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Ledové víno 
 je skvost

Zdeněk Pohlreich 
Vyhlášený kuchař si ve chvílích pohody dopřeje sklenku 
kvalitního vína a při práci se rád osvěží minerálkou.

Pařížská bistra  
mají styl

Kohouti a slepice  
 na dvorku

Dvě třetiny nápojových  
automatů klamou

Test: 
   Nejlevnější 
       máslo 
               je nejlepší
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

Správná odpověď byla a) Clubcard
 
Na dárek se mohou těšit:

Lucie Urbanová, Praha 11 
Eva Vacková, Jablonné nad Orlicí 
Pavlína Růžičková, Vír

Velikonoce nás letos čekají už na konci března, a tak 
je třeba pomalu přemýšlet, co nadělit malým i velkým 
koledníkům. Pokud je chcete odměnit skutečně 
královsky, vsaďte třeba na čokoládové delikatesy 
z prémiové řady Tesco finest*. Vybírat můžete 
nejen z klasických tabulkových čokolád z různých 
koutů světa, ale také z široké nabídky exkluzivních 
bonboniér a pralinek. Vše s originálními recepturami 
a garantovaným původem surovin.

Balíček čokolád z prémiové řady Tesco finest* vyhrají tři čtenáři, 
kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:

Co můžete sbírat spolu s celou rodinou v aktuální věrnostní kampani 
DC Super Heroes v obchodech Tesco?
a) Porcelánové nádobí   b) Plyšová vejce   c) Cestovní zavazadla
Nápovědu hledejte na dcsuperheroes.itesco.cz

Velikonoční nadílka s řadou Tesco finest*

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.

Březen, první jarní měsíc, rozhodně patří 
k těm nejmilejším. Do svých jarních jídelníčků 
začínáme zařazovat méně tučných jídel 
a orientujeme se spíš na čerstvou zeleninu, 
na různé úpravy salátů a zeleninových příloh 
k jídlům. Rady a doporučení, jak si připravit 
svěží menu, najdete na našem webu. 
A můžete zkusit i nové kombinace.

Letos oslavíme velikonoční svátky už v březnu, 
a tak je nejvyšší čas přemýšlet o tom, 
co dobrého si pro sebe a svoje blízké na sváteční 
stůl připravíme. Ideálním řešením mohou být 
potravinové balíčky, jejichž nabídku najdete 
na našem webu.

Receptů na dobrá, tradiční i netradiční 
jídla jsou tisíce. My pro vás ale máme 
recepty výjimečné. Třeba takové mačkané 
bramborové knedlíky. Kdo jednou zkusí, 
už nechce jiné.

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

s novým jarem, které se kvapem blíží, jsme plni optimismu 
a očekávání krásných prosluněných dnů. Nastává čas 
nové úrody, nových chutí a věřím, že i příjemných 
gastronomických zážitků. 
Velikonoce jsou letos už koncem března, a tak jsme se i my 
v redakci věnovali tomuto křesťanskému svátku. Předně 
jsou to vajíčka, která k Velikonocům patří, téma tedy bylo 
jasné: Jak je to s konzumací vajec doopravdy a platí vžité 
mýty? O chovu slepic jsme hovořili s chovatelem drůbeže 
z Podkrkonoší Miroslavem Hertlem a nabízíme i kulinářské 
náměty na velikonoční stůl, včetně tipů na úpravu 
jehněčího masa. 
S potravinovou policií jsme se tentokrát vydali za nápojovými automaty. Potkáváme 
je skoro na každém kroku a jsou většinou na kávu. Hned na začátku našeho pátrání 
po kvalitě kávy a čokolády, které automaty ve velkém nabízejí, nás trochu zmrazila 
zpráva Státní zemědělské a potravinářské inspekce z poloviny prosince minulého 
roku. Zní takto: Více než dvě třetiny provozovatelů nápojových automatů při prodeji 
klamou. Jistotu jsme ale přece jenom našli a těší nás. Jsou to mlékomaty a vínomaty. 
Tam jsou produkty pečlivě ošetřovány a pod neustálou kontrolou.
Konstatování, že není máslo jako máslo, jsme už všichni vyslovili jistě nesčíslněkrát. 
My v redakci naposledy, když jsme viděli výsledky testu. Vyplývá z nich, že nejlevnější 
máslo je nejlepší.
Pařížská bistra jsou dalším a velmi svižným námětem březnového čísla, stejně tak 
recept na skvělé mačkané bramborové knedlíky. 

Šťastné jarní dny přeje
Táňa Pikartová, editorka

www.svetpotravin.cz 3

13393_inz_tvaroh_pomazanky_A4.indd   1 02.10.13   11:16



obsah

www.svetpotravin.cz4

34  příběh piva  
Mít tak svoji pípu...

38  chutě slavných 
Zdeněk Pohlreich

46  dobrodružství v kuchyni  
Mačkané bramborové knedlíky

48  čtenářská dvoustrana  
Dopisy čtenářů/Dárky pro předplatitele

50  fejeton 
Jak jsme přišli o zabijačku

5 kalendárium

 6  novinky na trhu 
Jeden box, různé chutě 
Káva a čokoláda

7  co se kde šustne 
Dobroty z regionů v Praze 
Jiné značení piva

10  palec nahoru, palec dolů 
Čerstvá zelenina pro zdraví 
Bonbony za jídlo

11  zaostřeno 
Vejce k jaru patří

16  potraviny a nemoci 
Cukrovka je tichý zabiják

19  testovali jsme pro vás 
Které máslo je nejlepší?

24  rozhovor 
Včelařům vládne žena

26  téma měsíce 
Ledové potěšení z moravských vinic

28  co byste měli vědět  
Přivítejte jaro jehněčím masem

30  navštívili jsme 
Učíme vařit české muže

32  připravte si doma 
Tradiční Velikonoce na domácím stole

Másla
Splňují vše, co jim předpisy nařizují. 
Navíc i dobře chutnají.

22  

Zdeněk Pohlreich: 
„Jídlo v naší 
rodině neřešíme.“

38  
Francouzská 
bistra  
mají styl

43  



Přečtěte si
Jídlem proti rakovině
Průměrně jednomu člověku 
ze tří je v dnešní době diagnos-
tikována rakovina. Tato ne-
příjemná zpráva ovlivní život 
nejen nemocného, ale i jeho 
rodiny. Způsobí mu množství 
duševních, emočních i těles-
ných obtíží. Mezi ně se řadí 
hlavně změny tělesné váhy 
a fungování zažívacího systé-
mu, nechuť k jídlu, ztrácí se 
schopnosti ji vnímat, nemoc-
ný má těžkosti s polykáním.
Pozitivní, zdravá strava výrazně pomáhá k udržení tělesné 
i duševní síly. Tato kuchařka chce usnadnit vaření všem, kte-
ří se s touto nemocí v jakékoli formě potýkají, pomúže jim 
mít z jídla potěšení a současně je podpoří a nabídne užiteč-
né rady. Všechny recepty prověřila renomovaná dietoložka 
Dr. Clare Shawová, PhD RD, nutriční konzultantka předního 
londýnského onkologického centra Royal Marsden, které se 
specializuje na diagnostiku, léčbu a péči stejně jako na vzdě-
lávání a výzkum. Vydává Mladá fronta za 399 Kč.

Domácí řeznická kuchařka
Tradiční recepty z vepřového, 
hovězího a skopového masa. 
Klobásky, jitrnice, jelítka, 
ovárek a tlačenka…. Pár-
ky, salámy, paštiky, domácí 
konzervy... Milujete klasické 
domácí zabijačkové výrobky? 
Připravte si je sami! Kniha je 
plná návodů, jak si jednodu-
še vyrobit vše, na co máte 
chuť. A pokud budete chtít, 
podle této knihy můžete ak-
tivně pomáhat řezníkovi při 
opravdové zabijačce. Navíc 
i kapitola o tom, jak si postavit udírnu, nebo vychytané a léty 
prověřené zabijačkové recepty. Recepty vyzkoušel a připravil 
Josef  Dušátko. Knížka vychází ve vydavatelství CPRESS, 
cena 299 Kč.

Od pondělí do pátku 2
Jde o pokračování úspěšné 
kuchařky, v níž se dozvíte, 
jak snadno a rychle připra-
vit večeře na každý den jen 
do třiceti minut. Nechte se 
inspirovat šéfredaktorkou 
časopisu F.O.O.D. Janou 
Vašákovou, která je osobně 
navařila a otestovala na své 
rodině. V kuchařce Od pon-
dělí do pátku 2 vás čeká  
sedmdesát sezonních recep-
tů připravených z ingredi-
encí dostupných na našem 
trhu. Právě jednoduchost 
jídla a zároveň pestrost v chuti může přinést fantazii do vaší 
každodenní kuchyně. Vydala Mladá fronta za 299 Kč.
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Jihočeské slavnosti vína 18. – 19. března
Letos už druhé vinné slavnosti přilákají 
Jihočechy na degustace vín od malých 
a středních vinařů, převážně z oblasti jižní 
Moravy. Budou nabízet jak klasická, tak 
speciální vína, včetně slámových.

Mandloně a vína 19. března

kalendárium

Moravské uzené na Veveří 6. března
Nejlepší a nejvyhlášenější uzenáři z celé Moravy 
připomenou návštěvníkům na hradě Veveří 
během Slavností moravského uzeného, jak 
má správně chutnat tato moravská specialita. 
O nejlepší uzené se bude také soutěžit 
a součástí tradiční akce bude samozřejmě 
i typická moravská zabijačka. Řezničtí mistři 
také poradí, jak správně upravit maso na uzení.

První mezinárodní sraz food trucků v České 
republice  bude v Praze na smíchovské 
náplavce. Během jedinečného setkání 
občerstvovacích restaurací na čtyřech kolech, 
které má v České republice premiéru, budou 
návštěvníci ochutnávat speciality z nabídky 
těchto netradičních gastro stánků, food 
trucků. Přijedou jak restaurované staré vozy, 
tak moderní, barevně pomalované nebo 
dokonce bláznivě nasvícené. Prezentovat se 
budou i občerstvovací tříkolky.

Food Truck Show 5. března 

4. a 5. březnaZnovínský košt vín
Ochutnávka ročníkových vín, pozdních 
sběrů, výběrů, ledových vín, úspěšných 
vín na tuzemských i světových výstavách 
či archivních i unikátních vín se uskuteční 
v prostorách štukových sálů Louckého 
kláštera ve Znojmě. Oba podvečery 
zpříjemní cimbálová muzika.

Velikonoce v Praze 12. března – 4. dubna
Jako každý rok i letos se uskuteční na pražském 
Staroměstském náměstí tradiční podívaná. 
Návštěvníci tady denně od 10 do 22 hodin najdou 
kromě velikonočních dekorací také spousty 
výborného jídla, jako jsou mazance nebo jidáše, 
i nápoje v čele se zeleným pivem, které k těmto 
jarním svátkům patří.

V Hustopečích bude velkým lákadlem 
především víno a největší mandloňový sad 
ve střední Evropě, také mandlové speciality 
v místních restauracích a krásný výhled 
z Mandloňové rozhledny do rozkvetlých korun 
mandloňového háje. Tam se návštěvníci 
dostanou po Mandloňové stezce na koňských 
povozech. Na programu je rovněž kulinářská 
show, soutěž o nejlepší mandlový recept 
nebo O Zlatou mandli.
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Spolupráce ve třech
Potravinářské podniky na Valašsku – Mlékárna Valašské Meziří-
čí, Likérka Rudolf Jelínek a MP Krásno, výrobce uzenin, vsadily 
na spolupráci v prezentaci nejen svých výrobků, ale také Va-
lašska. Produkty všech tří výrobců, tedy mléka, jogurtů i kefírů, 

vyhlášených párků, klobás i tlačenek 
a slivovic s nejrůznějšími příchutě-

mi, k Valašsku neodmyslitelně 
patří. To proto, že zde vyrábějí 
svoje produkty z místních re-
gionálních surovin.

Jeden box, různé chutě
Boxy Šmakujto obsahují vybrané netradiční kvalitní a poctivé produkty 
menších českých i zahraničních regionálních výrobců. Každý měsíc 
zákazník dostane balíček, který obsahuje pět až sedm prvotřídních 
specialit, které zaručí skvělý gurmánský zážitek. Jsou to například 
marmelády, sušená rajčata, oleje nebo směs různých kulinářských 
ingrediencí. Součástí každého boxu jsou i brožury, v nichž si majitel 
balíčku může přečíst příběh jednotlivých produktů a jejich výrobců. 
Vedlejší motivací zážitkové služby Šmakujto je podpora a šíření 
povědomí právě o méně známých regionálních výrobcích. Voleny 
jsou často produkty typické pro 
konkrétní zemi či region a nikdy se 
nestane, že by zákazníkovi přišel 
dvakrát po sobě stejný balíček.  
Cena jednoho boxu je 599 Kč, 
poštovné po celé ČR je zdarma.

Jedinečné Tiramisu Latte
Spojení jemného mascarpone, křehkého piškotu, 
jemného mandlového likéru amaretto 
a samozřejmě šálku výborné kávy je 
novinkou v kavárnách Costa Coffee 
nejen v Praze. Vychutnat si tuto 
lahůdku můžete také v kavárnách 
v Liberci, Plzni, Teplicích, Ostravě 
i Pardubicích. 
Lahodné nadýchané Tiramisu Latte 
s bohatě napěněným mlékem ko-
runuje čepice poctivé 
šlehačky s kakaovou 
posypkou. Jeden 
šálek Tiramisu 
Latte stojí 80 Kč.

Káva a čokoláda
Lákavou kombinaci dvou oblíbených ingrediencí kávy a čokolá-
dy představují nové tyčinky Twix, v nichž tradiční spojení dostá-
vá úplně nový rozměr. Čokoládové tyčinky totiž obsahují kromě 
oblíbeného karamelu i křupavou sušenku. 
Čokoládová tyčinka Twix, 
která je díky své chuti vel-
mi vhodným doplňkem 
k šálku kávy, tak spo-
juje hned tři oblíbené 
ingredience.

Nový gejzír chutí
Pražské vyhlášené pekařství a cukrářství  Petite France Boulan-
gerie & Patisserie má pro své gurmány sladko-slané makronky 
dochucené slaným karamelem a lupínky pravé mořské soli. Dopl-
ňuje je bílá či tmavá čokoláda, banánové a kaštanové pyré a ara-

šídový krém. Sladké opojení podtr-
žené špetkou mořské soli je opravdu 
báječnou kombinací. Existuje i mezi-
národní den makronek, který si mi-
lovníci tohoto dezertu připomínají 
vždy 20. března. Makronky se prodá-
vají jednotlivě, jedna stojí 35 Kč.

Nový ročník vín z Pálavy
Nejlepší viniční tratě, celoroční poctivá 
práce ve vinicích, stejně jako preciznost 
ve sklepě a skvělá vína. Nová vína roč-
níku 2014 z oblíbeného jihomoravského 
vinařství Reisten jsou právě připravena 
k ochutnávání. Milovníci dobrých vín se 
mohou těšit na velmi povedený vlašský ry-
zlink či sauvignon, tedy na vína, která mají 
pro vinařství Reisten typickou mineralitu 
a šťavnatost.

Rodina Březňákova je kompletní
Přibyl poslední člen, který je u pivařů vždy populární. Je to jedenáctka, 
kterou značka Březňák představuje stylově, a to jako pivo „na oslavu 
hrdinů ze staré školy“. První várka velkobřezeňské 11 zrála v ležáckých 

sklepích už v listopadu loňského roku. Stejně 
jako všechna ostatní piva z portfolia Březňák se 
i jedenáctka vaří v malebném historickém pivovaru 
a kvasí v otevřených kádích na spilce. Výsledkem 
je prvotřídní pivo v oroseném půllitru s panem 
Cibichem, který se usmívá na každého hosta v jeho 
oblíbené restauraci.

novinky na trhu
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Kuřecí bez éček
Drůbežářský závod Klatovy, který je druhým největším 
zpracovatelem kuřecího masa a výrobcem uzenin z kuřecího masa 

v České republice, se na výrobu potravin 
bez nežádoucích látek, které zdraví 

člověka neprospívají, specializuje. 
Do EXTRA řady těchto výrobků 
přibyla například Kuřecí šunka 

bez E, Kuřecí šunkový salám 
EXTRA bez E, Kuřecí párky 
libové EXTRA bez E či Kuřecí 

klobása EXTRA bez E.

www.svetpotravin.cz6
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Tradiční a oblíbený festival originálních českých výrobků s příznačným názvem Novoměstský kra-
jáč představí 5. března v Praze na Novoměstské radnici jak šikovné řemeslníky, tak i výrobce potravin 
i nápojů, držitele regionálních značek z celé republiky. Řemeslníci a farmáři přivezou osobně  svoje 
originální výrobky, které vznikají s úctou k tradici a zároveň s ohledem na požadavky moderní doby. 
Novinkou jarního Krajáče bude workshop pečení domácího chleba. Připraven je také doprovodný 
hudební program, kreativní dílny pro děti i pro dospělé. Krajáč pořádá Novoměstská radnice ve spo-
lupráci s Asociací regionálních značek. Akce je zdarma a vhodná pro celou rodinu.

Dobroty z regionů v Praze

Renesanční zámek, který je zapsaný na seznamu UNESCO, připravil pro svoje návštěvníky výjimečné 
gastronomické prohlídky, při nichž se dozvědí mnohá tajemství ze zámecké kuchyně. V nové sezóně 
se bude hodně mluvit například o vánočce a cukru. Sladká pletená pochoutka nebyla jenom 
pokrmem pro prince a princezny, ale sloužila také jako platidlo a pro kuchaře byla součástí výplaty. 
S cukrem se, vzhledem k jeho ceně, šetřilo. Nepoužíval se tak běžně jako dnes, a proto kávu zdejší 
kuchaři dochucovali různým kořením, nejčastěji to byly kardamon, skořice nebo muškátový oříšek. 
Pro potěchu oka zdobili šálky s čajem broskvovým květem.

Gastronomické prohlídky na Litomyšlském zámku

Spotřebitelské chování se mění, lidé víc dbají na zdravý životní styl, důsledně kontrolují 
složení výrobků a kladou důraz na kvalitu. Společnost Tesco jim vychází vstříc a sorti-
ment speciálních potravin neustále doplňuje. Ten v současné době zahrnuje více než 
700 produktů, mezi něž patří aktuálně devadesát novinek. Jsou to například proteinové 
tyčinky, shirataki těstoviny, proteinové těstoviny, preclíky, luštěniny nebo veganské 
tapenády a snacky. Jde hlavně o výrobky bez přidaného cukru, lepku, bez laktózy či 
s označením racio.

Speciální produkty v Tescu
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Ambicí největšího potravinového trhu na Moravě je každých čtrnáct dní přinášet 
spotřebitelům nejlepší regionální produkty místních farmářů. Trh se koná v Brně 
v unikátním industriálním prostoru Malé Ameriky. Provozovatelé FoodParku myslí při 
pořádání potravinových trhů nejen na potřeby běžných spotřebitelů, ale také na lidi, 
kteří kvůli svým nemocem nemohou jíst všechno. A tak si tady vyberou diabetici i lidé 
s bezlepkovou dietou nebo ti, které trápí celiakie. Svoje výrobky najdou na trzích 
i čokoholici, milovníci raw i vyznavači pozdních snídaní či obědů. Každý si tu vybere 
podle chuti.

FoodPark přináší novou tradici

Nová označení se mají týkat jedenácti- a dvanáctistupňových piv a označení 
ležák má být už jenom pivní styl. Z ležáků tedy budou tzv. plná piva. O této změně 
ve značení piv přemýšlí ministerstvo zemědělství. Piva nad 13 stupňů by se pak neo-
značovala jako speciální, ale jako silná piva. Změnu si přejí například minipivovary, 
protože je dosavadní značení svazovalo. Podle prezidenta Českomoravského svazu 
minipivovarů Jana Šuráně se v současnosti značí jako ležák i svrchně kvašená piva 
či piva pšeničná. Nové značení piv by mohla přinést nová vyhláška, která bude platit 
od července letošního roku.

Jiné značení piva

www.svetpotravin.cz 7
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Špatná zpráva pro pouliční konzumenty 
kávy se skrývá v informaci Státní země-
dělské a potravinářské inspekce (SZPI) 
z poloviny prosince minulého roku. Zní 
takto: Více než dvě třetiny provozovatelů 
nápojových automatů při prodeji klamou. 

Problém hlavně v obsahu nápojů
Kontroloři SZPI zjistili, že provozovatelé 
nejčastěji klamavě označovali instantní 
teplé nápoje názvem „čokoláda“, aniž by 
použili odpovídající suroviny. K přípravě 
nápoje s označením čokoláda je třeba 
použít směsi s obsahem kakaového prášku 
minimálně 25 %. A toto legislativní na-
řízení porušilo 34 ze 47 kontrolovaných 
provozovatelů nápojových automatů. 
„Inspektoři také odhalili používání směsí 
s mnohem nižším než požadovaným 
obsahem kakaového prášku, ve většině 
případů se obsah kakaa ve směsi pohyboval 
od 6 do 15 %. Podobná zjištění inspektoři 
konstatovali i u označení příměsí nápojů 
‚mléko‘ nebo ‚s mlékem‘. Zde kontrola 
obsahu směsí prokázala, že ve většině 
případů provozovatelé použili namísto 
deklarovaného mléka instantní náhrady 
s mléčnými bílkovinami, laktózou,“ komen-
tuje Mgr. Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI.
S provozovateli, které inspektoři načapali 
při šizení, zahájí SZPI správní řízení. Inspek-
toři také prověřují vyznačení alergenních 
látek, čistotu automatů, nastavení systému 
sanitace a používání materiálů vhodných 
pro styk s potravinou. Celkem šest provo-
zovatelů nemělo alergenní látky vyznače-
ny vůbec, u dvanácti provozovatelů SZPI 
zjistila vyznačení alergenů s nedostatky.

 Rizika pouličních kávových automatů
Základní faktory ovlivňující provoz ká-
vových automatů spočívají v přívodu 
vody a její kvalitě, dodržování základních 
hygienických norem, technických mož-
nostech a připojení k elektřině na místě, 
kde stojí. A když stojí na ulici v mrazu, 
kávička z nich určitě kvalitní není.
„Na ulici bychom si také měli dát pozor na au-
tomat, který není připojen na vodovodní řad. 
Většinou to znamená, že je na kávovaru malá 

Nejvíc nápojových automatů 
je na veřejných prostranstvích, 
nádražích, v nemocnicích, 
na ulicích a nejčastěji jsou 
na kávu. Mnohé, bohužel, 
nabízejí tento nápoj v 
pochybné kvalitě. Minimum 
je mlékomatů a ještě 
méně vínomatů.

Nápojové 
 automaty. 
 Máme se bát?

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock
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výtoč a tím pádem tam voda zůstává dlouho 
v zásobníku, takže její kvalita je ke konci 
dobrání samozřejmě pochybná. Tyto auto-
maty jsou méně navštěvované techniky, tudíž 
čistota a hygiena kávovaru jsou problematic-
ké. Dnešní zákazníci i ti, kteří si kupují kávu 
z automatů, se zaměřují spíše na kvalitu, takže 
dávají přednost kávovarům na kávu zrnko-
vou než instantní. Setkáváme se dost často 
s tím, že zákazník hodí minci do kávovaru 
a poslouchá, zda kávovar kávu čerstvě mele,“ 
připomíná Ing. Petra Knapová  ze společnosti 
Segafredo Zanetti ČR a doplňuje současný 
trend: „Odchod od instantní kávy k zrnkové je 
zřetelný. Moderní automaty ji už umějí zpra-
covávat. Kávové automaty svou budoucnost 
určitě mají, jako všechna rychlá občerstvení, je 
jenom nutné vyřešit jejich vhodné umístění.“ 
„Hovoříme-li o automatech na ulici,“ dopl-
ňuje Aleš Fránek, Business Unit Manager ze 
společnosti Costa Coffee & Costa Expres, „tak 
zde považuji za významnější riziko kvalitu 
použitých surovin. Troufnu si říci, že v 99 % 
všech volně stojících samoobslužných auto-
matů jsou nápoje připravovány z instantních, 
zpravidla granulovaných surovin. Zkuste si 
tedy představit mléko v prášku, granulova-
nou kávu. Pokud zákazník vezme v potaz 
kvalitu přípravy, suroviny, objem nápoje 
a výsledný produkt, tak tato káva rozhodně 

nestojí ani za těch obvyklých dvacet korun.“ 
K rizikům můžeme připočítat i fakt, že 
u značkového automatu může být kvalita 
výsledného produktu negativně ovlivně-
na obsluhou tohoto stroje, která může 
zanedbat doplňování zásobníků správný-
mi ingrediencemi, jeho základní údržbu, 
čištění a obecně starost o hladký provoz.

Přímá cesta mléka ke spotřebiteli
Jiná je situace u mlékomatů. Mléko je 
na farmě pouze kvalitně podojeno a rychle 
zchlazeno. Automaty jsou zásobovány 
pomocí výměnných nerezových tanků 
o objemu 200 l, které se vozí v klimatizova-
ném autě, a proto nedochází k výraznější 
změně teploty při transportu. V automatech, 
z nichž se mléko po doplnění prodává ma-
ximálně 24 hodin, je uchováváno při teplotě 
okolo 4 °C. Pokud se neprodá, farmáři ho 
odvezou a automat doplní čerstvým mlékem. 
Mlékomat má také svoji bezpečnostní 
pojistku, pokud  by teplota mléka stoupla 
v automatu nad 8 °C, ihned se zablokuje.

Farmáři dbají na kvalitu i čistotu
Podmínky pro provozování mlékových 
automatů jsou velmi přísné. „Z pohle-
du ochrany veřejného zdraví je v centru 
pozornosti bezpečnost a zdravotní nezá-

vadnost nápoje. Je nutné, aby nabízené 
mléko pocházelo ze zdravého a registrova-
ného chovu, který je pod stálou veterinární 
kontrolou. K prodeji mléka musí být vydán 
souhlas krajské veterinární správy, která 
prověřuje, zda nápoj splňuje požadavky 
na jeho bezpečnost,“ připomíná hlavní 
hygienik České republiky Vladimír Valenta.
V současné době již na všech automa-
tech visí upozornění o tom, že mléko 
je nutné před použitím převařit. 
K tomu, abychom se takovému problé-
mu vyhnuli, je potřeba zásadně  přijmout 
zásadu, že se syrovým mlékem musíme 
nakládat stejně jako se syrovým masem. 
Pokud možno ho tedy co nejrychleji odvézt 
domů, dát do lednice a spotřebovat do dvou 
dnů. Předtím ještě samozřejmě převařit 
a zchladit. A hlavně láhev, v níž jsme ho 
přinesli, můžeme použít znovu jen tehdy, 
když jsme ji pečlivě vymyli horkou vodou.

 Vínomatů je u nás poskrovku
Vínomaty na ulici nenajdeme, jsou výhradně 
součástí vinařství nebo jejich kamenných 
obchodů. Je pravdou, že v České republice 
se jedná o nový typ prodeje vína, který je 
ale v zahraničí běžný. Pravidla pro pro-
vozování vínomatů jsou jasná a vinaři je 
do puntíku dodržují. Přece nebudou sami 
proti sobě. Viditelně jsou na vínomatu 
označeny výrobek, šarže, kategorie, cena. 
„Automat je výborný doplněk do prodejny, 
kdy si zákazník může načepovat víno i mimo 
otevírací dobu. Automat vydá víno pouze 
po předešlém skenu občanského průkazu 
či pasu jako prokázání patřičného věku 
konzumenta,“ říká Ing. Radim Heča, jedna-
tel a generální ředitel společnosti Pavlovín, 
Vinařství Velké Pavlovice, a doplňuje: „Rizika 
pro narušení jakosti vína jsou minimální. 
Automat má totiž své stálé chlazení na po-
žadovanou teplotu a po každém výdeji vína 
se sám vypláchne, má také nainstalované 
UV záření pro sterilní prostředí. Splňuje ty 
nejnáročnější hygienické podmínky a navíc 
výhodou tohoto prodeje je to, že pro pan-
čování není prostor a nedochází ke krácení 
DPH. Za obsah zodpovídá vždy vinařství.“ 

potravinová policie

Cílem projektu Bílé plus, na kterém dlouhodobě spolupracují odborníci 
s dlouholetými zkušenostmi z výzkumu mléka nebo výživového poradenství 
a který podporuje Agrární komora České republiky, je zvýšit spotřebu mléka 
a mléčných výrobků v České republice. Také o něm jsme si povídali s výživovou 
poradkyní PhDr. Karolínou Hlavatou, Ph.D.
Je vhodné čepovat mléko z automatu? 
Určitě ano, mléko z mlékomatů se vyplatí zejména lidem, kteří si sami vyrábějí máslo, jogur-
ty a další mléčné výrobky. Je to mléko přímo od krávy s neupravenou tučností, proto jej řada 
lidí vnímá jako nešizené, chutnější a zdravější než mléko z lahve nebo v tetrapakovém obale. 
Tuk je totiž jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje chutnost mléka. V zájmu zdraví 
srdce a cév bychom to však se živočišnými tuky neměli přehánět, a pokud konzumujeme 
plnotučné mléčné výrobky, měli bychom ubrat na tuku u masa a zcela vypustit z jídelníčku 
tučné uzeniny.

Kde jsou rizika kvality mléka z mlékomatu? 
Kvalita mléka závisí na kvalitě chovu dojnic, hygieně dojení a manipulace s mlékem. U syro-
vého mléka je určité riziko přítomnosti vyššího množství patogenních bakterií.

Jaká jsou pravidla pro provozování mlékomatů? 
Provozovatel musí splňovat veškeré hygienické požadavky stanovené příslušnými předpisy, 
přičemž kontrolu má na starost Státní veterinární správa. Chovatel může v malých množ-
stvích prodávat se souhlasem krajské veterinární správy syrové mléko v místě výroby nebo 
prostřednictvím prodejního automatu přímo konečnému spotřebiteli pro spotřebu v jeho 
domácnosti. Předmětem přímého prodeje syrového mléka může být pouze syrové mléko, 
které pochází od zdravého zvířete.

Jistě tady platí evropská legislativa. 
Ano, hygienické požadavky na výrobu syrového mléka, požadavky na prostory a vybavení, 
na hygienu během dojení, sběru a přepravy a na hygienu personálu stanovené evropskými 
předpisy platí pro hospodářství, z něhož pochází syrové mléko, které je předmětem přímého 
prodeje. V případě přímého prodeje syrového mléka prostřednictvím prodejního automatu 
musí být na viditelném místě na prodejním automatu umístěno upozornění „Syrové mléko, 
před použitím tepelně opracovat nebo pasterovat“.

JE BEZPEČNÉ NAČEPOVAT SI MLÉKO?
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Čerstvá zelenina 
pro zdraví 
Cibulka, pórek a pažitka dodají jarní kuchyni 
tu správnou chuť. Stačí jimi posypat třeba 
chleba s máslem, přidat je do pomazánek 
z tvarohu a lučiny nebo do polévky. Může se 
hodit i pažitková omáčka – na másle podusí-
te nakrájený pórek s kouskem citronové kůry, 
zalijete vývarem a lehce zahustíte jíškou. 
Osolíte, povaříte, přecedíte, přidáte pokráje-
nou pažitku a je hotovo. Výborná je i čerstvá 
jarní mrkev, sladká, šťavnatá. Nastrouhaná, 
zakápnutá citronovou šťávou a přislazená 
nejlépe medem je skvělou svačinkou. Také 
mladé kedlubny udělají v jídelníčku příjem-
nou změnu. Mají jemnou chuť, vynikající je 
například kedlubnové zelí nebo salát z jemně 
nastrouhaných kedluben s ořechy.

Plýtvání potravin 
je žhavé téma 
Všechny vyhozené potraviny by podle ini-
ciativy Save Food mohly nasytit miliardu 
lidí. Jen v České republice vyprodukujeme 
ročně podle údajů OSN až 729000 tun po-
travinového odpadu. V zemích Evropské 
unie je to ročně téměř 100 milionů tun. 
Každý z nás vyhodí během roku zhruba 
až 180 kg potravin. Plýtvá se nejen v do-
mácnostech, ale také při výrobě potravin, 
u zpracovatelů, dodavatelů i obchodní-
ků. S vyhozeným jídlem navíc plýtváme 
i energií, prací, vodou i půdou. A to ještě 
není všechno. Velká část vyhozeného jídla 
končí na skládkách, čímž se tvoří metan, 
skleníkový plyn, který přispívá ke klima-
tickým změnám.

Maďarský Tokaj 
nebude v plastu
Samospráva města Tokaj, nejznámější 
vinařské oblasti v Maďarsku, chce chrá-
nit kvalitu tokajského vína a rozhodla 
se proto k razantnímu kroku. Zakázala 
prodej tokajského v plastových lahvích. 
Rozhodnutí ztvrzuje a konkretizuje měst-
ská vyhláška, která zakazuje prodej nebo 
zobrazování tokajského vína v plasto-
vých lahvích na veřejnosti a v městských 
prostorách. Za porušení vyhlášky bude 
město hříšníky pokutovat. Připomeňme, 
že Tokaj je proslavená produkcí vína, 
pěstuje a zpracovává se tady od středo-
věku. Tokajská vinařská oblast je od roku 
2002 zapsána na seznam světového dě-
dictví UNESCO.

Sýry a víno 
v dokonalé souhře
Zásadou vhodného spárování je, aby 
víno podtrhlo chuť sýru. K mladým, měk-
kým sýrům, které mají jemnou a mléč-
nou chuť, se hodí lehká svěží vína typu 
Sauvignon Blanc, Riesling nebo Veltlín-
ské zelené. Vhodná jsou i suchá a ovocná 
rosé nebo šťavnatá ovocná červená vína. 
Sýr zraje stejně jako víno. K vyzrálému 
sýru proto volíme vyzrálé víno, například 
burgunský Pinot Noir, Frankovku nebo 
André. Za vyzkoušení stojí také kombina-
ce sýrů typu brie, například hermelínu, 
s Rulandským modrým nebo Chardon-
nay, které chuť sýra s ušlechtilou plísní 
nádherně podtrhnou.

Bonbóny  
za jídlo 
Nejspíš tu okřídlenou větu známe všichni: 
„Když to spapáš, dostaneš bonbónek, zmrzlin-
ku,“ …. atd. Pro výživu dítěte je to ale špatně. 
Není vhodné, aby jedlo za odměnu. Naopak už 
od malička je dobré dodržovat v jídle dětí i ro-
diny pravidelnost a mezi jídly dopřát žaludku 
čas na strávení. V tomto mezidobí  by už dítě 
nemělo nic jíst, hlavně ne sladkosti a různé 
laskominy, ani pít přeslazené nápoje. Pokud 
se, jak se trefně říká, natláská, pak se trávení 
přibrzdí a současně se nenastartuje správně 
jeho chuť k jídlu, když to bude potřeba. K za-
kousnutí, pokud má mezi jídly hlad, jsou vhod-
né potraviny, které se rychle tráví, především 
ovoce a zelenina. Pokud se jídelníček dítěte 
začne často a pravidelně doplňovat sladkost-
mi, přestane mít na další jídlo chuť.

Palmový tuk 
v potravinách  
Palmový tuk škodí našemu zdraví. Výrob-
ci ho přidávají do hotových výrobků, je ale 
také v surovinách, jako jsou margaríny, které 
běžně používáme v naší kuchyni. Palmový 
tuk obsahuje velké množství nasycených 
mastných kyselin, které náš metabolizmus 
v játrech přeměňuje na cholesterol. Výrobci 
během výrobního procesu palmový tuk ještě 
ztužují, aby oddálili jeho rozpouštění. Bě-
hem tohoto chemického procesu hydroge-
nace vznikají transnenasycené mastné kyse-
liny, které přispívají k infarktům a mozkovým 
mrtvicím. Palmový olej má dobré vlastnos-
ti pouze pro výrobce. Zajímavé jsou přede-
vším jeho nízká cena i vlastnosti. Dobře snáší 
vysoké teploty, je nevýrazné chuti a má dlou-
hou trvanlivost.

palec nahoru, palec dolů
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Vejce je odpradávna považováno za symbol životní síly i plodnosti a již 
v dobách předkřesťanských bývalo součástí oslav jara. Vejce jitřilo zvědavost 
lidí svým tajemstvím života vznikajícího pod pevnou a neproniknutelnou 
skořápkou. Budilo zvědavost i úctu, bylo přirovnáváno k zamčenému hrobu, 
v němž se přesto ukrýval život. Zřejmě právě tady lze vypozorovat symbolické 
spojení se zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi. Pojďme se 
u příležitosti nadcházejících svátků jara podívat na vejce trochu podrobněji.

Vejce 
   k jaru 
  patří

zaostřeno
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Obhajoba vajec 
 se špatnou pověstí

Jak je to tedy s konzumací vajec doo-
pravdy? Máme se jim vyhýbat obloukem? 
A jsou nejvhodnější právě ta slepičí, 
která nejčastěji používáme, nebo máme 
sáhnout po křepelčích, o nichž se tra-
duje, že obsahují mnohem méně cho-
lesterolu? Není lepší zvolit třeba pštrosí 
lákající svými obřími rozměry, která 
jsou na trhu také k mání? Na některé 

z těchto otázek není snadné odpovědět. 
V názoru na vejce a jejich konzumaci se 
totiž liší i sami odborníci na výživu.

Zaběhnuté „pravdy“ vs. experimenty
Vejcím se po dlouhá léta obecně vyčítá 
jejich přílišný obsah tuku a cholesterolu 
(až 200 mg v 1 kusu), jehož vysoká koncen-
trace v krvi s sebou nese zdravotní rizika 

především v podobě kardiovaskulárních 
onemocnění. Jenže současní výživáři radí, 
abychom při zvýšeném cholesterolu do jí-
delníčku zařadili mj. i vaječné bílky! Ovšem 
bílky sice obsahují vysoké množství bílkovin, 
ale ostatní výživné látky, např. významná 
aminokyselina leucin, riboflavin působící 
blahodárně na zrak i kůži, cholin prospí-
vající mozku či vitamin B12 nezbytný pro 
krvetvorbu, jsou ukryty pouze ve žloutku. 
A aby vše bylo ještě zamotanější, uveďme, 
že odborníci se stále častěji kloní k názoru, 
že cholesterol přijímaný ve formě stravy 
hladinu této látky v našem těle příliš 
neovlivňuje. Ve skupině lidí, jimž bylo 
v rámci experimentu předkládáno jídlo 
odpovídající vysoce cholesterolové dietě, 
se nárůst hladiny cholesterolu v krvi projevil 
jen u méně než jedné třetiny. Další zjištění 
přinesl průzkum, jehož se účastnilo 100 000 
lidí. Výsledky ukázaly, že denní konzuma-

zaostřeno

O Velikonocích spotřeba vajec nabírá na obrátkách, 
v obchodech roste jejich prodej až o třetinu. Doma je ve velkém 
sázíme do těsta na mazance i beránky, neobejde se bez nich 
sváteční hlavička, celá, natvrdo uvařená se barví do různých 
odstínů, aby potěšila koledníky. V tento čas jarního veselí 
si otázky o přínosu či naopak škodlivosti vajec většinou 
neklademe. Na mysl nám přicházejí až po svátcích, kdy 
začneme přemýšlet, zda jsme to s jejich množstvím nepřehnali.

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

Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock
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ce vajec nijak nezvýšila riziko srdečních 
onemocnění. Do třetice se zmiňme o studii, 
která dokázala, že příjem tří vajec denně 
za současného omezení sacharidů u daných 
jedinců sice zvýšil hladinu cholestero-
lu, ale pouze HDL, tedy tzv. hodného!
Málo známý je i fakt, že vejce ob-
sahují lecitin působící právě proti 
ukládání cholesterolu a podporující 
jeho odbourávání z cévních stěn.

Rozhodující vliv mají geny
V posledních letech rezonuje ve vě-
deckých kruzích názor, že hladinu 
cholesterolu mnohem více než slože-
ní jídelníčku ovlivňují geny zděděné 
po předcích, které v našem organizmu 
řídí jeho tvorbu a odbourávání. Proto 
by zdravého jedince přiměřená kon-
zumace vajec neměla ohrožovat, tedy 
za předpokladu, že spolu s ostatní 
stravou do sebe neláduje další choleste-
rol i nasycené a transnenasycené tuky.
Jaké množství si ale pod pojmem přimě-
řená konzumace představit? Obvykle se 

hovoří o třech až čtyřech kusech týdně. 
Ovšem doktor Sung I. Koo z univerzity 
v americkém Kansasu, který se výzkumem 
cholesterolu dlouhodobě zabývá, je pře-
svědčený, že zdravému člověku neuškodí 
jedno či dvě vajíčka denně. Toto doporu-
čení podporují i někteří výživoví experti 
u nás s tím, že přednost bychom měli 
dávat vejcím vařeným před smaženými.

Prospěšná bomba ve skořápce
Dnes dochází k rehabilitaci vajec, k očistění 
jejich špatné pověsti. Jsou považována 
za potravinu s vysokou výživovou hod-
notou plnou vitaminů (A, skupiny B, C, D, 
E, K) a minerálních látek (železa, fosforu, 
draslíku, zinku), obsahující lehce stravitel-
né bílkoviny (až 97 % stravitelnost), které 
jsou pro nás dokonce prospěšnější než 
bílkoviny z masa nebo mléka. Dodávají 
nám i veškeré esenciální aminokyseliny, 
jakési stavební prvky bílkovin, které si 
organizmus nedokáže sám vyrobit.
Další „plus“, které je třeba přičíst vejcím 
k dobru, je to, že patří k potravinám 

s nízkým glykemickým indexem, po jejich 
požití dochází jen k pozvolnému vzestupu 
glukózy v krvi a pocit hladu tak přichází až 

po delším čase. 

zaostřeno

O křepelčích vejcích se traduje, že ob-
sahují méně cholesterolu než slepičí, 
což odpovídá realitě. Ovšem pouze 
za předpokladu, srovnáváme-li kus 
s kusem. V jednom křepelčím vejci se 
nachází cca 50 mg cholesterolu, tedy 
zhruba jedna čtvrtina množství, které 
najdeme ve slepičím. Jelikož křepelčí 
vejce jsou zhruba čtyřikrát až pětkrát 
menší, je rozdíl pouze ve velikosti va-
jec, nikoli však v množství cholestero-
lu, jehož oba druhy obsahují ve 100 g 
přibližně stejně.

SLEPIČÍ, NEBO 
KŘEPELČÍ?

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

Pštrosí vejce vykazují podobné nutriční 
hodnoty jako vejce slepičí, obsahují 
však méně cholesterolu, naopak více 
polynenasycených tuků.
Vejce perliček jsou zhruba o polovinu 
menší než slepičí, jejich barva je světle 
hnědá. Vyznačují se delikátní chutí, 
jsou vhodná ke zdobení pokrmů, ale 
i k pečení. Díky silné skořápce mají 
dlouhou trvanlivost.
Krůtí vejce se chuťově blíží slepičím, 
ale příliš příležitostí k jejich ochutnání 
není. Jelikož se krůty chovají převážně 
pro maso, jejich vejce jsou používána 
k líhnutí a nikoli ke konzumaci.
Kachní vejce se ke konzumaci nedo-
poručují, protože se snadno infikují bak-
teriemi salmonely. Pokud si je chceme 
přesto dopřát, je nutné je tepelně 
důkladně upravit.
Husí vejce jsou proti slepičím chuťově 
výraznější. Využívají se většinou pro 
líhnutí, v kuchyni se připravují mícha-
ná nebo vařená. Stejně jako u kach-
ních i u nich hrozí nebezpeční nákazy 
salmonelou.

NENÍ VEJCE 
JAKO VEJCE
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Jaký je současný trend v chovu slepic, 
na maso nebo na vejce? 
Z pohledu chovatele jsou slepice chovány 
pro svoji krásu a vedlejším produktem 
jsou vejce. Některá plemena drůbeže 
mají malou snášku vajec nebo snášejí 
vejce malých rozměrů, proto jsou zcela 
nevhodná pro další zpracování. Je tedy 
na výběru chovatele, co je cílem jeho 
chovu a tomu je nutné přizpůsobit výběr 
chovaných plemen. Polotěžká plemena 

jsou chována pro krásu, radost a užitek. Při 
chovu slepic je při výběru plemen prvořa-
dým hlediskem užitek, tedy čerstvá vejce 
a maso. V současné době jsou oblíbená 
i francouzská plemena a různí kříženci, 
kteří mají více masa a snášejí více vajec. 
U chovatelů je to také zalíbení v nových 
barevných rázech určitého plemene.

Jakou drůbež Vy sám chováte?
V současné době mám zhruba 35 kusů 
plymutek černých a žíhaných, jak ve velké, 
tak i zdrobnělé formě. Svojí odolností 
jsou u nás v horách vhodnou drůbeží 
k chovu. Mám také husy české, krůty 
černobílé a perličky světlemodré. Dříve 
jsem se věnoval rovněž chovu pižmovek 
sedlatých a okrasných plemen slepic, 
jako jsou japonky a fenixky. S časo-
vých důvodů jsem ale chov omezil.

Kdybych si chtěla pořídit slepice, jaká ple-
mena mi doporučíte jako začátečníkovi?
Na to je těžké odpovědět, protože každému 
se líbí něco jiného a chovem slepic sleduje 
různé záměry. Někdo chce chovat slepice 

na okrasu, jiný pro užitek z masa a vejce. 
Pro začínající chovatele mohu doporučit 
středně těžká plemena, například plymutky, 
hemšírky, sasexky, rodajlanky, z nichž má 
chovatel dvojí užitek, tedy maso i vejce. 

Jak početné hejno byste mi pro začátek 
poradil?
Doporučil bych nejlépe hejno do deseti 
kusů, které je optimální i pro začátečníka.

Musí být v hejnu kohout a mohu si koupit 
dva kohouty do jednoho hejna?
Kohout v hejnu nemusí být, ale doporučuje 
se, poněvadž udržuje hejno pohromadě. 
Při počtu hejna do deseti kusů bych poradil 
pouze jednoho kohouta. Já osobně u dvace-
ti slepic mám v hejnu zařazeny tři kohouty, 
když se totiž dva perou, třetí pojímá.

Vyplatí se odchovávat si vlastní kuřata?
Pro chovatele je důležité zajistit si svůj 
vlastní odchov, protože při něm sleduje růst 
slepic a může si kontrolovat kvalitu chovu. 
Pro osoby chovající pár slepic pro jejich 
užitek je bezesporu lepší zajistit si kuřice.

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock, archiv Miroslava Hertla

Kohouti a slepice 
na jednom dvorku
Chovatel drůbeže Miroslav 
Hertl z Úpice v Podkrkonoší 
se věnuje chovu slepic už 
od dětství. K chovatelství ho 
přivedl otec, jehož zálibou bylo 
plemeno plymutek černých. 
Dnes je pan Hertl předsedou 
Základní organizace chovatelů 
v Úpici a místopředsedou 
Klubu plymutek.
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Jak je chov časově náročný?
Samotný chov hejna deseti slepic 
není nijak náročný a nevyžaduje příliš 
času. Pokud chováme slepice na vý-
stavy, je třeba mu věnovat víc času.

Jaké zázemí je třeba slepicím vybudovat, 
aby dobře prosperovaly?
Podle zvoleného druhu chovu slepic se 
musí vybudovat patřičně velké zázemí. 
V případě polotěžkých plemen by měl 
připadat 1 m2 na jednu slepici. Kurník by 
měl být suchý a jeho konstrukce by měla 
být postavena tak, aby bránila průva-
nu. Chladný kurník nevadí. Je potřebné 
také vybudovat řády na ustájení drůbe-
že, kde slepice odpočívají a vybudovat 
nosná hnízda, kde slepice snášejí vejce. 

Za jak dlouho se dočkám vajec, 
do jakého věku slepice nesou, kdy je 
z nich nejlepší maso?
Je to různé podle plemene chovaných 
slepic. Obecně lze říci, že ke snášce 

vajec dochází kolem půl roku stáří sle-
pice. U hybridních druhů je snáška 
dříve. To samé platí o mase. Optimální 
je chovat slepice do tří let, poněvadž 
později dochází ke snížení snášky. 

Čím je nejlepší slepice krmit a jak často?
Nejlépe  je krmit dvakrát denně, ráno 
měkkou stravou, což je míchaný šrot se 
zbytky z kuchyně nebo navlhčená krmná 
směs. Navečer krmíme převážně tvrdým 
zrnem, může to být kukuřice nebo pšenice.

Říkáte, že je možné slepice krmit 
i zbytky z kuchyně, existují nějaké zaká-
zané potraviny?
Slepice zkonzumují převážně všechno, 
ale určitě není na místě je krmit zkaže-
nými nebo plesnivými zbytky potravin.

Zbarvení žloutku prý ovlivní místo, 
kde se slepice pase. Je to pravda, nebo 
mýtus? Případně čím se žloutky dobar-
vují ve velkochovech?
Je to pravda. Když má slepice zelený 
výběh a konzumuje zelené traviny 
a písek, projeví se to ve zbarvení žlout-
ku, má žlutší barvu. Ve velkochovech 
se do krmné směsi přidává barvivo, 
ale nemá to vliv na kvalitu vajec.

Platí, že čím výraznější je barva žloutku, 
tím je vejce kvalitnější?
Ne, ne, tento mýtus neplatí.

Jak lze složením krmení ovlivnit kvalitu 
vajec, mám na mysli obohacení o vitami-
ny a minerální látky.
Krmné směsi, ve kterých jsou přidány 
různé vitaminy, poskytují slepici přísun 
potřebných látek a živin, které se následně 
projeví v produkci vajec a jejich složení. 
Dobře krmené slepice mají větší množství 
snášky a jejich vejce mají větší hmotnost.

Může malochovatel ovlivnit množství 
cholesterolu ve vejcích?  
Nemůže.

Říká se, že domácí vejce obsahují víc 
cholesterolu, a přesto jsou zdravější, pro-
tože krmivo domácích slepic je mnohem 
kvalitnější než slepic z velkochovů. 
O tomto tvrzení se můžete přesvědčit sami. 
Stačí, když si rozklepnete vejce kupované 
a domácí, rozdíl ucítíte při jejich smažení. 
Domácí vejce voní – poznají to i moji vnuci 
z Prahy a ke snídani chtějí jen vejce od dědy.

Jak chráníte své slepice před rizikem 
salmonely?
Už u jednodenního kuřete provádím preven-
tivní vaxinaci proti všem nemocem a ta se 
opakuje ještě v dospělosti. Chov samozřej-
mě navštěvuje pravidelně oblastní veterinář.

Jak bychom měli doma vejce skladovat, 
abychom se z případně infikovaného 
vejce nenakazili?
V suchu, chladu a temnu. 
Nejlepší je zajistit stálou 
teplotu a včas je spo-
třebovat. 
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Diabetes mellitus je dosud nevyléčitelné 
onemocnění, které trápí tisíce lidí nejrůz-
nějšího věku. V České republice se s tímto 
onemocněním léčí téměř 900 000 osob. Rok 
co rok si svoji diagnózu diabetes melli-
tus vyslechne 10 000 nových pacientů. 

Nejčastější je diabetes typu 2 a 1
Více než 91 % pacientů jsou diabetici 
typu 2, kteří jsou obvykle diagnostikováni 
ve středním a starším věku. Rostoucí počet 
diabetiků typu 2 je připisován na vrub 
nezdravému životnímu stylu, špatným 

stravovacím návykům a nedostatku 
pohybu spojeného s nárůstem tělesné 
hmotnosti a stresu. Svůj vliv má i dědič-
nost. Nevhodné způsoby výživy představují 
tedy jednu z největších hrozeb lidského 
zdraví v 21. století. Jedná se především 
o vysoký příjem energie, nadbytečný 
příjem soli, nevhodné složení tuků a ne-
dostatečný příjem zeleniny a ovoce. 
U diabetiků typu 2 je neodmyslitelnou sou-
částí léčby dieta, často se sníženým množ-
stvím energie, a u diabetiků typu 1 je nutné 
stravu přizpůsobit inzulínové terapii. Počet 
diabetiků, kteří se léčí pouze dietou, kaž-
doročně klesá a naopak narůstá podíl pa-
cientů léčených perorálními antidiabetiky 
(PAD), inzulínem nebo jejich kombinacemi.

K léčbě cukrovky patří úprava stravy
Kvalitní, čerstvá, pestrá a vyvážená strava 
je základním předpokladem správné 
skladby diabetického jídelníčku.
Pro diabetika je vhodné jíst častěji 
a málo, ve třech až šesti denních porcích, 

Diabetes mellitus (DM), jinak také úplavice cukrová 
neboli cukrovka, je skupina chronických onemocnění 
způsobených různými příčinami, jejichž hlavním 
příznakem je vysoká hladina krevního cukru. Ta vzniká 
důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku 
inzulínu, tedy hormonu snižujícího hladinu krevního 
cukru. Kromě metabolismu cukrů je narušen také 
metabolismus bílkovin a tuků, stejně tak celý 
energetický metabolismus. Skupina diabetických 
onemocnění je velmi různorodá.

Připravila Mgr. Jana Eliášová, foto shutterstock

Cukrovka je 
tichý zabiják
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jejichž množství je třeba sladit s indikova-
nou léčbou, ať už medikamentózní nebo 

inzulínovou. Je nanejvýš vhodné 
odříci si potraviny, které 

obsahují jednoduché 
cukry. Jsou to napří-

klad řepný, třtinový 
a hroznový cukr, 

med, obilninové 
slady, melasa, 
slazené pečivo 
a nápoje 
i neředěné 
džusy.

Konzumace čerstvého ovoce a zeleniny 
i tekutých mléčných výrobků by měla 
být limitována. Doporučená denní dávka 
ovoce a zeleniny je 200 až 300 g, tedy 
dvě porce. Mléka a tekutých mléčných 
výrobků půl litru. Ovoce sušené, kando-
vané nebo kompotované je pro diabe-
tika ke konzumaci nevhodné. Lékaři 
také nedoporučují jíst najednou sladší 
druhy zeleniny, například mrkev, zelený 
hrášek, červenou řepu nebo kukuřici.
Základ jídelníčku diabetika tvoří potra-
viny se složenými sacharidy. Množství 
se liší podle druhu ordinované diety. 
Přednost by měly mít potraviny s vyšším 
obsahem vlákniny a nižším glykemickým 
indexem, jako jsou celozrnné výrob-
ky, například rýže natural, celozrnné 
těstoviny, pečivo z celozrnné mouky. 

Pozor také na výběr bílkovinných po-
travin, protože potraviny živočišného 
původu mají rozdílné množství tuku, 
a ty z rostlinných zdrojů jsou charakte-
ristické vysokým obsahem sacharidů.

Co nakoupit, co jíst
Prvním krokem k dobrému nákupu 
diabetika jsou informace na etiketách 
výrobků. Vybíráme takové potraviny, 
které mimo jiné obsahují vitaminy, 
minerální látky, fytochemikálie, vlák-
ninu a jsou nutričně hodnotné. Čas, 
který čtením etiket v obchodě  stráví-
me,  není ztracený, určitě se vyplatí. 
Vhodným zdrojem složených sacharidů 
jsou obilniny, rýže, brambory, luštěni-
ny, zelenina, celozrnná mouka, ovesné 
vločky, hnědá nebo divoká rýže, po-
hanka, proso, jáhly. Na bílkoviny jsou 
bohaté ryby a výběr je skutečně přebo-
hatý. Bez obav můžeme koupit tuňáka, 
sledě, pstruha, sardinky, lososa, tresku, 
ale i mořské plody, jako jsou škeble, 
krabi, ústřice, krevety. Tady stále platí 
častá doporučení lékařů diabetikům 
protlačit do jídelníčku ryby, alespoň 
dvakrát týdně v množství 200 g, a to 
především ty mořské i tučnější. 

 
  Při diabetu pijte dostatečné množství takových nápojů, které ne-
ovlivní negativně hladinu cukru v krvi ani vaši hmotnost. Vyhněte 
se sladkým nápojům, výborná a osvěžující je sklenice vody ochucená 
šťávou z citronu nebo limetky. Je bez cukru, kalorií a chutná.

 
  Omezte příjem soli. U tří čtvrtin diabetiků jde ruku v ruce s cukrov-
kou i hypertenze. A té sůl opravdu nesvědčí.

 
   Pozor! Výrobky propagované jako vhodné pro diabetiky 
mohou obsahovat vysoké množství tuku, fruktózy 
nebo sorbitolu. O vhodnosti se poraďte se svým 
diabetologem nebo nutričním terapeutem.

 
    Pokud budete zvažo-
vat použití náhrad-
ních sladidel, dá-
vejte přednost 
těm, která jsou 
bez obsahu 
nebo s níz-
kým obsahem 
energie.

DOBRÉ RADY

Doporučené složení diety pro pacienty s diabetem v České republice
Jedná se o rámcové doporučení, které může být modifikováno celkovou hmotností (denními 
dávkami živin v g/kg hmotnosti), fyzickou aktivitou a dalšími chorobami.

Typ diety Sacharidy Bílkoviny Tuky Energie 
 (g/ %) (g/ %) (g/ %) (kJ/ kcal)

redukční 120/43 70/25 40/32  4600/1100

A 150/44 80/23 50/33  6300/1400

B 200/45 90/20 70/35  7500/1800

C 250/48 95/18 80/34  8800/2100

D 300/50 100/16 90/34 10000/2400

Zdroj: Doporučený postup dietní léčby pacientů s diabetem, ČDS, 2012
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potraviny a nemoci

Jsou totiž přirozeným zdrojem ω-3 ne-
nasycených mastných kyselin (kyselina 
eikosapentaenová a dokosahexaenová).
Samozřejmě neprohloupíme ani náku-
pem drůbežího masa, vhodné je také 
telecí, jehněčí i zvěřina. Při nákupu mléka 
a mléčných výrobků, jogurtů a tvarohů 
dbáme na to, aby měly obsah tuku do 3 % 
a sýry jen kolem 30 % tuku v sušině.

Tuky zdravé a nezdravé
Mnohdy to může být rébus, ale pokud 
si zapamatujeme základní pravidlo, že 
zdravé tuky, které můžeme klidně a bez 
obav konzumovat, jsou rostlinného 
původu (mimo tropických tuků z palmy 
a kokosu), zatímco ty nezdravé živo-
čišného (mimo ryb), máme vyhráno. 
Mezi zdravé tuky, odborně mono-

nenasycené, řadíme například oleje 
řepkový a olivový a olivy, také ořechy, 
mandle, kešu, pekanové ořechy, ara-
šídy. U těchto potravin ale pozor 
na množství. Ořechy a oleje mají totiž 
stejně jako všechny tuky vysoký obsah 
kalorií. Jednu lžíci oleje, což je asi 
15 g, lze zaměnit za malou hrst ořechů 
nebo sezamových semínek. Do této 
skupiny tuků patří také třeba avokádo 
a všechny roztíratelné rostlinné tuky.
Mezi zdravé tuky s odborným označe-
ním polynenasycené se řadí oleje 
kukuřičný, světlicový, sojový, slu-
nečnicový, také vlašské ořechy, 
dýňová nebo slunečnicová semínka 
a rovněž roztíratelné rostlinné tuky. 
Nezdravé tuky, jinak též nasycené tuky, 
kterým je třeba se při onemocnění diabe-

tem vyhýbat, jsou sádlo, slanina, tučná 
masa a druhotně zpracované masné 
výrobky, jako jsou mleté maso, párky, 
klobásy, drůbeží maso s kůží, tučné mléčné 
výrobky, plnotučné sýry, smetana, zmrz-
lina, plnotučné mléko, zakysaná smeta-
na, máslo, smetanové omáčky, palmový 
a palmojádrový olej, kokosový olej. 

Připravili jsme pro vás pět otázek. Pokud si na alespoň jednu 
odpovíte ano, určitě jděte co nejdříve k lékaři.

1.   
Máte nadměrnou žízeň a časté nutkání na močení?

2.   
Začínáte mít potíže se zrakem, zhoršila se vám zraková ostrost?

3.   
Cítíte se unavení, případně malátní? Bolí vás často hlava?

4.   
Máte kožní problémy například s nehty nebo vám nadměrně začínají padat vlasy?

5.  Snížili jste svou tělesnou hmotnost, aniž byste změnili životosprávu a současně 
jste nezvýšili množství tělesné aktivity?
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jak poznat kvalitní potraviny

Máslo patří k základním potravinám našich 
jídelníčků, řada spotřebitelů mu dává přednost 
před rostlinnými tuky, zejména kvůli lepším 
chuťovým vlastnostem. Ačkoli jeho nadměrnou konzumaci z výživového 
hlediska doporučit nelze, těžko bychom (alespoň jak ukazují naše testy) 
na našem trhu hledali potravinu, u které výrobci splňují přesně to, co jim 
nařizují předpisy, a navíc nezůstávají nic dlužni ani našim chuťovým pohárkům.

Všechna másla 
       jsou dobrá, 
    nejlepší 
to nejlevnější

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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jak poznat kvalitní potraviny

Do testu jsme zařadili 12 másel, běžně 
dostupných na našem trhu. Test se za-
měřil pouze na klasická másla – směsné 
tuky, polotučná ani třičtvrtětučná másla 
jsme do něho nezařadili. Analýzy vzorků 
provedla zkušební laboratoř Eurofins. 
Hodnotila především, zda testovaná 
másla splnila legislativní požadavky 
a jestli nevykazují známky žluklosti. 
Zjišťovala také, zda do másel nebyly 
přidány rostlinné tuky či zda jsou v po-
řádku jejich mikrobiologická vyšetření. 
Smyslové hodnocení probíhalo na Vysoké 
škole chemicko-technologické v Praze. 

Sedm odborníků na tuky hodnotilo vzhled, 
vůni, konzistenci a chuť vzorků. Součástí 
bylo také posouzení roztíratelnosti másla. 

Povinnosti splněny
Legislativa požaduje, aby minimální obsah 
tuku byl 80 %, obsah vody pak může dosa-
hovat maximálně 16 %. Všechna testovaná 
másla nejenže splnila požadavek o obsahu 
tuku, ale dodržela také svou deklaraci 
na obale. Čtyři vzorky měly dokonce více než 
85 % tuku (Máslo Laktopol, Bio máslo Milko, 
Farmářské máslo Tatra, Dr. Halíř). Nejméně 
vody analýzy zjistily u Farmářského másla 
(12,9 %), nejvíce pak u Horáckého másla 
a Meggle (15,6 %). Do žádného ze zakoupe-
ných másel výrobci nepřidávají rostlinný tuk. 
Dobrou zprávou je, že žádné z másel ne-
obsahovalo aflatoxin A, který se do mléka 

může dostat, pokud by dojnice dostávaly 
kontaminované, plesnivé, krmivo. Ani 

v jednom se také nenašla rezidua 
antibiotik, která se používají při 

léčbě mastitid (zánětů vemene) 
dojnic. Celkově dobře na tom 
byla másla rovněž v ohledu mi-
krobiologické kvality. Odborníci 
zkoumali, zda másla neobsahují 
plísně, kvasinky nebo bakterie. 
Některé vzorky měly mikrobio-

logický obraz lehce zhoršený, ale 
prohřešky nebyly nijak závažné. 

Trvanlivost půl roku? 
Zakoupená másla měla v době testo-
vání před sebou v průměru ještě 25 dní 
do konce doby trvanlivosti a neměla 
by tedy vykazovat jakékoli kvalitativ-
ní změny. V parametru žluklosti jsme 
větší problémy nezaznamenali, jediný 
vzorek byl svými hodnotami na hraně 
(polské Máslo) a vyhověl až po za-
počtení nejistoty měření. Všechny 
ostatní vzorky byly zcela v pořádku. 
Z řady ostatních másel se vymykalo 
německé Meggle Alpské máslo, kterému 
do konce stanovené doby trvanlivosti 
v době testu scházelo ještě 154 dní, což je 
u tohoto typu výrobku velmi nestandard-
ní. „Doba trvanlivosti našeho Alpského 
másla není zapříčiněna přidáním sta-
bilizátorů, jak se může na první pohled 
zdát. Máslo vyrábíme na moderní plně 
aseptické lince a surovina je během 
výroby dvakrát stloukána, díky tomu 
získává máslo delší trvanlivost,“ vysvětli-
la Petra Hlavínová ze společnosti Meggle. 

Velmi dobré až výborné
Smyslové vlastnosti másel byly porotci 
hodnoceny jako velmi dobré až výborné. Od-
borníci směřovali výtky zejména k lehkým 
pachutím některých vzorků, které vznikly 
spíše oxidací tuku při nesprávném skladová-
ní a nikoli použitím méně kvalitní suroviny. 
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jak poznat kvalitní potraviny

Nejvíce si porota pochutnala na Čerstvém 
másle Poděbrady a vzorku Dr. Halíř. Nejhorší 
hodnocení si vysloužilo Bio máslo Milko, 
vadila především méně příjemná vůně. 
Jednoznačnou nevýhodou másel oproti 
směsným tukům nebo čistě rostlinným 
tukům je jejich horší roztíratelnost. Másla 
jsme tedy podrobili testu, jak dobře se 
roztírají bezprostředně po vytažení z ledni-
ce, po 10 a po 20 minutách. Výsledek nebyl 
nijak překvapivý – po vyjmutí z lednice se 
se všemi vzorky pracovalo velmi špatně, 
po 20 minutách byl výsledek o poznání 
lepší. Nejlépe si vedla másla se značkou 
KLASA Orrero a Tatra farmářské, na opač-
ném konci se ocitlo Bio máslo Milko. 
Celkovým vítězem testu se stal Dr. Halíř, 
nejlevnější vzorek zařazený do testu. Naopak 
vzorek nejdražší, Bio máslo Milko, dopadl 
v testu nejhůře. Je však potřeba říci, že ani 
v tomto případě se nejednalo o žádný pro-
padák a i toto máslo v testu obstálo dobře. 

Pátráme po původu
Většina obalů byla pro spotřebitele pře-
hledná a obsahovala všechny potřebné 
informace. Však také výrobcům odpadají 
někdy komplikované povinnosti s uvádě-
ním složení výrobku. Co nás ale překvapilo, 
bylo v některých případech složité pátrání, 
kde byl konkrétní vzorek vyprodukován. 
Na obale musí být (tak jako u všech produk-
tů živočišného původu) uveden ovál s regis-
tračním číslem podniku – ten ale bohužel 
negarantuje, že zde bylo máslo skutečně 
vyrobeno, mohlo tady být jen zabaleno.  
Velmi žhavým tématem se zavádějící 
informace staly v souvislosti s nedávnou 

kauzou piškotů Opavia, jejichž výroba 
byla přesunuta do Polska. Státní země-
dělská a potravinářská inspekce nařídila 
výrobci, aby uváděl zemi původu, neboť 
ostatní informace na obale mohou být 
ohledně země původu zavádějící. Z másel 
žádná z tradičních značek do Polska 
(alespoň dle oválů soudě) přesunuta 
nebyla, ale ani tak je nenajdeme tam, 

kde bychom čekali. Poděbrady Čerstvé 
máslo se nevyrábí v Poděbradech, nýbrž 
ve společnostech Bohemilk Opočno 
nebo Mlékárna Čejetičky. Také Máslo 
Moravia sice na obale propaguje „Tra-
dici z Vysočiny“, ale pochází z Mlékárny 
Olešnice (Jihomoravský kraj) či Bohe-
milk Opočno (Královéhradecký kraj). 
A takto bychom mohli pokračovat dál. 

Čerstvé máslo – máslo do 20 dnů 
od data výroby

Stolní máslo – máslo skladované až 
2 roky od data výroby, uchovává se při 
teplotách až -18 °C

Polotučné máslo – máslo, které má 
nejméně 39 %, nejvíce 41 % mléčného 
tuku

Třičtvrtětučné máslo – máslo, které 
má nejméně 60 %, nejvíce 62 % tuku

Máslo se smetanovým zákysem – 
má nejméně 75 % tuku, obsahuje jen 
mléčný tuk

Směsný roztíratelný tuk – nejde 
o máslo, ale o směs rostlinných 
a živočišných tuků

Rostlinný roztíratelný tuk – nejde 
o máslo, ale o směs rostlinných tuků, 
jednou ze skupin jsou margaríny

CO JE A CO NENÍ 
MÁSLO?

Jak číst tabulky
Cena: Pro srovnání uvádíme cenu za 250 g másla. Některá zakoupená másla měla méně 
tradiční gramáž 200 g.

Obsah vody a tuku: Uvádíme hodnoty naměřené v laboratořích Eurofins.

Z testu: Souhrnné komentáře k laboratorním výsledkům, senzorickému hodnocení 
a obalům jednotlivých výrobků.

Známku testu tvoří: 40 % senzorické hodnocení, 30 % tuk a voda, 10 % roztíratelnost, 
10 % mikrobiologie, 5 % čerstvost (žluklost), 5 % údaje na obale
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testovali jsme pro vás – másla

Dr. Halíř 
Máslo
Zakoupeno: Lidl
Výrobce: Mlékárna Čejetičky

Z testu: Naměřený obsah tuku je ještě 
vyšší než deklarovaných 82 %. Obsah vody 
je v souladu s legislativou. Mikrobiologické 
vyšetření bylo v pořádku. Informace 
na obale jsou úplné a dobře čitelné. 
Nejlevnější máslo ze všech. Vzorek má velmi 
příjemný vzhled, vůni a chuť. Roztíratelnost 
je lehce horší. Známka za senzorické 
hodnocení 1,4 (nejlepší).

Známka testu 1,5

Cena za 250 g: 
27,90 Kč
Obsah vody: 
13,4 %
Obsah tuku: 
85 %

Tatra 
Tradiční české máslo
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Mlékárna Hlinsko

Z testu: Obsah tuku i vody odpovídají 
předpisům. Mikrobiologické vyšetření  
másla v pořádku. Údaje pro spotřebitele 
jsou srozumitelné a dobře čitelné, ačkoli 
je na obale uvedeno pět jazykových verzí. 
Po smyslové stránce porota vzorek hodnotila 
jen průměrně. Vzorek má intenzivnější 
tučnou chuť a průměrnou roztíratelnost. 
Známka za senzorické hodnocení 1,8.

Známka testu 1,7

Cena za 250 g: 
42,90 Kč
Obsah vody: 
15 %
Obsah tuku: 
83,5 %

Tatra 
Farmářské máslo 
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Mlékárna Hlinsko

Z testu: Obsah tuku je vysoký, obsah 
vody naopak velmi nízký. Máslo má trochu 
netradičních 200 g, což je ale vyznačeno 
na přední straně obalu. Mikrobiologicky 
je máslo v pořádku. Smyslově bylo máslo 
průměrné – vzorek má podle poroty 
nejméně intenzivní smetanovou chuť. 
Je ale velmi dobře roztíratelné. Známka 
za senzorické hodnocení 2. 

Známka testu 1,5

Cena za 250 g: 
43,60 Kč
Obsah vody: 
12,9 %
Obsah tuku: 
85,4 %

Poděbrady 
Čerstvé máslo
Zakoupeno: Tesco
Prodávající: Polabské mlékárny

Z testu: Obsah tuku vyhovuje, je ale nižší 
než u ostatních vzorků. Mírně zhoršený 
je mikrobiologický obraz. Není jasné, kde 
bylo máslo vyrobeno – na obale najdeme 
kódy dvou výrobců (Bohemilk Opočno, 
Mlékárna Čejetičky), které jsme rozluštili až 
díky stránkám SVS. Porota ocenila vynikající 
intenzivní smetanovou chuť. Známka 
za senzorické hodnocení 1,4 (nejlepší).

Známka testu 1,8

Cena za 250 g: 
39,90 Kč
Obsah vody: 
14,8 %
Obsah tuku: 
82,5 %

Madeta 
Jihočeské máslo
Zakoupeno: Makro
Výrobce: Madeta České Budějovice

Z testu: Obsah tuku i vody jsou v legislativní 
normě. Mikrobiologický obraz másla 
v pořádku. Informace na obale pro 
spotřebitele jsou úplné, srozumitelné a velmi 
dobře čitelné. Porota vyhodnotila chuť vzorku 
jako vynikající, vzhled je dobrý, ačkoli barva 
je trochu světlejší. Roztíratelnost másla je 
ale jen podprůměrná. Známka za senzorické 
hodnocení 1,5.

Známka testu 1,7

Cena za 250 g: 
42,40 Kč
Obsah vody: 
14,7 %
Obsah tuku: 
83,7 %

Moravia 
Máslo Tradice z Vysočiny
Zakoupeno: Makro
Výrobce: Mlékárna Olešnice

Z testu: Kvalita tuku odpovídá legislativě, 
obsah vody patří k vyšším. Mikrobiologicky 
je máslo v pořádku. Na obale opět 
najdeme dvě různé mlékárny (Mlékárna 
Olešnice, Bohemilk Opočno), díky označení 
A nebo B lze určit, která z nich vyrobila 
tento konkrétní výrobek. Chuť je příjemná, 
ale roztíratelnost másla horší. Známka 
za senzorické hodnocení 1,6.

Známka testu 1,9

Cena za 250 g: 
29,30 Kč
Obsah vody: 
15,1 %
Obsah tuku: 
83,2 %

VÍTĚZ
TESTU

VÍTĚZ
TESTU
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Olma 
Olomoucké máslo
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Olma Olomouc

Z testu: Kvalita tuku i obsah vody splňují 
legislativní nároky. Mikrobiologický obraz 
vzorku je v pořádku. Údaje na obale 
jsou úplné, ale hůře čitelné. Není jasné, 
co znamená logo „Vyrobily české ruce“. 
Po smyslové stránce patřil vzorek mezi hůře 
hodnocené. Máslo má příjemný vzhled, ale jen 
průměrnou vůní a průměrnou roztíratelnost. 
Známka za senzorické hodnocení 2,1.

Známka testu 1,9

Cena za 250 g: 
29,90 Kč
Obsah vody: 
14,8 %
Obsah tuku: 
83,2 %

Orrero 
Čerstvé máslo
Zakoupeno: Formaggeria Gran Moravia
Prodávající: Orrero Litovel

Z testu: Obsah tuku i vody jsou 
v pořádku. Jako jediný vzorek byl tento 
prodávaný na váhu. Obal patřil k méně 
přehledným, firma Orrero je zde uvedena 
jako prodávající. Mikrobiologie bez 
problémů. Ve smyslovém hodnocení vadila 
porotě především méně příjemná vůně. 
Roztíratelnost byla ale velmi dobrá. Známka 
za senzorické hodnocení 2,6.

Známka testu 2,1

Cena za 250 g: 
32,30 Kč
Obsah vody: 
14,8 %
Obsah tuku: 
83,6 %

Meggle 
Alpské máslo
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Molkerei Meggle, Německo

Z testu: Obsah tuku odpovídá předpisům. 
Obsah vody nejvyšší ze všech, ale 
legislativně je v pořádku. Mikrobiologie bez 
problémů. Máslo má nezvykle dlouhou dobu 
trvanlivosti. Údaje pro spotřebitele jsou 
dobře čitelné a úplné. Dobré hodnocení 
od poroty – máslo vynikalo intenzitou tučné 
chuti. Roztíratelnost průměrná. Známka 
za senzorické hodnocení 1,7.

Známka testu 1,9

Cena za 250 g: 
41,90 Kč
Obsah vody: 
15,6 %
Obsah tuku: 
83 %

Moravia 
Horácké máslo
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Mlékárna Olešnice

Z testu: Máslo má nejnižší obsah tuku 
a nejvyšší obsah vody, legislativní požadavky 
na máslo ale splňuje. Mikrobiologie v pořádku. 
Na obale najdeme opět dva výrobce (Mlékárna 
Olešnice a Bohemilk Opočno), ale díky bližší 
identifikaci lze určit, odkud pochází konkrétní 
výrobek. Vzorek má nejintenzivnější tučnou 
chuť a dobrou roztíratelnosti. Známka 
za senzorické hodnocení 2,2. 

Známka testu 2,1

Cena za 250 g: 
44,90 Kč
Obsah vody: 
15,6 %
Obsah tuku: 
82,5 %

Milko 
Bio máslo
Zakoupeno: Globus
Výrobce: Polabské mlékárny Varnsdorf

Z testu: Velmi vysoký obsah tuku, obsah 
vody v pořádku. Zhoršená mikrobiologická 
kvalita. Údaje na obale jsou hůře čitelné, 
máslo navíc váží pouze 200 g a tuto informaci 
najdeme jen malým písmem na zadní straně 
obalu. Nejdražší vzorek, přesto nejhorší 
smyslové hodnocení – méně příjemná vůně, 
horší roztíratelnost. Známka za senzorické 
hodnocení 2,8.

Známka testu 2,3

Cena za 250 g: 
54,90 Kč
Obsah vody: 
13,4 %
Obsah tuku: 
85,5 %

  
Máslo
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Laktopol A, Polsko

Z testu: Obsah tuku nejvyšší ze všech 
testovaných vzorků, obsah vody tím pádem 
velmi nízký. Jako jediné toto máslo obsahuje 
barvivo (karoten). Žluklost je na hraně – číslo 
kyselosti vyhovuje až se započítáním nejistoty 
měření. Informace na obale jsou v pořádku. 
Příjemný vzhled a dobrá chuť. Vůně je 
průměrná, roztíratelnost horší. Známka 
za senzorické hodnocení 1,7.

Známka testu 2,0

Cena za 250 g: 
28,90 Kč
Obsah vody: 
13 %
Obsah tuku: 
85,6 %
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Paní předsedkyně, jste opravdu jednou 
z mála žen u nás, které se chovem včel 
zabývají?
Český svaz včelařů má více než 52 000 
členů. Z toho je asi 6 200 žen. I když 
muži převládají, včelařky nejsou vý-
jimkou ani jako funkcionářky. 

Jak jste se ke včelařství dostala, co Vás 
na něm lákalo a co dodnes fascinuje?
Až do října 2014 jsem pracovala pro 
členy ČSV jako právnička svazu téměř 
22 let. Práce bylo dost, takže na včela-
řinu samotnou nezbýval čas. Poté, co 
jsem však změnila zaměstnání a přestala 
jsem o včelách a medu jen mluvit, začala 

jsem včelařit. Loni jsem vytočila svůj 
první med a zazimovala čtyři včelstva. 
Co se mi na včelách líbí? Včela není 
klasické hospodářské zvíře, i když je 
tak označena veterinárními předpisy. 
Je to hmyz, který si neochočíte, který 
neovládnete. Tak jako se říká, že když 
člověk plánuje, Bůh se směje, tak si 
včely poradí samy navzdory včelaři. 

Na jaké úspěchy jste jako chovatelka pyšná?
Zatím jsem čerstvý začátečník a jako 
každý včelař říkám, že můj med je 
nejlepší. Letos byla snůška dobrá. 
Včely mi daly nejen květový a smí-
šený med, ale také medovicový.

Co Vás přimělo kandidovat na post před-
sedkyně svazu v době, kdy pověst včelařů 
pošramotila aféra s antibiotiky? Nebo jste 
„do toho“ šla právě proto?
Můj okres Benešov mě nominoval na post 
předsedy už na jaře. Oslovily mě i další 
okresní organizace. Objevení reziduí 
antibiotik v medu se odehrálo v půlce 
listopadu. Takže to nebyl ten impuls.  

Neobávala jste se, že kvůli pověstnému 
„Běda mužům, kterým žena vládne!“ 
Vás nezvolí?
S tím rizikem jsem do toho šla. Počítala jsem 
s tím, že nemusím být zvolena. Prognózy 

Novou předsedkyní Českého svazu včelařů se na sklonku 
minulého roku stala Mgr. Jarmila Machová. Na post nastoupila 
v době, kdy kvůli kauze antibiotik v medu společnosti Včelpo, 
kterou svaz vlastní, bylo ohroženo dobré jméno všech českých 
chovatelů včel. Jaká je vlastně žena, jež „vládne“ oboru, který 
většina laiků považuje za ryze mužskou záležitost?

Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock

Včelařům 
vládne žena
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hovořily spíše ve prospěch protikandi-
dáta. Republikový výbor, který předsedu 
volí, má 77 členů. To se dá volební výsle-
dek těžko odhadnout. Většina volitelů 
se rozhoduje až na místě podle projevů 
kandidátů, podle aktuálních informací.

Ihned po volbě jste prohlásila, že se chcete 
více starat o členy svazu. Jak konkrétně?
Mým záměrem je více se starat o naše členy. 
Účelem svazu je rozvoj včelařství. Svaz je tu 
pro své členy jen jako prostředek k tomu, aby 
tohoto účelu bylo dosaženo. Proto by vedení 
svazu a sekretariát měly dobře sloužit a starat 
se o své členy tak, aby ti maximum svého 
času mohli věnovat svým včelám. To zname-

ná pomoci jim s ošetřováním včelstev, ulevit 
jim s administrativou. Máme 1099 základ-
ních organizací a 77 okresních organizací. 
Je třeba jim pomoci metodicky, aby vnitřní 
organizační struktura fungovala. Jsme spolek 
a jsme tu pro své členy, nikoli oni pro nás.

Jaká opatření podle Vás je nutné udělat, 
aby se neopakovala kauza s antibiotiky?
Na to nám odpoví řekněme „technologický“ 
audit, který provádí speciálně ustavená odbor-
ná komise. Audit započal už v lednu letošního 
roku. Následně bude stanovena nová kon-
cepce činnosti společnosti a bude jmenována 
dozorčí rada. Ta dohlédne na fungování nově 
nastaveného kontrolního mechanismu.   

Jak chcete získat zpět důvěru spotřebite-
lů v český med?
Jak se říká, důvěra se získává někdy řadu 
let, ale ztrácí se během vteřin. Tak to je 
i s českým medem. Je dobré, že monitoring 
medu od českých včelařů, který každoročně 
provádí Státní veterinární správa, dopadl 
vždy dobře, což ukazuje na stálou kvalitu 
českého medu. Z toho lze usuzovat, že 
v případě Včelpa se jednalo o nešťastné 
ojedinělé pochybení, kdy se do českého 
medu dostal kontaminovaný dovozový med. 
Z toho samozřejmě budeme vycházet a na-
stavíme-li ty správné postupy při zpracování 
medu, které vyplynou z plánovaného auditu, 
pak by se toto selhání už nemělo opakovat. 
Bude nás to stát mnoho úsilí a času a také 
financí, než naši veřejnost přesvědčíme. 
Ale věřím tomu, že se nám to podaří.  

Máme raději kupovat med přímo od vče-
lařů, nebo se už nemusíme obávat toho 
z obchodů?
Na základě posledních šetření, a infor-
moval o tom i pan ministr zemědělství 
Ing. Jurečka, med od českých včelařů 
neobsahoval rezidua antibiotik. Jako 
předsedkyně ČSV mohu jen doporu-
čit – kupujte med od svého včelaře. 

KDO JE MGR. JARMILA MACHOVÁ
Pochází ze Sokolova. Když jí bylo 15 let, odešla 
do Prahy do Střediska vrcholového sportu Slavia 
Praha hrát volejbal a současně studovat. Jako 
reprezentantka ČR absolvovala tři evropské 
šampionáty. Vystudovala právnickou fakultu UK. 
V současné době je zaměstnancem Magistrátu 
hl. m. Prahy, zastupitelkou MČ Praha 4. Má dva 
syny, oba hrají profesionálně volejbal. V říjnu 
2015 se jí narodila vnučka Nellinka, tak si užívá 

i babičkovskou roli. Členkou Českého svazu včelařů je od r. 2005.
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Ledové potěšení 
 z moravských vinic

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock a archiv VOC Znojmo

Tak začal příběh skvostného moku, jehož 
charakteristikou je výrazné aroma, nižší 
obsah alkoholu, obvykle mezi 8 až 9 procen-
ty, a vysoký zbytek cukru. Výroba ledových 
vín se začala Evropou šířit až během 20. sto-
letí. Mezi nejznámější výrobce patří vinaři 
v Německu, Švýcarsku, Rakousku a ve Slo-
vinsku, ledové víno se vyrábí od roku 1983 

také v Kanadě. Ve většině kanad-
ských vinařských ob-

lastí mrzne 
totiž 

poměrně brzy, a tak vinaři nemají problém 
uchovat hrozny na keřích až do mrazů. 
V České republice začali ledové víno vyrábět 
vinaři v druhé polovině 90. let minulého sto-
letí a mezi přívlastková vína byla zařazena 
novelou vinařského zákona v roce 2000. 

Ledové víno je klenot
Čas sběru zmrzlých, mnohdy i zasněžených 
bobulí nastává s prvními mrazy, sklízejí se 
při teplotě  -7 °C a méně. Znojemští vinaři 
ze společnosti Znovín letos sklízeli Ryzlink 
rýnský 4. ledna při teplotě -9,3 °C na vi-
niční trati U tří dubů. „Sklidili jsme tisíc 
kilogramů, cukernatost byla 35,2 stupňů, 
mohli bychom sklidit i víc, ale bohužel 
listopad a prosinec byly velmi teplé měsíce 
a kuličky rychle opadávaly,“ doplnil ředitel 
společnosti Ing. Pavel Vajčner a připomněl 
jednu velkou pravdu spojenou s ledovým 
vínem: „Ledové víno je vrchol umu vinaře, 
je to specialita, dárek, který nekoluje.“
Hrozny na ledové víno nechávají ve vinici 
také ve Vinařství Špalek. „Vyrábíme ho 
od ročníku 1998. V té době jsem pracoval 
ve vinařství v Rakousku a tam jsme už 
v roce 1996 začali vyrábět ledové víno. 
Nikdo z nás neměl praktické zkušenosti, tak 
jsem se účastnil osobně veškerých pokusů, 

jak sbírat, jak a na čem lisovat, jak 
kvasit, a pak jsem praktické zku-

šenosti uplatnil v rodinném vi-
nařství,“ vzpomíná na začátky 

s ledovým vínem Petr Ilgner.

Tajemství výroby ledového vína
Existuje zásada – dodržet teplotu při sklizni 
i při lisování hroznů. Hrozny nesmějí během 
lisování rozmrznout. Během lisování 
zmrzlých hroznů zůstává voda ve formě 
ledu uvnitř lisu, zatímco ven vytéká hustý 
a velmi sladký koncentrovaný mošt. 
Výroba ledových vín je poměrně riskantní 
proces, nemusí mrznout, hrozny mohou 
být napadeny hnilobou, mohou je sezobat 
špačci nebo otrhat zloději. Přesto se do tak 
riskantního podniku vinaři rok co rok pouš-
tějí, protože po ledové sklizni přijde čas pro 
skvělá vína. Ledové víno má i tu výhodu, že 
dokonale zraje. V lahvi může vydržet i něko-
lik desítek let, pokud ovšem jeho majitelé 
vydrží tak dlouho na ochutnání čekat. 
„V našem vinařství ze zkušenosti víme, že 
teplota musí být minimálně -8 °C, ale ještě 
k tomu musíme ve vinici ověřit, jestli jsou 
hrozny opravdu zmrzlé jako broky. Pak je 
ten správný čas na sklizeň. Sklizeň ledového 
vína bereme i jako malou společenskou 
událost, protože se sejdou členové rodiny 
a kamarádi a po sběru pijeme svařené 
víno, dáme si svačinu a napjatě sledujeme, 
jak z lisu pomalu vytéká budoucí chlouba 
sklepa. Sklizené hrozny ještě ve zmrzlém 
stavu dáme do lisu, kde je ihned lisujeme. 
Vytéká hodně hustý mošt, připomínající 
konzistencí hustý sirup. Mošt pak díky své 
hustotě dlouho a pomalu kvasí, většinou 
až do léta. Po vykvašení se filtruje a lahvuje 
do malých lahviček,“ popisuje pan Ilgner 
výrobu ledového vína ve Vinařství Špalek.

Ledové víno, stejně tak jako 
většina nejlepších vynálezů 
doby, vzniklo vlastně náhodou. 
Psal se rok 1794 a v oblasti 
Franconia, v povodí Mohanu, 
která dnes patří spolkové zemi 
Bavorsko, se tak ochladilo, že 
v mrazivých dnech bobule vína 
rychle zmrzly. Přesto je vinaři 
sklidili a vylisovali a s překvape-
ním zjistili, že se to dá pít.
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Jaké  bude letošní ledové víno?
Letos bude ledové víno podle všeho 
nadprůměrné. Nahrává tomu celá uply-
nulá sezona, která kvalitě úrody přála. 

Základem ledového vína je mráz a ne 
každý rok mrzne …
Ledové víno se skutečně nepodaří vyrobit 
každý rok. Pouze, když jsou podmínky. 
Jednou je kvalita hroznů špatná, podru-
hé zase nebyl mráz, jako například loni. 
Ale pokud přejí podmínky, tedy počasí 
v sezóně a následně mráz, tak je odměnou 
skvělé ledové víno, jako tomu bude letos. 

Co by se stalo, kdyby hrozny během sběru 
nebo lisování roztály?

Pokud by hrozny roztály, víno by nebylo tak 
sladké. Právě mrazem totiž dochází v hroznech 
ke koncentraci aromatických látek i cukru. 
Z jednoho kilogramu hroznů při běžném sběru 
se dá vyrobit přibližně sedmička šťávy. U ledo-
vého vína je to mnohem méně. Většinou jsou 
to dvě až tři deci. I proto tomu odpovídá cena, 
za kterou se prodává. Ve sto litrech moštu 
je 35 kg přírodního cukru, z toho vyplývá, že 
ledová vína jsou pouze sladká vína. Takové 
množství přírodního cukru se nenechává 
prokvasit do sucha, alkohol by byl vysoký, 
takto má ledové víno běžně 8 až 9 % alkoholu.

Jaké odrůdy se nejčastěji využívají pro 
ledové víno?
Běžně se využívají pozdní odrůdy, například 
Ryzlink rýnský, Veltlínské zelené, Ruland-
ské bílé, Rulandské šedé, Chardonnay, 
André, Svatovavřinecké, Frankovka.

Ledové víno má tak výjimečnou chuť, že 
se nedá pít ve velkém množství ... 
Ledové víno se nedá pít v pravém slova 
smyslu. Spíše ochutnávat, tak skle-
ničku. Nejlépe se hodí do gastrono-
mie. K moučníkům, k sýrům s modrou 
plísní nebo k paštice z husích jater. 

Jak popisujete ledové víno na degustacích? 
Všeobecně jako extraktivní, plné, mo-
hutné, s velmi dlouhým závěrem. S vý-
razným aroma. Opravdu lahodné, s me-
dovými tóny. Záleží pak ještě na odrůdě. 
Je dobré vědět, že ledová vína jsou 
vhodná i k delšímu zrání na lahvi. 

Jsou ledová vína od moravských vinařů 
uznávaná i v zahraničí?
To rozhodně ano. Uvedu některé příklady. 
Vinné sklepy Lechovice získaly v loňském 
roce za ledové víno zlatou i stříbrnou 
medaili na OIV Terravino Mediterranean 
International Challenge. Znovín Znojmo má 
za ledové víno stříbrnou medaili na světo-
vé soutěži vín San Francisco International 
Wine Completi. Vinařská soutěž Sélections 
Mondiales des Vins pořádaná v kanadském 
Québecu přinesla úspěch ve formě zlatých 
medailí Vinným sklepům Lechovice za Ry-
zlink rýnský 2013 ledové víno a Znovínu 
Znojmo za Sauvignon Blanc Tropical 2014. 

Že se ledová vína nejen popíjejí, ale 
především vychutnávají, nám potvrdil 
sommelier, zanícený znalec pěstování 
a výroby vína Mgr. František Koudela. 
Je stříbrným ze soutěže Sommelier 
Znovín z roku 2013 a Sommelier 
sympatie ze stejnojmenného klání. 
Svoje zkušenosti a znalosti předává 
studentům Středního odborného 
učiliště a Střední odborné školy 
ve Znojmě. Je předsedou Sdružení 
Znojmo, vína originální certifikace.

Ledová vína 
se popíjejí 
a vychutnávají

Poprvé prý vyráběli slámová vína 
přirozeným vysoušením hroznů na Kypru. 
Vinaři sklízeli hrozny na sopečných 
vinicích, pak je vysoušeli na slunci 
a stáčeli z nich sladké víno, které nyní 
známe pod názvem Commandaria.
Dnes vinaři postupují téměř stejně. 
Sklizené hrozny rozprostřou na slámu, 
na rákos nebo zavěsí v dobře 
větratelném prostoru, po vysušení 
je lisují a školí v dřevěných sudech 
a po dvou třech měsících stáčejí 
do malých skleněných lahviček.
„Slámové víno je nektar, kterého se díky 
vysokému obsahu zbytkového cukru 
nedá vypít mnoho, je spíše pro zvláštní 
příležitosti, pro výjimečné okamžiky, 
které se díky jeho výjimečné chuti 
stávají ještě výjimečnějšími,“ doplňuje 
technolog Vinařství Vinné sklepy 
Lechovice Ing. Jan Hrachovský.

ZIMNÍM KLENOTEM 
VINIC JE TAKÉ 
SLÁMOVÉ VÍNO
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potraviny ve světě

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Už ve staročeských receptech jej nalez-
neme jako oblíbenou ingredienci pro 
jarní velikonoční stůl, která dodá tělu 
sílu po zimě a připraví je na nové roční 
období. Skopové a jehněčí maso získá-
váme z ovcí. Zdomácnění těchto zvířat 
se společně s kozami do celého světa 
rozšířilo z oblastí jihozápadní Asie.

 Jehněčí se zabydlelo ve světových
 kuchyních
Je nejpoužívanějším druhem masa na-
příklad na Balkáně, v Indii, Mongolsku, 
na Islandu, Kavkazu a na Středním a Blíz-
kém Východě, bezvadně si s ním ovšem umí 
poradit také kuchyně španělská, britská, 
irská nebo francouzská. A není divu – jedná 
se o maso jemné, vhodné i pro rychlé 
úpravy, kterých nabízí bezpočet variant. 
Proslulosti tak dosáhlo třeba francouzské 
dušené nebo irské dušené jehněčí, na Bal-
káně je zase oblíbenou úpravou mleté maso 
tvarované do válečků a pečené na roštu.
Na jihu Evropy je podáváno přednostně 

dětem a seniorům, což svědčí o jeho 
kvalitě i zdravotních benefitech. Posky-

tuje nám bílkoviny s esenciálními 
aminokyselinami, které jsou důle-

žité pro funkčnost buněk, tkání 

a orgánů, dále vysoký obsah bílkovin, fosforu, 
vápníku a vitaminu B2. Je vhodné pro děti 
i sportovce, pro osoby vyznávající bezlepko-
vou stravu i pro ty, kdo dodržují nízkotučnou 
dietu. Skopové je doporučováno jako strava 
pro chudokrevné pacienty, neboť obsahuje 
vysoké množství železa, draslíku a sodíku.
Přestože se tedy jedná o maso velmi 
kvalitní s nepopiratelným prospěchem 
pro lidské zdraví, patří jehněčí, co se 
statistiky spotřeby v České republice 
týče, do stejné kolonky společně s kozím 
a koňským masem. Jeho spotřeba činí 
pouhých 0,3 kg na osobu za rok.

Dělení jehněčího
Skopové maso dělíme na přední (plec, krk, 
pupek, hrudí a kližky) a zadní (kýta a hřbet). 
Obzvlášť vhodnými kulinárními úprava-
mi pro tento druh masa jsou především 
dušení a pečení. Krk používáme na ragú 
a na dušení. Ze hřbetu využijeme kotlety 
na pečení vcelku. Z kýty se dají připravit 
bifteky nebo nadívané pokrmy. Hrudí se 
hodí na ragú a k dušení, plec na dušení 
nebo pečení, přípravu sekané nebo rolád. 
Bok (pupek) je vynikající na rolády a ragú. 
Další kulinární kapitolou jsou jehněčí 

Vyhýbáte se jehněčímu masu, protože je drahé, má osobitou 
chuť i vůni a nesnadno se připravuje? Opusťte oblíbené mýty 
a dejte tomuto křehkému a vysoce aromatickému masu 
šanci. Uvidíte, že pokud se k němu projíte podobně jako 
v případě oliv nebo kaparů, dokáže vás mile překvapit.

Přivítejte jaro 
 jehněčím masem

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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droby, které nebývají běžně k dostání, 
ale kulinárně se dají upravovat mozeček, 
játra, srdce, plíce, slezina nebo také jazyk. 
Vůně a aroma vnitřností jsou však velmi 
specifické, a proto na trh přicházejí droby 
jen zřídka. Upravujeme je stejným způ-
sobem jako droby telecí nebo hovězí.

Jehněčí v kuchyni
Jehněčí maso pochází z ovcí do šesti měsíců 
věku a jedná se o maso jemně vláknité  
a velmi kvalitní. Skopové maso, tedy maso 
starších kusů, ovšem může obsahovat po-
měrně velké množství šlach a blan, a proto 
se nechává do ideální kondice delší dobu 
dozrát. Maso také musíme zbavit tuku a od-
blanit, abychom odstranili typický zápach, 
jehož nositeli jsou totiž právě tukové odřezky. 
Maso samo o sobě má lehkou vůni. Kdo se 
s ním v kuchyni skamarádí, nedá na něj do-
pustit – má zajímavou nasládlou chuť a patří 
mezi nejšťavnatější druhy jatečných zvířat. 
Chceme-li je zbavit specifické vůně, která 
může být pro někoho příliš výrazná, potře-
me svalovinu česnekem rozetřeným se solí  
a necháme je několik hodin uležet v chladu, 
nebo maso několik hodin před úpravou 
naložíme do sladkého mléka či podmáslí.
Osobité jehněčí a skopové maso potřebu-
je v kuchyni výrazný doprovod, proto při 
jeho kulinární úpravě nešetříme česne-
kem a aromatickými voňavými bylinami, 
jakými jsou rozmarýn, majoránka nebo 
oregano. Právě výrazné a voňavé byliny 
ve spojení s typickou chutí a vůní tohoto 
druhu masa vytvářejí osobité aroma.

Pomalé pečení při nižší teplotě
Intenzitu chuti podpoří pečení společ-
ně s kostmi. Jehněčí můžeme, kromě 
obvyklých úprav s česnekem a bylinami, 
upravovat také s citrusy, povidly, skořicí, 
kořenovou zeleninou, se zelím, s fazol-
kami nebo dokonce na způsob zvěřiny 
s brusinkovou nebo jablečnou omáčkou.
A jak si s jehněčím masem v kuchyni 
rozumí vyhlášení čeští kuchaři? Roman 
Vaněk jehněčí kolínko doporučuje péct 
na robustním červeném víně a podá-
vat s celerovou kaší, Jana Florentýna 
Zatloukalová radí péct jehněčí žebírka, 
tedy nejjemnější kus jehněčího vůbec, 
pěkně do růžova společně s rozmarýnem 
a tymiánem a podávat s kaší ze zeleného 
hrášku. Pro začátečníky je vhodné se-
známit se s tímto druhem masa přípra-
vou dušeného jehněčího, radí kuchařka 
Hana Michopulu. Toto tzv. kleftiko je 
dokonce řeckým národním jídlem.
Pokrmy ze skopového masa je nutno 
podávat horké, neboť tuk velmi rychle 
po zahřátí tuhne. Vhodné je proto 
jeho podávání na zahřátých talířích. 
Ztuhlý lůj je jednak chuťově nepříjem-
ný a navíc ho tělo hůře stravuje.

Jak nakupovat jehněčí?
Sehnat kvalitní jehněčí maso může být 
poměrně oříšek, alespoň v případě, kdy 
požadujeme perfektní kvalitu. Často se 
k nám totiž dováží zmražené až z Nového 
Zélandu. Alternativou je prověřit české 
chovatele a farmáře a koupit maso 

od nich. Ideální je nákup čerstvého masa 
přímo na farmě nebo od prověřeného 
dodavatele. Pokud takovou možnost 
nemáte, při nákupu zkontrolujte kon-
zistenci a barvu masa, celkové aroma 
a vyzrálost. Pamatujte, že nejlepší maso 
je ze zvířat mladších, tedy přibližně 
do dvou let věku, z mladých skopců. 
Právě takto staré maso, navíc libové, je 
dokonce stravitelnější než maso hovězí.
Při nákupu vybíráme maso jen mírně 
protučnělé, bez výrazné povrchové lojové 
vrstvy, lehce mramorované. Barvu by 
mělo mít světle cihlově červenou. Čím 
starší maso je, tím tmavší barvu má 
a obsahuje více tuku. Výběr kusu masa 
přizpůsobte zamýšlenému kulinárnímu 
výsledku, tedy zda maso potřebujete 
k pečení, dušení nebo smažení apod. 
Chystáte-li se svátky jara přivítat pe-
čením velikonočního beránka, vězte, 
že se jedná o jemné masíčko z mláďat 
krmených pouze mateřským mlékem. 

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

POMALU PEČENÁ JEHNĚČÍ KÝTA
Doba přípravy: 4 až 6 hodin, pro 6 osob
Ingredience: 1 kg jehněčí nebo skopové 
kýty (nevykostěné), mořská sůl, oli-
vový olej, bylinky a koření podle chuti 
(tymián, rozmarýn, oregano, estragon, 
jalovec), pepř, palička česneku
Postup: Kýtu pečlivě odblaníme a zba-
víme tuku, opečeme zprudka na pánvi 
na rozehřátém oleji a osolíme. Potřeme 
lístečky bylinek a rozetřeným česne-
kem a vložíme do trouby předehřáté 
na 80 °C. Pod rošt vsuneme hluboký pe-
káč s půl šálkem vody na zachycení šťá-
vy. Vodu v případě potřeby doléváme. 
Jehněčí kýtu v troubě ponecháme bez 
otáčení 4 až 6 hodin, celou dobu pečení 
hlídáme a doléváme vodu, aby se maso 
nevysušilo. Maso by tak mělo zůstat rů-
žové a šťavnaté, křehké a jemné.
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Právě Sansho slaví v březnu pět let své 
existence. Paul Day podniká se svou 
přítelkyní Míšou, která je mu velkou in-
spirací. Společně se nyní začínají, víc než 
dosud, věnovat tradiční české kuchyni.

Jak jste se stal řezníkem? 
Paul: Když mi bylo třináct, začal jsem 
pracovat u řezníka, poté jsem sbíral 
zkušenosti v restauracích v Londýně 
a po celém světě. Pracoval jsem v New 
Yorku, Tokiu, Španělsku, Turecku nebo 
v Malajsii. Naučil jsem se, jak správně 
používat wok, vybírat suroviny, pracovat 
s masem, kombinovat chutě a ingredien-
ce, a to pro mě byla největší zkušenost. 

Ale učím se stále. Co se vaření týče, 
člověk totiž není nikdy hotový. Mým 
největším snem v posledních čtyřech 
letech je stát se skvělým šéfkuchařem.

Proč jste v Praze otevřel právě asijskou 
restauraci?
Paul: Asijská jídla jsou mojí srdeční záležitostí 
a před šesti lety, kdy jsem otvíral Sansho, 
Praha kvalitní asijskou restauraci neměla. 
Když jsme našli vhodné místo, bylo přiroze-
ným krokem vybudovat právě tu. Protože 
jsme chtěli používat pouze české maso, začali 
jsme objíždět české farmáře. Tehdy každý 
restauratér lákal na hovězí z Brazílie nebo 
USA. Až my jsme ukázali, jak dobré české 

maso je. Byli jsme první a pořád v některých 
ohledech jsme, co se týče třeba přirozeného 
chovu zvířat a přípravy masa v bio kvalitě. 
Myslím, že naše přeštická prasata jsou jediná, 
která žijí celoročně venku, a jsem na to pyšný. 
Míša: Vsadili jsme na kombinaci asijské 
kuchyně s českým masem. Drželi jsme se 
toho, čemu věříme, a ono to zafungovalo.

Patříte mezi nejlepší podniky v zemi, jaký 
je Váš klíč k úspěchu?
Paul: Nehrajeme si na okázalý luxus, raději 
se plně soustřeďujeme na jídlo. Používáme 
čím dál více českých produktů, což je skvělé, 
ovšem propracovat se k tomu trvalo dlouho. 
Po šesti měsících od otevření Sansho 
vyšla recenze v New York Times o tom, jak 
používáme české maso, což bylo úžasné.
Míša: Teď už se to nestává, ale na začátku 
k nám někteří bohatí Češi přišli a řekli, že 
u dřevěných stolů a na dřevěných židlích 
sedět nebudou, že chtějí ubrusy a že tohle 
není to, co čekali. Tehdy si lidé mysleli, že 
dobrá restaurace znamená ubrusy a zlaté 
rámy. Nebylo běžné, že podáváte jídlo vysoké 
kvality v uvolněném prostředí, navíc jsme bo-
jovali s předsudky, že české maso je špatné. 
Dnes jsme rádi, že pětaosmdesát procent 
naší klientely jsou Češi. Vždy jsme chtěli vařit 
pro ně, takže každý z našich podniků je silně 
orientovaný na Čechy. Nyní třeba lidé jedou 
do Prahy jen proto, aby se u nás najedli.

Jaké jídlo patří u zákazníků mezi 
nejoblíbenější?
Paul: Záleží na tom, co kdo upřed-
nostňuje, ale dá se říct, že přeštický 
bůček v jakékoliv formě, měkkoschrán-
kový krab nebo rané hovězí.

Máte porovnání s podniky z celého světa. Co 
je dnes největší brzdou české gastronomie?
Paul: Nedostatek vášně a nadšení. Není to 
neznalost, protože ta se dá dohnat, není to 

Nikdy nechodil do kuchařské 
školy. Jen se držel vaření, učil 
se, cestoval a zanedlouho 
vybudoval známé a hojně 
navštěvované podniky. 
Paul Day, bývalý šéfkuchař 
londýnského Nobu, 
si v Praze otevřel řeznictví 
The Real Meat Society, 
asijskou restauraci Sansho 
a bistro v anglickém stylu 
Maso a Kobliha.

Učíme vařit 
 české muže

Připravila Jana Uhlířová, foto asijská restaurace Sansho
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nedostatek produktů, protože těch je dost. 
Míša: Vášeň pro práci je tady obecně 
velkým problémem. 
Paul: A největším nesmyslem je střídá-
ní dlouhého a krátkého týdne. Tenhle 
systém může fungovat v kantýně, ale ne 
v restauraci s kreativními šéfkuchaři.

Je těžké najít dobré zaměstnance?
Paul: Ne, protože máme dobrou reputaci 
a lidé přicházejí s tím, že by u nás chtěli  
pracovat. Těžší je udržet v nich zaujetí. 
Míša: Lidé totiž chtějí všechno hned 
a nechápou, že to chce spoustu času, než 
se člověk něco naučí. Kuchař musí získá-
vat zkušenosti a ty nasbírá jen v praxi. 
Paul: Hned po škole chtějí být všich-
ni šéfkuchaři. Na to se ovšem člověk 
potřebuje učit celé roky a je důle-
žité jít do praxe co nejdříve. 
Míša: A pak jsou lidé, kteří proces-
tovali svět a vědí, že tahle práce je 
dřina a že se člověk musí snažit. Což 
může být pro někoho problém.

Navštěvujete i jiné restaurace v Praze?
Míša: Navštěvujeme, ale málo, když už 
máme volný čas, raději doma vaříme. 
Máme oblíbené i mimopražské restaurace, 
které vaří českou kuchyni a přitom nedělají 
svíčkovou nebo ptáčka. Hledají recepty 
s využitím lokální suroviny. Bylo by zajíma-
vé, kdyby se česká kuchyně ubírala tímto 
směrem, tedy připravovat tradiční jídla 
jinak. Máme rádi podniky, kde je vidět, že 
je to baví. Když vás práce nebaví, tak je to 
znát. Mimo Prahu je zajímavé, že každý, kdo 
vaří trošku jinak, má pořád plno. A všude 
kolem jsou v tom samém městě poloprázd-
né hospody, které nabízejí menu za 69 kč. 
Tihle provozovatelé se ptají Paula, co by 
měli dělat, a Paul jim radí: „Vyhoďte jídelní 
lístek, co má 25 stran, přestaňte dělat kuře 
s broskví a uvařte třeba pět jídel z čerstvých 

surovin.“ Nenechají si poradit a stěžují si, že 
jim do hospody nikdo nechodí. Ani prázdná 
hospoda je ke změně nedonutí a vždy si 
najdou milion důvodů, proč něco nejde. 
Přesto má venkov určitě budoucnost. 
Paul: Miluju české jídlo. A věřím, že re-
staurace může dělat českou kuchyni bez 
toho, aby pořád dokola vařila to samé.

Právě česká kuchyně bývá kritizována pro 
svou tučnost, těžké krémy, smetanové 
omáčky, smažená jídla. 
Paul: Kdepak, myslím, že má velkou bu-
doucnost. Česká jídla přece nemusejí 
být nutně nezdravá. 
Míša: Česká kuchyně se potřebuje změnit, 
nemusí zůstávat ve své nejhorší podobě, 
tedy tam, kde byla za času komunismu. 
Na české kuchyni se musí zapracovat, aby 
se našla. Každý jí a vaří pořád to samé a ne-
zkouší nic nového, takže to vypadá, jako by 
se české jídlo za posledních sedmdesát let 
nikam nevyvinulo. To je hlavní problém.

Jaký je váš další sen?
Paul: Neplánujeme otevírání nového pod-
niku, chceme rozšiřovat to, co už máme. 
Míša: Chceme se s masem posunout zase 
někam dál, využívat různé druhy hovězího 
masa, dělat nové věci s českými uzeninami. 
Jsme unavení z toho, jak se obor nikam ne-
posouvá. Připravujeme také knížečku o tom, 
jak připravovat českou zeleninu, jak udělat 
výborná jídla třeba ze zelí, celeru, mrkve, 
petržele, ze zeleniny, která je dostupná, 
zdravá a levná. Ingrediencí máme v Čechách 
dost, lidé jen nevědí, jak je připravit nově, 
a stále dokola vaří brambory nebo brokolici. 
Také připravujeme nový projekt o české 
kuchyni, kterou chceme pojmout jinak, 
věnovat se i její historii. Chceme se posouvat 
dál, pořád mít český základ, ale odlehčit ho.

Jaké je vaše oblíbené jídlo?
Paul: Sendvič se slaninou, dobrý steak nebo 
roastbeef. Prostě anglicko-indická kuchyně. 
Míša: Halušky s brynzou, tedy kuchyně česko-
slovenská. Ale máme rádi všechno dobré jídlo.  

Jaký je rozdíl mezi vaším, tedy spíše ang-
lickým řeznictvím a českým?
Míša: Myslím, že lidé mají rádi naše řeznictví, 
protože se neinspirujeme českým řeznictvím, 
ale anglickým. Každý kus masa je velmi snadný 
na přípravu a další zpracování a už jej nemusíte 
doma upravovat. A to se lidem líbí. Když jdete 
do českého řeznictví, dají vám kus masa a už 
neřeknou, co s ním dál. Prodáváme maso, 
které můžete doma dát rovnou na pánev či 
do trouby. A poradíme i s větším kusem masa, 
jak ho zpracovat. Naše maso je navíc vyzrálé, 
takže chuťově jemné. Myslím, že je to ta jedno-
duchost, kvůli které se k nám zákazníci vracejí. 
Hodně u nás nakupují také muži, můžeme hrdě 
říct, že jsme naučili vařit hodně českých mužů. 
Pošlete k nám svého muže a začne vařit. 
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V pašijovém týdnu, který vrcholí pon-
dělím velikonočním, se první tradiční 
pokrm váže ke Škaredé středě, jíž se také 
říká Černá nebo Sazometná. V ten den, 
kdy se podle biblického vyprávění mračil 
Jidáš na Ježíše, aby ho posléze zradil, 
bychom si měli dopřát chuťově lákavý, 
nicméně nevábně vyhlížející pokrm. 
V minulosti hospodyně na stůl předklá-
daly nejčastěji bramborové placky nebo 
voňavé bramboráky, které před tím ne-
zapomněly všelijak roztrhat, aby vyhlí-
žely nevzhledně. Ale pozor, toto záměrně 
esteticky znehodnocené jídlo nesmíte 
servírovat zamračení. Navzdory názvu 
Škaredá se v tuto středu musíte usmívat! 

Zelený čtvrtek se zeleným pivem
Následující čtvrtek je dnem, kdy se při-
pomíná poslední večeře Páně, a časem, 
kdy se odmlčí zvony, které podle pověsti 
odlétají do Říma. Ačkoli se v našich konči-
nách tomuto čtvrtku říká Zelený, a podle 

toho se ladí i jídelníček, pojmenování je 
nepřesné. Vzniklo zkomolením německého 
slova Greindonnerstag, tedy Lkavý čtvrtek, 
které si naši předci zaměnili na Gründo-
nnerstag čili Zelený čtvrtek. A že tento 
název u nás řádně zakořenil, dokládá 
i novodobá tradice jednodenního čepová-
ní zeleného piva, která vznikla v roce 2006 
v Brně a během pár let ovládla bezpo-
čet hospůdek ze všech koutů republiky. 
Do Zeleného čtvrtka bychom se ráno měli 
posilnit sladkými jidáši (ideální je upéct je 
již ve středu večer), do spirály stočenými 
nebo propletenými válečky z kynutého 
těsta, které symbolizují provaz, na němž 
se oběsil zrádný Jidáš. Přidáte-li k jidášům 
med, což není vůbec špatná kombinace, 
pak si podle pověry posílíte zdraví na celý 
příští rok a navíc se ochráníte před hadím 
uštknutím. K obědu si pak dopřejte jarní 
zeleninovou polévku, v níž nesmějí chybět 
snítky petrželky nebo jiných zelených 
bylinek, výborná je mladá kopřiva.

K Velkému pátku náleží střídmost
O Velkém pátku si křesťané připomínají smrt 
Ježíše Krista na kříži. Není to tedy čas veselý 
a měl by se nést ve znamení střídmosti, a to 
i na talíři. Dříve se většinou držíval celo-
denní půst, kdo neměl silnou vůli, mohl si 
přilepšit rybou. V některých oblastech tak 
striktní opatření nedodržovali, takže pokud 
chcete letos dostát tradici, můžete si bez 
obav jedno jídlo dopřát. Mělo by být ale 
lehké, nejlépe bezmasé a podobné tomu, 
jaké bývalo na stolech během čtyřicetiden-
ního půstu, který Velikonocím předchází. 
Ideální jsou zeleninové pokrmy, dovolená je 
bramborová polévka i jiná bramborová jídla, 
hrách, čočka nebo jáhly. Milovníci sladké-
ho pak mohou okusit kynuté knedlíky se 
sušeným ovocem. Večer si pak nezapomeňte 
připravit ingredience na mazance, které 
se pečou v sobotu. Pokud si chcete udělat 
většího „strýčka“, můžete si rovnou zadělat 
těsto a nechat ho přes noc řádně nakynout.

Bílá sobota s trnovou korunou
Předchozí páteční půst končí Bílou 
sobotou, která začíná hlídáním Božího 
hrobu. Během dne se do potemnělých 
a ztichlých svatostánků vrací světlo, 
hudba i zvonění, aby navodily atmosféru 
Ježíšova zmrtvýchvstání. V kuchyních se 
rozvoní velikonoční nádivka, jíž se také 
říká hlavička, sekanice nebo svítek. Tento 

Velikonoce symbolizují příchod jara, oslavují 
probouzející se přírodu i nový život a především 
představují nejvýznamnější křesťanský svátek 
připomínající zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Velikonoce jsou spojovány 
i s tradičními pokrmy. Naši předci 
je ale nevybírali jen tak pro 
nic za nic, každé jídlo v sobě 
neslo i určitou symboliku. 
Pokud chcete dostát starým 
zvykům, přichystejte 
si letos velikonoční 
jídelníček podle 
našeho „receptu“.

Tradiční Velikonoce 
na domácím stole
Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock
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připravte si doma

pokrm z uzeného masa, vajec a bylinek 
představuje přechod mezi půstem a slav-

nostním hodováním. Hlavička by měla 
mít tvar věnce, jelikož symbolizuje 

trnovou korunu. Je proto vhodné 
ji péct ve formě na bábovku. 

Po nádivce přichází na řadu 
mazanec, nejstarší doložené 

velikonoční pečivo u nás. 
Tradice velí, že musí být 

na vrcholu naříznutý 
do podoby kříže jako 

připomínka Ježíšova 
ukřižování. Dříve se 

mazance nejedly 
jen v nejužším 
rodinném kruhu, 
ale byly používá-
ny jako rituální 
pokrm a dar. 
Sobotní pečení 
ale ještě nekon-
čí. Na řadu při-
chází beránek, 
kterého si věřící 

chystali v před-
večer Božího 

hodu velikonoč-
ního, aby ho nechali 

v neděli v kostele posvětit.

Neděle ve znamení hojnosti
Zmrtvýchvstání neboli Velikonoční neděle 
či Boží hod velikonoční je největší událost 
křesťanského církevního roku, která 
oslavuje Kristovo vzkříšení. Je to den 
radosti, štědrosti i hojnosti, které se od-
rážejí i v jídelníčku. Stolu vévodí beránek 
symbolizující Ježíše Krista a jeho oběť 
pro lidstvo a spasení světa. Bez tohoto 
pečiva nejčastěji z piškotového, třeného 

nebo kynutého těsta si jen těžko umíme 
představit současné Velikonoce, přitom se 
na slavnostní tabuli dostal v roli pouhého 
náhradníka. Boží hod byl odedávna spojo-
ván s konzumací masa. Nejcennější přitom 
bylo jehněčí a skopové. Ovšem řada 
rodin na tuto pochoutku nedosáhla, a tak 
důvtipné hospodyně nahradily „masové-
ho“ beránka „sladkým“, pečínku přichys-
taly z dostupné svaloviny a tradice byla 
na světě. Při nedělní i následné pondělní 
štědrosti si můžeme smlsnout i na stále 
oblíbenějších velikonočních perníčcích, 
drobném cukroví, svěže zdobených 
jarních dortech i na módních muffinech.

Velikonoční pondělí vajíčka nadělí
Vejce značící zrození patří neodmyslitelně 
k celým velikonočním svátkům. Nejvíce 
se ale uplatní právě v den, k němuž se 

již neváží žádné liturgické úkony, tedy 
na Velikonoční neboli Červené pondělí, 
a to nejen v podobě kraslic pro kolední-
ky. Zvláště ceněná byla odedávna vejce 
červená (odtud i název Červené pondě-
lí), jimž byla připisována magická moc. 
V dnešní době si chlapci s pomlázkami 
odnášejí spíše vejce vařená nebo v podobě 
čokoládových kousků, mnohdy se bez nich 
obejdou úplně a raději sáhnou po panáčku 
kořalky... A když už jsme u koledy, pozor 
na ni, letos bude leckde jiná! Jelikož je 
přestupný rok, v některých oblastech se 
role podle tradice obracejí. Na mrskut 
vyjdou tentokrát dívky a mladé ženy, 
jimž tak jistě přijde vhod, že na pondělní 
velikonoční jídelníček náleží podle dávných 
zvyklostí vejce ve všech možných úpravách. 
A na takovou vaječnou pomazánku jim 
zbydou síly i po náročné „mrskačce“. 
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Minipivovary jsou jednoznačně atraktivním 
zpestřením lokální gastronomie a nápojového 
lístku. Jsou skvělým důvodem, proč hotel 
nebo restauraci s vlastním pivovarem na-
vštívit, už proto, že mezi pivními tanky s vůní 
chmele a sladu je posezení nanejvýš příjemné. 

Konzumenty piva různorodost baví
V České republice máme zhruba  
330 minipivovarů, každý vaří pivo jiné 
chuti. Je lákavé ochutnávat, experi-
mentovat a nacházet v nich zalíbení. 
Borůvkové, kávové, jahodové, švestkové, 
čokoládové nebo jakkoliv jinak ochucené 
pivo má své příznivce i odpůrce. Je bá-
ječné, že si můžeme vybrat a každý může 
svoji pivní chuť dostatečně uspokojit.
„Vše je také o lásce k řemeslu. My máme 
v našem pivovaru sládka, který dělal 34 let 
v plzeňském Prazdroji, vedl tam experi-
mentální minipivovar a pořád se učí. Je 

vidět, jak svoji práci miluje, což se pozná 
i na pivu, které mu projde rukama,“ připomí-
ná Robert Chládek, majitel Pivotelu MMX.

Jsou malebné, útulné a sebevědomé
Stále mluvíme o minipivovarech, které se 
v posledních letech staly nedílnou sou-
částí gastronomie, moderním trendem 
konzumace piva.  A člověk až žasne, kde 
všude minipivovary v naší republice jsou 
a jak kreativní jsou jejich majitelé. Nava-
zují na historii místa a není výjimkou, že 
minipivovar najdeme i v malé vesnici.
Ve středních Čechách je minipivovarů 
minimálně patnáct, například v Ujkovicích, 
Kounici, Zadní Třebani, ve Štiříně a také 
v Ctiněvsi. V tamním Podřípském rodinném 
pivovaru na úpatí hory Říp uvařili první pivo 
v květnu roku 2014. Byl to světlý ležák, který 
je stálicí v nabídce pivovaru. „Vaříme piva 
jak svrchně, tak spodně kvašená, nefiltro-

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Mít tak svoji pípu...
V České republice se v dnešní 
době v minipivovarech 
vyrobí stovky hektolitrů 
piva světlého, tmavého, 
kvasnicového, nefiltrovaného, 
s nejrůznějšími příchutěmi, 
mnohdy až neuvěřitelnými. 
Stejně tak v menších 
domácích, rodinných, 
hospodských či hotelových 
zařízeních na výrobu piva. 
Právě díky minipovarům si 
může připravit svůj oblíbený 
druh piva téměř každý.
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vaná a nepasterizovaná, jen za pomoci 
vody, sladu, chmele, kvasnic a lásky k pivu. 
Při vaření nových druhů piv spolupracuje-
me s několika špičkovými sládky, proto je 
výsledkem vynikající pivo vyvážené barvy, 
chutě a vůně. I díky tomu jsme získali několik 
ocenění, byli jsme třetí v soutěži Zlatá pivní 
pečeť, stejně tak v Jarní ceně českých sládků,“ 
vysvětluje majitel minipivovaru Aleš Lípa. 
Minipivovar je také v Kroměříži a jmenuje 
se Maxmilián, sází na domácí a regionální 
suroviny. „Při výrobě piva používáme slad, 
který se připravuje ve sladovnách v Záhlini-
cích. Tyto provozovny vynikají především svým 
tradičním přístupem k výrobě sladu. Chmel 
je další důležitá surovina, do piva přidáváme 
výhradně odrůdu žateckého červeňáku,“  
říká Antonín Vrzal, správce pivovaru.

Minipivovary i na horách
Když putujeme po České republice, narazíme 
také na obec Branná, kde sídlí minipivovar 
Kolštejn v zázemí stejnojmenné restaura-
ce. Místní říkají, že stojí na nejmalebnějším 
náměstíčku v Jeseníkách. Jinak řečeno, 
v centru turisticky hojně navštěvované 
oblasti. Hosté si tu především vychutnávají 
spodně i svrchně kvašená piva. Navázali tady 
na starý příběh vaření piva a pokračují v pi-
vovarnickém řemesle, které započali fojtové 
a později Žerotínové před více než 700 lety.
V Krkonoších turisté obvykle neminou 
Friesovy boudy v obci Strážné, aby ochut-
nali produkci stejnojmenného minipi-
vovaru. Pivo tady dělá hlavně voda, jak 
potvrzuje provozovatel pivovaru Karel 
Polívka: „Jedinečnou chuť místnímu 
pivu dodává kromě českého chmele 
a sladu také místní voda, která prame-
ní kousek nad Hotelem Friesovy boudy. 
Tato voda je opravdu unikátní, chutná 
téměř, jako by pramenila už ochucená.“

Restauračních pivovarů v České republice ne-
ustále přibývá. Je to unikátní obor, který kom-
binuje výrobu piva s jeho přímým prodejem, 
neotřelými chutěmi a výbornou prezentací.

Domácí pivovar nemusí být jen sen
Sen se stane realitou ve chvíli, kdy si člověk 
vlastnoručně uvaří první litr svého piva. Je to 
jistě dobrodružství a současně neopakova-
telný pocit z každého doušku vychlazeného 
piva s hustou pěnou a patřičným řízem.
„Uvařit pivo není až zas tak složité, jak si 
asi mnozí myslí. Chce to jen odvahu a chuť 
dokázat něco neobvyklého, na co 
budete hrdí a co budete chtít zopa-
kovat,“ tvrdí ze své zkušenosti Radek 
Zdráhal ze společnosti Pivovar s.r.o. 
Mít doma svůj vlastní minipivovárek je, 
myslím pocitově, srovnatelné s koupí 
nového auta, superpočítače nebo 
mobilu. Domácí pivovar se zcela jistě 
zařadí mezi stávající domácí mazlíč-
ky s výrazně pozitivním efektem.
„Na vaření piva je třeba minimálně 

půl dne. Prokvašení trvá podle množství 
a receptury tři až pět dnů a zrání v lahvích, 
party-sudech nebo nápojových nádo-
bách dva až pět týdnů. Potom je možno 
pivo ochutnat,“ přidává ještě detaily 
k domácímu pivovaru Radek Zdráhal.
Netřeba se obávat neúspěchu, k pivovar-
skému kotli je vždy přiložený i podrobný 
návod na vaření piva a k obsluze. Součástí 
je rovněž stručná instrukce, která sládka 
začátečníka provede krok za krokem celým 
procesem vaření piva. Nutno také uvést, že 

amatérští sládci, kteří připra-
vují pivo ve vlastních 

domácnostech a pro 
osobní spotře-

bu, mohou 
produkovat 
bez daňové 
povinnosti 

až 200 litrů 
piva ročně. 

Toto pivo nesmí 
být ale prodáváno. 

místem, kde ochutnali pivo nejdřív, nebylo 
Bavorsko, ani česká kotlina? Poprvé si ho 
naservírovali v Mezopotámii přibližně 7 tisíc 
let před Kristem. Předpokládá se, že bylo 
objeveno náhodně, díky tomu, že zkvasilo 
uskladněné obilí v hliněných nádobách. 
V pozdějších dobách došlo k zákonné 
definici prodeje: Chammurapiho zákoník 
zmiňoval trest pro nepoctivé šenkýřky 
a smrt utopením za podměrečné pivo 
nebo nevalnou chuť. Chmel do piva začali 
přidávat Keltové a Germáni. Nejstarším 
pivovarem v Německu a vůbec na světě je 
pivovar Weihenstephan ve městě Freising 
nedaleko Mnichova. První zmínku o něm 
najdeme už z roku 1040 n. l. Na území 
České republiky se nejstarší zmínky váží 
k pivovaru břevnovskému, jehož založení je 
doloženo k roku 993 n. l. 

VÍTE, ŽE...

 
  Poskytuje právní a legislativní servis, hájí zájmy minipivovarů. Vystupuje nejen 
jako poradce, ale také jako silná a jednotná autorita vůči úřadům, institucím nebo 
při jednáních se zákonodárci o případných úpravách příslušné legislativy.

 
  Intenzivně se zaměřuje na vzdělávání sládků, neboť díky nebývalému boomu mini-
pivovarů zkušení sládci chybí.

 
  Informuje o technologických postupech a specifikách při vaření piva v minipivova-
rech, při přípravě speciálních druhů piv.

 
  Poskytuje informační servis, pomáhá svým členům v zajišťování nejkvalitnějších 
surovin a technologií potřebných při vaření speciálních piv.

 
  Českomoravský svaz minipivovarů byl na ustanovující valné hromadě 16. dubna 
2011 založen 32 restauračními pivovary. Prezidentem svazu byl zvolen Jan Šuráň 
z Pivovarského domu Praha.

Českomoravský svaz minipivovarů
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rozhovor

Koupí zemědělského výrobku nebo potraviny s evropskými označeními kvality získáte odměnu.

Nasbírejte 20 označení z kteréhokoliv evropského výrobku s označením a zapojte se do soutěže. 

Akce probíhá od 1. 3. do 30. 5. 2016 nebo do vyčerpání odměn.

Každý soutěžní měsíc losujeme hlavní cenu – KUCHYŇSKÝ ROBOT

Více informací a podrobná pravidla najdete na:

www.ozna
ceni.eu

Sbírejte evropská sluníčka kvality!SOUTĚŽ

www.oznaceni.eu

Špekáčky opatřené značkou evropského systému ochrany názvu produktu 
jsou pro Vás zárukou jedinečnosti receptury a  přísně kontrolovaných 
výrobních postupů. Tato označení jsou zde pro všechny, kteří dávají 
přednost kvalitě a originálům před napodobeninami.

Špekáčky

eni.eu
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Chráněné označení původu
• Český kmín • Chamomila Bohemica • Nošovické kysané zelí • Pohořelický kapr • Všestarská cibule • Žatecký chmel

Chráněné zeměpisné označení
• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo • Březnický ležák • Budějovické pivo • Budějovický měšťanský var • Černá hora • České pivo 
• Českobudějovické pivo • Hořické trubičky • Chelčicko–Lhenické ovoce • Chodské pivo • Jihočeská Niva • Jihočeská Zlatá Niva 
• Karlovarské oplatky • Karlovarské trojhránky • Karlovarský suchar • Lomnické suchary • Mariánskolázeňské oplatky 
• Olomoucké tvarůžky • Pardubický perník • Štramberské uši • Třeboňský kapr • Valašský frgál • Znojemské pivo

Zaručená tradiční specialita
• Liptovská saláma / Liptovský salám • Lovecký salám / Lovecká saláma • Špekáčky / Špekáčiky • Spišské párky

Chranena_oznaceni-Inzerce[A4]_SP.indd   1 4.2.16   10:37
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křížovka

Koupí zemědělského výrobku nebo potraviny s evropskými označeními kvality získáte odměnu.

Nasbírejte 20 označení z kteréhokoliv evropského výrobku s označením a zapojte se do soutěže. 

Akce probíhá od 1. 3. do 30. 5. 2016 nebo do vyčerpání odměn.

Každý soutěžní měsíc losujeme hlavní cenu – KUCHYŇSKÝ ROBOT

Více informací a podrobná pravidla najdete na:

www.ozna
ceni.eu

Sbírejte evropská sluníčka kvality!SOUTĚŽ

www.oznaceni.eu

Špekáčky opatřené značkou evropského systému ochrany názvu produktu 
jsou pro Vás zárukou jedinečnosti receptury a  přísně kontrolovaných 
výrobních postupů. Tato označení jsou zde pro všechny, kteří dávají 
přednost kvalitě a originálům před napodobeninami.

Špekáčky
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Chráněné označení původu
• Český kmín • Chamomila Bohemica • Nošovické kysané zelí • Pohořelický kapr • Všestarská cibule • Žatecký chmel

Chráněné zeměpisné označení
• Brněnské pivo; Starobrněnské pivo • Březnický ležák • Budějovické pivo • Budějovický měšťanský var • Černá hora • České pivo 
• Českobudějovické pivo • Hořické trubičky • Chelčicko–Lhenické ovoce • Chodské pivo • Jihočeská Niva • Jihočeská Zlatá Niva 
• Karlovarské oplatky • Karlovarské trojhránky • Karlovarský suchar • Lomnické suchary • Mariánskolázeňské oplatky 
• Olomoucké tvarůžky • Pardubický perník • Štramberské uši • Třeboňský kapr • Valašský frgál • Znojemské pivo

Zaručená tradiční specialita
• Liptovská saláma / Liptovský salám • Lovecký salám / Lovecká saláma • Špekáčky / Špekáčiky • Spišské párky
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Vaříte i doma?
Jelikož jsem kuchař, tak je to přece přiroze-
né. Vůbec mi to nevadí. Vaření mám rád.

To Vás manželka něčím dobrým 
k snědku nepřekvapí, ani když máte 
třeba narozeniny?
Jídlo v našem vztahu nehraje nijakou 
zvláštní, natož významnou roli, takže ne. 
Jídlo zkrátka v naší rodině neřešíme. Když 
chceme společně slavit, jdeme do re-
staurace, kde je větší výběr. Jelikož ale 
bydlíme na vesnici, většinou i při tako-
vých příležitostech zůstáváme doma.

Jaká jídla preferujete v soukromí?
Doma dáváme přednost lehkým 
jídlům. Máme rádi těstoviny, rýži, 
jednou týdně míváme rybu a čas 
od času si dopřejeme dobrý steak.

Připravila Tamara Dobrovolná, foto shutterstock, archiv firmy

Jídlo v naší rodině 
neřešíme
Má spoustu příznivců a obdivovatelů. Sám ale tvrdí, 
že existuje mnoho těch, kteří mu nemohou přijít 
na jméno. Pro jadrné slovo nejde na obrazovce daleko, 
přesto oplývá neuvěřitelným charisma. Miluje lehké 
pokrmy a nemá rád typické české omáčky. Ve chvílích 
pohody si dopřeje sklenku kvalitního vína a při práci 
se rád osvěží minerálkou. Jednou z věcí, která ho 
dokáže rozžhavit doběla, je rozlévaná voda podávaná 
v některých restauracích v karafách. Pojďme si se 
známým šéfkuchařem Zdeňkem Pohlreichem o jeho 
zvycích a názorech povědět trochu víc. Začít můžeme 
třeba v jeho domácí kuchyni.
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Máte rád českou kuchyni?
Nechutná mi. Nebaví mě jíst těžké 
omáčky. Představa, že se jimi přejím, 
je děsivá. Z české kuchyně beru 
na milost jen kuře na paprice.

Zkoušíte na rodině své kulinářské 
experimenty?
Spíše výjimečně. Jako snad každý 
jedu i já doma v zaběhnutém stereoty-
pu jídel, která nám všem chutnají.

Ale ve svých pořadech přinášíte pokaždé 
něco nového, překvapivého...
Protože vím, jak je těžké stále vymýš-
let „co bude zítra k večeři“, snažíme se 
diváky inspirovat, ukázat, co je možné 
vytvořit. Ono pokaždé nejde jen o nějaké 
konkrétní jídlo, ale o jakýsi impuls.

Čím se řídíte při výběru pokrmů, které 
divákům předkládáte?
Vybírám jídla, u nichž existuje férová šance, 
že je lidé doma zvládnou. S profesionál-
ní kuchyní to nemá nic společného.

Jaké je podle Vás tajemství 
dobrého kuchaře?
Do vaření musí zapojit podvědomí, talent 
a zapomenout na vědecké přístupy. Také 
nezáleží, jestli do pokrmu dá přesně takové 
množství ingrediencí, které je uvedené 
v receptu. Důležitá je improvizace. Já říkám, 
že správně se má vařit všemi smysly.

Vám se to zjevně daří, když máte tolik 
fanoušků a obdivovatelů...
Ale nepřátel mám taky dost. A to je dobře. 
Dávají mi najevo, že jsem tak důleži-
tej, že jim stojí za to mě nenávidět...

chutě slavných

V knížce Moje domácí kuchyně předkládá Zdeněk Pohlreich 
čtenářům recepty na svoje neoblíbenější jídla, která často 
a rád vaří. Nechává nás tak nahlédnout nejen do své kuchy-
ně, ale také do soukromí. Publikace obsahuje 72 nápaditých 
receptů pro každý den. Čtenář v ní najde inspiraci na jídla 
z běžně dostupných surovin od snídaně až po večeři.

PEČENÉ KUŘE SE ŠALVĚJÍ 
A PETRŽELKOVOU OMÁČKOU
Ingredience: 2 lžíce másla, drcený černý 
pepř, 1 kuře, 4 lístky šalvěje, 1 citron, sůl, 
olivový olej, 2 stroužky česneku, 1 cibule, 
1 plátek bílého toastového chleba, 2 lžíce 
sekaných mandlí, 1 hrst hladkolisté petržel-
ky, mletý černý pepř, 200 ml kuřecího vývaru

Postup: Troubu předehřejeme na 200 °C. 
Změklé máslo promícháme se lžičkou 
drceného pepře. Opatrně prsty odtrhneme 
kůži na prsou kuřete a vetřeme pod ni většinu 
pepřem ochuceného másla a vložíme šalvě-
jové listy. Citron dobře omyjeme, rozčtvrtíme 
a vsuneme jej do břišní dutiny kuřete. Stehna 
příčně nařízneme ostrým nožem, aby se 
dobře propekla. Zbytkem ochuceného másla 
potřeme zbytek kuřete na povrchu. Nakonec 
maso osolíme a vložíme do pekáče. Pečeme 
asi 75 minut. Na pánvi rozehřejeme olej, 
přidáme česnek nakrájený na plátky, drobně 
nasekanou cibuli, rozdrobený chleba a man-
dle. Smažíme do zezlátnutí asi 5 minut. Vše 
přesuneme do mixéru, přidáme petržel, 
pepř a kuřecí vývar. Rozmixujeme a vrátíme 
do pánve. Podle chuti osolíme a prohřejeme. 
Kuře podáváme s vařenými bramborami 
a petrželkovou omáčkou.

Zdeněk Pohlreich neposkytuje své 
recepty tištěným médiím.
„Existuje hromada lidí, kteří recep-
ty rozdávají. Já nemusím a nechci 
být další. Není to proto, že bych 
chtěl být výjimečný, ale jsem dost 
starý, abych nedělal věci, kte-
ré nechci,“ řekl s tím, že nám nic 
nebrání nějaký jeho recept opsat 
z internetu. Přinášíme tedy ten, 
který Zdeněk Pohlreich uveřejnil 
v rámci kampaně pro obchodní 
řetězec.
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Leckdy na Vás nebývají příjemní ani 
majitelé nebo personál restaurací, 
které ve svých pořadech „napravujete“. 
Nemáte chuť si někdy dát na uklidněnou 
panáka?
Na takové chování je lepší si zvyk-
nout, než ho zahánět panákem. 
Navíc tvrdý alkohol nepiju.

Takže pivo?
Dříve jsem ho pil často, v posledních 

letech se mu ale vyhýbám. Zato pití vína, 
to je dobrá aktivita. Takový dobře vy-
chlazený šampus... K mé domácí večerní 
pohodě patří rovněž sklenka, někdy i dvě, 
rakouského nebo německého bílého 
vína, z červených pak nejraději sáhnu 
po italských nebo francouzských.

Co pijete v restauracích?
K jídlu víno, ale rád si dám i minerál-
ku. Jen ne rozlévanou vodu z karafy!

Proč?
Voda z kohoutku na stůl v restau-
raci nepatří. Voda je veřejná služba 
a ne potravina, vztahují se na ni 
i jiné zákony. A v restauracích se 
mají servírovat jenom potraviny!
Argumenty, že laciná voda nebo voda 
zdarma přiměje lidi, aby si neob-
jednávali alkohol, jsou blbost. Kdo 
má problém s chlastem, ten v hos-
podě vodu pít nikdy nebude. 

800 600 600
www.dovolena.cz

od 990 Kč  –  3 dny se snídaní

Aktivní dovolená
v České republice

Šumava  KrKonoŠe  JeseníKy

 INZERCE

KDO JE ZDENĚK POHLREICH
Vyhlášený šéfkuchař, podnikatel, uznávaný odborník v oboru gastrono-
mie se narodil v roce 1957. Do povědomí široké veřejnosti se zapsal pře-
devším jako moderátor oblíbených zábavně-gastronomických pořadů te-
levize Prima, např. Ano, šéfe! Teď vaří šéf, Na nože! Šéf na grilu! Česko vaří 
s Pohlreichem, Už dost, šéfe! Je autorem mnoha kuchařek, z nichž nejno-
vější nese název Moje domácí kuchyně. K vaření se dostal poté, co nebyl 
přijat na střední školu a nastoupil do učebního oboru kuchař. Na přelomu 
70. a 80. let minulého století byl členem reprezentačního baseballového 
týmu. V roce 1989 emigroval do Nizozemska, později pobýval v Austrálii. 
Po návratu z emigrace působil jako šéfkuchař v předních pražských hote-
lích. Od roku 2007 provozuje Café Imperial, restaurace Divinis byla ote-
vřena v roce 2008 a v roce 2013 Yamato. Plánuje otevření nové restaurace Next Door ve Zlatnické ulici. 
Je podruhé ženatý, má syna Jana.
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Regionální potraviny, zejména pečivo 
či nápoje, měly své zastoupení ve všech 
prodejnách BILLA již dříve. Regionál-
ní koutky však zákazníkovi nabízejí 
mnohem více. Nejvíce lokálních pro-
duktů nachází své místo v tzv. Regi-
onálním regálu. Jedná se o klasický 
čelní regál, který použitými materiály 
evokuje český venkov a je doplněn 
o výrazný propagační prvek – nepřehléd-
nutelné čelo s motivy české krajiny.

Výrobky od lokálních pekařů jsou umís-
těny ve speciálně označených koších 
a ostatní výrobky jako mléčné, maso, 
uzeniny nebo nápoje jsou k dispozici mezi 
běžným sortimentem. K nákupu zákaz-
níky lákají pomocí stylového značení. 
Nakupující tak vždy spolehlivě pozná, 
že si vybral produkt z vlastního regionu.

S projektem regionálních koutků se jako 
první v únoru 2015 seznámili obyvate-
lé Jihočeského kraje, následovaly kraje 
Středočeský, Ústecký, Královéhradecký, 
Liberecký a Praha. V této chvíli se regi-
onální regál nachází ve 105 prodejnách 
BILLA. V každém z regionů je nabízeno 
pouze zboží typické pro daný kraj. Zá-
kazník ve své prodejně BILLA nalezne 
kolem 100 položek místních specialit 
od cca 20 lokálních výrobců. V letošním 
roce bude BILLA pokračovat ve spouště-
ní projektu ve zbývajících krajích ČR.

Zájem o místní speciality je velký. Zákazní-
ci nejčastěji nakupují místní pečivo, pivo, 
uzeniny, mléčné, lihoviny a suché lokální 
speciality. V kategorii suchého sortimentu 
se největší oblibě těší čaje, jerky, sušené 
ovoce, cukrovinky, džemy či medy.

Z průzkumu, který pro společnost BILLA 
Česká republika provedla agentura 
Datank, vyplývá, že 99 % obyvatel České 
republiky v případě možnosti volby 
jednoznačně preferuje domácí potraviny. 
Kvalita a složení výrobku je u českých 
zákazníků vnímáno jako druhé nejvý-
znamnější kritérium pro výběr produk-
tu. Hlavním kritériem volby je vlastní 
dobrá zkušenost s výrobkem. Regionální 
regály tak představují unikátní způsob, 
jak uspokojit obě tyto potřeby a zacho-
vat přitom zákaznický komfort, kdy lze 
pořídit celý nákup pod jednou střechou.

„V BILLE dbáme na přání zákazníků a rádi se 
jimi necháváme inspirovat. Rozšíření nabídky 
o lokální produkty v rámci celé republiky je 
nejen vyslyšením jejich preferencí, ale také 
dalším logickým krokem v naší dlouhodobé 
snaze o podporu české ekonomiky i snížení 
dopadů složitých dodavatelských proce-
sů na životní prostředí,“ přibližuje projekt 
regionálních potravin v BILLE její generální 
ředitel Jaroslaw Szczypka, a doplňuje: „V tuto 
chvíli spolupracujeme se cca 130 dodavateli, 
od kterých odebíráme více než 
800 regionálních položek. 
Od spuštění projektu 
jsme již prodali přes 
20 milionů regionál-
ních specialit! V tom 
vidím skutečnou 
podporu malých 
lokálních prvovýrobců.“ 

Regionální potraviny 
 našly své pevné místo v prodejnách BILLA
Společnost BILLA Česká republika dlouhodobě staví svou 
filozofii na bohaté nabídce kvalitních a čerstvých potravin. 
Tato myšlenka v sobě přirozeně nese zájem o co nejširší podporu 
tuzemských producentů. Již nyní tvoří většinu sortimentu 
v BILLE české potraviny. Kvalitní domácí produkty, pro které si 
zákazníci BILLA supermarkety oblíbili, dostávají nový rozměr. 
BILLA ve vybraných prodejnách zavádí speciální regionální 
koutky s lokálními potravinami. Celý projekt odstartoval před 
rokem a do konce letošního roku pokryjí prodejny s regionálním 
sortimentem celou republiku.
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Město se může blýsknout celou řadou 
výstavních podniků honosících se miche-
linskou hvězdičkou, ale není skoupé ani 
na legendární místa, která nad talířem 
plným jídla psala francouzskou historii. 
Narazíte na spoustu podniků malých i ještě 
menších, kde si u jídla doslova před obličeji 
šermujete lokty s cizími lidmi a zíráte si 
do talíře. Kupodivu nic z toho neubírá 
na romantice. Prvotřídní kuchyni dostanete 
všude a je téměř jisté, že budete odcházet 
i z malého bistra s velkým prožitkem.

 Setsakra dobrý podnik
Bistro je drze uličnické. A to doslova. Jeho 
spojení s pouličním ruchem z něj dělá 
sousedskou restauraci, která má životně 
důležitý okruh loajálních pravidelných 
návštěvníků z řad nejrůznějších Pařížanů. 
Jejich potřeba dobře se najíst udržuje ku-
chyni v chodu a atmosféře dodává napros-
to unikátní kolorit. Tady se z výšky kašle 
na módu, politiku a stranou jdou všechny 
osobní zájmy. Tady se hluboce miluje dobré 
jídlo a víno. Venkovský ráz interiéru je 
úlevou od všech tlaků velkoměstské elegan-
ce života venku. Tady si dámy mohou vyzout 
pod stolem střevíčky, pánové rozepnout 
saka a povolit kravaty… a nenajde se nikdo, 
komu by to mohlo vadit. Tohle je místo 
přesně podle pařížského gusta dneška.
Vládne tady klasické retro se stále svěžím 
pachem starých dobrých časů a vzpo-
mínek. O typickou pařížskou útulnost se 
postará číšník opásaný bílou zástěrou, 
který se elegantně proplétá mezi stoleč-
ky namačkanými blízko sebe a prostírá 
na kostkované ubrusy. Vy vybíráte z denního 

menu – plat du jour, které kuchař napsal 
křídou na černou tabuli. Všechno je čerstvé, 
proto můžete vybírat poslepu a neuděláte 
chybu. Sem se chodí na poctivou domácí 
kuchyni, která umí navodit pocit útulné-
ho domova francouzského venkova.

Bistro má svá pravidla
Jak si získat přátelskou náklonnost personá-
lu? Nesnažte se přeskočit nenápadný rituál 
usazení ke stolku někým z obsluhy. Pokud se 
posadíte sami, kde se vám zlíbí, mohli byste 
toho brzy litovat. Číšník umí takového hosta 
dokonale ignorovat. Za pěkného počasí se 
za nejlepší místa považují stolečky vystr-
čené na chodník. Sedět, jíst, pít a dívat se 
na svět očima Pařížana je totiž to nejlepší, co 
můžete ve městě nad Seinou udělat. Zachy-
títe úplně normální výjevy z každodenního 
života, které v sobě mají neskonale mnoho 
půvabů. A z nich je poskládaný neodolatelný 
šarm Paříže. Duch města je usedle domác-
ký i rebelsky provokativní, ale vždycky 
uvolněný a naladěný na přátelskou notu.
Pohledem z bistra připadá svět jako 

Bistra jsou klasicky francouz-
ská i typicky pařížská. Jsou 
mateřsky semknutá se svým 
městem a jsou načichlá 
dobou, kterou dávno odnesl 
čas, ale nikdo na ni nechce 
zapomenout. Jestli hledáte 
něco typicky pařížského, hle-
dejte to v bistru.

Francouzská 
bistra 
mají styl

Připravila Šárka Škachová, foto autorka
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pohodlná lenoška, ze které se nechce 
nikomu hned tak vstát. Zvláště v případě, 
když se z hrnců na plotně line příjemná 
vůně a na kuchaři i personálu je vidět, že 
se už nemohou dočkat, až si host vybere. 

Žít jako Francouzi
To tady znamená jediné. Nespěchat, 
z jídla si udělat obřad, ulamovat kousky 
křupavých baget a rozsévat milióny 
drobků kolem talíře, usrkávat ze sklen-
ky dobré víno a užít si radost z jídla. 
Jen se nenechat ničím jiným rozptylo-

vat. Snad pouze příjemným hovorem 
se spolustolovníky. Nejlépe na téma 
dobrého jídla v duchu šarmantní kla-
siky či lahodných novinek. Chvilku žít 
jen pro jídlo a stát se požitkářem.

Menu pro požitkáře
Bistro není nejlepší místo pro dietu. Už při 
vstupu zaujme oči bohatá nabídka specialit 
slaných i sladkých, pěkně provokativně 
vyskládaných ve vitrínách, které nejde 
na malém prostoru minout. Neděste se 
svého chtíče a dělejte to jako Pařížané. 
Dopřejte si od všeho jen kousek. Bez výčitek! 
Menu bývá jednoduché, tradiční, vždy čers-
tvé a domácí. Ve prospěch bistra hraje i fakt, 
že se do něj chodí v každou denní dobu.

 Snídaně v bistru
Po ránu se do bistra chodí na klasickou 
francouzskou snídani – croissant  (más-
lový kynutý rohlíček), pain au chocolat 
(čokoládový chlebíček), křupavou baget-
ku s  máslem a marmeládou. K tomu 
větší hrnek kávy s mlékem – café au lait 
a sklenička pomerančového džusu. A pa-
řížský den se dá považovat za zahájený. 

Svačina v bistru
Slané koláče jsou lákavé vždycky. Velké kulaté 
quiche se krájí na osminky, ale jsou tu i menší 
tartelettes se sýrem a bylinkami či se spous-
tou jiných kreativních náplní. Zážitkem je 
tenoučký flammkuchen se slaninou a cibulí. 
Nebo zkuste slavný teplý sendvič croque-
-monsieur, který se potírá jemným bešame-
lem a zapéká se šunkou a sýrem. V menu 
pařížských bister a kaváren se zabydlel už 
v roce 1910 a pro svoji chuť a neutuchající 
půvab se tu drží do dnešních dnů. Jeho název 
by se dal přeložit vtipně jako křupavý pán. 
A protože jsme ve Francii, kde se muži 
rádi dvoří ženám, nemůže v nabídce 

chybět jeho ženský protějšek. Objednat 
si můžete i croque-madame, křupa-
vou paní, která se liší pouze tím, že se 
na hotový sendvič z velkého toustové-
ho chleba posadí ještě volské oko.
A pak je tu celá škála neodolatelných čers-
tvých sendvičů a křupavých baget. Ke křupa-
vé bagetě či dobrému chlebu se hodí kachní 
nebo vepřové škvarečky rillettes. Na těch si 
tu zakládají. A zapomenout se nedá na šneky 
a žabí stehýnka. Předsudky stranou!
Samostatnou kapitolou jsou sladké 
palačinky crêpes podávané se zavařeni-
nou a ovocem, čokoládovým krémem či 
jablky a slaným karamelem, šlehačkou 
i zmrzlinou nebo jen vanilkovým cukrem 
a zakápnuté citronovou šťávou. Díky jejich 
oblibě tu vznikají i podniky, zabývající se 
výhradně jejich přípravou, tzv. creperie.  

Oběd v bistru
Nejspolehlivěji se vybírá pohledem 
do plných talířů, které se míhají kolem 
vás. Často lidem stačí něco menší-
ho, třeba vydatnější salát, a nechají si 
místečko na opulentnější večeři.
V menu je vždycky místo pro saláty. Křehké 
lupení doplněné dobře střiženou záliv-
kou a kouskem libového masa nebo ryby 
udělá ze salátu kompletní jídlo. Na saláto-
vém talíři se blýskne i spousta čerstvých 
a sezónních bylinek a zeleniny. Jemné 
ředkvičky, artyčoky, chřest, vodnice, rajčata, 
fazolky. Krom několika tradičních saláto-
vých receptur, které jsou tak dokonalé, že 
nesnesou změnu, je příprava salátu vždy 
velkou hrou přírody a fantazie kuchaře. 
Nelze minout ani polévky, třeba zapékanou 
cibulačku, asi nejznámější a nejoblíbenější 
polévku, která se v bistru nabízí na zahřátí. 
Francouzi milují maso a v bistru se to 
ví. Dlouze dušené hovězí na víně, krátce 
a zprudka pečené bifteky a steaky, glazíro-

PALAČINKY (CRÊPES)
Ingredience: 2 hrnky hladké mouky, 1 hrnek 
plnotučného mléka, 1 hrnek vody, špetka soli, 
4 vejce, 4 lžíce rozpuštěného másla, 1 lžíce 
cukru, tuk na smažení

Postup: Do misky nalijeme mléko a rozředíme 
ho vodou. Přidáme všechna vejce a špetku soli. 
Poté postupně zašleháváme mouku a rozpuš-
těné máslo. Ručním šlehačem nastaveným 
na co nejvyšší rychlost šleháme po dobu 
1 minuty. Misku s těstem neprodyšně uzavřeme 
a minimálně na 2 hodiny necháme odpočinout 
v chladu. Těsto bude hladké a mouka dokonale 
prolne s tekutinou. Tenké palačinky smažíme 
na horké nepřilnavé pánvi, jen lehce vytřené 
máslem. Z první strany pečeme cca 60 vteřin, 
z té druhé dobu pečení zkrátíme na cca 30 
vteřin. Upečené palačinky vrstvíme na sebe 
a jednotlivé kousky prokládáme pečicím papí-
rem. K palačinkám podáváme náplň dle chuti 
(marmeládu, čokoládový nebo karamelový 
krém, ovoce, zmrzlinu, atd.)
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potraviny ve světě

vané vepřové, pečené jehněčí i králičí maso 
a drůbež. Nezapomínají ani na domácí pašti-
ky a bravurně upravené vnitřnosti. Pomalu 
dušená hovězí líčka na červeném víně, 
hovězí daube s mrkví, hovězí bourgui- 
gnon, konfitovaná kachna, to je jen zlomek 
toho, co můžete nejčastěji dostat na talíř. 
K mání bývají i ryby všech druhů a nešetří 
se ani na čerstvých mořských plodech. Jídla 
z ryb jsou velmi oblíbená, zvláště, když je 
doplníme správně vybraným vínem. Někdo dá 
přednost módní značkové vodě. I to je typicky 
francouzské. Ryba přeci musí plavat. Zvláště 
v létě přijde vhod zelenina. Vařená, pečená, 
gratinovaná, nadívaná, vždycky lahodná. 
Na menu nechybí ani jeden den v roce. Potěše-
ním jsou nevšední úpravy brambor, na kterých 
se projeví kuchařská zručnost a trpělivost. 

Večeře v bistru
Hodina před večeří patří sklence aperitivu. 
Může to být sklenička bílého či růžového 
vína nebo kir, což je rybízový likér s bílým, 
nejčastěji alsaským vínem. Často je to pastis 
s pár kostkami ledu. Ke skleničce aperitivu 
přijde vhod dobrá společnost a nějaká malá 
pikantní chuťovka, může to být sýr, uzenina, 
olivy, drobné slané pečivo s tapenádou. 
Co si dát k večeři? Nechat si doporučit 
kuchařem je stylové. Je-li čas a dobré 
místo, klidně to může být něco většího, 
aby byl důvod otevřít víno dobré kvality 
a strávit v jeho společnosti příjemný večer.

Bez dezertu neodcházejte
S nimi se dá spáchat nejméně sedm 
sladkých hříchů. Francouzské dezerty jsou 
prostě božské. Zkuste nadýchané pěny 
mousse, sladké koláčky, kulaté barevné 
makronky, co jsou jemné jako obláčky, 
či pečený vanilkový krém s karamelovou 
krustičkou crème brûlée. Za teplého počasí 
osvěžující zmrzliny a sorbety. Za všechny 

úžasné moučníky musím zmínit třešňový 
nákyp clafoutis nebo obrácený jablečný 
koláč tarte tatin a další ovocné dobroty 
pečené na křehkém těstě. Málokde se 
sedí u kávy tak dobře jako tady, ve společ-
nosti dokonalých dezertů, které báječně 
osladí život. Stačí si je pustit k tělu.  
Francouzské moudro přirovnává prostřenou 
tabuli bez sýra ke krásce bez oka. Pečivo, víno 
a sýr, to je doslova svatá trojice. Jestli jste mi-
lovníci sýrů, tak ve Francii jste správně. Výběr je 
tu obrovský, region od regionu chuť rozmanitá, 
a s přihlédnutím k různým stupňům vyzrálosti 
v podstatě nikdy neochutnáte týž sýr. Se sýrem 
tu nevyjdete nikdy z údivu. Některé druhy 
mají tak silné aroma, že je lépe přechovávat 
je v sýrovém trezoru, ale většinou se budou 
nabízet pod skleněným poklopem a lákat svým 
vzezřením a charakteristickou voňavou stopou.

Francouzské bistro dneška
V posledních zlých časech, kterým Paříž čelila 
a čelí, je posezení v oblíbeném bistru na rušné 
ulici i důkazem osobní statečnosti. Kdokoli tam 
vejde, demonstruje tím i svou chuť do života 
a dává jasný signál, že jeho srdce bije pro 
Francii. Zachování tradice je nejen pro Fran-
couze mnohem víc než podlehnout obavám ze 
strachu. Tradice nám všem dávají jistotu a směr 
cesty, po které národy staletí kráčely. Té jediné 
cesty, na které si Francouzi musejí připadat 
jako na cestě směrem ke svému domovu ve své 
milované zemi. Proto v bistru může sedět každý 
sám, ale nikdy se nebude cítit osamělý. 
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LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁL

NEJLEPŠÍ
TANEČNÍ
MUZIKÁL

UŽ JEN 25×

BEE GEESE
HUDBA

BEE GEEE GGE
HUDBAHUDBA

G E N E R Á L N Í  P A R T N E R

KÁL

John Murrell

Hrají: Iva Janžurová, Kryštof Hádek / Igor Orozovič
Režie a překlad: Alice NelLis

2. 3. a 13. 3.

hrají: 
IGOR CHMELA, TATIANA VILHELMOVÁ / IVANA JIREŠOVÁ
MAREK TACLÍK, IVAN LUPTÁK, ANNA FIALOVÁ
režie: PETR SVOJTKA

3. 3. a 30. 3.

Vhodné pro diváky od 18-ti let.

PAŠTIKA Z DIVOČÁKA (PÂTÉ DE 
SANGLIER)
Ingredience: 2500 g vepřového masa z divo-
čáka (bok, plecko, lalok), 1500 g jater, 5-6 ks 
vajec, 1 palička česneku, špetka sušeného 
tymiánu, mleté nové koření, sůl, pepř, čerstvé 
bylinky, sušené brusinky nebo višně

Postup: Syrová játra odblaníme, nakrájíme 
na menší kousky a umeleme. Maso ovaříme 
v osolené vodě a po vychladnutí umeleme. 
Všechno mleté maso smícháme a rozmixu-
jeme na hladkou fáš. Přidáme rozšlehaná 
syrová vejce, okořeníme dle chuti a vmícháme 
jemně utřený česnek. Paštikovou směs dobře 
rozmícháme, přidáme bylinky a sušené ovoce, 
nalijeme do skleniček cca 2,5 až 3 cm pod 
okraj (musíme nechat prostor pro sádlo, které 
se utvoří na povrchu paštiky). Použijeme pa-
štikovou terinu s pokličkou nebo malé kastrůl-
ky. Paštiku vaříme ve vodní lázni při 100 °C cca 
2 hodiny. Necháme dobře vychladnout.
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dobrodružství v kuchyni

Moje kamarádka se naučila tyhle knedle 
kdysi na Šumavě. Rod její bývalé tchyně tam 
žil po mnoho generací, jejich pohraniční 
čeština hodně kolorovaná němčinou byla 
pro děvče z Prahy zpočátku těžký oříšek. 
Když žádala tchyně šufan, letěla 
mladá na dvůr a iniciativně se chopi-
la šoufku u senkruvny. Až pak jí švagr 
objasnil, že stačilo podat sběračku. 
Mačkané knedlíky prý vařila tchyně stále 
a ke všemu – k pečenému masu, k rajské 
či svíčkové omáčce, dokonce k povidlové 
omáčce. Bylo to levné, poměrně jedno-
duché a stará paní potřebovala nakrmit 
spoustu krků, měla totiž devět synů. 

Předky radši respektujme
Kamarádka nejenže naučila svou novou 
rodinu jíst občas taky kynuté nebo housko-
vé knedlíky, ale přivezla si posléze postup 
na výrobu mačkaných bramborových knedlí 
zpátky do Prahy. Základem tohoto receptu je 
rozmačkání vařených brambor porcelánovým 
hrnkem. Kamarádka je taky slušný průzkum-
ník, proto mi mohla zodpovědně říct, že se 
jinak rozmělněné brambory nespojí. Vyzkou-
šela strouhání nahrubo, strouhání najemno, 
lisování, ale nikdy nezískala knedlíky. Tedy 
získala, ale vždy musela přidat vajíčko. Navíc li-
sované nebo strouhané brambory neudělají tu 
krásnou mozaiku na řezu. Tvrdí, že se knedlíky 
nedají udělat ani v případě, když k mačkání 
použijete místo porcelánového hrnku ple-
cháček. To mi připadá podezřelé, ale nebudu 
se hádat o něco, co jsem v životě neviděla. 

Vytloukat válečkem?
Pátrala jsem dlouho, ale nic jsem nevypátra-
la. Na kuchařských webech žádný podobný 
recept není. Ani kuchařské knihy nepomohly. 
Nové ani ťuk. Staré se snažily víc. Ale pokud 
některá z nich nesla recept na bramboro-

vé knedlíky bez vajec, pracovalo se v něm 
s horkými, prolisovanými bramborami. 
Nejblíže byla Anuše Kejřová s receptem z roku 
1905. Sice dávala do těsta vajíčko, ale uvařené, 
vystydlé a oloupané brambory zpracovávala 
na desce válečkem. Když přidala mouku, 
sůl a vejce, těsto ještě důkladně válečkem 
„vytloukla“. Neumím si to pořádně představit, 
paní Anuše nepodává recepty úplně polopatě. 

Jako když jsme se koulovali
Přistoupila jsem tedy k pokusu s mač-
kanými knedlíky vyzbrojena pouze 
dobrými radami kamarádky. 
Jaké mám koupit brambory? 
„To je jedno.“
Jaký je poměr brambor a mouky?
„To uvidíš.“
Jak dlouho se vaří?
„Až vyplavou.“
Což není zrovna dokonalý návod. Takže 
brambory byly varný typ B. Osvěčil se mi 
na bramborová jídla i těsta. Mouka byla 
hrubá. A hrnek byl starý čtvrtlitrák. Brambo-
ry jsem krásně rozčvachtala, vznikla hmota 
s „pastou“ a různě velkými kousky. Zasypala 

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Vylepšení zakázáno
Recept na mačkané 
bramborové knedlíky 
nikde nenajdete. Je starý, 
dokonale jednoduchý, ale 
nesmíte na něm změnit 
ani maličkost. Protože pak 
prostě knedlík neuvaříte.
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Potřebujeme:
■  brambory
■  hrubou mouku
■  sůl
■  porcelánový hrnek

Dávka, kterou vidíte na fotografii, vznikla asi  
z 1,5 kg brambor a cca 400 g mouky. Záleží 
na typu brambor, některé jsou lepivější 
a mouky si vezmou víc.

Postup

Brambory ve slupce uvaříme v hodně 
osolené vodě. Necháme je vychladnout, 
oloupeme a v míse rozmačkáme dnem 
hrnečku. Když máme rozpatlanou hmotu, 
zasypeme ji hrubou moukou a začneme 
protřásat mezi prsty. Zapracováváme 
třesením mouku, dokud se kousky pořádně 
neobalí. Správně protřesená směs v rukou 
připomíná drobenku. 
Do této drobenky sůl nepatří. Těsto pak začne 
„téct“ a koule by se při vaření rozsypaly. Kned-
líky získávají slanost pouze z vody, v níž se vaří. 
Proto je potřeba hodně osolit vodu při vaření 
brambor a posléze i při vaření knedlíků. 
Z protřesené směsi mačkáme v rukou 
koule. Vhazujeme je do vroucí slané vody, 
vařečkou je odpíchneme ode dna. Když 
vyplavou, jsou uvařené. 

Ještě dodatek na závěr
V našem případě jsme ke knedlíkům upekli 
bůček z domácí zabijačky, je jen osolený 
a okmínovaný, pečený při mírné teplotě ně-
kolik hodin. Kysané zelí je studené, sudové 
od dědečka. 

dobrodružství v kuchyni

Mačkané bramborové knedlíky

jsem ji hrubou moukou a vytvořila směs 
podobnou drobence na koláč. Z ní jsem 
pak důkladně umačkala koule. Kamarádka 
pravila: „Velké jako sněhové, když jsme se 
koulovali…“ No, mívali jsme menší ručičky. 
Ale tím jsem se nenechala vykolejit. Prostě 
jsem uplácala koule tak akorát do dlaně. 
Klesly ke dnu a pak skutečně vyplavaly. 

 Výsledek pokusu
Mačkané bramborové knedlíky jsou 
vynikající. Jejich chuť je zhruba někde 
na půl cesty mezi škubánky a klasic-
kými bramborovými knedlíky. Nejsou 
oslizlé. Na řezu mají mozaiku v odstí-
nech žluté. K omáčce bych je asi neva-
řila, ale k jakékoli pečeni, k uzenému 
nebo třeba jen se zelím a s cibulkou či 
se špenátem ano. Dokonalá lahoda.
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Je čas:
Probudit trávník. Nastává 
doba pro jeho provzdušnění 
vertikutátory.

Vysévat rajčata. Umístíme je 
na světlé, teplé místo. 

Na vinici začít s řezem révy, 
vinné keře vyvázat, odkopat 
hrudky hlíny u hlav.

Dbát, aby v našem jídelníčku 
byly kromě zimních surovin 
také jarní.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Jak ušetřit 
a neplýtvat jídlem? 

Pomoct k racionálnímu nákupu 
může seznam potravin, které 
budeme potřebovat k vaření 
během následujícího týdne. Je 
vhodné sepsat si přesné množství 
potřebných surovin a při nákupu 
se svého seznamu držet. Pokud 
připustíte impulsivní nakupování, 
dosáhnete zbytečně větších výdajů 
za potraviny a přeplněnou lednici, 
kde se potraviny koupené navíc 
s největší pravděpodobností zkazí. 
Rozhodně nenakupujte ve velkém, 
byť je sleva sebelákavější. Efekt 
slevy razantně pokazí fakt, že 
potraviny nespotřebujete, vyhodíte 
je a zbytečně utratíte za něco, 
co nepotřebujete.
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CENA PO SLEVĚ
Vážená redakce,
vím, že radami často pomáháte zákazníkům v situa-
cích, kdy si nevědí rady. A tak se obracím na vás poté, 
co se mi v jednom obchodě stala věc, nad níž mi 
zůstal rozum stát. V pultu jsem objevil akci na uze-
né koleno v zataveném obalu, které bylo zlevněné 
z 89,90 Kč na 69,90 Kč. Neváhal jsem a po zkontrolo-
vání data spotřeby jsem po něm sáhnul. Marně jsem 
však pátral po ceně, protože na etiketě byla uvedena 
vedle váhy výrobku jen jeho cena před slevou. A při 
hmotnosti kolena zhruba 1,35 kg jsem se neodvážil 
ani odhadovat, natož spočítat, kolik budu platit.
Vydal jsem se proto za kolem procházející proda-
vačkou a upozornil ji, že zboží nemají označeno 
cenou. Ale máme, usmála se na mě s převahou ta 
dobrá žena a ukázala na etiketu. Jenže to je sta-
rá cena, namítl jsem. No vždyť jsme také kolena 
zlevňovali, upozornila mě a vedla k pultu, kde mi 
vítězoslavně ukázala na označení slevy. A když ko-
nečně pochopila, že se mi jedná o to, kolik koleno 
stojí po slevě a že tento údaj nikde uvedený není, 
dovedla mě přes půl prodejny ke čtecímu zařízení 
s poučením – když vám není jasná cena, tak tady 
se všechno potřebné dozvíte. A jestli prý mám dal-
ší námitky, tak se mám obrátit na někoho jiného, 
protože ona není vedoucí a ani zástupkyně.
Zajímá mě, když je nějaké zboží zlevněné a cena 
záleží na jeho hmotnosti, má být na každém zře-
telně uvedena platná cena?

Jindřich Král, Pardubice

Odpověď redakce: 
Vaše námitky byly oprávněné. Pokud je vážené kusové 
zboží, za které se uzené koleno dá pokládat, zlevně-
né, nestačí je označit nálepkou např. 30 % sleva nebo 
dokonce označit celý box pouze údajem o slevě nebo 
nové ceně za kilogram, ale každý výrobek musí být 
opatřen platnou cenovkou. Není možné chtít po zá-
kazníkovi, aby se po prodejně pídil po tomto údaji 
dotazem u personálu nebo hledáním čtečky, stejně 
jako neobstojí častý argument prodejců, že mu cenu 
sdělí u pokladny. Výjimkou je pouze zboží typu vážená 
zelenina nebo ovoce. Pokud si ji zákazník váží sám, 
na lístku se okamžitě dozví také cenu. Pokud je takové 
zboží váženo až u pokladny, pak opravdu údaj o ceně 
zjistí až ve chvíli, kdy pokladní zboží zváží a na displeji 
se objeví cena. V té chvíli samozřejmě zákazník, který 
předem třeba správně neodhadl množství zboží nebo 
si předběžně nepropočetl jeho cenu, může zboží od-
mítnout. To však není případ, který popisujete.
Radit Vám, jak se zachovat příště, je obtížné. Záleží 
totiž na tom, jak velké potíže si chcete způsobit a kolik 
času strávit tím, že na nedostatek upozorníte prodava-
če a případně budete požadovat nápravu u vedoucího 
prodejny. Hlavní však je posoudit, zda se jednalo o oje-
dinělý nebo obvyklý jev. Ve druhém případě doporuču-
jeme na tento stav upozornit kontrolní orgány, nejlépe 
mailem nebo dopisem Českou obchodní inspekci, kte-
rá nepochybně takovou prodejnu navštíví.

Bylinka měsíce

Je to koření, s výrazně pryskyřičnou vůní, 
které se získává z oddenků stejnojmenné 
rostliny. Může mít žlutou, okrovou, 
někdy až černou barvu. Jeho chuť je 
velmi výrazná a aromatická. Používal 
a používá se zejména v indické a čínské 
kuchyni. Na jeho chuť jsme si zvykli 
i u nás a bohatě ji využíváme. Zázvor se 
přidává jak do slaných, tak i sladkých 
jídel, je součástí zázvorového pečiva, 
třeba známých zázvorek, přidává se také 
do pečených mas, do gulášů, ke kachně, 
ale také do limonád a piva. Ať je čerstvý, 
sušený, vařený nebo nakládaný, působí 
příznivě na naše zdraví.

Zázvor

čtenářská dvoustrana

Únor
Napsali jste nám na FB

 Svět potravin: Nejvíce se 
lidé vyhýbají polskému 
sortimentu, podle 
průzkumu jej běžně 

nekupuje 37 % Čechů. 
Důvodem jsou zřejmě loňské 
problémy například s kuřecím 
masem, které obsahovalo bakterie 
salmonely. Nižší oblibu u českých 
spotřebitelů mají také potravinářské 
výrobky z Ukrajiny, ty by si nekoupilo 
14 % zákazníků. Méně lidé kupují 
i potraviny z Ruska (8 %).

To je docela smutný závěr, že český 
původ preferuje jen 36 %! Proč se tedy 
pořád, evidentně uměle, vyvolává 
diskuze na téma „české potraviny“? 
Český zákazník o ni až tak nestojí, oče-
kávala bych alespoň 60 %. A ví se, proč 
těch 14 % nekupuje zboží z Ukrajiny, zná 
se důvod?

Bohužel je pro dost lidí při nákupech 
potravin zásadně rozhodující jejich 
cena a téměř vůbec je nezajímá, odkud 
zboží pochází. Ta Ukrajina mě docela 
překvapila.

www.albatrosmedia.cz

USPOŘÁDEJTE KLASICKÉ 
ZABIJAČKOVÉ HODY

VE VLASTNÍ KUCHYNI!

Domaci reznicka kucharka - inzerce 210x99.indd   1 4.2.2016   16:43:53
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čtenářská dvoustrana

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Strašák jménem palmový olej

Na návštěvě u kontroverzního 
Jiřího Babici

Jak poznat a kde koupit 
kvalitní čokoládu? 

Nebojte se vyzkoušet kůzlečí maso
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 21. března

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

www.albatrosmedia.cz

USPOŘÁDEJTE KLASICKÉ 
ZABIJAČKOVÉ HODY

VE VLASTNÍ KUCHYNI!

Domaci reznicka kucharka - inzerce 210x99.indd   1 4.2.2016   16:43:53

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

- předplatné za 348 Kč + dárek (kniha v hodnotě 459 Kč) 
- předplatné za 290 Kč (12 čísel za cenu 10) 

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

Jednou, bylo to někdy v říjnu, mi zavolal švagr 
a bez otálení šel přímo k věci:
„Hele, chtěl bys prase?“
„Jaké prase?“ zeptal jsem se, ačkoliv jsem 
tušil, co má na mysli. Šlo nepochybně o prase, 
vepře, čuníka, co zakvičí, když ho řezník píchne.
Švagrova odpověď mé předpoklady potvrdila:
„No prostě prase, normální prase.“
„ Ale ne snad živé?“ otázal jsem se s mírnou 
obavou.
„Víš co?“ odpověděl podrážděně, „nedělej si 
srandu. Tak chceš to prase, nebo ne?“
Požádal jsem ho, aby byl přece jenom trochu 
sdílnější a vysvětlil mi, v čem ta nabídka spočívá.
Zatímco mi objasňoval, že ve skutečnosti by 
nešlo o prase celé, nýbrž jenom půlku, protože 
tu druhou polovinu by si vzali oni, tedy on 
a sestra mé ženy, uvědomil jsem si, že jsem ješ-
tě nikdy nebyl majitelem byť jen půlky prasete. 
Také mi řekl, že když si tu půlku nevezmeme, 
tak je tím připravíme i o tu jejich polovinu, 
protože oni víc než půlku nechtějí a pro druhou 
by neměli odbytiště. A že to prase, které bude 
k zabití na začátku prosince, by chtěl jet zítra 
vybrat do Horoměřic, a že můžu jet s ním. To 
jsem samozřejmě odmítl, protože kdybych to 
prase jednou viděl běhat, těžko by se mi pak 
jedlo. Pořád bych je měl před očima, bylo by mi 
ho líto a nechutnalo by mi.
Řekl jsem tedy, že prase beru, zvlášť když mě 
ubezpečil, že je nebudeme muset sami ani 
píchnout, ani pařit, ani rozbourat. Ba ani sami 
dělat prejt, jitrnice a tlačenku. A že mu uděluji 
plnou moc k tomu, aby prase vybral sám. Že mu 
v tomto směru naprosto důvěřuji a že jestli chce, 
zplnomocním ho i písemně. To velkoryse odmítl.

Tak bude prase, řekli jsme si doma a libovali si, 
že jsme před nedávnem koupili veliký mrazák, 
do kterého se rozporcovaná půlka prasete 
pohodlně vejde i s vedlejšími uzenářskými 
produkty. Jenže pak jsem si uvědomil, jaké to 
bude mít dopady na cholesterol, že tam bude 
nepochybně i hodně tlustého a že nám bude 
třeba těžko, nebo dokonce špatně.
Potom jsem ale usoudil, že člověk má zkusit 
všechno a že mi osud jistě chce dopřát v tomto 
ohledu satisfakci. Nikdy předtím jsem na zabi-
jačce nebyl, ač jsem na ni byl několikrát zván. 
Teď si ji tedy budu moci dopřát přímo doma 
a navíc v čase vánočním, kdy se přece jenom 
leccos toleruje. I trocha toho cholesterolu 
navíc.
Čas běžel, ale o praseti nepřicházela žádná 
nová zpráva. V listopadu jsem byl ještě klidný, 
ale desátého prosince už jsem se dost nervózní 
švagrovi připomenul. Museli jsme koneckonců 
také vědět, máme-li na Vánoce nakoupit jiné 
maso, či zda máme přece jenom počítat s půl-
kou našeho čuníka.
„Hele,“ odpověděl mi švagr, „to prase bude. 
Ale ne teď. Já jsem se s ním dohodnul, že to 
necháme na leden. Mám mu říct,“ zřejmě měl 
na mysli řezníka, „ať počítá se začátkem ledna, 
nebo spíš s koncem?“
To mě trochu zaskočilo a navíc mi to přišlo 
i trochu líto. Tak prase na Vánoce nebude. 
Navíc jsem chtěl po Novém roce, jako vždy, 
začít držet redukční dietu. Nakonec jsem se ale 
rozhodl pro tu druhou švagrem navrhovanou 
variantu. Byl to totiž naprosto korektní důvod 
pro odložení diety. Nové datum jejího zahá-
jení jsem si tedy v duchu předběžně stanovil 

na půlku února, případně na začátek března, 
kdy je všechno přece jen veselejší, protože už je 
blíž k jaru.
Jenže skoro celý leden zase bylo, pokud šlo 
o prase, ticho po pěšině. Podruhé už se nebudu 
Jardy, tedy švagra, ani prasete doprošovat, 
řekl jsem doma.
Třicátého ledna ale švagr Jarda zavolal sám. 
A položil mi naprosto neuvěřitelnou otázku. 
Zněla přesně takhle:
„Hele, chtěl bys prase?“
Nevěřil jsem, že to myslí vážně. Ale než jsem se 
stačil vzpamatovat, pokračoval:
„Oni nám ho totiž nabídli hned po Novém roce, 
jenže vy jste ho chtěli, snad to říkám dobře, až 
koncem ledna, ne? Tak my jsme si ho nechali 
celý. Už je po něm, ale pár kousků ještě máme, 
jenže to vám asi nemá smysl nabízet. Ale jestli 
chceš, tak jeden náš známý může mít celý 
prase. Jenže on ho celý nechce. Tak se mě 
ptal, jestli nechci půlku. My ji už nechceme, ale 
myslel jsem, jestli ji nechcete vy…“ 
Všechno tedy mělo začít nanovo a mně se 
vybavila známá, dokola se opakující říkanka: 
„Pes jitrničku sežral, v kuchyni maličkou, 
kuchař ho přitom přistih' a dal mu paličkou. 
Plakali všichni psové, vykopali mu hrob, 
a na tom hrobě vytesán byl nápis těchto slov: 
Pes jitrničku sežral v kuchyni maličkou…“ 
Kromě toho, řekl jsem si, že my, na rozdíl 
od toho nešťastného psa, nesníme žádnou 
jitrničku. V kuchyni, ani nikde jinde. Ani docela 
malou. Protože prase prostě zase nebude.
Když jsem ale švagrovi řekl, ať už mi dá s pra-
setem jednou provždy pokoj a praštil jsem mu 
s telefonem, ohromně se mi ulevilo. 

Jak jsme přišli 
o zabijačku
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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křížovkakřížovka

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

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

  avíza o nebezpečných 
potravinách ihned poté, 
co jsou odhaleny kontrolou

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

  předplatné s dárkem
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