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Zdravý 
hamburger? 
 Existuje!

Jak na roastbeef:  
 rozbourali jsme půlku býka

Na stopě jídla 
ve vlaku 
i v letadle

Hypertenze  
k nižšímu tlaku se jednoduše 
musíte projíst

Kateřina Neumannová:  
Česká kuchyně je dobrá, 
když není denně na talíři.
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Česká farma zákazníkům garantuje, že se 
k nim dostává pouze ovoce a zelenina, 
na které jsou chuťově zvyklí, protože je 
vypěstované v našich podmínkách. Další 
výhodou je, že české ovoce a zelenina je 
primárně nakupováno napřímo od produ-
centů, aby cesta na pulty byla co nejkratší 
a tím byla zaručena maximální čerstvost. 

BILLA navíc velmi dbá na kvalitu dodávaného 
sortimentu, jak přibližuje Juraj Beník, Senior Ca-
tegory Manager pro sortiment ovoce a zeleniny: 
„Garantem původu jsou certifikáty a prohlášení 

o shodě, dále ochranné známky SISPO a IPZ. 
Pro značku Česká farma se snažíme primárně 
vybírat dodavatele s těmito ochrannými znám-
kami, jejichž loga najdete i na některých oba-
lech. U výrobce provádíme rovněž kontrolu do-
kladů, což podporuje legislativa EU a ČR, která 
nařizuje jasnou dosledovatelnost produkce.“ 

SISPO a IPZ představují ochranné známky pro 
českou produkci vysoké kvality. Při pěstova-
ní takového ovoce a zeleniny se minimálně 
používají pesticidy a umělá hnojiva. Proti 
škůdcům se přednostně nasazuje biologická 
ochrana (draví roztoči, ptactvo, slunéčka) 
a nezávadnost ovoce a zeleniny je potvrzo-
vána laboratorními rozbory. Tyto certifikáty 
zaručují, že se k zákazníkovi pod značkou 
Česká farma dostává ovoce a zelenina 
chutnější, zdravější, bezpečnější, šetrnější 
k životnímu prostředí, nezaměnitelná, pod 
trvalým dohledem a za přijatelnou cenu.

„Je škoda, že domácí produkce ovoce a ze-
leniny je zatím poměrně omezená. Zákazníci 
totiž vyhledávají chutě, na které jsou zvyklí, 
například české meruňky chutnají obzvláště 
dobře a  jsou výrazně aromatické, zatímco 
dovozové meruňky chuťově výrazně zaostá-
vají za těmi českými,“ uvádí Juraj Beník.

Ovšem i v této oblasti BILLA posouvá 
hranice. Tím, že dodavatelům garantuje 
odbyt ve svých prodejnách, jim dává jistotu 
a povzbuzuje je k investicím do modernizace 
metod pěstování, třídění, balení a sklado-
vání. V poslední době tak v České republice 
nacházíme řadu pěstitelů a producentů 
ovoce a zeleniny, kteří pozvedli postup pěs-
tování a zpracování zemědělských produktů 
na vysokou evropskou úroveň. Podobné 
kroky však vyžadují nemalé investice. 

Velkou inspirací může být společnost Český 
chřest. Český chřest, proslulý Böhmischer 
Spargel, byl ve světě vždy pojmem a známkou 
té nejvyšší kvality. Ještě začátkem minulého 
století se chřest běžně pěstoval a jako vítaná 
pochoutka zásoboval císařský dvůr ve Vídni. 
S nástupem kolektivizace bylo pěstování  
chřestu na dlouhá léta zapomenuté, protože 
chřest byl považován za buržoazní přežitek. 
Na slavná léta českého chřestu navazují 
současní pěstitelé a snaží se překlenout 
propast mezi minulostí a současností. Záměr 
společnosti Český chřest je zřejmý – vrátit 
slávu českému chřestu a dostat tuto lahůd-
kovou zeleninu do českých kuchyní. I díky 
spolupráci s BILLOU, v jejíž obchodech se  
v sezóně čerstvý chřest prodává, se tento 
úmysl daří realizovat. Sen by ale bylo jen těžké 
realizovat bez investice do moderní třídicí 
linky, kterou společnost vybudovala ve svém 
areálu v Hostýně na Mělnicku. Její techno-
logie dokáže roztřídit chřest do 25 kategorií. 
Nejlepší kategorie stejně dlouhých a rovných 
tyček se zaváží do restaurací a také do BILLY.

V současné době BILLA pod Českou farmou 
nabízí 58 sezónních položek. „Upřednostňová-
ním domácích produktů ekonomicky podporu-
jeme domácí producenty. V některých zemích, 
například v Rakousku to zákazníci již pochopili 
a jsou hrdí na to, že kupují a upřednostňují 
domácí produkci, i když je o něco dražší než pro-
dukce z dovozu. Neměli bychom zapomínat ani 
na to, že zemědělství je velice silný krajinotvor-
ný prvek. Na ovocné sady v krajině je přece 
nádherný pohled!“ uzavírá téma Juraj Beník. 

Rajče brioso, brambory lahůdkové, 
fazole zelené, cibule červená, cibule 
bílá, dýně mexická, dýně máslová, rybíz, 
angrešt, višně.

Chystané novinky v BILLE 
pod Českou farmou
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Chlouba českých 
pěstitelů v BILLE
Česká farma je privátní řadou ovoce a zeleniny 
v prodejnách BILLA. Společnost BILLA ji založila již 
před šesti lety, aby zákazníkům zaručila ryze českou 
produkci od domácích pěstitelů.



Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

Správná odpověď byla a) Vy rozhodujete, my pomáháme
 
Na dárek se mohou těšit:

Věra Břízová, Havlíčkův Brod 
Jana Sluková, Liberec 25 
Jaroslav Zvoníček, Štítná nad Vláří

editorial

Nenechte si ujít

Nové potraviny 
v našich obchodech

Dobré rady 
v naší online poradně

Výsledky všech  
testů potravin

více na www.svetpotravin.cz

Pro ty, kteří si objednají předplatné časopisu 
Svět potravin, máme  připravený  atraktivní 
dárek podle vlastního výběru. Na webových 
stránkách najdete objednávkový formulář, 
dárkový poukaz i nabídku dárků, ze které si 
můžete vybrat ten, který vás nejvíc potěší.

Časopis Svět potravin si můžete koupit v síti 
prodejen Relay, v dalších 
trafikách i na vybraných 
poštách. Konkrétní seznam 

najdete na našich webových stránkách  
www.svetpotravin.cz.

Jak jíst zdravě, chutně i hospodárně, 
případně i alternativně a dietně. To jsou 
jen některá z mnoha témat, o kterých se 
dočtete v časopise Svět potravin i na našem 
webu. Najdete i rady jaké potraviny volit, 
abyste se vyhnuli zdravotním problémům.

Ministerstvo zemědělství přichází s finanční 
podporou neziskovým organizacím, které 
se zabývají zemědělstvím a příbuznými 
obory. Ze svého rozpočtu rozdělí  64 milionů 
korun. Po posouzení všech přihlášených 
141 projektů dostane podporu 53 z nich.

S novým jarem se snažíme obměňovat náš 
jídelníček, vybírat lehká zeleninová jídla, 
netučné maso a ryby. Na našich webových 
stránkách najdete řadu tipů a receptů jak 
a z jakých surovin připravit jídla, která 
budou plná vitaminů.

Časopis Svět potravin má i svůj 
facebook. Pokud se stanete naším 
fanouškem, získáte sezónní tipy 

na nové potraviny i výsledky odborných testů. 
Můžete nám také napsat náměty na testová-
ní potravin, podělit se s námi o zkušenosti 
s nákupem potravin a přidávat komentáře 
k aktuálním událostem.

Najdete na webu
www.svetpotravin.cz

Jeden z nejvýznamnějších spisovatelů 19. století Honoré de Balzac 
v době své největší slávy prohlásil, že je-li vůbec něco smutnějšího 
než zneuznaný génius, je to nepochopený žaludek. Nejsme 
titul, který vám má primárně udávat výživové rady 
a zabředávat do kalorických tabulek, zato žaludku, myslím 
si, rozumíme opravdu dobře.  A dokonce si dovolím tvrdit, 
že i žaludek toho nejpřísnějšího „výživáře“ s námi musí 
souhlasit, že do něj má mít namířeno pouze to, co projde 
přes prověrky kvality, čerstvosti a skvělé chuti. Bohužel často 
zjišťujeme, že potraviny, které nemají ani náznaky těchto 
hodnot, stále končí v nákupních košíkách mnoha lidí. 
Podle dat z průzkumů, které pravidelně sledujeme, víme, že pro lidi 
už není cena rozhodující kritérium (prý si vybíráme zlatý střed, kde 
očekáváme kvalitu), ale občas právě ve zlatém středu nacházíme „problémové“ výrobky. 
A vůbec celý tento způsob odsouvá na druhou kolej to nejlevnější, což je ale v mnoha 
případech to nejlepší. Vy, co nás čtete pravidelně, určitě víte, že nejde o výjimku, kdy se nám 
to při testech, ať redakčních senzorických nebo laboratorních, potvrdilo. No, a abychom vás 
zbytečně nepřekvapovali, test vajíčkových pomazánek, na které jsme si po velikonočním čase 
posvítili, nám opět potvrdil, že cena někdy nehraje prim. 
Důležitý je hlavně obsah. A dívat se na údaje na etiketě se vyplatí daleko víc, než hledět 
na čísla v cenovkách. 
Jenže. Co zase potom, když se chcete najíst mimo domov a nevíte, jaké je složení 
jednotlivých surovin vybraného jídla? Musíte se opravdu spolehnout jen na kuchaře 
restaurace a na to, že objednává kvalitní suroviny nebo máte šanci odhalit šizení podle 
toho, co vám říkají chuťové pohárky? Tak například po přečtení tohoto čísla už budete 
vědět, kdy vrátit kus hovězího nebo třeba proč neohrnovat nos nad každým burgerem, 
který uvidíte v nabídce. A dočtete se i to, proč nejíst na nádraží, ale raději až ve vlaku, nebo 
kam si zajít na jídlo na letišti, aby vám nepřistál spíš jen smutný pohled do peněženky. 
Rozhodně tentokrát nemůžete vynechat dobrodružství v kuchyni. A koneckonců zajímavý 
pohled „do talíře“ může nabídnout i lyžařka Kateřina Neumannová.

Vítejte u květnového čísla 
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupce šéfredaktora

Konečně se můžete těšit z jarního počasí a z nadcházející grilovací 
a salátové sezóny. V tomto období vaše chuťové pohárky jistě potěší 
různé zeleninové saláty, které můžete zpestřit přidáním grilovaného 
či jinak upraveného masa. Ať už zvolíte známý Caesar salát nebo dáte 
přednost jiné variantě, potěší dressingy z prémiové řady Tesco finest*, 
které jsou dostupné v obchodech Tesco po celé České republice. 

Kompletní sadu dressingů vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz 
zašlou správnou odpověď na otázku:

Jak se jmenuje služba společnosti Tesco, kterou společnost Tesco 
spustila v roce 2012 jako první v České republice a umožňuje 
nákupy potravin přes internet?

a) Potraviny off-line b) Potraviny on-line c) Potraviny in-line

Soutěžte s obchody Tesco

www.svetpotravin.cz 3
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Přečtěte si
S kuchařem kolem světa
Sympatický francouzský ku-
chař Fred Chesneau provádí 
čtenáře světem cizokrajných 
až exotických chutí. A nespo-
kojí se jen tak s ledačím, hle-
dá výjimečnosti gastrono-
mie, přípravy jídel a surovin, 
z nichž se vaří. I v těch ne-
jexotičtějších zemích dokáže 
objevit přesně to pravé pro 
mlsný jazýček. Gurmánské-
ho čtenáře zavede do dale-
kého Japonska, okusí i spe-
ciality z Maroka nebo Bali, 
zastaví se ve Španělsku nebo 
Dánsku. Opravdový gurmán Fred Chesneau, kterého známe 
z francouzského stejnojmenného televizního pořadu, před-
stavuje ve své poutavé knize suroviny, z nichž se v navštívené 
zemi vaří. Vydalo nakladatelství XYZ, cena 399 Kč.

České bezlepkové pečení
I život bez lepku může být 
plný lákavých sladkých 
dortíků, vdolečků, sušenek, 
ale i pizzy, slaného lístkové-
ho pečiva a dalších dobrot 
upečených z mouky. Recep-
ty v této knize vycházejí ze 
zvyklostí a tradic normální 
české rodiny během celé-
ho roku, včetně klasických 
svátků jako jsou Vánoce 
a Velikonoce. Připraveny 
jsou zásadně z bezlepko-
vých surovin a některé počí-
tají také s dalšími alergiemi. 
Autorka je maminkou pěti dětí, pro něž už více než dvacet 
let připravuje bezlepkovou stravu. Knížka vychází ve vyda-
vatelství CPRESS, cena 249 Kč.

Zhubněte jednou pro vždy 2
Hned v úvodu autorka 
knížky Antónie Mačingová 
říká, že nejde o dietu, ale 
o filozofii. Zhubnout totiž 
neznamená trpět, ani držet 
své tělo na dietě proti jeho 
vůli. Zhubnout znamená 
změnit své myšlenkové 
pochody. V knize najdete 
skvěle vysvětlený princip 
přechodu od běžné konzu-
mace ke stravování, které 
je tělu správné a prospěšné. 
Na příběhu Simony, žačky 
Antónie Mačingové, uvidíte 
výsledky tohoto způsobu stravování v praxi. Budete svědky 
proměny jejího těla a také toho, jak se změnila v kreativní 
mladou ženu díky tomu, že se zbavila zděděných i získaných 
návyků. Pochopila totiž, že jedinou překážkou, která nám 
brání být spokojenými a šťastnými lidmi, jsme my sami. Vy-
dává RUSSO, cena 299 Kč.
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Prague Food Festival 27. až 29. května
Prague Food Festival je svátek jídla, který už má 
v Čechách dlouholetou tradici. Jeho jubilejní X. 
ročník nabídne v Královské zahradě Pražského 
hradu ochutnávky jídel nejlepších restaurací, 
jejichž delikatesy budou spárovány s vínem, pivem 
i nealkoholickými nápoji. Návštěvníci budou také 
degustovat pokrmy a nápoje, které jim připomenou 
14. Století a dobu Karla IV.

zapište si do diáře

Slavnosti M. D. Rettigové 20. až 22. května
Městské gastroslavnosti k poctě největší 
z litomyšlských žen jsou inspirovány zejména jejím 
přístupem. Jak známo, hospodyňky učila, aby 
ve vaření nepodléhaly stereotypu, naopak, aby 
experimentovaly, radovaly se z pečlivého servírování 
a vaření se stalo jejich zálibou. Pokud si jste jisti, že 
mezi ně patříte a že vaše svíčková je nejlepší na světě, 
pak ji uvařte a přineste na litomyšlské náměstí.

Nedělní odpoledne můžete prožít s dětmi 
na otevřené terase v Letnici. Organizátoři 
slibují, že se o přípravu grilovaných jídel 
postarají, jen je třeba si přinést vlastní 
produkty. A nezůstane jen u grilovaných 
mas a zeleniny, k dispozici bude i další 
občerstvení, samozřejmě káva a čaj, také 
Marlenka, slané i sladké pečivo. Pro děti 
jsou přichystané hry a soutěže.

Rodinné grilování 15. května

13. - 14. květnaValtické vinné trhy
Ve státním zámku Valtice se uskuteční vinařská akce, která 
ani za 49 let nezestárla. Tuto tradiční celostátní soutěž vín 
v České republice s mezinárodní účastí pořádá Společnost 
Valtické vinné trhy spolu se Střední vinařskou školou Valtice. 
Až 150 vinařských firem každoročně přiveze do soutěžního klání 
téměř tisícovku lahví vín, která hodnotí profesionální degustátoři. 
Nejlépe oceněná vína získávají zlaté, stříbrné a bronzové medaile 
a diplomy. Akce je i pro veřejnost, vstupné 100 Kč.

Plzeňský Fresh festival 20. až 22. května
Gurmánský festival dobrého jídla a pití 
představí vynikající šéfkuchaře, návštěvníci 
ochutnají jedinečné speciality z celého 
světa, které si běžně doma určitě neuvaří. 
V areálu parku za Obchodním centrem 
Plzeň Plaza, nebudou chybět ani prezentace 
vinařství, soutěžní přehlídka TOP restaurací, 
pivovarů a zážitková gastronomie.

Brunch na lodi 29. května
Během devadesátiminutové plavby centrem 
Prahy s výhledem na historické památky 
města vás posádka pohostí kapitánským 
brunchem. Výběr bude bohatý z teplé i studené 
kuchyně, neméně bohatě bude zásobený i bar 
s alko i nealko nápoji. Po skvělém jídle bude 
následovat komentovaná procházka po Kampě.

www.svetpotravin.cz 5



Není balzamico jako balzamico
Nové balzamikové krémy s hustou konzistencí 
a netradičními příchutěmi okouzlí zejména 
příznivce grilování, kteří se už nemohou 
dočkat, až škrtnou pod kotlem. Chilli a BBQ 
krémy dokonale podtrhnou chuť marinád 
a omáček k masům a hostina nebude mít 
chybu. Navíc v jedné lžíci balzamikového 
krému je obsaženo pouhých 13 kalorií a žádný 
tuk. Nabízí Kalamáta Papadimitriou, 250ml 
za 99,90 Kč.

Něco pro miminka
Pokud je třeba přikrmovat, lze sáhnout po Amilk Bifodo. Obsahuje 
zdraví prospěšné vitaminy A, D a železo, které přispívají k normální 
funkci imunitního systému, navíc obsahuje i porci vitaminů skupiny 
B. Železo z tohoto mléka se skvěle vstřebává a mléko je bez kovové 

pachuti či zápachu. Speciální forma 
navíc brání oxidaci železa, které by ji-
nak mohlo inaktivovat některé vitami-
ny a mastné kyseliny. Amilk Bifido je 
jedním z mála dětských mlék obsahují-
cí bifidobacterium lactism, tedy formu 
probiotik. Kromě toho tento produkt 
obsahuje ještě nukleotidy dodávající 
energii buňkám a DHA přispívající k vý-
voji zraku. V lékárnách Dr. Max se Amilk 
Bifido (600 g) se prodává za 269 Kč.

Svět coly naruby
Chuťové přednosti Bittersweet nejlépe vyniknou, když je dobře 
vychlazený, stačí přidat limetku nebo citrón. Tento nealkoholický 
bezkofeinový nápoj je bez chemických přísad a umělých barviv. 

Jeho hořčiny podporují trávicí procesy, chmel 
uklidňuje a má protibakteriální účinky. Díky 
přítomnosti látek hořké chuti je úspěšně 
využíván jako stimulant chuti a při poruchách 
trávení. Bittersweet neobsahuje alkohol, 
a tak mohou tento nápoj pít také řidiči, 

těhotné a kojící ženy. Nápoj je slazen přírodním 
sladidlem stévií, která navíc brání 

tvorbě zubního kazu a je 
vhodná pro diabetiky. 

Bittersweet prodává Billa, 
dvojbalení za 59 Kč.

Hit sezóny – pastrami
Pastrami z vyhlášeného lahůdkářství Sváček je připravené z hově-
zího hrudí domácího chovu na Vysočině. Co předchází tomu než 
se do něj zakousnete? Maso se bez kosti nejprve nasolí a v láku 
spolu s třtinovým cukrem, koriandrem a skořicí odpočívá tři týd-

ny. Poté se obalí v krustě z pepře a koriandru, dále se 
dvanáct hodin pomalu peče a úplně nakonec zvol-

na vyudí. Tato delikatesa se podává buď studená 
jako sendvič nebo teplá jako hamburger. Lahůd-

kářství a bistro Sváček, studené hovězí pastra-
mi malé stojí 89 Kč (100g masa) / velké 129 Kč 
(150g masa) a teplé hovězí pastrami 139 Kč.

Vína pro ženy
Vinařství Freixenet představuje speciální edici, 
za níž stojí charismatická enoložka Glorie Co-
llell, která při skladbě dbala na specifické po-
třeby představitelek něžného pohlaví. Jedná 
se o příjemná, moderní vína vhodná k posezení 
s přáteli. Za všechny představme alespoň červe-
né cuvée Freixenet MiaTinto. Okouzlí příjemně 
ovocnou vůní s harmonicky zakomponovaný-
mi náznaky pepře, zralého bobulovitého ovoce 
a hořké belgické čokolády. Global Wines, Frei-
xenet Mia, od 109 Kč.

Chutná snídaně či svačinka
Mléčné výrobky bývají snadno stravitelné, a přitom dodávají tělu 
potřebnou energii. Navíc obsahují zdraví prospěšné látky a kladně 
ovlivňují mikroflóru. Milovníci lehkých snídaní či svačin zaplesají, pro-

tože mohou vybírat z dalších příchutí dezertů Swee-
tello, a to citronové a jahodové. Výrobek zasytí 
sám o sobě, ale můžete ho vyšperkovat oříšky, 
ovesnými vločkami či slunečnicovými semínky. 
Z těchto sladkých dobrot budou nadšení i ti nej-
menší strávníci a koneckonců i maminky, které 

mají tím pádem o přípravu něčeho na zub vysta-
ráno nato tata. Lidl, Sweetello, 150g, 19,90 Kč.

Řezaný kozel
Kozel Řezaný 11 z velkopopovického pivovaru v sobě 
ukrývá vyváženou kombinaci světlého a tmavého spod-
ně kvašeného ležáku. Díky poctivé práci sládků si může-
te nově dopřát sladovou, jemně hořkou chuť světlého 
piva a karamelové tóny piva černého v perfektním 
poměru v jedné láhvi. Při přípravě tohoto oblíbeného 
moku bylo cílem sládků nechat vyniknout charaktery 
obou ležáků tak, aby ani jeden z nich nedominoval. Ko-
zel Řezaný 11 tak v sobě snoubí hlavní chuťové charak-
teristiky obou piv, které se vzájemně příjemně doplňují. 
Velkopopovický Kozel Řezaný 11 stojí 12,90 Kč.

novinky na trhu
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Proč nevařit jinak
Díky alternativám, které nabízí Alpro, se 
opravdu dá vařit chutně, a přitom zdravě. 
Například rýžovou smetanu do vaření vy-
užijete jak při přípravě asijských pokrmů, 
tak při zjemnění polévek, ostatně perfektně 
si rozumí také s omáčkami. Stoprocentně 
rostlinné složení ocení také alergici. S rýžo-
vou smetanou se pracuje stejně jako s kla-
sickou. Alpro navíc přichystalo pro inspiraci 
řadu zajímavých receptů. Alpro, Rice Cuisi-
ne, 250ml, 34,90 Kč.

www.svetpotravin.cz6
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Díky Vinobusu, který brázdí Znojemsko, poznají návštěvníci jihomoravské vinařské oblasti 
výjimečná místa, vinné sklípky, různá vinařství, prohlédnou si vinice, sklepní uličky, pokochají 
se přírodou Národního parku Podyjí, navštíví i Loucký klášter. Vinobus vyjíždějící z centra 
Znojma má před sebou trasu dlouhou 66 kilometrů s patnácti zastávkami. Výhodou je, že 
cestovatelé mohou kdekoliv vystoupit, projít si místo, které se jim zalíbilo, ochutnat vína 
a počkat na další spoj, případně se dál vydat po některé z cest na kole nebo pěšky. Autobus 
s kapacitou 32 míst a přívěsem na 20 kol se na cestu vydává třikrát denně.

Vinobus VOC Znojmo

V Dolní Kounici provází Svatogothardské vinařské slavnosti přehlídka vín z okolních vinařských 
obcí a krajové gastronomické speciality. Neobejdou se samozřejmě ani bez cimbálové muziky 
Aleše Smutného a pěveckého mužáckého sboru, k degustaci je připraveno přes tři sta bílých, 
růžových i červených vzorků od více než stovky vinařů. Gurmáni, kterých se vždy najde dost, 
se mohou těšit na bohaté občerstvení. Součástí slavností bude také velmi dobře zásobené 
farmářské tržiště, bude postaráno take o zábavu malých návštěvníků.

Svatogothardské vinařské slavnosti

V rámci tradičního, letos už 23. ročníku mezinárodní soutěže Grand Prix Vinex, 
každoroční mezinárodní soutěže vín, se v Galerii pavilonu B na brněnském 
výstavišti uskuteční také veřejná ochutnávka vín. Na této prestižní soutěži se 
představují nejkvalitnější vína evropských i světových značek, která hodnotí 
nejlepší profesionálové z oboru. K ochutnávání si budou moci návštěvníci 
výstaviště vybírat ze 400 druhů nejlepších vín, která v soutěži porota ohodnotila 
osmdesáti a více body.

Grand Prix Vinex
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co se kde děje

Všichni milovníci chřestu se své oblíbené pochoutky dočkají už co nevidět, 
a to už v sobotu 7. května. A to v místě, kde se pěstuje, tedy v Hostíně 
u Vojkovic. Nejenže si ho budou moci labužníci koupit, ale potěší je jistě 
i chřestové speciality v mnoha variacích, soutěže v pojídání chřestu 
či ukázky jeho pěstování. Ochutnáte například chřestový krém, chřest 
s rannými bramborami a holandskou omáčkou, variace zdravých a chutných 
chřestových salátů, ale i odvážnější kreace jako je například syrový chřest 
s jahodami nebo nivou.

Chřestové slavnosti v Hostíně u Vojkovic

Každou středu, čtvrtek a pátek připravuje šéfkuchař Otakar Humpl jedinečné 
degustační večery. Ve středu své fantazii neklade žádné meze, ve čtvrtek počítá 
s grilováním a v pátek obvykle podává ryby. Při přípravě jídel s oblibou používá 
metodu sous vide, při níž se potraviny připravují ve vzduchotěsném obalu ve vodní 
lázni. Připravit se tak dá jakékoliv maso, ryby, zelenina, ale i ovoce. Každá surovina 
se pošíruje po různě dlouhou dobu, často až 72 hodin. Teplota je při tomto procesu 
nižší než bod varu. Díky tomu si potraviny zachovají přirozenou chuť, šťávu a texturu. 
Stačí pak jen kousek másla, čerstvých bylinek a špetka soli na dochucení.

Degustace v holešovickém Portu

www.svetpotravin.cz 7



www.svetpotravin.cz8

potravinová policie

Kdo si dneska připraví jídlo na cestu? Je nás málo – zkrátka na to není čas, a tak 
jsme odkázáni na nabídku na nádražích, benzinkách, jídelního vozu ve vlaku nebo 
na stravu v letadle. A všechno dohromady má jedno společné – hledáme kvalitu. 
Protože a jak je známo, zejména při cestování hraje lehce stravitelné a po všech 
stránkách dobré jídlo hlavní roli. Tomu, co dáváme do úst na takových místech, 
jsme se trochu podívali na zoubek. A zcela přirozeně (a jako všude), narazili jsme 
na klady a zápory. Obecně nás čekalo ale spíš příjemné zjištění, že máme možnost 
volby a že najíst se dobře, zdravě a chutně, v místech, kde se ctí normy, to se při 
trošce pozornosti a zkušeností dá i na cestách.

Na stopě jídlu  
 ve vlaku 
 i v letadle
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To, že každá cesta si z mnoha důvodů 
žádá opravdu kvalitní potraviny a nápoje, 
je snad samozřejmé. Už jen proto, aby-
chom začátek cesty netrávili nevolností 
nebo pocity těžkosti. Dlouhou dobu se 
nad kvalitou občerstvení, které na ces-
tách potkáte, spekuluje a případů, kdy 
byla některá bistra zavřena pro nedodr-
žení základních hygienických norem, či 
byly uloženy vysoké pokuty některým 
nádražním restauracím, je také pár. 
Česká státní zemědělská a potravinářská 
inspekce a hygienické stanice každoročně 
zvyšují s pomyslným startem cestovatelské 
sezóny kontroly a jak uvedl sám Mgr. Pavel 

Kopřiva, tiskový mluvčí Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce (dále ČZPI), 
situace není všude úplně dokonalá. „Při po-
sledních kontrolách inspektoři konstatovali 
porušení zákona u více než třetiny kontrol. 
V řadě případů se jednalo o porušení před-
pisů svědčících o naprosté neznalosti i těch 
nejzákladnějších povinností požadovaných 
potravinovým právem ze strany některých 
provozovatelů restaurací.“ A protože i my 
hodně cestujeme, měli jsme možnost zhod-
notit hned šest českých nádraží. No a jak 
to vidíme? Někde vůbec ne černě, jinde ani 
trochu bíle – takže symbolicky i poznatky 
z cest vám tu popíšeme „černé na bílém“.

Musíme (ne)souhlasit
Konkrétně se jednalo o hlavní nádraží 
v Praze a Brně, nádraží v Ústí nad Labem, 
Přerově, Pardubicích a v Olomouci. Do jisté 
míry bohužel musíme souhlasit s vyjádře-
ním ČZPI, že je nutné kontrolovat 

potravinová policie

Na cestách není vhodné konzumovat 
syrové potraviny a výrobky 
z nepasterovaného mléka. Bezpečné 
jsou vařené pokrmy, které dostaneme 
ještě horké, ovoce a zeleninu bychom 
si měli sami oloupat. Nakrájené ovoce 
a zelenina totiž mohou být umyté 
v kontaminované vodě. Je dobré 
myslet i na to, že nabízené rozbalené 
pozornosti, jako jsou arašídy nebo 
krekry k aperitivu či kousek čokolády 
ke kávě, kterých se dotýkalo mnoho 
osob, mohly přijít do kontaktu 
s bakteriemi z nemytých rukou. 

„Průjem je nebezpečný, neboť odebírá 
z těla vodu, což způsobuje slabost. 
Nepoužívejte ale ihned léky proti 
průjmu a poskytněte tělu den dva, 
aby se s nákazou samo vyrovnalo 
přirozenou cestou. Vhodným 
prostředkem jsou tablety živočišného 
uhlí nebo taninu, je také nutné pít co 
nejvíce tekutin, bezpečných nápojů. 
Je možné začít spolehlivou vodou, 
dále pak můžeme pokračovat čistou 
polévkou a slabým čajem,“ radí 
PhDr. Iva Málková.

DŮVĚŘUJ, ALE 
PROVĚŘUJ

Na stopě jídlu  
 ve vlaku 
 i v letadle
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restaurace a pivnice původního typu. Není 
totiž ojedinělé, že se v restauracích kouří 
i v době oběda a koneckonců ani toalety 
nejsou stoprocentní. A proč zmiňujeme právě 
třeba toalety? Důvod je jednoduchý. Tam, kde 
se to s hygienou na toaletách nepřehání, ne-
můžete očekávat nic dobrého ani v nejdůleži-
tější části provozu – kuchyni. Obecně platí, že 
dobrým doporučením toho, abychom si v ne-
známém prostředí sedli a objednali jídlo, je 
upravená obsluha, čisté nádobí, příbory bez 
matných skvrn a také prostředí bez zápachu 

všeho, co daný den prošlo kuchyní, jelikož 
ke standardu dobré restaurace a koneckonců 
i požitku z jídla je jeho čistá vůně, které by 
vám okolní vjemy v žádném případě neměly 
narušovat. Obecně však situace zas tak černá 
není. Naopak se od dob minulých velmi 
výrazně zlepšila. Jedním z důvodů je fakt, že 
za poslední léta se na prostory velkých nádra-
ží dostaly větší franchiesy. Příkladem restau-
race je třeba Potrefená husa, které si chrání 
svůj standard na všech místech, kde funguje 
– takové Hlavní nádraží v Praze nevyjímaje.

Pravda o bufetech
O bufetech obecně panuje takové mínění, 
že se ne všude nacházejí chladící boxy, ne 
vždy je dodrženo nutné oddělení složek, 
které se chladí, a obsluha nedodržuje 
hygienické předpoklady, jelikož tou samou 
(i když někde rukavicí chráněnou) rukou 
sahá jak na jídlo, tak na peníze. My musíme 
na obranu říci, že jsme při naší náhodné 
obhlídce narazili na mnoho bistrostánků, ale 
řekněme, v nových kabátcích. Místa starších 
provozů, kde by se dříve dalo o dodržení 
hygienických podmínek pro skladování po-
travin i přípravu jídla polemizovat, nahrazují 
známé fastfoody, jako je McDonald's, bage-
terie Boulevard nebo pekařství Mr. Baker.  
Vedle toho zde najdete i automaty na bagety 
(vlastní převážně Delicomat), které neza-
pomínají ani na „výživáře“. O tom mluví 
i nabídka celozrnných baget a tmavého 
pečiva. Velmi milou zprávou je, že větší ná-
draží nabízí i sortiment fresh džusů, o které 
se tu starají speciální a taktéž známější 
značky, a také známé kavárenské provozy, 
jako je například Costa Café. Na zhruba 
třech čtvrtinách námi testovaných nádra-
žích není problém si dát dobrou pizzu.

Ani ve vlaku nepřijdete zkrátka
I ve vlaku nás čekalo celkem milé překva-
pení. Cestování po dráze už nabízí daleko 
lepší servis. Zaujalo nás, že od ledna 2016 
nově Jídelní a lůžkové vozy spolupracují 
s Asociací kuchařů a cukrářů, do které patří 
i členové Národního týmu kuchařů a cukrá-
řů České republiky. Jídla, která jsme ochut-
nali v jídelním voze, jsou velmi chutná a je 

zaostřeno

•  Praha – hlavní nádraží má restaurace Potrefená husa a Krušovická šalanda. 
Obě hodnotíme kladně. Najdete tu “hamburgerárnu” Burger King, několik kaváren, 
fresh juice stanici, automat na kávu i bagety, trafiky s nabídkou baget balených 
a dobře značených. 

•  Pardubice disponují pekárnou Mr. Baker, kavárnou Costa Café, automatem 
na bagety a nápoje, pizza stanovištěm a dvěma resturacemi, kde se najíte spíš levně, 
než superkvalitně. 

•  Ústí nad Labem má bageterii Boulevard, mini pizzy Fornett, najdete tu 
i automat na bagety a nápoje.

•  Olomouc také není ošizen o možnosti dobrého jídla. Je tu restaurace, která nás 
však neuchvátila, ale vybrali bychom si v Mr. Baker, kebab stánku, pizza stánku, 
dokonce i ve stánku ovoce-zelenina. Nechybí tu kavárna a samostatná pizzerie. 
Automaty jsou na bagety i na nápoje.

•  Přerov byl nejhorší z navštívených míst, je tu sice restaurace, ale špatně 
odvětraná – nic jsme neochutnali, také tu najdete 2 malé bufety, ale doporučujeme 
nakupovat jen v jednom. Jsou tu též automaty. 

•  Brno – hlavní nádraží je kvalitou srovnatelné kvalitou s Prahou. Jediné, co 
tu postrádáme, je restaurace s teplými jídly. Najdeme tady ale kavárnu  (Cofe Joy) 
a velmi solidní pizza stánek (pizzu tu opravdu doporučujeme). Objevíme zde ale 
i pekárnu, limotéku a pozor – zdravou výživu! Pak tady jsou dokonce 4 automaty 
Delicomat na bagety, sušenky a nápoje včetně kávy.

NÁDRAŽÍ V KOSTCE
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znát, že je vymyslel a připravil profesionál. 
Nabídka menu je aktuální, sezónní a snaží 
se představit cestujícím tradiční českou 
kuchyni v nových, originálních recepturách. 
„Chtěli jsme zároveň připomenout v minu-
losti běžné, dnes již trochu polozapome-
nuté suroviny, a tak podáváme například 
hovězí krk na pivě s kaštanovými knedlíky 
nebo staročeskou kulajdu s lesními hou-
bami. Ta se stala vůbec nejprodávanější 
polévkou v historii Jídelních a lůžkových 
vozů,“ říká Petr Pospíšil, vedoucí odboru 
kolejových aktivit společnosti JLV, a.s.
Zatímco se v jídelních vozech Českých 
drah najíme chutně, často nám spadne 
brada, když uličkami vlaku projíždí 
špinavý vozík s nápoji a pochutinami. 
Naposledy jsme se s touto skutečností 
setkali při nedávné cestě rychlíkem z Plzně 
do Prahy. Termosky byly ušpiněné od za-
schlé kávy. A navíc i počínání stevarda 
nebylo ideální - bral do špinavých rukou 
plastové kelímky u horního okraje. 
Svezli jsme se ale také s RegioJet. Tam se 
nám líbilo, že všechna jídla, která se zde 
podávají, jsou opatřena obaly, na kterých 
jsou dostačující informace, jako je datum 
spotřeby nebo gramáž. „My sami si žádné 
potraviny s výjimkou kávy a nápojů nepři-
pravujeme. Ve všem spolupracujeme s pres-
tižními dodavateli. Týká se to i například 
sushi, salátů nebo plněných croissantů. 
Máme interně nastavené hygienické před-
pisy týkající se skladování, distribuce, vysk-
ladňování i zpracování následně odepsa-
ných potravin. Zároveň mají přesné pokyny 
i naši zaměstnanci,“ říká Ing. Aleš Ondrůj 

ze společnosti RegioJet. Prý bylo počáteč-
ním záměrem nabízet ve vlacích moderní 
občerstvení, kterému budou lidé dávat 
přednost před nákupem nezdravých baget 
v nádražních stáncích. S výběrem a sklad-
bou pomohli kuchaři předních restaurací. 
Důležitou a velmi milou součástí občers-
tvení v těchto vlacích je kvalitní servis. 

 Na letišti: draze ale blaze
Ze zkušenosti víme, že nákup čehoko-
liv, včetně potravin, na pražském letišti 
dokonale provětrá peněženku. Časy se 
ale přece jenom poněkud mění k lepšímu 
a cestující si už mohou vybírat i z jídel 
nižších cenových kategorií. „Letiště se 
od minulého roku hodně zaměřilo na potře-
by českých cestujících a především na zlep-
šení poměru kvality a ceny v gastronomii. 
V letištěm provozovaných restauracích 
došlo k výraznému snížení cen. Například 
klasická restaurace The Globe nabízí velmi 
kvalitní jídla, přičemž hlavní chod začíná 
na 125 Kč. Mohu uvést samoobslužnou 
restauraci Praha, kde teplé jídlo nabízíme 
od 81 Kč, polévku od 17 Kč. Po domluvě 
s největším nájemcem se nám podařilo 
vyjednat i v dalších restauracích snížení 
cen nejčastěji objednávaných produktů 
až o čtyřicet procent,“ vysvětluje Marika 
Janoušková, mluvčí Letiště Václava Havla.
A zlepsšení můžete očekávat i v letištních 
stáncích, kde obchodníci nahradili průmys-
lově balené bagety za denně čerstvé. Tím se 
rozšířila i jejich nabídka. A tak není problém 
pochutnat si na zdravějších variantách, 
třeba na celozrnném, nebo  tmavém pečivu. 

Od konce loňského roku si mohou cestující 
koupit v nápojových automatech v celém 
areálu letiště balenou vodu do 1 eura 
a stejnou cenu garantují i letištní restaurace 
Praha, The Globe a Aerosnack. „Testujeme 
i systém All You Can Eat, kdy od ledna na-
bízíme snídaňový bufet za bezkonkurenční 
paušální cenu 150 Kč,“ doplňuje mluvčí. 

zaostřeno

Podle Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce (SZPI) kontroly 
nebalených potraviny a rozlévaných 
nápojů podávaných ve vlacích, 
letadlech, na lodích a v autobu-
sech spadají, vzhledem k rozdělení 
kontrolovaných oblastí, převážně 
do kompetence Krajských hygienic-
kých stanic.

SZPI kontroluje balené potraviny, 
jako jsou balené bagety a balené ná-
poje. Významná část těchto kontrol 
probíhá přímo ve výrobě a z hlediska 
výsledků kontrolní činnosti lze kon-
statovat, že se obecně nejedná o pro-
blematický segment. Spotřebitelé by 
při nákupu potravin v prostředcích 
hromadné dopravy měli věnovat 
pozornost tomu, zda prodejce nepo-
rušil datum použitelnosti, zda nejsou 
u potraviny patrné smyslové změny, 
například zápach, barva, a zda pro-
dejce dodržel podmínky skladování, 
především vhodné teploty, které 
musejí být na obalu uvedeny. V přípa-
dě porušení kteréhokoliv parametru 
doporučujeme spotřebitelům potra-
vinu nekonzumovat a podat podnět 
dozorové instituci.

A JAK JE TO 
S LEGISLATIVOU?
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Restaurace mění tvář i menu, mění se i hosté restaurací. Nechodíme se jenom 
najíst, ale chceme si jídlo vychutnat i užít jeho skvělou prezentaci. Jsme 
gurmány, dokážeme si desítky minut o jídle, které jsme si vybrali, povídat, 
a když nám chutná, neváháme zajít za kuchařem a pochválit ho. Jídlo si 
fotografujeme a fotky jsou na facebooku dřív, než ho stačíme sníst. Chodíme 
do kurzů vaření, které jsou už téměř společenskou událostí, a rádi se učíme 
od renomovaných šéfkuchařů.

Současná 
    gastronomie 
           není 
   jenom jídlo

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock
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Za specialitami na talíři 
i na sociálních sítích
Alfou a omegou současné gastronomie 
jsou kvalitní a čerstvé regionální potraviny. 
Pro šéfkuchaře nebo majitele restaurací 
je už samozřejmostí, že si jezdí pro po-
traviny k farmářům zboží vybírat sami. 
„Ryba z českých sádek, nebo maso 
a mléčné výrobky od tuzemských doda-
vatelů jsou lepší než dovoz ze zahraničí. 
Měli bychom raději používat a konzumo-
vat potraviny, které se vypěstují a vyrobí 
u nás tak, jak to dělali i naši předkové,“ 
potvrzuje šéfkuchař restaurace Angelo 
by Vienna House Pilsen Petr Čuřín.
Držitel tří michelinských hvězd Thomas 
Bühner, německý šéfkuchař patřící 
ke světové špičce v oboru, který předvedl 
nedávno v Praze novinky ze světa gast-
ronomie, představuje svoji kuchařskou 
filosofii celkem jednoduše a jednoznačně: 
„Prim hrají čistá chuť, suroviny z vlast-
ní zahrady i příklon k avantgardě.“

Fenoménem je mobil s foťákem
Když budeme chtít, můžeme díky face-
booku hodovat každou vteřinu. Téměř 
v přímém přenosu je nám dopřáno sledo-
vat, co právě dnes mají lidé v restauracích 

všech kontinentů k obědu. A zatímco si 
hosté svoje jídla zcela samozřejmě foto-
grafují a chovají se tak, že fotky k současné 
gastronomii patří, šéfkuchaři a majitelé 
restaurací už tak zajedno nejsou. Shrnuto: 
Za fotky na facebooku jsou rádi, ale vědí, 
že jim fotografie mohou i uškodit, pokud 
jídlo a servírování nebudou dokonalé.
 „S focením jídel v mojí restauraci jsem 

trochu rozpolcen,“ komentuje tento trend 
inovativní šéfkuchař restaurace La Vie 
v Osnabrücku Thomas Bühner a dodává: 
„ Na jednu stranu je krásné, když si lidé 
jídla fotografují, protože to znamená, 
že se jim líbí. Na druhou stranu na so-
ciálních sítích pak vídám nepovedené 
fotografie, které mě netěší. Taková je 
ale doba, člověk to musí akceptovat.“ 

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Provozní ředitel pražské restaurace 
Pivovar Národní Jan Šimice se na svoje 
fotografující hosty nezlobí. „Neštve mě 
to, je to součást moderního přístupu, při 
kterém je interaktivita vítanou změnou. 
Pravdou je, že někdy to trochu zdržu-
je, ale zase se jedná o propagaci.“
Petr Čuřín z plzeňského hotelu Angelo říká: 
„Každého šéfkuchaře potěší, když si host 
fotografuje jeho jídlo, ale každá chyba 
kuchaře se může ihned objevit na internetu. 
Jídlo musíme proto vždycky velmi dobře 
prezentovat, a to bez ohledu na to, zda se 
fotografuje, či nikoliv. Jídlo ale musí přede-
vším chutnat, a to se bohužel nedá na inter-
netu sdílet, to musí každý vyzkoušet sám.“ 

Restaurace nejsou univerzální
Do dobrých restaurací chodíme najisto, 
baví nás hravost, otevřená a přátelská 
atmosféra, kuchaři, kteří se otáčejí v ote-
vřených kuchyních, bezchybný servis, 
čistota, bílé ubrusy, designové interiéry. 
Nechodíme jen tak někam, ale zvykli jsme si 

chodit na něco … na speciality, které nikde 
jinde než v naší oblíbené restauraci nemají. 
„K nám chodí hosté na regionální farmář-
ské sýry a na jehněčí kotletky s pistáciovou 
krustou podávané s glazírovanou šalotkou,“ 
představuje úspěšné pokrmy Petr Čuřín 
z plzeňské hotelové restaurace. Do praž-
ské Demínky, kde už při prvním kroku 
poznáte, že tradice není jenom pojem, 
se chodí na poctivou českou klasickou 
kuchyni, do Imperiálu na kulajdu. Do Loštic 
se jezdí na zákusky z olomouckých tva-
růžků a kousek za Prahu do restaurace 
Babiččina zahrada na polévku podáva-
nou v kastrůlku, která postaví na nohy, 
na domácí chleba, na štrúdl se švestkami 
i za posezením u kachlových kamen. Někde 
umí zvěřinu, nebo steaky a jinde ryby, 
na opačném konci města skvělou italskou 
nebo indickou kuchyni. Je jen dobře, že 
se restaurace specializují a jsou osobité. 

Nové trendy mají svá úskalí
Úporná snaha některých kuchařů o nejobjevněj-
ší prezentaci jídla je mnohdy spíš propadákem 
než úspěchem. Skvělé ingredience kazí často 
skrumáž příloh, ve které samotný pokrm zaniká. 
„Kreativita je někdy opravdu přehnaná na úkor 
finálního výsledku, stále mám na paměti, 
že v jednoduchosti je krása - i v gastronomii. 
Rozhodně neplatí, čím více koření nebo čím více 
potravin na jednom talíři, tak tím lépe pro hosta. 
Je to tenká hranice, kterou kuchaři ale začnou 
vnímat až po několika letech praxe, a to bohužel 
ještě jen někteří,“ připouští šéfkuchař Petr Cuřín. 
Tuto myšlenku sdílí a prosazuje ve své 
restauraci La Vie v Osnabrücku i Thomas 
Bühner, ale ještě připomíná další neřest 
některých restaurací: „Největší úskalí vidím 
především v tom, že někdy je jídlo pouze 
pěkně naaranžované a nic víc v něm není.“

V restauracích se setkávají i s tím, že se 
někteří hosté s novými směry v gastrono-
mii ne a ne vyrovnat. Ze zkušenosti to moc 
dobře vědí i v restauraci Pivovar Národní 
v Praze, kde si potrpí na kvalitní českou 
kuchyni v moderním pojetí s vlastním pivem 
Czech Lion. Jan Šimice říká jednoznačně: 
„Vadí mi konzervativní chování hlavně 
starších generací hostů v restauraci.“ 

 Amarouny, čili molekulární
gastronomie
Molekulární potraviny patří do moderní 
současné gastronomie, alespoň tak to 
říkají nadšenci, kteří na ně nedají dopustit 
a na svíčkové v kostce si ohromně pochutna-
jí. Je to neomylně nejnovější trend v gastro-
nomii. Chvíle, kdy tento způsob stravování 
nebude novinkou, ale součástí každodenní-
ho jídelníčku, je nejspíš jen otázkou času. 
Potraviny zpracované pomocí tekutého dusíku 
vypadají dost nezvykle, mnohdy až neváb-
ně, že by člověk ani neochutnal, úmyslně 
říkám ani nekousl, protože na molekulární 
stravu ani zuby nepotřebujeme. „Moleku-
lární gastronomie přetváří potraviny, které 
tak mění nejen své skupenství, ale i vzhled. 
Zkuste si představit, že si dáte na pohled 
i vůni nic neříkající barevnou gelovou kostičku 
a nakonec zjistíte, že máte na jazyku rajčata. 
Nebo ochutnáte šlehačku chutí připomínající 
kuřecí maso. Možné je opravdu vše,“ vysvět-
luje propagátor molekulární gastronomie 
kuchař Petr Koukolíček, který o sobě říká, že je 
experimentálním molekulárním kuchařem.
„Originální zpracování pomocí chemických 
reakcí vždy překvapí, a to je na tom to nejzábav-
nější. Lidé se chtějí bavit a jsou zvědaví, snad 
i proto je molekulární kuchyně tolik oblíbená. 
Najednou ochutnáte něco naprosto netradič-
ního, něco, co jste ještě nikdy nejedli a přitom 
to vlastně důvěrně znáte,“ dodává na závěr. 

Základy molekulární gastronomie polo-
žili v  roce 1988 na  Oxfordské univerzi-
tě pánové Nicholas Kurti a  Hervé This. 
O šest let později v Itálii proběhla první 
série seminářů na téma věda a gastro-
nomie, na  níž se setkali kuchaři s  che-
miky a fyziky, aby spojili síly při přípra-
vě netradičních pokrmů. A podařilo se. 
Gastronomická překvapení na sebe ne-
nechala dlouho čekat. Na stupni vítězů 
v  technoemociálním vaření stojí dnes 
Heston Blumenthal nebo Ferran Adrià. 
Také díky nim můžeme ochutnat rajčata 
jako bílou špagetu, parmazán jako lehký 
obláček nebo nápoj v kostce želé.

ZAČÁTEK 
„MOLEKULÁRKY“

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Jak hodnotí hosté restaurace to, že je při 
jídle obklopují obrazy? Chodí k Vám do re-
staurace i kvůli nim?
Určitě ano, říkají mi to hlavně ci-
zinci. Ty to hodně baví. 

Co Vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl pro 
restauraci s obrazárnou?
Vařit je také umění, tak to k sobě pěkně jde. 
Vždy je lepší sedět v restauraci, kde není 
muzika v podobě puštěné nejmenované 
rozhlasové stanice a na stěnách plakáty 
– reklamy na různé nadnárodní značky.

Kdy vůbec vznikl nápad provozovat re-
stauraci s obrazovou galerií?
Restauraci máme otevřenou osmnáct let, 
vždycky tady byly obrazy, prvorepublikové 
a většinou dámy, akty a hrála živá muzika. Ale 
před dvěma lety jsme udělali galerijní osvětle-
ní a přejmenovali jsme podnik na ART-FOOD 
Had, aby bylo jasné, co tady návštěvník najde.

Líbí se interiér restaurace i zaměstnancům?
Vybírám si zaměstnance, kterým tento kon-
cept není cizí. Stejně tak dobře, jako mluví 
o víně a jídle, musí mluvit i o obrazech. 

Kteří malíři mají ve vaší restauraci svoje 
obrazy a proč zrovna oni?
Pavel Brázda a Michal Singer, jejich obrazy 
se vymykají běžné tvorbě, neokoukají se, je 
to něco výjimečného. Mimo jiné mají oba 
dva dohromady tucet obrazů v Národní 
galerii ve sbírkách moderního umění.

Vybíráte si sám, které obrazy si do re-
staurace vezmete nebo to necháte 
na malířích?
Vybírám si, které pověsím. Micha-
lu Singerovi dělám manažera, takže 
v restauraci máme také depozit.

Jak často obrazy obměňujete? 
Nejlépe, když se prodají a na jejich 
místo dám další… Ale někdy i dříve, 
aby se stálým hostům neokoukaly.

Jaké další moderní prvky podle Vás ještě 
restaurace primárně určená ke konzuma-
ci jídla unese?
To záleží na klientele. Pro někoho je 
maximum zasněžený Karlův most, 
ale to si může koupit fotku.

Máte nějaký nápad, co by ještě mohlo 
hosty Vaší restaurace nadchnout? 
Mám. Od dubna budeme dělat v pátek 
a sobotu degustační večery jen pro čtrnáct 
hostů, což je něco výjimečného. Budeme 
srovnávat tuzemská a zahraniční vína, 
samozřejmě ve stejné cenové kategorii, 
párovat k tomu jídlo a jako doplněk bude 
čaj od jednoho z nejlepších čajovníků 
v Praze. Celý večer bude tedy s výkla-
dem o jídle, víně a čaji. Těším se na to.

Vím, že k Vaší restauraci ještě neodmysli-
telně patří hudba. Jaký smysl má u Vás?
To je stejné jako s obrazy, živá muzika 
dává restauraci úplně jinou atmosféru.

Připravila Táňa Pikartová, foto restaurace ART&FOOD Had

Restaurace 
nebo galerie?

Když vstoupíte 
do restaurace ART&FOOD 
Had, chvíli přemýšlíte, 
jestli se máte dřív dívat 
nebo jíst. Jedná se totiž 
o první restauraci u nás, 
která nabízí netradiční 
spojení dobrého 
jídla a umění. A my 
si o tomto konceptu 
povídali s manažerem 
Vlastimilem Svatým.
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Jídlo snoubíte nejen s vínem, ale také 
s uměním. Jaké máte vy osobně pocity 
z tohoto nápadu? Naplňuje Vás? 
Když se díváte na nějaký obraz, poslou-
cháte dobrou muziku, máte dobré jídlo 
a pijete skvělé víno, které se k té příle-
žitosti hodí … Znáte něco lepšího? 

Udělal byste ještě krok zpět k té normální 
restauraci? 
Já jsem měl restaurací víc a nikdy 
nebyly moc „normální“.

K novým trendům v gastronomii také 
patří degustace. Jak je připravujete? Pře-
mýšlíte nejdříve o jídle a pak o víně, nebo 
obráceně k vínu párujete jídlo?
Je to jedno. Když vás to baví a děláte to 
dlouho a rád, tak je to jen otázka, co umí 
vyrobit váš kuchař a nebo kolik je za ta-
kovou akci schopen zaplatit váš host.

Jaké degustační večery teď připravujete?
Téměř každý čtvrtek pětichodové 
menu s vínem – zážitková gastronomie 
pro asi dvacet hostů. Ale každý den 
si u nás můžete dát několikachodové 
menu, které si vyberete, a somme-
liér vám k tomu vybere víno.

S novými gastronomickými trendy přišlo 
i fotografování jídla. Hosté to dělají 
běžně, vadí Vám to?
Ne, proč? Když si ho zaplatí, je to jejich jídlo.

Co byste ještě považoval v nejbližší době 
za nový trend v restauracích? 
Já považuji za dobrý trend v restauracích 
používat dobré suroviny a ne pětadva-
cetidenní kuře, prase napojené na po-
čítač a krmené za nula peněz. Z toho 
nic neuděláte, i kdyby u vás v kuchyní 
vařil pánbůh, a to se jmenuji Svatý. 

Kdybych si chtěla dát něco oprav-
du speciálního, co si mám vybrat 
z vašeho lístku? 
Vaříme česko-francouzskou kuchyni, 
hosty mimo jiné hodně baví domácí kuřecí 
pâté s 30 % podílem foie gras, malinovou 
omáčkou a plátky mandlí, také hovězí car-
paccio marinované v patnáctiletém rumu 
s rukolou, citrónem a hoblinkami ze sýra 
trika. V nabídce máme rovněž pečenou 
vepřovou krkovici z přeštického prase-
te s dijonskou omáčkou a šťouchaným 
bramborem. Nemůže chybět ani guláš, ten 
připravujeme z hovězích líček a je zjemně-
ný nepasterizovaným pivem, s cibulkou, 
feferonkou a farmářským chlebem. 
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Mít vysoký krevní tlak není žádný med. Člověka často bolí hlava, 
hučí mu v uších nebo krvácí z nosu, a k nepříjemným pocitům ještě 
mnohdy přibude bolest na hrudi. Neznám nikoho, kdo by chtěl 
s takovými potížemi žít a koho by motivovaly k radosti. Ale ani 
není nutné se trápit, protože pomoc je blíž, než si myslíme. Třeba 
ve změně jídelníčku.

Připravila Mgr. Jana Eliášová, redakční úprava Táňa Pikartová, foto shutterstock

Projezte se 
    k nižšímu 
 tlaku



POTRAVINY S VYSOKÝM OBSAHEM DRASLÍKU 
A NÍZKÝM OBSAHEM SODÍKU:
ovoce: 
avokádo, meruňky a další peckové ovoce, také banány, citrusy a šťávy z nich, 
melouny, jablka, datle, rozinky a další sušené ovoce, luštěniny 

zelenina: 
kapusta, špenát a další druhy listové zeleniny, rajská jablíčka a výrobky z nich, brambory a sladké 
brambory, houby čerstvé nebo sušené, byliny a koření v čerstvém nebo sušeném stavu, ořechy různých druhů

maso: 
ryby, červené a bílé maso

mléčné výrobky: 
jogurty a mléčné výrobky s nižším obsahem tuku (mimo sýrů)
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Lékaři říkají, že hypertenze je plíživé onemoc-
nění. Kdo už následky vysokého krevního tlaku 
sám na sobě zažil, ví, o čem je řeč. Vysoký tlak 
trápí statisíce lidí. Přitom jej spousta lidí podce-
ňuje a zbytečně se tak vystavují riziku mozko-
vých a kardiovaskulárních komplikací. Existuje 
totiž přímá souvislost mezi vysokým krevním 
tlakem a vznikem srdečního infarktu, mozkové 
příhody nebo aterosklerózy dolních končetin. 
K onemocnění hypertenzí vede bez-
pečně vražedná čtyřkombinace 
– kouření, cukrovka, zvýšená hladi-
na cholesterolu v krvi a obezita.

Rozhoduje životní styl
Jasným vzkazem pro hypertoniky jsou lé-
kařská doporučení na zásadní změnu dosud 
vžitých zvyklostí především ve stravování 
a pohybu. Jak konkrétně by měl člověk 
svůj životní styl měnit, aby buď předešel 
vzniku hypertenze nebo se úspěšně léčil, 
by měl od lékaře slyšet každý, u něhož byl 
naměřen krevní tlak 140/90 mmHg a vyšší. 
K základním opatřením, kterým lékaři 
říkají režimová, patří boj s obezitou, 
nedostatkem tělesné aktivity a zákaz 
kouření. I tady jsou určité mantinely, které 

je dobré sledovat a respektovat, pokud se 
chceme úspěšně léčit anebo hypertenzi 
předejít. Známý Body Mass Index by se 
měl pohybovat v rozmezí hodnot 18,5 až 
24,9. Může pomoct svižná chůze, plavání, 
jízda na kole nebo běh nejlépe třikrát až 
čtyřikrát týdně půl až třičtvrtě hodiny.

Revize jídelníčku je nutná
Ke zdravému životu potřebujeme dosta-
tečný přísun všech 
potřebných živin, 
tedy bílkovin, 
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sacharidů, tuků, vitaminů a minerálních 
látek, a to zaručí pouze vyvážená a pestrá 
strava. V souvislosti s vysokým krevním 
tlakem se obvykle mluví také o sodíku. 
Statistiky hovoří o tom, že čím je denní 
průměrná konzumace kuchyňské soli nižší, 
tím je prokazatelně nižší počet hypertoniků 
v populaci. Průměrná spotřeba kuchyňské 
soli je v České republice vysoká, asi 14 g 
denně. Hypertonici mívají obvykle pro 
kuchyňskou sůl vyšší chuťový práh než 
lidé s normálním krevním tlakem, kon-
zumují tedy vyšší dávky soli. A to škodí.
Největším zdrojem kuchyňské soli 
ve stravě, a to až ze tří čtvrtin, jsou pře-
devším uzeniny, sýry, pečivo, polotovary, 

instantní pokrmy a další potraviny, při 
jejichž výrobě byla sůl použita. Přímým 
dosolením pokrmů a při kulinářské 
úpravě jídel přijímáme 15 až 20 % soli. 

Méně sodíku, více draslíku
V posledních letech se ale změny spojené 
se stravovacím režimem zaměřují nejenom 
na snížení příjmu sodíku, ale naopak zvláště 
na zvýšený příjem draslíku. Nejde tedy pouze 
o snížení množství kuchyňské soli v jídelníčku 
na 5 až 6 g/den, což je jedna kávová lžička, 
ale pozitivní účinky jsou spojovány s indikací 
DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertensi-
on) diety, která doporučuje dostatečný příjem 
ovoce a zeleniny. Ideálně by to mělo být pět 
porcí denně až 1 kg, a konzumace obilovin 
a luštěnin. O těchto souvislostech mluvíme 
proto, že potraviny rostlinného původu se 
podílí na zvýšeném příjmu draslíku a vlákniny. 

Pozor na kyseliny
Pro hypertoniky jsou vhodné řepkový, 
lněný a olivový olej, olivy, ořechy, zejména 
mandle, kešu, pekanové ořechy a arašídy, 
také sezamová semínka, avokádo, lněné 
semínko. Z ryb to mohou být tuňák, losos, 
sleď, makrela, pstruh i sardinky. Současně je 
na místě snížit spotřebu jednoduchých cukrů, 
výrazně omezit, ale nejlépe úplně z jídelníčku 
vyloučit slazené nápoje, cukrovinky, oplatky, 
trvanlivé pečivo, čokolády, které jsou mimo 
jiné zdrojem transnenasycených mastných 
kyselin, což jsou tuky, které se podílí na zvy-
šování celkové hladiny cholesterolu v krvi.

Alkohol je špatný pán
Alkohol zvyšuje krevní tlak, to je známá 
pravda. Za maximální příjem se pova-
žuje konzumace 3 jednotek alkoholu 

denně, u žen 2 jednotek. Pro upřesně-
ní: 1 jednotka alkoholu je 10 g čisté-
ho alkoholu, což je 250 ml piva nebo 
100 ml vína, nebo 30 ml whisky. 
Dobrou zprávou je, že stopku v konzumaci 
nemá káva ani čaj. V současné době tyto 
nápoje lékaři nezakazují. Vycházejí totiž 
ze studií uskutečněných v poslední době, 
které potvrdily původní domněnky, že 
káva nebo čaj zvyšují krevní tlak vcelku 
nepatrně. Není tedy opodstatněné, pouze 
v extrémních případech, je zakazovat.

 Alespoň deset kilogramů
Studie potvrdily, že pokud člověk s vyso-
kým krevním tlakem sníží svoji hmotnost 
o deset kilogramů, může dosáhnout 
poklesu tlaku srovnatelného s indikovanou 
farmakoterapií. Dalším pozitivním zjiš-
těním je, že pravidelná konzumace celo-
zrnných jídel třikrát denně má na pokles 
krevního tlaku také velký vliv.
Motivace a edukace k dodržování nefarma-
kologických opatření jsou zadarmo a ani je 
člověk, kterému už hučí v uších a točí se mu 
hlava, nemusí vysedět v čekárně ordinace. 
Stačí si je denně připomínat a řídit se jimi. 
Kardiovaskulární onemocnění opravdu 
nejsou příjemným průvodcem životem. 

ZMĚŇTE SVŮJ ŽIVOTNÍ STYL
•  Snižte tělesnou hmotnost, pokud máte 
nadváhu a obezitu

•  Omezte příjem soli na množství 5–6 g/den

•  Zařaďte dostatečnou aerobní tělesnou 
aktivitu (30–45 min 3–4 × týdně)

•  Omezte konzumaci alkoholu  
(u mužů do 30 g/den, u žen do 20 g/den)

•  Přestaňte kouřit
•  Zvyšte konzumaci ovoce a zeleniny 
a snižte celkový příjem tuků, zejména 
nasycených

V České republice trpí hypertenzí 
43 % dospělé populace. Na základě 
screeningového měření krevního tlaku 
ve vzorku populace se odhaduje, že 
u nás žije 2,5 milionu lidí s vysokým 
krevním tlakem. Počet nemocných 
se zvyšuje s věkem.

VÍTE, ŽE...

(hypertenze) je označení pro opakované 
nebo přetrvávající zvýšení krevního 
tlaku na hodnoty 140/90 mmHg a vyšší.

VYSOKÝ KREVNÍ TLAK
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Vinice se letos 
probouzejí dřív 
Nejdůležitějším faktorem, který ovlivňuje 
průběh jarního probouzení vinic, je poča-
sí. Pro vinaře byla letošní zima příznivá. 
Průměrná teplota s výjimkou ledna totiž 
neklesla pod bod mrazu. S příchodem jara 
se také kromě prací na vinicích zpracovává 
víno z předchozího roku. Zatímco některá 
vína, jako je muškát moravský, jsou už la-
hvována, jiná se teprve takzvaně prochut-
návají. „Některé odrůdy v tuto dobu ještě 
ponecháváme na jemných kvasničných ka-
lech. Mezi odrůdy náročnější na pěstování 
patří například tramín, sauvignon, frankov-
ka či kerner,“ vysvětluje Iva Šantavá, eno-
ložka z vinařství Víno Blatel.

Špinavé restaurace 
uzavřeny 
Od začátku letošního roku Státní země-
dělská a potravinářská komora uzavřela 
téměř třicet restaurací. Důvodem byly vět-
šinou nánosy mastnoty, prachu a zbytků 
potravin na zařízeních v kuchyni, na ná-
dobí a na podlahách, chyběl i přívod teplé 
vody. Přetrvával i nález škůdců a potravi-
ny okousané nejčastěji od myší. Mnohdy 
inspektoři nacházejí v restauracích také 
výrazně zaplísněné prostory. Vzhledem 
k přetrvávajícím nedostatkům v provo-
zovnách společného stravování bude SZPI 
pokračovat v silném kontrolním tlaku tak, 
aby byla v maximální možné míře zajištěna 
ochrana zdraví spotřebitele.

Trend levného 
jídla slábne
Podle průzkumu spotřebitelských návyků, 
který v nedávné době uskutečnila Státní ze-
mědělská a potravinářská inspekce (SZPI), 
lidé přestávají ve značné míře kupovat ta-
ková zlevněná jídla a levná jídla, u nichž se 
dá očekávat téměř s jistotou méně kvalitní 
složení. Velkým přínosem k tomuto chová-
ní je i medializace, která neustále nabádá 
spotřebitele k důkladnému čtení etiket. 
Odmítání konzumace levných potravin sílí 
úměrně s narůstajícím počtem mladé ge-
nerace. Je dokázáno, že lidé ve věku 18 až 
24 let se orientují právě na moderní středo-
mořskou kuchyni. Oblíbená jsou i italská 
jídla, která si mladí vaří doma.

S jedním balíčkem 
jídla na Mars?
Americký národní úřad pro letectví 
a kosmonautiku (NASA) usilovně hledá 
další možnosti, které by zajistily kosmo-
nautům efektivní stravu při dlouhodobých 
letech ke vzdáleným planetám. Pouští se 
proto do experimentálních výzkumů, kte-
ré souvisejí se stravou, jež by mohla být 
trvale součástí připravovaných potravino-
vých balíčků pro kosmonauty. NASA nyní 
podpořila výzkum technologie, která se 
zaměřuje na recyklaci jídla. Za výzkumem, 
jehož tématem je přeměna potravy, která 
už prošla zažívacím traktem, na nový chut-
ný kousek, stojí tým z Clemson University.

Zkažené maso 
v tržnici SAPA 
Veterinární lékaři spolu s kriminální policií 
provedli další společnou kontrolu přepra-
vy živočišných produktů do tržnice SAPA. 
Maso od jednoho dodavatele, které smě-
řovalo do obchodů a restaurací v tržnici, 
jevilo smyslové změny. Kvůli ohrožení 
zdraví spotřebitelů byla nařízena likvidace 
celkem 1 800 kilogramů masa na náklady 
kontrolované osoby. S obchodníkem bylo 
zahájeno správní řízení. Zarážející je fakt, 
že při této druhé kontrole byly zajištěny 
i přepravky s masem označeným modrou 
barvou, z čehož lze usuzovat, že se jednalo 
o zboží, které takto znehodnotili úřední ve-
terinární lékaři při předchozí kontrole.

Závady v chovech 
zvířat 
V roce 2015 provedli úřední veterinární lé-
kaři Státní veterinární správy v chovech 
hospodářských zvířat celkem 3 550 kontrol, 
z toho bylo zjištěno 384 závad. Jednalo se 
o nevhodné podmínky chovu a způsobu 
uvazování, o omezování výživy a napájení 
nebo nebyly dodrženy legislativou stano-
vené minimální standardy pro chov. Ve-
terináři předali obecním úřadům celkem 
448 podnětů, které vyplývaly z porušení 
předpisů při ochraně hospodářských zví-
řat. Šest případů, u nichž vzniklo podezře-
ní ze spáchání trestného činu, nahlásila 
Státní veterinární správa orgánům činným 
v trestním řízení.
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na vlastní kůži

Stará škola na Zbraslavi už není školou z předminulého století, ale 
moderní steakhouse. Objevila jsem ho při toulkách na kole. A tak se stal 
jasným cílem našeho budoucího cyklovýletu. Když se mi v puse už sbíhaly 
sliny a steakhouse byl v dohledu, došlo na ono známé - člověk míní, ale 
i malý obrubník u silnice mění. Rozplácla jsem se. Jak dlouhá, tak široká, 
a všechny části mého těla začaly protestovat. V restauraci Stará škola mi 
tehdy zachránili koleno, dobrou náladu a nejspíš taky ideály o lidech.

Připravila Lucie Kaletová, foto shutterstock a steakhouse Stará škola

Místo, 
 kde vám rozumějí 
 po všech stránkách
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navštívili jsme

Přímo před očima zákazníků, na lávovém 
grilu, připravujete pokrmy z kvalitního 
masa. Vidím ve vašem kumštu mnoho 
stejných zásad. Jak se člověk naučí 
dobře vařit?
Víte, velmi si vážím toho, když zákaz-
ník pozná v mých pokrmech především 
poctivou práci. Na té si zakládám a díky ní 
se k nám lidé rádi vracejí. A jak se člověk 
naučí dobře vařit? Někomu to může být 
snad dáno darem, jiný to má vydřené 
praxí, další to může po někom zdědit. Já 
jsem chtěl být kuchařem už odmalička. 
Vždycky jsem pozorně naslouchal zku-

šeným kuchařům, koukal jim pod ruce, 
pod pokličky. V profesi jsem vyhledával 
vytížené provozy, vždy s odlišným zaměře-
ním. To byla obrovská praxe. Čas od času 
jsem dostal nabídku jít jinam, tak jsem 
šel, ale jen pokud mě to mohlo posunout 
dopředu, výš. A i když jsem se potom živil 
jedenáct let jako manažer restaurací, 
nebyl pro mne problém v případě nutnosti 
odvařit v košili s kravatou celou směnu, 
někdy třeba i víc než měsíc. Mně tahle 
práce v gastronomii baví, tak to dělám 
rád. Skvělá praxe a pokud možno kom-
plexní, je velmi důležitá pro naši profesi. 

Kde ještě hledáte inspiraci?
Velkou inspirací jsou mi dnes knihy a in-
ternet. Skoro každý večer zde třeba do tří 
čtyř do rána ještě objevuji z celého světa 
nové trendy, postupy a potom vymýšlím 
a zkouším po svém. Nakonec to přenáším 
do vlastních menu. Že vařím dobře, slyším 
rád. A ještě víc mne dojímá, když mi lidé 
při odchodu chtějí podat ruku a vymýšlejí 
a udělují mi různá vyznamenání a řády. 
Tomu se nic nevyrovná! Základem jsou 
kvalitní a čerstvé suroviny, poctivá příprava 
a poctivá práce vůbec. Jíst se musí i očima, 
vůně hraje svou roli. Mám za to, že lidi 
nejsou býložravci a neokusují v lese jehlič-
nany, aby museli mít v pokrmu zapíchnutou 
větvičku rozmarýny nebo třeba trs tymiánu. 
My nabízíme s láskou upravený kus masa.

Co mi ale ještě vrtá hlavou… jak se člověk 
naučí takhle dřít? Vím, že nemáte s Do-
minikou volno, nemáte dovolené, ani 
víkendy. Nelze sjednat záskok. Vaši hosté 
chtějí prostě Vás. Kde berete sílu?
Dřít? To musí mít člověk dáno. A musí 
k tomu mít i obrovskou motivaci. Když dnes 
zákazníkům na jejich otázku odpovím, že 
jsme na place s Dominikou spolu denně už 
více než 26 měsíců, řeknou: „To není prostě 
možné!“ A vidíte. Jde to, musí se prostě 
chtít! A kde bereme tu sílu? To je jednodu-
ché, tu nám dodávají naši zákazníci. Když 
vidíme, jak si blaženě vychutnávají naše 
pokrmy, domácí limonády, nebo když si 
zákazník koupí čtyři porce našich domácích 
vývarů s sebou, protože jeho žena porodila 
a přeje si je dovézt. Jsou zákazníci, kteří 
přijdou a pochválí, podívají se k baru, jak 
griluji, a vyptávají se na recepty. Jsou i tací, 
kteří si velmi váží té obrovské výhody, že 
jim vaří sám majitel, a vrací se sem o to 
častěji. Ani netušíte, jak se bojí toho, až 
sem vejdou a za grilem bude někdo jiný! Já 
ovšem budu stále garantem kvality i chutí.

Jaké uznání Vás v poslední době hodně 
potěšilo?
Představte si, že přede mnou stojí An-
gličan ve sportovní soupravě a děkuje 
mi za nejlepší steak, který kdy kde jedl. 
A druhý den se z internetu dozvím, že 
tento postarší pán je jeden z nejbohat-
ších lidí světa. Navíc umístil na internet 
fotku, kterou pořídil včerejší večer u nás. 

Co pro Vás znamenají stálí zákazníci? 
Jednoduše jsou to pro mě Sluníčka. To jste 
vy, kteří vkročíte do této restaurace plni 
radosti a očekávání dalšího zážitku, příjem-
ného večera a nám v tu chvíli přijde, jako by 
sem s vámi vešly i paprsky slunce. Celé se to 
tady najednou rozzáří. Mnohá naše Sluníč-
ka také moc dobře vědí, že neznáme slovo 

Steakhouse Stará škola jsme navštívili už mnohokrát, 
a když vám řeknu, že posádka, majitel Tomáš Kassl 
a jeho partnerka a servírka v jedné osobě Dominika 
Hovorková, svým zákazníkům opravdu rozumí a udělají 
pro ně všechno, tak přísahám na rozbité koleno, 
že mluvím pravdu. S majitelem steakhousu jsme si 
povídali mimo jiné o tom, proč se stal kuchařem a proč 
nepovažuje své zákazníky za býložravce.
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navštívili jsme

dovolená a vozí nám dárečky ze svých cest. 
A dokonce se s námi přijdou i rozloučit před 
odjezdem a optat se, co chceme přivézt. 
To už je pro nás důkaz splynutí podniku 
s lidmi, jak jsem to chtěl. Když nám někdo 
řekne, že se tady necítí jako v restauraci, 
ale jako doma, a že pro ně jsou vlastně 
návštěvy už závislostí, to je to nejvyšší 
ocenění naší práce, obrovská motivace. 

Podle zařízení interiéru restaurace i podle 
květin a bylin na zahrádce je jasné, že 
máte k tomuto místu vztah. Jakou má 
tento dům historii?
Mám vztah ke všemu, co má nějakou historii, 
co je něčím zajímavé, ojedinělé, originální, 
hezké. Jsem narozen ve znamení Vah a tak 
se rád obklopuji krásnými věcmi. Třeba na té 
bylinkové zahrádce jsme loni vypěstovali 
libeček sahající přes dva metry. Zákazníci si 
ho fotili a neopomněli se při příští návštěvě 
na něj podívat. A rozkvetlé kytky, které zdobí 
zahrádku i stoly, nám navozují příjemnou 
atmosféru. Pro nás a určitě i pro vás je to 
radostné. Zkrátka se snažíme, aby se zde 
lidé cítili dobře. Historie tohoto domu je 
zajímavá. Roku 1758 byla vystavěna tato 
malá budova, v níž se desítky let provo-
zovala škola o jedné třídě. Chodily sem 
jak zbraslavské děti, tak i přespolní, tehdy 
ještě z obcí Záběhlice, Žabovřesky, Laho-
vice a Lipence. Restauraci máme ve sklep-
ních cihlových prostorách této budovy 
a školní prvky najdou zákazníci i v menu.

Je pro Vaši restauraci důležité, že jste se 
potkali s Dominikou? Mám pocit, že ona je 
laskavou tváří podniku a taky rukama, co 
dají hostům první i poslední, a vy jste zase 
tou gastronomickou duší firmy.
Důležité? Velmi! Já si moc vážím té více než 
dvouleté, každodenní spolupráce s ní. Dominika 
má tu laskavost prostě v sobě a ve spojení s její 

pracovitostí, profesionalitou a jednáním je z ní 
báječná servírka, kolegyně a i partnerka. Ona 
je navíc tou jedinou spojkou mezi mnou a zá-
kazníky, a i tuto nelehkou úlohu zvládá skvěle. 
Nelehkou proto, že jsem ve spoustě věcí per-
fekcionalista. Zvládli jsme i kompromisy, které 
ke společnému soužití patří. A oba milujeme 
svoji práci, máme spoustu společných zájmů 
a oba si sebe navzájem velmi moc vážíme. 
Navíc s naším humorem jde spousta věcí lépe 
a díky němu se nakonec i na spoustu špatných 
věcí snáz zapomíná. Stálí zákazníci často čekají 
nejen na své jídlo, ale i na fór. Těší se, že se tu 
pobaví. A kolikrát sami přijdou vyprávět veselé 
historky o tom, co se jim od minulé návštěvy 
přihodilo. Je to prostě moc fajn, dobíjí nás to.

Co je nejtěžší, když si chce člověk zavést vlastní 
restauraci s poctivým a kvalitním jídlem? 
Pokud vím, vy jste měl podmínky ještě ztížené.
Za prvé je těžké to zvládat finančně, za druhé 
vás může nemile zaskočit i okolí s pseudo-
konkurenčním bojem a za třetí je velmi těžké 
správně se rozhodnout, co budete lidem nabí-
zet. A ještě těžší je si za tím stát. Já se rozhodl 

pro poctivé vaření, aby každý dostal na talíř 
to, co zaplatí. A hlavně z čerstvých a kvalitních 
ingrediencí. A proto se zásobuji sám. Každé 
ráno jedeme vybrat a nakoupit čerstvé suroviny. 
A když se mi něco nezdá dostatečně kvalitní, 
tak to prostě nekoupím. Raději pokrm v ten 
den nenabídneme. Právě díky této zásadě si 
držíme úroveň. Ztížené podmínky byly, ale byl 
to kanadský žertík osudu. Vzhledem k historii 
budovy jsem se rozhodl, že ponechám i název 
restaurace, kterou jsem koupil od bývalého pro-
vozovatele. A jak to tak bývá, až když do toho 
vlaku člověk naskočí, zjistí, že vlastně nepřevzal 
zavedenou restauraci s klientelou, ale naopak 
podnik s velmi špatnou pověstí. Lidé se dívali 
zdálky na mou restauraci a nakonec šli posedět 
jinam. Tehdy mi to došlo. Nechal jsem předělat 
graficky logo restaurace a dal na zahrádku nový 
banner, novou reklamní tabuli. Název jsem 
měnit nechtěl, i když mi to i mnozí zákazníci 
doporučovali udělat. A najednou chodili blíž, 
přišli vyzkoušet naši polední nabídku. A dokon-
ce se začali po nějaké době vracet už se svými 
rodinami na večeře. Představte si, stejný název, 
stejné logo, ale pouze jiná grafika. Funguje to! 

Jaké jsou Vaše nejbližší cíle? A co sny? 
Máte ještě nějaké?
Na tom cíli s Dominikou neúnavně pra-
cujeme. A sice, aby si k nám stále nachá-
zeli cestu noví zákazníci a rádi se k nám 
vraceli a aby v nás našli tu pravou oázu 
klidu s kvalitní i zážitkovou gastronomií. 
Zážitkovou, jelikož pro ně děláme každý 
měsíc speciální menu. Protože právě pro 
ně tady jsme. A sny? To víte, že mám sny. 
Zdál se mi jeden moc pěkný. Stojím takhle 
jako vždy za grilem a vešel do restaura-
ce zákazník, naklonil se ke mně a řekl: 
„Hodlám tady utratit velmi nechutnou, 
přímo až zdrcující sumu. Takovou sumu, 
že poplatíte veškeré půjčky a náklady 
této restaurace a na 14 dnů ji zavřete. 
A tady máte dvě letenky na dovolenou.“ 
Od té doby na něj za grilem čekám. 
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jídlo trochu jinak

Jste expertka na krásnou pleť a kožní 
problémy. Začínáte u každého klienta 
revizí spíže?
Samozřejmě. Už podle vzhledu kůže 
i třeba lokálního zarudnutí nebo jiných 
iritací můžeme, my dermoexperti, od-
hadnout, kde je problém. Mnohdy stačí 
omezit sladkosti, pšeničné a mléčné 
výrobky a pochutiny jako přesolené 
a masné brambůrky nebo slané tyčinky. 

Existují obecné rady, co zařadit do jídel-
níčku, které prospějí všem, kteří chtějí 
svou pleť omladit a dobře vyživit?
Jedním z elixíru pro naši krásnou pleť je 
avokádo. Mnoho lidí neví jak je připravit, 
dochutit a servírovat. Přitom stačí tak 
málo. Oloupat, vypeckovat, rozmačkat, 
přidat pokrájená rajčata, česnek, ša-
lotku, mořskou nebo himálajskou sůl, 
pár kapek citronu, zelený pepř a jíst 

s žitnou bagetkou rozpečenou v troubě. 
Himalájská sůl je plná látek důležitých 
pro náš organizmus. Příznivě působí 
na pokožku, skvěle hydratuje a umí 
i pomoci při potížích s mastnou pletí. 
Elixírem je i šťáva z rakytníku, je preven-
cí všech druhů rakoviny, silný antioxi-
dant. Jedná se o jediný povolený doping 
pro vrcholové sportovce a zdroj minerálů 
a vitaminu pro kosmonauty. Je součástí 
i mého života. Naučila jsem šťávu po-
píjet celou rodinu i své klienty a díky ní 
jsem už roky bez viróz, angíny a chřipky. 
Vynikající je i kopřivový špenát. List ko-
přivy opláchnete a spaříte, na olivovém 
oleji orestujte česnek a cibulku, přidáte 
kopřivy, vajíčka, osolíte, opepříte a dle 
chuti přidáte kmín a máte výbornou, 
chutnou a pro pleť zdravou svačinku.

Mít tak kouzelný proutek, který by likvidoval vrásky. Kolikrát 
jste ho chtěly, dámy? A pořád ne a ne ho najít? Třeba hledáte 
špatně. Zázračná esence se totiž neukrývá v krabičce krému, 
ale ve vaší lednici. Co na naši pleť funguje jako živá voda? 
Radili jsme s dermoexpertkou Marií Reichl.

Připravila Marina Odvárková, redakční úprava Táňa Pikartová, foto shutterstock a archiv Marie Reichl

Svěží pleť 
rovná se 
svěží potraviny
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jídlo trochu jinak

Jak se stravuje dermoexpertka? Řídíte se 
tím, co radíte druhým? 
V mém životě se vystřídala zdravá období 
s nezdravými, fáze hubnutí s lukulskými 
hody. Bojovala jsem s bulimií a anorexií 
a vyhrála. Dnes i díky těmto zkušenostem 
umím poradit, jak do toho nespadnout, jak 
tomuto černému mraku předejít. Jím s chutí, 
ale poslouchám svoje tělo, nepřejídám se. 
Mám ráda čerstvé potraviny, mořské plody, 
ryby, zeleninu, ovoce. Obecně jím málo 
masa, doháním to tvarohem a kvalitními 
tvrdými sýry. Ráda vařím zdravě, i když mi 
to moje okolí občas vytkne. V tom případě 
nastoupí guláš, ale tajně zahuštěný jen 
velkým kopcem cibule. Vánoční cukro-
ví peču z pohankové a špaldové mouky 
a ještě to nikdo nepoznal. I dermoexpert je 
člověk, takže pár kostlivců ve skříni existuje. 
Miluji dobré víno a v dobré společnosti 
může být i dobrým zdrojem inspirace. 

Jak se díváte třeba na tolik obávané 
uzeniny?
Občas si je dám i já. Nekupuji je ale v su-
permarketech, ale u mého řezníka. Moc 
se mi líbí výraz „můj řezník“, je to jako 
můj lékař, můj kadeřník… S přibývají-
cím věkem jsem se naučila mít se ráda 
a vyhovět si. Důležité tam je ale to slůvko 
občas, pak to nevadí ani tělu a ani pleti.

Volíte potraviny sezónně? Co u vás převlá-
dá nyní? 
Naštěstí moje chutě ovlivňuje právě sezónní 
nabídka potravin. Ani mě nenapadne dát 
si v zimě gaspacho nebo chřest. Radši 
vyčkávám, až bude všechno čerstvé. Měli 

byste mě vidět, jak v létě sedím u polovi-
ny melounu a lžící vydlabávám lahodná 
sousta. Mimochodem, vodní meloun 
má úžasné čistící schopnosti, obsahuje 
spoustu minerálů a vitaminu C. Jaro mě 
přivádí do stavu blaženosti, země voní 
novou trávou, všechno kvete… Nádhera! 
Vrhám se na zahradu svého tatínka a trhám 
petrželku, pažitku a hlavně kopřivy. Říká 
se, že do 5. května je v nich obrovská síla. 
Je to takový „rejžák“ pro naše ledviny. 

Vzpomenete si na svoje kuchařské začátky?
Maminka umřela, když mi bylo devět, od té 
doby jsem začala vařit sobě i tatínkovi. 
Moje milovaná sestra, jež mě od mimin-
ka piplala, se vdala a já byla odkázaná 
na její rady o vaření po telefonu. Pamatuji 
si na svoji první rajskou omáčku – byla 
děsná, ale tatínek i tak chválil. Proto 
jsem nezatrpkla a vařím ráda, ale jed-
noduše. Žádné hodinové stání u plotny. 
V tom mě inspiroval můj život ve Špa-
nělsku. Rybka na gril, salát do mísy, 
na něj olivový olej, sůl a citron a je to.

Máte dospívající dceru, radíte jí ohledně 
výživy?
Ona spíš učí mě. Ví, že dobrá výživa je 
důležitá pro její pleť a kondici. Stejně 
jako své klienty učím i ji, jak je důležité 
se odlíčit, používat vhodné prostředky, 
pleť tonizovat, vyživovat a hýčkat, a to 
i partie, jež mnohdy zakrývá oblečení. 
Hodně velikou chybu děláme, že ošetřuje-
me jen část obličeje, jež v zrcadle vidíme 
v prvním okamžiku, ale opomíjíme krk, 
dekolt, zátylek nebo oblast v blízkosti uší.

Jak je to s pitným režimem? Co byste 
doporučila?
Voda je základem života a z mého pohledu je 
nejlepší čistá s citronem, mátou či bylinkové 
a zelené čaje. Ale opět: nic se nemá přehánět. 
Nejednou jsem byla svědkem nehezkých 
otoků končetin kvůli nadměrnému nárazové-
mu pití. Se svými klienty pitný režim zásadně 
řeším. Používám diagnostický přístroj, 
kterým zjistím stupeň dehydratace pokožky. 
Ale nejlepší diagnostikou je selský rozum. 
Podívám se na pleť a vidím. Kruhy pod očima, 
akné, otoky, vrásky, s tím vším nám pomůže 
i voda. Podle výzkumů bychom měli vypít 
půl litru na každých patnáct kilo naší váhy.

Jak se díváte na metly lidstva jako 
alkohol a cigarety, jak se podepisují 
na naší tváři?
Každý je strůjcem svého osudu. Při každo-
denní nadměrné konzumaci alkoholu se 
vše projeví na naší pleti. Rychleji vznikají 
hluboké vrásky, pokožka je dehydrato-
vaná, bez energie, vytváří se kruhy pod 
očima, rozšiřují se póry, jako by volaly: 
vodu, vodu! Alkohol odplavuje minerály, 
a proto dochází k předčasnému stárnutí. 
A jak je to s kouřením a krásou i zdravím 
kůže? Sama jsem občasný kuřák a sa-
motné se mi to nelíbí. Pokud nedokážete 
s kouřením přestat, snažte se je omezit, 
odměnou vám bude zdravý vzhled. Většinou 
se tento nešvar projevuje také na kvalitě 
pleti. Kuřáka poznám i bez cigarety v ruce. 
Pigmentové skvrny řeším u klientů-kuřáků 
každodenně metodou melano-out, která 
je těchto nevzhledných skvrn zbavuje. 
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křížovka

 

Tajenka z minulého čísla: 
Anthony Bourdain: Tvoje tělo není chrám, je to zábavní park, tak si tu jízdu užij.
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co byste měli vědět o kůzlečím mase

Připravila Jana Uhlířová, redakční úprava Jana Tobrmanová Čiháková, foto Shutterstock

Věděli jste třeba, že průměrný Čech sní jede-
náct kilo hovězího masa ročně? Co to zna-
mená? Jednak to, že víme, co je dobré, ale 
také fakt, že si potrpíme i na zdravé a kvalitní 
maso. Co se týče výživových hodnot, hovězí 
maso jednoznačně drží pomyslné žezlo. 

Pro imunitu, proti zlému cholesterolu
V hovězím najdete železo, zinek, selen, 
kyselinu listovou, vitaminy A a B a esenci-
ální aminokyseliny. Bonusové body získává 
hovězí ale i za to, že můžete sníst poměr-
ně velký kus a přitom do sebe dostanete 
minimum tuku. Hovězí maso je také zdrojem 
konjugované kyseliny linolové, která má 
v našem těle na starost podporu imunity, 
odbourávání tuku a snižování cholesterolu. 
Nejbohatší na tuto prospěšnou kyseli-
nu je maso z chovů, ve kterých se stáda 
mohou pohybovat volně na pastvinách. 

Kvalita masa a chovu
Když máte před sebou kus masa, asi 
prvoplánově nepřemýšlíte nad tím, jaký 
život ona kráva, býk či tele měli. V ústech 
to ale poznáte. Napoví vám chuťové 
pohárky. To nejkřehčí a nejjemnější maso 
samo sebou můžete očekávat od skotu 

Gastronomický svět je plný 
čerstvosti – chceme čerstvé 
bylinky, čerstvé ovoce 
a zeleninu, čerstvé šťávy nebo 
čerstvé ryby. Kdyby vám ale 
dal někdo kus čerstvého 
nevyzrálého hovězího, asi 
byste ho nechtěli. Právě 
doba, kterou hovězina zraje, 
jí dodává onu skvělou chuť. 
Takovou, díky které si hovězí 
maso vysloužilo statut 
Čechy nejoblíbenějšího 
druhu masa vůbec.

Měsíce 
poctivého 
zrání

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

•  K nejznámějším masným plemenům 
patří aberdeen angus, hereford, 
charolais, limousine, piemontese, 
salers nebo gasconne.

•  Na světě existuje asi 450 plemen skotu.

•  Skot je již od starověku symbolem 
hojnosti a blahobytu, v některých 
afrických zemích se stále používá 
jako platidlo.

ZAJÍMAVOSTI
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co byste měli vědět o hovězím masu

žijícího volně na pastvách. Takové ty stra-
katé kravičky, které vídáváte, vyjedete-li 
si s rodinou po české krajině, jsou větši-
nou stoupenkyně plemene čestr. Asi 30 % 
z této hovězí populace je využito na maso 
(a přirozeně jsou to hlavně býčci). Samice 
mají jiný osud. Častěji než ony samy končí 
ve vaší lednici jejich mléko. Vyprodukují 
až šest tisíc kilogramů mléka za laktaci. 
Na maso u nás chováme asi 16 plemen. 

Jsou tu ideální geografické i zeměpisné 
podmínky. Chovatelé v ČR mají k dispo-
zici skoro jeden milion hektarů trvalých 
travních porostů, což je zhruba 23 % výměry 
zemědělské půdy. Za tak vysoký počet 
plemen, mezi kterými vévodí bílá plemena 
(charolais) i ta černá (aberdeen angus), 
vděčíme ministerstvu zemědělství, které 
v devadesátých letech poskytlo velké dotace 
na nákup kvalitního genetického materiálu. 

 Život po životě
Ne že by krávy věřily v reinkarnaci, ale 
pro nás, konzumenty a milovníky kva-
litního fláku hověziny, začíná kráva 
opravdu žít až po své smrti. Po porážce 
se maso naporcuje a vyvěsí a dále při 
teplotě mezi nulou až čtyřmi stupni 

Celsia zraje vyvěšené na hákách, a to 
minimálně po dobu deseti dní, ideálně 
ale spíše tří týdnů. Samozřejmě záleží 
na druhu. Takový aberdeen angus má 
pořádné grády až třeba po měsíci a půl. 
Zrání masa ovlivňuje tuhost. V tkáni 
po porážce zvířete začínají startovat 
biochemické procesy. Zejména pak 
posmrtná ztuhlost, která trvá okolo čtyř 
dnů po usmrcení. Problémem však je, že 
v naší krajině není vůbec ojedinělé, že se 
na pulty dostává maso už právě z tohoto 
čtvrtého dne po porážce, kdy je velmi 
tuhé. Údaj na balíčku, který říká kolik dní 
maso zrálo, ale samozřejmě nenajdete. 

Hovězí maso je snad nejpestřejší 
co do počtu úprav. Obecně platí, 
že přední maso bývá prorostlejší 
a asi jej použijete spíš na guláš nebo 
do polévky, samozřejmě s kostmi 
(například žeberními), protože právě 
kosti dělají vývar skutečným vývarem, 
nebo částí krku, kde máte zároveň i kus 
velmi kvalitní svaloviny. Zadní je ideální 
na pečení nebo dušení, popřípadě 
na steaky. A čím déle je v troubě nebo 
pod pokličkou necháte, tím měkčí 
samozřejmě bude. Nejhodnotnějším 
a tedy logicky i nejdražším kusem 
hovězího masa je samozřejmě svíčková 
– dominanta našeho nejtradičnějšího 
jídla. A k zahození pak nejsou ani 
části, kterým jsme se léta vyhýbali. 
Taková oháňka nebo telecí dušená 
líčka jsou přímo vyhlášenými 
pochoutkami, které najdete v těch 
nejluxusnějších restauracích.

CO SE VYPLATÍ DÁT 
DO NÁKUPNÍHO 
KOŠÍKU?

Jednou z nejoblíbenějších úprav je 
příprava steaků. Maso by mělo mít 
při jeho přípravě pokojovou teplotu, 
jinak se na pánvi zatáhne pomalu 
a ztratí přitom hodně vody. Pánev 
musí být dostatečně rozpálená, aby 
se svalovina rychle zatáhla. Maso 
se nikdy nesmí otáčet v průběhu 
restování, správný postup je například 
3 minuty z jedné strany a pak 
3 minuty z druhé strany. Po vyjmutí 
z pánve steak necháme ještě chvíli 
odstát a teprve v této chvíli jej solíme 
a kořeníme. 

•  rare (krvavý, hodně měkký 
- cca 2 min. z obou stran)

•  medium rare (středně krvavý, měkký 
- cca 3 min. z obou stran)

•  medium (středně propečený, pružný 
- cca 4 min. z obou stran)

•  medium well (téměř propečený, 
pevný - cca 4,5 min. z obou stran)

•  well done (propečený, hodně pevný 
- cca 5 min. z obou stran)

DOBRÝ STEAK JE VĚDA



www.svetpotravin.cz 29

co byste měli vědět o hovězím masu

Na pultech i pod pultem
Problém u české hověziny je to, že 
na pultech najdete maso starých samic. 
Důvod je jednoduchý. Levně se naku-
puje, a tak je možné jej velmi draho 
prodat jako kvalitní kus. Garanci nemáte 
ani u mnoha českých řezníků. Kvalitní 
maso se většinou schovává hodně pro 
restaurace a jiné gastromické provozy, 
kde se vykupuje s vyšší cenou. Maji-
telům restaurací to přirozeně nevadí 
– prodají ho se stoprocentním ziskem 
a spokojený zákazník se vždy rád vrátí. 
V obchodě si proto kontrolujte datum 
narození, datum porážky, pohlaví 
a plemeno. Snadno tak můžeme upřed-
nostnit maso z mladých býčků (do dvou 
let věku) nebo jalovic (do 20 měsíců 
věku), které je na kulinární úpravu ide-
ální. Maso velmi mladých zvířat do 14 
měsíců je sice křehké, ale ještě nemá 
plnou a bohatou chuť. Svalovina z krávy 
je tužší, poznáme ji podle vysokého 
obsahu podkožního tuku a dlouhých 
hrubých vláken. Obecně platí, že mladé 
maso má světle červenou barvu, starší 
tmavě červenou, ale záleží také na kon-
krétním plemenu, výživě, fyzické zátěži 
zvířete a konkrétní části svaloviny. 
V lednici vám pak čerstvé hovězí vydrží 
maximálně týden. Zralé hovězí zabale-
né do vakua můžeme zmrazit, zachová 
si šťavnatost a křehkost i po následném 

rozmrazení. To by mělo probíhat postupně 
a při nižší teplotě. Také maso z lednice dvě 
hodiny před zpracováním vyndáme z balíčku 
a necháme tzv. vydýchat. Nikdy nenaku-
pujeme maso s hnědými nebo našedlými 
skvrnami nebo maso bez průkazu původu.

 Z pohledu výživového poradce
„Pro lidské tělo je hovězí maso hůře 
využitelné než drůbeží nebo ryby. Osobně 
doporučuji pouze maso od prověřených 
producentů, u kterých víme, že jsou zvířata 
ve volném výběhu a nekonzumují v krmivu 
antibiotika nebo růstové hormony. Pokud 
jíme hovězí maso, tak v četnosti maximálně 
jednou týdně, nejhůře stravitelné je hovězí 
pečené,“ doporučuje výživový specialista 
Ing. Martin Škába (www.skaba.cz). „Vařené 
maso pak doporučuji nejlépe v kombinaci 
se zeleninovou polévkou, která obsahuje 
velké množství ochranných faktorů, jakými 
jsou vláknina, antioxidanty a minerální 
látky. K vařenému masu bych přidal část 
kvašené zeleniny, nejlépe pickles nebo 
kysané zelí bez pasterizace a konzervan-
tů, část zeleniny vařené a k tomu menší 
množství papáji nebo čerstvého ananasu 
kvůli využití trávicích enzymů. Ty pod-
poří trávení takto těžké suroviny, jakou 
je hovězí maso. U konzumace masa je 
také velmi důležité kousání, dle starých 
východních medicín je žvýkání stravy 
jedním ze základů správného trávení.“ 

HOVĚZÍ CARPACCIO
Doba přípravy: 15 minut, pro 2 osoby
Ingredience: 200 g čerstvé hovězí svíčkové 
nebo jiného libového hovězího masa 
(nepříliš prorostlého), olivový olej, šťáva 
z čtvrtky citronu, rukola, polníček, parma-
zán, případně žampion, mořská sůl, pepř
Postup: Čerstvé maso můžeme před 
úpravou na hodinu umístit do mrazáku, 
aby ztuhlo a lépe se krájelo. Smícháme 
olej, citronovou šťávu a sůl. Maso vyjme-
me a necháme chvíli povolit. Následně 
z něj krájíme co nejtenčí plátky, které 
zabalíme do potravinové folie nebo igeli-
tového sáčku a přejedeme válečkem, aby 
byly co nejtenčí. Plátky klademe na talíř, 
potřeme zálivkou, ozdobíme listy rukoly 
a polníčku, nakrájeným sýrem, nastrou-
haným žampionem. Můžeme dozdobit 
balsamicem, podáváme s pečivem.

Každé ze steakových mas má svou specifickou chuť, což je dáno nejen jemností masa, 
ale také podílem tuku nebo loje.

Flank steak 
V češtině jsme zvyklí na označení „pupek“. V restauracích najdete asi už jen anglický název. 

Rumpsteak 
Rumpsteak je součástí zadní kýty. Jedná se o libové maso vhodné pro ty, kteří nemají 
rádi například typickou vůni hověziny, kterou jí dodává hlavně tuk nebo lůj. Český ekvi-
valent k rumpsteaku je vnitřní špalík. 

Filet de Boeuf 
Filet se nachází úplně na konci svíčkové. Je to v podstatě to nejlepší z nejlepšího, 
co z hovězího můžeme mít. Maso je velice jemné a křehké. 

Tenderloin 
Na tenderloinu je dobré, že se jedná o sval, který kráva nebo býk moc nepoužívá. Díky 
tomu získává jemnost. Opět další z králů, který najdete přímo na části svíčkové.

T-bone steak 
Každý správný gurmán nemůže neochutnat. Je to část, kde máte kousek svíčkové a roš-
těnce – a jak už název napovídá, ve tvaru T. Kost masu dodává velmi specifickou plnou 
chuť. Maso je velmi křehké a libové. 

Striploin steak 
Striploin je označení pro kus masa z nízkého roštěnce. Jedná se o svalovinu, která není 
moc aktivní, což zaručuje opět nízký obsah tuku a tedy i čistší chuť. 

Rib Eye 
Rib Eye je vysoký roštěnec z části žeberní. Je vhodný spíše ale pro ty, kteří vyloženě hle-
dají výrazné chutě. Sval je na rozdíl od předchůdců hodně používaný a tudíž i prorostlý 
tukem. Někdo jej proto raději pomalu peče, než restuje.

STEAKOVÉ MASO: 
KOLIK DRUHŮ ZNÁŠ, TOLIK CHUTÍ ZAŽIJEŠ

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

Velmi pečlivě si hlídáme, co jíme, a pozor-
ných lidí, kteří se dívají, co mají na talíři, 
velmi rychle přibývá. Byli jsme zvědaví, 
jak a zda vůbec se dá zdravě připra-
vit jedno z nejoblíbenějších jídel světa 
a zjistili jsme, že to není zas až tak velké 

umění. Stačí mít kvalitní suroviny.
V první řadě jde o červené maso, které bývá 
nejčastěji součástí hamburgeru. Obvykle 
ho přehlížíme jako nezdravé. Obzvlášť 
tehdy, když se snažíme jíst dietně. Faktem 
ale je, že červené maso, pokud je správně 
připravené, do vyvážené stravy rozhodně 
patří. Už proto, že dodává organismu železo, 
vitaminy skupiny B i proteiny. Kdo se rozhlíží 
po nabídce dobrých restaurací, velmi brzy 
zjistí, že v jejich menu hamburgery nechybí. 

Všechno začíná u výběru surovin
„Každý kuchař, pokud chce být úspěš-
ný a chce, aby se k němu jeho zákazníci 
vraceli, musí vědět, že hovězí maso, které 
použije jako hlavní surovinu pro přípravu 
hamburgeru, musí být především čerstvé. 
Ideálně pořízené na farmářském trhu, kde 
nakupuji velice rád, případně u dodava-
tele, který má maso ve standardně skvělé 
kvalitě. Šéfkuchař, který se chce přípravě 
na pohled relativně snadného pokrmu 
věnovat, musí být připraven na to, že si 
bude muset připlatit za kvalitu. Jistotou je 

červené maso z býků Argus. Samozřejmě 
něco stojí, takže není možné, abychom 
v naší restauraci servírovali hamburgery 
za dvacet korun. Na druhou stranu vím, 
že lidé, kteří by takovou cenu očekávali, 
k nám snad ani nechodí…“ vysvětluje 
Petr Andert, šéfkuchař restaurace Koley. 

Kontrolovat barvu a tuk
Výběr kvalitního masa je alfou a omegou, 
proto by se mu každý šéfkuchař měl 
věnovat osobně a ne si nechat do ku-
chyně podsunout cokoliv jen proto, 
že je nezbytné ho zpracovat. 
„Z nekvalitního masa dobrý burger zkrátka 
nepřipravíte, ani kdybyste stokrát chtěla. 
Výsledek pak host pozná, jen co do jídla 
kousne. V některých českých restauracích 
bohužel vycházejí z domněnky, že když se 
do mletého masa nevidí, snese všechno.“ 
Faktem je, že výběr masa se může u každé-
ho šéfkuchaře lišit. Někdo preferuje maso 
tučnější, které nechá vypéct, jiný hledá 
libové kusy, které jsou nabité proteiny. 
Ideální burger by měl být šťavnatý tak, že 

Nemusíte se hned ošívat a argumentovat 
tím, že ve fastfoodech zásadně 
nejíte. Možná časem změníte 
názor, až ochutnáte hamburgery 
připravené zdravě a chutně 
v kvalitní restauraci, aniž by vám 
z rukou kapal omastek.

Což takhle 
dát si  
hamburger? 
Že ne…?
Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Vyhněte se trapasu, kterým ze sebe 
uděláte naprostého burgerového zelenáče, 
a v restauraci při konzumaci nesahejte 
po příboru. Konzumace burgerů má svá 
neměnná pravidla. Jedí se zásadně rukou 
tak, že se obě housky stlačí k sobě, čímž 
se chutě náplně prolnou a skus je pak 
gastronomickým zážitkem. Od měkké 
housky, přes křupavou zeleninu, 
k lahodnému masu, to je kombinace, 
která chuťové pohárky potěší. A šťáva 
na rukách? Je jen důkazem toho, že jste si 
restauraci vybrali dobře.

NA BURGERY 
ZÁSADNĚ BEZ 
PŘÍBORŮ
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konzumentovi bude šťáva z masa, nikoliv 
tuk, stékat po prstech. Toho kuchaři docílí 
jedině tak, že pro přípravu masové placky 
použijí základ, který obsahuje alespoň 30 % 
tuku. Odborník tak vysvětluje, proč si vybírá 
maso z méně oblíbených částí. „Preferuji 
hovězí krk, který přesně splňuje vše, co 
od masa na hamburger očekávám. Je mírně 
tučné, chuťově výrazné, nerozmělní se nikdy 
na kaši, protože vlasové vlákno zůstává i při 
mletí dostatečně pevné,“ říká šéfkuchař.

V burgeru nejen hovězí
Další variantou pro přípravu burgeru je 
hovězí maso s 12 – 15 % tuku doplněné 
o maso vepřové, které dodá poněkud suš-
šímu masu na šťavnatosti. Stejně tak se dá 
použít směs masa hovězího a kuřecího. Při 
této kombinaci bude sice burger o trochu 
sušší, ale chuťově zajímavý a lehčí, takže 
ideální pro strávníky, kteří si hlídají kalorie. 
Trikem zkušených kuchařů je také mletí 
surovin na velmi studeném mlýnku: „Maso 
si tak během následné tepelné úpravy 
ponechá šťávu a nevyschne. A přesně to je 
nejdůležitějším měřítkem, zda se šéfkuchaři 
pokrm povedl, či nikoliv. Vysušená placka 
masa mezi dvěma houskami opravdu nemá 
co dělat,“ připomíná šéfkuchař Andert.

Zelenina, houska, majonéza
Příprava chutného hamburgeru stojí a padá 
nejen s kvalitním masem, ale také s kvalitní 
zeleninou, čerstvou houskou a majonézou. 
„Po letech zkušeností s nejrůznějšími doda-
vateli jsem se naučil odebírat ingredience 
u několika opravdu dobrých, u kterých mám 
jistotu, že zeleninu nedodají otlučenou či 
s mikroplísní. Housky raději pečeme vlastní, 
protože když už investujeme do masa a zeleni-
ny, je nesmysl zničit výslednou chuť rozmra-
ženým polotovarem. Chápu ale, že takový 

přístup by se nevyplatil v místě, kde 
by byl odběr dva hamburgery 
denně,“ doplňuje Petr Andert.

Obliba láme rekordy
Možná máme utkvělou 
představu, že ham-
burger bez housky 
nemá šanci ani 
na ochutná-
ní, ale opak 
je pravdou. 
Ve fit nebo vital 
burgrech houska 
úmyslně chybí, 
maso v nich ale 
musí být velmi 
kvalitní. Doplňují ho už 
pouze variace sýrů a zeleni-
ny. Je jasné, že jakákoliv nedokonalost 
tohoto pojetí burgrů snadno vynikne.
Šéfkuchař Petr Andert takto výjimečné 
burgery také připravuje: „Burgery s červe-
ným řepným carpacciem jsou velmi žádané, 
další kombinací, kterou zákazníci milují, je 
marinovaná cuketa s mátou a bazalkovým 
pestem, cibulí, rukolou a rajčaty. To vše do-
plňujeme sýrem balkánského typu. Přesně 
takové si dávají ženy na striktní dietě, 
protože vědí, že kombinace chutí je lahodná 
a přínos pro jejich organismus obrovský.“

Proč zrovna hamburgery? 
Vysvětlení je prý jednoduché, myslí si šéfkuchař. 
„Já miluju jeho přípravu, protože mi dává pro-
stor pro fantazii, podle mého názoru je právě 
hamburger natolik kreativním pokrmem, že 
rozhodně stojí za to věnovat čas jeho přípravě. 
V jeho chuti objeví svoje chutě zastánci klasické 
kuchyně, i ti, kteří se snaží nějaký ten kilogram 
shodit. Stačí jen zapojit fantazii a máte na stole 
pokrm pro bohy, který se vám nikdy nepřejí.“ 

1. Nejdražší hamburger na světě stojí 
více než sto padesát tisíc korun.

2. Pokud byste narovnali 
do řady všechny hamburgery, 

které snědí během roku jen Ame-
ričané, ta řada by třikrát obtočila 
naši planetu v oblasti rovníku.

3. Houska, která se standardně 
k výrobě hamburgeru používá, 

obsahuje látky, které snižují plodnost.

4. Burgery dali světu němečtí 
přistěhovalci. První ham-

burgerová restaurace byla otevřena 
v Hobokenu, v centru německé přistě-
hovalecké komunity v New Yorku.

5. Během druhé světové války ham-
burgerům říkalo sendviči svobody. 

To proto, aby se předešlo jakémukoliv 
propojení s Německem a jeho armádou.

6. Největšími konzumenty hambur-
gerů jsou právě Američané, za rok 

jich zkonzumují víc než padesát miliard.

7. Nejčastěji se pro výrobu hamburge-
ru používá hovězí maso, může být 

ale naplněný také lososem, směsí zeleni-
ny, indickým kari, masem z klokana, lamy. 
Hodně záleží na lokálních zvyklostech.

8. Napadlo vás někdy, proč 
hamburgery vypadají na ko-

merčních fotografiích tak skvěle? 
Je to proto, že jsou nedopečené.

9. Jasným výhercem a tedy 
sýrem, který je v hamburge-

rech nejčastěji servírován, je ched-
dar, následují sýry s modrou plísní, 
teprve pak sýry švýcarského typu.

10.  Fastfoodový gigant Mc-
Donalds prodá více než 

75 hamburgerů každou sekundu.

DESET PERLIČEK 
O HAMBURGERECH
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pohled do psí misky

V dnešní době se stále více diskutuje 
o zdravém životním stylu. Množství lidí 
se snaží jíst vyváženě, zdravě a plnohod-
notně. Stejná pozornost se přesouvá 
i k miskám našich domácích mazlíčků.

Trh nám nabízí nepřeberné množ-
ství krmiva pro psy a jejich výrobci 
utrácejí nemalé částky za reklamu 
s cílem nás přesvědčit, že právě 
jejich produkt je tím pravým.

Kočky by kupovaly myši
Nedávno na sebe upozornila kniha 
německého autora Hanse-Ulricha 
Grimma s názvem Kočky by kupova-
ly myši. Kniha oslovuje čtenáře, jimž 
záleží na zdraví jejich psů a koček 
a na zdraví lidí, kteří konzumují maso 
zvířat krmených „moderní výživou“.
Už z podtitulu – Černá kniha o krmi-
vech pro zvířata, je jasné, že se chystané 
vydání nelíbilo producentům krmiv. Firma 
Whiskas se dokonce pokusila pozastavit 
vydání soudní cestou. Název knihy totiž 
až nápadně připomíná slogan tohoto 
lídra na trhu, který zní „Kočky by kupova-
ly Whiskas“. Proces společnost prohrála 
a díky mediálnímu zájmu se knize do-
stalo nevídané publicity a zviditelnění.

Je obecně známo, že Češi jsou národ pejskařů. Chováme 
dokonce nejvíce psů na počet obyvatel v celé Evropě. V zemi 
uprostřed kontinentu žijí téměř dva miliony psů, z čehož 
vyplývá, že tohoto zvířecího mazlíčka má v průměru každý 
pátý Čech. Jelikož v dnešní době a zvláště ve městech pes 
plní úlohu společníka a mnohdy plnohodnotného člena 
rodiny, zamýšlíme se často, jak uspokojit jeho chuťové 
pohárky a přitom mu dát to, co pro něj bude nejlepší.

Trend 
zdravé výživy 
neplatí 
jen pro lidi

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock, Michaela Smrčková, Animal Cake
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pohled do psí misky

Dva tábory
Majitele psů můžeme rozdělit do dvou 
skupin. V první jsou ti, co krmivo při-
pravují svému psu doma, ve druhé 
ti, kteří nedají dopustit na komerčně 
vyráběná krmiva, hlavně granule, nebo 
také konzervované vlhké krmivo.
Vzestup zaznamenává v poslední době 
BARF. Jedná se o krmení čerstvou (syro-
vou) a pro psy přirozenou stravou, která 
se podobá žrádlu, jež v přírodě konzu-
muje vlk. Jelikož se v této formě krmení 
zcela vynechává jeho teplená úprava, 
mluví se o BARFu také jako o živé stravě. 
Většinou se jedná o kombinaci syrové-
ho masa, vnitřností, kostí a zeleniny.

Jak poznat kvalitní krmivo?
Díváte se na složení granulí? Pokud ne, 
koukněte na pytel krmiva, který máte 
doma. Možná přijde rozčarování, protože 
hodně granulí na trhu obsahuje přes 90 % 
obilovin. Je dobré věnovat pozornost po-

sloupnosti složení, protože podobně jako 
u značení na obalech potravin pro lidi suro-
vina na prvním místě ve složení převládá. 
Je totiž povinností výrobce sepsat přísady 
podle množství v sestupném pořadí.
I kvůli zvýšené intoleranci na lepek dnes 
množství výrobců představuje i krmné 
řady zcela bez obilovin či upřednostňují 
rýži, která lepek neobsahuje a zároveň 
je velice výživově hodnotná. Předností 
komerčního krmiva je jeho delší trvan-
livost a nenáročnost v podávání. 

Odměna pro pejska
Jak vyjádříme pejskovi svoji lásku? Děje se 
tak prostřednictvím společně tráveného 
času, hlazení a také dávání pamlsků. Těmi 
se regály obchodů s chovatelskými potře-
bami doslova prohýbají. I tady však existuje 
široká škála kvality a samozřejmě také ceny.
Není divu, že trend zdravé a kvalitní stravy 
se prosazuje také mezi chovateli domácích 
mazlíčků. Před pár měsíci například vstou-
pila na trh zcela unikátní značka Animal 
Cake. Zaujala nás především proto, že za ní 
stojí mladá Češka Michaela Smrčková, 
která má své produkty ochráněné užitným 
vzorem. V současnosti naleznete v pro-
dejnách s jezdeckými potřebami Animal 
Cake – dortovou směs pro koně. Ano, i koně 
tak už mohou dostat nevšední odměnu 
za svou práci. Co je však pro milovníky 
pejsků zajímavé, je fakt, že Michaela právě 
finalizuje Animal Cake i pro pejsky.

Jedná se o chutnou zdravou sypkou směs, 
kterou stačí zalít horkou vodou a dát 
do jakékoliv nádoby, kterou uložíte na třicet 
minut do lednice. Po ztuhnutí a vyklopení 
získáte základní dortový korpus, který si pak 
již kupující dozdobí zcela dle vlastní fantazie 
a chuťových pohárků daného pejska.
„Recepturu jsem konzultovala s MVDr. Evou 
Štercovou, která působí v Ústavu pro výživu 
zvířat Veterinární a farmaceutická univerzita 
Brno. Směs neobsahuje lepek, konzervanty, 
barviva ani soli. Hlavní masovou složkou 
je jehněčí moučka. Nechybí ani zelenina, 
rýže či sušený arktický krill, což jsou mořští 
korýši,“ popisuje dort pro psy M. Smrčková. 
Pamlsků je na trhu spousta, ale zde se jedná 
o zcela nové pojetí. Je to způsob, jak dát svému 
zvířecímu kamarádovi opravdový dárek od srdce. 
„Do dortové směsi Animal Cake musíte vložit 
i kus sebe – trochu času k snadné přípravě a krea-
tivity při zdobení,“ uzavírá Michaela Smrčková. 

Pozor na vařené kosti! Právě ty jsou 
křehké a snadno se odlomí. Mohou 
pak vážně poranit trávicí trakt. 
Vařené kosti také mohou spět u psů 
k zácpám. Odborníci doporučují pro 
psy kosti syrové.

VAŘENÉ VERSUS 
SYROVÉ KOSTI

Avokádo
Čokoláda
Hroznové víno a rozinky

Muškátový oříšek
Cibule, česnek
Ořechy

Jedovaté/toxické potraviny pro psa!
Ne všechno, co máme rádi my lidé, je dobré i pro naše miláčky. Co jim například nědělá dobře?
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Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, Michal Pavlík

Vajíčkové pomazánky 
     jsou fajn, 
   ale ne moc dlouho
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Vůbec nechceme zpochybnit, že vaše 
domácí vajíčková pomazánka, kterou 
jste si po Velikonocích určitě užili až až, je 
nejlepší. Nás ale zajímalo, jestli stojí za to 
jít někdy „na koledu“ i do obchodu. A právě 
tento závěr byl úkolem pro naši komor-
ní, nicméně mlsnou redakční porotu.
Vajíčková pomazánka samozřejmě nepatří 
jen k Velikonocům. Je to taková vděčná stá-
lice, která přistane na stole, když přijde ná-
vštěva. A v dnešní uspěchané době mnohdy 
není čas na hrdinství. Holt – dvě krabičky 
z obchodu se občas náramně hodí. Jenže, 
jak jsme se přesvědčili, musíte dobře hledat. 

Obaly? Někde se zbytečně šetří
Hned na začátek nás překvapilo, že nabídka 
vajíčkových pomazánek není nijak rozsáhlá. 
Některé řetězce je dokonce vůbec nezařazují 
do svého sortimentu. Ze všech obchodů 
posbíráte jen šestici pomazánek od odliš-
ných výrobců, a jak se dočtete i v hodnotí-
cích tabulkách, uspokojivá není ani polovina 
nabídky. Dalším překvapením pak byla od-
lišnost obalů. Jak jsme se sami přesvědčili, 

zrovna u takové pomazánky hraje obal jednu 
z hlavních rolí. A když to vezmeme hned po-
pořádku a zhodnotíme třeba taková víčka... 
některá se otevírají velmi ráda sama a pak se 
neváhají podívat, co že to ještě máte v tašce, 
jiné musíte pomalu páčit kleštěmi – ideální 
pro jemnou hospodyňku, která ve sváteč-
ních šatech chystá pohoštění pro návštěvu. 
No a pak samotná vanička. Některá se 
vám doslova vytvaruje podle tvaru ruky při 
úchopu, což asi také není moc praktické. 
A co vytýkáme všem vzorkům, je mystifika-
ce zákazníka, kdy máte hned na polovině 
pomazánek fotky rozkrájeného vejce, 
přestože v takové podobě je v pomazánce 
pochopitelně nenajdete, a samotné ztvár-
nění obsahu, který si skutečně kupujete, je 
spíše upozaděný, jakoby nebyl důležitý.

Pozor na skladování
Co jsme vyhodnotili jako největší kámen 
úrazu, byly podmínky skladování. A to 
nyní přímo nemluvíme o tom, jak budete 
zacházet s pomazánkou vy, protože před-
pokládáme, že ji určitě nebudete schválně 

vystavovat přímému slunci nebo ji nebudete 
ukládat mimo lednici. Máme na mysli ale 
podmínky skladování a přepravy od výrobce 
do obchodu. Jsme přesvědčeni o tom, že 
ne vždy jsou dodržena jasná pravidla, že 
podobné zboží musí být uchováno v chladu. 
Jak by se jinak mohlo stát, že si přinese-
me dva vzorky ze šesti zkažené a to velmi 
zřetelně podle zápachu i zkyslé chuti? Tento 
kámen úrazu bohužel posunul na stupně po-
ražených Bagetovou vajíčkovou pomazánku 
Boneco, která původně mířila na vrchol díky 
vysokému obsahu vajec (60 %), a Poma-
zánku vaječnou na chlebíčky Seko možná 
trochu neprávem nechala povýšit.

naše testy

Jsou to vcelku levné „rychlovky“, které nikoho neurazí – vajíčkové 
pomazánky. Asi byste proto neřekli, že na nich výrobci budou 
šetřit. Jenže ejhle, výsledky našeho redakčního testu ukázaly něco 
jiného. Obaly některých výrobků poničíte pomalu i pohledem 
a v některých se zase tlačí o slovo víc levná cibule než vajíčka. 
Přitom se ale výrobci moc nesnaží vám ji na etiketě vůbec 
uvést v procentuálním zastoupení. Na obrázku na obale bývají 
navíc vejce v plné parádě a patřičně počítačově přibarvená. Že 
uvnitř najdete úplně jinou konzistenci a barvu, a tudíž se tu dá 
polemizovat i o klamání spotřebitele, asi nikoho nezajímá…

Když jsme byli na průzkumu trhu, 
v sortimentu zboží jsme narazili 
i na vajíčkové saláty. Napadlo nás 
vyzkoumat, v čem se takový salát liší 
od pomazánky. S předpokladem, že se 
v salátu budou vyskytovat větší kusy 
vajec a budou samozřejmě řidší, jsme 
postupně otevřeli a ochutnali Delica 
vajíčkový salát (48 % vajec, cena 
19,90 Kč) a Vajíčkový salát Palma (35 % 
vajec, cena 18,90 Kč). A musíme uznat, 
že i přes podstatně vyšší obsah vajíček 
v pomazánkách, kdy se pod 50 % 
dostala jen pomazánka z Polska, vyšly 
saláty chuťově překvapivě daleko 
lépe. U druhého vzorku bychom vytkli 
jen to, že některé kousky vajíček byly 
příliš velké a neumíme si představit, 
že salát někde v parku strčíte rychle 
do pusy, aniž byste se neušpinili 
od hlavy až po paty.

SROVNÁVACÍ TESTÍK: 
SALÁT NEBO 
POMAZÁNKA?
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Název  Bagetová vajíčková 
pomazánka

Výrobce  Gurmán Klub s.r.o. ČR
Zakoupeno Albert
Cena za balení 25,90 Kč / 150 g
Cena za 100 g 17,30 Kč
Složení 60 % vařená vejce, majonéźa 
(řepkový olej, pitná voda, vaječené žloutky, modif. 
bram. škrob, zahuš'tovadla /guma guar, xanthan/, 
cukr, jedlá sůl, ocet kvasný lihový), sterilovaná 
cibule (cibule, kys. citronová, sukralóza), hořčice 
(pitná voda, hořčičné semínko, ocet kvasný 
lihový, cukr, jedlá sůl, kurkuma, extrakty koření), 
cukr, jedlá sůl, petržel, modif. škrob, konzervanty 
(benzoan sodný, sorban draselný).

Jedná se o výrobek označený jako Český výro-
bek, garantováno PK ČR. Obal je opatřen mar-
ketinogvým heslem Kvalita bez kompromisů. Co 
do složení, výrobce spotřebitele příliš neklame. 
Pomineme-li tedy krásně zobrazená vejce 
pokráje ná na plátky na obale. Co nás však 
zarazilo, byla řidší konzistence a velmi jemně 
krájená vajíčka, což by u bagetové pomazánky 
mohlo být lepší, aby na bagetě vůbec držela. 
Chutí si ale získala zase nějaké plusové bodíky. 
Na začátku vás uvítá znatelná chuť cibule 
a příjemná nakyslost. Doporučujeme spíše těm, 
kteří mají rádi výraznější chutě. 

3.
Název  Pomazánka vaječná 

Výrobce  Procházka a.s.,ČR
Zakoupeno Globus
Cena za balení 19,90 Kč / 150 g
Cena za 100 g 13,30 Kč
Složení 65 % vejce vařená. 30 % 
majonéza (řepkový oplej, voda, ocet kvasný 
lihový, modifikované škroby, žloutek, cukr, 
jedlá sůl, hořčičné semeno, E 412, E 415, E 417, 
koření, barvivo E 160 a, konzervanty, E 202, 
E 211), cibule, 1 % pažitka. Může obsahovat: 
lepek, soju, mléko, suché skořápkové plody, 
ryby, sezam, korýše, celer. 

Tato pomazánka je kandidátem na největší 
počet plusů a mínusů, které se ve finále nulují. 
Nepraktické balení, obtížné otevření, pro 
dámskou ruku těžce otevíratelné, krabička 
nepevná, evidentní úspora na obale jsou 
prominuty pro velmi dobrou chuť. Barva je 
o poznání světlejší, než u ostatních testova-
ných produktů. Jsou zde cítit stopy pažitky, 
která je překvapivě uvedená jen v 1 %. Kon-
zistence však velmi dobrá k namazání, velmi 
pěkná na pohled, chuťově je pomázánka méně 
výrazná. Chuť vajíček nic ale ani nepřebíjí.

2.
Název  Toppo Vajíčková 

pomazánka 

Výrobce  Delimax ČR
Zakoupeno Lidl
Cena za balení 16,90 Kč / 135 g
Cena za 100 g 12,50 Kč
Složení 52 % vařená vejce, 
řepkový olej, přírodní sýry, pitná voda, 
marinovaná cibule, tvaroh, hořčičné semeno, 
pasterovaný žloutek, cukr, ocet kvasný 
lihový, jedlá sůl, zahušťovadla (guma guar, 
xanthan), benzoan sodný, sýrany sodné, 
citronany sodné, difosforečnan vápenatý, 
sušená pažitka, koření.  

Tady nás zaujal praktický uzavíratelný obal 
s vnitřní ochrannou fólií. A překvapení nekončilo 
ani u chuti. Je zde zřetelná chuť vajíček a cibule 
- tedy to, co předpokládáte, že dostanete, pokud 
si koupíte vajíčkovou pomazánku. Navíc mnoho 
kladných bodů za to, že tu není cítit majonéza, ale 
tvarohový sýr. Chuť je velmi lehká, i když bychom 
řekli, že odhehčuje pokrm, který je obecně 
pokládán za celkem těžký. Konzistence je opravdu 
k namazání na chlebíček a bagetu. Co oceňujeme 
navíc, jsou i podrobně uvedené výživové hodnoty 
- přehledně umístěné na boku obalu. Tahle poma-
zánka jednoznačně míří nahoru. 

1.

Vajíčková s majonézou nebo 
majonézová s vajíčkem?
Tak přesně tuto otázku jsme si u někte-
rých vzorků kladli. Ve třech vzorcích ze 
šesti je chuť majonézy a cibule jedno-
značně dominantnější, než chuť vajíček. 
Naopak jsme byli velmi překvapeni 
chutí Toppo vajíčkové pomazánky, kde 
se poctivá porce sýrové složky nezapře 
a cibule ji nepřebíjí. Rozdíly jsou také 
v kyselosti. Někde je octa znatelně více, 
než v jiných pomazánkách. A ruku v ruce 
s podílem majonézy jde také konzis-
tence. Například Bagetová vajíčková 
pomazánka (Gurmán Klub) vám vydrží 
na vidličce jen tři vteřiny, takže patrně 
nedoputujete s pomazánkou ani na veku. 

Na stole a pod stolem
Test udržitelnosti na vidličce nás přive-
dl k zamyšlení, co takové pomazánky 
udělají za dvě, tři hodiny na chlebíčku? 
Namazali jsme je tedy na veky a pěkně 
jsme si je v redakci vystavili na stůl. 

Máme tady klasickou pokojovou teplotu, 
jako vy doma. Už po hodině bylo znát, že 
vajíčková pomazánka je vhodným kandi-
dátem k okamžité konzumaci. Ne, že by 
mutovala její chuť po šedesáti minutách, 
ale mění se její barva. Vzorky, které 
nejsou přibarvované, na svěžím vzhledu 
trochu ztrácí. Po dvou hodinách některé 
kousky lehce osychají, ale chuťově stále 
žádná dramatická změna k horšímu. Jen 
u těch více cibulových máme dojem, že se 
chuť cibule zvýrazňuje, což ale může být 
dáno do určité míry i cibulovým aroma, 
které se po čase ještě více rozvolňuje 
a line se celou redakcí. Největší přerod 
vidíme v už tak řídké Bagetové vajíčkové 
pomazánce, která v teple samozřejmě 
ještě více „taje“. Rozhodnete-li se ji 
použít, musíte návštěvu jednoznačně 
brzy vyprovodit, pokud jí nechcete na-
bídnout rozblemcaný kus veky, která se 
různě deformuje pod tíhou pomazánky 
konzistence krupicové kaše. Nebo raději 
chlebíčky nenápadně schovat pod stůl. 
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Název  Bagetová vaječná 
pomazánka

Výrobce  Boneco, a.s., ČR
Zakoupeno Kaufland
Cena za balení 19,90 Kč / 140 g
Cena za 100 g 14,20 Kč
Složení 60 % vejce, majonéza 
(řepkový plej, pitná voda, vejce, ocet 
kvasný lihový, semínko hořčice, guarová 
guma, xanthan), 8 % cibule, jedlá sůl, cukr, 
bramborové vločky, koření, byliny, sorban 
draselný, benzoan sodný, kurkumin. 
 
 

Pomazánka má praktický uzavíratelný obal. 
Pokud ji nevypotřebujete naráz, můžete ji vložit 
do lednice, aniž by salát natáhl i jiné vůně nebo 
naopak. Pomazánka se pyšní dvěma označeními 
kvality - Regionální potravina a Český výrobek 
(garantováno PK ČR). Po otevření nás zaujalo, že 
jedna část u okraje je zbarvená až do červena, za-
tímco střed je žlutý. Pomazánka je zřetelně přibar-
vená, řídká. Přestože byl výrobek do 3. 4. a bez-
prostředně po zakoupení jsme jej testovali, byl 
zřetelně zkvašený. Po senzorické stránce nebylo 
možné produkt objektivně zhodnotit, a proto se 
bohužel posouvá na stupně poražených. 

5.
Název  Pomazánka vaječná 

na chlebíčky

Výrobce  Seko Polsko
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 15,90 Kč / 80 g
Cena za 100 g 19,00 Kč
Složení 44 % nakládaná vařená vejce 
(vejce, voda, sůl, kvasný ocet, kyselina citronová), 
řepkový olej, voda, cukr, hořčice (voda, zrna 
hořčice, lihový ocet, cukr, sůl, vinný ocet, koření), 
vaječný žloutek v prášku, sůl, lihový ocet, modif. 
škrob, zahušťovadla (guarová guma, santanová 
guma), regulátory kyselosti (kyseliny mléčná, 
jablečná, citronová), pažitka sušená, sorban 
draselný, karoteny, paprikový extrakt. 

Produkt původem z Polska bohužel kvalitou neosl-
nil. Obrovský výčet přídatných látek jej determinuje 
i k tomu, aby se prodával v titěrném balení, které 
nevystačí ani na 10 mini chlebíčků.U vaječné po-
mazánky přímo na chlebíčky trochu problém. Obal 
je tak nepraktický a nekvalitní, že se vám v tašce 
s ostatními věcmi pomazánka samovolně otevře, 
a to ještě než dojdete domů. Tady také trochu 
pochybujeme o pravdivosti označení "bez látek zvý-
razňujících chuť a vůni", jak je uvedeno na obalu. Ze 
složení je jasné, že jsou tam zvýrazňovače. Chuťově 
bude vyhovovat těm, kteří mají raději majonézu, než 
vajíčka. Majolka totiž chuť všeho ostatního přebíjí. 

4.
Název  Vajíčková pomazánka 

Výrobce  Gastro - menu Express, a.s., ČR
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 17,90 Kč / 120 g
Cena za 100 g 14,30 Kč
Složení 59 % vejce, pitná voda, 
řepkový lej, cibule, brambory, hořčičné 
semeno, ocet kvasný lihový, jedlá sůl, 
pažitka mražená, kyselina citronová, 
disiřičitan draselný, sušené vaječné žloutky, 
koření, modif. kukuř. škrob, guma guar, 
xanthan, guma tara, benzoan sodný, sorban 
draselný 

Tady si už na první pohled si všímáme jasného 
přibarvení. Také je tu minimum pažitky oproti 
ostatním vzorkům. Konzistence i velikost kous-
ků by byly v pořádku, kdyby ovšem produkt 
nejevil známky zkažení. To jsme poznali jedno-
značně dle výrazně nakyslé pachuti a silného 
zápachu. Na naší straně pochybení ve správ-
ném skladování nevzniklo, jelikož byl výrobek 
bezprostředně po zakoupení konzumován 
a do konce trvanlivosti zbývalo 14. dnů. Máme 
ale dúvodné podezření že na cestě od výrobce 
k zákazníkovi nebyly patrně dodrženy všechny 
předepsané podmínky  správného skladování.

6.

Na stupních vítězů
Dělení na stupně vítězů a na lavici poraže-
ných nebylo nijak složité. Dva vzorky otes-
tovat nešly – minimálně ne bez následných 
zdravotních problémů, a ty byly jasné. Jen 
to pořadí jsme určili podle podílu vajec 
a menší míry zkažení. A u zbylých čtyř je 
poměrně velká propast mezi prvním a čtvr-
tým místem. Jako už mnohokrát jsme se 
přesvědčili, že vysoká cena automaticky ne-
věští vysokou kvalitu. Podívejte se na cenu 
za sto gramů, kterou jsme vám do tabulky 
přidali, abychom nikoho poškodili, ani 
nevyvýšili. Není hezké mít vítěze za 12,50 Kč 
(za 100 gramů) a navíc takového, jehož 
obal se nemusíte bát umístit do tašky? 

Výsledky našeho testování nepocházejí 
z laboratoří a nejsou založeny na přesných 
chemických analýzách, nýbrž na subjektiv-
ním senzorickém hodnocení členů redakce. 
V tabulkách naleznete výsledky testování. 
Nejedná se o body, nýbrž o pořadí jednotli-
vých vzorků v parametru chuť.
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chutě slavných

Katko, v čem konkrétně se liší jídelníček 
vrcholové sportovkyně od sportující 
mámy třináctileté dcery, která miluje 
relax v přírodě? 
Nijak zásadně se nezměnil, chutnají mi 
pořád stejné věci. Jen s tou pravidelností 
to je horší, z čehož pramení občasné vybí-
lení lednice po dni, kdy nebyl čas na jídlo. 

Ve sportovní éře byl stravovací režim 
velmi pravidelný. Samozřejmě v sou-
časné době nemusím přemýšlet o skle-
ničce vína navíc, což dřív moc nešlo. 

Jaká potravina je pro Vás synonymem 
energie a vzpruhy? 
Nevím o žádné takové, pokaždé mám 

chuť na něco jiného. Dobrá italská káva 
je asi nejlepší životabudič, který mám 
moc ráda. Bohužel ji u nás málokde 
umějí udělat tak dobrou jako v Itálii.

Co věčně diskutovaná otázka bio - nebio. 
Jak se na ni díváte?
Nejsem ortodoxní zastánce biopo-
travin, ale občas si je také kupuji. 
Především vejce nebo zeleninu. 

Jste pohostinný typ? Máte ráda rodinné 
oslavy? 
Já se jich skoro vůbec nezúčastňuji, 
nemám je ráda. Když má dcera narozeni-
ny, tak koupím dobrý cheesecake nebo 
mrkvový dort, a to je vše. Opravdu mě 
na oslavy nikdo nenaláká, rodina si už 
zvykla. Spíš pozvu své blízké na skleničku 

Připravila Radka Jezberová, foto archiv Kateřiny Neumannové

Česká kuchyně 
je dobrá, 
když není 
denně 
na talíři

Kateřina Neumannová, česká legendární lyžařka 
a olympijská vítězka, už zdaleka nemusí držet tak radikální 
jídelníček, jako za dob vrcholového sportu. Přesto ji však 
léta sportování naučila jíst stravu lehkou a pestrou. Ale i jí 
se někdy stane, že prostě „vyluxuje“ ledničku. Co nám ještě 
prozradila (nejen) o jídle?
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dobrého vína, k němu kvalitní sýry. To je 
pro mě nejlepší kombinace na posezení.

Jakým jídlem nejvíce potěšíte svou třinác-
tiletou dceru Lucku? 
Lucka od mala miluje dobré maso. 
Potěší ji svíčková i biftek. Jo, a občas 
zaboduji i ovocnými knedlíky. 

V jaké restauraci v Praze bychom Vás 
našli? 
Je jich několik. Kogo, pizza Nuova Ambiente, 
Vino di Vino nebo třeba Chorvatský Mlýn.

Vybaví se vám vzpomínka spojená se sto-
lováním, která pro Vás dnes znamená: Už 
nikdy více?
Kdysi dávno v Rusku, město Apatity, kam 
jsme jezdili na trénink. Listopad, jídlo 
nebylo, a to, co bylo, plavalo v tuku. Jedli 
jsme jen koláče, zmrzlinu a kysanou smeta-
nu. Navíc jsem si odtud přivezla 3 kg navíc, 
protože o „normální“ jídlo jsme tam zkrátka 
nezavadili. Nyní už je ale asi doba i tam jiná.

A jedla jste třeba někdy pokrm, u kterého 
jste tak docela netušila jeho složení a poz-
dější zjištění nebylo úplně příjemné?
Nic exotického se mi naštěstí ne-
stalo, ale zrovna v tom Rusku nám 
možná nějakého psa uvařili...

Jste dost často mezi Čechy a Itálií. Jak 
řešíte stravování na cestách?
Cestuji hlavně po Evropě, nejčastěji do Itálie. 
Žádné speciální přípravy na cesty ve stra-
vování nedělám. Jsem v něm nenáročná, 
což ale neznamená, že nemám ráda kvalitní 
a dobré jídlo. Když není jiná možnost, 
přežiju i na fast foodu nebo na bagetě. Jsou 
ale cesty, na které se těším i kvůli dobré-
mu jídlu, což je právě zmiňovaná Itálie. 

Ale na chvíli pryč od jídla. Kde si dobíjíte 
baterky?
Ve svém relaxačním království 
na Zadově. Na Šumavě jsem proži-
la velký kus života a spojuje mě s ní 
láska na celý život. Když se v roce 
2006 podařilo chalupu dokončit 
a navíc do ní přivézt zlaté medaile 
z mistrovství světa a olympijských 
her, splnil se mi životní sen. 

chutě slavných

MOJE RYCHLÁ VEČEŘE - PEČENÁ 
JARNÍ ZELENINA
Doba přípravy: 10 minut

Ingredience: červená řepa, batáty, kořenová 
petržel, listový salát, kozí sýr, olivový olej, 
provensálské koření, ocet balsamico, sůl

Postup: Červenou řepu oloupeme a rozčtvr-
tíme, stejně tak batáty a petržel. Vše 
rovnoměrně rozložíme na plech, pokapeme 
zlehka olivovým olejem, osolíme a okoření-
me. Pečeme při 200 stupních do změknutí. 
Přibližně 25 min. Pečenou zeleninu podává-
me na listovém salátu s balsamicem.
Na závěr vše posypeme rozdrobeným čers-
tvým kozím sýrem.

Trentino jako region s překrásnou 
přírodou, horami a jezery. O to raději 
jsem byla, když jsem dostala nabídku 
spolupráce v oblasti podpory cestovního 
ruchu. Je to pro mě čest a zároveň tento 
region využívám k organizaci firemních 
akcí pro menší skupinky. Sama sem 
několikrát ročně jezdím za aktivním 
odpočinkem. V létě na kola, chodím 
ráda po horách a v zimě samozřejmě 
na lyže. Vždy mohu čekat pohodovou 
atmosféru, skvělé jídlo a víno a většinou 
krásné počasí.

CO MILUJI

Jen deset minut (tolik totiž trvá školní přestávka) jsme měly na to si s Lucií povídat. 
Bystrost, přesnost a rychlost z tenisu se v ní ale nezapře. Během pár minut mi totiž stihla 
říct to nejdůležitější…

Máma je: 
parťák. Kamarádka. Umí udržet tajemství, můžu se jí svěřit. Dokáže zachovat klid 
a nadhled v situacích, kdy já šílím.

Nikdy nezapomenu: 
na to, když jsem byla malá a jeli jsme lyžovat do Alp. Už přesně nevím, jak se to stalo, 
někam jsem se asi zakoukala, a při jedné jízdě jsem vybočila ze sjezdovky. Sletěla jsem 
dolů ze srázu a zapadla do hlubokého sněhu. Nic se mi nestalo, ale bála jsem se, že 
mamka bude naštvaná. Že mi vyčte, jak jsem nedávala pozor. Byl to táta, kdo mě odtud 
doloval. Dlouho jsme se nemohli dostat ven. Sledovat to pachtění bylo asi zábavné, 
z dálky jsem slyšela mamky záchvaty smíchu. Kárání se ale nekonalo. Měla jsem ji za to 
zas o něco radši. 

Nej zážitek: 
Cestovali jsme Afrikou. V pronajatém jeepu s otevřenou střechou. V krabici na sedadle 
bylo, vedle našich osobních věcí, i jídlo. To asi lákalo opici, která nám zničehonic 
hupla do auta. Chňapla mamce po tašce! Přetahovaly se o ni. Průvodce, který byl 
s námi, na zvíře namířil pistoli. Jen jako varovný signál. Opice vyskočila. Já se tak lekla! 
Čmajznutá taška by byl malér! Byly v ní peníze, mobil i doklady.

LUCKA O MÁMĚ
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chutě slavných

Čím jste teď nejvíc zaneprázdněna? 
Kombinací pracovních povinností 
a servisem dcery. Buď pracuji, nebo ji 
vozím na trénink. Večery pak dodělá-
vám práci, kterou nestihnu přes den.

Jaký jste chronotyp? Spíše ranní ptáče 
nebo noční pták? 
Z doby sportovní kariéry mám nastaveno 
chodit v deset večer spát, v sedm ráno 
vstávat. Časné vstávání úplně nemu-
sím, ale tímto režimem se řadím spíš 

mezi ptáčata. Večer odpadám dost brzy 
– potřebuji dlouhý a kvalitní spánek. 

Která část dne Vám nejvíce sedne co 
do aktivit, vitality, výkonnosti sportovní 
i té v práci?
Sedne mi celý den – v zásadě od rána 
do odpoledne. Večery sice pracuji také, 
ale přiznávám že dost nerada a také ne 
úplně pravidelně. Pravda je, že i když 
jsem sportovala, mívala jsem závody také 
spíš dopoledne nebo přes poledne.

Jak se udržujete v kondici? 
Sport mě stále baví, tak se snažím občas 
urvat kousek času pro sebe a využít ho 
k aktivnímu pohybu. V létě kolo, běh 
a chození po horách. V zimě pak lyže.

Co Vás čeká v blízké budoucnosti, kde 
byste se realizovala dle svého gusta?
Dlouhodobě to je práce pro italskou oblast 
Trentino a v tomto roce příprava Olympijské-
ho parku na Lipně, který tam bude v době 
OH v Rio. To mě baví a těším se na to. 

KDO JE KATEŘINA NEUMANNOVÁ
Mgr. Kateřina Neumannová (15. února 1973, Písek) je česká olympijská ví-
tězka a mistryně světa v běhu na lyžích. Profesionálně se sportu začala vě-
novat v roce 1991. O sedm let později získala na OH v Naganu bronz v běhu 
na 10 km volným stylem a přidala i stříbro na 5 km klasicky. Na další olym-
piádě v roce 2002 v Salt Lake byla dvakrát stříbrná. Šťastná se vracela i z MS 
v Oberstdorfu v roce 2005, kde zvítězila na 10 km volně. Nejúspěšnější olym-
piádou pro ni byl Turín v roce 2006, odkud si odvezla zlato za 30 km volně 
a ve skiatlonu vybojovala stříbro. Celkem sedmkrát ve své kariéře zvítězila 
v anketě Král bílé stopy. V roce 2014 úspěšně absolvovala na UJAK v obo-
ru andragogika magisterské studium.Tato výrazná osobnost a obdivuhodná 
žena je také maminkou třináctileté Lucie.

ubytování a strava zdarma
pravidelné kapesné
nízké vstupní náklady
možnost studia jazyků
pobyty od 3 měsíců
široký výběr zemí 800 100 300

www.pracovnipobyty.cz

 Pracovniaaupairpobytyvzahranici

AU PAIR
Péce o deti v USA A evroPe

 INZERCE
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rozhovor

Traduje se o vás, že si s Vašimi dvěma 
spolupracovníky v ateliéru vaříte. 
Jak vypadá taková příprava oběda? 
A na čem si nejvíc pochutnáte?
Umíme vařit všichni. A nejen to. Rádi 
jíme, ale ze všech jím nejraději já, a taky 
je to na mně vidět. Je to dané tím, že 
jsem se narodil za druhé světové války 
a bylo málo jídla. Už v raném dětství jsem 
se naučil bojovat o jídlo, a když jsem 
něco sehnal, cpal jsem se, co to šlo.
V ateliéru vaříme normálně. Naše asistentka 
jí dietně, takže se od nás drží stranou. Zbý-
vající osazenstvo – tři chlapi, vaříme a pra-
cujeme. Máme své oblíbenosti. Výborné je 
třeba jídlo od kolegy Davida Kubíka, který 

umí skvěle spařené zelné listy s masem. 
Kdykoliv na to v kuchyni narazím, všechno 
sním a ostatní se na mě dívají zaraženě. 
Já nejčastěji vařím pálivé věci. Musí 
v tom být cibule, maso a v poslední 
době dělám hodně z dietního masa. 
Další kolega chodí kolem trhu a při-
náší zeleninu a obrovské nohy od ve-
leptáků, které nacpe do hrnce, dá 
k nim červenou řepu a je to výborné. 

Jste náročný strávník?
To se dá těžko posoudit. Sním napros-
to všechno. Neexistuje nic, co je k jídlu 
a částečně, co třeba i k jídlu moc není, 
co bych nejedl. Mně se dá nabídnout 

cokoliv. Když jsem na cestách občas 
hladověl, tak jsem jedl i z odpadků. 
Mám rád dobré jídlo a mám rád dobré 
víno. Často chodíme do fajn restau-
rací a tam se pak rozjedu. V thajské 
restauraci si třeba vždy dávám krabí 
placičky a thajský salát. Skvělé.

Kdo vás naučil vařit?
Mojí mámu bavila spíš literatura a vaření 
pro ni bylo jen nutností, takže ta mě k vaření 
nevedla. Maxim Gorkij říkal: Život je mou uni-
verzitou. A já bych rád dodal, že mne naučil 
vařit život. Nikdy jsem to moc nepiloval a taky 
to podle toho vypadá. Jsem líný student, tak 
raději recept vymyslím a prověřím zkouš-

Když je bída, 
 sním i jáhlovou kaši

Připravila Klára Chábová, foto archiv M. Rajniše

Prof. Ing. arch. Martin Raj-
niš je český architekt a urba-
nista, spoluzakladatel České 
komory architektů, několika 
architektonických kancelá-
ří a zakladatel ateliéru Huť 
architektury Martin Rajniš. 
Mezi veřejností je známý 
hlavně jako autor nové Poš-
tovny na Sněžce, se spoluau-
tory postavil třeba Obchod-
ní dům na Národní třídě, 
pavilón na Světové výstavě 
ve Vancouveru, sérii rodin-
ných domů, vil a výstavních 
pavilónů, řadu administra-
tivních budov v Praze a po-
dílel se na projektech Centra 
Smíchov. V letech 1990-97 
byl profesorem architektury 
na VŠUP v Praze. Hodně ces-
tuje, přeplouvá na malé pla-
chetnici oceány a s výjimkou 
Antarktidy navštívil všechny 
kontinenty. Věnuje se experi-
mentální architektuře a dbá 
na propojení architektury 
s přírodou. A také rád jí. Ptali 
jsme se, čím se mu trefíte 
do chuti?
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rozhovor

SEVICHE (SEVÍČE)  
– výborný salát z ryb
Ingredience: 500 g sledě (nebo lososa, či 
jiné netučné ryby) nakrájené na kostky, 
2/3 šálku čerstvé limetkové šťávy (asi 
z 5 limetek), 1 lžička soli, špetka sušeného 
oregána, 1 lžíce olivového oleje, 1/4 lžičky 
bílého pepře, 1 středně velká zelená papri-
ka, 1/2 bílé cibule, 1 lžička bílého octa, pár 
stroužků česneku, trochu listí z libečku

Postup: Vše smícháme dohromady nechá-
me v ledničce nejlépe přes noc macerovat.

kami. Nepátrám po receptech, různě se 
vyptávám, hodně věcí přebírám od kolegů.
V mé oblíbené hospodě vaří výborný guláš. 
Nedařilo se mi dosáhnout stejné kvality, ať 
jsem dělal možné i nemožné. Vetřel jsem se 
proto ke kuchařovi do kuchyně a sledoval 
celou přípravu. Nakonec jsem dosáhl výsled-
ku, se kterým jsem byl docela spokojený. 
Udělat pořádný guláš je fakt věda. Celé 
to spočívá ve správném tuku, což by mělo 
být sádlo, žádné oleje. Nebo se dá cibulka 
osmažit na přepuštěném máslu ghí, to můžu 
doporučit. Můžete ho rozpálit na sedm set 
stupňů a nepřepálí se. Trpělivost při smažení 
cibulky je, řekl bych, základ českého vaření. 
Hvězdy mého vařícího nebe jsou segedín-
ský guláš, normální guláš a buřguláš. 

Hodně cestujete a poznáváte jiné kul-
tury. Jaká cizokrajná kuchyně je vám 
blízká a jakou naopak nemusíte?
Víte, u mě je to tak - čím větší bláz-
nivina, běhající hmyzy, neuvěřitelný 
zvířátka, které žijí kdekoliv, to všechno 
jím s velkou chutí. Asie je na to napros-
to  bezvadná. Nemusím v Moskvě jíst 
jahelnou kaši, ta mi fakt nechutná. Ale 
když je bída i jáhly se dají. Jinak jím 
všechno. Miluju syrový maso a snědl 
jsem určitě více než padesát krav.

Existuje pro vás nějaký recept, který je 
stále výzvou?
Rendlíček, v tom se dělá tradiční paštika 
z jater, brambor, cibule. Uvaří se brambo-

ry, ty se rozmačkají, do toho se namelou 
játra, cibule a dá se paštikové koření. 
Směs se nacpe do rendlíčku a dvě hodiny 
se to vaří. Vznikne z toho úžasná paštika.

Co vás čeká v nejbližších dnech profesně 
- na jaké realizace se chystáte, co se u vás 
v ateliéru připravuje?
Čeká na nás spousta věcí, jako v posled-
ních padesáti letech. Na tohle se těžko 
odpovídá. Naštěstí zakázky přicházejí. 
Pořád je něco nového, zvoní telefony. 
Máme rozdělané různé věže, mosty, 
transbordéry, domy, dokonce i tajný pro-
jekt Archy svobody. Strčili mě do srdce 
dvě roury a to srdce začalo pracovat, 
takže mám spousty energie na práci. 
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Vítejte na trase, v jejímž cíli je bohatství 
nových chutí a hlavně nových kulinář-
ských zážitků. Via Culinaria Guide je 
cesta, která vás zavede do bylinného ráje. 

Otevře se před vámi svět zahrad plných 
voňavých bylin, romantických luk s divoce 
rostoucími léčivkami i bio farem. 

 Vyhlášení znalci bylin
Jsme v Salzbursku, kde lístky i květy 
rostlin, stejně tak jejich kořínky a pry-
skyřice, hrají na požitkářské trase pro 
milovníky bylinek hlavní roli. Tady se 
dozvíte, jak skvěle chutná například salát 
s divoce rostoucími bylinkami, pampeliš-
kové čatní nebo čaj z okvětních lístků. 
Salzburští znalci bylin nenechávají nic 
náhodě a nejenže rádi poradí, jak kterou 
bylinu nebo její část skvěle a chutně 
připravit, ale také turisty učí jak rost-
liny poznat a efektivně je využít, ať už 

v kuchyni nebo v léčitelství. Salzbursko 
je od jara až do podzimu jednou ob-
rovskou voňavou loukou a zahradou 
plnou bylin zároveň. Byl by to holý 
nerozum tyto dary přírody nevyužít. 
Požitkářská stezka s osmnácti adresami 
věnovanými alpským rostlinám a by-
linám tedy rozhodně netrpí samotou 
a už dávno nečeká na objevení. Turisté 
ji dobře znají a nehodlají se jí vzdát. 

 V Hochkönigu se můžeme kochat
Bylinné pastviny voní po arnice, kozlíku 
lékařském, šalvěji, řebříčku, bezu i tře-
zalce. Každý vám tady řekne, že bez bylin 
nedají zdejší obyvatelé ani ránu, jsou 
součástí jejich jídelníčků, po staletí 

potraviny ve světě

Vydejte se s námi 
po Salzbursku a Štýrsku a my 
vám garantujeme, že výhledy 
na horské masivy nebudou 
rozhodně to jediné, čím se 
nebudete moci nasytit. Tahle 
tour je totiž orientovaná hlavně 
na vaše chuťové pohárky...

Via Culinaria Guide:
Tisíc chutí 
při jedné cestě

Připravila Helena Novotná, foto Rakouská národní turistická centrála Österreich Werbung a Salzburgerland, shutterstock
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znají generace horalů jejich léčivé účinky 
i tajemství kuchyňského zpracování. 
Na horských pastvinách v pinzgauských 
vesničkách Maria Alm, Dienten a Mühl-
bach najdou všichni požitkáři skutečná 
gastronomická potěšení. V každé salaši 
na pastvinách se totiž po generace udržují 
vlastní osvědčené tradiční recepty. Úspěch 
kulinářské výpravy je tedy zajištěný. 
K místním specialitám patří například 
bylinkové knedlíčky, krémová bramborová 
polévka s tymiánem, pampeliškový med, 
luční sirup, bezová šťáva nebo likéry. 

V obci Obersteghofalm se ale ne-
spokojí jen s tím, že jim turisté po-
chválí výborné jídlo, ale jdou ještě 
dál a pořádají výpravy s průvodcem 
za bylinami. I tady se takovým vý-
letům říká moderně workshopy. 

 Na labužnická cestě nepřijdete
zkrátka
Výběr místních specialit a gastronických 
lahůdek je skutečně bohatý. Dobře si 
pochutnají milovníci masa, ryb, drůbe-
že i sýrů i ti, kteří mají rádi spíš pečivo, 

ať už sladké nebo slané. Ruku v ruce 
jde s nabídkou jídel také dobré pití, 
pivo z místních minipivovarů, mošty 
a přírodní šťávy. Všem provozovate-
lům restaurací a penzionů je jasné, 
že do programu výběrové stezky Via 
Culinaria se mohou zařadit jedině tehdy, 
když se jejich pokrmy odlišují od těch, 
které jsou běžně k mání kdekoliv jinde. 
Samozřejmě se snaží vymyslet, uvařit 
a naservírovat svým hostům to nejlepší 
ze starých rodinných receptů a mnohdy 
to jsou i téměř zapomenutá jídla.

Doba přípravy: 35 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 
Polévka: 2 jablka, 1 malou cibuli, 250 ml slepičího vývaru, 250 ml kokosového 
mléka, 1 polévkovou lžíci kari, sůl, pepř, muškátový oříšek, 1 – 2 polévkové lžíce 
kukuřičného škrobu, 3 polévkové lžíce crème fraiche, 1 polévková lžíce másla
Jarní rolky: 4 plátky těsta na jarní rolky, 60 g kuřecích prsou nakrájených na kostičky, 
100 g mrkve, červené řepy nakrájené na slabé proužky, celeru, zelí, sojových klíčků 
a pórku a vaječný bílek

Postup:  
Polévka: Nadrobno nakrájenou cibuli necháme na másle zesklovatět, přidáme jablka 
a krátce orestujeme. Poté sundáme ze sporáku, přidáme kari, zalijeme vývarem a ne-
cháme vařit. Následně zahustíme kukuřičným škrobem, okořeníme a rozmixujeme 
tyčovým mixérem. Poté vlijeme mléko, crème fraiche a pořádně promícháme.
Jarní rolky: Nadrobno nakrájenou zeleninu osmažíme na trošce oleje do křupava. 
Na jiné pánvi rychle osmahneme na kostičky nakrájená kuřecí prsa a pak přidáme 
k zelenině, osolíme a opepříme. Směs dáme na plátky těsta, okraje potřeme bílkem, 
zabalíme a osmažíme. Na ozdobení osmažíme tenké proužky červené řepy osušené 
na ubrousku.

JABLEČNÁ KRÉMOVÁ POLÉVKA 
S KARI KOŘENÍM A KUŘECÍ ROLKOU

Z takové cesty nebudete odcházet jen s plným žaludkem, ale i hlavou plnou zážitků. K sýrovým pokrmům se podává vychlazené pivo



www.svetpotravin.cz 45

potraviny ve světě

 Dýňový olej je majstrštyk
Místní svému dýňovému oleji neřeknou 
jinak než štýrské zelené zlato. Na roz-
lehlých polích svítí červenožluté až zeleně 
kropenaté kulaté plody už zdaleka. Jaká 
bude úroda, vědí farmáři velmi brzy. 
Neztrácejí zbytečně čas převážením 
zralých dýní do skladů, ale ještě na polích 
vyberou z tykve jádra a vzápětí lisují. 
Taková událost je skvělým zážitkem pro 
gurmány, kteří se mohou v Den otevřeného 
lisování dýňového oleje v olejných mlýnech 
v obcích Hamlitsch, Hartlieb, Leopold nebo 
Lorenz dívat, jak se dýňová jádra zpracová-
vají a samozřejmě hotový olej ochutnat.

Bez jablek to nejde
O štýrských jablkách se říká toto: An apple 
a day keeps the doctor away (tedy něco 
ve smyslu, že denní konzumace jablek před-
chází nutným návštěvám lékaře). Faktem 
ale je, že když se do jablka zakousneme, 
pocit, že bychom jedli nějakou medicínu, 
určitě nemáme. Přesto se můžeme zdejší-
mu sloganu divit, když jablko přirovnává 
k medicíně. Vysvětlení je jednoduché, 
v krajině, která vypadá jako ráj, přece 
nemohou růst jiné plody než rajské. 
Hlavním městem jablek je ve Štýrsku obec 
Puchu, kde se během Festivalu jablečného 
květu domácí i turisté scházejí v Jablečné 
ulici. Místní tam čepují jablečné džusy, 
mošty a šnapsy a hostinští vaří a pečou 
speciality z jablek. Tamní ovocná zahrada, 
o které se říká, že je největší v Rakousku, 
zve k procházce pod rozkvetlými stromy. 

Doba přípravy: 20 minut, pro 4 osoby

Ingredience: 100 g šlehačky, 1/4 l mléka, 10 bio vajec, 2 polévkové lžíce moučkového 
cukru, špetka soli,120 g hladké mouky, 80 g másla, 2 polévkové lžíce bio dýňového ole-
je, 4 polévkové lžíce nasekaných dýňových semínek, moučkový cukr na pocukrování

Postup: Oddělíme bílky od žloutků. Bílky vyšleháme dotuha se špetkou soli a mou-
čkovým cukrem. Žloutky vymícháme se šlehačkou do pěny. Přidáme mléko. Do mísy 
přendáme vyšlehaný sníh a pěnu ze žloutků, mícháme a postupně přidáváme mou-
ku. Na pánvi necháme rozpustit máslo a vlijeme těsto. Přidáme nasekaná semínka 
a dýňový olej. Pánev přikryjeme a na mírném ohni necháme těsto po stranách lehce 
zhnědnout. Poté pánev vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme na 180 °C, dokud 
trhanec pěkně nenakyne a neztuhne. Těsto obrátíme a necháme zhnědnout i druhou 
stranu. Upečené těsto natrháme na kousky. Krátce promícháme, dáme na talíře a po-
prášíme moučkovým cukrem.
K trhanci se výborně hodí švestková povidla nebo pěna ze štýrských jablek.

ŠTÝRSKÝ TRHANEC S DÝŇOVÝMI SEMÍNKY 
A DÝŇOVÝM OLEJEM

Za ochutnání stojí rakouský plněný řízekNarazíte na tisíc úprav hovězího masa. Mezi nejoblíbenější patří klasická pečeně.
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Nevím proč, ale roastbeef jsem objevila, 
až když jsem sešla od nás z hor studovat 
do Prahy. Kousek od školy bylo lahůd-
kářství, kam jsem se chodila oddávat své 
vášni pro obložené chlebíčky. Tam jsme se 
seznámili. Chlebíček s jemnou majonézou, 
cibulkou a tenkými plátky růžového masa. 
Tenkrát to psali rostbíf, ale my si hned 
rozuměli. Nikdy v životě by mě nenapad-
lo, že je možné si takové maso připravit 
doma. Jenže to by mě nenapadlo u mnoha 
dobrot, které dnes klidně vytvářím. 

Potřebujeme půlku býka
Když jsem začala po receptu na roastbeef 
pátrat, zaskočilo mě, že je jednoduchý. 
Nějak podezřele jednoduchý. Studiem jsem 
dospěla k jedinému závěru – nejdůleži-
tější částí akce je výběr masa. Budu-li mít 

správný kus, správný po všech stránkách, 
musí se mi šťavnatá pečeně podařit. 
Za jediné správné hovězí považuju maso 
od našeho kamaráda farmáře z Křivoklát-
ska. Slovo dalo slovo, a když tentokrát 
došlo na porážku býčků, dovezl nám 
rovnou půlku. Pravda je, že pár kilo masa 
si u nás zamlouvala řada kamarádek 
a kamarádů. Ale jen dva byli ochotní 
účastnit se býkobraní. Nedocenitelná Věra, 
takto řeznice profesionálka, a sluníčkový 
Martin, který se vyznačuje nejen setrvale 
dobrou náladou, ale také silou a šikov-
ností. Přidala se dcera Máňa s pejskem 
a tým byl komplet – Čtyři k býku a pes. 
Půlka dobytka, to byly čtyři veliké kusy 
rozložené na plachtě, celkem 140 kilo masa 
na kostech. O kbelících s vnitřnostmi ani 
nemluvím, ačkoli jak jsem měla v neděli 
zjistit, umím moc hezky prát držky. 
Vstali jsme brzy, roztopili kamna, vy-
pláchli ten největší, padesátilitrový 
hrnec a vrhli jsme se do akce. Pokoušela 
jsem se Věře asistovat při bourání prv-
ního kusu, ale když jsem jí zajela nožem 
do prstu, byla jsem odvelena k válu, kde 
se vypreparované kusy dělily a třídily. 
To mi šlo výborně. Věra po mně mrskla 
dlouhým svalem a pravila: „Loupaná 

plec.“ Nebo: „Vysoký roštěnec.“ Pří-
padně: „Květová špička.“ Dcera, která 
jako poslední v naší manufaktuře maso 
vážila a popisovala, večer přiznala, že 
většinu těch názvů slyšela poprvé. 
Martin se oháněl kudlou a pejsek se 
staral, aby podlaha byla stále čistá. 

Ze sto kil si už vyberu
Bylo to překrásné maso. Ostatně kamarádka 
řeznice tvrdila, že takové hustě rostlé, libové 
hovězí už v masně po léta neviděla. Běžní 
chovatelé totiž spěchají. Zatímco náš ka-
marád prostě nechává své býčky v klidu rok 
a půl, někdy trochu déle, pást na loukách 
nad Berounkou, nebo si užívat sena ve stáji. 
Takže porcování plynulo hladce slušným 
tempem, jen já jsem každou chvilku upadala 
do extáze nad krásnými kousky a potlačo-
vala jsem nutkání ochutnávat ho hned. 
Finále! Patnáct litrů hustého maso-
vého vývaru, sto kilo masa v balíčcích 
a můj kilový kousek na roastbeef. 
Svůj speciální roastbeefový kus jsem 
měla stále v merku, aby neodešel 
k někomu jinému nebo neskončil v mra-
záku. Maso se musí odležet. Tak tedy 
zrálo ve speciálním boxu v lednici a do-
stalo se na něj až o týden později. 

Připravila Michaela Matuštíková, foto Shutterstock, archiv autorky

Čtyři k býku a pes 
 (a také jeden nezapomenutelný roastbeef)

Rozbourali jsme půlku 
býka, abychom našli ten 
jeden správný kousek 
masa. Stejně si myslím, 
že to stálo za to.



www.svetpotravin.cz 47

Potřebujeme:
■  Nejméně kilový kus krásného hovězího, 
ideálně vysoký roštěnec, pokud použije-
te nízký, nebude výsledkem váleček, ale 
cihlička
■  sůl
■  pepř
■  francouzskou hrubozrnnou hořčici
■  worcesterskou omáčku
■  potravinářskou fólii
■  kvalitní olej.

Postup

Uleželé a dokonale očištěné maso nejméně 
dvě hodiny před přípravou nasolíme, víc než 
obvykle, opepříme, pokapeme worcester-
skou omáčkou a potřeme vrstvou hořčice. 
Pak je zabalíme do potravinářské fólie 
a necháme v chladu odpočinout. Nejlepší 
odpočinek je přes noc. 
Zapneme troubu a předehřejeme ji 
na 150 °C. Maso lehce osušíme, olej roze-
hřejeme v pánvi a kus masa na másle ze 
všech stran pořádně opečeme. Všude se 
musí udělat kůrka, aby šťáva pak už z masa 
nikudy neutíkala. 
Pak maso položíme na mřížku do pekáče a asi 
40 minut pečeme. Když na maso zatlačíme 
prstem, měli bychom cítit, jak je uvnitř měkké. 

Když usoudíme, že je hotové, vyjmeme 
z trouby, zabalíme do alobalu a necháme 
ještě 15 minut odpočinout. Pak krájíme 
tenké plátky. 
Vystydlé maso se dá uložit do chladu a použít 
pro přípravu obložených mís nebo chlebíčků.

dobrodružství v kuchyni

Šťavnatý růžový roastbeef

Kdo mi smí poradit
Měla jsem tedy dost času studovat návody 
a recepty. Po léta jsem byla přesvědče-
ná, že jde o anglickou specialitu. Ovšem 
v jediné klasické anglické kuchařce, 
kterou doma mám, se právě tohle jídlo 
jmenuje Americký roastbeef. Tak nevím. 
Snažila jsem se z fotek i popisů odhado-
vat, kdo skutečně připravuje lahůdko-
vou pečínku a kdo na to jde systémem, 
který u nás byl v kurzu v 70. a 80. letech 
– maso fakt důkladně propečené. 
Zatímco různí autoři webů o vaření se 
kloní k pomalému pečení, staré kuchař-
ky ani špičkoví šéfkuchaři nic takového 
neříkají. Rozhodla jsem se věřit těm, kteří 
píší roastbeef, nikoli rostbíf, tedy klasikům 
a šéfům. Rozhodně jsem neudělala chybu. 
Všechny vychytávky, které jsem vykradla 
od mnoha autorů, se osvědčily. Prostě 
vedly k cíli, který jsem měla právě já. 

Nepodlévat a nepíchat
Den před akcí jsem maso důkladně očistila, 
abych měla jen jediný hladký kus svalu. 
Přiznám se, že mi těch menších bylo líto, 
tak jsem je srolovala, stáhla kuchyňským 

provázkem a naložila jsem s nimi stejně jako 
s hlavním flákem. Trochu předběhnu – bylo 
to docela dobré, ale nebylo to uvnitř růžové. 
Svůj špičkový kousek jsem osolila, 
opepřila, oworcesterovala, potřela 
francouzskou hrubou hořčicí a nechala 
do druhého dne odležet. Jeden z recep-
tů tvrdil, že hořčice se na masu nechá, 
protože ho chrání před vysušením, jiný 
návod radil hořčici před smažením otřít, 
aby se nepálila v pánvi. Neuměla jsem 
se rozhodnout, tak jsem si hořčice dál 
nevšímala. Část ulpěla na fólii, tenká 
vrstva zůstala na mase a při smažení se 
spojila s vypečenou šťávou v lahodnou 
kůrku. Ano, tak jsem si to představovala. 
Se způsobem pečení souvisí i to, zda maso 
podlévat, či nepodlévat. Jednoznačně 
se kloním k variantě b. Když už maso 
celé „zavřu“ důkladným osmažením, 
nebudu mu pak dolívat šťávu. Přece by 
nemělo žádnou pustit. A tak jsem svůj 
kus pekla úplně nasucho, na mřížce, pod 
niž jsem zasunula pekáč s brambory. 
(Odbočka – já vím, že podávat pečené 
maso s pečenými brambory je kulinářské 
faux-pas, ale když mně to tak chutná…)

Jen zlehka šťouchnout
Mým handicapem je i fakt, že nepou-
žívám teploměr. Tedy trouba teplotu 
ukazuje, ale takový ten, co se zapích-
ne do pečeně… Nějak mě odrazuje. 
Kromě toho jsem našla dvě teorie, 
které můj názor podpořily a osvěd-
čily se v praxi: Za a) nepíchat ničím 
do masa, které má udržet všechnu 
svou šťávu uvnitř. A za b) poznat správ-
nou propečenost šťouchnutím. 
Když jsem prvně do hotového masa 
zakrojila, vyděsila jsem se, že není tak 
pěkně růžové, jak bych si zasloužila. Ale 
moje rozladění trvalo jen chvilku. Maso 
se nadechlo a zrůžovělo k dokonalosti.
Takže se potvrdilo, že když máte to 
správné maso, je hračka připravit si 
dokonalý roastbeef, který si dáte v pole-
dne s brambůrky, zeleninkou a domácí 
tatarkou, a pak celé odpoledne chodíte, 
ukrajujete tenoučké plátky, pokládáte 
si je na veku, poléváte tatarkou, sypete 
cibulí a máte boule za ušima. I s tou 
francouzskou hrubozrnnou hořčicí je 
to vynikající. Pak že nemůžou tři lidi 
sníst kilo masa za odpoledne. 

1)

2) 5)

4)

3)
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Je čas:
Začít sázet zeleninu. Pokud 
máte zahradu, využijte 
BIO kvalitu.

Zlepšit si náladu. Dejte si dávku 
tryptofanu ukrytou v banánu.

Přestat solit a povolat armádu 
čerstvých bylinek jako je 
koriandr nebo pažitka.

Zvýšit příjem citrusů a jablek. 
Zmírňují projevy 
jarních alergií.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Jaká jsou rizika při 
nákupu mražených výrobků, čeho 
si mám hlavně všímat?

Nejprve si balíček pořádně prohlédněte. 
Doporučujeme nekupovat produkty, které 
jsou obalené velkým množstvím ledu. 
A je jedno, jestli jde o maso, ovoce nebo 
zeleninu. Může to značit, že potravina 
byla už jednou rozmražena a znovu 
zamražena. Produkt ztrácí na kvalitě 
a je u něj zvýšené riziko salmonely. 
U mražených výrobků je dobré sledovat 
na etiketách označení trvanlivosti 
a rozlišovat: „spotřebujte do“ – znamená 
datum použitelnosti, po kterém už nesmí 
být výrobek prodáván a „minimální 
trvanlivost do“ – po tomto datu mohou 
být takto označené výrobky prodávány, 
ale pouze pokud jsou zdravotně 
nezávadné a musejí být označeny 
a umístěny odděleně.
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ČERSTVÉ ŠŤÁVY
Milá redakce,
pečlivě jsem si přečetla dubnové vydání časopisu 
Svět potravin. Hlavně mě inspiroval článek o čer-
stvých šťávách. Hned jsme je doma s rodinou vy-
zkoušeli podle vašich receptů. Manželovi chutnal 
protistresový, synové nepohrdli zase ranním zele-
ným. Ráda čtu také stránky na téma Dobrodruž-
ství v kuchyni. Pampeliškovou kávu neznám, až 
na zahradě vyrostou, hned ji zkusím připravit.

Helena Kurková, Humpolec

POŠKOZENÝ OBAL VÝROBKU
Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o upřesnění in-
formací ohledně zakoupeného zboží a vrácení 
peněz, pokud je obal výrobku poškozený. Kon-
krétně mě zajímá, kdy a za jakých okolností 
mám nárok na to vrátit zpět do obchodu džem. 
Trvanlivost má do října roku 2017, nicméně 
hned po otevření nové sklenice s nepoškoze-
nou ochrannou páskou jsem si všimla, že obsah 
plesniví. Paní vedoucí v prodejně mi řekla, že to 
není možné, že se jí za 10 let praxe v obchodě 
nestalo, že by někdo vrátil džem. Vysvětlovala 
jsem, že mi přišlo, že víčko velmi snadno odsko-
čilo a že nejspíš prošlo výstupní kontrolou, aniž 
by správně „chytlo“. Na to mi ale řekla, že je to 
velmi sporné, že jsem také mohla klidně olíz-
nout nůž nebo do džemu ponořit nůž od másla 
a tím plíseň vytvořit. Jsou v obchodě povinni mi 
vrátit peníze nebo to záleží na jejich uvážení a li-
bovůli? Děkuji za odpověď.

Hana Vaňková

Odpověď redakce: 
Vážená paní Vaňková, 
o odpověď jsme požádali Státní zemědělskou a po-
travinářskou inspekci, která je orgánem státního 
dozoru zejména nad bezpečností, jakostí a řádným 
označováním potravin.
Mgr. Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI uvedl, že 
dozorový orgán nemá pravomoc vstupovat do sou-
kromoprávních vztahů mezi prodejcem a spotře-
bitelem. Tudíž je zde jediné řešení, tedy pokusit se 
najít oboustranně přijatelnou dohodu mezi Vámi 
a prodejnou. 
Mluvčí ale také podotýká, že z praxe je mu známo, že 
se převážná většina prodejců snaží právě o nalezení 
dohody se spotřebitelem a ve většině, téměř v deva-
desáti procentech, se to podaří. 
Pokud však prodejna, kde jste špatný kus koupila, 
nejeví zájem na dohodě a vymýšlí si důvody, proč 
vám peníze nevrátit nebo zboží nevyměnit, dopo-
ručovali bychom podat podnět ke kontrole, který 
lze realizovat například na http://www.szpi.gov.cz/
podnety-ke-kontrole.aspx.

redakce

Bylinka měsíce

Tymián, jehož domovinou je Středomoří, 
se používá v mnoha evropských 
kuchyních pro svou vůni, je ceněný 
i pro své antiseptické účinky. Podporuje 
trávení zejména těžkých masových jídel. 
Kvete od května nachově vybarvenými 
květy. Čerstvě nasekaný tymián dodá 
svěží chuť a vůni ovocné šťávě, salátu, 
zálivce, pikantní omáčce i jídlům 
z masa, přidává se i k rybám. Úprava je 
jednoduchá: Před pečením posypeme 
maso čerstvě odrhnutými lístky nebo 
můžeme vložit celou snítku pod kůži. 
Tymián je výborným doplněním chutí 
v nádivce do kuřete, ale také v omáčkách 
a polévkách, v paštikách a marinádách.

Tymián

čtenářská dvoustrana

Duben
Napsali jste nám na FB

 Dobrý den, chci Vám moc 
poděkovat za obrovské 
překvapení. Vyhrála jsem 
soutěž o bezlepkové potraviny 

v druhém čísle časopisu. Potraviny jsou 
chuťově skvělé a určitě doporučím dál. 
Ušetřilo mi to hodně penízků, neboť balík byl 
obrovský a plný dobrot. Vám jako časopisu 
Svět potravin chci poděkovat za skvělé 
články a rady. Kupuji Vás už dlouho a určitě 
nepřestanu. Přeji Vám ať Vás elán a nadšení 
drží dál. My lidé Vás potřebujeme.

Svět potravin: Česnek začne pálit 
a čpět, když u něj dojde k porušení 
jednotlivých buněk a čím víc se jich 
poruší, tím víc je česnek pálivý. 
Z čehož vyplývá, že způsobem 
kuchyňské úpravy lze palčivost 
regulovat. Kuchař Kenji López-Alt 
přichází s další metodou: zápach 
česneku minimalizuje citron.

Od doby, kdy v obchodech prodáva-
jí česnek ze Španělska  nebo z Číny, 
jsem na ostrý nenarazila. Ale česnek je 
od toho, aby pěkně protáhl.
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čtenářská dvoustrana

DÁRKY pro nové předplatitele

www.albatrosmedia.cz

USPOŘÁDEJTE KLASICKÉ 
ZABIJAČKOVÉ HODY

VE VLASTNÍ KUCHYNI!

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

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Vařit nebo nevařit jídlo?

Test salámů

Pitný režim

Začátky u plotny
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 23. května

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.



www.svetpotravin.cz50

post scriptum

Vždy, když nastoupíte na nové místo, máte 
před sebou velký úkol. Ukázat, že jste to 
skutečně vy – ten, kdo tu má sedět. Jenže má 
to dva háčky – prostě a jednoduše jsou chvíle, 
kdy jste za pitomce, protože se potupně 
musíte zeptat už třeba podvanácté na stej-
nou věc (kterou jste už při posledním pokusu 
odkývali s tím, že jí skutečně rozumíte) a pak 
projdete zatěžkávací zkouškou. A tou jsou 
v naší redakci jednoznačně testy. Jak už psala 
ve svém posledním editorialu moje předchůd-
kyně Kateřina, kterou naopak čeká úplně jiná 
zatěžkávací zkouška – porodit a vychovat 
syna, testy jsou naší dominantou. A takový 
jeden test znamená 4 až 6 týdnů práce. Těm 
ale předchází část, kde se probudí záblesky 
dobrodruha i v jinak racionální duši. 
Jen abych vám přiblížila, o co se jedná. Ofi-
ciálně tomu říkáme průzkum trhu, kdy máte 
za úkol v podstatě zmapovat nabídku v ob-
chodech, abyste věděli, co je na trhu k mání 
a co pošlete do laborky. V reálu to znamená, 
že se plížíte mezi regály ve všech obchodních 

řetězcích, které existují, mobil v kapse s při-
praveným foťákem supluje nabitou pušku a se 
zatajeným dechem číháte jak pytlák v lese. Ne 
na kořist, ale na to, až skladník zajde do pro-
storu pro zaměstnance a prodavačka na chvíli 
odvrátí zrak, abyste mohli vytasit zbraň a vyfo-
tit si etiketu salámů přesně ze všech stran. Pak 
se nenápadně vydáte k sortimentu mléčných 
produktů a děláte, že vás zaujaly právě 
vyskládané jogurty. Jenže po pravdě řečeno 
jen čekáte na příležitost namířit kolečka vozíku 
zase k pultu se salámy a nenápadně zachytit 
další etikety a další výrobce. 
První obchod zvládnete a než se stačíte 
vzpamatovat, už sedíte ve služebním autě 
s nenápadnými nápisy Svět potravin, kterým 
je vůz polepen snad mimo světla všude, 
parkujete před dalším marketem (je jich do-
hromady 9, vážení přátelé) a opět převtěleni 
do kůže tajného inspektora lovíte a nená-
padně fotíte salámy. 
Pátá prodejna za vámi, v šesté už se ne-
maskujete a drze si fotíte salámy i s lidmi, 

kteří jdou okolo. Lidé koukají, jestli jste se 
nepomátli, ale už to nevnímáte. Sbíráte 
materiál proto, abyste mohli určit, co že to 
doma vlastně jíte a jestli má smysl tento 
výrobek kupovat. Do té doby, než se vám 
na záda nalepí ochranka, protože člověk 
fotící si potraviny, aniž by si něco koupil, je 
buď zloděj anebo pomatenec. A než něco 
vysvětlovat, opustíte válečný prostor, aby 
se situace uklidnila a nemuseli jste potupně 
ukazovat kabelku „sekuriťákovi“ před 
polovinou národa. Ale protože dobří holubi 
se vracejí, za hodinu už tu jezdíte s vozíkem, 
za který se můžete aspoň trochu schovat 
a zas lovíte – lovíte lovečáky, poličany 
a herkulese. V hlavě už vám přeskakují jen 
obsahy masa a všude, kam se podíváte, 
vidíte salámová kolečka. 
Pak pěkně zanést do tabulky, protože kdo 
dnes nepoužívá tabulky, jakoby nebyl, a šup 
na konzultaci ohledně metodiky. Právě lepím 
box do laboratoře. Těšte se na výsledky v příš-
tím čísle. 

ZA LOVECKÉHO PSA 
u pultu s lovečáky
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock
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křížovkakřížovka

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

V klubu Světa potravin jsme pro 
vás připravili novou aplikaci 
do vašich chytrých telefonů, se 
kterou se rázem ocitnete v zóně 
výhod. Máme pro vás připravené 
slevové kupóny na spoustu 
potravin a nápojů, zajímavé 
novinky, pozvánky akce, soutěže 
a ještě něco navíc.

Aplikaci si můžete stáhnout 
ZDARMA.

Více informací se dozvíte 
na našich webových stránkách 
a facebooku.
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Již 25 let
vám přinášíme
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
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