původní, charak-
teristické potraviny, které někdo 
vydobyl z domácího prostředí 
díky své píli a entuziazmu.

Farmářské trhy z pohledu trhovce Miloše Jezbery
Muž za pultem

Připravila Radka Jezberová, foto shutterstock
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dobrodružství v kuchyni

Bývaly doby, kdy jsem z masa na talíři 
pečlivě odstranila každý kousíček možného 
tuku, šlachy, nedejbože kůžičky. Když jsem 
poprvé chtěla svému tehdy nastávajícímu 
udělat radost, připravila jsem mu ovar 
a naservírovala dokonale obrané libové 
maso. „Kde je ten zbytek?“ nakrabatilo 
se mu čelo. „Ten jsem vyhodila.“ Hořce 
zaplakal, ale stejně si mě vzal. A já se za ta 
léta naučila nejen připravovat správný ovar, 
ale taky ho jíst. Stále sice nesdílím jeho 
vášeň pro ouško a rypáček, ale zachut-
naly mi kůžičky, kližky, chrupavky... 
Proto mě zaujal pokrm, o němž si mé 
kamarádky vydrží dlouho vyprávět. Jedna, 
řeznice, nosívá té druhé v pátek odpole-
dne vepřové nožičky a pak si vyprávějí 
o tom, jak lahodné jsou z nich řízky. Samá 
želatina, je to zdravé na klouby. A prý je 
to starodávný recept, už babička kdysi... 

V tom okamžiku začala moje šťouravá logika 
blikat varovným světlem. Kolik nožiček 
mohla jejich babička asi usmažit? Jedna 
zabijačka, to jsou čtyři nožičky, oběd pro dva 
lidi. Možná proto má jídlo takovou pověst 
– ne díky své chuti, ale proto, že bylo velmi 
vzácné. Nicméně, proč ho nevyzkoušet?

Maličké ovárky
Nožičky se tvářily neutrálně. Oholila jsem 
jim sem tam zapomenutou štětinu ostrým 
nožem a podle rady starších jsem je dala 
vařit. Na dlouho. Mají být tak vařené, až 
budou odpadávat od kosti. Ale vzhledem 
k obsahu kolagenu jsem se trochu bála, aby 
se ve vývaru nerozpustily docela. Hodinka, 
dvě, nožičky si bublaly a nevypadaly, že by se 
mi chtěly rozplynout. Ani po třech hodinách 
nezmizely, ale já jsem usoudila, že to stačí. 
A taky, že příště použiju tlakový hrnec 
papiňák. Jde přece jen o to, aby byly měkké. 
Rozkrojila jsem nožičky podélně a vy-
táhla hlavní kosti. Při zkoumání ovárků 
jsem jen dumala, co vlastně budeme jíst. 
Byly tam samé další kostičky, nikde ani 
nitka masa, těžko odhadnout, kde končí 
kůže a začíná šlacha. Nu, dala jsem je 
stydnout a věnovala se bramborám. 

Zázračný kousek plastu
Bylo totiž jasné, že smažená nožka 
nebude na talíři vypadat nijak příliš 
esteticky. Čím tedy zlepšit celkový 
dojem? A vzpomněla jsem si na bram-
borové kroucánky, které nedávno 
loudily děti při procházce Prahou.
Taková bramborová spirálka stojí 
u stánku na ulici skoro padesát korun. 
Jak asi velký je ten původní brambor? 
A překvapení – na spirálku, která ovládne 
celou špejli, potřebujete jeden nevel-
ký brambůrek, tak 8 až 10 centimetrů. 
Zasadíte speciální škrabku (domácí 
potřeby, 13 korun) a točíte. Spirál-
ka se sama odvíjí, nasadíte na špejli, 
uložíte do správně velkého pekáčku. 
Osolit, možno okořenit podle chuti 
a pečete. Při asi 170 °C tak 15 minut. 
Podle vlastní chuti máte několik mož-
ností. Já peču brambory, nejen spi-
rálkové, nasucho a až těsně před do-
končením je potřu olejem. Nejraději 
takovým, v němž je utřený stroužek 
česneku a špetka rozdrceného tymiánu. 
Ale dají se natřít na začátku pečení, pří-
padně celé spirály ponořit do fritovacího 
hrnce. Jsou krásné a vynikající, a pokud 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Oblizování kostiček
Smažené nožičky, to je spousta 
práce a nejsem si vlastně 
jistá, jestli stojí za to. Ovšem 
bramborové spirálky jsou 
jednoduché, krásné a vynikající.
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Potřebujeme:
■  4 nožičky
■  hladkou mouku
■  strouhanku
■  3 vejce
■  sůl
■  olej nebo sádlo na smažení

Postup

Nožičky důkladně umyjeme, oškrábeme 
případné štětiny a dáme vařit do osolené vody. 
V tlakovém hrnci asi 45 minut, běžným varem 
asi 2,5 hodiny. Až se odděluje tkáň od kostí.
Uvařené nožičky podélně rozkrojíme, vytáh-
neme nejdelší kosti a necháme důkladně 
prostydnout.  Poté obalujeme v hladké 
mouce, rozšlehaném vajíčku a strouhance. 
Pokud nebudeme smažit ve fritovacím hrnci, 
vajíčko a strouhanku zopakujeme ještě 
jednou. V pánvi, lépe vyšším kastrolu, si 
rozehřejeme vysokou vrstvu tuku. 
Nožičky důkladně osmažíme ze všech stran.
Podáváme s hořčicí.

Potřebujeme:
■  brambory podle počtu strávníků
■  stejný počet špejlí
■  olej
■  sůl
■  speciální škrabku

Postup

Brambory omyjeme, osušíme a škrabkou 
nakrouháme spirálky. Konce upevníme 
na špejli, osolíme a dáme upéct. Když 
začnou okraje tmavnout, potřeme olejem 
a ještě chvilinku pečeme. 
Pokud je zvolíme jako přílohu k řízkům, 
vložíme je do trouby ve chvíli, kdy začíná-
me smažit. 

dobrodružství v kuchyni

Historický recept na  

smažené vepřové nožičky

Bramborové spirálky

najdete pekáček, přes který špejle do-
sáhne, aby brambora nikde neležela, ale 
volně visela, výsledek bude dokonalý. 

Výbuch v pánvi
Když třaslavé půlky vařených nožiček 
pořádně vystydly, staly se z nich opět 
pevné kousky a bylo možno přikro-
čit k obalování. Tam se žádný zádrhel 

neprojevil, ale podle doporučení kama-
rádek jsem raději vajíčko a strouhanku 
zopakovala, aby kůrčička byla tlustší. 
Při smažení totiž prý budou mít nožičky 
tendenci protékat kůrkou na pánev. 
Stejně protékaly. A prskaly tak vydat-
ně, že přestřílely všechny obklady 
nad sporákem až na zeď a na lampu. 
O podlaze raději nemluvím. Možná by 

to zachránil fritovací hrnec, ale copak 
ho nějaká babička někdy měla?
Řízky to byly macaté, pěkně zlatavé. 
Voněly moc dobře. Ale dál si s chválou 
nejsem tak jistá. Pár soust smažené 
želatiny a spousta kostiček. Možná je 
to zdravé, ale taky docela hladové. 
Radost mi však udělala polévka. Když vysty-
dla, byl z ní parádní sulc. Bohužel s nudlemi.
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radíme se s odborníkem

Než vejdu do tohoto obchodu, dlouho se kochám. Před vcho-
dem uprostřed vzorně posekaného trávníku září barvami 
záhony macešek, zahradní šalvěje a kosatců. Na pohled dílo 
profesionálního zahradníka. Omyl! Mistr řeznický Václav Majer 
a jeho paní jsou autory barevného přivítání, které zákazníkům 
hned při příchodu sdělí: Rádi vás vidíme! Útulný obchod, milé 
tváře, slušnost za všech okolností, dobové fotografie řeznických 
mistrů po zdech. Ani ten obchod kupodivu nedělal designér, 
ale prostě a jednoduše „domácí“.

Tajemství 
rodu Majerů
Připravila Lucie Kaletová, foto archiv rodiny Majerů, shutterstock

Ještě než mistr promluvil, vím o něm první 
věc – je profesionál nejen ve svém řemes-
le, ale ve všem, na co sáhne. Moje rodina 
u něho v Plánici nakupuje dlouhá léta. 
Ve své zálibě jsme došli tak daleko, že si zde 
navzájem kupujeme i dary k narozeninám. 

Dokumentární fotky na zdech jsou 
autentické snímky Vaší rodiny. Jakou 
roli podle Vás hraje tradice v řeznickém 
řemesle? 
S tradicí je to myslím jiné, člověk bere 
řemeslo opravdu za své. Nejde jen o za-

městnání kvůli obživě, ale o něco, co jste 
převzali od své rodiny a co dál rozvíjíte. 
Je v tom čest, povinnost, hrdost a takové 
věci, co už lidi k práci běžně necítí. 
A z tradičních receptů vychází většina 
našich výrobků. Nejedná se jen o výrobu, 
ale i o náročnou hygienu, přesné postu-
py a stálou úctu k zákazníkům. Takže 
bychom jim nikdy nepředložili nic, s čím 
bychom nebyli spokojeni na sto procent.

Jaké problémy musel řešit Váš tatínek 
– a jaké musíte řešit Vy a Vaši synové?
Málokdo si uvědomuje, jak těžké 
měli naši otcové pracovní a obchodní 
prostředí. Dbalo se na velice přesné 
pracovní postupy a střádal se halíř 
k halíři. Dodnes se snažíme podle 
jejich vzoru zpracovávat všechny části 
z každého kusu tak, aby nic nezůstalo 
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radíme se s odborníkem

ladem, od dědů známe to tajemství, 
na co se každá část masa nejvíc hodí.

Po revoluci jste mohl konečně pře-
vzít štafetu v rodinném podniku. Jak 
na tyto nové začátky vzpomínáte?
Po revoluci jsem neměl právě snadný 
život. V té době mi bylo už padesát  
a cítil jsem, že moje síly nejsou jako 
zamlada. V té době se také velice špatně 
sháněla pracovní síla a zaměstnanci 
byli zvyklí z velkých továren na vše-
lijaké nekalosti. Věděl jsem však, že 
mého syna řemeslo zajímá, a to mi 
dodávalo sílu. Ani dnes není lehké 
podnikat v oboru. I můj syn se musí 
vyrovnávat se spoustou byrokratic-
kých překážek. Jsem ale rád, že tradice 
trvá, naše práce nás velice naplňuje. 
Patříme k řemeslu a ono zase k nám.

Zásad řeznického řemesla je jistě mnoho. 
Kdybyste měl vybrat tři hlavní, které by 
to byly?
Řeknu to jednoduše: hygiena, kvalita, 
úslužnost.

Kolik druhů hovězího či vepřového by měl 
nabízet dobrý řezník?
Na počtu druhů tolik nesejde. Řez-
nický pult musí být vždy na pohled 
plný, hezky vystavený a maso dobře 
upravené. Není důležité mít spousty 
druhů masa, ale je důležité, aby zá-
kazník vždy odcházel spokojený, a to 
záleží na kvalitě zboží a obsluhy.

Má si profesionál bourat maso 
vždy sám?
Není důležité bourat hned za prodejnou, 
ale zajistit maximální čerstvost. Do našich 

prodejen zavážíme vždy maso, které bylo 
přijato v půlkách nebo čtvrtích do synovy 
výrobny ve Třemošné ve tři ráno, vybourá 
se, upraví na kuchyňskou úpravu a v šest 
hodin se zaváží do prodejen, kam dorazí 
okolo sedmé, a v osm otvíráme. Je to fofr.

Jak pozná zákazník dobrého řezníka 
od horšího na první pohled?
Myslím si, že nikomu nepomůžou žádné 
certifikáty kvality nebo diplomy. Mělo by 
se především jednat o důvěru mezi zá-
kazníkem a řezníkem. Musí tam být vztah, 
což naši otcové a dědové věděli. Dále si 
myslím, že by to v řeznictví mělo vonět. 

Má podle Vás řeznické řemeslo v Čechách 
budoucnost, nebo vše převálcuje velko-
výroba?
Kvalitní řezníci mají budoucnost. Lidé 
začínají hledat kvalitní potraviny. Je ale 
třeba si uvědomit, že mladých, kteří mají 
o toto řemeslo zájem, ubývá, je třeba je 
zase získat. Jde o velmi fyzicky i psychicky 
náročnou práci, málokdo si to uvědo-
muje. Ale jak praví přísloví: Řemeslo má 
zlaté dno. Na to dno, kde je ta podsta-
ta, se ale musíte nejdřív dopracovat.

Na co jste ve své nabídce obzvlášť hrdý?
Naše nabídka je za ta léta vytříděná na samé 
speciality a výrobky, které zákazníkům 
nejvíce chutnají. Můžeme se pochlubit vy-
nikající šunkou od kosti, domácím uzeným 
masem, které udíme výhradně na bu-
kovém dřevu, nebo špekáčky a párečky, 
jejichž tajemství si ale nechám pro sebe. 

Co byste sám sobě a všem poctivým řezní-
kům v Čechách přál?
Co nejmíň potíží a zdržování se zbyteč-
nou byrokracií. A pak to podstatné – aby 
měli své řemeslo komu předat. 

Václav Majer starší, zakladatel rodinné tradiceVáclav Majer ve svém obchodě v Plánici

Výuční list Václava Majera staršího z roku 1926
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potraviny ve světě

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

Připravila Kateřina Kmecová, foto Michal Pavlík, shutterstock

Češi jsou pravověrným národem sbě-
račů, však si také každá rodina z lesa 
přinese průměrně houbařský úlovek 
téměř 8 kilogramů. A pak čistí, krájí, 
zamrazuje, suší, zavařuje. Právě přesný 
recept na zavařování patří k rodinným 
střeženým pokladům, stejně jako svíč-
ková nebo třeba bramborový salát. 
V první řadě je třeba poznamenat, že 
špatný houbařský rok se pravděpodobně 
podepsal i na nabídce v regálech ob-
chodů, zakoupit tentokrát dostatečné 
množství vzorků byl úkol velmi zapekli-
tý. Nejčastěji je v krámech zastoupena 
společnost Franz Josef, tradiční značka 
v sortimentu konzervovaných potravin. 

Odrůdy neznámé
Všechny zakoupené houby byly ve sladko-
kyselém nálevu, k nim jsme mimo soutěž 
přibrali lišky ve slaném nálevu. Vymykaly se 
jak chutí láku, tak výrazně nejvyšší cenou. 

Jak si v testu tento nezávislý pozorovatel 
vedl, se můžete podívat v našich tabulkách. 
Překvapí již samo složení na obalech – pokud 
chcete mít představu, co vlastně budete kon-
zumovat, doporučujeme si pořídit obsáhlejší 
atlas hub. Názvy jako nameko, kukmák či 
houževnatec laikovi, byť vášnivému houbaři, 
asi příliš neřeknou. Však také většina vzorků 
pochází z Číny, lišky z Polska a u jednoho 
exempláře se zemi původu nedozvíme. Pro 
samotnou chuť však není původ a odrůda 
hub až tak zásadní – vše překryje lák, na jehož 
vychucení tak v podstatě nejvíc záleží. 

Levnější vítězí
Právě povedená chuť láku rozhodla o ví-
tězství hub prodávaných pod privátkou 
řetězce Albert. Snad až příliš kyselý, ale 
příjemně výrazný, navíc bohatě dopl-
něný kořením a zeleninou. Tím vším se 
naopak šetřilo u druhého vzorku, který 
tak působil až příliš mdle a „naředě-

ně“. Také houby samy byly o poznání 
méně atraktivní – v porovnání s malými 
houbami Albert šlo o někdy až bizar-
ní tvary, které připomínaly exempláře 
vypůjčené ze sci-fi filmu. Příjemným 
bonusem je, že právě dva levnější vzorky 
výrazně předčily své dražší soupeře. 

Co se nepovedlo?
A už se dostáváme k podstatně méně pří-
jemným překvapením. Císař pán Franz Josef 
by se asi divil, co všechno se zaštiťuje jeho 
jménem. Houby byly na první pohled ožižlané 
od slimáků a děravé od červů. Naštěstí jsme 
ani jednoho živočišného zástupce ve sklenici 
neobjevili a mohli jsme tak nakládané houby 
dál považovat za vegetariánský pokrm. Zvláště 
jedinci s dobrým zrakem (a slabším žaludkem) 
si tak na tomto vzorku rozhodně nepochutnají. 
Na poslední místo jsme umístili houby, které 
sice byly ve výrazně lepší kondici (rozuměj: 
měli jsme být první, kdo si na nich bude 
pochutnávat), ale prostě a jednoduše se 
nepovedly. Lák nepříjemně slaný a houby 
se v něm zvláštně rozložily tak, že měly 
v ústech velmi nepříjemnou, mazlavou 
konzistenci. V těchto dvou případech se 
proto spíše vyplatí si počkat na další hou-
bařskou sezónu a doufat, že tentokrát už si 
z lesa nějaké ty úlovky odneseme sami. 

Loňská houbařská sezóna se příliš nevydařila, a tak pokud 
nemáte dostatečné zásoby z let plodnějších, budete nejspíš 
odkázáni na nabídku našich supermarketů. Podívali jsme se 
tedy pod víčko pětici nakládaných hub, které jsme zakoupili 
v běžné obchodní síti. Poznáme rozdíl od těch domácích?

Jak chutná kukmák 
a houževnatec?

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

Název  Houby v kořeněném 
sladkokyselém nálevu

Dovozce  Gaston, země původu Čína
Zakoupeno Albert 
Cena za balení 28 Kč/280 g
Cena za 1 kg 100 Kč
Složení  58 % šupinovka nameko, 

voda, cukr, česnek, sůl, 
červená paprika, hořčičné 
semeno, bobkový list, regu-
látory kyselosti: E260, E330, 
antioxidant: E300

Název  Houby s octem 

Prodávající  Essa, vyrobeno v Číně
Zakoupeno Globus
Cena za balení 27 Kč/280 g 
Cena za 1 kg 96 Kč
Složení  směs hub (kukmák sklepní, 

houževnatec jedlý, šupi-
novka nameko), voda, ocet, 
cukr, česnek, červená papri-
ka, sůl, hořčičné semeno, 
bobkový list

Název  Dark Forest Mushroom 
Mix Marinated

Výrobce  Vyrobeno pro I. Schmidt, Berlin
Zakoupeno Kaufland
Cena za balení 70 Kč/530 g
Cena za 1 kg 132 Kč
Složení  17 % shiitake, 15 % hlíva ústřič-

ná, 14 % nameko, 12 % klouzek 
obecný, voda, cukr, sůl, ocet, 
koriandr, hořčičná semena, 
koření, přírodní aroma, kys.  
citronová, chlorid vápenatý: E621

Název  Selection Chanterelles 
Medium

Výrobce  P.H.Z. Kasol J.A Kazberuk, 
Polsko

Zakoupeno Penny
Cena za balení  55 Kč/290 g
Cena za 1 kg 190 Kč
Složení  liška obecná, voda, sůl, an-

tioxidant: kyselin askorbová, 
regulátor kyselosti: kyselina 
citronová 

Na první pohled hezky barevné a zdravé houby. 
Výrazně kyselý lák, který je ale bohatě doplněn 
kořením a zeleninou. Nepopiratelnou výhodou 
je, že jsou zařazeny jen menší houbičky, které 
při vyndávání ze sklenice nekladou větší odpor. 
Celé menší houby si také lépe drží svou konzis-
tenci, takže ani agresivní ocet z nich nevyčaruje 
jen rozměklou hmotu. 

Směs pro našince méně typických hub. Lák není 
chuťově výrazný, působí naředěným dojmem 
a také kořením a zeleninou se zde poněkud šetřilo.  
Vizuálně nejsou tak přitažlivé jako vítěz testu – ně-
které houby jsou nakrájené na příliš velkorysé kusy 
a nepůsobí úplně lákavě. Byly by však vhodným ob-
jektem při laboratorním cvičení, neboť v některých 
roztodivných tvarech houby ani nepoznáváme. 

Velká sklenice skrývá pestrou směsici hub, většinou 
větších nakrájených kloboučků. Lák je hodně 
slaný, zcela bez zeleniny, plavou v něm jen (pro nás 
netypické) kusy koriandru. Chuťově nepříliš pove-
dené, houby mají podivnou, v ústech nepříjemnou 
konzistenci. Nepřehledné značení na obale – kód 
E621 značí glutaman sodný, nikoli chlorid vápenatý, 
jak deklaruje výrobce. 

Jediný jednodruhový zástupce, navíc ve slaném 
nálevu, a tak se našeho klání zúčastňuje pouze 
jako nehodnocený pozorovatel. Lák je tak slaný, 
že je jeho konzumace prakticky vyloučená a slouží 
jen ke konzervaci lišek. Pokud ho slijeme a houby 
propláchneme, může z nich být poměrně příjemná 
omáčka či ingredience například do salátů. Jen by 
některé z nich mohly působit méně unaveně. 

1. 2.
Název  Houby Nameko v kořeněném 

sladkokyselém nálevu

Dovozce  Gaston, země původu Čína
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 34 Kč/280 g
Cena za 1 kg 121 Kč
Složení  57,7  % šupinovka nameko, 

voda, cukr, česnek, sůl, 
červená paprika, bobkový 
list, hořčičné semínko, regu-
látory kyselosti: E260, E330, 
antioxidant: E300

Vzhledově jde o lákavější směs než je vzorek Essa, vý-
robce si dal práci s pečlivějším nakrájením. Zde ale jeho 
péče bohužel končí – při bližším prozkoumání nachá-
zíme celé červivé kusy hub (alespoň že červi samotní 
přítomni nejsou). Na některých exemplářích si již před 
námi viditelně pochutnávali slimáci, řada kloboučků by 
snesla lepší omytí. Chuťově nejsou špatné, ale tragická 
kondice hub konzumenta spolehlivě odradí. 

3.

4. MIMO SOUTĚŽ

Sladkokyselý nálev: na 1 díl 8 % octa 2 až 
tři díly vody, cukr a sůl podle chuti, koření 
(bobkový list, celý pepř, nové koření, 
hořčičné semínko)

Postup: Všechny ingredience na nálev 
svaříme. Důkladně očistíme houby 
a nakrájíme je na požadovanou velikost. 
Používáme jen zcela zdravé houby, 
pouze tvrdší druhy. Na 5 minut je vložíme 
do vroucí lehce osolené vody (asi jednu 
lžičku na litr vody) a povaříme. Pěnu 
z povrchu odstraňujeme lžící. Houby 
slijeme a propláchneme je studenou 
vodou. Houby vložíme do čistých 
a suchých zavařovacích sklenic. Podle 
chuti můžeme přidat kolečka cibule, plátky 
česneku, případně kousky jiné zeleniny 
(papriky, mrkve, celeru, křenu). Houby 
zalijeme připraveným nálevem a sklenice 
sterilizujeme půl hodiny při 90 °C.

RECEPT NA DOMÁCÍ 
NALOŽENÉ HOUBY

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

Stejně jako na Salimě v roce 2014 bude 
oddělená prezentace technologií a finálních 
produktů. V pavilonu „A“ se budou prezento-
vat potraviny české i zahraniční provenience, 
budou zde umístěni zahraniční účastníci 
a stánky jednotlivých dodavatelů potravin, 
přísad, alkoholických i nealkoholických 
nápojů, cukrovinek, kávy, čaje a lahůdek. Na-
leznete zde ochutnávky vína i piva z minipi-
vovarů. Svá zastoupení zde budou mít i státní 
instituce jako MZe ČR, PK ČR a SOCR ČR. 

Odborná sekce veletrhu SALIMA podáva-
jící dokonalý přehled o zpracovatelském 
průmyslu v zemích střední a východní Evropy 
bude instalována v pavilonu „V“. Do komple-
xu mezinárodních potravinářských veletrhů 
SALIMA patří i mezinárodní veletrh mlynářství, 
pekařství a cukrářství  MBK a mezinárodní 
veletrh zařízení pro obchod, hotely a veřejné 
stravování INTECO. V rámci těchto veletrhů 
se prezentují přední výrobci a dodavatelé po-
travin a technologií pro potravinářské obory, 
mlynářství, pekařství, cukrářství, vinařství 
a zařízení pro obchod, hotely a veřejné stra-
vování z celého světa. Pravidelně prezentuje 
nejnovější trendy ve všech uvedených oborech 
a patří mezi přední mezinárodní obchodní 

setkání pro RETAIL i HORECA oblast. Na úno-
rovém veletrhu SALIMA se představí více než 
400 vystavovatelů a značek nejen z Evropy, 
ale i z Afriky a Asie. Jejich abecední seznam 
naleznete na webových stránkách salima.cz .

Novinkou na veletrhu SALIMA bude FESTIVAL 
MINIPIVOVARŮ, který pod záštitou Českomo-
ravského svazu minipivovarů a ve spolupráci 
s TERMOTECHNIKA BOHEMIA, s.r.o., SQHM 
GASTRO a s vydavatelstvím časopisu Pivo, 
Bier & Ale, proběhne v rámci potravinářských 
veletrhů Salima. V dlouhém křídle pavilonu 
„A“ brněnského výstaviště budou mít možnost 
znalci pivního moku a odborníci z potravinář-
ské branže ochutnat více než 100 druhů piv 
od 35 českých a slovenských „minipivovarní-
ků“. Někteří dokonce pro tuto příležitost uvaří 
speciální piva. V průběhu FESTIVALU MINI-
PIVOVARŮ budou na malém podiu probíhat 
přednášky známých osobností minipivovarnic-
kého oboru, představí se Českomoravský svaz 
minipivovarů, který pod sebou sdružuje více 
jak 300 minipivovarů a dojde i na předávání 
ocenění České a Moravské pivní koruny 2016.

Mimo pivo mohou návštěvníci v pavilonu „A“ 
degustovat i vybrané vzorky vína a u ostat-

ních vystavovatelů budou probíhat ochut-
návky a testovací prodej potravin a nápojů.  

Potravinářské veletrhy doplňuje i meziná-
rodní veletrh obalů a tisku EmbaxPrint, 
který bude probíhat od 17. do 19. února 
v pavilonu „G“. Spojení potravinářských ve-
letrhů s veletrhem EmbaxPrint se osvědčilo 
i v minulých ročnících a hlavním důvodem 
je, že vysoké procento produkce obalového 
průmyslu směřuje právě do potravinářství. 
I tentokráte budou mít odborní návštěvní-
ci možnost zhlédnout „živou“ balicí linku 
PACKAGING LIVE 2016, kde stroj pro kusové 
balení, který se nachází vždy na začátku 
linky, bude balit tentokráte ne mýdla, ale 
pekařský výrobek, a to chlebovou pletýnku. 
Půjde v podstatě o zmenšenou továrnu 
– flowpack, roboty, tiskárny pro potisk růz-
ných materiálů, lepičku krabic, etiketovačku, 
ovinovačku, dynamickou lavici na testování 
stability palet, speciální plošinu a další tech-
nologie, které k lince neodmyslitelně patří. 
Současně bude probíhat i ochutnávka origi-
nálního pečiva a kávy v projektové kavárně. 

Již tradičně také Veletrhy Brno vyhlašují 
soutěž o nejlepší exponáty ZLATÁ SALIMA 
u příležitosti konání mezinárodních potravi-
nářských veletrhů a veletrhu obalů a tisku. 
Soutěž je určena pro exponáty, které jsou 
vystaveny na mezinárodních potravinářských 
veletrzích SALIMA/VINEX, MBK, INTECO a Em-
baxPrint. Oceněné exponáty bude posuzo-
vat hodnotitelská komise, která je složena 
z předních odborníků v daných oblastech. 

Více informací naleznete na www.salima.cz 

Jubilejní, již třicátý potravinářských veletrh SALIMA 2016 se blíží. 
Za měsíc se otevřou brány brněnského výstaviště, aby přivítaly 
odborníky, obchodníky a poučenou veřejnost na mezinárodních 
potravinářských veletrzích SALIMA/VINEX, MBK a INTECO, které 
proběhnou v termínu od 17. do 20. února 2016 na brněnském 
výstavišti. Souběžně s těmito veletrhy bude probíhat mezinárodní 
veletrh obalů a tisku EmbaxPrint.

Oslavte s námi 
jubileum!
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co byste měli vědět o vepřovém mase

Vepřové má oproti hovězímu vyšší obsah 
tuku i energetickou hodnotu. Je také 
obtížněji stravitelné, ale přitom křehčí. 
Kvalita svaloviny se mění přímo úměrně 
se stářím, způsobem krmení a zmasilostí 
(tedy vahou) zvířete. „Pro kvalitu masa jsou 
klíčové dvě věci – to, jak zvíře žilo a čím 
bylo krmeno, dále způsob, jak je s ním 
zacházeno po porážce a jak bylo maso skla-
dováno,“ vysvětluje David Kukla, majitel 

prodejen s lokálními surovinami Sklizeno. 
„Druhým faktorem zásadním pro kvalitu 
masa je jeho zpracování. Každé maso 
vyžaduje po porážce jiné zacházení. Je 
omyl myslet si, že čím je maso kratší dobu 
po porážce, tím je čerstvější, a tedy lepší.“ 

Tučné a nezdravé?
Zatímco dnešní prase má na hřbetě dva 
až tři centimetry sádla, před patnácti lety 
to bylo přinejmenším třikrát tolik. A stejné 
je to i s obsahem tuku ve svalech, jenž se 
pohybuje na úrovni 2 %. Ve dvousetgra-
mové porci tak nalezneme 4 gramy tuku, 
tedy hodnoty, které nejsou příliš vzdálené 
drůbežímu masu. V USA dokonce propagují 
vepřové maso jako „nový druh bílého masa“. 

Prase bylo jedním z prvních zvířat, které člověk domestikoval, 
a dnes každý z nás zkonzumuje průměrně 41 kg vepřového 
za rok. Je nejprodávanějším a nejčastěji konzumovaným 
masem v České republice. Jeho oblíbenosti nahrává křehkost, 
chutnost i šťavnatost, cenová přijatelnost i možnost rychlé 
kulinární úpravy. Zatímco dříve bylo vyhledáváno především 
tučné maso a porážela se většinou prasata o hmotnosti 
160 kg, dnes je žádané maso méně tučné a porážené kusy 
mají váhu pouze kolem 110 kg.

Kde má prase ořech 
a šněrovačku?

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

VEPŘOVÉ ŠKVARKY
Ingredience: 1 kg vepřového syrového 
hřbetního sádla (čím vyšší, tím lepší, nejlé-
pe ze zabijačky), voda, sůl, případně kmín, 
pepř, mléko

Postup: Sádlo omyjeme, osušíme a rozkrá-
jíme na kousky velikosti přibližně 2 cm. 
Vložíme do kastrolu nebo na pánev (nejlépe 
se silnějším dnem), podlijeme 100 ml vody 
a za občasného míchání pozvolna ohříváme. 
Jakmile se na dně objeví tuk, pomalu zvy-
šujeme teplotu. Občas promícháme, aby se 
sádlo nezačalo připalovat. Větší množství tuku 
přecedíme do sklenice, vždy však jeho část 
ponecháme na dně, aby se škvarky nepřipalo-
valy. Pokračujeme ve škvaření, dokud škvarky 
nezezlátnou. Na závěrečné škvaření můžeme 
přidat jednu až dvě lžíce mléka, potom scedí-
me do sklenice, škvarky v cedníku důkladně 
vymačkáme. Přesypeme do mísy, posolíme, 
podle chuti přidáme i kmín a podáváme 
s chlebem teplé nebo studené. Namletím mů-
žeme připravit škvarkovou pomazánku. Slité 
sádlo necháme vychladit nejlépe v porceláno-
vé nebo kameninové nádobě.
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co byste měli vědět o vepřovém mase

Jak nakupovat vepřové?
Vepřové má světle růžovou barvu, starší 
kusy masa potom mají barvu sytě čer-
venou, maso kusů s výrazným podílem 
mléka ve stravě je světlejší. I vepřové lze 
připravit téměř dietně, například pokud 
při výběru upřednostníme libovou kotle-
tu nebo kýtu. Ze zdravotního hlediska je 
prospěšné díky obsahu bílkovin, vitaminů 

B1, D a E a menšího množství minerál-
ních látek a stopových prvků, jakými 
jsou železo, selen, zinek nebo draslík. 
Věk prasat se při porážce pohybuje v rozme-
zí 6 až 8 měsíců a vepřové maso ideálně vy-
zrává přibližně 5 až 7 dní po porážce. Často 
se ale na pultech řeznictví objevuje již druhý 
nebo třetí den po poráčce, a proto může být 
tuhé. Pro různé pokrmy jsou vhodná různá 

masa, nejlepší je poradit se při nákupu 
s řezníkem. Důležité je samozřejmě sledovat 
údaje o vhodném uchovávání masa a dodr-
žovat datum trvanlivosti. Pro dosažení úspě-
chu při kulinární úpravě upřednostňujeme 
maso jen v chlazené formě. Zmrazené maso 
může přinést zklamání, protože ze svalových 
vláken narušených mrazem se po rozmra-
zení uvolní velké množství masové šťávy. 

JAK SE MASO ROZDĚLUJE?
Vepřové maso je oblíbené také proto, že jsme schopni zpracovat většinu tělesných částí poraženého zvířete. Z hlediska kuchařského dělíme 
vepřové do tří jakostních tříd. Do 1. třídy patří kýta, největší část vepřového masa, která se používá na přípravu minutkových pokrmů, na pečení 
a dušení, dále pečínka (kotleta), která se dá připravovat jako minutka, porcovat i péct vcelku, a velmi kvalitní panenská svíčková. Do 2. třídy 
řadíme plec, krkovičku a bůček, které jsou vhodné k pečení a dušení. V 3. jakostní třídě pak nalezneme kolínko a nožičky, které se hodí k vaření 
a pečení, a také vepřovou hlavu, která se upravuje vařením. Tepelně upravit se dá rovněž lalok a ramínko. Opomenout nemůžeme ani vnitřnos-
ti, kulinárně připravovat se dají játra, mozeček, ledvinky, jazyk, srdce, slezina i žaludek.

se dále dělí na jednotlivé hlavní svalové partie, které nazýváme „šály“: vrchní 
šál, spodní šál, ořech (předkýtí), květová špička a palec svíčkové. Vrchní šál je 
bochníček masa obzvlášť vhodný na velké řízky. Stejně jako ořech a květová 
špička je vynikající nakrájený na nudličky v asijských masových pokrmech. 
Spodní šál je poněkud tužší libový sval, ale jako pečeně s kůží a podkožním 
tukem je vynikající. Musíme jej ovšem během tepelné úpravy hlídat, neboť se 
snadno vysuší. Ořech dobře poznáme podle zaobleného tvaru, hodí se pro 
všechny kulinární úpravy. Květová špička je jemný, tmavěji zbarvený šál kýty, 
připravit z něj lze řízky i minutky. Palec svíčkové je vhodný pro přípravu medai-
lonků a jiných minutek.

Kýta bez kosti

je univerzální částí, která se hodí pro nejrůz-
nější úpravy. Libové maso je vhodné na dušení 
a pečení. Při smažení je ovšem libová plec kvůli 
vyššímu podílu kolagenu gumovější. Maso 
z tučnější plece naopak bývá křehčí. Část plece 
zvaná ramínko je vhodná na pečení nebo mi-
nutky, pečeme jej společně se sádlem s kůží, 
abychom zabránili jeho vysušování.

Plec

je libová svalovina z pečeně, 
která se využívá k přípra-
vě medailonků a dalších 
minutkových pokrmů.

Panenská svíčková

nezklame zprudka opečená. Chuťově nejlepší je maso 
od kosti, ovšem opět je třeba dát pozor na její vysušení.

Pečeně s kostí (kotleta)

je díky mramorování pěkně šťavnatá, a proto se hodí 
na pečení. Po vykostění je ideální pro přípravu řízků, 
oblíbená je také úprava na grilu.

Krkovice

je pro vysoký obsah tuku vhodný k pečení. Části od pupku ale 
mohou být poněkud tužší, proto se doporučuje je péct pozvol-
na. Nejkřehčí částí je tzv. šněrovačka, řez mezi pečení a bokem.

Bok s kostí a kůží

je perfektní surovinou pro 
přípravu sulcu a huspeniny, dále 
se dá péct, vařit nebo udit.

Koleno
jsou vyhledávané pro výrobu sulcu. 
Rozvařené se přidávají do polévek 
nebo omáček. Uvařenou nožičku lze 
také obrat, obalit a osmažit jako řízek.

Přední a zadní nožičky

je základem zabijačkových 
specialit, lahůdkou jsou 
pak dušená líčka.

Hlava

lze využít podobně 
jako hlavu, společně 
s bokem z něj můžeme 
připravit škvarky.

Lalok

se peče vcelku a poskytuje velmi kvalitní maso.
Křížová kost s ocáskem

(z boku, z pečeně nebo 
z krkovice) se nejčas-
těji pečou, grilují nebo 
udí.

Žebírka
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„Když se vaše uvažování a přístup k životu 
stočí určitým směrem a vnímáte, že vaše 
postoje nejsou jen pózou, je to radost 
a také vášeň. A dokáže to každý! Mě těší 
být objevitelkou. Stylově a s lehkostí 
poznávat, experimentovat a chovat se 
ekologicky. Jako skoro každý Čech třídím 
odpad, ale věděli jste třeba, že v Praze 
existuje kadeřnictví, kam můžete donést 
bioodpad a oni vám za to udělají vlasy?“

Co bylo nejzásadnějším okamžikem 
na Vaší cestě k italské kuchyni?
Bylo to docela určitě seznámení se s Lo-
renzem, mým přítelem. Naučil mě vařit 
a vštípil mi základní pravidla, která 
dodržuji. Hodně jídel mě naučila i jeho 
maminka, která vaří mimořádně dobře. 

Připravila Radka Jezberová, foto archiv Renáty Loudové, shutterstock

Vášeň 
 a bota v kuchyni

Renáta Loudová podniká v oblasti webdesignu a internetové 
reklamy. Ve volném čase se věnuje józe. Je certifikovanou 
lektorkou kundalini jógy. Její zdravý životní styl ladí s volbou 
potravin a pestrostí receptů. Vaří a peče pro potěšení 
a v kuchyni jí visí boty. Tedy vlastně bota, ta italská. Neváhá 
přispívat charitativním projektům. Ať už svým časem nebo 
finanční podporou. Několik let je Dobrým andělem – líbí se jí, 
jak projekt funguje, a obdivuje skromnost a práci Petra Sýkory. 
Pravidelně podporuje Nadaci Václava a Dagmar Havlových  
Vize 97. Renáta sleduje projekty Zachraň jídlo a Bezobalu. 
Její vášní je italská kuchyně.
Jestli jí něco nechybí, pak je to charisma.
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Měla jsem to štěstí dívat se jí pod ruce 
a odkoukat její kulinářské umění. Občas 
v kuchyni zírám na mapu Itálie, tuhle jejich 
botu, a nejednou mě napadne: Jak česká 
buchta k italským radostem přišla?

V čem je podle Vás kouzlo italské kuchyně 
a proč oslovuje čím dál více lidí?
Kouzlo italské kuchyně spočívá v čerstvých 
potravinách, správné kombinaci suro-
vin a postupu přípravy pokrmů. Dva lidé 
mohou se stejnými surovinami připravit 
dvě odlišná a chuťově velmi rozdílná jídla. 
Základních ingrediencí v jednom recep-
tu není zpravidla tolik, většinou se dají 
spočítat na prstech ruky. Jde ovšem o to, že 
k sobě ladí a báječně se doplňují. Důka-
zem toho, že italská kuchyně je výjimečná, 
je to, že se najdou lidé, kterým chutná, 
přestože zásadně odmítají jíst většinu 
potravin, na kterých jsou recepty založe-
ny. Pochutnávají si na lilku zapečeném 
s mozzarellou v rajčatové šťávě a parma-
zánem, přičemž vám klidně řeknou, že 
by mozzarellu a lilek nikdy nepozřeli.

Koření je fenomén. Jak je to s dochucová-
ním pokrmů?
Italská kuchyně je výjimečná v tom, že se 
používají čerstvé ingredience, takže i koření 
je zpravidla čerstvá bylinka. Bazalkové pesto 
se připravuje z čerstvé bazalky, proto není 
potřeba žádné další koření. Pro ovonění 
těstovin na různé způsoby se používá strou-
žek česneku, vhodí se do olivového oleje, 
a když je celé jídlo hotové, tak se vyjme. 
Italové používají česnek velmi střídmě. 
Brambory pečené s čerstvým rozmarýnem, 
dobromysl čili oregano do čočkové polévky. 
V rámci doladění pokrmů se hojně sahá 
po bílém vínu a pro zjemnění se přidává 

kousíček másla. Při přípravě smažených 
cuketových, případně bezových květů se 
používá ledová perlivá voda, místo oby-
čejné vody z kohoutku, což málokdo ví.

Předpokládám správně, že se za těmito 
nezbytnostmi vydávají Italové spíše 
na trhy než do prodejen?
Je to tak. Podělím se s vámi o jednu příhodu 
z trhů. Vzpomínám si na ráno, kdy jsme 
spolu s Lorenzem horlivě sháněli právě 
cuketové květy. Obalené v těstíčku a do- 
zlatova smažené jsou tamní vyhledávanou 
delikatesou. Prodavač ovoce a zeleniny je 
zrovna neměl ve své nabídce. Odkázal nás 
však na druhý den s příslibem dvou hrstek 
toho žlutého pokladu. Květy se z mladých 
cuketek sbírají před svítáním, aby se nesta-
čily plně rozvinout. Tenhle dobroděj neváhal 
vstávat brzy ráno, opatřit, co sháníme, 
a později pak vyhlížet nás dva, své zákazní-
ky, jen aby nás potěšil a vydělal si dvě eura!

Jak je to s dostupností italských potravin 
u nás?
V Praze je prodejen s italskými potravinami 
dostatek a množství surovin se dá pořídit 
na farmářských trzích. Kvalitní rovná se 
čerstvé. Moje oblíbená prodejna je v Opleta-
lově ulici a jmenuje se Punto Italia. Další pak 
v Ondříčkově ulici – Gastronomica, kde si 
můžete nakoupit i se výborně najíst. Majitel 
Riccardo Lucque má v Praze víc prodejen 
a restaurací. Na Praze 5 pak můžete zkusit 
Wine Food Market, kde nakoupíte i se najíte.

A italské restaurace?
V Praze je určitě dost dobrých italských re-
staurací. Některé vlastní Italové a vaří v nich 
italští kuchaři. Už jsem zmínila restauraci 
Gastronomica, kam chodím ráda. Jsem 

spokojená s jejich nabídkou potravin, výbě-
rem jídel i servisem. Prostředí je příjemné 
a nekuřácké. Pizza mi chutná na několika 
málo místech v Praze. V centru si můžete 
dát speciální pizzu calzone. Je to upečené 
těsto na pizzu, přeložením na půlku se z něj 
vytvoří kapsa a do upečené kapsy se dá 
čersvá mozzarella di bufala, čerstvá rajčata, 
rukola, prosciutto crudo (parmská šunka) 
– to už se nepeče. Na talíři stačí zakápnout 
chilli olejem a máte skutečnou pochoutku.
Nedávno mi v jednom podniku byla nabíd-
nuta pizza s prosciuttem, pecorinem, fíky 
a mozzarellou. Zní to velice italsky, ale jak 
mi znalci z oboru potvrdili, kombinace ingre-
diencí z Itálie není. Nezapomenutelné jsou 
italské gnocchi s houbami, které jsem si dala 
v maličké restauraci Nenasyta na Praze 6. 
Doma je ale zvládnete uvařit stejně dobře. 

Mluvíme-li o domácí přípravě jídel a srov-
nání obou zemí, narazila jste na výrazněj-
ší odlišnosti? Rozdíly dané kulturou? Jiný 
kraj, jiný mrav...
Ano, kdysi se mnou lehce zamávalo sledo-
vání způsobu přípravy tradiční italské rybí 
polévky brodetto. Z ryby se zde využijí vnitř-
nosti, hlava, kosti a veškeré odřezky, které 
by u mě doma polkl odpadkový koš. Musela 
jsem si svůj nos zase ohrnout zpět a kontro-
lovat výraz. O pár chvil později se tohle úsilí 
zúročilo na talíři v prvotřídní polévku.

GNOCCHI S HŘÍBKY
Doba přípravy: 30 minut, pro 6 osob

Ingredience: 1 kg moučných brambor, 
275 g hladké mouky, 1 vejce, sůl, 200 g hříb-
ků, stroužek česneku, olivový olej, pecorino 
sýr na posypání

Postup: Brambory uvaříme ve slupce, 
ještě horké oloupeme a nastrouháme 
na jemném struhadle. Nastrouhané bram-
bory osolíme, posypeme moukou a při-
dáme vajíčko. Výsledné těsto je měkké, 
mouku přidáváme opatrně. Brambory lze 
i upéct v troubě, tím se vysuší a použijeme 
méně mouky. Vyválíme válečky, ze kterých 
ukrajujeme cca 1,5 cm dlouhé noky. Noky 
vaříme v osolené horké vodě, asi 3 minuty. 
Houby podusíme do měkka na olivovém 
oleji se stroužkem neloupaného česne-
ku. Nakonec česnek vyjmeme, přidáme 
uvařené noky, zamícháme a servírujeme 
posypané pecorinem.
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V přípravě jídel jsem, přiznávám, trochu 
konzervativní. Lorenzo mě nazývá lasagnová 
policie a žertuje, že by mi mělo být uděle-
no vyznamenání od italského prezidenta. 
Zásadně totiž dodržuji recepty a nemě-
ním je. Přirozeně – když někdo umí vařit, 
správně odhadne, co a jak může nahradit. 
Já mám výhrady k nahrazovaní typu pana 
Babici: Když nemáte mozzarellu, dejte tam 
eidam. Když polovinu ingrediencí z recep-
tu nahradím podle toho, co mám zrovna 
doma, nikdy se nedozvím, jak by jídlo mělo 
chutnat. Pokud nemám, řekněme, passatu 
(rozmixovaná rajčata), abych upekla pizzu, 
tak mě vážně nenapadne dát tam kečup! 
Mimochodem, existenci kečupu z úcty 
k italské, ale i k české kuchyni ignoruji.

Stoletá italská kuchařka, co máte doma, 
tu jste, doufám, nevzala nějaké babici?
Ne. Tu mám z antikvariátu. Vlála jsem pro 
ni v dešti a byla připravena si odpustit 
jakýkoli obnos za ni utracený. S koupí prý 
koketovalo víc lidí. Texty i obrázky mají 
nesporné půvaby své doby. Pro mě, jedince 
se slabostí pro tuhle zemi a jejich kuchyni, 
je rozkoší takovou knihou listovat. Teď, 
když jsem se konečně naučila obstojně 
italsky, zkouším i některé klasické recepty.

Řekněme, že je někdo důsledným vyzna-
vačem italské kuchyně a druhý zas té 
české. Kde je větší pravděpodobnost, že 
přiberu nějaké to kilo navíc?
Taková pizza není zrovna dietní, a když ji 
budeme jíst denně, tak se to někde projeví. 
Záleží na našem přístupu ke stravování. 
Když budeme jíst kvalitní, čerstvé a jedno-
duché pokrmy v rozumném množství, tak 
bychom přibrat neměli. Čerstvé těstoviny 
s bazalkovým pestem jsou zážitkem pro 
všechny smysly. Užíváte si vůni, vzhled, 
chuť... V chutích se neztrácíte. Těstoviny 
si vychutnáváte, jíte pomaleji a chcete si 
tyhle pocity užívat i po odložení příboru, 
takže toho i méně sníte, aby vám nebylo 
těžko. Nebo abyste měli místo na dezert. 
Oproti Itálii je u nás zima a my prostě 
svíčkovou a guláš v zimě jíst potřebuje-
me. Když bylo v létě 37 °C, zřejmě i má-
lokterého Čecha napadlo dát si guláš.

Máte nějaký nadpozemský recept, kterým 
spolehlivě oslníte návštěvy?
Mě na italské kuchyni baví i to, že se 
dá pohodlně vařit bez masa. Bez toho 
se obejdu. Jsem ale vegetarián, který 

jí prosciutto. Nadpozemsky dobré jsou 
domácí gnocchi s houbami. Základem 
je bramborové těsto, které se v českých 
domácnostech běžně připravuje, takže si 
hospodyňky poradí. Pokrm není náročný 
na čas ani finance a výsledek vás nadchne. 
Noky jsou jemné, měkkoučké, s máslovou 
chutí. Houby můžeme použít sušené a na-
konec je zjemníme máslem. Na posypání 
se hodí sýr pecorino, který se dá koupit 
ve všech italských prodejnách. Prosto-
ry mé kuchyně často provoní i polévka 
Pappa al pomodoro. Toskánský pokrm, 
který si mě získal svou výjimečnou chutí. 
Začíná přitom jako jeden z těch úspor-
ných. Vezměte tvrdý chleba... Výsledný 
počin je oslavou jednoduchosti a pohla-
zením smyslů jemnou chlebovou vůní.

Mnoho lidí upravuje svůj jídelníček nejen 
podle toho, po čem volají jejich chuťové 
pohárky, ale jak se po jídle cítí. Byl tohle 
jeden z důvodů, proč Vám je před českou 
kuchyní bližší ta italská?
Asi to tak bude. Na italské kuchyni je mi 
sympatické, že je jednoduchá a zpravidla 
střídmá co do počtu ingrediencí, které se 
doplňují. Jedna dvě ingredience bývají 
dominantní, výrazné svou chutí a ostatní 
jen doplňují celkovou vyváženost jídla. Říká 
se, že v jednoduchosti je krása, a podle 
mě jde o zlaté pravidlo, kterým mimo 
módu je dobré se řídit i v kuchyni. 

MRKVOVÝ DORT
Doba přípravy: 80 minut, na 1 dort

Ingredience: 4 vejce, 1/4 hrnku oleje, 2 hrn-
ky cukru, vanilka nebo pomerančová kůra, 
2 hrnky mouky (špaldová, ječná, hladká 
nebo polohrubá), 3 lžičky sody, špetka soli, 
2 lžičky skořice, 3 hrnky nastrouhané mrkve, 
1 hrnek vlašských ořechů; poleva: 1/2 hrnku 
měkkého másla, 225 g sýru Philadelphia 
nebo 1 měkký tvaroh a kysaná smetana, 
moučkový cukr nebo med, vanilka nebo 
citronová/pomerančová kůra

Postup: Vyšleháme vejce, olej, cukr a vanil-
ku nebo kůru. Do směsi přimícháme mouku, 
sodu, sůl, skořici. Postupně přimícháme 
mrkev, ořechy. Směs nalijeme do for-
my a pečeme 40 až 50 minut při 175 °C. 
Vyšleháme všechny ingredience na polevu. 
Dort můžeme rozkrojit, natřít marmeládou, 
polevu natřeme na celý dort.
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Kláro, jaké máte finty, co se týče 
vašeho jídelníčku? Mohou od Vás ostatní 
něco odkoukat?
Já osobně se vyhýbám lepku, konkrétně 
výrobkům z pšenice, ovsa, ječmene a žita, 
ale čím dál tím víc jsem přesvědčena o tom, 
že si každý musí na svůj optimální jídelníček 
přijít sám. Proto se bojím dávat jakékoli 
rady. Ale vlastně jednu mám. Měli bychom 
všichni přemýšlet o každém soustu, které 
vložíme do úst. Nejíme proto, abychom 
zacpali žaludek, takže jím a přemýšlím, co 
mi to jídlo dá. Vitaminy? Bílkoviny? Vlák-
ninu? Nebo jen chemii, umělá sladidla, 
nasycený tuk, dochucovadla, mnoho soli…
Myslím, že jsme to, co jíme, a to doslova. 

S nadsázkou řečeno, nechci vypadat jako 
knedlík a cítit se jako zvadlá zelenina. 

Myslíte si jako mnoho ostatních, že suro-
viny na běžném trhu jsou tak nekvalitní, 
že jsme odsouzeni jíst nezdravě?
Upřímně, mám v tomto případě tu smůlu, 
že hodně cestuji, a tak mohu porovná-
vat. Je to opravdu rozdíl, koupit si třeba 
máslo v Rakousku a u nás. Když si koupím 
v Chorvatsku maso od řezníka, na pánvi 
opravdu neprská. Tam ho vodou nepum-
pují. A nejen to. Už pro mne není běžné, že 
zajdu do nejbližšího supermarketu a koupím 
vše, co potřebuji. Musím si vybírat, pečlivě 
číst etikety a někdy ani to nestačí. Už mám 

pár vytipovaných obchodů, kam chodím. 
Drůbež mám od kamarádky z farmy, olej 
a med vozím z Chorvatska. Je to smutné, ale 
kvalitní potraviny u nás už hledáme lupou.

Váš druhý domov se nachází u pobřeží 
Jadranu. Jak Vás inspiroval tento kraj, 
co se jídla týče?
V Dalmácii se vaří velmi jednoduše, není 
to proces, co vám zabere půl dne. Nemu-
síte vymýšlet složité omáčky, maso vám 
pustí tak dobrou přírodní štávu, že to stačí. 
Zelenina se zakápne olivovým olejem, 
pár kapkami citronu a máte salát. Jsou 
zvyklí vařit z čerstvých surovin a to už je 
pro nás skoro science fiction. O rybách 

Připravila Lucie Kaletová, zdroj foto TV Prima, Shutterstock

Přemýšlím 
o každém 
soustu
Velmi vytížená žena, která však 
září svěžestí a nikdy nevypadá 
unaveně. Máma od dětí, která 
zná klíč k tomu, jak nakrmit svou 
partu, v níž každý člen rodiny má 
rád jiné jídlo. Známá tvář, které 
se povedlo zabránit bulváru, aby 
větral její soukromí.  Populární 
moderátorka, která se ze slávy 
nezbláznila. Klára Doležalová. 
Jaké je její tajemství?
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nemluvě. Stále tam v obchodech koupíte 
spoustu místních potravin, na které jsou 
lidé zvyklí a o kterých vědí, co obsahují. 

Jak jste došla k tomu, že si začnete vyrá-
bět vlastní olivový olej? Je to složité?
Byla to vlastně náhoda. My jsme si olej 
z Chorvatska vždycky vozili, byl od místních 

sedláků a kvalita byla báječná. Vlivem krize 
se hodně lidí začalo zbavovat pozemků, 

včetně malých olivových hájů, a nám se 
naskytla příležitost jeden koupit. Je to 
v místě, kde pro sebe olivy pěstoval už 
císař Dioklecián ve 3. století našeho 
letopočtu. Ta půda je stvořená pro 
olivy! Navíc jsme zachovali způsob 
výroby oleje prastarou metodou, sbí-

ráme je už napůl zralé a před lisováním, 
pochopitelně zastudena, je necháváme 

ponořené do mořské vody. Všechno 
je úplně ekologické, stromy dokonce 
zaléváme dešťovkou, nikoli chlorovanou 
vodou. Takový olej nikde v obchodě 
nekoupíte, je to obrovská radost a vášeň.

Existuje nějaké jídlo, na kterém se 
shodne celá Vaše rodina? Co nejraději 

vaříte Vy osobně?
Tak nad tím asi budu chvíli přemýšlet. 

Víte, jedna dcera miluje maso a všechno 
z moře, druhá zase spíš přílohy a mléčné 
výrobky. Já zbožňuju balkánská zeleninová 
jídla z lilku a podobně a můj muž je jich zase 
z dětství přesycený. On má rád husté polévky, 

fazole vařené s uzenými žebry. Jedna dcera 
miluje vývary s nudlemi, to já zase polévku 
klidně vynechám. Ale už vím! Když udělám 
takovou hustou polévku z fazolových lusků 
na balkánský způsob, tak tu asi milujeme 
všichni. Manžel k tomu jí rád proju, to je 
takový „chlebokoláč“ z kukuřičné mouky.

Jídlo zajisté není jen hmota, kterou 
plníme svůj žaludek. Má podle Vás nějaký 
duchovní rozměr?
Pro určité lidi jistě, volí si pak různé al-
ternativy – vegetariánství, veganství, raw 
stravu. Jídlo i pití také přímo působí na naši 
psychiku, jen si to asi málokdy uvědomí-
me. Já třeba beru jídlo jako spojence v boji 
za zdravý a kvalitní život. Chci jídlu nepodlé-
hat, ovládat chutě na nezdravé věci, a když 
se mi to podaří, mám z toho radost. Je to věcí 
tréninku a dokáže to každý, musí jen chtít.

Myslíte si, že láska opravdu  
prochází žaludkem? 
Nejen láska! Žaludkem projde i strach, 
závist, zloba… Když udržíme naše těla 
čistá od špatných a zatěžujících potra-
vin, budeme mít i čistou mysl a spous-
tu, spoustu pozitivní energie. A láska 
k tomu neodmyslitelně patří. 

 IN
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G E N E R Á L N Í  P A R T N E R

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

TEXTY PÍSNÍ KAMIL PETERAJ
LIBRETO JÁN ĎUROVČÍK a PETER PAVLAC 

SCÉNA MARTIN ČERNÝ
KOSTÝMY ZUZANA STRAKOVÁ

HUDEBNÍ ARANŽMÁ ĽUBOMÍR DOLNÝ

ONDŘEJ SOUKUP

GABRIELA
OSVALDOVÁ

NYNÍ CD
ZDARMA
k nákupu
vstupenek
na muzikál
Atlantida v pokladně divadla.kl d ě di dl

l

PRÁVĚ NYNÍ
V DIVADLE KALICH
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Připravil Otakar Kosek, foto shutterstock

Do této polarity zapadají prastaré obřady 
obětování různých pokrmů všemožným 
božstvům úplně stejně jako zbožště-
ní jídla samého v některých epochách 
našich kulturních dějin, např. ve 14. 
a 15. století, v době obžerství v 16. 
století a kultu otylosti v době baroka. 
Anebo v dnešním téměř paranoickém 
vyznávání kuchařských knih, receptů 
a kuchaření, na němž si přiživují popu-
laritu jinak docela bezvýznamní lidé, 
kterým chybí – kromě osobního „byz-
nysplánu“ – úplně vše z toho krásného 
vyznání francouzského učitele na penzi:

Holým faktem je, že náboženstvím 
Francouzů je jídlo. My uctíváme 
břich a velekněžími jsou nám 
kuchaři. Radši budeme sedět a jíst 
než klečet a modlit se. (P. Mayle: 
Francouzské hodokvasy)

A tak po staletí jíme, přejídáme se, cpeme se, 
snažíme se, aby jídlo uspokojovalo hlad útrob, 
lahodilo chuti, bylo dobrým obchodem, ale tím 
může být utopenec stejně jako rizoto s chřes-
tem a lanýži či terina z kachních prsíček – pouze 
v jiné cenové kategorii. A úplně stejně jako 
poživačníci dávno před námi se necháváme 

ohlupovat rafinovanými recepty, které většinou 
nikdo nestvoří, ani ve své chuti všechny ty uvá-
děné přísady nerozezná. Dobrý brambor na lou-
pačku s máslem vyjde nakonec nastejno jako 
středověká hostina, jejíž menu se dochovalo:

První chod – rozšlehané vejce 
se zrnky pepře, šafránem a medem, 
jáhly, zelenina, skopové na cibuli, 
pečené kuře na švestkách; druhý 
chod – treska s olejem a rozinkami, 
cejn na oleji, vařený úhoř na pepři, 
smažený uzený sleď s hořčicí; 
třetí chod – drobné ryby povařené 
na kyselo, pečená parména, drobní 
ptáci pečení na sádle s ředkví, 
vepřová kýta s okurkami. (E.Fridell: 
Kulturní dějiny novověku)

Leč spolu s kultem obžerství byl 
různým potravinám od nepaměti 
přisuzován hlubší symbolic-
ký význam, byly jakýmsi 
poslem našich tužeb, 
prostředníkem mezi 
naší pozemskostí 
a tajemnými silami 
mimo nás, o nichž 
však věříme, že 
mohou náš život 
ovlivňovat.

Požehnej, pane, 
tyto dary
Jídlo, ostatně jako vše, na co člověk myslí 
a co dělá, bylo vždy na úzké hranici mezi tělem 
a duší, mezi pozemským a nebeským, ďáblem 
a Bohem. Jakákoli potrava je tím nejzákladnějším, 
ne – základním, co nás drží na tenké nitce života, 
a snad proto se její přijímání stalo jak pouhým 
uspokojením těla a mnohdy vrcholem pozemských 
rozkoší, tak symbolem, který nás měl propojit 
s pradávnými silami božstev od těch pohanských 
až po křesťanské.
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Máme za sebou údajně nejkrásnější svátky 
v roce – Vánoce, které rok od roku ztrácejí 
poezii, tajemství, radost očekávání a obda-
rovávání, a proměňují se (spíš proměnily 
se) v bezuzdný kšeft. Ale přesto si připo-
meňme několik symbolů, které kdysi každý 
den Vánoc naplňovaly silným obsahem. 

Ryba byla symbolem už v dávných kultu-
rách a křesťanství ji přijalo za svůj základní 
symbol snad proto, že řecké slovo ryba je 
ichthys, což ve výkladu křesťanů znamená 
zkratku pro Iésús-Christos-Théu-Hyios-
Sótér neboli Ježíš-Kristus-Boží-Syn-
-Spasitel. A tak kapr na našem talíři 
nebyl jen bezobsažnou pochoutkou.
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Barvě, tvaru a uspořádání jadérek vděčí 
jablíčka za to, že jim při štědrovečerních 
rituálech byla přisuzována magická moc. 
I na drůbež bylo pamatováno: slepice 
dostávaly hrách, aby snášely kulatá vajíčka, 
kohouti a houseři česnek, aby byli při 
síle, pro zdraví se česnek s chlebem dával 
dobytku. Výslužku ze štědrovečerní večeře 
včetně kousku vánočky nosil hospodář 
do chléva jako výraz úcty ke svému dobytku. 
Nelze nevzpomenout Erbenův Štědrý den:

Hoj ty štědrý večere, ty tajemný 
svátku! Cože komu dobrého neseš 
na památku? Hospodáři štědrovku, 
kravám po výslužce, kohoutovi 
česneku, hrachu jeho družce.

Poznámka na okraj: Na Valašsku byla 
„ščedračka“ polévka z hrachu, čočky, 
brambor, zeleniny a sušeného ovoce 
a tvořila hlavní chod štědrovečerní večeře.

A to je jenom zlomek rituálů, v nichž jídlo 
dostává ještě druhý, symbolický význam.

Stejně tak se děje při druhých největších 
křesťanských svátcích – Velikonocích. 
Po čtyřicetidenním půstu, který svátkům 
předchází, naplní srdce lidí velká radost 
vztahující se nepochybně ke Kristovu 
vzkříšení, ale především k jaru, k času, kdy 
si příroda protírá oči po zimním spánku. 
Na Boží hod velikonoční nosili například 
lidé do kostela vajíčka, pečivo, chleba, med, 
mléko, maso, slaninu a další, aby jim kněz 
požehnal. Z těchto požehnaných pokrmů 
pak dostane doma každý svůj díl a znovu 
jako o Vánocích i zvířata. Ale dostane se také 
polím a studnám, stromům v zahradě. Nej-
větší symbol Velikonoc – vajíčko – odvozuje 
svoji popularitu již z předkřesťanských mýtů. 

Magická síla připisovaná 
vejci se využívala v léčebných 
i sexuálních praktikách, měla 
napomáhat plodnosti lidí, zvířat 
i rostlin. Koulela se po těle, v brázdě 
při první jarní orbě, kolem stáda 
zvířat. Zakopávala se do země. 
Podle vajec se předpovídalo počasí, 
věštila svatba i délka života. Tak 
jako bylo plné vejce symbolem 
života, plodnosti, „vejdunek“, 
prázdná skořápka, byla symbolem 
konce života. (M. Motlová: 
Český rok od jara do zimy)

Po celý rok v různých částech světa 
a v různých kulturách prostupovaly 
a prostupují (bohužel, stále méně) život 
lidí rituály spojené se symbolikou jídla. 

Židé slaví své velké svátky Paschy a svátek 
Nekvašených chlebů, Přesnic. Při rituálech 
těchto svátků hraje jídlo téměř hlavní roli. 
Svátek Paschy vychází ze starého zvyku 
nomádských kmenů obětovat na jaře 
samečka a jeho krev rozetřít po tyčích 
stanů na ochranu proti zlým duchům 
a pak sníst maso opečené na otevřeném 
ohni. Rituálním zdrojem svátku Přesnic 
je rolnický zvyk zasvětit božstvu první 
snop ječmene a jíst po sedm dní pouze 
nekvašený chléb, dokud se z mouky 
z nových žní nezískalo nové těsto. Po od-
chodu Židů z Egypta se oba svátky spojily 
v jedinou kultickou událost připomína-
jící záchranu z egyptského otroctví.

Později se tyto svátky propojily a ona 
velikonoční hostina se stala ještě větším 
rituálem, rozčleněným do řádu čtyř 
pohárů (seder). A zase tady jídlo získává 
novou „vyšší“, tedy symbolickou hodnotu. 
Nad prvním pohárem naplněným vínem 
a vodou se pronášela žehnací formule, 
poté se jedl nekvašený chléb a pečený 
velikonoční beránek. Nad druhým pohá-
rem se objasnil smysl hostiny ve vztahu 
k odchodu z Egypta, třetí pohár byl 
kalichem požehnání, čtvrtým se vyjad-
řovala naděje v mesiánskou obnovu.

V knize Cesty sepsané v polovině 14. století 
a připsané fiktivnímu siru Johnu Malde-
vilovi se píše o ostrově Dondina, kde lidé 
společně pojídají ty, které kněz odsoudí 
k smrti, a byl-li pojídaný dobrý a „maso 
tučné“, byl bez hříchů, bylo-li maso špatné, 
„příliš hubené“, měl hodně hříchů a nebylo 
dobré ponechávat ho tak dlouho mezi 
živými. (Carlo Ginzburg: Sýr a červi).



www.svetpotravin.cz 43

pohled do historie

V románě Biskup z Havany (P. Hogan, vydal 
Julius Albert, 1935) je tato krásná pasáž:

Když ženy upekly placky pro 
sebe a usmažily maso pro své 
pány, cikáni jedli, potom pili 
z lahví, anebo z řeky a tou měrou, 
jak se jim naplňovaly žaludky, 
vstupovala jim spokojenost do srdce 
a vše v jejich pohanském světě 
bylo v pořádku. Byli šťastni.

S tím, jak do našeho života nastupuje vláda 
„rozumu“, vyprazdňuje se obsah, život 

ztrácí tajemství obřadnosti, mění se i vztah 
k jídlu. Prostá, ale hluboce prožívaná 
symbolika je nahrazována samoúčelností 
chuti a krásy. A také, což je nejhorší, pro-
měnou jídla v pouhé „objemové krmivo“. 

Ještě máme mnozí v paměti fronty s umě-
lohmotnými tácy v jídelnách, nevábné 
talíře všelijakých znojemských, gulášů, 
šunkafleků, řídké polévky, pobrynda-
né stoly. Nejen obřadnost symbolu, ale 
také obřadnost krásy (chuť je také krása) 
musela být totalitním systémem popřena. 
Protože krása vždycky vede k míře osobní 
svobody. Vzpouzí se kolektivnímu krmení 
pro krmení – ducha i těla. Je třeba říct, že 
v umění kuchařském a ve způsobu stolo-
vání, servírování a celkové kultury v re-
stauracích se za posledních dvacet pět let 
udělal možná největší pokrok – na rozdíl 
třeba od vztahů, politiky a kultury vůbec.

Leč jídlo se nikdy nezbaví svého symbo-
lického obsahu a ať chceme, či nechceme, 
a nejsme-li už zcela vyprázdnění tupci, pak 
budeme někde v zasutých krajinách našeho 
podvědomí cítit hlubší význam vánočky 
(zabalené děťátko), lámaného chleba (tělo 
Krista), vína (které obřad eucharistie mění 
na krev Krista), pečeného beránka coby 
symbol čistoty a nevinnosti, na Zelený 

čtvrtek pečeného jidáše (má podobu 
spleteného provazu) či necháme o Veli-
konocích celou rodinu sníst jedno jediné 
vejce s vírou, že tento zvyk udrží rodinu 
celý rok pohromadě. Třeba se to splní.

A pokud budeme s úsměškem moderní-
ho člověka odsuzovat pověru o účinnosti 
česneku pověšeného na dveřích proti 
upírům, pak je k naší škodě, že si neuvě-
domujeme, že v této době jsme téměř 
všichni stravováni upíry úzkostí, chvatu, 
neklidu a že nám proti tomu nepomá-
hají ani ti nejlepší psychiatři parazitující 
na naší vlastní neschopnosti se bránit. 

Vím, že žádný česnek nepomůže proti 
stresům moderní doby, ale ruku na srdce, 
není česnek nad dveřmi totéž jako zvy-
šující se dávky antidepresiv? Není tichý 
i nevyslovený dík za každý plný talíř před 
námi prvním krokem k radosti, která plyne 
z potěšení očí, vůně a chuti? K prožíva-
nému vědomí, že jsme součástí velkého 
vesmíru, že země nás živí a že hold celému 
tomu tajemství můžeme vzdát prostřed-
nictvím úcty k jídlu? A jestliže nad talířem 
zažijeme okamžik štěstí ve společnosti 
blízkých či přátel, pak je symbolika jídla, 
toho společného přijímání daru země 
a umění kuchařského, bohatě naplněna. 

 INZERCE

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

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

ŘÍM
od 2 625 Kč *

letenka tam i zpět

SRÍ LANKA
od 12 435 Kč*

letenka tam i zpět

Létejte s námi 
                 do celého světa
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příběhy jídla

Kobliha, nazývaná také koblih nebo koblí-
žek, je pečivo z kynutého těsta, které se 
připravuje smažením dozlatova ve vysoké 
vrstvě oleje. Nejklasičtější variantou je 
marmeládová, ale můžeme se setkat 
i s náplní pudinkovou, nugátovou nebo 
„vaječňákovou“. Koblihy se sypou mouč-
kovým cukrem nebo se polévají cukrovou 
či čokoládovou polevou. Původně byly 
spojené především s obdobím masopustu. 
Popeleční středou začínal dlouhý předveli-
konoční půst, a tak se od Vánoc hodovalo. 

Koblížkové osobnosti
Kde a kdy byla první kobliha připravena, 
je stejně jako u řady jiných pochoutek tak 
trochu záhada. Původ smažené laskominy 
má hned několik verzí. Jisté však je, že kob-

lihy nejsou žádnou vymožeností moderní 
doby. Pochutnávali si na nich již staří Egyp-
ťané, malé bábovky podobné našim kob-
lihám se našly ve starých egyptských hro-
bech. Také staří Římané znali sladké pečivo 
globuli, což v překladu znamenalo kulička. 
Velkou personou koblihového světa se stala 

Dříve byla kobliha 
považována za slavnostní 
pokrm a podávána především 
v období masopustu. Byla 
slavností pochoutkou při 
významných církevních 
svátcích, svatbách, křtinách, 
poutích a posvíceních. Dnes 
si pod svátečním pokrmem 
představíme asi jiné 
delikatesy a koblihy koupíme 
celoročně v každé pekárně 
i supermarketu.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

S dírou i bez  
– koblihy milují všude
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Rakušanka Cäcilie Krapf, která si s nimi 
otevřela v roce 1690 obchod a prodávala 
je pod jménem Cillikugeln. Právě po ní 
dostaly koblihy, v němčině Krapfen, své 
jméno. Prvenství se podle některých zdrojů 
připisuje jiné vídeňské kuchařce, která kob-
lihy upekla při setkání císařů v roce 1812. 
A jiní zase za průkopníka označují jednoho 
berlínského cukráře, který prý v roce 1750 
pekl jako první vojákům ve válce koblihy 
– a právě proto mají tvar dělových koulí.

Při přípravě nepijte
Na koblihách (nebo také vdolkách, kraplích 
či šiškách) si hospodyňky dávaly záležet 
a plnily je rozličnými náplněmi. Připravovaly 
se nejen sladké, ale i naslano – plněné 
masovými nebo zeleninovanými 
směsmi. Podle dochovaných 
receptů se do těsta přidávaly 
také dnes sotva představitel-
né druhy koření jako řeřicha 
nebo šalvěj. Stávaly se dárky 
pro fašankovníky, babkovníky, 
masopustníky a maškarádníky, 
kteří obcházeli vesnice a zpívali 
písně. Koblihy se také údajně staly 
příčinou řady neštěstí – v kronikách 

jsou zaznamenány obrovské požáry, které 
vznikly od hořícího másla při smažení 
koblih. Takto například, až na pár domů, 
vyhořela celá Jihlava, neboť údajně opilé 
ženy soukeníků dostaly chuť na koblihy…
Koblihy samozřejmě neznáme a nemilu-
jeme jen u nás. Stejné se vyrábějí na Slo-
vensku, v Polsku, Rakousku, Maďarsku, 
Švýcarsku, Rusku i v balkánských zemích. 
A na své donuty – koblihy s dírou – nedá 
dopustit žádný Američan. Svou tradici mají 
i v jiných zemích po celém světě, navzdo-
ry jednoduché přípravě známe variant 
smaženého sladkého těsta nespočet. 

příběhy jídla

RECEPT NA DOMÁCÍ KOBLIHY
Ingredience: 400 g polohrubé mouky, 200 g 
hladké mouky, 8 vajec, 3 lžíce moučkového 
cukru, 100 g másla, 0,3 l mléka, 42 g droždí, 
3 lžíce rumu, sůl, marmeláda, olej

Postup: Do vlažného mléka vsypeme lžíci 
cukru, lžíci mouky a rozdrobíme droždí. 
Necháme vzejít kvásek. Mouku smícháme se 
zbylým cukrem, špetkou soli, vzešlým kvás-
kem a změklým máslem, v němž jsme ušle-
hali žloutky. Těsto důkladně propracujeme 
vařečkou, přikryjeme utěrkou a necháme asi 
hodinu vykynout. Pak je na vále vyválíme asi 
na 1 cm silnou placku, vykrájíme kolečka, 
lžičkou naneseme marmeládu, prázdným 
kolečkem přikryjeme, okraje stiskneme 
a přesahující těsto odkrojíme. Ještě chvíli 
necháme kynout. Mezitím rozehřejeme 
větší vrstvu tuku, aby v něm koblihy plavaly. 
Smažíme po obou stranách dozlatova. 
Usmažené koblihy pocukrujeme.

Afrika: Koblihy zde mají polévané medovým sirupem, sypané sezamovými semínky 
nebo moučkovým cukrem. V JAR jsou zapletené do copu, hned po usmažení se přelévají 
cukrovým roztokem. Druhou verzí jsou kořeněnější druhy, obalové v kokosu. 
Bavorsko: Místní vdolečky mají uvnitř důlku povidla a šlehačku, případně tvarohový krém. 
Belgie: Koblihy se nazývají smoutebollen, jsou podobné těm holandským. Většinou ne-
obsahují ovoce, případně jen kousky jablek, zpravidla jsou plněny vanilkovým krémem. 
Těsto je doplněno o rozinky, někdy i kandované kousky citronu. 
Čína: V jednotlivých regionech najdeme řadu různorodých typů – sladký oválek podávaný 
se sojovým mlékem, prstenec s kondenzovaným mlékem či tyčinku, která je společně 
s rýžovou kaší a sojovým mlékem typickou snídaní. Ale také méně typické koblihy s pastou 
z červených fazolí slazenou cukrem nebo medem. 
Indie: Indické koblihy jsou sice těm našim podobné, ale chutnají zcela jinak. Základem 
těsta jsou brambory, fazole nebo čočka. Často jsou poměrně pikatní, přidávají se k nim 
různé druhy koření a omáček. 
Izrael: Koblihy jsou neoddělitelnou součástí svátku Chanuka, neboť jsou spojovány 
s posvátností oleje, ve kterém jsou smaženy. Tradiční sufganiyot jsou plněny červeným 
džemem a polévány cukrovou polevou. Existují ale také jiné varianty – s vanilkovým nebo 
čokoládovým krémem, zdobené polevou nebo oříšky. 
Německo: Koblihy zde najdeme pod řadou názvů – Berliner, v oblasti hlavního města 
se jim paradoxně říká Pfannkuchen (což je v jiných částech název pro palačinku), další 
jména jsou Kreppel, Krapfen. 
Nepál: Zdejší koblihy jsou tenké kroužky, do kterých se kromě obvyklých ingrediencí 
přidávají kardamom, rozmačkané banány a rýžová mouka. Řidší těsto se nechá den 
odpočinout a poté se smaží v másle ghí.
USA: Na americké donuts (či doughnuts) se používají všemožné, někdy i kýčovitě zářivé, 
polevy a posypky. Jedno z amerických ikonických jídel má i svůj vlastní den – Národní den 
donutů se slaví každý první červnový pátek. Donut Day slaví od roku 1938 také Armáda 
spásy jako poctu těm, kdo za 1. světové války dodávali koblihy americkým vojákům. Víte, 
kde se v amerických koblihách vzala ona klasická díra? Objevila se o mnoho let poté, co byly 
koblihy do USA z Evropy dopraveny. Údajně je má na svědomí Hanson Gregory – námořní 
kapitán, který během bouře potřeboval obě ruce k řízení lodi a koblihu od maminky si 
napíchnul na kormidlo. Podle střízlivějších teorií ho k vynálezu vedla nespokojenost s příliš 
mastným výrobkem, který navíc často ve středu zůstával syrový.

KOBLIHY VE SVĚTĚ
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Jaké byly Vaše začátky v karlínské 
Polévkárně?
Žiju v Čechách už deset let, z toho šest 
let jsem pracovala v občanském sdružení 
Berkat, které se zabývá integrací cizinců. 
Společně s kamarádkou jsme začaly pro-
vozovat komunitní projekt Etnocatering, 
kde ženy migrantky vaří jídla své tradiční 
kuchyně a dodávají je na společenské 
i soukromé akce. Časem jsem se vypracovala 
od gruzínské a arménské kuchyně k dalším 
mezinárodním pokrmům, včetně té české, 
a známí mě poprosili o pomoc s vaře-
ním, když otevírali Polévkárnu. Koncepci 
restaurace zaměřené jenom na polévky 
měli vymyšlenou, já jsem dodala vlastní 

Čím se v zimě zahřát? Co třeba lahodnou polévkou v útulné 
a zbrusu nové Polévkárně Manana, kterou provozuje 
sympatická Gruzínka Manana Toidze, které ovšem nikdo 
neřekne jinak než paní Mančo? Začínala ve vůbec první pražské 
polévkárně v pražském Karlíně, po získání trvalého pobytu 
se osamostnatila a provozovala Polévkárnu paní Mančo 
na Florenci, od listopadu ji nalezneme na Praze 2. A stálí 
zákazníci ji po Praze věrně následují. Její polévky, slané placky 
chačapuri i jiné speciality gruzínské kuchyně si totiž nejde 
nezamilovat. Jak se vůbec gruzínská chemička z Tbilisi stane 
oblíbenou šéfkuchařkou polévek v Česku?

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv autorky

Polévka je grunt, 
obzvlášť ta gruzínská
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nápady a gruzínskou inspiraci. Líbilo se 
mi, že mi absolutně věřili a dali mi napros-
tou svobodu v tom, co chci dělat, i když 
jsem cizinka. V Polévkárně jsem zůstala tři 
roky a po získání trvalého pobytu jsem si 
otevřela svůj vlastní podnik – Polévkárnu 
paní Mančo nedaleko pražské Florence. 

Sešly jsme se ovšem v nové Polévkár-
ně Manana nedaleko pražského ná-
městí I. P. Pavlova. Proč jste restauraci 
přestěhovala?
Naše koncepce funguje lépe tam, kde se přes 
den až do večera pohybuje hodně lidí. Pro-
dáváme nepříliš drahé jídlo, které si může 
dovolit každý, což pro nás sice není moc 
rentabilní, ale zákazníci jsou stálí, vracejí se, 
a to je pro nás důležité. Také místo pro další 
provozovnu, pro niž už se mi v hlavě rodí 
spousta nápadů, budu hledat v této lokalitě. 
Polévkárnu jsme přestěhovali, ale sortiment 
zůstal stejný. Koncepce je založena z 80 % 
na polévkách, zbytek sortimentu tvoří 
gruzínské speciality jako placky chačapuri 
nebo chlebíčky s ořechovou pomazánkou. 
Při vymýšlení menu jsem vycházela z toho, 
co jsme připravovali v rámci cateringů. 

Kolik druhů polévky denně připravujete?
Vaříme od šesti do osmi druhů polévek, 
které se liší podle sezony – v létě třeba 
nabízíme hodně studených polévek. 
Recepty vymýšlím sama, všechny pokrmy 
tak máme naprosto originální, mnou 
vymyšlené a netradičně ochucené, nepo-
dáváme nic „obyčejného“. Tedy kromě 
asijských polévek, které mají tradiční chuť. 
Ani náš boršč nebo tomatová polévka 
nejsou tradiční. Hlavně babičky jsou pak 
chutí naší polévek někdy překvapené...
Nové polévky vymýšlím podle toho, jaké 
mám k dispozici suroviny, a přemýšlím, co 
by lidem chutnalo. Polévky zahušťujeme 
jen zeleninou – používáme celer, rajčata, 
brambory, takže kromě originální chuti 
mají také hodně vitaminů. V gruzínské 

kuchyni totiž používáme mnohem více 
zeleniny, než je v Čechách zvykem. Navíc 
je veliký rozdíl mezi českou a gruzínskou 
zeleninou. U nás pěstujeme mnohem více 
druhů, včetně tropických, díky klimatu, naší 
poloze u Černého moře, horám a sluníčku.  

Kdo Vás naučil vařit a vymýšlet takové 
originální kombinace?
Vařit mě sice nikdo neučil, ale můj táta byl 
dobrý kuchař, takže tenhle um mám asi 
v genech. V Gruzii je to tak, že 90 % lidí vaří 
doma. Je jedno, jestli žena pracuje, nebo 
nepracuje, jestli má, nebo nemá děti a man-
žela, musí prostě vařit každý den. Navíc 
skoro každý víkend přicházejí hosté, které 
je třeba také pohostit. Každá žena u nás 
proto vaří. Jiná otázka už je, jestli dobře... 
Základy mám z domova, navíc mi pomáhá 
mé vzdělání chemika, protože vím, jaké in-
gredience spolu fungují a jaké ne. Když jsem 
do Čech přijela, nemohla jsem pracovat 
ve svém oboru, tak jsem začala vařit. Obor 
chemie mi sice chybí, ale říkám si, že celý 
náš organismus je vlastně chemie a vaření 
je alchymie, takže jsem u svého oboru svým 
způsobem zůstala – vždyť z dobrých pro-
duktů dobrou reakcí vytvářím dobré jídlo!

Jaké polévky patří u zákazníků mezi 
nejoblíbenější?
Nejvíce si objednávají boršč, protože ho 
znají, dále mou originální kuřecí s estra-
gonem, oblíbená je i dýňová. Ale žádná 
polévka nám nezůstává, každý den vaříme 
od každého druhu 15 až 20 litrů. Kolem 
třetí odpolední hodiny už dáváme čerstvé 
polévky, protože je prodáno. V poslední 
době jdou hodně na odbyt také bezlepko-
vé a veganské pokrmy bez mouky, mléka 
a smetany. Oblíbený je i vařený gruzín-
ský knedlík chinkali plněný masem a se 
šťávou. Dá se totiž jíst ráno, v poledne 
i večer a gruzínští muži ho mají obzlášť 
rádi na kocovinu. Proto také v Gruzii 
polévkárny otevírají už v šest ráno.

Jaký je největší rozdíl v českých a gruzín-
ských polévkách?
V Gruzii nevaříme polévky tak mastné, 
dáváme přednost lehčím polévkám. 
Neoceníme, když je v pokrmu hodně 
sádla, proto ho nenaleznete ani v našem 
boršči, zatímco v ruském, ukrajinském 
i českém ano. Naše varianty polévek jsou 
prostě zdravější, se spoustou zeleniny. 

Když nemáte ráda tuk a sádlo, chutná 
Vám vůbec česká kuchyně?
Českou kuchyni mám moc ráda, problém 
jen je, že už nikdo nevaří dobré jídlo jako 
od babičky. Jestli budu mít další restauraci, 
budu nabízet dvě tři menu zaměřená na tu 
dobrou, původní a kvalitní českou kuchyni, 
která už není moc často vidět a vaří se už 
jen na vesnicích. Šikovné české ruce udělají 
každé jídlo dobré. Hlavní je naučit kucha-
ře, aby vařili rádi a měli z práce radost. 
Je až s podivem, kolik profesionálních 
kuchařů nevaří rádo. Ale když nemáš rád 
svoji práci, jak chceš uvařit dobré jídlo?  

Je největším problémem sehnat kvalitní 
suroviny, stálé zákazníky, zodpovědný 
personál nebo boj s byrokracií? 
Jsem naprosto spokojená – měla jsem štěstí 
na lidi, máme vynikající dodavatele, se který-
mi spolupracuji už celé roky, v podniku pra-
cuje celá moje rodina, kamarádky a šikovné 
holky a všichni si pomáháme. Někdy se samo-
zřejmě hádáme a nadáváme, ale když člověk 
miluje, co dělá, a pracuje od srdce, je spoko-
jený. Nepotřebuji ani žádnou reklamu, věřím 
totiž, že je nejlepší, když si lidé o dobrém 
podniku řeknou sami mezi sebou, doporučí 
nás známým a kamarádům. Navíc Praha není 
moc velká a pověst se rychle šíří. Mnohokrát 
mi někdo říkal, že to jako cizinka budu mít 
při podnikání těžké, ale nikdy jsem neměla 
problémy s touto zemí, ani lidmi. Vždyť tady 
mám víc kamarádů Čechů než Gruzínců! 
I když domů z nostalgie jezdím často, týden 
tam mi stačí a už se těším zpátky do Čech. 
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Je čas:
Přes chladné počasí dodržovat 
pitný režim. Ideální je čaj 
ze zlatobýlu, z kopřiv nebo 
brusinková šťáva. 

Konzumovat potraviny bohaté 
na retinol. Najdeme ho 
v játrech, špenátu nebo karotce. 

Alespoň jednou si dopřát 
zabijačkové pochoutky, které 
vybírejte u prověřeného řezníka. 

Na svátek svatého Valentýna 
vyzkoušet se svou drahou 
polovičkou pokrmy obsahující 
afrodiziakální potraviny.

Rádce na nákup
Dotaz čtenářky: 
Často informujete o kontrolách 
potravin v obchodech. Zajímalo 
by mě, jestli se v tomto ohledu 
čeští výrobci a obchodníci oproti 
minulým letům zlepšují? 

Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce loni na svém serveru 
potravinynapranyri.cz zveřejnila 
seznam 653 nevyhovujících 
potravin, což je o 62 případů více 
než v roce 2014. Nejčastěji se 
mezi nevyhovujícími potravinami 
objevovalo víno, s velkým odstupem 
na druhém místě jsou masné výrobky, 
dále med a nealkoholické nápoje. 
Na webu jsou zveřejňovány potraviny 
nejakostní, falšované a nebezpečné. 
A právě posledně jmenovaných bylo 
v loňském roce nejvíce, a to 241.
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MÓDA VE STRAVOVÁNÍ
Vážená redakce,
sledoval jsem pečlivě váš seriál o alternativ-
ním stravování. Vím, že je to poslední dobou 
hodně populární věc, které se věnuje mnoho 
hlavně mladých lidí, ale připadá mi, že se jedná 
spíše o módu než o příklad hodný následování.
Ještě rozumím tomu, když někdo nechce kon-
zumovat maso z etických důvodů, to může být 
i věc svědomí, výchovy nebo náboženství, ale 
hledat v tom zdravotní přínos se mi moc ne-
zdá. Vždyť v mase jsou přece důležité živiny 
( jinak bychom snad zůstali vývojově býložrav-
ci), které tělu zkrátka chybějí a nedají se jinak 
přirozeně nahradit. Nebo když svou potravu 
omezím na ovoce či zeleninu, tak je tak jed-
notvárná, že to tělu prospívat nemůže.
Možná budu vypadat jako staromilec, ale 
podle mého názoru všechny tyto módy dříve 
nebo později skončí, tak jako se v historii mě-
nily ideály krásy. Pokud máme jídlo brát  jako 
něco, co tělu prospívá, tak se stejně prosadí 
letité zásady – jíst přiměřeně svému věku, tě-
lesné aktivitě a zdravotnímu stavu. Konzumo-
vat vyváženou stravu, tedy nebýt zamilovaný 
ani do bůčku, ale ani do rajčat nebo bulguru. 
A hlavně – jíst a nikoli žrát.

David Dohnal, Praha

CO ŠKODÍ DĚTEM? 
Dobrý den,
musím reagovat na letitou debatu o zákazu 
automatů na sladkosti a nápoje ve školách. Je 
to téma pro výživové odborníky, výchovné po-
radce, ministerstva školství i zdravotnictví, pro 
ředitele škol. Snad prostě pro každého, kdo se 
někdy prošel kolem školy a o sobě prohlašu-
je, jak to s dětmi myslí dobře. Prý stačí už jen 
sepsat prováděcí vyhlášku a všechno to může 
začít. Podle mě je to ale bouře ve sklenici vody 
a velký alibismus. 
Asi všichni se shodnou na tom, že přemíra cuk-
ru dětem školí. Tak jako přemíra tuku či soli 
nebo málo pohybu. Ale řešením má být, že za-
kážeme prodejní automaty na školních chod- 
bách? Co se tím jako změní? Začnou se děti 
rázem stravovat zdravěji v rodinách, získají 
potřebné návyky a informace?
Těžko. Když si nekoupí sladkosti, na které jsou 
zvyklé, ve škole, tak půjdou o pár metrů dál 
a peníze utratí za to samé zboží v trafice nebo 
fast foodu. Jediný rozdíl bude v tom, že se pro-
blém přesune za vrata škol, čímž pro výchovné 
pracovníky zřejmě přestane existovat.

Milada Horká, Kolín

Bylinka měsíce

Jednoletá bylinka nachází v našich 
kuchyních podobné upotřebení jako 
pažitka. Díky vysokému obsahu zdraví 
prospěšných látek a nenáročnosti při 
pěstování tvoří často základ přírodní 
domácí lékárny. Bylinka je ceněna hlavně 
pro vysoký obsah vitaminů, zejména C. 
Však byla také často přepravována 
na lodích jako prevence kurdějí. V kuchyni 
nejčastěji řeřichu využijete za syrova, 
do salátů a jako výborného partnera 
mléčných výrobků. Najemno nasekaná, 
smíchaná s tvarohem nebo žervé, bude 
tvořit jednoduchou pomazánku. Přidáte-li 
další oblíbené chutě a plátek celozrnného 
pečiva, získáte základ na chutnou 
a zdravou snídani.

Řeřicha setá

čtenářská dvoustrana

Leden
Napsali jste nám na FB

 Svět potravin: Vláda 
předloni v červenci schválila 
nařízení, díky němuž 
mohou ovoce dostávat žáci 

v přípravných třídách a děti v prvním 
až šestém ročníku základních škol. 
Ovoce a zelenina pro školáky, na které 
přispívají ministerstvo zemědělství 
a Evropská unie, by měly být nově ze 
40 % českého původu.

Jak chce vláda zabezpečit 40 % ovoce 
a zeleniny z ČR? To jako budou děti jíst 
např. v zimě syrové brambory, chroupat 
mrkev anebo jen jablka? To je zase a jen 
lobby českých zemědělců, kteří mají 
oproti ostatním neuvěřitelnou podporu 
a pořád jim to nestačí.

Svět potravin: Rozteklá čokoláda 
v létě se stane minulostí. Švýcarská 
společnost Barry Callebaut zahájila 
prodej čokolády, která může odolat 
teplotám až do 38 °C. 

Já jím čokoládu od 70 % výš. A v létě ji 
nikam po vedrech netahám, tak s tím 
problém nemám.
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Budou Velikonoce, zaostříme na vejce

Svoje chutě představí 
Zdeněk Pohlreich

Test másla: 
Vyplatí se kupovat ta dražší? 

Paříž a její bistra
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 22. února

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. 

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

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

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

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

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

  avíza o nebezpečných potravinách ihned poté,  
co jsou odhaleny kontrolou

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

  předplatné s dárkem
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fejeton

Ne že by mě to vyloženě deprimovalo, ale 
kdovíjak dobře mi to také nedělá. Svět s tím 
ale samozřejmě nestojí a nepadá. Existuje 
mnoho daleko zásadnějších záležitostí, které 
zeměkouli a její obyvatele ohrožují nesrov-
natelně víc. Toto je proti nim vlastně jen nepa-
trná kosmetická vada. 
Ale přece jenom…
Všímám si toho celý život. A čím jsem starší, tím 
víc mě to zaráží. A mám-li být upřímný, dokon-
ce i pohoršuje. Se lžící, ale hlavně s vidličkou 
a nožem, zacházejí lidé povětšinou naprosto 
špatně. Vždy, když se na to v nejrůznějších ty-
pech restauračních zařízení soustředím, žasnu. 
A říkám si, jak je možné, že celá řada strávníků 
netuší, jak se mají držet jednotlivé součásti 
příboru. Přitom se nezřídka jedná, myslím 
zevnějškem, o zdánlivé lvy a lvice salónů, o lidi, 
kteří si nepochybně žijí na vysoké noze a dávají 
to také rádi, až okázale, najevo. 
Je to už delší dobu, co jsem se na téma „ držení 
příboru“ rozhovořil s jedním známým, s nímž 
jsem se předtím také velmi dlouho neviděl. 
„ Mimochodem,“ řekl tehdy ten můj známý, 
„všiml sis, že lidi vůbec neumějí zacházet 
s příborem?“
Kápl mi tím vyloženě do noty. Už trochu 
umdlévající konverzace, ve které jsme předtím 
převážně vzpomínali na „staré dobré časy“, 
dostala nový impuls. 
„ No samozřejmě,“ odpověděl jsem nadšeně, 
„všiml. A všímám si toho pořád…“

„ Já tedy nejsem žádný Guth-Jarkovský,“ 
řekl můj známý, „ale věříš, že mi to někdy 
docela vadí? Držet vidličku a nůž v ruce jako 
podávky – to prostě musí o něčem svědčit. 
Přinejmenším o inteligenci dotyčného.“ 
Promluvil mi tím z duše. 
Osud to zařídil tak, že jsme se za nedlouhý 
čas ocitli na společné večeři, a to v následující 
sestavě: můj známý, jeho žena, moje žena 
a já. V debatě o tom, jak se drží příbor, jsme už 
nepokračovali. Alespoň ne slovně. Zato jsme 
měli ideální příležitost své znalosti, bohaté 
zkušenosti a kritické připomínky demonstrovat 
v praxi. A také si vzájemně své přednosti a ne-
dostatky přímo „v terénu“ porovnat.
To byla situace! Nejdřív jsem si myslel, že ze 
strany mého známého, a také jeho ženy, jde 
o jakousi úmyslnou mystifikaci. O záměrnou 
ukázku chybného, ba přímo skandálního 
stolování. Při pojídání polévky totiž oba 
mimo jiné ostošest srkali a měli přitom 
na stole ruce až po lokty. Ona byla nad 
svým talířem tak nakloněná, že ho téměř 
zalehla. Když jako první polévku se zjevnou 
chutí a zaujetím dojídala, nadzvedla talíř 
tak, že jej naklonila směrem od sebe. Potom 
zbytky polévky vyškrabovala špičkou lžíce ze 
vzdálenější strany talíře, navíc za hlasitého 
cinkání kovu o porcelán. Její manžel ji za ně-
kolik okamžiků naprosto stejným počínáním 
následoval. Chtěl jsem to okomentovat 
slovy, že jim děkujeme a že už té legrace či 

stolovací recese bylo dost. Že teď můžou jíst 
už zase normálně. 
Ještě že jsem pro jistotu mlčel. Říkal jsem si 
totiž, co kdyby… Co když to nebylo míněno 
jako humorná nadsázka?
Při hlavním jídle, nepamatuju si už, co si 
kdo z nás vybral, drželi oba nůž, a to velice 
uvědoměle, zespoda. Jako tužku. A také si tak 
krájeli maso. Vidličku s napíchnutým soustem 
si potom vkládali do pusy hroty vzhůru. 
Všiml jsem si také toho, že při jídle po očku 
pozorovali, jak si počínáme my. Manželka a já. 
A že si, pokud možno nenápadně, zároveň však 
docela čitelně, významnými pohledy dávali 
na srozuměnou, s jakými neandrtálci, kteří 
drží nůž shora a vidličku mají při dopravování 
jídla do úst otočenou hroty dolů, se to octli 
u jednoho stolu.
Zkrátka – oni i my jsme byli přesvědčeni, že 
se ta druhá dvojice dopouští, co se stolo-
vání týče, velice slušného faux pas. Pro nás 
jejich faux pas vyvrcholilo okamžikem, kdy 
manželka mého známého olízla jazykem 
nejprve vidličku a pak i nůž, na němž ještě 
byly zbytky tatarské omáčky. Právě proto 
si tu tatarskou omáčku ze všeho, co jsme 
tenkrát všichni čtyři měli při společné večeři 
na talířích, jako jedinou pamatuju. Patrně 
z vrozené pořádkumilovnosti a smyslu pro 
čistotu a pořádek nechtěla zanechat zbytky 
večeře na příboru, kterým jinak vládla stejně 
„ dokonale“ jako její manžel. 

O lžíci,  
vidličce 
a noži

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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Poctivé české suroviny
a výjimečná chuť

se nemění

pažitka

bez příchuti

laktóza < 0,01%

křen šunka nivačesnek
a jarní cibulka


