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Ochutnejte také v příchutích:
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

Správná odpověď byla b) Plyšová vejce
 
Na dárek se mohou těšit:

Jan Frič, Hradec Králové 
Jana Sluková, Liberec 
Robert Bosák, Bilovec

editorial

Nenechte si ujít

Lákavé novinky 
v obchodech

Poradíme vám 
v naší online poradně

Výsledky všech  
testů potravin

více na www.svetpotravin.cz

Přemýšlíte, jakým dárkem potěšit sebe nebo 
své blízké? Objednejte si předplatné časopisu 
Svět potravin a získáte navíc 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.

Zajímáte se o alternativní možnosti 
stravování, ale nevíte, jaký typ diety zvolit 
a především, jaká opatření dodržovat, aby 
se namísto kýžených výsledků nedostavily 
spíše zdravotní problémy? Provedeme vás 
zákoutími oblíbených i méně známých diet či 
alternativních způsobů stravování.

V současné době přichází ministerstvo zemědělství 
s novelou zákona o potravinách. Jaké změny 
přinese nám, českým spotřebitelům? Kdo si bude 
moci na své výrobky umístit českou vlaječku 
a propagovat je jako zaručeně „české“? A jaká 
opatření před nepoctivými výrobci novela přinese? 
Všechny podrobnosti najdete u nás na webu.

Rádi byste spolu s přicházejícím jarem odlehčili 
svůj jídelníček, ale chybí vám inspirace nebo 
narážíte na odpor svých strávníků? Na našich 
stránkách najdete v sekci receptů řadu tipů 
na nejen zdravé, ale především chutné pokrmy, 
ve kterých využijete také dary jarní přírody.

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

každý časopis se profiluje něčím jiným. Někde mají 
nejoriginálnější recepty, jinde si zakládají na nejkrásnějších 
fotkách, kdesi se zase chlubí rozhovory s nejznámějšími 
šéfkuchaři. Naší vlajkovou lodí jsou bezesporu nezávislé testy 
potravin, které vám pravidelně na stránkách Světa potravin 
přinášíme. A protože jsme za poslední měsíce testů, a tím 
pádem i zajímavých poznatků o potravinách na českém trhu, 
nashromáždili celou řadu, rozhodli jsme se vám nabídnout ty 
nejzajímavější závěry, které z nich vyplývají. 
Testy jednoznačně vyvrátily celou řadu „zaručených“ mýtů, 
které o potravinách mezi spotřebiteli kolují. Narušily dobrou 
pověst některých výrobků a jiná příjemná překvapení 
naopak daly na odiv. Potvrdila se také stará známá pravda, že není všechno zlato, 
co se třpytí. Tedy jinými slovy, že zdaleka ne vždy krásně vyvedený obal a vysoko 
nastřelená cena zákonitě zaručují kvalitní výrobek, který v konkurenci obstojí mnohem 
lépe než jeho „chudší“ a méně vyparádění kolegové. Mnohdy spíše naopak.
Ale pozadu v žádném případě nezůstáváme ani ve zmiňovaných kategoriích – vždyť 
komu se poštěstí vyzpovídat ve dvou číslech za sebou dva nejznámější kuchaře české 
kotliny, nesmiřitelné gastronomické protipóly, Zdeňka Pohlreicha a Jiřího Babicu?! 
O originální recepty se s námi v tomto čísle podělí také například slovenský šéfkuchař 
Igor Čehy, ochutnáte oblíbenou pochoutku populárního herce a dabéra Daniela 
Rouse a vyzkoušíte si společně s námi pampeliškovou kávu s taxikářskou bábovkou. 
A ochuzeni o nic nebudou ani milovníci krásných fotek – přeneseme vás 
až do dalekého Toskánska, nejideálnějšího místa na světě, jak věří místní. Okusíte, 
jaké dary uzrávají pod toskánským sluncem a jak probíhají jejich zásnuby s lahodným 
vínem zdejší produkce. 

Mnoho jarních úspěchů na vaší vlajkové lodi přeje
Kateřina Kmecová, editorka

Zima nás pomalu, ale jistě opouští, a tak je čas připravit se 
na grilovací sezónu. Ať už se těšíte na jarní grilování masa, ryb, sýrů 
nebo třeba zeleniny, všechno potřebné včetně oblíbených marinád 
a omáček najdete pohodlně pod jednou střechou v obchodech 
Tesco po celé České republice. 

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

Jak se jmenuje charitativní program společnosti Tesco, který podpo-
ruje projekty příspěvkových a neziskových organizací v regionech?
a) Vy rozhodujete, my pomáháme
b) Pomáhejme s radostí
c) Musíme si pomáhat
Nápovědu hledejte na pomahame.itesco.cz

Soutěžte s obchody Tesco
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Přečtěte si
K čemu jsou diety
Publikace je zaměřena 
na boj s obezitou a srozu-
mitelně vysvětluje omyly 
mnoha redukčních dietních 
režimů – reaguje tak na stá-
le se množící „zaručené“ 
prostředky a postupy spí-
še laických autorů, kteří se 
chtějí zviditelnit a obohatit. 
Současně posoudí oprávně-
nost a reálnost ucelených 
dietních režimů, pocházejí-
cích z pera odborníků – lé-
kařů. Autor má bohaté zku-
šenosti v celé řadě oborů 
počínaje klinickou biochemií až po léčebnou výživu. Vydává 
Euromedia Group k.s., Ikar. Doporučená cena je 299 Kč.

Notes Květinové kuchařky
Nezbytný doplněk Květino-
vé kuchařky pro všechny mi-
lovníky jedlého kvítí a býlí 
nejen do terénu – Notes 
Květinové kuchařky koneč-
ně k vašim potřebám! Notes 
zahrnuje prostor pro vaše 
poznámky i kalendárium, 
které je přehledně rozděle-
no do čtyř ročních období 
kytkožrouta – od prvního 
rašení rostlin až do prvních podzimních přízemních mrazíků. 
V notesu jsou uvedeny všechny rostliny, které se v kuchař-
ce vyskytují, ale také ty, co se do ní nevešly. Notes stručně 
popisuje i některá naleziště jedlého kvítí a býlí, nechybí ani 
lokality ve městech. Autorka vám pomůže se na sběr vybavit 
a poradí, jak doma o úlovek pečovat. Notes kytkožrouta je 
zde pro větší radost ze sběru bylin i dřevin! Maloobchodní 
cena 249 Kč, na www.smartpress.cz k dostání za 212 Kč.

Moje oblíbené recepty
Kniha na zaznamenání 
nejlepších receptů, které 
každý během svého života 
nashromáždí – tu z časo-
pisu, další od přátel či z in-
ternetu. Praktická dárková 
knížka s kroužkovou vazbou 
a převázaná gumičkou je 
rozdělena na klasické kapi-
toly: předkrmy, první chody, 
druhé chody, přílohy a de-
zerty. Všude najdete v úvodu kapitol nějaký tip či radu. Další 
vychytávkou jsou kapsy na výstřižky, které obsahuje každá 
pevná karta oddělující kapitoly. Součástí knihy je i zadní 
kapsa s kartonovými jmenovkami pro hosty či rejstřík re-
ceptů pro rychlé hledání v tomto zápisníku. Hlavní prostor 
je však věnován samotným receptům, které si na každou 
stránku může sběratel vepsat. Vždy jsou tu přehledné kolon-
ky pro suroviny, návod na přípravu i dobu trvání jídla nebo 
počet porcí. Vydává Mladá fronta, cena 299 Kč. Př
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Speciality v Ostravě 22. až 24. dubna
Čtvrtý ročník gastronomické přehlídky 
Karneval chutí Ostrava 2016 nabízí dobré 
jídlo a pití, degustační menu a kulinářské 
show. Nahlédnete do kuchyní vyhlášených 
restaurací z celého Moravskoslezského 
kraje i nabídky místních výrobců. Chybět 
nebude ani prezentace baristů, barmanů 
a sommeliérů.

kalendárium

Jídlo na nábřeží 16. dubna
Na Smíchovské náplavce se uskuteční 
třetí ročník Náplavka Street Food. 
Návštěvníci se mohou těšit na občerstvení 
prodávané z food trucků a stánků. Cílem 
festivalu je přiblížit zájemcům oblíbenou 
gastronomii různých zemí a pokrmy, které 
místní každodenně konzumují, pokud jim 
na posezení v restauraci nezbývá čas.

Ani letos nezapomněli v rekreačním 
středisku Královec na milovníky 
specifické pochoutky, Olomouckých 
tvarůžků. Těšit se můžete na ty nejlepší 
varianty, které se z nich dají připravit 
– klasické tvarůžky v trojobalu nebo 
zapečené v bramboráku, ale také 
na tvarůžkový kotlík, pomazánku nebo 
tvarůžky zapečené v těstě.

Milované i nenáviděné 9. až 10. dubna

9. dubnaGolf s řízem
Netradiční spojení golfu a gastronomie 
se chystá v Park Golfu v Hradci Králové. 
Beer Golf je určen pro pokročilé i začínající 
golfisty, kteří mají rádi atmosféru turnajů 
a samozřejmě dobré jídlo. Připravena pro 
ně bude ochutnávka vybraného pohoštění 
a především nejrůznějších piv z celé České 
republiky i zahraničí.

Se sklenkou v ruce 22. až 23. dubna
Vinařské Litoměřice je výstava českých 
a moravských vín s mezinárodní účastí. 
Několik desítek vinařů se představí při 
ochutnávkách na svých výstavních stáncích, 
oba dny nejprestižnější výstavy českých vín 
bude provázet řízená degustace. Tradiční 
bude i sobotní doprovodný program „Víno 
a zdraví“ a „Víno a pokrmy“.

Víno a delikatesy 26. až 28. dubna
Na Výstavišti v Praze Holešovicích se koná 
již 19. ročník největšího veletrhu vín, 
destilátů a pochoutek. Veletrh zahájí Den 
nápojů a delikates z Visegradu a proběhne 
vyhlášení soutěže vín o Zlatý pohár. Středa 
je čokoládovým dnem, den poslední pak 
Dnem vína a delikates z Maďarska.
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Buďte fit
Dali jste si novoroční předsevzetí, že se začnete lépe stravovat, ale 
pomalu nevíte, čím jídelníček obohatit, aby vás tato snaha neo-
pustila? Pod značkou Goody najdete zapékaná ovesná srdíčka, 
která obsahují ovesné vločky, velmi prospěšné pro naše zdraví. 

Jsou ideálním zdrojem energie, vy-
užijete je tak například jako malou 
svačinku před sportovním výkonem. 
Srdíčka najdete ve třech variantách 
– s papájou, čokoládou a čokoládou 
s kokosem. Pořídíte je v prodejnách 
Lidl za 8,90 Kč (50 g).

Elegán mezi čaji
Po celá staletí až do dnešních dní si černý čaj uchoval pozici jedno-
ho z nejpopulárnějších teplých nápojů na světě. Proto se britská 
značka Sir Winston Tea rozhodla představit dávku pravého, pré-
miového britského čaje. Společnost Teekanne, výhradní distribu-
tor pro ČR, k nám v současnosti dodává hned tři varianty těchto 
exkluzivních čajů – Supreme English Breakfast, Heart of London 
a Royal Earl Grey. Značka si zakládá na vysoké kvalitě a pečlivém 
výběru čajových lístků na nejexkluzivnějších čajových plantážích 
světa. Všechny tři čaje jsou dostání za 49,90 Kč.

Zdravý pitný režim
Společnost SodaStream, dodavatel výrobníků domácí perlivé vody, 
přichází v zimním období s novými řadami sirupů WATERS ZEROS 
a WATERS VITA. Díky unikátní technologii zpracování jsou jako jedi-
né na trhu obohaceny o vitaminy D3 a E. Vitaminy si tedy můžete 
doplnit, aniž byste museli užívat tabletové výživové doplňky. Řada 
ZEROS (limetka, pomeranč-mango) je zcela bez cukru, v druhém 
typu se můžete těšit na netradiční příchutě jako borůvka, brusinka, 
jablko-okurka, maracuja nebo brusinka-malina. Sirupy se prodávají 
v 440 ml balení, cena je 119 Kč.

Bio přírůstky
Nová lákadla pro milovníky zdravého stravování se objevila v na-
bídce značky BIOHARMONIE. Česká dvouzrnka 
je lehce stravitelná, obsahuje důležité vitaminy 
a minerální látky. Připravíte z ní chutné saláty, ri-
zota, přílohy, pomazánky i karbanátky. Vyzkoušet 
můžete i mouku z červené čočky, která je vhodná 
na zahušťování zeleninových a masových pokr-
mů i polévek, na obalování, pečení či k přípravě 
lívanců. Je přirozeně bezlepková a díky tomu ji 
do svého jídelníčku mohou zařadit i celiaci. Cena 
54 Kč (500 g), respektive 61 Kč (450 g).

Luxus mezi luštěninami
Černá čočka beluga svými drobnými zrnky i barvou připomíná ka-
viár, čímž si vysloužila i své jméno. Luštěnina má jemnou oříško-

vou chuť a výborný nutriční profil – dvojnásob-
né množství bílkovin než třeba tofu, spoustu 
vlákniny a antioxidantů. Na rozdíl od ostatních 
luštěnin není nutné belugu před přípravou na-
máčet, v neosolené vodě ji stačí vařit zhruba 
30 minut. Hodí se do salátů, k rybě, kořenové 
zelenině nebo do pomazánek. Novinku zařadi-
la do svého portfolia značka Menu Gold. Do-
poručená cena 52,90 Kč.

Horská atmosféra
Nový bylinný sirup Felixír přináší na český trh společnost 
Dallmayr Kaffee. Produkt je vyladěn ze čtyř domácích plodů – 
šípku, černého bezu, jedlé jeřabiny a černého rybízu. Neobsahuje 
konzervanty, barviva, dochucovadla ani alkohol. Užívání sirupu 
posiluje imunitu a pročisťuje organismus. Felixír je vhodný 
do limonád, koktejlů či jako lahodné dochucovadlo do kávy 
a čaje. Na vzniku prémiového bylinného sirupu se podílel 
hudební virtuos Felix Slováček, receptura byla vytvořena 
exkluzivně pro společnost Dallmayr Kaffe s.r.o., která jeho 
výrobou ryze české provenience podpořila drobné podnikání 
v „zapomenutém kraji“ Rychlebských hor. Cena je 99 Kč.

Jde to i bez lepku
Ani celiaci nemusejí zůstat ochuzeni o jednu z nejoblíbenějších 
pochoutek moderního světa. Je pro ně připravena novinka v podobě 

bezlepkové pizzy značky Schär. Můžete si 
zvolit variantu Margherita nebo Salame. 
Obě jsou bezlepkové a pro pizzu Margherita 
byla použita i bezlaktózová mozzarella. 
Pozadu ale nezůstávají ani nároky na chuť 
– samozřejmostí jsou na slunci vyzrálá 
rajčata, panenský olivový olej či kvalitní 
mozzarella. Pizza Schär 300 g (280 g) je 
k dostání v hypermarketu Globus za 119 Kč.

novinky na trhu
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Pozdrav z Francie
Ne nadarmo se o Francii říká, že je zemí sýrů! Plátkové sýry 
Milkana, jemné a zároveň výrazné, jsou toho důkazem. Milkana 
Caractère ocení především labužníci, kteří si potrpí na výrazné sýry 

s charakteristickým aroma. Jeho intenzivní 
plná ovocná chuť s dotekem lískového 
oříšku nenechá nikoho na pochybách, že 
právě v ústech převaluje kousek „pravé 
Francie”. Unikátní tenké plátky jsou ideální 
na chleba a zároveň se báječně hodí i jako 
pochoutka k vínu, doplněná ovocem či 
ořechy. Cena je 37,90 za 100 g.
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Trh s on-line nákupem potravin v tuzemsku roste každý měsíc o desítky procent. Loni Češi 
utratili v e-shopech s potravinami zhruba dvě miliardy korun, letos by se obrat mohl zvýšit 
na čtyři miliardy korun. V rozhovoru s ČTK to řekl šéf on-line supermarketu Kolonial.cz  
Petr Vyhnálek. Nejčastěji v košících končí nápoje, ovoce a zelenina, káva a mléko. „Potraviny se 
staly opakovaně nejčastěji nakupovaným artiklem na internetu a sesadily z prvního místa dlou-
holetého šampiona – módu,“ uvedl Vyhnálek. On-line prodeji potravin odborníci předpovídají 
rychlý rozvoj obratu, ačkoli jde zatím jen o zlomek celkových výdajů za rychloobrátkové zboží.

Interaktivní košíky

Třináctým rokem uskutečňuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) pravidelnou 
kontrolní akci na potraviny označené národní značkou kvality Klasa. V roce 2015 inspektoři SZPI 
hodnotili celkem 214 šarží takto označených potravin, v rámci kontrol zjistili porušení pravidel 
jen ve dvou případech – u 100 % hruškového moštu (nepovolený obsah oxidu siřičitého) a dortíku 
s jahodovou náplní (chybějící označení logem Klasa). Kontroly jsou nastavené tak, aby nově 
oceněnou potravinu SZPI zkontrolovala v řádu několika měsíců od udělení známky. Zároveň každý 
oceněný výrobek inspekce zkontroluje alespoň jednou za dva roky.

Klasa téměř bez vad

S alkoholem má v České republice zkušenost až 83 % dětí ve věku 11 až 15 let, jak vyplývá 
z průzkumu fóra Pij s rozumem. Odborníci se shodují, že na vině je především nedostatečná 
prevence. Pomoci mají přednášky na školách i větší zapojení rodičů. Také z tohoto důvodu 
fórum již sedmý rok přispívá k šíření povědomí o účincích alkoholu mezi školáky prostřed-
nictvím interaktivních přednášek „Pobavme se o alkoholu“. Školáci se v nich učí zejména 
chápat, proč alkohol patří jen do světa dospělých. Za uplynulý rok zapojili zkušení lektoři 
do projektu přes 12 000 školáků po celé ČR, v letošním roce jich přibude dalších deset tisíc.

Příliš zkušené děti
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Původ potravin je jedním z rozhodujících faktorů při nákupu pro 77 % zákazníků. Nejvíce 
Čechy zajímá původ u ovoce a zeleniny, masa a mléčných výrobků. Naopak u trvanlivých 
výrobků bere původ v potaz jen málokdo. Vyplývá to z průzkumu společnosti MasterCard, 
který přinesla ČTK. Lidí, které původ potravin nezajímá vůbec, je necelá čtvrtina (23 %), 
většinou jde o zákazníky s nižším vzděláním a horší finanční situací. Tuzemští spotřebitelé 
se nejvíce vyhýbají polským výrobkům, běžně je nekupuje 37 % z nich. Nižší oblibu mají 
také produkty z Ukrajiny a Ruska. Domácí potraviny preferuje podle výsledků průzkumu 
více než třetina spotřebitelů.

Zajímá nás, odkud jsou

Čeští kulinářští mistři se utkali v prestižní gastronomické soutěži Bocuse d’Or. Soutěžící 
měli za úkol připravit dva originální pokrmy z jesetera malého a jeho kaviáru a z jeleního 
hřbetu s kostí. Nejlepší kuchařské dovednosti předvedl Patrik Bečvář z pražského hotelu 
Selský Dvůr. Hlavními hodnocenými kritérii byly chuť, prezentace a originalita pokrmu. 
Porota dále posuzovala i respektování použitých ingrediencí a výtěžnost surovin. „Mladí 
kuchaři se nebojí nezvyklých chuťových kombinací ani používání neobvyklých postupů 
a finále naší soutěže bylo toho důkazem. Viděli jsme skvěle odvedenou práci, invenci 
i kreativitu,“ říká Marek Raditsch, prezident Bocuse d’Or Česká republika.

Mistři kuchaři

www.svetpotravin.cz 7
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potravinová policie

Některé výrobky se v poslední době v očích 
mnoha spotřebitelů staly zosobněním zla, 
symbolem je například oblíbená čokoládová 
pomazánka Nutella. K jejímu bojkotu loni 
vyzvala spotřebitele i francouzská ministry-
ně životního prostředí Ségolène Royalová: 
„Přestaňte jíst Nutellu, zachraňte planetu.“ 
Také v České republice, kam se v loňském 
roce dovezlo 16 000 tun palmového oleje, 
odpor proti němu roste. Například v anketě 
serveru iDNES se vyjářilo 10 400 hlasujících, 
že jim palmový olej vadí. Opačný názor 

mělo 1121 hlasujících. Zároveň ministerstvo 
zemědělství obdrželo několik podnětů k jeho 
zákazu. Jak se však vyjádřil ministr země-
dělství Marian Jurečka, nic takového rezort 
v plánu nemá a on sám považuje palmový 
olej za etický, nikoli zdravotní problém.
Palmový olej se získává z oplodí palmy 
olejnice guinejské, jeho původní domovinou 
je tedy africká Guinea. Do Asie se tento druh 
přesunul v roce 1848, kdy ho Holanďané vysa-
dili na Jávě, původně jako okrasnou rostlinu. 
Do Malajsie palmu přivezli Britové, plantáže 

se začaly sázet až v polovině 20. století. Od té 
doby se začaly velmi rychle rozrůstat, dnes 
jsou rozlohy těchto plantáží více než stoná-
sobné v porovnání s dobou před třiceti lety. 

Složení není vhodné
Studie dokazují, že mezi běžně používanými 
druhy oleje má pro naše zdraví nejpřízni-
vější složení řepkový olej. Palmový olej má 
poměrně vysoký obsah nasycených mast-
ných kyselin (49 %). Naopak obsah pozitivně 
působících nenasycených mastných kyselin 
je nízký a zastoupení omega 3 mastných 
kyselin minimální. Pozitivní je, že je po-
měrně dobře tepelně stabilní a stejně jako 
ostatní rostlinné oleje neobsahuje choles-
terol. Faktem však zůstává, že vzhledem 
k vysokému obsahu nasycených mastných 
kyselin není jeho častá konzumace z výživo-
vého pohledu vhodná. Na druhou stranu je 
palmový olej určitě zdravější variantou než 
ztužené tuky s trans mastnými kyselinami 
z řepky nebo slunečnice. Mnohem více než 
důvody zdravotní však odmítače palmového 
oleje trápí důvody ekologické a morální. 

Palmový olej se v průběhu let stal jedním z nejvyužívanějších 
produktů rostlinné výroby. Nachází se v potravinách, ale 
také kosmetice a jako součást biopaliva. Hlavním důvodem 
je zejména výrazně nižší cena ve srovnání s jinými druhy 
olejů, a to přesto, že je dovážen z exotických destinací. 
Na internetových stránkách i sociálních sítích vznikají 
hromadné výzvy k bojkotu palmového oleje, začínají se do nich 
zapojovat také veřejně známé i politicky činné osobnosti.

Strašák jménem 
palmový olej

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Ekologické důvody
Hlavními celosvětovými vývozci palmové-
ho oleje jsou Malajsie a Indonésie – pro-
dukce v Indonésii dosahuje téměř 21 tun 
ročně, přičemž se předpokládá, že do roku 
2030 se tento objem zdvojnásobí. Palmy 
se pěstují na rozsáhlých plantážích, které 
vznikají především vykácením či vypálením 
původních deštných pralesů. Tím dochází 
k nevratným ekologickým změnám, ztrá-
tám biologické rozmanitosti a úbytku zde 
žijících druhů. Většina zvířat žijících pů-
vodně v deštných pralesích není schopna 
na monokulturních plantážích přežít a je 
nucena migrovat na nová místa nebo uhyne. 
Symbolem se stali zejména orangutani, 
kteří jsou v nových podmínkách nuceni si 
hledat potravu na zemi a živit se výhonky 
palem. Jako škodná zvěř jsou poté proná-
sledováni a zabíjeni. Jejich osiřelá mláďata 
umírají nebo končí v rukou překupníků.   
Velké společnosti navíc přeměňováním 
pralesů na plantáže ohrožují i původní 

obyvatele. Těm je často nelegálně zabírá-
na půda a jsou porušována jejich lidská 
práva. Ohrožováno je také jejich zdraví, 
neboť jsou nuceni žít v prostředí unikajících 
výparů. Z důvodu kontinuálního vypalování 
pralesů se z Indonésie stal jeden z největších 
producentů skleníkových plynů. Obhospo-
dařovávání plantáží navíc bývá velmi živelné 
a neúměrně zatěžuje životní prostředí 
nadměrným používáním hnojiv a pesticidů. 
Palmové plantáže vykazují velmi vyso-
kou výnosnost – v porovnání s řepkovým 
a slunečnicovým olejem má palmový pět- až 
šestkrát vyšší hektarový výnos. Je tak třeba 
si zároveň uvědomit, že v případě přechodu 
všech spotřebitelů na jiné druhy by bylo 
potřeba, aby se plochy pro pěstování těchto 
ostatních plodin několinásobně rozšířily. 

Jde to i jinak
Zatímco problematika zdravotní (ne)vhod-
nosti zůstává, morální a ekologické faktory 
tak jednoznačné nejsou. Řada výrobců se 

dnes hlásí ke standardům trvale udržitelného 
pěstování palem olejných. Existují skupiny 
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) 
či POIG (Palm Oil Innovation Group), které 
tyto standardy vydávají. Každý spotřebitel 
má tak možnost si vybrat produkty od vý-
robce, který podporuje ekologický způsob 
pěstování palmového oleje či případně 
palmový olej vůbec nepoužívá. Od konce 
roku 2014 mají výrobci povinnost uvádět 
na obale, zda produkt palmový olej obsa-
huje – již nestačí jen obecný údaj rostlinný 
tuk či olej nebo směs rostlinných tuků. 
„Palmový olej má výjimečné charakteristiky 
tání, neutrální chuť a pevnou konzistenci 
při pokojové teplotě. Jeho použití v potra-
vinářském průmyslu je časté, pro výrobu 
lahodných krémových náplní je nezbytný. 
Při výrobě náplní používáme i palmový olej, 
ale pouze ten z udržitelné produkce. Chceme 
zabránit škodlivému vlivu produkce běžného 
palmového oleje na životní prostředí a místní 
populaci,“ stojí na stránkách celosvětově 
proslulého výrobce čokolád Lindt. Také 
další velcí hráči od používání palmového 
oleje ustupují: řetězec rychlého občerstvení 
McDonald's používá na smažení pouze směs 
řepkového a slunečnicového oleje. Pokud se 
v některých dodávaných výrobcích nalézá 
olej palmový, pochází výhradně od doda-
vatelů certifikovaných organizací RSPO. 

potravinová policie

Pokud si chceme vybrat správný tuk, 
je nutné brát v úvahu celou řadu 
faktorů. V první řadě je to jeho složení, 
tedy profil mastných kyselin, čili jaký 
podíl tvoří rizikové nasycené mastné 
kyseliny a trans mastné kyseliny a jak 
jsou zastoupeny příznivě působící 
mono- a vícenenasycené mastné 
kyseliny. Zvažovat bychom také měli 
účel, k jakým kuchyňským úpravám 
budeme tuk používat – zda ve studené, 
nebo v teplé kuchyni. Konkrétně jde 
o to, jakou má daný tuk tepelnou 
stabilitu a jestli je tedy možné ho 
použít v teplé kuchyni, či zda se svými 
chuťovými vlastnostmi a konzistencí 
hodí do kuchyně studené. Pro řadu 
spotřebitelů je samozřejmě dalším 
důležitým kritériem nákupu cena.

PODLE ČEHO 
VYBÍRAT TUKY?

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Živé 
zemědělství 
Názor, že by děti měly vědět, odkud se bere 
a jak vzniká jídlo, které mají na talíři, sdílí ob-
čanská iniciativa Skutečně zdravá škola a Ze-
mědělský svaz ČR. Proto v rámci projektu Ze-
mědělství žije! budou společně organizovat 
exkurze na farmy, vysvětlovat vliv zemědělství 
na život dětí, začlení toto téma do školních 
hodin a podpoří generační obměnu v tomto 
odvětví. „Zájem o zemědělství jako obor ze-
jména mezi mladými lidmi upadá, což je špat-
ná zpráva nejen z hlediska perspektivy tohoto 
odvětví, ale také proto, že děti ztrácejí kontakt 
s přírodou a chybí jim povědomí o tom, co 
vše předchází tomu, než dostanou potraviny 
na stůl,” vysvětluje manažerka projektu Země-
dělství žije! Ing. Soňa Jelínková.

Pokuty stále 
rostou 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 
loni uložila pravomocně pokuty za 140 mili-
onů korun, což je o 40 % více než v roce 2014. 
Zhruba tři čtvrtiny pokut dostali obchodníci 
za různé prohřešky při prodeji potravin. 
„Obchodníci stále často prodávají potraviny 
s prošlou dobou použitelnosti či tuto lhůtu 
svévolně prodlužují například tím, že zboží 
znovu přebalují. Mezi časté prohřešky při 
prodeji potravin patří také neoznačení země 
původu nebo klamavé či zavádějící údaje 
na obalu,“ uvedl ústřední ředitel SZPI Martin 
Klanica. Inspekce loni díky nové kompeten-
ci uzavřela zhruba dvě stovky provozoven, 
které porušily předpisy. Zavřeno bylo kvůli 
porušení hygienických předpisů také několik 
desítek restaurací a barů.

Důležitá 
komunikace
Nový výzkum Oxfordské univerzity potvrdil 
to, co Češi již dávno vědí. Totiž že pokud člo-
věk žije v blízkosti hospody a navštěvuje ji, 
je šťastnější, než ti, kteří to tak nemají. Hos-
poda jako komunikační centrum se ukazuje 
být prostě nenahraditelná. A to i navzdory 
tomu, že lidé hojně využívají ke komunikaci 
sociální sítě. Tyto výsledky potvrzuje i prů-
zkum pivovaru Gambrinus, který probíhal 
v roce 2014. Ten navíc zjistil i to, že celkově 
jsou šťastnější partnerství, kde jsou mužům 
do jisté míry návštěvy hospod tolerovány. 
Ale i to má svá pravidla – nejspokojenější 
jsou ta partnerství, která se dokážou na fre-
kvenci chození do hospody domluvit, což je 
nejčastější jednou týdně.

Pomozte 
paběrkovat
V rámci projektu Paběrkování se iniciativě 
Zachraň jídlo podařilo získat v roce 2015 
skoro osm tun jídla, které by se jinak ne-
snědlo. Do sběru „křivé“ zeleniny se zapo-
jila stovka dobrovolníků a aktivně se přidalo 
sedm zemědělců a dvě potravinové banky. 
Paběrkování je jedním ze způsobů, jak sní-
žit množství vyhozeného jídla, a skrývá se 
pod ním dříve běžná, ale dnes už polozapo-
menutá tradice. Jde o sbírání plodin, které 
by zůstaly po sklizni na poli či v sadu. Tyto 
plodiny většinou nevyhovují z estetického 
hlediska, proto je zemědělci nemohou udat 
u obchodních řetězců a zůstávají na poli 
k zaorání. Organizátoři připravili praktický 
manuál, díky kterému se nápad může šířit 
i do dalších regionů.

Cholesterolové 
nebezpečí 
Téměř 2500 lidí si v rámci putovní akce Flora 
pro.activ nechalo v loňském roce prověřit 
svou hladinu cholesterolu v krvi. Odborný 
tým odhalil u téměř poloviny proměřených 
lidí (43 %) vyšší hladinu cholesterolu v krvi 
a 170 z nich dokonce doporučil rychlou 
návštěvu lékaře, protože pouze režimová 
opatření by jim ke zlepšení jejich stavu již 
nepomohla. Výsledky ukázaly, že nejlépe 
jsou na tom s cholesterolem Pražané, nej-
horších výsledků dosáhli obyvatelé Ostravy. 
Na onemocnění srdce a cév, která začínají 
obvykle právě zvýšenou hladinou choleste-
rolu, umírají častěji ženy než muži. Výsledek 
měření ukázal zvýšenou hladinu cholestero-
lu u 38 % žen, mezi muži se potýká se zvýše-
ným cholesterolem každý třetí (33 %). 

Ztloustneme 
i po zdravém 
Zdravá výživa není v žádném případě zá-
rukou štíhlé linie. Pocit sytosti po zkon-
zumování zdraví prospěšných potravin je 
nízký, což může paradoxně spíše přispívat 
k epidemii obezity, než aby ji to snižova-
lo. Uvádí to studie americké Cornellovy 
univerzity, kterou přinesl italský list La Re-
pubblica. Spotřebitelé spojují zdravé jídlo 
s menším pocitem sytosti a podněcuje je 
tedy k tomu, aby ho snědli více. Označení 
jídla za zdravé nebo nezdravé mění úsudek 
a chování i těch, kteří tvrdí, že nesouhlasí 
s myšlenkou, že zdravé jídlo méně sytí. Po-
dobně je tomu s potravinami označovaný-
mi jako light, ačkoli tyto výrobky na úkor 
tuků mohou obsahovat například více cuk-
ru než produkty běžné.

palec nahoru, palec dolů
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Již několik let vám měsíc co měsíc přinášíme odborné a nezávislé testy 
vybraných skupin potravin, které běžně končí v nákupních košících českých 
spotřebitelů. Na paškál jsme si v poslední době vzali prémiové šunky i drůbeží 
párky, dětské jahodové sirupy i „dospělácké“ cidery, letní grilovací klobásy či 
kakaové nápoje pro mrazivé dny. A co nám všechny tyto testy ukázaly? Vyvrátily 
řadu mýtů, přinesly mnoho milých i velmi nepříjemných překvapení a potvrdily, 
že cena o kvalitě potravin v některých případech nevypovídá zhola nic.

Prvotřídní kvalita 
      i jednoznačné 
        propadáky

zaostřeno

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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Kdo překvapil 
 a kdo zklamal?

V řadě testů se nám podařilo zbourat 
zakořeněné mýty, které o jednotlivých 
komoditách kolují. Jistě jste také slyšeli, 
že maso uzeného lososa bývá plné ra-
kovinotvorných látek, které se do masa 
dostanou z krmiva či kontaminované-
ho životního prostředí. V testovaných 
vzorcích však žádné látky tohoto typu 
nalezeny nebyly a nepotvrdilo se ani, že 
by chovaný losos byl zatížen škodlivina-
mi více než losos volně žijící. Obdobné 
zjištění přinesl také test instantní kávy 
– údajně přítomných škodlivin v tomto 
typu výrobku není třeba se obávat, limity 
jsou zde nastaveny tak přísně, že ani 
náruživému konzumentovi kávy nehrozí 
žádné významné zdravotní riziko. Také 
zkoumání mlék (čerstvých plnotučných 
a trvanlivých polotučných) přineslo 
zajímavé výsledky. Není pravda, že by 
trvanlivá mléka měla, jak se někdy tvrdí, 
nižší obsah zdraví prospěšných látek 
než mléka čerstvá. Hlavní rozdíl mezi 
nimi spočíval v jen lepších chuťových 
vlastnostech čerstvých mlék, což je dáno 
způsobem zpracování i odlišnou tučností. 

Nejhorší pověst
O pozici potraviny s nejhorší pověstí se 
v loňském testování perou vlašské saláty 
a drůbeží párky. A u obou kategorií se 
potvrdilo, že je tato pověst zasloužená. 
Vlašské saláty se vyrábějí z nejlevnějších 
ingrediencí – výrobního salámu a majoné-
zy plné vody. Jsou plné přídatných látek, 
jejichž počet se u některých produktů 
vyšplhal až na dva tucty. Na druhou stranu 

byly díky nim všechny testované saláty 
zdravotně v pořádku, a ani chuťově to 
ve většině případů nebyl takový průšvih.
Drůbeží párky svým složením také příliš 
nepřesvědčily – jen pět z nich obsahovalo 
čistě maso, do tří bylo použito maso strojně 
oddělené a zbylé čtyři byly jejich kombinací. 
Většina z nich zároveň obsahovala glutaman, 
rostlinné i živočišné bílkoviny, fosfáty, dusita-
ny, škrob, barviva, aroma. Pozitivním zjiště-

zaostřeno

Průmyslové versus farmářské, 
české versus německé, 
značkové versus privátní. 
Máte pocit, že řemeslné 
výrobky malých producentů 
musejí být zákonitě kvalitnější 
než potraviny produkované 
velkými firmami a že privátní 
značky obchodních řetězců 
jsou sice levnější, ale 
ošizené? Myslíte si, že jezdit 
na nákupy do Německa se 
určitě nevyplatí, neboť se tam 
prodávají výrobky stejné jako 
u nás, navíc za vyšší ceny? 
V tom případě budete asi 
výsledky našich testů mnohdy 
překvapeni.
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ním je, že velmi dobrým vodítkem zde může 
být cena, která do velké míry odpovídá kva-
litě použitých surovin. Mezi drůbežími párky 
jsme také objevili největší „úlet“ loňských 
testů – poslední vzorek řada porotců odmítla 
ochutnat, za což může zejména jeho složení: 
25 % masa a velké množství rostlinného tuku. 
Naopak adeptem na nejpříjemnější překvapení 
jsou jednoznačně grilovací klobásy. K testu 
jsme po řadě zkušeností s kvalitou špekáčků 
přistupovali velmi obezřetně, ale produkty nás 
ohromily svou kvalitou – průměrný obsah masa 
88 %, téměř bez náhražek a žádný propadák.  

Nákup v Německu je levnější
V průměru se rozhodně nepotvrdilo, že by 
dražší výrobky byly automaticky kvalitnější. 
Již zmíněné párky byly třetím nejdražším 
vzorkem zastoupeným v testu. Na třetím místě 
mezi instantními kávami se umístila velmi 
levná „privátka“, naopak druhá nejdražší káva 
skončila předposlední. Bio mléko, jednoznačně 
nejdražší vzorek, obsadilo mezi trvanlivými 
mléky poslední místo. U nejdražšího kečupu 
jsme naměřili nejnižší hodnotu refraktometric-
ké sušiny vnesené rajčatovou surovinou. A takto 
bychom mohli pokračovat dál. Ceny tak velmi 
často vypovídají spíš o cenové politice daného 
řetězce než o kvalitě konkrétního výrobku. 
Ceny byly také jedním z hlavních faktorů testu, 
který vzbudil asi největší ohlas, a sice porovná-
vání produktů zakoupených v České repub-
lice a v Německu. V rozsáhlém testu jsme se 
podívali na to, zda jsou pravdivé nářky českých 

spotřebitelů, že naši sousedé nakupují kvalitněji 
a navíc levněji. Za srovnatelný nákup dvaceti 
párů výrobků jsme skutečně v německých 
Drážďanech zaplatili o 14 % méně než v Praze. 
A cenové rozdíly byly někdy opravdu markant-
ní – zmrzlina v Čechách za 130 Kč, v Německu 
za 82 Kč, tuňáka u nás kupujeme za 119 Kč, 
Němci za 71 Kč atd. Navíc se ukázalo, že také 
složení je odlišné u více než poloviny výrobků. 
Někdy šlo jen o drobné nuance, jindy byly 
rozdíly patrné na první pohled – salámová pizza 
pro české zákazníky obsahuje jen polovinu 
salámu, nápoje jsou slazené levnějším fruktózo-
glukózovým sirupem místo cukru a podobně. 

Průmyslové vs. řemeslné
Své pověsti nedostály, až na čestné výjimky, 
farmářské výrobky, respektive produkty men-
ších výrobců ve srovnání s těmi od velkopro-
ducentů. Onu čestnou výjimku tvoří zejména 
farmářské cidery – ty nápoje od velkých pivo-
varů porazily na plné čáře. V první sedmičce 
výsledného pořadí se objevil jen jeden cider 
od velkého výrobce, zbytek tvořily produkty 
řemeslně vyráběné. Průmyslové cidery se 
profilovaly hlavně umělými tóny a dominující 
sladkostí. V ostatních případech si ale far-
mářské výrobky vedly o poznání hůře. V testu 
mléka sice vítěz spadal také do této katego-
rie, ale všechny ostatní výrobky 
malých producentů skončily 
v samém závěru hodnocení. 
Příliš dobře neuspěl ani řeme-
slně vyráběný jahodový sirup, 
a to navzdory výrazně nejvyšší 
ceně a absenci přídatných 
látek – průměrný obsah ovoce 
a zcela nevyhovující senzorika. 
Dva loňské testy patřily pře-
devším dětem – již zmiňované 
jahodové sirupy a kakaové 
nápoje. Zjištění nás 
příliš nepřekvapila: 
na trhu sežene-
me jak výrobky 
velmi kvalitní, tak 

ty, které se kupovat určitě nevyplatí. Zatímco 
některé sirupy měly až 30 % ovoce, jiným 
k jahodovému názvu postačilo i 1 %. Obdobně 
obsahoval vítěz testu kakaových nápojů 40 % 
kakaa, poražený jen 10 %, ale zato 88 % cukru. 

Nevyrovnaná úroveň
Na přelomu roku jsme také připravili čtyři 
exkluzivní testy ve spolupráci se Státním 
zemědělským intervenčním fondem, který 
spravuje značku kvality Klasa. Výsledky testů 
vytvořily přehlednou linii – dvě komodity si 
vedly v měření kvality velmi dobře, zatímco 
dvě zbývající byly spíše zklamáním. Snad až 
nad očekávání dobře dopadla v testování 
másla – průměrná známka vynikajících 1,86, 
poslední vzorek měl (stále velmi dobrých) 
2,3. Všechna másla splnila legislativní 
nároky i deklaraci uvedenou na obale, 
žádní výrobci si nepomáhali „šidítky“ jako 
rostlinným tukem či nadměrným množstvím 
vody. Svou legislativní povinnost si splnili 
i všichni výrobci kečupů, ačkoli u některých 
to bylo velmi na hraně. Tři z testovaných 
výrobků všechny ostatní velmi výrazně 
převyšovaly především obsahem rajčat. 
Překvapivým zklamáním byly v průměru 
šunky nejvyšší jakosti, u nichž byla očekávání 
velmi vysoká. Ačkoli by mělo jít o to nejlepší, 
co můžeme na trhu s masnými výrobky dostat, 
rozčarování panovalo nejen ze senzorického 
hodnocení. Dva vzorky nesplnily zákonem 
stanovený limit pro obsah čistých svalových 
bílkovin, obsah masa deklarovaný na obale 
splnily jen dva výrobky, další čtyři se do této 
hodnoty vešly jen při započítání nejistoty 
měření. Ještě horší skóre zaznamenaly 100 % 
jablečné mošty – obsahovaly méně ovoce, 
než by měly. Také jejich chuťová stránka 
byla hodnocena hodně za očekáváním, 
a to podprůměrnou známkou 3,6. Jeden ze 
zastoupených moštů si dokonce vysloužil 

čistou pětku, a stal se tak teprve 
druhým vzorkem v historii 
našeho testování, kterému se 
podobný kousek „podařil“. 

zaostřeno
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Do poloviny letošního roku by měla v plat-
nost vstoupit novela zákona o potravi-
nách. Na jaké novinky ve značení potravin 
a přínosy k lepší orientaci v kvalitě potra-
vin se spotřebitelé mohou těšit?
Hynek Jordán: V této souvislosti jsme 
rádi, že můžeme zmínit značku Česká 
potravina, v jejímž rámci došlo k jasnému 
legislativnímu vymezení pojmů Česká 
potravina, Vyrobeno v České republice 
a všech odkazů se stejným významem. 
Tuto značku bude možné dobrovolně 
použít při medializaci podpory výroby, 
prodeje a spotřeby českých potravin. 
Značka má za cíl zvýšit podíl českých 
potravin v tržní síti. Dobrovolné ozna-

čení potraviny slovy „česká potravina“ 
nebo jiného odkazu na původ z České 
republiky je u nezpracované potraviny, 
vinařských produktů nebo mléka možné, 
pokud 100 % složek celkové hmotnos-
ti potraviny pochází z České republiky 
a prvovýroba, porážka zvířat a výroba 
proběhnou na území České republiky. 
U ostatních potravin lze toto označení 
použít v případě, že součet hmotností 
složek pocházejících z České republiky 
tvoří nejméně 75 % celkové hmotnos-
ti potraviny, stanovené v okamžiku 
jejich použití při výrobě. Zároveň 
výroba musí proběhnout na území 
České republiky. Podmínky pro použi-
tí této značky budou muset splňovat 
pouze subjekty, které se dobrovolně 
rozhodnou tyto výrazy a podobná 
vyjádření použít na obale potraviny.

Jak jste spokojeni s přínosem značek 
kvality, které MZe garantuje?
Ministerstvo zemědělství garantuje 
v tuto chvíli značku Regionální po-
travina a národní značku Klasa. 
Pokud se ohlédneme za minulým obdobím, 
můžeme v případě značky Klasa říci, že 
za dobu svojí existence od roku 2003 se stala 
nejen prestižní záležitostí pro její držitele, ale 
především si získala důvěru obyvatel České 
republiky, kteří výrobky označené tímto 
logem při nákupech preferují. Projekt značky 
Klasa přispěl k tomu, že se čeští spotřebitelé 
po vstupu ČR do EU neodvrátili od kvalitní 
tuzemské produkce, a zároveň pomohl 
ke stoupajícímu zájmu o kvalitu potravin 
na úkor cenové výhodnosti. Rovněž výrobci 
a zástupci obchodních řetězců velmi pozitiv-
ně hodnotí prodejnost těchto výrobků a vítají 
podporu kvalitní potravinářské produkce.
Také značka Regionální potravina úspěšně 
pokračuje i v roce 2016. Veřejnosti jsou 
lokální výrobci a producenti představo-
váni především na veletrzích a výstavách 
formou ochutnávek s možností zakou-
pení představovaných výrobků. V rámci 
významných výstav a veletrhů pro kon-
krétní kraj probíhá mnohdy i samotné 
předávání oceněných výrobků pro aktuální 
rok. Mezi další místa, kde jsou nejčastěji 
prezentovány tyto výrobky, patří i řada 
farmářských trhů a krajské kulturní akce.

Značka Klasa má důvěru spotřebitelů
Do testů potravin jsou často zařazovány také produkty nesoucí 
některé z log kvality, jako jsou Klasa či Regionální potravina. 
Jak jsou s přínosem těchto značek spokojeni ti, kdo je garantují 
a spravují, a na jaké změny se můžeme těšit s novelou zákona 
o potravinách? Na to nám odpověděl v prvním rozhovoru 
Hynek Jordán, tiskový mluvčí ministerstva zemědělství, 
ve druhém pak Vladimíra Nováková, tisková mluvčí Státního 
zemědělského intervenčního fondu.

Označené potraviny 
jsou oblíbené
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Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce zveřejnila výsledky kontrolní 
akce potravin s označením Klasa a v roce 
2015 neuspěly jen dvě prověřované šarže 
z celkových 214. Jak jste s těmito výsled-
ky spokojeni?
Procento nevyhovujících šarží potravin 
se obecně za rok 2015 pohybovalo od 2 % 
u nejméně problematických druhů potra-
vin přes hodnoty kolem 20 % a v některých 
případech až kolem 50 %. Přesné údaje bude 
možné nalézt v připravované zprávě o čin-
nosti Státní zemědělské a potravinářské in-
spekce za rok 2015, která bude na stránkách 
SZPI zveřejněna. V případě potravin označe-
ných Klasou jde jen o necelé jedno procento, 
což vypovídá i o kvalitě těchto potravin z hle-
diska plnění legislativou daných povinností. 
S výsledky proto MZe může být spokojeno.

Z kontrol SZPI v loňském roce vyplývá, 
že jsou na tom prověřované potraviny 
s označením Klasa velmi dobře. Potěšily 
vás tyto výsledky?
Vladimíra Nováková: S výsledky kon- 
trol SZPI jsme velmi spokojeni. Potvrdi-
lo se, že na výrobky s oceněním kvality 
Klasa se spotřebitelé mohou opravdu 
spolehnout a orientovat se při nákupu 
potravin podle loga Klasa. Pro upřes-
nění, dvě šarže výrobků, u kterých byl 
zjištěn nedostatek ze strany SZPI, obra-
tem SZIF řešil. V případě 100 % moštu 
z hrušek byla výrobci Promega spol. s r.o. 
značka kvality Klasa odebrána za hrubé 
porušení pravidel. Ve druhém případě 
šlo u Dortíku s jahodovou náplní výrob-

ce Goldfein CZ s.r.o. pouze o technický 
problém společnosti související s nezna-
čením výrobku logem Klasa a následnou 
domluvou s výrobcem na vyřazení tohoto 
výrobku z řady oceněných produktů.

Na druhou stranu se tento pozitivní trend 
ve srovnávacích testech potravin zcela 
nepotvrdil. Jak jste spokojeni s výsledky 
výrobků Klasa zde?
Obecně je do srovnávacích testů vždy 
vybráno v rámci určité komodity pouze 
několik produktů ze širokého spektra 
nabízených potravin na českém trhu. Vý-
robky jsou porovnávány mezi sebou, tudíž 
i produkt, který skončí na posledním místě, 
nemusí pokaždé mít nevyhovující výsledky, 
avšak v porovnání s ostatními hodnoce-
nými produkty má horší hodnocení, což 
má vliv i na výsledné pořadí výrobku. Tyto 
testy mají ale samozřejmě rovněž vypoví-
dající hodnotu o kvalitě potravin, a proto 
jsme se i my rozhodli ve spolupráci se 
Světem potravin, Potravinářskou komorou 
a MF Dnes uskutečnit nezávislé testová-
ní různých komodit. V případě testování 
kečupů a másel jsme zaznamenali velmi 
pozitivní výsledky u potravin nesoucích 
značku Klasa, což nás velmi potěšilo. Avšak 
v případě testování ovocných šťáv a šunek 
nejvyšší jakosti muselo dojít k přezkoumání 
některých testovaných parametrů u oce-
něných výrobků dozorovými orgány Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
a Státní veterinární správy, pokud nespl-
ňovaly limity nebo byly velmi na hraně. 
Dozorové orgány SZPI a SVS prověřily 
dané parametry a výsledky byly vyhovující. 
Samozřejmě bereme výsledky nezávislých 
testů i provedených kontrol dozorovými 
orgány velmi vážně a budeme i nadále bed-
livě sledovat kvalitu oceněných produktů.

Jak se liší kontroly SZPI výrobků Klasa 
ve srovnání s výrobky běžnými, tedy bez 
tohoto označení?
Inspektoři provádějící kontroly SZPI zamě-
řené na výrobky s označením Klasa mají 
jasně předepsané, co vše musejí oceněné 
výrobky splňovat a na co se mají při kont-
rolách zaměřit, například soulad technické 
dokumentace výrobku s etiketou, vnitřní 
normou, označení výrobku logem Klasa, 
prokázání platného certifikátu manage-
mentu jakosti nebo bezpečnosti potravin 
a další. První kontrola zaměřená na nově 
oceněné výrobky probíhá vždy nejpozději 
do 6 měsíců od udělení této značky výrobku.

Jaký je obecně postup při odhalení 
nedostatků u výrobků nesoucích ozna-
čení Klasa? 
V případě odhalení nedostatku u oceně-
ného produktu dozorovým orgánem je 
nejprve vyhodnocen charakter daného 
nedostatku. V případě, že dojde například 
k hrubému porušení Pravidel pro udělo-
vání národní značky Klasa, dochází ihned 
k jejímu odebrání. Samozřejmě, pokud 
jde například pouze o drobný problém 
se značením na obale oceněného produk-
tu a výrobce podnikne nápravná 
opatření k odstranění nedostatku, 
značka kvality Klasa je mu ponechána. 
Veškeré odebrané certifikáty oceněným 
produktům Klasa naleznete na našich 
webových stránkách www.eklasa.cz. 

Kontroly potvrdily 
kvalitu
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potraviny a nemoci

Z výše uvedených řádků můžeme nabýt 
dojmu, že bychom se bez této látky 
úplně obešli. To je ale omyl. I choleste-
rol má v našem organismu nezastupi-
telné místo. Je to látka tukové povahy 
a je součástí každé buňky. Většinu si ho 
organismus vyrábí sám, část přijímáme 
stravou. Hlavními zdroji jsou potraviny 
živočišného původu jako maso, vnitřnosti, 
vaječný žloutek, mléčné výrobky apod.
Samotný vztah mezi výživou a obsahem 
cholesterolu ve stravě je často diskuto-
vaným tématem. Liší se názory na to, zda 
cholesterol přijatý stravou má, nebo nemá 
podstatný vliv na hladinu cholesterolu 
v krvi. Ta je závislá na řadě faktorů, mimo 
jiné na příjmu celkového množství tuků, 
věku, pohlaví... Neplatí zde už zcela, co 
platilo před pár lety. Tedy že ten, komu 

Kdy naposled jste si nechali zkontrolovat hladinu cholesterolu 
v krvi? Každý dospělý by měl tento odběr absolvovat alespoň 
jednou za dva roky v rámci preventivního vyšetření. Při zvýšené 
hladině má cholesterol tendenci se usazovat ve stěně cév a je 
součástí tzv. sklerotických plátů způsobujících aterosklerózu, 
kornatění cév. Průsvit cévy se zužuje a hrozí i úplný uzávěr vedoucí 
k infarktu, nebo mozkové mrtvici. Právě tyto komplikace jsou jako 
příčina úmrtí na předních místech nejen u nás, ale i v ostatních 
vyspělých státech světa. I když není cholesterol jedinou příčinou 
aterosklerózy – svou roli hrají i genetické dispozice, obezita, 
nevhodná strava, nedostatek pohybu a stres, přesto je třeba 
zvýšenou hladinu cholesterolu aktivně ovlivňovat.

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

Proti cholesterolu bojujte 
vhodným jídelníčkem
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potraviny a nemoci

PŘI VYSOKÉ HLADINĚ CHOLESTEROLU 
BYCHOM SE MĚLI VYHNOUT

NAOPAK BYCHOM NEMĚLI 
ZAPOMENOUT V JÍDELNÍČKU

zejména živočišným tukům (máslo, sádlo), vnitřnostem 
(mozeček, játra, ledvinky, jazyk atd.), tučným 
masům, bůčku, slanině, uzenému masu, škvarkům, 
masným výrobkům (tlačenka, jitrnice, jelita, 
paštiky, uzeniny), tučným mléčným výrobkům 
(šlehačka, smetana, smetanový jogurt, smetanové 
sýry, tavené sýry). Omezit bychom měli 
cukrovinky, kandované ovoce, slazené 
nápoje, moučníky 
a bílé pečivo.

na ovoce a zeleninu (zejména hrášek, hrozny, jablka, fíky, broskve, třešně, 
švestky, grepy, meruňky, cibule, česnek, saláty, houby, lilky, rajčata, papriky, 

zelí, brokolice), potraviny bohaté na vlákninu, celozrnné pečivo a další cereálie, 
luštěniny, potraviny obsahující „dobré“ tuky – rostlinné oleje, rostlinné 

roztíratelné tuky, semínka, oříšky a tučnější ryby (losos, makrela, sardinky, 
tuňák). Je vhodné využívat méně tučné druhy mléka a mléčných výrobků – sýry 
s obsahem zhruba 30 % tuku v sušině a jogurty do 2 % tuku. Místo příliš velkého 

množství soli je dobré v kuchyni používat k dochucení jídel bylinky.

lékař diagnostikoval zvýšenou hladinu 
cholesterolu v krvi, by měl v jídelníčku snížit 
pouze jeho příjem. Tento pohled může vést 
k zaměření se jen na potraviny s nízkým 
obsahem cholesterolu, ale často obsahující 

další nevhodné živiny – jednoduché cukry 
a nasycené nebo trans mastné tuky. Z pohle-
du aterosklerózy není riziková jen hladina 
celkového cholesterolu v krvi, ale i zvýšení 
či snížení dalších frakcí krevních tuků.

Výživová doporučení
Základ stravování při zvýšené hladině 
cholesterolu tvoří racionální dieta, tedy 
pestrá a vyvážená strava, s omezením 
potravin nevhodného složení, kterou 

LDL: Low-density lipoprotein, přezdívaný „zlý“ cholesterol. 
Přenáší cholesterol z jater do tkání, kde je využíván. Při vysoké 
hladině v krvi a v případě jeho oxidace se zvyšuje riziko vzniku 
srdečně cévních onemocnění. Je jednou z příčin aterosklerózy.

TAG: Triacylglyceroly jsou tuky, jejichž zvýšená hladina je 
spojována s výskytem srdečně cévních onemocnění a diabetu. 
Množství triglyceridů se zvyšuje následkem zvýšeného příjmu 
cukrů a bílé mouky, fyzickou nečinností, kouřením, nadměrným 
příjmem alkoholu a nadváhou.

HDL: High-density lipoprotein, často označovaný jako „dobrý“ 
cholesterol, je odváděn z cév do jater a snižuje riziko vzniku 
srdečně cévních nemocí. Jeho funkce je tedy ochranná, čím 
vyšší je jeho hodnota v krvi, tím lépe.

KREVNÍ LIPIDY
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nejlépe můžeme ovlivnit hladinu LDL 
cholesterolu. Jde o úpravu dlouhodobou, 
nejlépe celoživotní. Je třeba se zaměřit 
nejen na snížení cholesterolu ve stravě, 
ale především na složení tuků v jídelníč-
ku. Pokud byste pouze snížili příjem tuků 
ve stravě, můžete si zajistit snížení i hladi-
ny HDL cholesterolu, což není žádoucí.

Pozor na tuky! 
Doporučený příjem tuků v naší stravě by 
měl tvořit 20 až 30 % z celkového denního 
energetického příjmu. Důležité však je, 
že maximálně třetina tohoto množství 
by měla pocházet z tuků nasycených, 

živočišných. Toho lze lehce dosáhnout 
konzumací mléčných výrobků a libového 
masa. Jestliže jsou uzeniny naší oblíbe-
nou pochoutkou a v kuchyni používáme 
nejčastěji máslo a sádlo, pravděpodob-
ně toto doporučení překračujeme.
Živočišné tuky bychom měli nahrazovat 
„dobrými“ tuky, tedy těmi s obsahem 
nenasycených mastných kyselin, které 
působí příznivě na náš srdečně-cévní 
systém a pomáhají snižovat hladinu LDL 
cholesterolu. Jejich zdrojem jsou rost-
linné oleje a produkty z nich vyráběné, 
ořechy, semínka, ale také tučnější ryby. 
Ty obsahují omega-3 nenasycené mastné 

kyseliny, a proto by se na našem talíři 
měly objevovat alespoň dvakrát týdně.

Důležitý pitný režim
Příznivý vliv na hladinu cholesterolu v krvi 
má také vláknina. Je proto vhodné dávat 
přednost celozrnným výrobkům, a to 
nejen pečivu, ale i těstovinám, neloupa-
né rýži apod. Nezapomínejme však ani 
na luštěniny jako významný zdroj vlákniny, 
na ovoce a zeleninu. Ty navíc obsahují 
vitaminy, minerální látky, antioxidanty 
a další látky, které mají pozitivní vliv na náš 
organismus. Velmi důležité je rovněž dbát 
na pitný režim. Měli bychom se snažit 
vypít alespoň 1,5 l tekutin denně. Přitom 
je vhodné se vyvarovat slazených nápojů 
a limonád, většího množství černé kávy, 
silného černého čaje a také alkoholu.
Pro snižování hladiny tuků v krvi, re-
spektive dosažení doporučených hodnot 
jednotlivých frakcí tuků, jsou výhodné 
i rostlinné steroly, které jsou součástí 
obohacených potravin. Jsou to přírodní 
látky podobající se svojí strukturou právě 
cholesterolu. Částečně zabraňují vstřebává-
ní cholesterolu ze střeva do krve. Nevstře-
baný cholesterol je tak vyloučen z těla 
a jeho hladina v krvi se snižuje. Rostlinné 
steroly se v malém množství přirozeně 
vyskytují v naší stravě, zejména v rost-
linných olejích (řepkovém, kukuřičném, 
slunečnicovém a sójovém), obilovinách, 
ovoci či zelenině. Ve větším množství je 
můžeme najít v potravinách obohaco-
vaných o rostlinné steroly – v některých 
rostlinných roztíratelných tucích, sýrech, 
jogurtech, jogurtových nápojích apod.

 I děti jsou v ohrožení
Vysoká hladina cholesterolu v krvi je 
riziko, které se buď dědí z generace na ge-
neraci, nebo ho člověk získá nevhodným 
životním stylem s přemírou stresu. Dávno 
již neplatí, že jde o problém pouze starší 
generace. I když se riziko zvyšuje úměrně 
s postupujícím věkem, nevyhýbá se ani 
mladším lidem, a dokonce ani dětem. 
Pravidelné kontroly pomohou nejen včas 
odhalit zvýšenou hladinu cholesterolu 
v krvi, ale také co nejdříve zahájit obranu 
před rozvojem závažnějších onemocnění. 
Zvýšená hladina se navenek nijak nepro-
jeví, nebolí. Při nedostatečné kontrole 
tak může udeřit za několik (až desítek) 
let například v podobě srdečního in-
farktu či mozkové mrtvice. Přestože se 
lékaři často uchylují k farmakologické 
léčbě, režimová opatření a úprava stravy 
zůstávají jedním z nejdůležitějších léčeb-
ných opatření. Platí základní pravidla: 
nekouřit, nemít nadváhu, upravit stravo-
vání, udržovat psychickou pohodu. 

 
 Snižte spotřebu tučného masa a uzenin, vynechte vnitřností. Používejte rostlinné 
oleje a tuky s vyšším obsahem nenasycených mastných kyselin.

 
 Pokud máte zvýšenou hladinu cholesterolu, zařaďte do stravy rostlinné roztíratelné 
tuky obohacené rostlinnými steroly.

 
 Dávejte přednost nízkotučným mléčným výrobkům. Konzumujte hodně zeleniny 
a ovoce, převážně v syrovém stavu (500 g denně).

 
 Vybírejte si celozrnné výrobky – pečivo, ale také například celozrnné těstoviny či 
neloupanou rýži, cereálie a luštěniny, které obsahují vlákninu.

 
 Zařaďte do svého jídelníčku tučné ryby, nejlépe dvakrát týdně (vhodné jsou např. 
losos, makrela, sardinky).

 
 Dbejte na přiměřený tělesný pohyb, minimálně půl hodiny alespoň čtyřikrát týdně, 
nejlépe každý den. Například svižná chůze či kolo jsou vhodné pro každého.

 
 Při nadváze nebo obezitě se zaměřte na redukci hmotnosti.

 
 Omezte spotřebu cukru, a tedy i konzumaci sladkostí, moučníků a bílého pečiva.

 
 Při tepelné úpravě jídla se vyhněte častému smažení.

 
 Naučte se zvládat stresové situace – jinak škodíte sami sobě!

Hlavní zásady pro boj s cholesterolem
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jak poznat kvalitní potraviny

České pivo opatřené značkou 
evropského systému ochrany 
názvu produktu je pro Vás zárukou 
jedinečnosti receptury a použitých 
surovin, přísně kontrolovaných 
výrobních postupů a neměnné chuti 
a kvality.

České pivo 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 párkywww.oznaceni.eu

CChhráráněné označ
• Český kmín • Chamomila B
• Pohořelický kapr • Všestar

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.

Hlavní cena – KUCHYŇSKÝ ROBOT
Více informací a podrobná pravidla najdete na:

www.oznaceni.eu

Sbírejte evropská sluníčka kvality!
SOUTĚŽ

Chranena_oznaceni-Inzerce[A4]_SP.indd   2 11.2.16   14:31
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na návštěvě

Ví se o Vás, že jste s batohem procestoval 
svět. Poznal jste mnoho jídel, receptů, 
ingrediencí a také národů. Co myslíte, 
odráží kuchyně duši národa?
Myslím si, že duši ani ne, národy spíš spoju-
je zeměpisná šířka, příroda a migrace lidí. 
Když objedete svět, zjišťujete, že si jsou jídla 

v určitých oblastech dosti podobná. Když se to 
snažíte pochopit, vyjde vám, že tam, kde jsou 
podobné přírodní podmínky, jsou i podob-
ná jídla. Třeba na jižní polokouli mají v Jižní 
Americe, jižní Africe a Austrálii vyhlášené hovězí 
maso, tím pádem i výborné steaky. Ale třeba 
v Argentině vzhledem k migraci Italů po válce 

dostanete na každém rohu čerstvé těstoviny. 
Na severu světa samozřejmě zase jedí všude 
ryby. My jsme někde v půli – máme jak zimu, tak 
léto. Proto je náš jídelníček docela pestrý, dost 
podobný Němcům, Rakušanům a Maďarům. 
Hodně receptů se k nám dostalo i z Ruska.

Jaké nejpodivnější jídlo jste na svých 
cestách ochutnal?
Cestování mne baví, rád poznávám zvyky 
místních lidí, jejich kulturu a samozřejmě 
jídlo. Rád chodím na místní trhy s jídlem. 
Říkám si – kdo umí pokrm udělat lépe než 
ten, kdo ho dělá každý den již třeba 40 let? 
Nejpodivnější, co jsem kdy zkusil, byly 
na slunci sušené slané rybí kosti s pampe-
liškami nebo tenké plátky syrového masa 
z koně v Japonsku, v Austrálii zase zadky 
obřích mravenců. Samozřejmě, když se 
dostanete trochu stranou od civilizace, tak 
je někdy opravdu těžké určit původ toho, 
co jíte. Namluvit vám můžou, co chtějí.

Muž, který v sobě spojuje touhu po dobrodružství, toulavé boty, 
sportovního ducha, velmi chlapský šmrnc a hlavně lásku k vaření. 
Není fanouškem noblesních surovin. Ukažte mu svou spižírnu a on 
vám uvaří z toho, co máte. Jeho touhou je totiž právě tohle – aby 
Češi uměli vařit z obyčejných věcí více než škubánky a bramborák. 
Šest let neslezl z obrazovky nejsledovanější televize a stal se něčím 
jako kuchařskou hvězdou a kulinářským partyzánem v jednom. 
Nyní je zpět. Lidem milován, odborníky kritizován. Pán, který mě 
svou bezprostředností opravdu dostal, Jiří Babica.

Připravila Lucie Kaletová, foto archiv Barrandov

Nenáviděný 
 miláček národa 
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Když jste se nebál cestovat sám světem, 
kritiky se asi také nebojíte, což jste už 
dokázal. Bylo období, kdy Vás hlasy 
odborníků nějak zraňovaly? Musel jste si 
na to zvyknout?
Žil jsem 15 let v cizině a už jsem se naučil 
slušnosti. Když jsem se vrátil ze zahraničí 
a vyhrál konkurz na Nově, bylo mi už předem 
sděleno, ať se zamyslím, jestli nervově 
zvládnu případné napadání ze strany různých 
kolegů a dalších lidí. Bylo mi řečeno, že je 
to v Čechách běžné – staneš se známou 
osobou a hned tě začne určitá skupina ne-
návidět, závidět a vymýšlet si nesmysly. Což 
se potvrdilo. Neříkám, že mi to nevadí, ale 
myslím si o nich svoje. Naštěstí je tady daleko 
větší skupina publika, která je normální.

Doma si vaříte zdravě, anebo to pro Vás 
není tak důležité?
Doma to hlavně s jídlem nepřeháníme. 
Lidé mají představu kuchaře z pohádky 

Princezna se zlatou hvězdou na čele. 
Dobrotivý chlapík, který od rána do noci 
s radostí a nadšením tvoří různé paml-
sky. Ale tak to není. Doma se snažíme 
mít pestrou stravu a jíst věci, protože 
nám chutnají, a ne jenom proto, že jsou 
zdravé. Myslím si, že nic se nemá pře-
hánět. Občas zhřešíme třeba pečeným 
bůčkem, ale jednou za čas to nevadí. 
Člověk je všežravec a podle toho by 
strava měla vypadat. Jíme rádi různé 
listové saláty, klasickou českou kuchyni, 
asijskou, indickou, steaky, ale nepohrdnu 
ani dobrým kvalitním párkem. Dáváme 
si ale pozor na sladkosti, různé sladké 
limonády atd. Na to máme Vánoce.

Spolupracujete s renomovaným ku-
chařem Jaroslavem Sapíkem v pořadu 
na TV Barrandov. Spřátelili jste se, odkou-
kal jste něco? 
Od Jardy se můžete učit neustále, každý 
den. Je to člověk s neuvěřitelnými zkuše-
nostmi a přehledem. Takový guru české 
gastronomie. Každý kuchař má nějaké 
svoje triky, které používá, a podle mého se 
i Jarda stále něco učí. Kuchařina je povo-
lání, poslání, kdy se neustále něco nového 
dozvídáte. Doba se mění, jsou jiné, moder-
nější technologie, dostanete se k odlišným 
surovinám. Vše ale nějak staletí vznikalo, 
a to se nedá zahodit. Myslím, že tradice 
se mají udržovat. Na to máme s Jardou 
stejný názor, a proto nám to spolu klape.

Mám z Vás dojem, že stejně jako se člověk 
naučí improvizovat na cestách, naučil jste 
se i v životě brát věci, jak přijdou. Zdá se, 

že Vás nic moc nerozhází, že jste vlastně 
pořád „on the road“.
Na cestách a v cizině jsem se naučil, že 
když ti něco nejde, když se ti nedaří, tak 
je to jenom tvoje chyba. Můžeš nadávat, 
jak chceš, můžeš vinu svalovat, na koho 
chceš, ale je to stejně houby platný. Stejně 
musíš začít u sebe. Pak se to podaří a roste 
ti sebevědomí. Nikdy nekoukám, co bylo 
včera, s tím nic už neudělám, je to jen 
ztráta času. Vždy se koukám do budoucna 
a pozitivně. Jinak je to cesta do pekla.

Prozraďte nám své nejmilejší jídlo, nej-
milejší činnost a vlastnost, kterou máte 
u lidí nejradši.
U lidí, hlavně u Čechů, mám rád humor. 
Tady se člověk opravdu zasměje, 
na všechny situace umíme reagovat 
vtipem. Nemám rád negativismus a za-
přísáhlé přesvědčence o své pravdě.
Mé nejmilovanější jídlo je smažený řízek, 
ten můžu pořád a alespoň jednou týdně si 
ho dopřávám. Mám taky rád pekingskou 
kachnu, občas si udělám nebo zajdu 
na velký kus krvavého hovězího steaku. 
A samozřejmě miluji všechna jídla od mámy. 
Když máme nějakou oslavu, tak buď 
doma uvařím, nebo zajedeme do Klokoč-
né k Sapíkům. To je vždy pošušňání.

Máte nějaké životní krédo?
Mám, naučil mě je můj první šéf pan 
Sládek v Palace hotelu: „Chovej se a dělej 
vše tak, jak by sis to přál sám od jiných.“ 
Snažím se to dodržovat. Ne vždy to vyjde, 
ale snažím se. Kdyby to všichni dodržovali, 
bylo by klidněji, veseleji. Zkuste to. 

Připravila Lucie Kaletová, foto archiv Barrandov
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téma měsíce

Dospělí lidé by ale neměli popíjet jen čisté 
ovocné šťávy. Ovoce je nejpřirozenější jíst 
celé, tedy včetně vlákniny. Právě ona totiž 
zabraňuje rychlému vstřebávání glukózy 
ze střeva do krve. Odborně se tomu říká 
glykemický index. A právě ten bychom 
se měli snažit držet na co nejnižší úrovni 
– šetříme si tak slinivku, která zbytečně 
neplýtvá inzulinem. Předcházíme pocitům 
hladu, chutím na sladké a tvorbě tukových 
zásob. Glykemický index ovocné šťávy sní-
žíme, když současně s ní sníme například 
pár oříšků nebo semínek. Pro dospělého 
člověka je velmi zdravé pít pravidelně pře-
devším zeleninové šťávy, kompromisem 
může být šťáva ovocno-zeleninová. Neob-
sahuje tolik cukrů a má lahodnější chuť.

Mrkev
Karotenoidy 
a zejména betakaroten jsou 
z hlediska zdravotních účinků mrkve 
látkami nejcennějšími. Z karotenoidů 
lidské tělo syntetizuje vitamin A, který 
hraje stěžejní úlohu při fungování imu-
nitního systému. V létě bychom měli mít 
dostatečný příjem betakarotenu, aby se 

Šťávy z ovoce a zeleniny 
nabízejí první pomoc v situaci, 
kdy nám tělo dává signály, že 
je něco v nepořádku. Jsme 
unavení, tloustneme nebo jsme 
nemocní. V té chvíli můžeme 
sáhnout po odšťavňovači a dát si 
ozdravnou kúru. Šťáva ze zeleniny 
a ovoce nám totiž nezatíží 
organismus a dodá důležité 
živiny. Pokud nemáte moc rádi 
zeleninu, v ovocno-zeleninovém 
freshi si její chuti ani nevšimnete. 
Čerstvé šťávy jsou velmi účinné 
v boji proti volným radikálům, 
protože podporují imunitu, a tím 
snižují riziko rakoviny. A také se 
po nich hubne!

Připravila Renata Reihserová, foto shutterstock

Čerstvé šťávy 
pro zdraví i hubnutí
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téma měsíce

naše kůže lépe vyrovnávala s negativními 
účinky slunečního záření. Jak víme, 
mrkev je dobrá i tzv. na oči. V pozadí 
je opět vitamin A, jehož nedostatek 
v potravě se projevuje až šeroslepostí.
Mrkev obsahuje i významné množ-
ství selenu, jehož nedostatek způsobuje 
oslabení nervové soustavy při reakcích 
na stres, má vliv na nesprávné fungová-
ní kardiovaskulární soustavy a snížení 
mužské plodnosti. Zapomínat na mrkev 
by neměli ani ti, kdo trpí revmatickými 
záněty kloubů či močovými kameny. 
Má také příznivý vliv při léčbě ischemic-
ké choroby srdeční a hlavně při léčbě 
následků infarktu. Cenné látky z ní 
získají těhotné ženy a kojící matky.
Mrkvová šťáva je velmi sladká (obzvlášť 
z domácí či bio mrkve), a tak ji řada lidí 
pije bez přidání ovoce. Pokud chcete 
vyzkoušet variantu s ovocem, zkuste 
klasickou kombinaci mrkev–jablko, 
na kterou jsme zvyklí z mrkvového salátu, 
mrkev–pomeranč či mrkev–mandarinka.

Červená řepa
Řepa obsahuje důležité minerální látky 
jako draslík, hořčík, železo, jod, mangan, 
zinek a má i vysoký obsah vitaminů C a E. 
Podporuje kardiovaskulární systém – její 
barvivo rozšiřuje věnčité tepny a zpevňuje 
stěnu vlásečnic. Snižuje krevní tlak, posi-
luje imunitní systém, povzbuzuje činnost 
žaludku a tvorbu žluči. Pomáhá při atero-
skleróze, rekonvalescenci, borelióze a klíš-
ťové encefalitidě. Má pozitivní vliv na zrak, 
zbavuje střeva nežádoucích látek a odstra-
ňuje zácpu. Je plná kyseliny listové (šťáva 
z jedné řepy obsahuje 34 % doporučené 
denní dávky), která je také důležitá pro 
těhotné ženy, protože pomáhá elimino-
vat vrozené vady a podporuje správný 
vývoj mozku ještě nenarozených dětí.
Jelikož vařením řepa ztrácí obsah 
užitečných látek, je lepší jíst ji syro-
vou nebo pít z ní vylisovanou šťávu. 
Osvědčená kombinace je řepa–mrkev–
pomeranč. Chutné však je v kom-
binaci s řepou i sladké jablko.

Okurka
Okurky obsahují enzym erepsin, který štěpí 
bílkoviny a působí na bakterie a parazity 
ve střevech, střeva očišťuje od usazenin. 
Jejich využití v nízkokalorických odtučňo-
vacích dietách podporuje kyselina tartrono-
vá, která zabraňuje v organismu přeměně 
škrobů na tuky. Okurky mají odvodňovací 
účinky, vyplavují škodlivé látky z tkání, 
a proto se doporučují i lidem trpícím dnou. 
Navíc mají dobrý vliv i na krevní tlak. Slupka 
obsahuje antioxidanty a protein peroxidázu, 
který zlepšuje stav nemocných cukrovkou 
a omezuje nebezpečí srdečních chorob.
Vynikající kombinace pro čerstvou 
šťávu je okurka–jablko či dokonce 
okurka–pomeranč.

Řapíkatý celer
Celer posiluje činnost ledvin, podporuje čin-
nost pohlavních žláz, je vhodný při artritidě, 
revmatismu a dně. Ale i při nervovém vypětí, 
protože snižuje množství stresových hormo-
nů, čímž nervy uklidňuje. Pro velice nízký 
obsah kalorií a vysoký obsah výživných látek 
je výbornou dietní zeleninou i skvělou sou-
částí zdravé stravy. Je vynikajícím zdrojem 
vitaminu C, obsahuje bílkoviny, vlákninu, 
vitamin B1, vitamin B2, karoten, draslík, 
sodík, vápník, fosfor, železo, hořčík a jiné.
Samotná šťáva z řapíkatého celeru příliš 
chutná není, ale pokud použijeme kombinaci 
celer–ananas nebo celer–hroznové víno, bude 
chuť výrazně lepší. Ke všem kombinacím je 
dobré přidat pár kapek citronu či zázvor.

 Pár rad před přípravou
Veškerou zeleninu, kterou si nakoupíte 
na přípravu šťávy, důkladně umyjte. Většina 
ovoce a zeleniny se může odšťavňovat se 
slupkou, lodyhami i semeny, získá se tím 
více živin. Pomeranče a grapefruity se musejí 
loupat, ale bílou dřeň pod slupkou bychom 
na nich měli nechat. Limetky a citrony klidně 
podrťte celé i se slupkou. Jakmile připravuje-
te zeleninu a ovoce na odšťavení, nakrájejte 
je až těsně před zpracováním, jelikož vlivem 
vzduchu se zničí část obsahu vitaminu C.

Rozhodně nepijte samotnou šťávu z červe-
né řepy, špenátu či kapusty, mohli byste si 
způsobit zažívací potíže. Tento druh šťáv se 
musí rozředit v poměru jedna ku třem s mi-
nerálkou nebo jablečnou šťávou. Naopak 
šťávu z melounu s jinými nemíchejte.
Čerstvé šťávy pijte na lačný žaludek, v opač-
ném případě byste si mohli přivodit problémy 
se zažíváním. Šťávy by mohly v žaludku začít 
kvasit, zatímco trávicí trakt zpracovává pevné 
jídlo. Pravidelná konzumace čerstvých šťáv 
umožňuje zbavit se kil a netrpět pocitem 
hladu. Když je člověk unavený a vyčerpaný 

stresem a ke všemu trpí obezitou, přírodní 
šťávy pomůžou obnovit normální činnost 
nadledvinek a podpoří pružnost svalů. Další 
důležitý účinek, který ovocné a zeleninové 
šťávy přinesou, je pročištění zažívacího traktu. 
Pokud chcete zhubnout, nahraďte jedno jídlo 
denně sklenicí ovocné šťávy. Pokud budete 
důslední, mělo by se vám podařit za měsíc 
shodit 3,5 až 4,5 kilogramů. Po ovocné 
a zeleninové šťávě se vám zmírní chuť k jídlu. 
Potom, co začnete takto hubnout, opustí 
vás i chuť na sladké a tučné pokrmy. Bez 
vyváženého jídelníčku a pohybu ale samo-
zřejmě žádné zázraky čekat nemůžete. 

Ranní zelený – 1 citron (pokud je 
bio, neloupat, použít se slupkou), 
2 hrsti špenátu, 1 hrst zelené petržele, 
1/2 salátové okurky, 3 až 5 cm zázvoru, 
2 jablka, 1 řapíkatý celer 
Protistresový – 3 velké mrkve, 3 velká 
jablka a 3 řapíkaté celery 
Detox – 1 jablko, 3 řapíkaté celery, 
1 mrkev, 1/2 červené řepy s natí, hrst 
zelené petrželky, hrst koriandru, 
3 cm zázvoru

DOMÁCÍ 
FRESH NÁPOJE
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dobrodružství v kuchyni

Není tak těžké přemluvit mě k nějaké-
mu experimentu. Jenže tentokrát se 
mi nějak nechtělo. A na výsledek jsem 
se netěšila. A dobře mi tak – byla jsem 
potrestána i odměněna zároveň.

Vyryla jsem před časem ze zahrady spousty 
pampeliškových kořenů, abych si mohla vy-
tvořit nové záhony, a večer jsem to vyprávě-
la kamarádce. „To bychom si mohly udělat 
pampeliškové kafe,“ zajásala. Nemohly. 
Kořeny byly dávno v kompostu. Ale semínko 
v mé mysli již klíčilo.
Ze zvědavosti jsem začala hledat informa-
ce. A byla jsem zaskočena poprvé. Vím, 
že je pampeliška léčivá rostlina. Ale že 
až tolik? Cituji: „… kořen této květiny je 
z hlediska lidové medicíny nejcennější.“ 
Kořen pampelišky pomáhá při detoxikaci 
organismu, podporuje očišťování jater 
a žlučníku a urychluje metabolismus. Také 
zlepšuje činnost ledvin a má močopudné 
účinky. Kromě toho se běžně používal při 

potížích s akné, proti zácpě a jako léčivo 
při různých problémech s klouby – zvláště 
při zánětech a dně. Kořen se doporučoval 
i jako prevence proti vzniku žlučníkových 
kamenů, některé lidové prameny uváděly, 
že je pomáhá i rozpouštět. To sice věda 
nepotvrdila, i když odborníci rozhodně 
pampeliškový kořen nepodceňují. Byl 
zkoumán už v padesátých letech minulého 
století a potvrdilo se, že opravdu zlepšuje 
tvorbu žluči a pomáhá očišťovat játra.

Poklad i nezmar
A já takový poklad nechávám na hraní 
psovi, nebo zahazuju. Pak že plevel. Ono 
je vůbec zajímavé, co to vlastně je plevel. 
Zahradník a sběratel semínek Marek Kvapil 
má hezkou definici: „Plevel je každá rostli-
na, která roste v místech, kde ji nechceme.“ 
Ve stejném textu se praví, že pampeliška 
má neuvěřitelnou regenerační schopnost 
– nová rostlina dokáže vyrůst i z malého 
kousku odštípnutého kořene. Což na tráv-

níku zřejmě neoceníte. Ale měli byste.
Pro mě už pampeliška nikdy nebude ple-
velem, rozhodla jsem se, čímž se většina 
mé zahrady stala užitečným záhonem.
Proč ne? Už vloni jsem se naučila přidá-
vat listy pampelišky do salátu. Také jsem 
si ověřila v praxi, že když pampeliškové 
trsy přikryjete třeba kbelíkem, aby rostly 
ve tmě, jejich listy jsou sice téměř bílé, 
ale nejsou hořké. Poupata se dají naložit 
do octa a použít do salátů jako chuťovka.

Béžový prášek
Vraťme se však ke kořenům. Nadloubat 
jich plný košík bylo otázkou malé chvilky. 
A protože jsem většinu z nich přetrhla, 
byla jsem klidná – vyrostou další. Jen 
pejsek byl zmatený – proč mu nedo-
volím roztahat je po celé zahradě jako 
vždycky? Ne ne, hochu, jdeme omývat. 
Drbala jsem je kartáčem a metoda se 
osvědčila. Při ní se odstraní i vlasové 
kořínky a nebudou se při pražení pálit.

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Pampelda,  překvapení roku
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Potřebujeme:
■  250 ml šlehačky  ■  3 vajíčka  ■  150 g cukru 
krupice  ■  250 g hladké mouky  ■  vanilko-
vý cukr  ■  prášek do pečiva  ■  citronovou 
kůru  ■  máslo a hrubou mouku na vymazání 
a vysypání formy

Vylepšení: sekané vlašské nebo lískové oříš-
ky, mandle, kokos, kousky čokolády, rozinky 
nebo jakékoli sušené ovoce, zajímavé jsou 
brusinky, fíky či datle

Postup

Vyšleháme vejce s cukrem a smetanou, 
potom přidáme mouku, v níž jsme rozmí-
chali prášek do pečiva. Vše vyšleháme 
na hladké těsto, přidáme dobrůtky a nalije-
me do vymazané a vysypané formy na bá-
bovku. Pečeme při 170 °C asi tři čtvrtě 
hodiny.

Poznámka: Jestli znáte citronový cukr, 
který se kupuje v Německu, tahle bábovka 
je s ním vynikající.

Kořeny vyrýváme ideálně na jaře, dřív než 
pampelišky kvetou. Důkladně je vydrbeme 
kartáčkem a propláchneme. Nakrájíme 
na tenké plátky a usušíme buď na plechu 
v troubě, nebo v sušičce.
Usušené kousky opražíme nasucho na pán-
vi. Pražíme, jen dokud je vůně příjemná.
Vychladlé kořeny umeleme a připravujeme 
podle své chuti jako běžnou kávu – můžeme 
prášek přelít horkou vodou v šálku, překapat 
kávu přes filtr, nebo ji svařit v džezvě.

dobrodružství v kuchyni

Taxikářská bábovka

Pampelišková káva

Čištění kořenů je trochu pracné, ale ne 
moc. To ovšem tvrdím dneska. Tenkrát 
se mi zdálo, že kvůli jednomu pokusu je 
to hodně vynaložené námahy. Myšlenky 
na to, že prababičky si za války musely 
takhle opatřovat náhražku nedostatko-
vého kafíčka, mi na radosti nepřidaly. 
A to mluvily i o žaludech a čekance…
Kořeny jsem naplátkovala ostrým 
nožem a sušila v troubě. Pak jsem 
na ně trochu pozapomněla, odpo-
čívaly zatím v přítmí spíže. Zase 
za to mohla moje nechuť. Já jsem 
se prostě na výsledek netěšila.
Až po čase jsem se rozhodla kousky 
upražit a umlít. Získala jsem béžový 
prášek. Vzhledem k nepříjemným 
zkušenostem se zelenou kávou jsem 
na výsledek vlastně ani nebyla zvěda-
vá. Gurmánský bůh se uculoval pod 
vousy a chystal mi náležitou lekci.

Hurá! Je to dobré!
Překvapení první, zatím jen malé 
– ačkoli je prášek světlý, po přelití 
vařící vodou získáte „černou kávu“.
A překvapení druhé, tentokrát ob-
rovské – chuť kávy. Byla prostě moc 
dobrá. Rozhodně lepší než cikor-
ka nebo melta či jiné kávy ze zrní. 
O té zelené raději nemluvím.
Je pravda, že první šálek pampel-
dy mi připadal dost aromatický. 
„Nebude to tím, že v tom mlýnku 
meleš obvykle koření na perníky?“ 
otázal se manžel. Musela jsem mu 
dát za pravdu. Když jsem si před Vá-
nocemi dala v jedné kavárně perní-
kovou kávu, chutnala podobně.
Pro druhý šálek jsem už nic nepod-
cenila. Umlela jsem kořeny v dobře 
vyčištěném elektrickém mlýnku na kávu 
a nechala si ji překapat přes filtr. 
Byla skvělá. S mlékem vynikající.
Takže musím dodat, že ačkoli jsem 
celou anabázi považovala jen za pokus, 
nejspíš se ke sbírání kořenů vrátím. 
Rychle. Než pampelišky pokvetou.

Jako bonus „buchta ke kafi“
Taxikářská bábovka, to není dobro-
družství, to je sázka na jistotu. Název 
u nás doma získala proto, že kamarád 
taxikář Láďa dostal recept jako speci-
ální odměnu za věrné služby od ma-
minky jednoho politika, jinak cukrářky 
z okresního města. Takové extra dýško.
Paní tvrdila, že tahle bábovka je sázka 
na jistotu, vždy se povede a zvládne ji 
i takový osamělý starý pán, jakým je Láďa. 
Měla pravdu. Všichni, s nimiž se Láďa 
o recept podělil, snadno upekli vynika-
jící bábovku. A vždycky mu kus dali. 
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radíme se s odborníkem

Byli jednou dva kuchaři. Potkali se 
v restauraci a shodli se, že by rádi 
dělali něco jiného. Měli sen – mít 
vlastní firmu. Začali obchodovat s čo-
koládou a vůbec netušili, jak a jestli 
to půjde. Propadli kouzlu čokolá-
dy a začali ji sami vyrábět. Ne jako 
ostatní v Čechách, kteří dovezou 
čokoládovou hmotu a doma do ní při-
míchávají příchutě. Ale pěkně od píky, 
z čokoládových bobů. Dovážejí je 
z Madagaskaru, Kostariky a Venezue-
ly. Pod jejich rukama vzniká čokoláda 
s tvarem, vůní a barvou, která vyvo-
lává stejný pocit jako zlatý poklad: 
pocit ryzosti. Ti dva kouzelníci se 
jmenují Jiří Stejskal a Lukáš Koudel-
ka. Na mé otázky odpovídal Jiří, na 
fotce vpravo.

Je mi sympatické, že máte velké cíle, tedy  
dělat nejlepší čokoládu na světě. Jak vás 
to napadlo? A už jste si cíle splnili?
Původním povoláním jsem kuchař, ale 
už jsem nechtěl pracovat pro majitele 
hotelů a restaurací, kteří šetří na všem 
a hlavně tam, kde se šetřit nemá. Chtěl 

jsem ale zůstat ve světě chutí a čoko-
láda se ukázala jako velká výzva.
Ještě určitě máme na čem pracovat, ale 
postupujeme podle mého slušným tempem. 
Pokud se bavíme o čokoládovnách, které 
odvádějí dobrou práci, tak ty jsou v Evropě 
i 130 let staré. A jen tak je nedoženeme.

Můžete prozradit, jaké jsou fáze výroby vlast-
ní čokolády, počínaje vyhledáním surovin?
Najít kvalitní surovinu není zrovna lehké, ale 
musíte vždy hlavně vědět, co chcete a očeká-
váte. Když k nám dorazí kakaové boby, které 
jsme vyzkoušeli, musíme je přebrat, aby se 
do procesu nedostalo nic než jen ony. Násled-

Už v dobách starých aztéckých kultur šlo o posvátnou 
magickou pochutinu. Pokrm bohů. Vyvolávala vize, 
spojovala s nadpozemskými duchy, pro její požití 
se člověk musel očistit a také přinášet obětiny. 
Myslela jsem, že takovou už nemohu najít, zvlášť 
u nás, v srdci Evropy. Přesto jsem ji našla! Příběh 
o jejím zrození zní jako pohádka.

Připravila Lucie Kaletová, foto archiv Jordis

Čokoládová pohádka v praxi 
aneb bude Česko 
čokoládovou velmocí?
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radíme se s odborníkem

ně boby upražíme za nízkých teplot. Po upra-
žení se boby musejí rozdrtit a z hmoty vyse-
parovat slupka. Následně čisté kousky bobů 
umeleme tradičním způsobem v kamenných 
mlýnech, kam se přidávají i další ingredience, 
jako jsou cukr a mléko. Pak čokoláda odpočívá 
několik dní i týdnů. Po čase čokoládu rozehře-
jeme, opět zchladíme a vyléváme do forem.

To zní složitě, a to se bavíme „jen“ o zpra-
cování bobů. Jak těžké je dostat se od my-
šlenky ke skutečně kvalitní čokoládě? 
Je to práce, práce a zase práce. Přidejte 
nervy a skoro nulový odpočinek. Člověk 
se musí zahryznout a nepovolit. Stálo nás 
to moře času stráveného v knihách a u in-
ternetu. A další moře času u piva v „naší“ 
hospůdce. Teď to zlehčuji, ale byly to tvrdé 
dva roky, kdy jsme, jak se říká, ryli rypákem 
v zemi. Dnes na naše začátky vzpomínáme 
rádi, ale tehdy to moc hezké období nebylo.

Co vše kvalitní čokoláda člověku dává? 
Proč ji máte rád?
Mně u jídel asi nikdy nezáleželo na výživě, ale 
na požitku. Čokoláda je velmi chuťově rozma-
nitá, což moc lidí neví. Je to podobný degustá-

torský svět jako svět vína. Záleží na tom, o jakou 
odrůdu jde, kde vyrostla, kdo a jak se o ni staral 
a pak se surovinou zacházel. Co se týče výživy, 
má poctivá čokoláda mnoho minerálních 
látek, antioxidantů a stimulantů. My vždycky 
říkáme, že by se na ní dalo dlouho přežívat.

Myslíte si, že bájemi opředená čokoláda 
opravdu skrývá nějaké kouzlo? Nebo jsou 
to jen mýty?
Prozradím jeden zaručený mýtus. Lidé 
vnímají čokoládu jako jeden z důvodů 
obezity, a přitom se po kvalitní čokoládě 
s menším nebo žádným procentem cukru 
naopak hubne. Theobrominu je tam velké 
množství a tento stimulant funguje opačně 
než kofein. Kofein bleskově nastoupí, 
vyletí a rychle klesne. Theobromin nastu-
puje pomalu a dlouho působí. Proto by se 
dětem čokoláda neměla dávat ve velkém, 
pokud rodič chce někdy odpočívat.

Kolik je výrobců kvalitní čokolády tady 
v Čechách? A mají Češi vůbec na to, aby 
takovou tradici zavedli?
Češi mají na všechno, jen se musejí vy-
motat z té všudypřítomné negace, ale 

to se jednou stane. Když se budeme 
bavit o dalších výrobcích, jejichž čo-
koláda má dobrou chuť a vzkvétá, tak 
bych mluvil jen o značce Ajala z Brna.

Věříte, že se Česko může stát čokoládo-
vou velmocí a vy v tom chcete mnoho lidí 
inspirovat. Jaké vlastnosti je potřeba mít, 
aby člověk dovedl dělat vlastní čokoládu 
a prosadil se na trhu jako malovýrobce?
Člověk musí znát co nejlépe základní 
surovinu, a to i po stránce historie. Musí být 
jako ohař, hnát se za výsledkem, dokud ho 
nedosáhne. Nesmí nikdy házet flintu do žita. 
Pokud je dobrý, nesmí se za to stydět a bát se 
to dát najevo. Nemůže se bát práce, jelikož 
je to velmi náročný proces. Musí brát lidi 
takové, jací jsou. A musí mít rád zemi, ve které 
podniká, aniž by se nechal zlomit od státu 
všemi těmi papíry, kontrolami, výkazy a tak 
dále. Ale tady je argument beze slov… 

Jiří mi podal čokoládu a počkal, až ji ocením. 
Originální design, který je sám o sobě uměním. 
Krásný tvar, barva i vůně… a chuť, která mluví 
sama za sebe. Ano, už věřím, že s takovými lidmi 
budeme jednou čokoládovou velmocí.
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O tom, že ani s úpadkem klasických bufetů 
„na stojáka“ rybí saláty ze své oblíbenosti 
pranic neztrácejí, svědčí velmi široká nabíd-
ka v našich obchodech. My jsme se zaměřili 
jen na rybí saláty v majonéze, ale seženete 
také „light“ verzi v jogurtu či pikantně ochu-
cenou, nabídka se dokonce liší podle druhu 
zpracovaných ryb. Všechna balení měla 
gramáž 150 gramů, která odpovídá jedné 
porci. Nevýhodou u většiny je, že pokud by 
na vás byla porce přece jen příliš velká, bude 
s uchováním salátu trochu problém – kromě 
dvou jsou všechny krabičky bez uzavíratelné-
ho obalu a výrobci tak jednoznačně počítají 
s tím, že všechno spořádáme na posezení.

Proklínané privátky
Rozhodující pro kvalitu salátu je především 
konzistence majonézy a čerstvost a úroveň 
zpracování rybího masa, což byly hlavní ukaza-

tele, ve kterých se zakoupené výrobky lišily. Při 
nákupu si samozřejmě dejte pozor na datum 
spotřeby, naštěstí díky přidaným konzervan-
tům a dalším přídatným látkám můžeme 
počítat s trvanlivostí minimálně 14 dní.
Často v diskusích neslyšíme na privátní 
značky řetězců jediného vřelého slova, ale náš 
test jejich pošramocenou pověst rozhodně 
nepotvrdil – dva jednoznačně nejlepší vzorky 
(Toppo, Albert) jsou prodávány právě pod 
pláštíkem obchodních řetězců. A jejich skóre 
by bylo ještě lepší, kdyby se k nim přidal také 
vzorek Tesco. Ten měl původně na kladné 
hodnocení rovněž „našlápnuto“. To bychom 
ale při zevrubnějším zkoumání nesměli narazit 
na to, že zde si s tříděním ryb nikdo příliš 
těžkou hlavu nedělal a místo masa zákazní-
kům nadělil také části ocasu, ploutví a kůže. 
Nevábný pohled, který nám vzal chuť k jídlu 
a donutil nás značnou část salátu vyhodit, 
tak tento vzorek odsunul na trestnou lavici.

Složení neporadí
Nebýt tohoto prohřešku, na posledním místě 
by jednoznačně skončil vzorek Lahůdky Palma. 
Přesto, že ryba plavala v majonéze, byla její 
žlutá, nevábná barva jednoznačně zřetelná. 
Někteří testující ji ochutnat odmítli, jiní ji vzápětí 
vyplivli. Pro rybí salát vskutku tristní hodnocení.
Tři zbylé vzorky, které skončily ve středu 
hodnocení, se schovají pod okřídlené – 
neurazí, nenadchnou. Nezaručíme vám, že 
si na nich vyloženě pochutnáte, ale pokud 
nečekáte od svačiny za 15 až 20 korun 
zázraky, zklamaní nebudete. Samozřejmě 
nelze doporučit, abyste se majonézovými 
saláty ládovali každý den, což platí pro 
všechny bez výjimky, ale rozhodně se vyplatí 

důkladně vybírat, neboť jsou mezi nimi velké 
rozdíly. Špatnou zprávou je, že zaručeným 
vodítkem v tomto případě nejsou cena 
ani složení – oba parametry jsou u všech 
testovaných vzorků v zásadě srovnatelné. 
Při nákupu se tedy nechte inspirovat naším 
hodnocením, které najdete v tabulkách. 

naše testy

Název  Toppo Rybí salát 
v majonéze

Výrobce  Delimax
Zakoupeno Lidl
Cena za balení 14,90 Kč
Složení  32 % marinované sleďové 

filety, 32 % majonéza 
(řepkový olej, voda, cukr, 
pasterovaný vaječný žloutek, 
ocet, sůl, zahušťovadla: guma 
guar, xanthan, konzervant: 
benzoan sodný), marinovaná 
cibule, sterilované okurky, 
sterilovaná mrkev, sterilovaný 
hrách, koření

Praktická znovuuzavíratelná krabička s atraktivním, 
i když očividně ilustračním obrázkem. Příjemná, 
čerstvá rybí vůně. Majonéza není rozteklá, takže si 
salát drží dobrou konzistenci. Mrkve je velmi málo, 
hrášek jsme nenašli žádný, zato na cibuli výrobce 
rozhodně nešetřil. Ryby jsou nakrájené na větší kusy, 
jsou pevné a chuťově vynikající. 

1.

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

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, Michal Pavlík

Klasická bufetová svačina 
z minulého režimu, kterou 
vám asi žádný výživový 
poradce do předpisového 
jídelníčku nezařadí. Na druhou 
stranu však rybí saláty patří 
k oblíbeným „nouzovkám“, 
když chybí čas na klasický oběd 
či večeři. To však neznamená, 
že bychom se měli spokojit 
s jakoukoli kvalitou, byť 
za poměrně příznivou cenu.

Rybí saláty: 
 nezdravé, ale dobré?
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naše testy

Název  Albert Rybí salát 
s majonézou

Výrobce  Delimax
Zakoupeno Albert
Cena za balení 19,90 Kč
Složení  32 % marinované filety 

ze sledě, 32 % majonéza 
(řepkový olej, voda, cukr, 
paster. vaječné žloutky, ocet, 
sůl, zahušťovadla: guma guar, 
xanthan, konzervant: benzoan 
sodný), marinovaná cibule, 
sterilovaná zelenina (okurky, 
mrkev, hrách, ocet, sůl, cukr, 
koření, aroma), koření

Název  Atlantik Rybí salát 
s majonézou

Výrobce  Atlantik Produkt
Zakoupeno Albert
Cena za balení 15,90 Kč
Složení  33 % majonéza (řepkový olej, 

voda, cukr, hořčice, vaječný 
žloutek, ocet, zahušťovadla 
(xanthan, guma guar),  32 % 
marinovaný sleď obecný, 
sterilovaná okurka, mrkev,  
hrách, cibule marinovaná,  sůl, 
koření, konzervanty (benzoan 
sodný, sorban draselný), 
přírodní aroma

Název  Varmuža Rybí salát 
v majonéze

Výrobce  Delimax
Zakoupeno Penny
Cena za balení 14,90 Kč
Složení  32 % marinované filety ze sledě, 

32 % majonéza (řepkový olej, 
voda, cukr, paster. vaječný 
žloutek, ocet, sůl, zahušťovadla: 
guma guar, xanthan, 
konzervant: benzoan sodný), 
marinovaná cibule, ocet, sůl, 
steril. zelenina (okurky, mrkev, 
hrách, ocet, cukr, sůl, koření, 
aroma), koření

Název  Lahůdky Palma Rybí salát 
s majonézou

Výrobce  Lahůdky-Palma
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 21,90 Kč
Složení  45 % sleď marinovaný, 25 % 

majonéza (řepkový olej, voda, 
vaječné žloutky sušené, ocet, 
cukr, sůl), cibule, sterilovaná 
zelenina (okurka, mrkev, 
hrášek, celer), cukr, pepř 
mletý, sůl, regulátor kyselosti: 
citronan sodný, konzervant: 
sorban draselný, benzoan 
sodný

Název  Rybex Rybí salát 
v majonéze

Výrobce  Gastro-menu Express
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 19,90 Kč
Složení  35 % majonéza (voda, 

řepkový olej, stabil. guma 
guar, guma tara, škrob, 
xanthan, sůl, ocet, suš. 
žloutky, sladidlo), 30 % 
marinované sleďové filé, 
cibule nakládaná, sterilované 
okurky, mrkev, hrách, pepř 
mletý, konzervant benzoan 
sodný, sorban draselný

Název  Tesco Rybí salát 
v majonéze

Výrobce  Delimax
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 19,90 Kč
Složení  32 % marinované filety ze sledě 

obecného, 32 % majonéza  
(voda, řepkový olej, cukr, 
pasterovaný vaječný žloutek, 
ocet, sůl, zahušťovadla: guma 
guar, xanthan, konzervant: 
benzoan sodný), marinovaná 
cibule, sterilovaná mrkev, 
sterilované okurky, sterilovaný 
hrách, koření

Nejméně atraktivní obal, typický pro privátní 
značky. Vůně je příjemná, čerstvá. Na první pohled 
velmi podobný jako vítěz testu, majonéza má 
dobrou konzistenci. Jen cibule je výrazně více, navíc 
je nakrájená na velké kusy. Její chuťová dominance 
trochu vadí, ale jinak není salátu příliš co vytknout – 
ryba je pevná, chutná a čerstvá.

Na první pohled je salát hodně mazlavý, majonéza 
má podivnou kašovitou konzistenci. Nevoní hezky. 
Působí trochu zkaženým dojmem, ačkoli do doby 
minimální trvanlivosti zbývá ještě 14 dní. Naštěstí 
je salát chuťově mnohem lepší, než jak vypadá. Ne-
příjemně překvapí jen poněkud hořký tón na konci, 
který padá na jazyk. 

Na první pohled je majonéza rozteklá a salát není 
propojený – je mnohem víc majonézový než rybí. 
Ryby jsou nakrájené na velikánské kusy, na jedno 
sousto se dají spořádat jen velmi těžko. Chuti 
dominuje intenzivní kyselost, která přebije všechno 
ostatní. Hlavním pozitivem tak zůstává dostatečné 
množství zeleniny. 

Znovuuzavíratelná krabička, ale bez ochranné fólie, 
což není tak hygienické. Ryba má překvapivou, 
nevábě nažloutlou barvu. Působí tak nepříjem-
ně oschle, její chuť je dost hořká – méně odolní 
porotci ji při ochutnávání vyplivli. Navíc je nakrájená 
na obrovské kusy, které se musejí neprakticky přímo 
v krabičce krájet. 

Na krabičce překvapí obrázek nikoli salátu, nýbrž 
rybích závitků. Je záhadou, jak bychom tohoto  
doporučeného „návodu k servírování“ měli docílit. 
Vůně je nakyslá. Vše je nakrájeno na malinké kousky, 
čímž zejména ryba ztratila svou pevnou konzistenci 
a je trochu kašovitá. Salát je vodový, bez chuti, 
s nepříjemným dozvukem. 

Salát hezky vypadá, navíc voní příjemně, čerstvě. 
Chuť je nakyslá, ale jinak jí není příliš co vytknout. 
Problémem je, že si nikdo nedal práci s vytříděním 
ryb – většina kousků jsou jen kůže nebo části ocasu 
či ploutví, které se musejí vyházet. Při lepší kvalitě 
ryb by salát patřil do první poloviny, ale takto je 
jakýkoli dobrý dojem úplně pokažený. 

2.

5.

3.

6.

4.

7.
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PR článek

Dobré ráno je vhodné začít s obilovina-
mi, které tělu dodají dostatečné množ-
ství postupně se uvolňující energie. 
Křupavé müsli Naše bio s kokosem 
a medem obsahuje díky strouhanému 
kokosu a kokosovým plátkům velké 
množství minerálů, jako jsou hořčík, 
draslík, zinek a železo. Navíc bez při-
daného cukru. V Naše bio müsli čoko-
ládovém oceníte lahodnou chuť čoko-
lády a kokosu. Je oslazené přírodním 
třtinovým cukrem a skvěle chutná 
v kombinaci s jogurtem nebo mlékem.

O víkendu 
můžete 
rodině dopřát 
palačinky na-
mazané kva-
litním extra 
džemem 
značky 
BILLA. Volit 
můžete ze 
čtyř tradičních chutí – jahoda, meruňka, višeň 
a malina. BILLA Extra džemy se pyšní vysokým obsa-
hem ovoce (min. 50 %) a nižším množstvím cukru.

Brusinky bývají nazývány červeným 
zlatem lesa. Ty pod BILLA znač-
kou jsou ručně sbírané v panenské 
přírodě, šetrně zpracované, kon-
zervované bez přidaných barviv 
a konzervantů. Vyzkoušejte je nejen 
ke svíčkové omáčce, ale i ke zvěřině, 
sýrům nebo i moučníkům. Objev-
te neotřelou kombinaci brusinek 

se zmrzlinou nebo palačinkami.

Naše bio Fazole adzuki představují obohacení tradiční kuchyně. 
Adzuki, méně známá odrůda fazolí, bývá nazývána „královnou 
fazolí“, což potvrzuje svou jedinečnou ořechově-nasládlou chutí. 

Fazole adzuki je luštěnina bohatá na vlák-
ninu, železo, obsahuje 21 % rostlinných 
bílkovin a také prospívá správné funkci 
ledvin. Z této chutné dobroty hravě připra-
víte výborné polévky, pomazánky, kaše, 
nákypy a saláty. Můžete ji použít také jako 
přílohu nebo v neobvyklé kombinaci s rýží.

Dalším tipem na rychlou a zdravou večeři 
je BILLA špenát ve dvou variantách. BILLA 
Špenát listový obsahuje celé listy špenátu 
a díky jednotlivým porcím se snadno dávkuje. 
BILLA Špenát sekaný je již ochucený česne-
kem a smetanou. Stačí ho jen hodit na pánev, ohřát a je hotovo! 

Skvělým pomocníkem v kuchyni jsou také 
kvalitní italská rajčata dozrálá na slunci. 
BILLA Loupaná rajčata se svou konzis-
tencí perfektně hodí pro přípravu různých 
druhů omáček, polévek a dipů. Ty se díky 
nim zahustí a získají chuť a vůni italských 

rajčat. BILLA Sekaná raj-
čata se skvěle uplatní jako 
chutný základ pro zeleninové 
a masové pokrmy. Využijete 
je jak v italské, tak v mexické 
kuchyni, např. při přípravě 
salsy nebo chilli con carne.

A sladká 
tečka 
na závěr. 
Překvapte 
blízké i veli-
konoční koledníky prémiovými 
sušenkami BILLA Premium. 
Sušenky se pečou podle tradiční belgické receptury za použití 
těch nejlepších surovin. Jak se na lahodné sušenky sluší a patří, 
základ ingrediencí tvoří čerstvé máslo té nejvyšší kvality. V nabídce 
jsou BILLA Premium Máslové křupavé oplatky připravené podle 
rodinného receptu z 19. století s vynikající máslovou vůní a křupa-
vou chutí. BILLA Premium Mandlové sušenky z máslového těsta 
ochucené jemnými plátky mandlí si nejlépe vychutnáte v kombinaci 
s čajem nebo kávou. A BILLA Premium Máslové vafle – do zla-
tova upečené s poctivou máslovou chutí a vanilkovým aroma. 

Vychutnejte si své jaro s BILLA! 

Jarní novinky v BILLE

S jarem přichází chuť na lehká jídla, 
která pomohou tělu nastartovat 
detoxikaci organismu a připravit jej 
na příliv nové energie. Ve své prodejně 
BILLA naleznete mnoho novinek, 
které vám zdravý restart usnadní.
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potraviny ve světě

Již 25 let
vám přivážíme
čerstvost a kvalitu

1×
elektromobil BMW

25×
elektrokolo

15×
automobil ŠKODA Octavia

25×
zájezd v hodnotě 25 000 Kč

Ve hře je více  
než 25 000 cen!

Akce probíhá od 16. 3. do 28. 6. 2016

Inzerce_Billa_25_let_SVET_POTRAVIN_210x297+5.indd   1 02.03.16   11:57
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potraviny ve světě

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Koza domácí patří k nejstarším domestiko-
vaným druhům vůbec. Chovala se pro mléko, 
maso, srst i kůži, v neolitu se využíval také 
trus jako hnojivo a kosti, rohy, srst i šlachy 
na výrobu oděvů a nástrojů. Ve Středo-
moří a Asii byla kůže používána na výrobu 
měchů pro uchovávání vody a vína. V našich 
zemích kozy chovaly především chudší 
vrstvy obyvatelstva (odtud také pojme-
nování v titulku), zatímco bohatší sedláci 
se věnovali chovu hovězího dobytka.
Dnes je kozí maso oblíbené převážně v zemích 
s hinduistickým a muslimským náboženstvím, 
ale také v mnoha světově proslulých kuchy-
ních, neboť je jemné, výrazné a výživově hod-
notné. V Itálii nedají dopustit na jeho úpravu 
na rajčatech a červeném víně a v labužnické 
Francii je pečou se smetanou a tymiánem. 
Ve Švýcarsku si zase pochutnávají na peče-
ném hřbetě s omáčkou z bylinkového sýra, 
v Novém Mexiku se kůzle upravuje se sladkou 
i pálivou paprikou a v západní Africe se dusí 
se zeleninou, kardamomem a feferonkami.

Patří na vzduch nebo do mléka
Neprávem opomíjené kůzlečí bylo dříve 
neoddělitelnou součástí velikonočního 
jídelníčku. Jarní období je na ochutná-
ní tohoto druhu masa ideální – jakmile 
kůzlata dorostou, svalovina je tvrdší 
a tužší, déle se upravuje a hůře tráví. 
Kůzlečí má světlejší barvu než maso 
skopové a na rozdíl od něj má lepkavé 
podkožní vazivo. Obsahuje poměrně 
malé množství tuku, v průměru 8 %, 
který se ukládá v oblasti ledvin v dutině 
břišní. Tuk se kvůli svému nepopiratel-
nému zápachu a nesnadné stravitelnosti 
v kuchyni nepoužívá. Z vlastního masa 
jde nepříjemné aroma odstranit podob-
ným způsobem jako u masa skopového 
– buď je necháme vyvěšené 24 hodin 
na vzduchu, nebo je před kulinární 
úpravou naložíme do kyselého mléka 
či marinády. Práce s ním by pak měla 
být příjemnější. Slabší zápach má maso 
hňupů, tedy vykastrovaných kozlů.

S kůzlečím masem je 
stejně těžké pořízení jako 
s jehněčím – je kvalitní, 
zdravé, šťavnaté, ale jeho 
pověst o těžkém aroma 
ho posunuje v žebříčcích 
oblíbenosti na poslední 
místa. Výraznou vůni má, to 
mu upřít nelze. Navíc tato 
nevýhoda může být znatelná 
již u mladých zvířat. Nicméně 
gurmáni tvrdí, že správně 
připravené kůzlečí chutná 
dokonce lépe než mladé 
skopové. Je totiž jemně 
vláknité, šťavnaté a křehké. 
Nedáte mu šanci?

Pochutnáte si na 
„kravičce chudých“?

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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co byste měli vědět o kůzlečím mase

Za kůzlečím na Valašsko
Jedná se o maso dietní a jedno z výživově 
nejkvalitnějších a nejzdravějších vůbec, které 
by si zasloužilo více pozornosti. Kvalita masa, 
ale i kozího mléka, jsou také dány pověstnou 
mlsností koz, které si vybírají tu nejlepší stravu. 
Kůzlečí prospívá našemu tělu vysokým obsa-
hem bílkovin, nízkým obsahem cholesterolu, 
vitaminy skupiny B a minerálními látkami. Tyto 
benefity je předurčují jako stravu vhodnou pro 
děti, rekonvalescenty, starší osoby a diabeti-
ky. Naopak se nehodí pro osoby trpící dnou, 
překyselením organismu a s vysokou hodnotou 
cholesterolu v krvi. Správně upravené maso 
je lehce stravitelné a má jemnou až nasládlou 
chuť. Zatímco tu ale ocení málokdo, neboť 
převážná část obyvatel kozí maso nikdy neo-

chutnala, velkou oblibu si v posledních letech 
získaly výrobky z kozího mléka, 

které zažívají boom. Kozy se 
tak chovají především pro 

mléko, potažmo sýry, 
tvaroh, jogurty a kysané 
produkty, zatímco chov 
pro maso se vzhledem 

k nízké poptávce nevy-
plácí. Maso je ale stále oblí-

bené například na Valašsku, 
kde patří společně s jehněčím 

a králičím k tradičním surovinám.

Jak je nakupovat?
Nejlepší a nejlépe stravitelné maso s jemně 
mléčnou chutí pochází z odrostlejších 
mláďat do jednoho roku věku. Kozí a kůz-
lečí maso ovšem nebývá běžně k dostání, 
v jarním velikonočním období se stává 
někdy až nedostatkovým luxusním zbožím, 
především díky velké poptávce restaura-
cí. Proto platí to, co i u jiných druhů mas 
– nejlepší je nákup přímo od známého 
farmáře nebo v osvědčeném řeznictví.

Jak kůzlečí upravovat?
Kůzlečí maso se dělí podobně jako 
maso skopové: přední maso tvoří krk, 
zákrčí, hrudí a plec, jež se dá smažit 
nebo dusit, a zadní maso, které se 
skládá z kýty a hřbetu, tedy části vhodné 
k dušení, smažení, plnění a pečení. 
Upravovat se dá i hlava na polévku, 
vnitřnosti třeba ve formě rizota nebo 
plíčky se srdcem a s játry na smetaně.
Kůzlečí maso nás neodradí svým aroma, 
pokud víme, jak s ním v kuchyni pracovat. 
Jeho kulinární úpravy jsou podobné jako 
u masa jehněčího, nejvyhledávanější je 
příprava pečením. Nejlepší věci bývají 
jednoduché, a tak je to i v tomto případě 
– postačí, když je upečeme na másle s čes-
nekem a bylinkami a podáváme s kopřivo-
vou nádivkou a šťouchanými bramborami. 
Kůzlečí maso potřebuje výrazné dochucení 
v podobě aromatických bylin, chybu neu-
děláme s rozmarýnem, oreganem, petrželí, 
bazalkou, tymiánem, majoránkou a zapo-
menout bychom neměli na mladé kopřivy. 
Mladé maso je třeba péct velmi šetrně, 
nemá totiž mnoho tuku a snadno se spálí.

Pryč se sentimentem
Jeho další využití v kuchyni je široké – 
kůzlečí maso se dá péct s bylinami a ze-
leninou, připravovat jako ragú i guláše. 
Z kýty se dají dokonce usmažit řízky, 
na Velikonoce se hodí připravit roládu z kýty. 
„Nádherné bílé maso, strašná dobrota. 
Vykašlete se na nějaký sentiment, je to 
fakt dobrý,“ přesvědčuje ke konzumaci 
kůzlečího Zdeněk Pohlreich v pořadu 
Teď vaří šéf!. Je dobré držet se také jeho 
další rady – péct roládu na kostech, neboť 
se tak nepřichytí na dno pekáče. Kosti 
navíc dodají výpeku větší sílu a chuť.
Další oblíbenou úpravou je grilová-
ní. Opékat můžeme buď kůzle vcelku, 
nebo takto upravíme jen jeho masi-
tější části. Maso je příjemně křehké 
a ani opečení netrvá dlouho. Vhodné 
je samozřejmě maso předem naložit.
Při nákupu masa nesmíme zapomínat, že te-
pelnou úpravou ztrácí až 30 % původní váhy.
Proto ho nemají moc v oblibě šéfkuchaři 
v restauracích, ono se totiž docela prodra-
ží… Pokud se dostanete k masu ze starších 
koz, nejvhodnější úpravou je rozemletí, 
dušení nebo pečení. Důležité je dostatečné 
naložení do kyselého mléka, syrovátky, vína, 
piva, vody s octem nebo předvaření. 

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

KŮZLEČÍ PILAF
Doba přípravy: 60 minut, pro 4 osoby
Ingredience: 500 g kůzlečího nebo 
kozího masa, 200 g rýže, 750 ml vývaru, 
3 cibule, olivový olej, pepř, sůl, rozinky, 
oregano, tymián
Postup: Na rozehřátém olivovém oleji 
v pánvi osmažíme dozlatova nakrájené 
cibule, poté je vyjmeme. Maso omyje-
me, osušíme, odblaníme a pokrájíme 
nadrobno. Vložíme na pánev a opéká-
me pět minut, poté je vyjmeme. Dů-
kladně propláchneme rýži, osušenou 
přidáme na pánev a za stálého míchání 
opékáme asi 5 minut, pomalu přilévá-
me horký vývar. Přidáme bylinky, ope-
příme a pod pokličkou zvolna vaříme 
20 minut při nízké teplotě. Jakmile se 
vývar vsákne, přidáme do pánve cibuli 
a maso a vaříme pod pokličkou ještě 
5 minut. Opatrně promícháme, podá-
váme ozdobené rozinkami a petržel-
kou. Podle vlastní chuti můžeme přidat 
i česnek, sušené meruňky, cizrnu.
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Potkáváme se v období Vašeho nemalého 
pracovního vytížení, kdy se přesunujete 
mezi divadlem a televizním studiem. 
Daří se Vám v tomhle tempu dopřát tělu 
potřebné kalorie? Chutně a v klidu?
Já občas vstávám velmi brzy. Po ránu 
můj stažený žaludek nebývá naladěn 
na hodování, a tak začínám den jen 
kohoutkovou vodou s citronovou šťávou. 
Sezobnu dva vlašáky a zapiju je douškem 

olivového oleje. Když neřídím, dám si 
panáčka slivovice. Je to zdravé na cévy 
a kardiovaskulární systém. Později dojde 
na kávu. Až 6 šálků denně není výjimkou.
Přes den jím málo, večer to doháním. 
Vracím se z představení hladový a ko-
nečně mám na jídlo klid. Zásadám 
správného stravování to neodpovídá, 
ale mě to nijak netrápí. Tělo si přivy-
klo. Je tak za ty roky nastavené.

Označil byste sám sebe za labužníka?
Co vlastně obnáší pojem labužník? Já jsem 
spíš nenáročný strávník. Mám okruh svých 
oblíbených potravin. Vévodí jim sýry, třeba 
ty kozí. Rád se zakousnu do čerstvého hos-
tivařského chleba, namazaného domácím 
sádlem se škvarky. Tuhle dobrotu si jemně 
posolím a okořením čubricou. Báječně 
k tomu ladí kyselá okurka, feferonka nebo 
jalapeňo paprička. Sním vlastně cokoliv, 
kromě hrachové kaše a masové haše.

Utáhl Vás někdy někdo na vařené nudli?
Na pražské konzervatoři jsme si občas 
dělali celkem drsné vtípky a naschvály. 
Poslali jsme třeba 20 nebo 30 spolužáků 
na fiktivní konkurz, kde se měli ucházet 
o pěknou roli ve filmu. S uspokojením 
a hubou od ucha k uchu jsme pak zpo-

Připravila Radka Jezberová, foto archiv Daniela Rouse, shutterstock

V Číně 
na holičkách, 
v Indii na svatbě 
v šapitó
V době finalizace našeho rozhovoru byl herec Daniel Rous 
už na Srí Lance. Nebylo to poprvé, co v zimních měsících 
zmizel do dálek. Prozradil nám proč. Přidal také pár 
historek z let studijních a ve vzpomínkách se zatoulal 
do dětství za vůní cihel s mákem.
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vzdálí pozorovali jejich marné srocení 
na předem určeném místě. Bohužel to 
posléze vždycky někdo z nás nevydržel 
a někde se prokecl. Takže následovala 
odveta. Prostě kdo jinému jámu, jámu, sám 
do ní, sám. Takže i já jsem později absolvo-
val pár takových vymyšlených konkurzů.

Za jaký pokrm nebo potraviny 
neváháte utrácet?
Kromě zmiňovaných sýrů a oliv je to kvalitní 
maso. Mám své oblíbené řeznictví Na Far-
káně. Místo, kde telefonicky objednám 
a později vyzvednu svá masitá přání v ba-
líčcích. A samozřejmě Cipa (velkoobchod 
i maloobchod na Smíchově), kde v mém 
košíku nejčastěji končí maso z argentinských 
býků, ryby, šproty, thajské a vietnamské 
produkty. Na jídle skutečně nešetřím.

Chladným Vás údajně nenechává ani 
italská zmrzlina.
Zmrzlinu rád ochutnám na místech, kde 
vím, že mohu očekávat kvalitu. V Itálii 
a na Elbě se zklamání v kornoutku 
nekoná. Jinak ovšem sladkému nehol-
duji. Dezerty mi k životu nechybí.

Na co z české kuchyně nedáte dopustit? 
Vepřo-knedlo-zelo, moravského vrabce, 
zbožňuji pečenou kachnu a husu. Jak 
jsem se dočetl, husa má mnohem méně 
cholesterolu než kachna. Doma se 
ale s takovými jídly nepachtím. Radši 
zajdu do podniků, kde je umějí výteč-

ně upravit. Nejlépe s vídeňským nebo 
karlovarským knedlíkem. Pochutnám 
si i na svíčkové, rajské nebo koprov-
ce. Českou kuchyni mám moc rád.

A co restaurace, kam se rád vracíte?
V poslední době mi začala chutnat vietnam-
ská kuchyně. Restaurací s jejich specialitami 
je dost a jejich úroveň podobná. Proto kon-
krétní podnik neupřednostním. Občas zkou-
ším napodobit jejich recepty doma, ingre-
dience nakupuji v Sapě nebo v Thai’s Asian 
Food Shop. Provoním kuchyň koriandrem, 
mátou a citronovou trávou. I tak výsledky 
mého snažení mívají daleko k výtečným 
pokrmům od zkušených kuchařů. Podob-
ně jako vietnamská kuchyně mě oslovuje 
i specifická chuť a vůně kuchyně thajské.

Mluvíme-li o vaření a stolování, prozradíte 
svůj nejpodivuhodnější zážitek ze světa jídla? 
Vybavuje se mi v této souvislosti cesta 
do Indie. Pikantní na ní je už datum, které 
jsme si pro tenhle třítýdenní pobyt zvolili – 
7.11.1989. Po pár dnech strávených v Dillí 
jsme zaregistrovali v hotelové televizi dění 
v Praze. Bylo na prvním místě ve zprávách 
a my se pokoušeli odtušit, co přesně se 
u nás děje. Jednoho večera jsme v centru 
Dillí narazili na šapitó. Už z dáli jím otřásala 
hudba a veselí. Svatba! Dva z hostů nás ne-
váhali vtáhnout přímo do rušného dění. Za-
hrnuli nás veškerou pohostinností a láskou, 
kterou v sobě měli. Pravda, nejprve jsme 
se trochu vyděsili, protože to zároveň zna-
menalo dočasné rozprchnutí naší skupiny. 
Provázeli nás prostorem šapitó každého 
zvlášť a štědře hostili. Přecpán k prask-
nutí jsem přijal fakt, že putování po Indii 
skončím s akutním zánětem žaludku. Šlo 
o sled nenadálých situací, kdy neochut-
nat znamenalo urazit. Nastala chvíle, kdy 
jsem sám sebe našel přitlačeného ke zdi, 
na lžíci u mé pusy trůnily podivně vyhlíže-
jící jogurtové koule. Chlupaté. Musím prý 
ochutnat! Koule to byly nevypověditelně 
nechutné. Doufal jsem, že si následně 
spravím chuť rybou. Bohužel se ukázalo, 
že některé z nich jsou polosyrové. Když mí 
rozesmátí hostitelé zmínili kávu, naplnili 
k mému zklamání šálek spíše mlékem 
s kávou než kávou s mlékem. Neskutečně 
přeslazeným. Buď jak buď, indická svatba 
v tomhle rozměru byla nezapomenutelná 
zkušenost. Ta vřelost a úcta k pobudům, 
kteří se jim znenadání zjevili za dveřmi, 
či spíše za plachtou, byla nevídaná.

Vaše největší faux pas v jídle? 
Jedno faux pas jsem zažil před drahnými 
lety, když jsem si objednal v čínské restau-
raci místo příboru hůlky, které jsem držel 
v ruce poprvé. Naneštěstí byla u vedlejšího 

stolu přítomna velmi početná čínská rodina. 
Když mi napadalo téměř celé kung-pao 
do klína, ozval se od jejich stolu nepokrytě 
frenetický smích. Jindy jsme zas byli s mým 
spolužákem ve vyhlášeném nápojovém 
baru. Abychom na sebe upozornili část 
dámského osazenstva, objednali jsme si 
velmi nahlas nápoj zvaný curacao. Naše 
výslovnost ovšem zněla „kurakao“ místo 
„kyraso“. Dámy odvedle vyprskly smíchy 
a bylo po všem. Navíc to byl v době tota-
lity docela drahý nápoj, na který, jak jsme 
záhy zjistili, nebylo v našich kapsách dost 
peněz. Museli jsme tam nechat v zásta-
vě občanky a druhý den to doplatit.

William Howe kdysi řekl, že žena je tak 
stará, jak vypadá před snídaní. Jak je to 
podle Vás s muži?
Soudím, že muž, který žije s partnerkou 
dlouhodobě, přestává vzhled řešit. Mnohdy 
samozřejmě k nelibosti své družky. Když 
je naopak vztah partnerů čerstvý, dochá-
zí k úsměvnému jevu, kdy obě pohlaví 
vynaloží hned po probuzení nemalé úsilí 
ke zdokonalení svého zevnějšku. Časem 
tahle náruživost opadá. Co se týče žen, 
myslím, že pokud je to milovaná a mi-
lující žena, nevadí, že před snídaní ne-
vypadá úplně k světu. Chuť to nezkazí 
a člověk si na to zvykne. Já osobně mám 
rád přirozenou krásu. Krásu bez líčení.

Jaké jídlo z dětství Vám nejvíce utkvělo 
v paměti? 
Vzpomínám si na dvě jídla, která famózně 
připravovaly moje babičky. Ta plzeňská 

chutě slavných

ZAPEČENÉ KOTLETY
Doba přípravy: 75 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 4 velké cibule, 6 větších bram-
bor, 4 až 6 kotlet, pepř, provensálské koření, 
bazalka, koriandr, sůl, 400 g sýra, 1 kelímek 
smetany

Postup: Vymažeme pečící nádobu máslem, 
nakrájíme na plátky cibule a brambory. 
Naklepeme kotlety, které okořeníme. Ingre-
dience v tomto pořadí naklademe ve dvou 
vrstvách do pečící nádoby. Přiklopíme a vlo-
žíme do vyhřáté trouby na 35 až 40 minut při 
teplotě 150 °C. Poté odklopíme, posypeme 
400 g nastrouhaného sýra (lépe tučnějšího), 
zalijeme jednou menší smetanou a znovu 
dáme do trouby. Tentokrát bez poklice 
na asi 10 až 15 minut. Z trouby vyndáme, až 
když sýr navrchu zalitý smetanou zlátne.

S Danou Homolovou v divadelní hře Manželský čtyřúhelník
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pekla bramborovou buchtu s česnekem 
a majoránkou, což byla jakási obdoba 
bramboráku. Později jsem ji konzumoval 
i jinde, ale nikdy už to nebylo ono. Jako 
dítě jsem tuhle slanou buchtu zapíjel 
čajem s citronem, dnes bych si dal radši 
pivo. Ta druhá babička, teplická, zas 
dělala buchty, tzv. cihly. Cihly proto, že 
svým tvarem připomínaly pálený sta-
vební materiál. Skvělé byly všechny. 
Povidlové, makové i tvarohové. Vždy je 
pekla na domácím sádle, kterým nešet-
řila. Lepší jsem pak už nikdy nejedl.

Jak nejčastěji odpočíváte, regenerujete?
Po práci, v mém případě například po ve-
černím představení v divadle, jdu se svými 
dvěma fenami Amálkou a Tequilou na ho-
dinovou procházku do parku na Santošce 
a na Paví vrch na Smíchově, kde bydlím. 
Případně se, ještě před venčením, rád 
zastavím v jedné z našich domestikovaných 
hospůdek na pivko a pokec s kamarády.

Je podle Vás něco na tvrzení, že jediný 
způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co 
Vám nechutná, a pít, co se Vám oškliví? 

To je přece naprostá blbost. Moje chuťové 
buňky jsou velmi citlivé a rozmazlené, tak 
přece nebudu jíst něco, co mi nechutná, 
byť by mi to údajně mělo zajistit lepší 
zdravotní stav. Myslím, že bohatě postačí, 
když se nebudu přejídat. Jíst střídmě je 
dle mého recept na slušný zdravotní stav. 
Možná by nějaká ozdravná kúra či půst 
čas od času nebyly od věci. Mám na mysli 
třeba vodovou dietu, ale na to musí mít 
člověk dostatek odpočinku. A pohříchu 
času se moc nedostává, takže jsem nic 
podobného zatím neabsolvoval. 

KDO JE DANIEL ROUS
Herec Daniel Rous (28.1.1961) je sympaťák s charizmatickým hlasem. Narodil 
se v Mladé Boleslavi do známé herecké rodiny. Jeho hlas si diváci vybaví pře-
devším díky legendárnímu seriálu Přátelé, kde Dan několik let daboval Davida 
Schwimmera v postavě Rosse. Vedle seriálové tvorby (Cesty domů, Obchoďák, 
Pojišťovna štěstí...) a televizních inscenací (např. České století, Devatenáct kla-
vírů) hrál v řadě filmů (V erbu lvice, kanadském filmu Johanka z Arku a v dal-
ších). Vidět ho můžeme v představeních na prknech divadel: Na Fidlovačce 
v představení Rok na vsi, Eva tropí hlouposti, Jen žádný sex, jsme přece Brito-
vé, v Divadle Kalich v muzikálu Tajemství a nově ve hře Manželský čtyřúhelník, 
provozované Fanny agenturou. Dan je také pejskař, cestovatel, lodní kapitán 
se srdcem dobrodruha. Má syna Lukáše, který se rovněž věnuje herectví.

 

 

Proleťte
s námi celou Evropu

www.studentagency.cz

cena za jednosměrnou letenku

letenky již od
1 130 Kč!
Cena platná v době tisku.

 INZERCE
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křížovka

 

 

Tajenka z minulého čísla: 
Lucius Annaeus Seneca: není málo času, který máme, ale mnoho času, který nevyužijeme.
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rozhovor

Je těžké uspokojit slovenského zákazníka?
Myslím, že uspokojit slovenského zákaz-
níka je někdy složitější než zahraničního. 
Zejména tehdy, když nemá jasnou před-
stavu, co si má objednat a na co má právě 
chuť. Proto je naše úloha dostat ho do naší 
nálady a přesvědčit ho o tom, že to, co 
mu nabízíme, je výjimečné a zajímavé.

Liší se nějak v chutích jednotlivé národnosti? 
Já doufám, že každý z nás má jiné chutě 
a požadavky, vždyť proto je naše práce tak 
zajímavá a kreativní. Představte si situaci, že 
bychom byli všichni stejní – strašná nuda.

Jak vidíte vývoj slovenského hosta? 
Vybírá si a zajímá se o kvalitu?
Pevně věřím, že každý host se zajímá o to, 
co dá do úst. Je to velmi důležité. Raději 
jezme méně jídla, ale z kvalitních surovin.

Jaký typ kuchyně je Vám nejbližší?
Určitě francouzská kuchyně, protože se jí 
věnuji od svých začátků a doma velmi rád 
uplatním také rychlou italskou. Obecně 
mám rád tradiční jídla, která přecházejí 
v rodině z pokolení na pokolení. Anebo 
naopak extra speciality, když mám čas 
a chuť se předvést a ukázat, co umím.

Zaobíráte se i na Slovensku téma-
tem kvality potravin a vaření z čers-
tvých surovin? 
Můj postoj je v této oblasti jednoznačný 
a snad i takový, jaký by měl mít každý 
profesionální šéfkuchař na mé úrovni. Pro 
nás je samozřejmost vařit z kvalitních, 
čerstvých a sezónních surovin. Jak se dá 
vařit ze sušených práškových polotova-
rů čerstvá, svěží a kreativní kuchyně?! 
Myslím, že na toto je odpověď jasná.

V ČR řešíme problém, že nemáme dosta-
tek kvalitních kuchařů, kteří by po studi-
ích u daného řemesla zůstali, věnovali se 
mu a rozvíjeli svůj um. Jak je tomu u vás?
Stejně jako v Čechách. Je to problém 
doby, kdy v naší konzumní společnosti 
mladí lidé vyznávají jiné hodnoty a to 
nejdůležitější je vydělat co nejvíce peněz 
již v mladém věku. Myslím, že na začátku 
by měli sbírat zkušenosti a nebrat ohled 
na to, kolik vydělají. Já jsem nedosta-
tek financí v mládí bral jako investici 
do svého vzdělání a snažil jsem se naučit 
co nejvíce. Mohu s hrdostí říci, že se 
mi to vyplatilo a nyní se mi to vrací.

Jak jste se k profesi kuchaře dostal a jaká 
byla Vaše cesta k úspěchu?
Jak jsem již zmiňoval, nebral jsem ohled 
na to, kolik vydělám, ale co se můžu naučit. 
Měl jsem velmi dobré základy z praxe během 
studia, které jsem zdokonaloval na vojně 
a po ní mi začal reálný život. Bylo těsně 
po revoluci, a když jsem dostal nabídku 
na stáž do marocké Casablanky, tak jsem 
neváhal. A udělal jsem určitě dobře, protože 
právě tato práce mi otevřela cestu k velké 
gastronomii. Dodnes čerpám ze zkušenos-
tí, které jsem tam nabral před 25 lety.

Ačkoli jménem připomíná spíše našince, 
svým temperamentem a nadšením pro věc 
v sobě Slováka nezapře. Když by měl však 
Igor Čehy, šéfkuchař restaurace River 
Bank v Bratislavě, zvolit oblíbené 
jídlo, nebude to svíčková ani halušky, 
nýbrž něco z kuchyně francouzské.

Čerstvé a kvalitní 
suroviny jsou 
samozřejmost
Připravila Alexandra Kočicová, foto Grand Hotel River Park & Luxury Collection Hotel Bratislava
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připravte si doma

Co by nemělo chybět v menu žádné re-
staurace?
Zaměření konkrétních podniků se sa-
mozřejmě liší, ale obecně každá kvalitní 
restaurace by měla stavět na sezónních 
produktech, nápadech, řemesle a samozřej-
mě ochotném a empatickém personálu.

Co je Vaším cílem v restauraci River Bank 
v Grand Hotelu River Park?
Chtěli bychom ji více zpřístupnit lidem, otevřít 
ji směrem k promenádě a k Dunaji. Ať si ji může 
vychutnat každý, kdo kráčí podél řeky a chce 
si vychutnat dobré jídlo, které navazuje na his-
torii rakousko-uherské kuchyně na Dunaji. 

 IN
ZE

RC
E

G E N E R Á L N Í  P A R T N E R

ATLANTIDA
HITY MIRA ŽBIRKY V MUZIKÁLUMIRA ŽBIRKY ÁY

HUDBA A TEXTY PÍSNÍ  MIRO ŽBIRKA
REŽIE A CHOREOGRAFIE   JÁN ĎUROVČÍK

P A R T N E R
P Ř E D S T A V E N Í

NYNÍ CD ZDARMA
k nákupu vstupenek
na muzikál Atlantida 
v pokladně divadla.

a 

SÉBASTIEN THIÉRY

ZAČÍNÁME

KONČITHRAJÍ: 
BARBORA HRZÁNOVÁ
RADEK HOLUB
RADEK ZIMA, JANA JISKROVÁ /  MILUŠE HRADSKÁ / JOHANA TESAŘOVÁ

PREMIÉRA  21. 3.

LEGENDÁRNÍ DISCO MUZIKÁL

NEJLEPŠÍ
TANEČNÍ MUZIKÁL

BEE GEESE
HUDBA

BEE GEEE GEGE
HUDBAHUDBA

ŠŠÍ

NYNÍ CD ZDARMA
k nákupu vstupenek na muzikál 
Horečka sobotní noci
v pokladně divadla.

AAAAAAAAAAAAAA
áááááál

Doba přípravy: 30 minut, pro 4 osoby
Ingredience: 400 g kachních jater foie gras, 200 g hrubých domácích nudlí, 50 g tvarohu, 
100 g šalotky, 100 g červeného vína, 50 g krystalového cukru
Postup: Plátek jater osolíme, opepříme a prudce opečeme na rozehřáté pánvi z každé 
strany asi 1 minutu. Servírujeme na domácích nudlích ochucených tvarohem, výpekem 
z jater a karamelizovanou šalotkou nebo šalotkovou chutnay.

GRILOVANÁ KACHNÍ FOIE GRAS, 
TVAROHOVÉ ŠIROKÉ NUDLE 
S KARAMELIZOVANOU ŠALOTKOU

Doba přípravy: 40 minut, pro 4 osoby
Ingredience: 100 g piškotového roládového plátu, 50 g smetany na šlehání, 50 g bílé 
čokolády, 1 plátek želatiny, 50 g bílého máku, 1 vejce
Postup: Vyšleháme vejce nad párou, smícháme s rozpuštěnou bílou čokoládou. Do vlaž-
né směsi přidáme rozpuštěnou želatinu a na závěr vmícháme ušlehanou šlehačku. Při-
mícháme umletý bílý mák a tuto směs nalijeme do požadované formy vystlané piškoto-
vým plátem. Dáme vychladit na minimálně 4 hodiny do chladničky. Servírujeme podle 
vlastní fantazie.

PĚNA Z BÍLÉ ČOKOLÁDY S MÁKEM
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Co uzraje pod toskánským sluncem, to je 
výkladní skříní krajiny, která se dokořán 
otevírá na místních tržištích. Až s nábožnou 
pýchou skládají prodejci na své malé pultíky 
barevné a chutné zboží, jako by malovali 
akvarely ročního období. Právě ono určuje 

barevnou paletu. Nabídka místního trhu 
zase udává směr kuchyni a rozhoduje, 
co se dostane pod toskánské pokličky. 
Všichni tu věří, že žijí na nejideálnějším 
místě na světě. A já jim to uvěřila také. Pod 
toskánským sluncem se opravdu žije krásně 

a spokojeně. Toskánsko je tu pro každé-
ho, kdo miluje dobré jídlo a jeho zásnuby 
s vínem a nejsou mu lhostejná místa, kde 
se zastavil čas. Turisty láká rozmanitou 
krajinou, uměleckým bohatstvím, půvab-
nými starobylými městečky, průzračným 
mořem, termálními lázněmi a novým 
trendem v této oblasti – agroturistikou.

Siesta, nerušit!
Moje toskánské prázdniny byly snahou 
o spojení turistiky s tradicemi a pokusem 
o proniknutí do života podle místních 
pravidel. Jestli i vy chcete najít recept 
na spojení toskánské současnosti s minu-
lostí, udělejte to jako já. Pronajala jsem 
si starobylý kamenný dům s výhledem 
do krajiny. Denně jsem měla na obzoru 
vesničky schoulené ve stínu středomořské 
vegetace, pevně semknuté k sobě úzkými 
uličkami, kde mezi skořicovými fasádami 

potraviny ve světě

Líbezné Toskánsko, to je jedna velká zahrada smyslů. Kraj pů-
vabných měst proslulých historií a uměním kontrastuje s idy-
lickým venkovem. Kraj, kde plodné vinice dávají víno, co má 
duši, a z úrody olivových hájů se rodí prameny zlatozelených 
řek plných prvotřídního oleje. Na táhlých zvlněných kopečcích 
i v širých zelených údolích dozrává sladké ovoce, na rozkvetlých 
lukách spásají voňavou pastvu spokojená zvířata a v zemi sílí 
zelenina všech tvarů i barev. Lesy jsou plné zvěře a půda voní 
po houbách. Lidé mají na tváři široký spokojený úsměv, v do-
mácím krbu zatopeno a nad hlavou modré nebe.

Toskánské 
prázdniny
Připravila Šárka Škachová, foto autorka, shutterstock
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hrdě stály kostelíky, vytahující své věžič-
ky tak vysoko, aby se mohly dotknout 
nebe. Stát se na chvíli nepatrnou součástí 
toskánského života nevyžadovalo další 
úsilí. Stačilo přijmout zaběhané rituály 
a naslouchat tichu o siestách. Každý se 
rád podvolí pravidelnému každodennímu 
rituálu siesty. Stačí zatáhnout záclony 
a zdřímnout si. Najednou celá městečka 
ztichnou a nechají na sebe padnout stín 
kostela. Kdo v tuhle chvilku nemá kana-
píčko, měl by si dopřát malé vydechnutí 
a využít stínu přívětivých kaváren. Siesta 
je posvátná chvíle, tak hlavně nerušit.

Florencie, jedno velké muzeum
Být v Toskánsku a nezajet do Florencie, 
kolébky renesance, to by bylo považová-
no vůči této vznešené královně italských 
měst za nezdvořilé. Kouzlo města vychází 
z nezaměnitelného půvabu architektu-
ry. Za centrum města se označují dvě 
náměstí, Piazza della Signora se vstupem 
do galerie Uffizi i Palazzo Vecchio, a Piazza 
del Duomo, které představuje nejvýraz-
nější dominantu a symbol Florencie, dóm 
Santa Maria del Fiore. Alespoň jednou je 
nutno přejít řeku Arno po mostě Ponte 
Vecchio a nechat se oslnit záplavou 
zlatých šperků ve výlohách klenotnic-
kých mistrů. Obchůdky se šperky tu 
existují již od 13. století. Původně v nich 
sídlili prodavači masa a ryb. Medicej-
ským však vadil zápach natolik, že rybáři 
museli odejít a nahradili je zlatníci. 
Až se nabažíte uměním, potěšte také svůj 
žaludek. Na Piazza Frascobaldi jsem narazila 
na originální pochoutku s názvem Lam-
predotto. Dršťky po florentsku se servírují 
i do talíře, ale tady na ulici je podávají jako 
street food v housce s osvěžující petr-
želovou omáčkou, tzv. salsou verde. 

Víno dává lásku, odvahu a zpěv
Kolorit toskánské krajiny, to jsou kopečky 
dekorované vinicemi. Nechat si místo v za-
vazadlovém prostoru na pár bedýnek vína 
je prozíravost. Toskánské víno totiž patří 
k nejlepším na světě. Králem mezi červený-
mi víny zdejšího kraje je Chianti Classico. 
Prodává se v typických lahvích zvaných 
fiasco, opletených slámou. Víte, že se tato 
lahev pravděpodobně poprvé objevila již 
ve čtrnáctém století? Mluví o ní dva příběhy 
z Dekameronu. Giovanni Boccaccio víno pre-
zentoval jako zdravou potravinu, schopnou 
poskytovat zdraví a energii. Za předpokla-
du, je-li užíváno v rozumném množství. 
Chianti je vinný region, kde jsou vína zalo-
žená na červené odrůdě Sangiovese. Mladá 
chianti se podávají při teplotě 14 °C a dopro-
vází je zpravidla bílé maso nebo těstoviny. 

Naproti tomu Chianti reserva, která zrála 
minimálně 3 roky, snese teplotu 16 až 17 °C 
a nejlépe jí to na stole sluší se zvěřinou. Chi-
anti Classico je považováno nejen za nejzná-
mější toskánské víno, ale je ceněno též jako 
nejlepší červené víno zdejšího kraje. Chianti 
Rufina má podle znalců ze všech toskán-
ských vín nejbohatší strukturu chuti. Oblíbe-
né je i Brunello di Montalcino, skvěle se hodí 
ke zvěřině a červenému masu. Vernaccia je 
bílá odrůda, které se daří kolem středověké-
ho městečka San Gimignano a je výjimečná 
už jen tím, že je jediným toskánským bílým 
vínem. Sladké dezertní víno Vin Santo se 
vyrábí ze sušených hroznů a jeho chuť se 
tvoří zráním v dubových sudech. Vyrábí se 
ve dvou variantách – sladké a ještě sladší. 
V obou případech se musí podávat hodně 
vychlazené. Když je řeč o Vin Santo, nemo-
hou chybět tvrdé mandlové sušenky cantuc-
cini, které se do sladkého vína namáčejí.
Každé víno nejlépe chutná na místech, kde 
se vypěstovalo, ale jako suvenýr z cest je 
láhev vína dokonalou vzpomínkou na chuť 
a vůni krajiny, na kterou nelze zapomenout. 

Pod toskánskou pokličkou
Každá země má svoji kuchyni, ale v Itálii 
má svá specifika každý kraj. Přesto je něco 
pevného spojuje. Žádné jídlo nepostrádá 
duši, lidem v kuchyni nechybí láska k ře-
meslu a úcta k surovinám a strávníkům 
správná posedlost místním jídlem. V tom je 
síla regionálních kuchyní, která umocňuje 
celek. Základní pilíře toskánské kuchyně 
stojí na skvělém víně, kvalitním olivovém 
oleji, voňavých bylinkách a vždy čerstvých 
surovinách. Není tajemstvím, že tady hraje 
prim maso. Chléb je záměrně pečený bez soli, 
aby lépe vynikly uzeniny a pikantní sýry.

Hostinu zakončete sladkou focacciou s hroznovým vínem

Pouliční prodej patří k místnímu koloritu Když předkrm, tak tradiční bruschettu
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Toskánci mají rádi maso, ale netrvají na tom, 
aby bylo na stole každý den. To nejchutnější 
z říše masa nabízí slavný florentský biftek 
Bistecca alla Fiorentina. Nízký roštěnec 
a svíčková uprostřed s kostí ve tvaru T pochází 
z místního masného plemene chianina. Kus 
masa vysoký nejméně 5 až 8 cm se opéká 
nad žhavým dřevěným uhlím, které mu dává 
tu pravou typickou vůni a chuť. Když jsem 
si ho objednávala v restauraci, cena bifteku 
byla v jídelníčku udávána za 100 g, proto je 
třeba počítat s deseti až dvanáctinásobkem. 
Bistecca alla Fiorentina je opravdu pořádným 
kusem masa, zaplatíte za něj něco kolem 60 €. 
Ten můj vážil rovných 1200 g a před položením 
na gril mi ho přišel kuchař ukázat, abych jeho 
kvalitu i velikost odsouhlasila. Biftek s křupa-
vou kůrkou na povrchu se servíruje pokapaný 
olivovým olejem, citronovou šťávou a koření 
se hrubou mořskou solí. Tradičně se k takto 
upravenému bifteku podává miska bílých 
fazolí (canellini), povařených se šalvějí a poka-
paných olivovým olejem. Potom už stačí ostrý 
nůž, spousta času a láhev dobrého chianti.

Chléb bez soli
Krom bifteku je nutno ochutnat i další spe-
ciality z masa. Jako předkrm jsou oblíbené 
crostini. Mohou se podávat na různé způsoby, 
ale nejoblíbenější jsou Crostini di fegato – 
kousky pečiva namazané pikantní paštikou 
z pečených jater a zapečené pod grilem. Mezi 
nejpopulárnější hlavní chody patří Arista 
di maiale (vepřová pečínka na rozmarýnu 
a pepři) nebo dušená hovězí masa ve víně. 
Kromě toho má toskánská kuchyně mnoho 
receptů na úpravu zvěřiny všeho druhu. 
Uzeniny vyráběné podle dobových receptů 
jsou chloubou řeznických mistrů. Ochutnat 
můžete různé druhy, např. soppressata – tla-
čenku ochucenou perníkovým kořením, mig-

liacci – krevní placku, buristo – krvavé jelítko, 
sbricciolona – drobivou šunku, finocchiona 
– hrubý salám z libového masa a slaniny. 
Zvláštní pozornosti se těší toskánský chléb. 
Peče se ve velkých bochnících z bílé mouky 
a jeho specifikem je, že se těsto vůbec 
nesolí. Nevydrží dlouho čerstvý, proto ho 
šetrné hospodyně použily pro další pokrmy, 
ze kterých se staly slavné toskánské recepty. 
Nejznámější z nich je hustá polévka Ribolli-
ta. Vaří se z černé toskánské kapusty, fazolí 
a tvrdého toskánského chleba. Chléb je také 
hlavní složkou salátu Panzanella. Toskán- 
ské nadšení pro chléb a speciality z něj 
připravované je opravdu nevyčerpatelné.

Oblíbené luštěniny
Nejoblíbenějším toskánským sýrem je ovčí 
sýr Pecorino toscano. Podává se v různých 
konzistencích, od měkkého po středně zralý 
až vyzrálý. Chutné jsou malé bochníčky 
obalené v popelu a ovinuté listy vinné révy 
nebo kaštanovníku. Na pobřeží Tyrhénského 
moře jsou významnou součástí jídelníčku 
ryby a plody moře. K místním specialitám 
patří sušená treska (baccala) a raritou jsou 
mladí úhoři lovení v ústí řeky Arno. Jako 
v celé Itálii, nechybějí ani tady samozřejmě 
těstoviny. Toskánské pici jsou tlusté, ručně 
vyráběné těstoviny, které se skládají jen ze 
dvou složek – mouky a vody; pouze některé 
rodinné tradice doporučují přidat i vajíčko.
Pravou vášní jsou tu houby. V zalesněné kra-
jině se daří pravým hřibům, ryzcům, liškám, 
smržům, václavkám, holubinkám a dalším 
druhům. Najít se tady dají také pravé déman-
ty kuchyně – bílé lanýže ze San Miniata. Tos- 
kánci také milují různé druhy luštěnin, proto 
se jim někdy přezdívá mangiafagoli čili „jedlí-
ci fazolí“. Z luštěnin, obilovin a zeleniny se při-
pravují vydatné a patřičně husté polévky. Tra-

diční místní olivový olej tu není jen ozdobou 
kuchyně, ale vyrábí se z něj i kosmetika s bla-
hodárnými účinky. Nejlepší olivové oleje jsou 
transparentní, svítí zlatozeleně a mají plnou 
a výraznou chuť. Oblíbené olivové odrůdy 
jsou moraiolo, leccino, frantoio, pendolino.

Když Italka nosí na stůl
Farmářské trhy tu nikdy nezanikly a nebylo 
třeba křísit zájem Italů. Oni vědí, že trhy jsou 
duší místní gastronomie, proto zde všichni 
pravidelně nakupují, scházejí se a klábosí 
o jídle, které činí život lepším. Cennější než 
všechna dochucovadla světa je fakt, že tady 
lidé společně sklízejí plody své práce a jedí 
spolu. Víkendové hostiny pro deset až patnáct 
lidí nejsou ničím výjimečným. Ženy chystají 
pro své nejbližší opulentní hostiny ve formě 
společných obědů a večeří a oslavují tak svůj 
status ženy jako strážkyně domácího krbu. 
Teplá plotna je něco, o co se opírají všechny 
italské rodiny po celý svůj život. Chcete znát 
recept na spokojenou rodinu? U dobrého jídla 
se všechno vyřeší snáz, kupte si velký stůl!

Konec toskánských prázdnin
Přišel můj čas návratu a já věděla, že kdyby 
mi do cesty přišel realitní makléř s nabíd-
kou kouzelné nemovitosti v krajině Chianti, 
s výhledem do údolí Val d'Elsa, a položil 
mi klíč od domku se skořicovou fasádou 
do dlaně, pevně ji sevřu a koupím ho. 
V životě je jen málo věcí jistých, ale jedna 
rozhodně – ať uděláme cokoliv, následky 
si neseme celý život. Neměla jsem jezdit 
do Toskánska! Tady si každý musí najít místo, 
do kterého se bezhlavě zamiluje. Toskánsko mi 
dalo lekci, jak moc je důležité ponechat jídlu ab-
solutní přirozenost. Jídlo má zůstat tím, čím je. 
My máme jen jednu povinnost – podávat ho tím 
nejlepším způsobem těm, které máme rádi. 

Víno je oblíbeným suvenýrem, ale nejlépe chutná na místech, kde se vypěstovaloChianti je králem vín zdejšího kraje
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toskánskéRECEPTY

Ingredience: 1 steak o váze 850 až 1200 g, extra panenský olivový olej, 1 citron, sůl 

Postup: Dobře vyzrálé maso z mladého nekastrovaného býčka nebo jalovičky musí 
být ukrojeno tak, aby každá porce měla jak svíčkovou, tak roštěnou, to vše odděleno 
kostí ve tvaru T. Menší biftek má mít výšku na dva prsty, ten vyšší na 4 prsty a váhu přes 
kilo. Před přípravou maso vyjmeme z chladničky a necháme pár hodin odležet v poko-
jové teplotě. Před grilováním nenakládáme ani nekořeníme. Pečeme nad dřevěnými 
uhlíky z obou stran. Maso podáváme na prkénku vcelku, nebo nakrájené na dílky, které 
pokapeme citronem a olivovým olejem. Kořeníme hrubě mletou mořskou solí. Jako 
příloha se v Toskánsku podávají dušené fazolky (cannellini). K zapíjení se nejlépe hodí 
červené víno Chianti.

BISTECCA ALLA FIORENTINA
30 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 2 vejce, 250 g třtinového cukru, 1/2 lžičky strouhané citronové 
kůry, 250 g hladké mouky, 250 g neloupaných mandlí, 1/2 prášku do pečiva, 
1 vejce na potření před pečením

Postup: Vejce důkladně prošleháme s cukrem a citronovou kůrou. Mouku rozmí-
cháme s kypřícím práškem a postupně ji zapracujeme do vaječné směsi a přidáme 
celé mandle. Plech vyložíme pečicím papírem a přímo na něm vytvoříme z těsta dva 
podlouhlé pruhy velikosti závinu o šířce asi 3 cm. Potřeme rozšlehaným vejcem a v pře-
dehřáté troubě na 180 °C pečeme 25 až 30 minut. Ihned po upečení nakrájíme na řezy 
o síle cca 1 až 1,5 cm a necháme vychladnout. Poté sušenky uskladníme v uzavíratelné 
dóze. Sušenky podáváme se sladkým vínem Vin Santo.

CANTUCCINI
50 minut, pro 4 osoby

CROSTINI DI FEGATO

Ingredience: 8 krajíčků bílého chleba, 250 g kuřecích jater, plátek másla na opečení, 
1 žloutek, 2 lžíce strouhaného ovčího sýra (pecorino), mořská sůl, čerstvě mletý pepř, 
špetka skořice, snítka tymiánu, 1/2 citronu 

Postup: Kuřecí játra očistíme, odblaníme a na rozpuštěném másle v pánvi orestujeme 
ze všech stran. Opečená játra pokapeme citronovou šťávou, osolíme, opepříme a ne-
cháme vychladnout. Přidáme žloutek, sýr, skořici a rozmačkáme. V troubě nebo toaste-
ru opečeme krajíčky bílého chleba a poklademe játrovou směsí. Posypeme bylinkami 
a krátce zapečeme pod grilem. Crostini podáváme horké se skleničkou červeného vína.

30 minut, pro 4 osoby
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Co Vás inspirovalo k otevření Koštovny?
Před pěti lety jsem byl osloven majiteli praž-
ského vinařství, abych vytvořil byznys- 
plán pro rozšíření o gastroprovoz. Začal 
jsem hledat souvislosti mezi Prahou, Vídní 
a vínem a začalo mi být jasné, že je v Praze 
v tomto směru díra na trhu. Po půl roce se 
objevily prostory vinárny U Počtů, která 
se za císaře pána jmenovala Vinárna Jan 
Počta a byla za rohem v Ovenecké ulici. 
Když Počta koupil dům na Belcrediho třídě, 
podnik přesunul. Vinárna fungovala do roku 
1989, za socialismu se ovšem jmenovala 

Zlatá réva. Pak ji zrestituovali potomci Jana 
Počty, chvíli ji pronajímali jako restauraci, 
a když nájemci pohořeli, dohodl jsem se 
s pravnukem Jana Počty a vrátili jsme se 
k původnímu účelu. K přídomku U Počtů 
jsme přidali Koštovna, protože jsme zamě-
řeni na koštování jak vín, tak chuťovek.

Dá se definovat rozdíl mezi vinárenstvím 
za pana Počty a dnes?
Moc informací o původní vinárně není. 
Zachovalo se pár fotek Jana Počty, třeba 
s personálem, a jeho nekrolog. Ovšem jestli 

podával víno po skleničce nebo lahvích, 
těžko říct. Určitě provozoval spíš komornější 
podnik. Stejně jako tehdy sem i dnes chodí 
hlavně studenti, umělci a novináři, na rozdíl 
od minulosti ale tvoří 80 % hostů dámy.

Jaký je rozdíl mezi vinárnou a koštovnou?
Označení vinárna jsme se báli, proto-
že za socialismu dostalo na frak. Mraky 
podniků s klasickou vinárnou neměly nic 
společného, až na to, že nabízely čtyři 
druhy vína v sedmičce, ale v podstatě šlo 
o restaurace druhé nebo třetí skupiny. 
Inspiraci jsem hledal ve Vídni, kde fungují 
vinné šenky, tzv. Heurige, které jsou sou-
částí vinařství, nebo klasické Weinstube.

Kolik vinných podniků v Praze si dokázalo 
zachovat historickou návaznost?
Myslím, že jsme jediní. Pokud bych chtěl 
otevřít další podnik, pak také v podob-
né návaznosti. Koncept Koštovny jsem 
poskytl do sesterské provozovny, Šen-
kovny na I. P. Pavlova, což je obdobný 
koncept s rozšířenou nabídkou kuchyně.

Okem zkušeného vinaře – jaké jsou nej-
větší nešvary dnešních vináren? 
Obecně v gastronomii je největším pro-
blémem, že existuje málo podniků, kde si 

„Restauraci jsem chtěl už 
od čtyř let, ale maminka 
říkala, že mě předběhnou 
i ve frontě na zeleninu,“ 
vzpomíná Jan Tauer, 
který v gastronomii 
úspěšně podniká přes 
25 let. Nejdříve provozoval 
síť restaurací Pravěk, 
kam si ho přijeli natočit 
kanadští filmaři do seriálu 
Nejdivnější restaurace 
světa, pak se zamiloval 
do vína. Dnes vlastní 
Koštovnu U Počtů, v níž 
navazuje na vinárenskou 
tradici Jana Počty z Letné, 
který tady první provozovnu 
otevřel v roce 1897. Povídali 
jsme si o tom, jaké jsou 
nejnovější vinařské trendy 
a proč ve Valticích pije 
plesnivé víno.

Proč ochutnávám 
 plesnivá vína?

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv autorky
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můžete dát dobré rozlévané víno. Výběr není 
velký, navíc málokdo z restauratérů používá 
pomůcky, které chrání víno před oxidací. Je 
co dohánět, i když v Praze vyrůstají podniky 
zaměřené na víno jako houby po dešti. Vět-
šinou se jedná o vinné bary vyšší kategorie, 
my jsme spíše hospodou s dobrým vínem.

Stává se vám, že někdo víno vrátí?
Jen když má korek, jinou vadu jsem nezažil. 
Dělám sommelierský kurz na Vinařské 
akademii ve Valticích a na přednášce Vady 
a choroby vína nám přednášející profe-
sor přinesl spoustu vzorků vín s vadami 
a všeho jsme se museli napít, i plesnivé-
ho vína. Vinárník musí mít kladný vztah 
k vínu, musí mít rád lidi a nesmí ignoro-
vat trendy v oboru. Musím mít nachut-
náno každé víno, které prodávám.

Máme se při nákupu vína řídit cenou?
Vysoká cena není zárukou kvality. Může 
být skvělé víno za rozumný peníz, stejně 
jako víno za tři stovky nemusí být pove-
dené. Nejlepší je řídit se doporučením 
majitele vinotéky. Pro většinu vinařství 
jsou vinotéky základním distribučním 
kanálem, pominu-li prodej ze dvora. Podle 
sortimentu poznáte, jak vážně to majitel 
s živností myslí. Pokud má 90 % vín ode-
braných přes velkoobchody a nezná se 
s menšími vinaři, jde jednodušší cestou.

Jaké jsou trendy ve víně?
Zajímavé. Jde o autentická vína a oranžová 
vína, dále vína vyráběná jako v minulosti 
v Gruzii, tedy zráním v amforách, které jsou za-

kopané v zemi. U nás se takovou výrobou vína 
zabývá snad jen jedno vinařství, ale v budouc-
nosti je takový unikátní způsob výroby ohrožen 
kvůli novému vinařskému zákonu, který primár-
ně omezuje dovoz sudového vína a zpřísňuje 
jeho prodej, což by mělo vyřešit nekalé praktiky 
výrobců nebo prodejců. Bohužel se s tím ale 
svezeme všichni, kdo pracujeme poctivě.

Jaký tedy bude osud sudového vína?
Podle zákona se budu muset stát vinařem 
a od pravého vinaře si budu objednávat 
výrobu. Myslím, že sudové víno zanikne. 
Bude k dispozici jen čtyři měsíce v roce, 
protože je nebude možné dovážet, bude 
v obalech do dvaceti litrů, zvedne se jeho 
cena. Moravského sudového bude málo 
a vznikne velká poptávka, kterou nebude 
možné uspokojit. Za novou podobou 
zákona je přitom snaha velkých vinařství, 
aby prodala více vín, protože jim poklesly 
prodeje v řetězcích o 30 %. Všichni víme, 
že praktiky některých dovozců nejsou 

v pořádku, ale od toho jsou přece kon-
trolní orgány. Paradoxně já budu nyní 
jako jediný odpovědný za obsah, proto-
že pro kontrolní orgán budu výrobcem, 
a pokuta může být 5 až 50 milionů korun. 
Naštěstí se na stranu menších vinařů, 
kteří jsou zastupováni Vinařskou asoci-
ací ČR, postavila Agrární komora. 

Kolik vína se správně nalévá 
do skleničky?
Do třetiny, aby se vínem dalo zakroužit 
a šlo si vychutnat vůni. Když je nápoje 
přes půl sklenice nebo až nahoru, 
končí na rukávech. U nás naléváme 
i sudová vína do správných sklenic 
a dostanou tak jiné grády. Nespráv-
ným nalitím se bohužel poškozuje 
jak podnik, tak samotné víno.

Jak dlouho před podáváním nechat 
červené vydýchat?
Záleží na druhu vína, ale stačí půl 
hodina až hodina. Některá červená 
s animálními tóny mohou být ote-
vřená i tři hodiny, aby se vydýchala, 
jiným stačí dvacet minut. Vína vyšší 
kategorie je třeba vždy dekantovat, 
aby se objevil plný potenciál.

Jak správně víno uchovávat?
Ve vinotéce nastavené na správnou 
teplotu. Vína s korkovou zátkou 
musejí ležet. Jinak korek vysychá 
a víno se poškozuje. Pokud jsou 
někde vystavená vína, která stojí, 
navíc při pokojové teplotě, poznáte, 
že je něco špatně. Skladování v ře-
tězcích neřeším vůbec, ale někdy mě 
nesprávné skladování zarazí u pod-
niků, které jsou na víno zaměřené.

Jaký máte názor na šroubové 
uzávěry?
Je to bezvadná věc. Tyto uzávěry 
jsou primárně určené pro vína, která 
nejsou k archivaci a je vhodné je 
do dvou až do tří let vypít. Korek 
je v takovém případě zbytečný, 
protože víno nemá zrát. Pro víno 
na košt jsou šrouby ideální.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
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Ke vzniku první skutečné zmrzliny se váže 
hned několik verzí. Některé prameny ozna-
čují za vynálezce Mongoly, kteří připravovali 
ochucené nápoje z různých druhů mléka, 
které v chladném podnebí často mrzly. 
Návody na takto připravované pochoutky 
pak do Evropy přivezl cestovatel Marco Polo.
Podle jiných zdrojů však za zmrzlinu vděčí-
me Číňanům, od nichž recept převzali Arabo-
vé a Peršané. Dnes za zmrzlinovou velmoc 
považujeme Itálii, kde se ji naučili vyrábět 
právě od Arabů. Však také arabské slovo 
scherbet (sladký sníh) dalo vzniknout ital-
skému sorbetto, tedy sorbet. Arabové podle 
pramenů zmrzliny sladili spíše cukrem než 
ovocnými šťávami, dochucovali je růžovou 

vodou, sušeným ovocem a ořechy. Peršané 
si naopak ledovou pochoutku přelévali kon-
centráty z hroznů. Sníh si dokonce uchová-
vali ve speciálních podzemních komorách.

Led jen v zimě
V průběhu 16. století se se zmrzlinou 
seznamují také další evropské národy, 
nejdříve zejména příslušníci královského 
dvora v těchto zemích. Však si toto své 
výsadní postavení náležitě střežili – anglic-
ký král Karel I. vydával každý rok nemalé 
náklady, aby si zajistil mlčení kuchaře, 
který mu zmrzlinové hody připravoval. 
Francouzi za objev zmrzliny vděčí stylově 
lásce, konkrétně sňatku Kateřiny Medicej-

ské s francouzským králem Jindřichem II., 
neboť si s sebou do nové vlasti dovezla také 
recepty na své oblíbené ledové krémy.
Dostupnou pochoutkou pro širší vrstvy se 
začala zmrzlina stávat až v 19. století. Před 
vynálezem moderních mrazáků byla její 
výroba poměrně složitá – led byl během 
zimy vyřezáván ze zamrzlých jezer a rybníků 
a skladován v jámách v zemi či ve spe-
ciálních, slámou izolovaných domcích. 
Zmrzliny se v té době běžně na ulicích 
prodávaly ve skleněných mističkách, ze 
kterých se krémy vylizovaly. Nádobky 
se opakovaně používaly, což způsobo-
valo velké hygienické problémy, neboť 
s mytím se prodejci příliš neobtěžovali.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Osudy 
 ledové královny

Ač je to v dnešní 
přetechnizované době 
těžko pochopitelné, 
zmrzliny znali naši 
předkové mnohem dřív 
než mrazáky. Předchůdce 
ledové pochoutky měli 
v oblibě již obyvatelé 
starověkého Řecka. Nešlo 
o zmrzliny v pravém slova 
smyslu, ale spíš o sníh či 
led ochucený medem, 
vínem nebo ovocnými 
šťávami. Také si je 
nemohli dovolit všichni, 
dobývání zmrzliny bylo 
vlastně sportem – pro 
led se vydávali běžci 
na Olymp a při cestě 
zpět si ho předávali jako 
štafetu, aby ho donesli 
v co nejlepší kondici.

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Z nouze ctnost
První továrna na výrobu zmrzliny byla 
otevřena v polovině 19. století v Balti-
moru, kdy se mlékař Jakob Fussel pokusil 
oživit skomírající poptávku po smetaně 
právě výrobou zmrzliny. Velký nárůst 
však zaznamenala především v Londýně 
díky velké vlně italských přistěhovalců. 
Prodavačům zmrzliny se začalo přezdívat 
„hokey-pokey men“, neboť takto míst-
ním znělo jejich italské volání „Ecco un 
pocco“, tedy „Tady je kousek“. Přirozeně 
největší rozšíření mezi všechny sociální 
vrstvy zažila zmrzlina až ve 20. století, a to 
s rozmachem ledniček a mrazáků a jejich 
zařazením mezi běžnou domácí výbavu.

První oficiální stopa o zmrzlině za oceá-
nem pochází z poloviny 18. století, kde se 
brzy stala oblíbenou sladkostí. Pravidelně 
ji do svého jídelníčku zařazovali George 
Washington, Ben Franklin i Thomas Jeffer-
son. Jako pokrm na inauguračním plese ji 
údajně podával i prezident James Madison.
Na kornout si milovníci zmrzliny museli 
počkat až do začátku 20. století na Světovou 
výstavu v St. Louis. Tak jako za mnoho vyná-
lezů v celé lidské historii mohou i za objev 
kornoutku náhoda a nutnost improvizovat. 
Na výstavě prý jednomu prodejci zmrz-
liny došly papírové mističky, ve kterých 
mražené krémy prodával. U vedlejšího 

stánku se nacházel syrský prodejce vaflí, 
kterému vázly kšefty kvůli teplému počasí. 
Nabídl tedy zmrzlináři, že mu bude vyrábět 
zarolované vafle, ve kterých může zmrzlinu 
prodávat. Z nového nápadu se brzy stal hit, 
který začali kopírovat i ostatní prodejci.

Zmrzlina dnes
Základní přísadou pro výrobu zmrzliny je 
mléko, případně smetana. Dnes je však 
řada průmyslově produkovaných zmrzlin 
postavena spíše na tucích rostlinných (na-
příklad kokosovém, palmovém). Důvodem je 
zejména nižší cena a také lepší technologické 
možnosti. Rovněž vodové zmrzliny bývají 
„vylepšovány“ barvivy a aromaty, týká se to 
zejména těch, které jsou označo-
vány jako „s příchutí“, neboť ty 
zpravidla ovoce neobsahují 
vůbec. Pokud uvidíte barvy 
až příliš výrazné a jásavé, 
vězte, že ty zpravidla 
nejsou způsobeny vyšší 
dávkou ovoce, nýbrž 
právě přídatnými látka-
mi. Mezi hlavní 
konzumenty 
patří 

možná paradoxně severské národy – 
průměrný Seveřan sní ročně asi 10 litrů 
zmrzliny. My v tomto ohledu patříme mezi 
evropský průměr, každý Čech spořádá 
za rok průměrně 3 litry zmrzliny, tedy asi 
20 kusů. U nás patří k dlouhodobě nej-
oblíbenějším méně sladké druhy, z pří-
chutí vedou vanilková, ovocné (hlavně 
jahodová), čokoládová a tvarohová. 

Smetanová – vyrobena pouze z mléčné-
ho tuku, musí ho obsahovat nejméně 8 %.
Mléčná – obsahuje jen mléčný tuk, 
minimálně 2,5 %. Spadají sem například 
jogurtové nebo tvarohové krémy.
S rostlinným tukem – místo mléčného 
tuku se používá tuk rostlinný. Musí ho 
být nejméně 5 %.
Ovocná – nesmí se do ní přidávat žádný 
tuk. Ovoce musí být minimálně 15 %, 
v případě citrusů a exotických druhů 10 %.
Sorbet – je bez tuku, ovocné složky 
je nejméně 25 %, citrusů a exotického 
ovoce 15 %.
Vodová – neobsahuje žádný tuk, obsah 
ovoce není stanoven. Často místo něj 
obsahuje jen aroma a barviva.

ZMRZLINA PODLE 
ZÁKONA

Lidská vynalézavost se samozřejmě 
neomezuje jen na vanilkovou a čoko-
ládovou pochoutku. Po světě můžeme 
narazit na mnohem zvláštnější příchutě. 
Jen namátkou: příchuť foie gras a ka-
viáru, rybí, kandovaná slanina, černý 
sezam, mrkvová s kari, sladká kukuřice, 
baklava, humrová, prosciutto, trávová, 
wasabi, česneková.
Za zvláštními až bizarními druhy zmrzlin 
nemusíme putovat jen do exotických de-
stinací. Stačí, když si zajedeme do Stráže 
pod Ralskem. Ve zdejší zmrzlinárně 
můžete ochutnat příchuť marcipáno-
vou, anýzovou, kaštanovou, zázvorovou 
nebo marshmallow. Dospělí se mohou 
posílit slivovicovou, mojitovou, ginovou 
nebo pivní. Mezi úplné zvláštnosti patří 
štrúdlová, křenová, celerová, svíčková 
či „moravské uzené“. Nezapomínají zde 
ani na ty, kdo mají zdravotní omezení – 
diabetiky nebo celiaky.

JE LIBO RYBÍ NEBO 
SVÍČKOVOU?

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Kvalita potravin
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Je čas:
Co nejvíce do jídelníčku 
zařazovat bylinky, jichž je 
jarní příroda plná. 

Omezit alkohol, abychom 
odlehčili játrům, která v tomto 
období musíme posilovat.

Vyhýbat se velkému množství 
sacharidů a nahradit 
je bílkovinami. 
Hubneme do plavek!

Po dlouhé zimní pauze vyrazit 
na farmářské trhy.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Zaznamenal jsem, 
že se v budoucnu změní značení 
piva a tradiční název ležák se již 
používat nebude. 

Nová vyhláška o potravinách sice 
skutečně mění některá označení 
piva, ale nemusíte se obávat – o ležák 
nepřijdeme. Tradiční pivo plzeňského 
typu s 11 až 12 % stupňovitostí 
zůstane označeno jako ležák, vyhláška 
tak jen doplňuje, že musí jít o piva 
spodně kvašená. Piva o stupňovitosti 
7 až 10 % budou nadále výčepní. 
Novinkou ve vyhlášce je kategorie 
svrchně kvašených piv o 11 až 12 % 
stupňovitosti, která ponesou název 
„plná piva“. Jako „silná“ (dosud 
speciální) se budou nově označovat 
piva o síle 13 % a více.
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CO NAJDEME V KRABICI?
Vážená redakce,
všimla jsem si, že se v poslední době doslova roz-
trhnul pytel s nabídkou zasílání krabic s vybraný-
mi potravinami – prostě si zaplatíte předplatné 
a jednou za měsíc vám domů přijde bedna s pěti až 
deseti výrobky, které pro vás někdo vybral. Na jed-
nu stranu riskujete, že třeba polovinu z toho, co 
vám přijde, nemáte rádi a nikdy byste si nekoupi-
li. Na straně druhé si užijete moment překvapení 
a navíc můžete ochutnat potraviny, které v běž-
ných obchodech nenajdete, případně normálně 
ve vašich nákupních košících nekončí. 
Slyšela jsem, že v mnoha případech však není úplně 
o co stát a kvalita služeb tak asi bude, stejně jako 
ve všech ostatních oblastech, velmi rozdílná. Známá 
si zasílání předplatila na půl roku a teď mi každý mě-
síc pobaveně volá, jaké „poklady“ jí zase byly doru-
čeny. Za cenu 300 korun, což z mého pohledu není 
úplně málo, ji pravidelně čeká láhev piva, smetana 
do kávy, sáček s kořením, čokoládová tyčinka či bu-
jon do polévky. Prostě nic, nad čím by se měla roz-
plývat nebo z toho mít alespoň radost. 
Díky její zkušenosti by mě samotnou nikdy nena-
padlo si tuto službu pořídit, ale předplatné, které 
se jmenuje Zajíci v krabici, mi daroval Ježíšek k loň-
ským Vánocům. A musím říct, že mě naštěstí čekala 
příjemnější překvapení než moji známou – většinou 
potraviny, které jsou využívány v zahraničních ku-
chyních a které jsem doposud opomíjela. Zaujala 
mě však věc jiná: některé výrobky jsou očividně do-
váženy přímo ze zahraničí a zcela na nich chybí české 
složení, včetně alergenů, způsob skladování apod. 
Sama naštěstí žádná zdravotní omezení nemám, 
takže se k jejich použití asi odhodlám, ačkoli infor-
mace o složení bych samozřejmě přivítala. A to ne-
mluvím o těch, kdo musejí složení každého produktu 
důkladně studovat, neboť dodržují dietní opatření, 
ať již ze zdravotních důvodů, nebo dobrovolně.

Petra Neumannová, Praha

Odpověď redakce: 
Vážená paní Neumannová, 
kvalita jednotlivých služeb se samozřejmě může 
lišit, ale každý spotřebitel má možnost si vybrat, 
jaká nabídka mu vyhovuje. Všichni provozovate-
lé této služby však musejí dodržovat legislativní 
požadavky. A ty jsou v tomto ohledu jednoznačné: 
Obaly všech výrobků, které jsou určeny konečnému 
spotřebiteli v České republice, musejí být označeny 
v českém jazyce. Není nutné překládat obchodní ná-
zev potraviny a také údaje, které nejde jednoznačně 
vyjádřit v českém jazyce. Z toho vyplývá, že složení 
potraviny, způsob skladování a podobně, musíte 
na obale v češtině vždy najít. Pokud jde o výrobky ze 
zahraničí, je možné potřebné údaje uvést na štítek, 
který se na obal v cizím jazyce nalepí. Pokud se se-
tkáte s potravinami, které v českém jazyce označené 
nejsou, můžete na nedostatek upozornit prodávají-
cího nebo dát podnět ke kontrole, v tomto případě 
Státní zemědělské a potravinářské inspekci.

Bylinka měsíce

Vytrvalá, jednoletá rostlina dorůstá až 
70 centimetrů. Původ má v jihovýchodní 
Evropě, ale rychle zdomácněla i u nás. 
Kerblík raději nesbírejte ve volné přírodě, 
je lehce zaměnitelný za jedovaté rostliny. 
Bylinka má nasládlou chuť a po anýzu 
vonící listy se hodí do smetanových 
omáček, polévek, dušených hub 
a salátů. Společně s estragonem, 
pažitkou a petrželkou tvoří svazek známý 
pod názvem fines herbes, využívaný 
do zálivek a rybích pokrmů. Kromě listů 
jsou využívány i kořeny, které se přidávají 
do salátů. Nejlepší je v čerstvém stavu, 
pokud kerblík chcete přidat do vařeného 
pokrmu, učiňte tak až ke konci vaření.

Kerblík třebule

čtenářská dvoustrana

Březen
Napsali jste nám na FB

 Svět potravin: Znáte 
mačkané bramborové 
knedlíky?

Neznám, ale včera jsem se o nich dočetla 
v časopise a dneska bude vepřové se 
zelím a ty vaše kuličky.

Svět potravin: Přišli jste na chuť 
ciderů? Máte nějakou oblíbenou 
značku?

Bohužel chuťově jsou české cidery stále 
pozadu za třeba severoitalskými. A vět-
šina na trhu je obsazena průmyslovými 
výrobky nevalné kvality.

Svět potravin: Stát uzná papedu, 
mátu a jiná exotická koření. Chce 
tak zabránit šizení. Nová vyhláška 
mimo jiné jednoznačně přikazuje, že 
má výrobek chutnat pouze po těch 
přísadách, které jsou uvedeny na jeho 
obalu. Pokud kontroloři odhalí opak, 
bude výrobci hrozit pokuta.

To by mělo platit nejen o koření. Pak by 
polovina potravin neměla umělou chuť 
plnou náhražek.
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čtenářská dvoustrana

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Stravování 
na cestách
Nové trendy 
v gastronomii
Jak na vysoký 
krevní tlak
Stezka pro milovníky 
bylin Nové číslo časopisu  

Svět potravin vychází 25. dubna

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

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

- předplatné za 348 Kč + dárek (kniha v hodnotě 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

Na Letenském náměstí v Praze stávalo, pro 
mě odnepaměti, tržiště, kterému se říkalo 
prostě Trh. Prodávali tam, snad ve dvou 
desítkách kójí rozlehlé dřevěné přízemní 
stavby, jistě stále více prolezlé červotočem, 
ovoce a zeleninu. Trh byl pro nás, Leteňáky, 
jedním z nejpopulárnějších a nejdůležitěj-
ších míst. Byl to pojem stejně výmluvný jako 
například Václavák pro celou Prahu.
S Trhem mám spojeno několik zážitků z dět-
ství. Ještě patrně v předškolním věku jsem 
se tam dopustil krádeže. Z hromady čerstvě 
natrhaných švestek ležících na pultě jsem 
jednu, když se nikdo nedíval, vzal a ve vhod-
né chvíli nepozorovaně snědl. Byla sladká 
a teplá, prohřátá pozdním letním sluncem. 
Anebo to bylo tím, že jsem ji předtím dlouho 
držel v dlani. Chutnala mi ale tak, jako snad 
nikdy nic jiného předtím.
Roky plynuly, prodavači a prodavačky sesy-
chali, byli pořád vrásčitější, jak stárli. V zimě 
jim z ustřižených pletených rukavic koukaly 
červené prsty se stále deformovanějšími 
klouby. Jedné takové staré paní, co vypada-
la ze všech nejubožeji a mívala u nosu kapič-
ku, mi bylo líto. Nakupoval jsem u ní často, 

protože byla milá a ještě se uměla za pultem 
otáčet. Jednou jsem někde v Praze přecházel 
přes ulici. Před očima mi projelo několik aut 
a v jednom z nich, úplně novém, seděla tato 
babička za volantem. Vůbec nevypadala 
uboze a myslím, že neměla ani tu kapičku 
u nosu. V té rychlosti jsem si toho ale nemohl 
dost dobře všimnout.
Pak na místě letenského Trhu, který k naší 
velké lítosti, ale jistě i k zoufalství velice 
početné komunity zdejších potkanů, žijících 
zde po mnoho generací, byla nějakou dobu 
prodejna Kroupa a Gedeon. Neznal jsem ani 
Kroupu, ani Gedeona, jen jsem tam občas 
chodil nakupovat. Jednou jsem si tam koupil 
sáček zmrazených malých mořských rybiček, 
grundlí, na fritování. Stálo na něm: Friture 
d'eperlans spiering, Bruggy, Belgium. A vel-
kým výrazným písmem 1 kg. U pokladny byla 
asi dvacetiletá dívka. Prsty svých rukou ne-
měla v ustřižených rukavicích, nýbrž ve zla-
tých prstenech, a jednala arogantně. Patrně 
jsem ji iritoval, stejně jako ostatní zákazníci, 
nejen svou přítomností, ale i existencí.
„Kolik to váží? Proč jste si to nenechal zvá-
žit?“ vyštěkla nadvakrát.

„Jak vidíte, zvážené to je. Od výrobce. A pří-
mo ocejchované. Jeden kilogram, vidíte?“ 
protestoval jsem.
Ignorujíc mě, vydala se i s mými rybička-
mi s dotčeným výrazem k váze. Zároveň 
se však v její tváři zračilo očekávání 
triumfu. Ten se také dostavil. Po převá-
žení mi řekla, že musím zaplatit o osm 
korun víc, protože balíček je o osmdesát 
gramů těžší. Odmítl jsem připlatit, i kdyby 
vážil víc o osmdesát metráků, protože oni 
jej koupili také jako jeden kilogram. Ona 
však byla neoblomná. A na znamení své 
(ne)trpělivosti začala špičkami předlou-
hých nalakovaných nehtů s obtisky ťukat 
do misky na peníze. Mělo to znamenat, že 
si, než vyměknu, počká. Ale že to zároveň 
nesmí trvat moc dlouho.
Dopadlo to pro mě dobře, ale až když jsem 
si nechal přivolat vedoucího. Pochopil jsem 
však, bylo to asi tři roky po listopadu 89, že 
tu zákazník, a nejen v místech, kde stával 
letenský Trh, ještě dlouho nebude pánem.
Tenkrát bych však rozhodně nevěřil, že to 
bude platit ještě o další téměř čtvrtstoletí 
později. 

Na letenském trhu
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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