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Uvařte s BILLOU snadno a rychle

BILLA Easy zákazníkům přináší špičkovou kvalitu pro rychlé 
jídlo v jakoukoliv denní dobu. Řada zahrnuje širokou nabíd-
ku salátů, obložených baget, předvařené zeleniny, sendvičů 
a hotových jídel, která jsou jednoduše vždy „READY & FRESH“.

Společnost BILLA Česká republika dlouhodobě staví svou 
filozofii na bohaté nabídce kvalitních a čerstvých po-
travin. BILLA dbá na vysokou kvalitu výchozích surovin 
a jejich šetrného zpracování i v případě hotových jídel.

 
Řada BILLA Easy zákazníkům garantuje, že neobsahuje:
•  přidaná syntetická barviva
•  trans mastné kyseliny
•  geneticky modifikované plodiny
•  kvasnicový extrakt
•  dochucovadla 
•  umělá aromata
•  vyšší množství soli
•  a má minimum přísad

Zákazník si tak může být jist, že si domů vždy odnese kva-
litní jídlo, které mu ušetří čas s vlastní přípravou. Pro po-
hodlný nákup jsou všechny produkty BILLA Easy umístěny 
na jednom místě. Tento sortiment se nachází v chladících 
vitrínách situovaných ihned za úsekem ovoce a zeleniny. 

Chutné a ještě nutričně vyvážené jídlo 
vyžaduje kvalitní suroviny a čas na přípravu. 
A ten nám leckdy chybí. Hotová jídla bývají 
často plná konzervantů a zbytečné chemie. 
A proto BILLA na trh uvedla novou  
privátní řadu výrobků BILLA Easy.



editorial

Nenechte si ujít

Lákavé novinky 
v obchodech

Poradíme vám 
v naší online poradně

Výsledky všech 
testů potravin

více na www.svetpotravin.cz

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

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

na vybraných poštách. Konkrétní seznam 
naleznete na webových stránkách.

Výsledky testů potravin, novinky na trhu, 
rady, kterým potravinám dát přednost a čemu 
se raději vyhnout, tipy a recepty na zdravé 
a chutné pokrmy – to vše a mnohem více se 
dočtete nejen v časopise Svět potravin, ale 
i na našich webových stránkách.

Označení Regionální potravina Libereckého 
kraje získalo v letošním roce dalších 
devět výrobků. Do sedmého ročníku bylo 
v kraji přihlášeno rekordních 93 produktů 
od 27 výrobců. Jaké potraviny získaly toto 
označení, se dočtete na www.svetpotravin.cz.

Jak chutnají uhlířské špagety podle Otakara 
Brouska mladšího nebo japonská polévka 
Vladimíra Marka? Nejen podle chutí slavných 
můžete vybírat a zkoušet recepty, které 
najdete na našich webových stránkách.

Časopis Svět potravin najdete 
i na Facebooku. Staňte se naším 
fanouškem a budete vědět jako první 
o nebezpečných potravinách, získáte 

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

Najdete na webu
www.svetpotravin.cz
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Červen už je tu a s ním i začátek grilovací sezony. Bohatou nabídku 
produktů nabízí řada Tesco Grill, která je nyní dostupná ve všech 
obchodech Tesco. Ke grilování patří vedle nezbytných mas a uzenin 
i nejrůznější marinády, které chuť, vůni, ale i křehkost a šťavnatost 
masa podpoří. Proto v nabídce najdete také množství nejrůznějších 
marinád, které vám ušetří čas a překvapí vás svou jedinečnou chutí. 

Marinády Tesco Grill vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz 
zašlou správnou odpověď na otázku:

Jak se jmenuje služba společnosti Tesco, která umožňuje nakoupit 
potraviny on-line a vyzvednout si je na prodejně?

a) Snap & Collect b) Collect & Go c) Click & Collect

Soutěžte s obchody Tesco

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

Správná odpověď byla b) Potraviny on-line
 
Na dárek se mohou těšit:

Alena Pátková, Brno 
Marek Zachariáš, Kdyně 
Alena Dvořáková, Zásmuky

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
ačkoli nerada používám klišé, tentokrát nedokážu nalézt výstižnější 
příměr nežli „když dva dělají totéž, není to totéž“. Ve sférách 
dobrého jídla a pití se to totiž dost často potvrzuje. Je škoda, 
že máme tendence věci škatulkovat na základě nějaké obecné 
zkušenosti, aniž bychom připustili, že ten nebo onen to dělá 
jinak a třeba zrovna dobře. A příkladů, které to potvrzují, 
najdete v červnovém čísle hned několik. Nemusíte dlouho 
listovat. Názorným příkladem je naše potravinová policie, kde 
jsme se tentokrát věnovali kebabům. Nejdříve jsme zjistili, 
že jejich publikum se dělí na dvě rozdílné skupiny – jedni 
je milují, druzí si raději nechají zajít chuť. Osobně musím 
přiznat, že jsem se viděla spíš v té druhé skupině. Přece jen kus 
masa, který se krájí do místa, kam odkapává krev, mi vždy přišel 
jako vhodný kandidát na návštěvu salmonelózy. Nicméně naše 
hlavní inspektorka uzavřela kauzu s velmi jednoduchým a přesvědčivým závěrem. Na lavici 
obžalovaných může sedět vedle sebe stejný počet majitelů restaurací, kaváren i kebabáren. 
A pokud byste měli mít důvod k obavám, rozhodně to nebude samotným produktem, 
který kupujete, ale celkovou povahou prostředí; jedno kde. Vzápětí vám na názorném 
příkladu vyvrátíme i rádo používané tvrzení, že raw food je cesta do pekel, protože se tělu 
nedostává potřebných živin. No nevím... Vitariánka Radmila Zrůstková, se kterou jsme si 
povídali, rozhodně nevypadá, že je dlouhodobě špatně živena a každým dnem se přizná 
k anorexii, bulimii a dalším poruchám příjmu potravy, které se s raw food skloňují ve všech 
pádech. Naopak. Myslím, že má zdravou barvu pleti, skoro žádnou vrásku, z jejích očí čiší 
zvláštní klid zbavený stresu a energií by mohla podělit snad nás všechny. A konečně tu 
máme ledové kávy, které jsme podrobili redakčnímu testu. Tedy lépe řečeno, vodo-mléčné 
ochucené nápoje plné cukru, které mnohdy neviděly kávová zrnka ani na obrázku. I my byli 
překvapeni zjištěním, že se vesměs vůbec nejedná o kávové nápoje.
Ať už si naše články přečtete v kterémkoli pořadí, garantuji vám, že budete překvapeni tím, 
v kolika věcech možná změníte názor nebo nad kolika se alespoň pozastavíte. O tom to 
také je – o jídle se prostě musí přemýšlet. Protože ten, kdo to nedělá, je minimálně ochuzen 
o příležitost objevit střízlivý pohled na to, co jí.

Vítejte u červnového čísla, 
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupce šéfredaktora
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Přečtěte si
Šťávy a míchané nápoje z přírody
Všechny potřebné látky pro 
naše tělo a mysl najdeme 
ve šťávách a smoothies, kte-
ré se hodí jako skvělý start 
dne, ale doporučují se také 
k dopolední nebo odpoled-
ní svačině. Jedna sklenice 
těchto nápojů obsahuje až 
tři porce ovoce nebo zeleni-
ny. Díky tomu jejich konzu-
mace vede k ochraně před 
civilizačními nemocemi. Současně pomáhají k odlehčení 
trávení, ozdravení těla i dodání chybějící energie. V knize 
Davida Freje a Radmily Zrůstkové naleznete originální, jed-
noduché a chutné recepty pro přípravu šťáv a smoothies, 
které posilují imunitu, regenerují, omlazují a celkově prospí-
vají lidskému organismu. Vydalo nakladatelství Eminent, 
cena 284 Kč.

Lahodně s Ellou
Jste zastánci zdravého život-
ního stylu? Kuchařka známé 
blogerky Elly Woodwardo-
vé vás potěší. Najdete v ní 
na stovku inspirativních ori-
ginálních receptů. Navíc vel-
mi jednoduše a přehledně 
popsaných. S knihou si při-
pravíte jídlo krok za krokem 
a navíc zjistíte, že i zdravé 
pokrmy se mohou s trochou 
fantazie a lásky stát gastro-
nomickým skvostem. V kni-
ze najdete recepty na lehká 
hlavní jídla i rychlé pokrmy 
do ruky, ale i dipy, pestré saláty a dezerty. Jedinečnost této 
kuchařky je i v originálním stylu a životním příběhu autorky. 
Elle Woodwardové se totiž podařilo radikální změnou stra-
vy vyléčit z nemoci, kterou lékaři označili za nevyléčitelnou.  
Vydala Omega, cena 349 Kč.

Jezte chytře
Jídlo může být lékem pro 
naše tělo i duši. Ovšem 
za podmínky, že se zbaví-
me špatných stravovacích 
návyků, které tolik ovlivňují 
náš zdravotní stav. V kni-
ze najdete návod jak jíst, 
abyste předešli depresím, 
měli jasnou a bystrou mysl, 
ale také včas předcházeli 
největšímu strašáku sou-
časnosti na světě – Alzhei-
merově nemoci. Zajímavá 
je na knize spolupráce au-
torky mnoha kuchařek Evy 
Filipové s předním českým 
psychiatrem prof. MUDr. Jiřím Rabochem, DrSc. Kromě 
skvělých receptů, autoři zařadili i několik základních cviků 
z jógy, které harmonizují náš fyzický a psychický stav. Vydalo 
nakladatelství Exempla, cena 253 Kč. Př
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Pivní festival Ostrava 17. – 18. června
Široká nabídka piv, skvělá hudba i jedinečná 
atmosféra industriálních Dolních Vítkovic. 
Tak by se dal stručně popsat program 
Beerfestu, na kterém budou zastoupeny 
velké i malé pivovary. Návštěvníci tak budou 
mít na výběr z pestré palety piv, pivních 
speciálů a ciderů. K dobrému moku patří 
i muzika, tu obstarají oblíbené české kapely.

zapište si do diáře

CeliakiFest 4. června
Nejen pro ty, kteří trpí celiakií, připravili 
organizátoři festivalu vůbec první ročník 
akce s lákavým podtitulem Přehlídka 
kvalitního jídla bez lepku. V plzeňském 
industriálním prostoru Café Papírna 
budou kromě ochutnávek bezlepkových 
pokrmů pro návštěvníky přichystány 
přednášky, workshopy, koncerty, divadlo.

Kraj kvetoucí révy je zážitková „vinná trasa“, kterou 
by neměl oželet žádný vyznavač vína a milovník jízdy 

na kole. Jízda se zastávkami po otevřených sklepech 
a krajinou kvetoucích vinic vede do Velkých 

Němčic, kde se bude odehrávat hlavní 
program plný kulturních zážitků v podobě 
cimbálové muziky a country hudby.

Za vínem pěšky i na kole 4. června

3. – 5. červnaŠpilberk Food Festival
Nádvoří a terasy hradu Špilberk se opět 
po roce na jeden víkend promění v gur-
mánský ráj. O gastronomické zážitky 
se postarají přední šéfkuchaři nejvý-
znamnějších restaurací Jihomoravského 
kraje. K nezapomenutelným kulinářským 
zážitkům přispěje i servírování degustač-
ního menu. 

Buchty na hradě Kašperk 4. – 5. června
Jak se vyráběly cihly zvané buchty, si budou 
moci návštěvníci hradu vyzkoušet na vlastní kůži 
na Kašperku. Střechy obou dominantních věží 
hradu, který v roce 1356 nechal postavit Karel IV., 
byly totiž vystavěny z masivních, zešikmených 
cihel, které svým tvarem připomínaly buchty. 
Odměnou za každou vyrobenou cihlu bude 
buchta, ovšem s tvarohem, mákem či povidly.

Český ráj plný lahůdek 18. června
Zámecký park v Jičíně se stane na jeden den gastronomickým rájem. 

Vybrané lahůdky představí restaurace z mikroregionu 
Český ráj. Společně s nimi se budou ucházet 

o přízeň návštěvníků také výrobci místních 
produktů, které nesou označení Regionální 
produkt Český ráj. Ochutnávat se budou 

předkrmy, polévky, hlavní chody i dezerty.
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Čaj bez cukru
Lipton Zelený čaj limetka – máta je vyroben z extraktu zeleného 
čaje. Díky své nízké energetické hodnotě je vhodným zpestřením 

pitného režimu pro každého, kdo si hlídá příjem kalorií i cukrů. 
Čaje nejsou slazené jen cukrem, ale i sladidlem ze stévie. Tato 

přírodní látka se od cukru liší hlavně minimem kalorií. K nám 
se tato rostlina dostala z Jižní Ameriky, kde ji indiánské kmeny 
používaly několik staletí. Ledovému čaji Lipton Zelený čaj li-
metka – máta dodává vyváženou chuť, která skvěle doplní ka-
ždou zahradní party nebo pohoštění u bazénu. Lehce nakyslá 
chuť se skvěle hodí například k pokrmům z bílého masa nebo 
ryb. Doporučená cena za 1,5 litru je 29,90 Kč.

Palačinky zdravěji
Prioritou produktů kontrolovaného ekologického zemědělství je kvalita, 
nikoli kvantita, a proto si můžeme být jistí, že společně s označením 
bio kupujeme kvalitní potraviny. Vyzkoušet můžeme nově celozrnné 
palačinky Amylon v prášku. Celozrnná mouka je bohatá na minerální 
látky, vitaminy a vlákninu, takže jsou výrobky z ní výživově hodnotnější. 
Palačinky jsou chuťově výraznější a vláčnější. Na stůl si pak můžete 
připravit jak marmeládu, 
tak například smeta-
novou omáčku s lososem 
a špenátem a palačinky 
plnit dle své chuti. 
Hypermarket Globus, 
250 g, orientační prodejní 
cena je 37,90 Kč.

Valašský jogurt s novou chutí
Mlékárny Valašské Meziříčí přinášejí na trh nový jogurt Vitafit ce-
reálie, který obsahuje 16 % cereálií. Najdete v něm ječmen, pše-
ničné a žitné otruby, ovesné vločky a špaldovou krupici, ale i rýži, 
slunečnicová i dýňová semena a pohankové krupky. Vychutnat 
si jej můžete v příchutích jablko a hruška, granátové jablko a su-
šené meruňky nebo jahoda. Obsah tuku v jogurtu je min. 2,5 %. 
Vitafit cereálie v příchuti jahoda se 
také pyšní oceněním Perla Zlínska, 
které uděluje Agrární komora spo-
lečně se Zlínským krajem. Cena 
za 150 g je 10 Kč.

Klenot z Modré hory
Vinařství Ludwig z Bořetic letos představuje první vína 
připravená z modrohorských hroznů, z nichž nejvíc 
boduje především odrůda andré. Hrozny této odrůdy 
zůstaly na vinici jako poslední a asi jen těžko bychom 
si nyní mohli užít chuti tohoto vína, kdyby zaměst-
nanci hrozny neubránili před nálety obrovského hej-
na špačků. Toto plné víno s výrazným třešňovým aro-
ma je připraveno v kategorii pozdní sběr a je jedním 
z klenotů edice Modré hory. Dalším mimořádným 
vínem současné nabídky je růžová frankovka s mali-
novo-jahodovou chutí. Ahold, 0,75 l, 169 Kč.

Smetanové osvěžení
Prémiová řada určená všem milovníkům smetanových 

zmrzlin zalitých v křupavé čokoládové polevě se le-
tos představí s novou recepturou. Pegas premium 

Almond, smetanová zmrzlina bez rostlinného 
tuku v čokoládě s mandlemi, je plná smetany 

a provoněná jemnou vanilkou. Chutě jed-
notlivých ingrediencí se vzájemně příjemně 
propojují. K dostání jsou také příchutě s kara-
melem, pistáciemi a malinami, vanilkou nebo 

Pegas zabalený v hořké čokoládě. Doporu-
čená cena 25 Kč.

Pikantní grilovačka
Český sýr s bílou ušlechtilou plísní na povrchu zpříjemní letošní 
grilování o další skvělé příchutě. Tradiční Hermelín na gril 
je vhodný pro úpravu při vysokých teplotách. 
Sedlčanský Ohnivák na gril je ostřejší varianta 
s pikantním kořením uvnitř sýru i na povrchu pro 
všechny milovníky pálivých chutí. Další variantou 
je Sedlčanský Hermelín na gril s brusinkovou 
omáčkou a trojici doplňuje Sedlčanský Herme-
lín na gril s pikantní švestkovou omáčkou a chilli. 
Krabička obsahuje vždy čtyři sýry po 100 g a 50 g 
omáčky. Doporučená cena 99,90 Kč.

Za pár minut hotové
Trend hotových jídel nabírá na oblíbenosti, samozřejmě ruku v ruce 
s nedostatkem času jít o polední pauze na oběd nebo si jídlo připravit doma 
předem. Ne vždycky ale platí, že hotová jídla jsou připravena z kvalitních 

surovin. Edice potravin Meal in a Bag od Iceland 
ale přináší na český trh hotová mražená jídla, 
která ctí všechny výživové trendy. Jídla ze 
zdravé středomořské kuchyně v sobě mají 
i po rozmražení uchován dostatek vitaminů, 
minerálů a dalších živin. Novinkou je Kuřecí & 
krevetová paella. Za jídlo pro dva o hmotnosti 
800 g zaplatíte 65 Kč.

novinky na trhu
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Luštěniny pro zdraví
Zelený a žlutý hrách, fazole i čočka jsou potraviny, na které mnohdy při 
nákupech zapomínáme. Obchody Penny nyní nabízejí kromě čočky 

a fazolí také hrách zelený i žlutý. Luštěniny, které 
dodají našemu tělu dostatek minerálních látek 
v podobě vápníku, draslíku, fosforu a vitaminů 
skupiny B, by rozhodně na našem stole neměly 
chybět. Jejich příprava v kuchyni není nijak náročná, 
před vařením je jen třeba luštěniny dostatečně 
dlouho máčet, posléze vodu slijeme a vaříme v nové 
vodě, nejlépe nezakryté pokličkou. Penny hrách 
zelený pořídíte za 14,90 Kč a žlutý za 10,90 Kč.

www.svetpotravin.cz6
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V roce 1837 byla postavena v obci Lenora veřejná pec na pečení chleba. Ta sloužila nemajetným 
občanům, kteří neměli dost peněz na to, aby si mohli doma vybudovat pec vlastní. Na pečení se 
většinou domluvilo více rodin najednou, aby ušetřily na palivu. V peci se peklo ještě několik let 
po druhé světové válce, ale pak už jen strádala. Až když byla prohlášena technickou památkou, 
proběhla její rekonstrukce a nyní se v ní opět peče chleba, ale i koláče, houstičky či lenorské 
placky. Výjimečnou atmosféru i čerstvé pečivo z lenorské pece si můžete vychutnat od dubna 
do prosince každou poslední sobotu v měsíci.

Pečení chleba na návsi

Pražská restaurace Gran Fierro je opět o něco blíže domovské Argentině. Součástí pravidelné 
nabídky je totiž nedělní Gran brunch, který je pro tuto destinaci typický a má dlouhou tradici. 
Program brunche začíná bufetem, který zahrnuje saláty, tapas a empanadas. Ochutnat můžete 
například roastbeef s tuňákem a ančovičkovou omáčkou. Poté přichází na řadu hlavní jídla z grilu 
a vše je zakončeno dezerty. V rámci brunche mají návštěvníci i neomezenou konzumaci oblíbeného 
ledového čaje maté, citronády či kávy z pražírny La Bohème.

Gran brunch po argentinsku

Letní sezonu už tradičně v Blatné otevírají Rybářské slavnosti vždy poslední červnovou so-
botu. Zahájení bude i letos stylové. Kromě multižánrového programu se návštěvníci mohou 
těšit především na gastronomii po jihočesku. Ochutnávat se budou hlavně rybí speciality 
v tradičních, ale i méně obvyklých úpravách. Otevřené budou též sádky i zámecký ovocný 
lihovar. Vodní scénu na nábřeží rozezní hudební produkce a nebude chybět ani komentova-
ná procházka blatenskou krajinou kolem rybníků.

Jihočeský gastro zážitek
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Čeští zemědělci, zpracovatelé a lesní hospodáři už žádají o úvěry na investice do strojů 
i na samotný provoz svého podnikání. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 
(PGRLF) zahájil příjem žádostí v rámci nových programů Investiční úvěry a Provozní úvěry. 
První kolo příjmu žádostí potrvá do konce letošního roku. Ministerstvo zemědělství chce 
úvěry povzbudit především tuzemskou živočišnou výrobu i pěstování ovoce, zeleniny, 
brambor nebo chmele. Cílem je změnit dosavadní trend, kdy se do Česka dováží stále více 
potravin ze zahraničí.

Podpora pro české potraviny

Málokde se můžeme dívat se skleničkou skvělého vína v ruce na historická centra měst 
z výšky. Vyhlídka Vlkovy věže ve Znojmě však takový zážitek svým návštěvníkům nabízí. 
Je ideálním místem nejen pro ochutnání vín typických pro znojemskou vinařskou oblast, 
ale také k získání nepřeberného množství informací o zdejších vinařstvích z dob minu-
lých a především ze současnosti. Vlkovu věž je možné navštívit i v neděli a o svátcích. 
Poznatky o pěstování a zpracování vína všichni jeho milovníci mohou nabýt i ve zdejším 
nově otevřeném informačním centru.

Víno z věže

www.svetpotravin.cz 7



www.svetpotravin.cz8

potravinová policie

„Nedala bych to do pusy. Nechápu, co 
na tom lidem chutná,“ rozčílila se před stán-
kem s kebabem starší dáma, které jsme se 

zeptali, zda už někdy tento světově 
rozšířený pokrm ochutnala. 

„Vadí mi, že nepo-
znám, jak 

dlouho se tam to maso peče a jestli už je 
hotové,“ vysvětlila své obavy. Mladší muž 
mezitím vychází z bistra a s chutí se zakusuje 
do kebabu. „Mám jehněčí a je výborně udě-
laný. Nejraději ho mám se zeleninou a bílým 
jogurtem. Chodím sem celkem často,“ říká. 
Úpravě masa věří. Tvrdí, že v Čechách jsou 
tak přísné hygienické normy, že by si pro-
dejci neměli dovolit přípravu ošidit. „Znám 
občerstvení, kde prodávají párky v rohlíku 
nebo langoše, a tady bych se bál. Párky 
bývají oschlé, tuk na smažení zase připálený. 
Přípravny kebabů mi přijdou z estetického 
hlediska nejvíc přijatelné,“ doplňuje.

Dva tábory. Buď vám toto speciálně 
upravené maso zachutná a líbí se vám 
exotický nádech, nebo si ho nekoupíte. 
Každopádně prodejci a majitelé bister 
tvrdí, že v Čechách jsou velmi přísné 
hygienické předpisy a mají obavy ze 
sankcí, kdyby je nedodržovali. „Bistro 
provozujeme deset let a kontrola je u nás 
tak dvakrát do roka. Pokutu jsme dostali 
jen jednou, neměli jsme oddělené maso 
od zeleniny. Kontroloři byli velmi přísní, 
ale měli věcné připomínky,“ říká pan 
Fahad, majitel pražského bistra. Češi 
podle něj občerstvení s kebaby přijali 
pozitivně a zákazníků stále přibývá. 
„Jídlo připravujeme před lidmi. Vidí, zda 
máme čerstvé ingredience, jak pokrm 
chystáme a jestli máme čisto, nebo ne. 
V restauracích do kuchyně vidět není.“ 

Na všechny platí stejný metr
Jak to tedy je s hygienou v bistrech 
a pouličních stáncích? Měl by si zákazník 
dávat větší pozor na to, co si kupuje právě 
u těchto prodejců? „Ve všech provozov-

Občerstvení s kebaby se stala v Čechách oblíbenými. Tento 
pokrm původem z Íránu může ale rozdělovat konzumenty 
na dvě skupiny. Ta první se tohoto exotického jídla ani 
nedotkne, druhá si pečené jehněčí či hovězí v bílém chlebu 
vychutná. Jak si stojí jejich bistra z pohledu hygieny? 
A jak vnímají naopak prodejci českou legislativu určující 
hygienické normy?

Máme se bistrům 
s kebaby vyhýbat?
Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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nách stravovacích služeb se provádí státní 
zdravotní dozor ve stejném rozsahu. 
Pouliční stánky nemají a nemohou mít 
nižší hygienický standard, musejí spl-
ňovat stejné předpisy jako restaurace,“ 
vysvětluje Štěpánka Čechová z tiskového 
odboru Ministerstva zdravotnictví České 
republiky. Záleží tedy spíše na tom, zda 
zákazníkovi vadí daný způsob přípra-
vy pokrmů v občerstveních například 
s kebaby, nebo mu nevyhovuje prostředí. 
„Může jít třeba také o špatnou zkuše-
nost. Je možné, že někde narazíte na ne-
útulné a nečisté prostředí. Některým 
klientům vadí, jak maso rožníme. Mají 
pocit, že ho servírujeme třeba syrové. 
Je to o tom, že pokud máte rádi kebab, 
musíte si najít místo, kde ho umí upra-
vit a je vám tam i příjemně,“ říká pan 
Fahad. Za jeho zády se usazuje ke stolku 
početná rodinka s dětmi. „Ti sem chodí 
velmi často na večeře,“ doplňuje.

Kontroly nejsou jen o pokutách
Hygienici se podle Štěpánky Čecho-
vé ve všech provozovnách zaměřují 
na osobní a provozní hygienu, dispoziční 
uspořádání, kontrolují sledovatelnost 
potravin, jejich označování, skladování 
a manipulaci s nimi, dodržování teplotní-
ho řetězce, zajištění dostatečného přívo-
du kvalitní pitné vody. A na jaká pochybe-
ní narážejí kontroly nejčastěji? „Obecně 
jsou v provozovnách stravovacích služeb 
zjišťovány problémy zejména v provozní 
a osobní hygieně, ale i ve skladování po-
travin, v dodržování chladícího řetězce,“ 
doplňuje Čechová. V případě, že jsou 
kontrolory nalezena pochybení, mohou 
na provozovatele čekat kromě finančních 
sankcí rovněž opatření nefinančního cha-
rakteru ve formě edukace a doporučení.
Velmi často se také stává, že kontroloři 
zjistí v provozovnách závažná hygienická 
pochybení. V roce 2015 byli inspektoři 
Státní zemědělské a potravinové inspek-
ce (SZPI) nuceni na místě uzavřít 144 
provozoven společného stravování pro 
obzvlášť hrubé porušení hygienických 
předpisů. Od začátku letošního roku 
do posledního únorového dne inspekce 
uzavřela dvacet čtyři dalších stravova-
cích provozů. V loňském roce uskuteč-
nili inspektoři 15 051 kontrol v daném 

segmentu a porušení právních předpisů 
zjistili u 32,1 % podniků. Při kontrolách 
v lednu a únoru letošního roku inspektoři 
konstatovali porušení zákona u 35,2 %, 
přičemž u těch zaměřených na odpo-
vídající úroveň čistoty provozu byla 
nevyhovující situace zjištěna u 37 %. 
 „V řadě případů se přitom jednalo 
o porušení předpisů svědčících o na-
prosté neznalosti i těch nejzáklad-
nějších povinností požadovaných 
potravinovým právem ze strany někte-
rých provozovatelů restaurací,“ uvádí 
Pavel Kopřiva, tiskový mluvčí SZPI.
Důvody k okamžitému uzavře-
ní provozovny zůstávají podle něj 
obdobné jako v loňském roce.

Jak nezavřít restauraci
Patří sem například nánosy mastnoty, 
prachu a zbytků potravin na zařízeních 
v kuchyni, nádobí a podlahách. Ale i chy-
bějící přívod teplé vody, výskyt škůdců, 
trusu a poškozených potravin, výrazné 
zaplísnění prostor a chladících zařízení, 
nedodržení technologických postupů při 
výrobě pokrmů a postupy přímo ohro-
žující bezpečnost podávaných potra-
vin. Zásadním nedostatkem vedoucím 
k uzavření provozovny může být rovněž 
neodpovídající stavebně-technický stav. 
Sem spadá olupující se omítka, plesnivé 
a vlhké stěny, silně znečištěná omítka, 
nefunkční a silně znečištěná klimatizace, 
poškozené a silně znečištěné podlahy.
 „Vzhledem k přetrvávající neutěšené 
situaci v segmentu společného stravování 
budou inspektoři pokračovat v silném 
kontrolním tlaku tak, aby byla v maxi-
mální možné míře zajištěna ochrana 
zdraví spotřebitele,“ dodává Kopřiva. 

Kebabárny nevyčnívají
Každopádně ani na ministerstvu zdravot-
nictví, ani na SZPI pracovníci nepotvrdili, 
že by mezi chybujícími provozovnami byla 
ve větší míře zastoupena bistra či venkovní 
stánky. Také se neprokázalo, že by provo-
zovatelé kebabáren chybovali v přípravě 
pokrmů více než restauratéři či provozo-
vatelé jiných jídelních zařízení. Přestože 
úpravy masa na rožni a jeho skrajování 
do bílého chleba nejsou úplně typické pro 
naše končiny a naši mentalitu, své přízniv-
ce si mezi strávníky nacházejí. V případě, 
že zákazník narazí na pochybnost či zjistí 
nedostatek v jakékoliv stravovací provo-
zovně, může tuto skutečnost ohlásit. In-
spektoři prověří, zda provozovna pochybi-
la a pokud naleznou nedostatky či závady, 
postupují dle platné legislativy. Podněty 
ke kontrole je možné podávat na www.
szpi.gov.cz/podnety-ke-kontrole.aspx. 

potravinová policie

Dáte si gyros, nebo spíše kebab? 
Tuto větu byste ve stánku s rychlým 
občerstvením neměli zaslechnout. 
Přestože si mnoho lidí myslí, že tyto dva 
názvy označují stejný pokrm, úplně to 
tak není. 

Gyros je součástí řecké kuchyně 
a původně se takto označovala směs 
koření určená pro úpravu masa. 
Postupem času ale toto označení 
zlidovělo a dnes se tak říká pokrmu 
z vepřového nebo skopového masa 
nakrájeného na plátky. Ty se pak 
navrství na sebe do podoby válce, 
který se opéká na vertikálním grilu. 
Propečené kousky se skrajují a servírují 
se buď s hranolky, nebo v pita chlebu. 
Jako příloha nechybí čerstvá zelenina 
a salát tzatziki. 

Kebab pochází z Íránu a od gyrosu se 
odlišuje drobnými detaily. Nejznámější 
döner kebab se vyrábí z kuřecího, 
telecího či mletého masa. Kromě opékání 
na vertikálním grilu se také můžete setkat 
s úpravou masa na pánvi. Ugrilované 
maso se balí do chlebové placky (pita 
chleba), nebo se podává s rýží. Výslednou 
chuť ovlivňuje i odlišné koření, než jaké je 
užívané v řeckém gyrosu.

GyROS versus 
KEBAB

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
pro maso
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Nejlepší odrůda 
ročníku 2015 
Ve Velkých Bílovicích, největší vinařské 
obci u nás, byla vyhlášena nejlepší odrů-
da vína vůbec. Porota byla složena z čle-
nů tamního spolku vinařů s dlouholetými 
zkušenostmi. Králem uplynulé sklizně se 
stal ryzlink vlašský. Vinaři vyhodnotili, 
že i když se jedná o pozdější odrůdu, má 
i v tak teplém ročníku, jako byl 2015, do-
statek kyselinky a svěží ovocitost. Loň-
ská úroda se vinařům nadmíru vyvedla, 
hrozny se sklízely zdravé a ideálně uzrálé. 
Král sklizně roku 2015 je cítit po vlašském 
ořechu a hodí se ke sladkovodním dravým 
rybám, taveným sýrům, jemně upravené 
drůbeži, ale i ke smaženým sýrům a ma-
sům obaleným v těstíčku.

Příliš mnoho soli 
v jídlech
Odborníci na zdravou výživu a především lé-
kaři varují před vysokou konzumací soli. Sůl 
je sice životně důležitá, ovšem její průměrná 
konzumace 15 až 16 gramů za den několi-
kanásobně převyšuje doporučení Světové 
zdravotnické organizace, které činí 5 gramů. 
K pokrytí nutné potřeby soli v organismu by 
ale stačily i 2 gramy denně. Podle odhadů to-
tiž až 80 % kojenců dostává už v prvním roce 
života ve výživě více soli, než je doporučeno. 
V batolecím věku přijímá větší množství soli 
až 95 % dětí. Na slanou chuť si tak zvykáme 
už v útlém věku a tento návyk dále ovlivňuje 
naše chuťové preference v dospělosti. Pedia- 
tři apelují na české maminky, aby pokrmy 
dětem solily minimálně a sledovaly i údaje 
o množství soli na obalech potravin.

Značka kvality pro 
malé prodejny
Malé prodejny bývají před velkými koncer-
ny trochu upozaděny, což je jistě škoda. 
Proto přišel Svaz obchodu a cestovního 
ruchu ČR ve spolupráci s ministerstvem 
průmyslu s nápadem nabídnout spotřebi-
telům nezávislé označení malých prodejen 
známkou Diamantová liga kvality. Pro-
dejny jsou posuzovány na základě meto-
dy takzvaného „neznámého zákazníka“ 
a následným auditem. Ten je zaměřen 
například na dodržování legislativy, hygie-
ny i pravidel práce s potravinami. Novou 
prestižní značku Diamantová liga kvality 
mohou získat jen maloobchodní prodejny, 
které poskytují zákazníkům nadstandardní 
a kvalitní služby.

Místo kanystrů 
speciální vaky
V České republice jsou pro uchovávání te-
kutin stále populárnější speciální vaky 
bag in box. Jsou skladné, snadno se s nimi 
manipuluje a nápoje v nich uložené mají 
delší dobu trvanlivosti. Krabice je vyrobe-
ná z lepenky a dvojitý vak z pružné fólie 
je opatřený hrdlem a uzávěrem. „Zatímco 
prázdný kanystr je stejně objemný jako 
plný, sáčky i krabice je možné rozložit 
a přepravit na paletách i několik tisíc kusů. 
Uzavřený výčepní ventil u systému bag in 
box navíc zabraňuje zpětnému pronikání 
vzduchu,“ vidí jeho výhody Bohdan Daněk, 
výrobní ředitel společnosti Blatinie, která 
technologii bag in box v tuzemsku vyrábí.

Potraviny málo 
kontrolujeme 
Nedávný průzkum o nákupních zvyklos-
tech se zaměřil na zkušenost zákazníků 
s prošlými a zkaženými potravinami, jejich 
reklamace a skutečné ceny u akčních nabí-
dek. Výsledky ukázaly, že každý pátý člověk 
vůbec neověřuje, zda je zboží v akci opravdu 
zlevněné. Ještě před dvěma lety to přitom 
byl každý jedenáctý. Rozdíl však není v tom, 
že by se Češi přestali řídit slevami, ale více 
důvěřují obchodníkům. To v průzkumu 
uvedlo 13 % respondentů, přičemž v roce 
2014 to byly jen 4 % dotazovaných. Zajímavé 
je i to, že zatímco šest z deseti Čechů koupilo 
prošlé nebo zkažené potraviny, reklamovala 
je jen necelá polovina z nich.

Pohřbíme české 
vepřové? 
Pokud si potrpíte na vepřové maso, je 
pravděpodobné, že to české už jen tak 
neochutnáte. Chov, který ničí extrémně 
nízké ceny jatečných prasat, totiž u nás 
dlouhodobě klesá. Důvodem je přebytek 
vepřového masa na unijním trhu a jeho 
masivní dovoz, který je dnes už více než 
padesátiprocentní. „Vzhledem k tomu, že 
je spotřeba stále stejná, klesá poptávka 
po tuzemském mase i jeho výroba. Jen 
v loňském roce se snížila produkce vepřo-
vého masa o další téměř čtyři procenta,“ 
uvedl Jan Stibal, ředitel Svazu chovatelů 
prasat. V dalších letech lze očekávat, že 
dovoz bude narůstat.

ano / ne



www.svetpotravin.cz 11

Raw food, živá či syrová strava, vitariánství. Tak se dnes označuje způsob výživy, 
při kterém se potraviny konzumují v jejich přirozené podobě. Základem raw 
food jsou především rostlinné potraviny jako zelenina, ovoce, semínka, ořechy, 
řasy, obiloviny a luštěniny. Všechny jmenované se na rozdíl od tradiční kuchyně 
jedí čerstvé, naklíčené či tepelně upravené pouze do 42 °C. Ti, kteří se takto živí, 
se nazývají vitariáni.

Syrová strava: 
      Moderní trend, 
   nebo návrat k přírodě?

zaostřeno

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock
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Vařit, nebo 
nevařit?

Názory moderní medicíny na konzumaci 
výhradně syrové stravy jsou směsicí výhod 
a nevýhod. Například existují studie o větší 
zdravotní prospěšnosti některých potra-
vin, jako je brokolice, v syrovém stavu, ale 
i výzkum, který dokazuje zvýšení zdravotní 

prospěšnosti jiných potravin, například 
fazolí a rajčat, po jejich tepelné úpravě.
„Z pohledu nejen Ayurvédy, ale i dalších 
východních učení, oslabuje syrová strava 
trávení a vstřebávání živin, následkem je 
pak snížené množství životní energie.

Tepelná úprava je základním prostředkem 
pro energetické vybalancování potravin. 
Podle východních učení proto syrová strava 
může nejvíce prospívat lidem žijícím v teplej-
ším podnebí, také těm s nadbytkem „horka 
v těle“ a alespoň krátkodobě i mnoha lidem 
s nadváhou. Naopak lidé, kteří žijí v chlad-
nějších krajích, energeticky chladnější 
a slabší typy, stejně tak lidé s oslabeným 
trávením většinou potřebují zahřívající 
stravu,“ říká specialistka na zdravotní pre-
venci a výživu Pharm. Dr Margit Slimáková.

Výhody syrové stravy
Vitariánství je prospěšné především pro svůj 
nižší obsah tuků a sodíku, ale i vysoký obsah 
draslíku, hořčíku, vlákniny, kyseliny listové 
a celkově vysoký obsah živin v potravinách. 
Je to také strava s nižším obsahem nevýhod-
ných aditiv, trans tuků a přidávaných cukrů. 
Studie udávají, že lidé praktikující vitarián-
ství jsou na tom z hlediska psychiky lépe než 
ti, kteří se stravují běžným způsobem. I když 

zaostřeno

Pryč jsou doby, kdy se jen opravdu málokdo zamýšlel nad 
tím, co jí. Ještě před několika desítkami let kromě odborníků 
snad nikoho nenapadlo zkoumat v potravinách obsah živin 
či dokonce chemických přísad. Dnešní doba je jiná. Ze všech 
stran jsme poučováni o škodlivosti či prospěchu té které 
potraviny. Současné trendy velí žít zdravě, vyhýbat se nejen 
příliš tučné, sladké či slané stravě, ale i chemii a vybírat si pro 
konzumaci jen nejkvalitnější potraviny. Od toho pak může vést 
cesta k více alternativním způsobům výživy. Jedním z nich je 
právě raw food. Moderní stravování, které jedni chválí a druzí 
upozorňují na jistá rizika. Jak to tedy je s raw food doopravdy?
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tady je nutné dodat, že naprostá většina 
takovýchto sledování je omezena na několik 
týdnů a rigorózní lékařské studie dlouhodo-
bě sledující zdravotní stav vitariánů, zejmé-
na pak dětí, v podstatě neexistují. Výhodou 
tohoto stravování je i možnost redukce 
hmotnosti. To má však také své omezení. 
Podle tradiční čínské medicíny je velká část 
obézních typu vlhko/chlad, přičemž takové-
to konstituci jednoznačně prospívá příjem 
zahřívajících, vysušujících potravin a jídel. 
Také je velkou otázkou, jestli krátkodobé 
snížení hmotnosti nepřinese i dlouhodobější 
energetickou nerovnováhu, která může být 
základem pro pozdější zdravotní potíže. 
Mezi pozitiva lze ale zařadit zvýšení energie. 
Syrová strava je při omezené době konzu-
mace také skvělým odlehčujícím režimem. 
A v neposlední řadě se jedná o ekologicky 
šetrné stravování, stejně jako u dalších 
převážně rostlinných stravovacích směrů.

Nic ale není jen růžové
I když by se mohlo zdát, že raw food je 
ideálním stravovacím programem, ne vše 
mluví pro. Podle Pharm. Dr Margit Slimá-
kové je z celostního pohledu syrová strava 
pro mnohé energeticky nevyrovnaná, 
ochlazující a nedostatečně výživná. Podle 
druhu praktikované syrové stravy může 

hrozit nedostatek vitaminu 
B12, nižší obsah energie, 

bílkovin a vápníku. Rizi-
kem je i snížení vstřebá-
vání některých živin 
jako například lykopenu 
a karotenoidů. Podle 
studie Kolumbijské 

univerzity syrová strava 
překvapivě vedla k mír-

nému snížení obranyschop-
nosti u sledovaných účastníků.

Dle dalšího výzkumu, který 
sledoval, jak konzumace syrové 

stravy ovlivňuje riziko srdečně cév-
ních onemocnění, syrová strava příznivě 

snižovala hladinu cholesterolu, ale také 
nevýhodně snižovala hladinu HDL choles-
terolu a hlavně kvůli deficitu vitaminu B12 
zvyšovala hladinu homocysteinu, jehož výše 
je úměrná riziku vzniku srdečně cévních one-
mocnění a mozkové mrtvice. Evoluční teorie 
zase tvrdí, že pro rozvoj lidského mozku byla 
tepelná úprava stravy nezbytnou podmín-
kou. Nevýhody lze najít i v náročnějším za-
jištění stravy, především v rodinách. V úvahu 
je třeba také vzít i to, že syrová strava je 
náročnější na trávení u oslabených jedinců, 
starších lidí anebo osob po nemoci. A ko-
nečně se také jedná pro většinu lidí o příliš 
restriktivní a omezený stravovací způsob.

Důležité je jíst kvalitně
Asi jako všechno, i raw má svá pro a proti. 
Nakolik je podle specialistů na výživu tento 
směr ideální a v čem jsou jeho největší 
rizika? Kde se nachází zlatá střední cesta? 
„Syrovou stravu považuji za ideální odlehčo-
vací kúru pro velkou část dnes typicky uspě-
chané a pravidelně se přejídající populace. 
Největší riziko vidím při jejím aplikování 
v době zimy, u jednotlivců s chladnou kon-
stitucí, při oslabeném trávení. Jisté nebez-
pečí je i u mladých dospívajících dívek, které 

v rámci až nepřirozeného hubnutí zkoušejí 
cokoliv a snadno se mohou dopracovat 
k poruchám příjmu stravy. Stejně tak může 
být riskantní stravování v rodině, ve které je 
jeden z členů vyznavačem raw food a jí odliš-
ně, nebo když se i děti převádějí na výživu, 
která je pro ně těžko sociálně pochopitelnou 
a zvladatelnou,“ říká Margit Slimáková.
Podle ní není třeba pro zdravou stravu 
následovat jakýkoliv alternativní výživový 
směr. „Zdravá strava znamená kvalitní 
základní potraviny a jídla z nich. Na každém 
z nás, naší konstituci, aktuálním stavu, ale 
i chutích a zvycích, je už pak rozhodnutí, 
jestli budeme jíst více za syrova, anebo 
vařit, více masa, nebo třeba kešu ořechů. 
Všechny živiny je možné zajistit nejrůz-
nějšími druhy a kombinacemi kvalitních 
potravin,“ uzavírá Margit Slimáková. 

zaostřeno

Lidé začali potraviny tepelně upravovat 
asi před 400 000 lety. Do té doby se pře-
vážně živili plody, semeny a ořechy. 
Jedním z prvních zastánců konzumace 
syrové stravy byl Pythagoras, který 
preferoval především zeleninu. 
Ovocnými experimenty byl známý 
slavný malíř Leonardo da Vinci. Později 
lékař Dr. Max Bircher–Benner léčil syro-
vým ovocem a zeleninou žloutenku. 
V roce 1968 Ann Wigmore a Viktoras Kul-
vinskas léčili v Hippokratově zdravot-
ním ústavu především syrovou stravou. 
A v roce 1994 otevřel Juliano Brotman 
v Los Angeles raw restauraci, která 
se stala oblíbenou i u hollywood-
ských hvězd.

Z hISTOrIe  
RAw fOOD

Pharm. Dr Margit Slimáková
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Kudy vedla Vaše cesta k tomuto stravování?
Mnoho let před mým přechodem k syrové 
stravě jsem se zajímala o zdravý životní styl, 
a to především o zdravou stravu. Ovlivnilo 
mě mé dospívání, kdy jsem byla nemocná 
téměř stále. A pak v době, kdy jsem měla 
své malé dcerky, jsem si řekla, že nechci, 
aby na tom byly jako já. Intuitivně jsem si 

uvědomila, že to mohu ovlivnit zdravou 
stravou. A tak jsem to zkusila. Dlouho jsem 
je kojila a později jsem je krmila ovocem 
a zeleninou, maso ani sladkosti jsem jim 
nedávala, jak nejdéle to šlo, což nebylo 
jednoduché. Leckdy jsem byla u druhých 
za „macechu“, která svým dětem nic 
nedopřeje. To, že je moje cesta správná, 
se ale ukázalo velmi brzy. Mnoho mých 
kamarádek, které měly děti v podobném 
věku, jako byly ty moje, často přecházely 
od nachlazení k nemocem. Mé dcery však 
byly stále zdravé. A to jsem dělala jen málo, 
vynechávala jsem bílý cukr a bílou mouku, 
omezovala mléčné výrobky a maso. Ovoce 
bylo pro mé dcery základem jídelníčku 
a zeleninové saláty jsme měli téměř každý 
den k večeři. Toto byl naprostý základ změn 
mého stylu stravování, kterým jsem ovlivnila 
i svou rodinu. Později se má starší dcera 
stala vegetariánkou. Před téměř šesti lety 
přišla s informací o raw food. V té době jsem 
potřebovala změnu, protože jsem se necítila 
dobře, a tak mi to přišlo jako skvělý nápad.

V čem vidíte největší přínos raw stravy? 
Domníváte se, že je toto cesta opravdu 
pro každého?
Přínos tohoto způsobu stravování je velmi 
osobní věc. Je to jako se vším. Pokud 
na tom budeme chtít najít negativa, tak je 
najdeme. Pokud budeme hledat přínosy, 
také je najdeme. Když se člověk živí pizzou 
a knedlem vepřem zelem, vůbec ho nena-
padá, kolik vlastně má ve svém jídle živin, 
bílkovin, vitaminů a už vůbec minerálních 
látek či enzymů. Ale když začne jíst pouze 
rostlinnou a ještě k tomu syrovou stravu, 
tak to všechny kolem najednou zajímá. 
Osobně v tom ale vidím lidský strach 
a obavy. Jsme velmi konzervativní a máme 
pocit, že každá změna nás ohrožuje. 
Tedy naše jistoty. Jestli je syrová strava 
pro každého, tak na to si asi musí každý 
odpovědět sám. Svůj život a své zdraví 
máme všichni ve svých rukou. Zkusme to 
jeden den nebo týden či měsíc a uvidíme, 
jak se budeme cítit. Každý máme volbu, 
nerada kohokoli o čemkoli přesvědčuji.

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto archiv Radmily Zrůstkové, shutterstock

Člověk je jediný tvor, 
který neví, co má jíst
Radmila Zrůstková je 
oděvní návrhářkou, ale 
také se dlouhodobě zabývá 
a praktikuje raw food. Její 
nová kniha Zdravě a syrově je 
dobrým rádcem i inspirací pro 
všechny nadšence zdravého 
kvalitního jídla. Jak vitariáni 
nevaří? A kde vlastně pro 
své syrové pokrmy nakupují 
potraviny?



www.svetpotravin.cz 15

zaostřeno

Ale příprava a celkově obstarávání po-
travin je v případě syrové stravy určitě 
náročnější…
To tak jen vypadá, stačí to zkusit, případ-
ně navštívit kurz, kde se dozvíte opravdu 
jednoduché způsoby přípravy a zjistí-
te, že ušetříte čas a vlastně i peníze. 
Jak hledat opravdu kvalitní potraviny?
Stále se rozšiřuje jejich nabídka a v době 
internetu je velmi jednoduché cokoliv 
sehnat. Pravda je, že jsou potraviny, které 
nekoupíte v každém supermarketu. Ale 
já osobně se snažím supermarketům 
spíše vyhýbat. Mám daleko raději nákupy 
s osobním lidským přístupem, kdy vím, 
odkud potraviny pocházejí, kde a případně 
kdo je pěstuje. Skvělou aktivitou je také 
si alespoň částečně své jídlo pěstovat 
sám. To je velmi ozdravný proces a Češi 
zahradničení milují. Rozšiřuje se nabídka 
farmářských trhů a bedýnkování. Je velmi 
jednoduché si najít, cokoliv potřebuji. 

Napadá mě v souvislosti s tím otázka, 
zda zajde vůbec někdy vitarián na nákup 
do supermarketu. 
Záleží na tom, jakou kvalitu chce mít. 
K vitariánství se lidé dostávají proto, že jim 
záleží na svém zdraví a že se zamýšlejí nad 
jídelníčkem. A v této chvíli už chtějí mít 
své jídlo kvalitní. Chemie je v současném 
světě všudypřítomná a už v okamžiku, 
kdy ji začneme omezovat ve svém jídle, se 
nám velmi uleví. O tom vypovídá nespočet 
uzdravení lidí, kteří se o své jídlo zajímají. 

Vaříte, nebo vůbec nevaříte?
Především jsem přestala řešit jídla, 
jako že ráno je snídaně, v poledne oběd 
a večer večeře a mezitím nějaké svači-
ny. Myslím si, že je to takto nastavené 
velmi nepřirozené. Naše tělo ví, kdy 
potřebuje jídlo, a proto bychom se mu 
měli učit naslouchat. Ráno si připravuji 
vlažnou vodu s citronem nebo jablečným 
octem. Během dopoledne vypiji tak asi 
1 litr fresh šťávy, kombinace odšťave-
ných druhů ovoce nebo zeleniny záleží 
na ročním období. V čerstvých šťávách 
je velké množství živin. Pokud mám pak 
ještě hlad, dám si 1 až 2 kusy nějakého 
ovoce. Později odpoledne pak zeleni-
nový salát, umixovanou zeleninovou 
polévku. Pokud mám chutě, připravím 
si pudink z mladého kokosu nebo z chia 
semínek. Náročnější jídla na přípravu 
dělám pouze, když je k tomu zvlášt-
ní příležitost. Například, když čekám 
návštěvu nebo připravuji oslavu.

Vydala jste knížku s recepty raw food, 
která je dobrým rádcem i začátečníkům. 
Prozradíte, na co si dát pozor v přecho-
du na syrovou stravu?
Jídlo by pro nás mělo být radostí, ale 
ne závislostí. Není dobré si z něj vytvo-
řit náboženství a stát se bezohledným 
vůči okolí. Všechny změny děláme jen 
kvůli sobě. Takže vnucování své pravdy 
všem okolo není zrovna v pořádku. 
Naopak je skvělé být inspirací, lidé 
si všimnou změn, a pokud to někoho 
osloví, je na něm, nakolik syrovou 
stravu zařadí do své stravy. Měla by 
v tom být lehkost a radost. Nic strikt-
ního nevede k dobrým výsledkům.

Je v konzumaci syrové stravy i jistá filo-
zofie?
Myslím, že jde o to, že přemýšlíme, jak 
se stravovat čistými potravinami. Záleží 
nám na našem těle, které nechceme 
zanášet zbytečnými nánosy škodlivin 
a chemikálií. Jde také o jistou nezá-
vislost na systému, který nám vnucuje 
prostřednictvím médií a reklam mnoho 
nepravd. Lidé začínají více přemýšlet, 
zabývají se ekologií, etikou, zacházením 
se zvířaty ve velkochovech a podobně. 

Co děláte, když dostanete chuť na něco 
tepelně upraveného?
Nejsem dogmatická, protože vím, že to není 
správné. Občas mám chuť na něco vegan-
ského tepelně upraveného, více v chladněj-
ším období, a tak si to „užiju“ s radostí. 

GuACAMOLE V CuKETě
Doba přípravy: 15 minut, na 2 porce

Ingredience: 2 malé kulaté cukety, 
1 avokádo, 1 rajče, 1 červená kapie, půlka 
cibule, stroužek česneku, špetka soli, čerstvá 
bazalka, zelené klíčky řeřichy, citronová šťáva 
dle chuti

Postup: Cuketu očistíme, rozkrojíme 
na půl, vydlabeme tak, aby vznikly mističky. 
Zralé měkčí avokádo oloupeme, nakrájíme 
a rozmačkáme vidličkou. Cibuli a česnek 
oloupeme, kapii, rajče a bazalku očistíme 
a vše nahrubo rozmixujeme nebo naseká-
me. Směs ochutíme a naplníme jí cuketové 
mističky. Ozdobíme bazalkovými lístky 
a řeřichou.
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Léčení vodou praktikovali už naši před-
kové. Před několika staletími Vincenc 
Priessnitz svým pacientům ordinoval 
zábaly a studené obklady na rány 
i pohmožděniny. Sebastian Kneipp zase 
propagoval studené koupele a otužování 
na podporu imunity i krevního oběhu. 
V současné době je na nejrůznější 

neduhy hojně využívána thalassotera-
pie – horké a studené koupele v mořské 
vodě. Existují také studie, které hovoří 
o tom, že voda dokáže opravdové 
zázraky. Například vědec Dr. Ferey-
doon Batmanghelidj tvrdí, že lidský 
organismus signalizuje dehydrataci 
řadou symptomů a příznaků nemocí. 

Mezi ně řadí kromě únavy, bolesti hlavy, 
pálení žáhy, podrážděnosti či deprese 
i nemoci, jako jsou alergie, hyperten-
ze, astma či cukrovka. Dr. Fereydoon 
Batmanghelidj zastával názor, že voda 
je nenahraditelná. Podle něj nemůže mít 
žádný nápoj stejný účinek jako voda. 
Jsme na ni naprogramováni a naše tělo 
ji pro správnou hydrataci potřebuje. 
Navíc stále si musíme připomínat, že 
pro správné fungovaní lidského těla 
je důležité dodržovat pitný režim. 

Voda jako univerzální lék
V případě, že dehydratace organismu 
už nastala, je dobré sáhnout po sklenici 
čisté vody jako po první pomoci. V mnoha 
případech, kdy tělo reaguje na nedostatek 
vody zdravotními obtížemi, obyčejná voda 
zapůsobí jako lék. Jak a kde může tento 
nenahraditelný zdroj energie pomoci?

Voda se v lidském těle účastní mnoha pochodů. Mezi ně 
patří trávení a vstřebávání konzumované potravy, vylučování 
odpadních látek z tlustého střeva a ledvin. Mimo jiné voda 
také upravuje tělesnou teplotu. Při jejím nedostatku může 
tělo onemocnět, zdravotní problémy však způsobí i přílišné 
zavodnění organismu. Pro správné fungování těla je důležité 
uvědomit si, že tato zdánlivě obyčejná tekutina je pro naše zdraví 
nepostradatelná. Dokáže nás nejen udržet v dobré kondici, ale 
mnohdy může zapůsobit lépe než jakákoliv pilulka.

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

Voda někdy pomůže 
lépe než pilulka
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Paměť, bolest hlavy i zápach z úst
Jestliže poslední dobou víc zapomínáte, 
pak je docela možné, že jste málo pili. 
Mozek je tvořen vodou z osmdesáti pěti 
procent a její nedostatek zhorší únavu, 
která se projeví zapomnětlivostí. Taktéž 
bolest hlavy a migréna může být způsobena 
dehydratací. Už jedna sklenice vody může 
od bolesti pomoci. Skvěle se osvědčila 
tato obyčejná a přitom jedinečná tekutina 
i při zápachu z úst. Pravidelné vyplacho-
vání odplaví zbytky jídla a bakterie.

Trávicí systém, nadváha a močové cesty
Ulevit od nevolnosti by měla sklenice vody, 
kterou budete pít po malých doušcích. Voda 
je poměrně osvědčeným lékem i na škytavku 
a pálení žáhy. Trpíte-li zácpou, pak by mohla 
být příčinou dehydratace. Na tu byste si 
však měli dávat pozor také při průjmových 
onemocněních. Úlevu při infekci močových 
cest pocítíte, když každou hodinu vypijete 
sklenici vody. Ta pomůže i v případě ledvino-
vých kamenů. Mnoho lidí trpících nadváhou 
má malý příjem tekutin. Proto chcete-li 
zhubnut, bude vám voda skvělým pomoc-
níkem. Nápomocná bude i při prokrvení 
nohou, kdy je stačí osprchovat slabým prou-
dem studené vody od chodidel po stehna 

a zpět. Voda je také učiněným balzámem při 
bolestech chodidel a nohou. Pro to, aby se 
jim ulevilo, je stačí namočit do vody s pří-
davkem soli a jemně je v ní promasírovat.

Nachlazení, horečka
Na nachlazení už naše babičky ordi-
novaly inhalování horké páry a pono-
ření nohou do horké vody. Na horečku 
jsou pak dobré studené vlhké obklady 
na čelo a šíji i na rozpálená místa. Velmi 
účinné jsou i vlhké zábaly celého těla. 

Když je v těle vody moc
Léčivé účinky této tekutiny jsou jasné. Ale 
může se také stát, že i při správně nastave-
ném pitném režimu je voda v těle zadržo-
vána. Příčiny mohou být různé. Ne vždy se 
hned musí jednat o onemocnění. Za zadr-
žováním vody v těle může stát nadměrný 
příjem sodíku, tedy přehnané solení, ale 
také překyselení organismu. U žen způsobu-
je převodnění v některých případech užívání 
antikoncepce, často také k tomuto stavu 
dochází před menstruací. Zadržování vody 

v organismu se nejčastěji projevuje otoky, 
pocitem nafouknutí či nadměrným pocením. 
Abychom se přebytečné vody v těle zbavili, 
stačí někdy jen upravit jídelníček. Důležité 
je omezit přísun soli i cukru v potravinách 
a vyhnout se těm kyselinotvorným. Nepít 
nadměrně minerálky, které naopak vodu 
v těle zadržují. Účinné bývají bylinné čaje 
na odvodnění či lymfatické masáže. A to 
nejdůležitější: lidé často chybují, když se 
domnívají, že k odvodnění pomůže, když 
nebudou pít. Věřte, že to bude mít opačný 
účinek. Organismus se přepne na úsporný 
režim a bude ještě více vodu v těle držet.

Na odvodnění nejsou jen léky
Na odvodnění nemusíte hned sáhnout 
po lécích, samozřejmě nedoporučí-li je 
lékař. Pomoci si můžete i přírodní cestou. 
Kromě bylinných diuretických čajových 
směsí existuje mnoho potravin, které 
spolehlivě nadbytečnou vodu z těla vyplaví. 
Mezi ně patří například petržel i s natí, 
jablka, broskve, třešně. Ideální je také do jí-
delníčku zařadit více draslíku a vápníku. 

•  Instantní polévky
•  Solené ořechy
•  Konzervované potraviny
•  Salátové dresinky
•  Instantní pokrmy
•  Nakládaná zelenina
•  Sýry
•  Uzeniny a paštiky
•  Chipsy a slané pochutiny

POTRAVINy, kTeré 
PřISPÍvAJÍ K ZADRžOVáNÍ 
VODy v TěLe

5 POTrAvIN S NeJvěTšÍM ODvODňOvAcÍM úČINkeM
Chřest má minimum kalorií, skvěle odvodňuje, ale také čistí ledviny, čímž odplavuje z těla 
škodliviny. Obsahuje vitamin c, B, minerální látky a kyselinu listovou.

Salátová okurka je považována za nejúčinnějšího pomocníka při 
odvodnění. Obsahuje devadesát pět procent vody. Má detoxikační účinky, 
podporuje činnost jater, žlučníku a střev. Mezi její přednosti patří i to, 
že je nízkokalorická.

Rajče je močopudné, tudíž dobře pomáhá při nadměrném zadržování vody 
v těle. Navíc je zdrojem antioxidantů, vlákniny a dalších potřebných živin. 

Rukola je známá pro svůj lehce projímavý a močopudný účinek. Pomáhá také detoxikovat játra a pročišťovat krev. Obsahuje 
množství vitaminu c a betakarotenu. 

Meloun je skvělým diuretikem. Je tvořen až z devadesáti procent vodou, obsahuje málo kalorií, je bohatý na kyselinu 
listovou, jablečnou a citronovou. Je ale i vydatným zdrojem minerálních látek.
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Prozraďte, jak se mladík z Murmanska na-
jednou ocitne ve skandinávské restauraci 
v centru Prahy?
Naše rodina pochází z Murmanska, který se 
nalézá kousek od Finska a Norska, kam jezdí-
me na nákupy podobně jako vy do Německa. 
Skandinávie mě tedy oslovovala odmala. 
V patnácti letech jsem v Praze začal studovat 
a za mnou přijela i moje rodina. Díky tomu, že 
otec provozoval restaurace v Rusku, rozhodl 
se pro stejné podnikání také tady. Pokud ne-
počítám restauraci v Ikea, nabízíme v Čechách 
první skandinávskou kuchyni. Naše koncepce 
spočívá v tom, že se inspirujeme klasickou 
domácí recepturou pokrmů, které jedí seve-
řané doma, a dáváme jim moderní rozměr.

Ponechali jste severské pokrmy v původní 
úpravě, nebo jste je přizpůsobili jazýčku 
středoevropského strávníka? 
Něco jsme přizpůsobili a něco ponechali. 
Spojujeme chutě, které se dají těžko spojit, 
například minulý týden jsme podávali 
kuřecí řízek plněný lososem. Šéfkuchař 
Magnus pracoval ve Stockholmu, v Kanadě 
i Francii a má spoustu nápadů a zkušenos-
tí. Musím ho ale lehce krotit a korigovat, 
aby nedělal experimenty, které by nikdo 
nejedl. Vždy, když vymyslíme něco nového, 
pozvu kamarády, kteří novinku obodují, 
a teprve pak pokrm uvedu do nabídky. 

Jaká jídla jsou nejoblíbenější?
Klasika jako losos a pstruh, kterého dová-
žíme z malého rybníčku u Prahy, takže je 
vždy čerstvý a z udírny výborný, nebo uzené 
maso. Nabízíme i vegetariánský jídelní-
ček se saláty, variace na masové kuličky, 
burgery s lososem, řepou nebo dýní. Nyní 
připravujeme burger s houbami a falafelem. 
Oblíbená je stroganina, což je zmražený 
losos nebo makrela, podáváme ji s křenovou 
nebo brusinkovou vodkou. Tu vyrábím tak, 
že maceruji křen nebo brusinku v silnější 
vodce, která má padesát nebo padesát pět 
procent. Mám v plánu shromáždit kolekci 
vodky a udělat vodka bar. Připravuji koktejly 
jako Bloody Mary, vodku s pepřem, čes-

nekem, celerem, které maceruji. Snažím 
se tak zákazníky překvapit i u baru. Nabí-
zíme svařené víno s vodkou nebo rumem 
a mandlemi, rozinkami, oblíbené jsou 
také domácí limonády jako brusinková se 
zázvorem, okurková s rozmarýnem nebo 
limetka s kondezovaným mlékem. Rád 
pracuji za barem i na place a experimentuji.

Jak je to v severské kuchyni s dezerty? 
Skandinávská kuchyně sice dezerty ob-
sahuje, ale obecně je na ně chudší. Skan-
dinávci zbožňují lékořici, kterou přidávají 
do všeho – od bonbonů přes zmrzlinu až 
po pivo. A proto i my se chystáme v naší 
restauraci brzy nabízet zmrzlinu s lékořicí. 

„Posaďte se a spěch nechejte za dveřmi,“ to je motto 
relativně nové restaurace Reinsdyr na pražských 
Vinohradech, která se drží hesla, že všechno má svůj čas. 
Reinsdyr v norštině znamená sob polární a jeho kresba na zdi 
vás uvítá hned, jakmile vstoupíte do stejnojmenného podniku. 
Pokud budete mít štěstí, ujme se vás milý majitel Andrei Zykov, 
který od července loňského roku obohacuje pražskou kulinární 
scénu o lahůdky z dalekého severu.

Připravila Jana Uhlířová, foto archiv restaurace Reinsdyr

Na křenové vodce u soba
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Ledová káva 
          je vlastně 
  mléčný nápoj

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, Michal Pavlík
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Kofeinová injekce podávaná patřičně vychla-
zená se k létu hodí. Nejčastěji ji v kavárnách 
najdete s kostkami ledu, kopečkem zmrzliny 
a šlehačkou nebo ve formě frappé, tedy již 
naředěnou s mlékem a připravenou rovnou 

s ledovou granitou. A přestože tyto kávy 
bývají trochu sladší, o podíl kofeinu nepři-
jdete. Správně se totiž ledová káva připravu-
je podobně jako šálek pressa. Jen s tím roz-
dílem, že se potom nalije do shakeru, kde se 
pomocí ledových kostek patřičně vychladí. 
Ledová káva, kterou si můžete koupit na čer-
pacích stanicích nebo v obchodech, s tou 
skutečnou ale mnoho společného nemá. 

Ice coffee a zajícové v pytli
Už když jsme dělali průzkum trhu, nebylo 
nám úplně jasné, proč ledové kávy ne-
nacházíme mezi sortimentem kávy, ale 
v oddělení mléčných produktů. A to nás při-
mělo k otázce, jestli je ledová káva vůbec 
charakterizovaná jako káva. Rozuzlení jsme 
našli na stránkách Státní a potravinářské 
inspekce (SZPI). Ing. Kateřina Pavelková 
z oddělení speciální metodiky zde totiž 
uvádí, že pod označením Ledová káva nebo 
také Ice coffee se můžeme při nákupu 
setkat se dvěma odlišnými skupina-
mi nápojů. Jde buď o skupinu 
ochucených nealkoholických 
nápojů, nebo o kategorii 
mléčných nápojů. 
Pokud se 
jedná 
o první 
variantu, 
klíčovou 

složkou je voda. Tato kategorie by měla 
mít lehce povzbuzující účinky. Na pultech 
ale najdete spíše druhý typ, a to mléčné 
kávové nápoje. Pro ty je charakteristické, že 
obsahují nejméně 50 % mléka a minimál-
ní podíl kávy. Tím musíme vyvrátit první 
dojem o klamání spotřebitele. Dle zákona 
si koupí ledové kávy zajíce v pytli nepo-
řizujete, nicméně o profitu na neznalosti 
spotřebitelů by se zde dalo polemizovat. 

Hledej kávu aneb hra na kočku a myš
Když jsme si pečlivě prostudovali etikety 
všech dvanácti vzorků, které jsme zahr-
nuli do testu, zjistili jsme, že některé kávy 
obsahují kávy doslova stopové množství. 
To je velké překvapení, pokud si kupujeme 
produkt, který má označení „káva“ přímo 
v názvu. Řada výrobců pak kávovou chuť 
dohání dalšími dochucovadly či aromaty.
Problém je, že minimální obsah kávy či ká-

Češi bezpochyby patří 
mezi milovníky kávy. Podle 
průzkumů ročně v průměru  
vypijeme na čtyři stovky šálků 
a tím se řadíme mezi země 
s vysokou spotřebou. Jestli 
bychom si ale udrželi tento 
post, i pokud bychom byli 
odkázáni jen na ledovou kávu, 
zůstává otázkou. Pod pojmem 
„ledová káva“ se totiž v 
obchodech ve skutečnosti 
skrývá ředěné slazené mléko 
s určitým procentem kávové 
složky. Možná vás pár doušků 
na malou chvíli osvěží, ale 
pořádnou vzpruhu můžete 
od takzvaných ice coffee  
čekat jen těžko.
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vového extraktu není u nápojů označených 
jako Ledová káva předepsán. Možná naštěstí 
pro výrobce. Pakliže by tomu tak bylo, řada 
výrobků, kde se na spotřebiteli šetřilo úplně 
stejně, by se musela patrně přejmenovat. 

„Doženeme to cukrem“
Doženeme to cukrem je pravděpodobně 
tajné heslo všech výrobců ledových káv. 
A kdo chce být lepší, přidá „špetku“ vanilky, 
kakaa nebo karamelu. Problém je, že všech-
ny tyto příchuti zanechávají v ústech ne-
příjemnou pachuť a přes cukr není poznat, 
jestli se v nápoji objevuje alespoň náznak 
kávy. Pak se bohužel stává, že produkt, který 
by měl minimálně cenou šplhat na vítěz-
né příčky, končí na úplně opačné straně. 
Na tom se naše redakční porota shodla 
jednohlasně. Většina výrobců procentní 
zastoupení cukru raději 
ani neuvádí. Z pořadí 
obsažených surovin 
je ale zřejmé, že se 
jedná o vysoká 
čísla. Bohužel 
jdou tímto 

počínáním výrobci káv tak trochu i sami 
proti sobě. Pravidelným konzumentem 
se může stát pouze člověk, který našel 
zalíbení v kazivosti zubů nebo potřebuje 
neuvěřitelným tempem ztloustnout.

 Malé kávové nesmysly
Při nákupu ledových káv jsme se docela 
pobavili. Třeba tím, že jsme je hledali 
v chladicím zařízení. Spoustu z nich totiž 
najdete mezi trvanlivými mléky. A ačkoli 
se nám to zdálo nelogické, nemůžeme zde 
uznat pochybení ze strany obchodníka. Pro 
ledové kávy platí stejná pravidla uchovává-
ní jako pro mléčné produkty, které prošly 
rychlým ohřevem při vysokých teplotách. 
Připsat plusové body musíme ale kávám, 
které pořídíte na „benzinkách“. Ty totiž 
najdete v lednicích – můžete si je tedy 
vychutnat hned dobře vychlazené. A humor 
nechyběl ani při samotném otevírání. 
Přesto, že jsme koupili několik káv v kra-
bičce s brčkem, skutečné brčko měla jen 
jedna káva, takže z kusu plastu s dírkou se 

stal putovní poklad, o který se porota 
musela při ochutnávání dělit. Neméně 

zarážející bylo i to, že kávy 
s obsahem 0,5 litru se ve vět-

šině případů nedají znovu 
uzavřít. Jste tedy nuceni 
vypít celý půllitr naráz 

nebo nevypitou ledovou 
kávu vylít. Pro příště víme, že 

budeme preferovat kávy v plastových 
lahvičkách, které nám přijdou nejprak-
tičtější. Pro znalce kávy pak musí být více 
než úsměvné i některé názvy tohoto druhu 
nealkoholického nápoje. Například caffe 
latte (ve skutečnosti silné espresso s troj-
násobným objemem mléka), macchiato 
(na způsob piccola s mléčnou pěnou) nebo 
capuccino (káva s mléčnou pěnou) – zvlášť, 
když se jedná o kávy s nejnižším podílem 
mléka vůbec, někde navíc sušeného. 

Vítězové a poražení
Test ledových káv pro nás byl celkem oříšek. 
Posuzovali jsme je z pohledu spotřebitele, 
který nemá zásadní informaci – tedy, že 
se nejedná o kávu, ale o mléčný nápoj. 
Jediným hodnotícím kritériem pro nás byla 
pro tentokrát pouze chuť. Ta měla být spíše 
méně sladká, dostatečně kávová a bez 
pachuti. Obal, náročnost otevření nebo 
to, zda jsme kávu koupili chlazenou, či si ji 

museli vychladit, jsme nebrali jako hledisko 
zvyšující nebo snižující známku. Ke všem 
kávám jsme nejprve přivoněli. Už z vůně 
bylo znát, že káva si s tímto nápojem moc 
netyká. Následně jsme ochutnali a pořadí 
anonymně hodnotili. Kávám jsme přidělili 
známku od jedničky do pětky jako ve škole 
a výsledná známka pak byla sestavena 
aritmetickým průměrem, tedy celkové číslo 
vydělené počtem členů v porotě. Do poroty 
jsme schválně přizvali nejen redakční milov-
níky a znalce kávy, ale i ty, kteří kávu nepijí. 
Na vítězích illy issimo, Mr. Brown a Eiskaffee 
jsme se shodli jednoznačně a troufáme si 
říct, že tyto tři kávy stojí ze sortimentu ledo-
vých káv za ochutnání. Nepřeli jsme se ani 
o tři „nejlepší“ z druhého konce, kteří byli 
buď tak sladcí, že se téměř nedali objektivně 
hodnotit nebo měli zvláštní chuť, která ale 
se skutečnou kávou nemá nic společného. 

•  Na obale musejí být uvedeny základní 
údaje: obchodní jméno výrobce nebo 
dovozce, popřípadě prodávajícího 
a jeho sídlo, údaj o množství výrobku, 
datum minimální trvanlivosti nebo 
datum použitelnosti (podmínky 
skladování), údaj o složení podle 
použitých surovin, přídatných látek, 
aromat a potravních doplňků, údaj 
o alergenech a od prosince 2016 
i výživové údaje.

•  Upozornění „Obsahuje kofein“ musí 
být u nealkoholických nápojů uvedeno 
pouze v případě přidaného kofeinu. 
U kávových nápojů je kofein obsažen 
jako přirozená součást kávové složky. 
Běžný spotřebitel automaticky spojuje 
kávový nápoj s přítomností kofeinu, 
proto stejně jako v případě kávy 
nemusí být toto upozornění uvedeno. 
U řady nealkoholických nápojů však 
výrobci deklarují skutečný obsah 
kofeinu v nápoji.

•  Všechny povinné údaje musejí být 
na obale pro spotřebitele uvedeny 
v českém jazyce.

Zdroj: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

OBAL hODNě 
PROZRADÍ

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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Název  illy issimo  
(Latte macchiato)

Výrobce  Ilco
Zakoupeno Via Kocanda
Cena za balení 38 Kč/250 ml
Složení  voda, 36 % mléko, 

1 % kávový extrakt, 
stabilizátory: celulosa, 
karboxymethylcelulosa, 
regulátory kyselosti: 
uhličitany draselné 
a citronany draselné  

Název  Rauch Cafemio 
macchiato

Výrobce  Rauch, Rakousko
Zakoupeno Shell Bohdalec 
Cena za balení 45 Kč/250 ml
Složení  75 % mléko, voda, cukr, 

1,2 % kávový extrakt, 
barvivo: karamel, 
stabilizátory: fosforečnan 
sodný, celulosa, 
celulosová guma, aroma, 
sůl  

Název  Mr.Brown 
(Caffé Latte)

Výrobce  neuveden
Zakoupeno Via Kocanda
Cena za balení 33 Kč/250 ml
Složení  voda, 43,4 % kávový 

extrakt, 4,5 % cukr, 2 % 
sušené odstředěné mléko, 
2 % sušené plnotučné 
mléko, emulgátory: E 473, 
sojový lecitin. Obsah 
kofeinu: 50 mg/100 ml 

Název  Müller Kaffee 
espresso macchiato

Výrobce  Müller, Německo
Zakoupeno Albert
Cena za balení 26,90 Kč/250 ml
Složení  polotučné mléko, 

13 % směs káv robusta 
a arabica, cukr, modif. 
kuk. škrob, regulátor 
kyselosti: citronany sodné, 
stabilizátor: karagenan, 
aroma. 1 láhev obsahuje 
128 mg kofeinu

Název  Eiskaffee 

Výrobce  neuveden
Zakoupeno Albert
Cena za balení 21,90 Kč/250 ml
Složení  75 % mléko, 19 % 

káva (voda, kávový 
extrakt, kávový extrakt 
bez kofeinu), cukr, 
zahušťovadla: E 460, 466, 
407, stabilizátor: E 332, 
karamelizovaný cukrový 
sirup, aroma, sůl 

Název  Eiskaffee 

Výrobce  neuveden
Zakoupeno Shell Bohdalec
Cena za balení 26 Kč/500 ml
Složení  70 % polotučné mléko, 

24 % káva (voda, kávový 
extrakt bez kofeinu, 
kávový extrakt), sirup 
z invertního cukru, 
karamelovocukerný 
sirup, sůl, stabilizátor: 
karagenan, aroma

Jako jediný nedostatek hodnotíme obtížné 
otevírání. Pokud si berete kávu do auta na ces-
tu, budete mít problém se do ní vůbec dostat. 
Chuťově je ale skvělá. Překvapující je, že obsa-
huje 1 % kávového extraktu. O tomto vzorku je 
možné říci, že se jedná o chutnou ledovou kávu. 
Jednomyslně určený vítěz všemi členy poroty.

Jedná se spíš než o ledovou kávu o sladký mléč-
ný nápoj s kávovou příchutí, což konzumenta 
překvapí, i když to odpovídá deklarovanému 
složení. Asi tušíme kvalitní suroviny, které však 
přebíjí vysoký podíl cukru. 

Narozdíl od drtivé většiny vzorků se jedná 
opravdu o kávu s mlékem. Podíl složek je zde 
příjemně vyvážený. Vzorek porota ocenila 
stříbrnou medailí, a to i přesto, že se jedná 
o kávu s vyšší sladkou chutí, která by nejspíš ani 
v průměrné restauraci neobstála. 

Poprvé jsme zaznamenali chuť kávy. Kdo zná 
ochucená mléka z řady Müller, tak si chuť může 
představit jako typický produkt této značky 
s kávovou příchutí. Na obale se uvádí, že káva 
je extra silná. Při 13 % zastoupení kávové směsi  
nám přijde tento údaj trochu optimistický. 

Produkt nemá žádnou pachuť. Splňuje představu 
o ledové kávě. Mléčná složka se zřetelná, ale po-
měr kávy je zachován. Ledová káva je sice trochu 
sladší, ale též je zde patrné, že se skutečně jedná 
o kávu s mlékem. Mezi druhým a třetím místem 
jsme váhali. Rozhodl obsah přídatných látek.

Chuť slazeného mléka je dominantnější než 
chuť kávy. uspokojí toho, kdo si chce dát půl 
litru mléka s lehkou příchutí kávy. Speciálně 
u tohoto nápoje jsme zaznamenali velký rozdíl 
v ceně, u benzínky je nápoj o téměř 50 % dražší, 
i když příjemně vychlazený.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Název  ice coffee

Výrobce  Meggle
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 17,90 Kč/330 ml
Složení  56 % mléko, mléčný 

permeát, cukr, 1,6 % 
ochucující složka 
s kávovou příchutí. 
Obsah kofeinu: max 
13,4 mg/100 ml  
 
 

Název  Tatra ice Coffee 

Výrobce  Mlékárna Hlinsko
Zakoupeno Albert
Cena za balení 18,90 Kč/500 ml
Složení  70 % mléko, voda, cukr, 

invertní cukrový sirup, 
karamel, 0,4 % kávový 
extrakt, aromata, 
jedlá sůl, stabilizátor: 
karagenan, regulátor 
kyselosti: E 524 

Název  Mr.Brown (Cappuccino)

Výrobce  neuveden
Zakoupeno Via Kocanda
Cena za balení 33 Kč/250 ml
Složení  voda, 13,6 % kávový 

extrakt, cukr, 2,9 % sušené 
plnotučné mléko, 2,3 % 
sušené odstředěné mléko, 
emulgátory: E 473, sojový 
lecitin, stabilizátor: E 407, 
aroma, čokoláda (55,3 % 
kakový prášek). Obsah 
kofeinu 38 mg/100 ml 

Název  Tesco Ledová káva 

Distributor  Tesco ČR
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 15,90 Kč/500 ml
Složení  69 % mléko, voda, cukr, 

2 % kávová složka (kávový 
extrakt je až na 4. místě), 
kávové aroma, jedlá sůl, 
stabilizátor: karagenan, 
regulátor kyselosti: 
hydroxid sodný  

Název  Albert Quality icecoffee

Výrobce Mlékárna Hlinsko
Zakoupeno Albert
Cena za balení 15,90 Kč/500 ml
Složení  70 % mléko, voda, cukr, 

sirup z invertního cukru, 
sirup z karamelizovaného 
cukru, 0,4 % kávový 
extrakt, aromata, sůl, 
stabilizátor: E 407, kyselina 
E 270, konzervant: E 202, 
regulátory kyselosti: E 524, 
E 331

Název  Nescafé Café Vanilla  

Výrobce  Nestlé
Zakoupeno Shell Bohdalec
Cena za balení 39,90 Kč/250 ml
Složení  57,9 % káva (voda, 

rozpustná káva),34,6 % 
plnotučné mléko, cukr, 
odtučněné mléko, aroma 
(vanilka), regulátory 
kyselosti: E 500, 
E 332, zahušťovadla: 
E 460, 466, 407 

u vzorku jsme opět zaznamenali velmi sladkou 
chuť s dominantním podílem mléka. Co nás 
však nepříjemně překvapilo, byl znatelný kara-
melový „ocas“. Což nepřebil ani cukr, který je 
jinak dostatečně silně zastoupen, aby překonal 
ostatní chuťové složky. 

Je zde znatelná umělá pachuť, která je patrně 
způsobená použitím velkého množství aromat 
a karamelu. Přes veškerou snahu necítíme 
chuť kávy, ale ředěného mléka. „Káva“ je opět 
silně přeslazená.

Složení tohoto nápoje odpovídá cappuccinu, 
ale chuťově zde až nepříjemně vyčnívá příchuť 
čokolády. Opět velmi sladká chuť, na druhou 
stranu se jedná o jeden z mála nápojů, který je 
klasifikován jako nealkoholický, nikoli mléčný.

Půllitrové balení nám přijde velmi nepraktické, 
už jen z toho důvodu, že si příliš na takovém 
množství nepochutnáte. Poměrně nízká cena 
je vykoupena silnou pachutí, ve které se vám 
nechce ani zkoumat, zda má produkt něco 
společného s kávou. 

Silná mléčná chuť a těžce identifikovatelná 
pachuť. Nápoj trpí evidentní úsporou při použití 
kávového extraktu. Velmi řídká konzistence. 
Přes veškerou snahu se senzoricky chuť kávy 
nedá objevit. 

Jednoznačný propadák testu, který se vyznaču-
je výraznou pachutí. Pokud měla tato chuť re-
prezentovat vanilku, která je v názvu výrobku, 
pak konzumentům raději doporučujeme, aby si 
zakoupili vanilkovou zmrzlinu.

7.

10.

8.

11.

9.

12.
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křížovka

lahodná sýrová zrnka ve smetaně
s vysokým obsahem vápníku
a nízkým obsahem tuku
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pórek bez příchuti pažitka letní zelenina jahoda borůvka
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PR článek

www.oznaceni.eu

… sluníčka kvality garantují originál? Již od roku 1992 existuje 
systém kvality, který vytvořila Evropská unie s cílem chránit

mimořádné produkty. Ty, které splní náročné podmínky,
obdrží některé z označení – Chráněné zeměpisné označení, 

Chráněné označení původu nebo Zaručená tradiční specialita.
Díky těmto označením má spotřebitel jistotu,

že získává skutečný originál.

… sluníčka kvality garantují originál? Již od roku 1992 existuje 

víte že...
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… kapr není doménou jen jižních Čech. S rybníky a ryba-
mi si spojuje většina lidí jižní Čechy, zatímco jižní Morava 
vyvolává podvědomě spíše představu vinohradů. Možná 
vás tedy překvapí, že právě na jižní Moravě poblíž města 
Znojmo se po staletí chová v rybnících Pohořelický kapr. 
Jeho kvalitu ovlivňuje především chov v téměř přirozených 
podmínkách. Živí se hlavně organismy a rostlinami, které 
se přirozeně v rybnících vyskytují, nejde tedy o průmyslový 
odchov. I to byl jeden z důvodů, proč Pohořelický kapr 
získal v roce 2007 Evropskou ochrannou známku původu.

Pohořelický kapr

… jsou zrajícím sýrem vyrobeným z odstředěného mléka, 
mají ojedinělou pikantní chuť, typickou vůni, povrch se 
zlatožlutým mazem a soudržnou poloměkkou až měkkou 
konzistenci s patrným světlejším jádrem. Přestože mají níz-
ký obsah tuku, řadí se mezi jedny z nejlepších sýrů u nás.

Při výrobě Olomouckých tvarůžků se nepoužívají geneticky 
modifikované suroviny. Vyrábějí se bez přídavku syřidel, 
barviv, aromat a stabilizátorů. Neobsahují látky, které 
způsobují celiakii, a jsou tedy vhodné pro bezlepkovou 
dietu. Rovněž neobsahují látky způsobující fenylketonurii. 
Zrají nejen po celou dobu tzv. minimální dobu trvanlivosti 
(MDT), ale i po jejím uplynutí, což znamená, že postup-
ně měknou, stávají se pikantnějšími a mohou se tvarově 

ke konci MDT deformovat. Olomoucké tvarůžky skladujeme 
při teplotě 4 – 8 °C v ne příliš suchém prostředí, ale nekon-
zumujeme je ihned po vytažení z chladničky (necháme je 
chvíli odležet na pokojovou teplotu, při níž se dobře projeví 
organoleptické vlastnosti sýru – chuť a vůně).

Olomoucké tvarůžky

Evropské označení „doplulo“ i do jižních Čech.
V roce 2007 bylo uděleno Chráněné zeměpisné označení 
Třeboňskému kaprovi.  
V Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko rybníky poskytují 
kaprům kvalitní přirozenou potravu a i obiloviny, kterými 
jsou kapři přikrmováni, musí projít certifikací. Tyto všechny 
aspekty se promítají nejen do zdravotní nezávadnosti masa 
z Třeboňského kapra, ale také kvality a specifické chuti.

Třeboňský kapr

Chranena_oznaceni-Vklad_4str-SP[A4] AII.indd   2 11.5.16   12:52

… historie pěstování Českého kmínu u nás sahá až 
do 19. století? Díky velmi vhodným klimatickým podmín-
kám a půdní skladbě se v České republice pěstuje kmín 
ve velkém množství a v r. 2008 získala tato komodita 
Chráněné označení původu, které zaručuje její originalitu, 
původ, ale hlavně kvalitu.

Český kmín

… v roce 1952 byl v Žatci založen Výzkumný ústav chmelař-
ství (dnes Chmelařský institut), který se zabývá studiem 
genetiky chmele a jeho šlechtěním. Je jediným producen-
tem nových odrůd chmele pěstovaného v ČR. Nejznámější 
odrůdou je Žatecký poloraný červeňák, který si díky svým 
výjimečným vlastnostem a vysokému obsahu hořkých aro-
matických látek získal oblibu pivovarníků po celém světě. 
Pro svoji kvalitu a tradiční zpracování získal evropskou 
známku kvality a v roce 2007 byl zapsán
do rejstříku Chráněných označení.

Žatecký chmel

žž 
podmín-

kmín 
dita 
iginalitu, 

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

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

Akce probíhá od 1. 3. do 20. 6. 2016 nebo do vyčerpání odměn.

Hlavní cena – KUCHYŇSKÝ ROBOT

Více informací a podrobná pravidla najdete na:

www.ozna
ceni.eu

Sbírejte evropská sluníčka kvality!SOUTĚŽ
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… historie pěstování Českého kmínu u nás sahá až 
do 19. století? Díky velmi vhodným klimatickým podmín-
kám a půdní skladbě se v České republice pěstuje kmín 
ve velkém množství a v r. 2008 získala tato komodita 
Chráněné označení původu, které zaručuje její originalitu, 
původ, ale hlavně kvalitu.

Český kmín

… v roce 1952 byl v Žatci založen Výzkumný ústav chmelař-
ství (dnes Chmelařský institut), který se zabývá studiem 
genetiky chmele a jeho šlechtěním. Je jediným producen-
tem nových odrůd chmele pěstovaného v ČR. Nejznámější 
odrůdou je Žatecký poloraný červeňák, který si díky svým 
výjimečným vlastnostem a vysokému obsahu hořkých aro-
matických látek získal oblibu pivovarníků po celém světě. 
Pro svoji kvalitu a tradiční zpracování získal evropskou 
známku kvality a v roce 2007 byl zapsán
do rejstříku Chráněných označení.

Žatecký chmel

žž 
podmín-

kmín 
dita 
iginalitu, 

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

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

Akce probíhá od 1. 3. do 20. 6. 2016 nebo do vyčerpání odměn.

Hlavní cena – KUCHYŇSKÝ ROBOT

Více informací a podrobná pravidla najdete na:

www.ozna
ceni.eu

Sbírejte evropská sluníčka kvality!SOUTĚŽ
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Chráněné označení původu
Jde o název regionu, určitého místa nebo výjimečně i země, který se používá k označení zemědělského 
produktu nebo potraviny pocházející z tohoto regionu, místa nebo země, jejíž jakost nebo vlastnosti 
jsou převážně nebo výlučně dány zvláštním zeměpisným prostředím (což zahrnuje přírodní i lidské 
činitele) a jejichž produkce, zpracování a příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.

• Český kmín • Chamomila Bohemica • Nošovické kysané zelí • Pohořelický kapr
• Všestarská cibule • Žatecký chmel

Chráněné zeměpisné označení
Jde o název regionu, určitého místa nebo výjimečně i země, který se používá k označení 
zemědělského produktu nebo potraviny pocházející z tohoto regionu, místa nebo země, mající 
určitou jakost, pověst nebo jinou vlastnost, kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu a jejíž 
produkce, zpracování nebo příprava probíhá ve vymezené zeměpisné oblasti.

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

Zaručená tradiční specialita
Zemědělský produkt nebo potravina, která je prokazatelně produkována nebo vyráběna po dobu 
min. 25 let a jejíž zvláštní povaha je uznávána EU, a to zápisem do rejstříku ZTS. Zvláštní povaha 
produktu je dána nejen jeho vlastnostmi, ale např. i metodou produkce nebo zpracování.

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

Co znamenají jednotlivá značení?

Chranena_oznaceni-Vklad_4str-SP[A4] AII.indd   4 11.5.16   12:52
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léčivé rostliny

Byliny jsou po staletí nejvýznamnějším zdro-
jem přírodních léčiv. V dřívějších dobách se 
využívalo jejich léčebných účinků především 
v lidovém léčitelství, dnes se s nimi hojně 
pracuje i v moderní medicíně. Přestože se 
stále objevují tvrzení, že bylinky nefungu-
jí, výsledky výzkumů a zkušenosti hovoří 
jinak. Téměř každý, kdo vyzkoušel bylin-
kové léčebné kúry, na ně nedá dopustit.  

Od nemoci k pomoci druhým
„Léčila jsem se klasicky onkologickou 
léčbou, ale na pročištění, posílení a po-
vzbuzení těla jsem užívala bylinky,“ říká 
bylinkářka Radmila Červinková. Bylinkám 
a jejich působení na tělo a mysl se věnuje 
již dvacet let a je přesvědčena, že lidem tyto 
dary přírody pomáhají. I ona měla s účinky 
velmi dobrou zkušenost, a proto se sama 

rozhodla bylinkám více věnovat. „Začala 
jsem jezdit na různé semináře a získávala 
více znalostí, abych nejprve mohla pomoci 
sobě. Pak jsem začala bylinky pěstovat 
a různě zpracovávat. Sušila jsem je na čaje, 
zkusila jsem z nich udělat sirupy, tinktury. 
Namáčela jsem je do oleje a byla jsem 
překvapená, jak moc mě tato práce bavila 
a jakou radost jsem z ní měla,“ říká. Postup-
ně začala rozdávat sirupy svým přátelům 
a známým a oni se po nich cítili lépe. „A tak 
jsem se rozhodla, že bych mohla sirupy 
a tinkturami pomáhat více lidem,“ dopl-
ňuje uznávaná a vyhledávaná bylinkářka.

Prapředci naslouchali přírodě
Využívání léčivých rostlin v lékařství je 
patrně stejně staré jako lidstvo samo. By-
linky provázejí člověka v průběhu celého 

historického vývoje a byly vlastně první-
mi léky, se kterými se člověk setkal. Již 
od starověku patřily mezi nejdostupnější 
a mnohdy jediné léčebné prostředky. Až 
do konce středověku byla léčba pomocí 
přírodních výtažků využívána nejen ofici-
ální medicínou, ale i lidovým léčitelstvím.
Do 18. století byla fytoterapie nejobvyk-
lejší formou léčby. Následný rozmach 
chemie a výroba syntetických léčiv 
vytlačily rostlinná léčiva a jejich použí-
vání do ústraní. Protože mají poznatky 
o léčivých účincích bylinek tak hlubo-
ké kořeny a jsou prověřeny staletími, 
bylinky se pomalu vracejí do našich 
domácností a stávají se nejen součástí 
zahrádek, ale nejrůznější bylinné směsi 
či přírodní léčiva naleznete také v lé-
kárnách. Při správném využití léčivých 

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

každý orgán v těle 
má svou bylinku,
 která to s ním umí nejlépe

Léčivé rostliny se postupem času navracejí 
do našich domácností a mají zde svou 
nezastupitelnou roli. Někdo jejich léčebné síle 
věří, jiný zase ne. Jejich účinek si ale každý může 
vyzkoušet na vlastní kůži. O pozitivním působení 
bylinek byli přesvědčeni již naši dávní předci, 
kteří neměli léky na tlumení bolesti, hojení 
ran, či bolavé zuby. A museli si poradit jinak. 
Ve spolupráci s přírodou, které naslouchali.
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léčivé rostliny

rostlin jde o velmi cennou a účinnou 
metodu, jak alternativním způsobem 
získat tělesnou a duševní rovnováhu. 

 Každé roční období má svou bylinu
V případě, že si člověk chce sám pěstovat 
bylinky nebo pro ně chodit do přírody, je 
dobré vědět, v jakém období která bylin-
ka roste a jakému orgánu v těle svědčí. 
Podle toho je pak možné naordinovat 
si vlastní čistící kúru. Pokud máte ale 
větší obtíže nebo potřebujete konzultaci, 
pak je lepší obrátit se na odborníka. 
Jestliže se rozhodnete dopřávat svému 
tělu také přírodní léčiva, je dobré si zjistit, 
v jakém ročním období jaká bylinka nejvíce 
funguje a prospívá. Na jaře nás mohou 
postihnout po dlouhé zimě problémy na-
příklad s trávením. V tom případě je možné 
pročistit si játra pomocí čaje z mladých 
kopřiv, pampelišek, sedmikrásek a dobré 
jsou i lístky jitrocele. Zajímavou bylinkou 
na očistu ledvin je zase bršlice. Její lístky 
jsou vhodné nejen pro přípravu čaje, ale 
je možné je zamíchat také do salátu. 
V letních měsících dochází často k tomu, 

že podceníme ochranu před sluníčkem 
a spálíme se. Na tuto nepříjemnost 
výborně funguje výtažek z rostliny aloe 
vera. Kromě toho, že příjemně chladí 
a zklidňuje zasaženou kůži, podpo-
ruje obnovu poškozených buněk. 
Na ekzémy či vyrážky působí měsíček, 
který je možné použít i na drobné 
spáleniny, odřeniny nebo malá poraně-
ní. Měl by zabránit rozvinutí zánětu. 
V létě se také v přírodě vyskytují ve větší 

míře komáři a drobné mušky, jejichž 
kousnutí může být velmi nepříjemné. 
K lepšímu hojení napomáhá třeba ole-
jíček ze sedmikrásky nebo třezalky. Po-
dobné účinky má výtažek z levandule. 
V přírodě existuje celá řada bylinek, které 
jsou již více známé a o jejichž účincích není 
pochyb. Na našich loukách se ale vysky-
tují také léčivé rostliny, o kterých se málo 
mluví a přitom dokáží odvést na našem 
těle velký kus práce, když je potřeba. 

V naší rubrice

vám budeme pravidelně spolu s bylinkářkou 
Radmilou Červinkovou představovat jednu 
bylinku, která vám může být užitečná. Kro-
mě toho se také dozvíte, jak danou rostlinku 
připravit, aby fungovala co nejlépe. V tomto 
vydání si můžete přečíst na straně 50 o léčiv-
ce jménem LNICE KVĚTEL.

ByLINKA MĚSÍCE
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léčivé rostliny

Existuje ještě nějaká bylinka z českých 
luhů a hájů, o které byste nevěděla?
Určitě taková existuje. O mnohých vím, 
že existují, ale nikdy jsem je v příro-
dě neviděla. Potřebují ke svému růstu 
a nejlepšímu rozvoji určité specific-
ké místo, půdu a podmínky, a na ta 
místa jsem se třeba ještě nedostala. 

Kam pro bylinky chodíte?
Zastávám názor, že ty, které nejvíce po-
třebujeme, máme většinou kolem sebe. 
Jakoby nám ukazovaly, že právě teď je 
pravá chvíle na jejich užívání. Jen stačí 
otevřít oči, srdce a s díkem je přijmout. 
Třeba pampeliška roste a kvete na jaře, 
kdy potřebujeme po zimě dobře pročistit 
játra. V létě kvete zase srdečník, velmi 
dobře působící na činnost srdce, protože 
velkým teplem bývá hodně zatížené.

Dodržujete rituály sběru léčivých rostlin? 
Některé se prý trhají o půlnoci, jiné zase 
při úplňku…
Ne, nemám takové rituály. Je pravda, 
že je sbírám v určitou denní dobu, kdy 
mají největší sílu a mohou lépe zabírat 
na určité potíže a lidské orgány. Ale 
vnímám to i tak, když bylinky poprosí-
me o jejich sílu a přistupujeme k nim 
a ke sběru s láskou, vždy se tato síla zná-
sobí a pak mají mnohem větší účinnost.

Vyrábíte také sirupy a tinktury. Máte své 
vlastní recepty, nebo spíše dáte na již 
prověřená složení? 

První recept na sirup byl z bezinkových 
květů a dostala jsem jej od známých. 
I některé jiné bylinky jsem zpracovávala 
podle tohoto receptu. Postupně jsem si 
ale receptury upravovala podle druhu 
rostlinky a podle toho, jaké vyžaduje 
zpracování. Je důležité, aby v nich zůstaly 
zachovány potřebné a účinné látky. 

Využíváte své bylinky také v kuchyni? 
V kuchyni velmi ráda používám šalvěj 
na ryby a rozmarýn na různé úpravy masa. 
Obě tyto bylinky jsou výraznější a dodají 
pokrmu svoji specifickou vůni a výrazněj-
ší chuť. Bazalku přidávám do salátů, ale 
i klasicky na pizzu, do těstovin, špaget. 
Do masových vývarů ráda vhodím od ka-
ždého koření špetku – bazalku, dobromy-
sl, rozmarýn, tymián, kmín či saturejku. 
Zvýrazní nejen chuť, ale vývaru dodají 
další užitečné látky a zlepší stravitelnost.
Ne moc známá bylinka, ale přitom velmi 
užitečná, je lichořeřišnice. Má ostřejší 
chuť. Mohou se z ní používat čerstvé listy 
do různých salátů, pomazánek nebo jen tak 
na chleba s máslem. Květy jsou pak vhodné 
k ozdobení chlebíčků, polévek, pomazánek.  

Připravila Klára Chábová, foto archiv Radmily Červinkové

Bylinky, které zrovna 
potřebujeme,
 nám rostou přímo před očima

vesnice říkovice v Olomouc-
kém kraji patří mezi místa, kde 
se žije poklidným životem. Čas 
tady příjemně plyne, a když 
tudy projíždíte, dýchne na vás 
pravá venkovská atmosféra. 
v jednom z domků tu žije 
i Radmila Červinková, milá 
dáma, která se již přes dvacet 
let věnuje bylinkám. Povídala 
jsem si s ní o rituálech při 
sběru, o léčivých účincích 
i využití bylinek v kuchyni.
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chutě slavných

Co Vy a Váš vztah k jídlu?
S manželem milujeme dobré jídlo, často si 
dopřáváme gurmánské večery v oblíbených 
restauracích. I když mi to málokdo věří, 
jím ráda a sním toho leckdy víc než kdej-
aký muž. Zrovna nedávno mi při jednom 
vyšetření vyšel metabolický věk na 16 let. 
Mám prostě štěstí, metabolismus funguje 

jako hodinky a já můžu jíst, co chci a kdy 
chci. I když zároveň přiznávám, že se 
snažím jíst zdravou a kvalitní stravu. Někdy 
zhřeším, ale je to opravdu výjimečné.

Stravujete se tedy především v restauracích?
Většinu jídel během dne pokryji sama, 
vlastními výtvory. Restaurace ale vyhledá-

váme rádi. Je spousta jídel, na která si sama 
netroufnu nebo která si nejraději vychutná-
vám právě v dobré restauraci. Třeba sushi, 
jehněčí maso nebo hovězí carpaccio.

Jaká jste kuchařka? A když vaříte, tak 
podle kuchařek, nebo vlastní fantazie?
Nejsem nijak výrazně šikovná kuchařka. 
Bez bázně přiznám, že vaření nijak ne-
prožívám a gastronomické skvosty raději 
jím, než připravuji. Vařit mě ale učila moje 
babička už v dětství. Mé první jídlo, které 
jsem zvládla sama, byla houbová omáčka 
s houskovým knedlíkem. Někdy vařím 
stylem „co dům dal“, ale většinou to jsou už 
vyzkoušené kombinace. Ráda listuji v ča-
sopisech o vaření, nechávám se inspirovat 
výjimečnými recepty kamarádek. Největším 
přísunem chutných receptů je ale pořad 
Sama doma, kterým diváky provázím.

Připravila Alexandra Kočicová, foto archiv moderátorky

Buchtičky se šodó 
 ve mně budí nostalgii

Ačkoliv by tomu asi málokdo věřil, televizní moderátorka a 
modelka Lucie Křížková  miluje dobré jídlo, které si nijak 
neupírá. Diety nedrží, protože nemusí. v kondici se udržuje 
sportem a snaží se dbát i na zdravé stravování. A jaká je 
Lucie kuchařka? Skromně říká, že se nepovažuje za nijak 
zvlášť šikovnou, i když během našeho rozhovoru na sebe 
prozradila, že vařit se učila už jako malá holka.
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Dokážete vyčarovat nějaký gastronomic-
ký skvost?
Skvost je silné slovo, ale najde se několik 
jídel, která vařím ráda a troufnu si říci, že 
i dobře. Nejedná se však o něco netradičního 
či výjimečně náročného. Ráda se pochlu-
bím dobrým houbovým rizotem, králičími 
placičkami či čokoládovým fondantem.

Kdybychom se teď podívali do Vaší lednice 
s výživovým poradcem, co myslíte – po-
chválil by Vás?
Myslím si, že ano. Jak už jsem zmínila, snažím 
se stravovat zdravě a vedu k tomu i našeho 
syna. V naší lednici najdete mléčné výrobky, 
zeleninu, vajíčka a případně nespotřebované 
plechovky s kokosovým mlékem, pestem a na-
loženými sušenými rajčaty. Uzeniny domu ku-
pujeme minimálně, ale na šumavském Špičáku 
si po sportu rádi dopřejeme neřest v podobě 
párku v rohlíku nebo chléb se škvarkami.

Jak tedy přizpůsobujete jídelníček 
synovi? A co mu nejvíc chutná?
Přála jsem si, aby tomu tak nebylo, ale syn 
je hodně vybíravý. Miluje zeleninu a ovoce, 
je hodně polévkový, mohl by jíst pořád 
dokola rýži s masem a omáčkou nebo řízky 
s bramborem. Nemá rád knedlíky, nerad 
ochutnává něco, co nezná. Na posezení 
sní dvě avokáda, celou salátovou okurku, 
celé jablko a banán. Naštěstí nemusí moc 
sladké. Většinou ale vařím pro něj zvlášť, 
nebo mu dám dvojitou porci polévky.

A které jídlo ocení Váš muž? Co nesmí 
chybět ve Vaší lednici?
Manžel sní skoro všechno, i když se to 
úplně nepovede. Je gentleman a moje 
výtvory nepomlouvá. Je to ale typický 
chlap – nejvíce ocení kus dobrého masa.

Máte nějakou z tradičních večerních 
neřestí? Například pojídání 
brambůrků?
Brambůrky raději vůbec nekupu-
jeme, preventivně. Jsme zvyklí 
hodně večeřet, zvláštní chutě v poz-
dějších hodinách nemáme. Často 
zobeme oříšky, i když je pravda, že 
občas si dáme s manželem zmrzlinu 
s ovocem nebo dobrou čokoládu.

Je nějaký pokrm, který byste nikdy 
nepozřela?
Neumím si představit, že bych snědla 
něco živého. Smažené cvrčky, červy, 
kobylky, to ano, na takovém hmyzu si 
i pochutnám, ale aby se mi něco krou-
tilo na jazyku? Děkuji, to opravdu ne.

A Váš nejhorší zážitek, který je spojený 
s jídlem?
Tak to se mi vybaví jeden z doby šťast-
ného dětství, kdy mi na stole přistá-
la pečená kachna. Moje „Kačenka“, 
kterou mi rodiče koupili na trhu, já 
ji piplala od malého káčátka v bytě 
v paneláku a poté ji nechala u babič-
ky na chalupě s další drůbeží. Byl to 
můj mazlík a neuměla jsem si před-
stavit, že by mohl někdy skončit u nás 
doma na pekáči. Několik dní po tomto 
zážitku jsem s rodinou nemluvila.

Snad všichni jsme měli jako děti nějaké 
oblíbené jídlo. Jaké bylo to Vaše 
a který pokrm z doby dětství ve Vás 
budí nostalgii?
Ovocné knedlíky. Tahle láska mi zůsta-
la dodnes. Jen kynuté těsto nahrazu-
ji těstem tvarohovým. A nostalgické 
jídlo? Buchtičky se šodó! Ze školky. 
V restauracích je najdete výjimečně.

Jaká potravina je pro Vás synonymem 
osvěžení a vzpruhy?
Jsem milovnicí ovoce všeho druhu. V zimě 
sním několik jablek denně, v létě vyhledávám 
nejraději vodní melouny. Jím je po kilech.

Máte ráda zahraniční kuchyni? Která je 
Vám nejbližší?
Italská. Tam je jídlo v restauracích velikou 
radostí. Těstoviny všeho druhu a různých 
úprav připravuji i doma. Mají je všichni 
rádi. Je to ve většině případů jednodu-
ché a hlavně lehce stravitelné jídlo.

Prozradila jste, že se v jídle nijak neome-
zujete, ale jak si udržujete štíhlou linii? 
Držíte nějaké diety?
Jedinou dietu, kterou jsem kdy musela držet, 
byla žlučníková. Bez žlučníku jsem už ale 
od svých patnácti let a potíže se dostavují 
minimálně, takže i tuto dietu často prola-
muji. Mám naštěstí skvělý metabolismus. 
S váhou jsem nikdy problém neměla. Ani 
po porodu. Spíš než po dietách se poohlížím 
po detoxikačních kúrách. Kromě zeleného 
ječmene a chlorelly si jednou za čas do-
přávám pouze bezmasá jídla, a i když jsem 
žena, líbí se mi takzvaný „suchý únor“. 

chutě slavných

KRáLIČí PLACIČKy 
PODLE LuCIE KřížKOVé
Ingredience: 0,5 kg králičího masa (případ-
ně může být i vepřové, kuřecí), 4 lžíce sola-
mylu, 4 lžíce oleje, 3 celá vejce, 4 větší cibule 
(na kostičky), 1 lžíce worcesteru, 1 lžíce sojo-
vé omáčky, vegeta, sůl, kari podle chuti

Postup: Maso omyjeme, osušíme, nakrájíme 
na kostičky. Všechny ingredience smíchá-
me dohromady, necháme v chladu uležet 
do druhého dne. Poté ze směsi uděláme 
placičky, které pečeme na rozpáleném oleji. 
Jako příloha se výborně hodí bramborová 
kaše, brambory, hranolky nebo chléb.

Vlastní výtvory Lucie Křížkové

kDO Je LUCIE KŘÍžKOVá
Narodila se v Příbrami jako Lucie Váchová. Dvanáct let se věnovala spor-
tovní gymnastice. Kromě toho se učila hrát na klavír a zpívala ve sboru. 
Po gymnáziu vystudovala obor politologie na Filozofické fakultě ZČU 
a právo na Právnické fakultě tamtéž. V roce 2003 získala titul Miss České 
republiky. Od té doby se věnuje modelingu, ale také moderuje. Pravidel-
ně například provází pořadem Sama doma. Je vdaná, se svým mužem 
vychovávají téměř čtyřletého syna Davida.
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dobrodružství v kuchyni

Objevila jsem jednou fotku s receptem 
na takových těch webových strán-
kách, kde vám ukazují poličky ze sta-
rých bedýnek, dekorace z rozpadlých 
strojů, květiny nasázené do pohorek či 
do vysloužilých lavorů, suché bodláky 
ve starých konvích… Prostě rustikální 
anglický časopis. Sem tam recept. 
Chvíli jsem na dort zírala – to vypadá jako 
obrácený koláč, jenže s blumami. Jak jsem 
si začala překládat slovíčka, pomalu mi 
docházela ta rafinovanost. Suroviny se po-
stupně vrství do formy tak, aby po upečení 

hospodyňka vyklopila rovnou hotový dort 
– vlastně i ozdobený a s polevou. To není 
špatné. Prý se jedná o starodávný recept 
anglického venkova. Řádek po řádku 
jsem na něj dostávala čím dál větší chuť. 
Až ouha, do těsta přidejte dvě lžičky 
mletého míchaného koření. Co to je? 

Putování za kořením
Napsala jsem tedy kamarádce, žila v té 
době v Irsku, co že to může být „míchané 
koření“? Maminka jejího irského přítele jí 
sice vysvětlila, že jde o mleté koření do tra-
dičního pudinku a určitých druhů koláčů, 
chlebíčků, perníků a dalších moučníků. Ale 
z čeho se skládá? Jak by to měla mamin-
ka vědět? Kupuje ho přece v obchodě 
v sáčku. Asi je tam skořice, podle vůně. 
Já si ho ale koupit nemohla. Bylo tedy 
třeba pátrat dál. Zatímco já jsem zjisti-
la, že v Anglii se mu také říká pudinkové 
koření (nepředstavujte si však pudink, 
na jaký jste zvyklí z dětství, jde o tu tmavou 

zvláštní typicky anglickou věc), podobnou 
směsí je také americké koření na dýňový 
koláč a prý i Holanďané mají takový 
mix, kamarádka v Irsku našla babičku 
kolegy v práci, která ochotně poskytla 
seznam koření, které je třeba namlít. 
Jak tak znám kuchyně našich babiček, 
myslím, že složení téhle směsi se dříve 
lišilo v každé rodině. Dokud se ovšem 
nezačalo kupovat. Prameny, které jsem 
našla, se shodují, že nejvíc by měl člověk 
cítit skořici, ale také muškátový oříšek. 
Umlela jsem, uložila do těsnící sklenice. 
Další dilema mi přivodila polenta. V jakém 
asi stavu se má polenta do těsta přidávat? 
Syrová? Uvařená? Následoval další průzkum 
a výsledek zněl: instantní. Musím přiznat, 
že nejsem velký příznivec polenty, tedy 
té tradiční italské přílohy, ale takto fun-
guje jako specifický druh mouky. Náš Ital 
v obchůdku na rohu sice trochu ohrno-
val nos, proč instantní, proč si nevezmu 
klasickou… A on ji prý umí i skvěle připra-

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

Jmenoval se Nebeský dort 
a na první pohled vypadal dost 
divně. Teprve poté, co jsme 
spolu prožili bizarní chvíle, 
můžu odevzdaně vzdychnout: 
Miluji ho.

Nebeský dort 
Pro dortovou formu o průměru cca 20 cm:
50 g změklého másla, 50 g třtinového cukru, 
1 polévkovou lžíci marmelády, 6 – 7 velkých 
blum nebo švestek

Těsto: 
100 g lískových oříšků a hrst na ozdobení, 
175 g změklého másla, 125 g cukru krupice, 
50 g nerafinovaného třtinového cukru, 
2 lžičky anglické směsi koření, 3 velká vejce, 
2 lžíce marmelády, 100g hladké mouky, 
2 lžičky prášku do pečiva, 100 g instantní 
polenty, špetka soli

Dort s vůní 
anglického venkova



www.svetpotravin.cz 35

Potřebujeme:
Pro dortovou formu o průměru cca 20 cm:
■  50 g změklého másla  ■  50 g třtinového 
cukru  ■  1 polévkovou lžíci marmelá-
dy  ■  6 – 7 velkých blum nebo švestek

Těsto: ■  100 g lískových oříšků a hrst na ozdo-
bení  ■  175 g změklého másla  ■  125 g cukru 
krupice  ■  50 g nerafinovaného třtinového 
cukru  ■  2 lžičky anglické směsi koření  ■  3 vel-
ká vejce  ■  2 lžíce marmelády  ■  100g hladké 
mouky  ■  2 lžičky prášku do pečiva  ■  100 g 
instantní polenty  ■  špetku soli

Postup

Předehřejeme si troubu na 180 °C.
V misce smícháme cukr, máslo a marmelá-
du z úvodu receptu. Tuto pastu rozetřeme 
do formy, kterou jsme předtím vymazali 
a vysypali, nebo vyložili pečicím papírem. 
Švestky/blumy rozpůlíme napříč, vytaháme 
pecky a půlky zasadíme řezem dolů do for-
my. Hrst celých lískových oříšků poklademe 
mezi blumy i přímo do nich místo pecek, 
jako ozdobu. 
100 g oříšků rozmixujeme (můžeme je i um-
lít, ale při mixování vzniknou nestejně velké 
kousky, což je v chuti dortu lepší) a se všemi 
ostatními surovinami spojíme v husté těsto. 
Ideálně v kuchyňském robotu nebo pomocí 
ručního mixéru. 
Navrstvíme na švestky a pečeme cca 1,5 ho-
diny. V druhé půli můžeme přikrýt alobalem, 
aby povrch tolik nehnědnul. 

Dort musí vychladnout ve formě, až potom 
jej vyklopíme na talíř, ovocem nahoru.

Anglické míchané koření (Mixed Spice)
Dobře promícháme:
■  1 polévkovou lžíci (pl) mletého nového 
koření  ■  1 pl skořice  ■  1 pl strouhaného 
muškátového oříšku  ■  2 čajové lžičky (čl) 
muškátového květu  ■  1 čl mletého hřebíč-
ku  ■  1 čl mletého koriandru  ■  1 čl mleté-
ho zázvoru

dobrodružství v kuchyni

Nebeský dort

vit… Neměla jsem odvahu prozradit mu, 
že italskou surovinu nasypu do anglické 
buchty. To by ho bezpochyby ranilo. 

První pokus
Protože byl podzim, zvolila jsem místo 
blum švestky a moučník upekla. To byl 
nářez – na takovou dávku koření jsem 
nebyla připravená. Korpus voněl a chut-
nal jako velice intenzivní perník. Nebo 
právě ten anglický pudink. Dokonce dalo 
koření sladké hmotě pikantní štiplavou 
chuť. Marmeládová pasta, která se roz-
tírá do formy pod švestky, po vyklopení 
stekla po celém dortu a pro změnu ho celý 
dosladila. Mezitím ty navinulé švestky… Já 
jsem vlastně nevěděla, jestli mi to chutná.
Příště musím toho míchaného koření 
dát jen jednu lžičku, říkala jsem si, když 
jsem nesla vzorek k sousedům. Zatímco 
ženské by taky koření utlumily, chlapi 
byli z dortu unešení. Zmizel za chvilku. 

Druhý pokus
Protože mi dort nedával spát, pustila 
jsem se do něj zas. Ovšem tentokrát...
Pasta, švestky, těsto a jen lžička koření. 
Která asi sklenička ukrývá anglickou směs? 
Já si totiž kořenky nepopisuji. Přece to 
poznám, ne? Čichám, čichám, to bude 
ono. Dort opět krásně vyšel. Voněl zají-
mavě, ale trochu jinak. Rozkrájela jsem 
ho a poučena minulým úspěchem jsem 
ho odnesla na testování do hospody. 
Naštěstí jsem ode dveří hlásila, že jde 
o experiment, každý se ho účastní na vlast-
ní riziko, v buchtě je neobvyklé koření. Šli 
do toho všichni. A všichni muži si přidá-
vali a nešetřili chválou. Pak jsem si kousla 
i já – skleničku s kořením jsem netrefila. 
Místo směsi jsem do těsta nasypala plnou 
lžičku muškátového květu. Ale co – když 
jim to tak chutná… Přidala jsem poznám-
ku, že koření by mohlo mít lehce afrodi-
ziakální účinky, a nezbyl ani drobeček.

Letní i podzimní variace
Já ale nebyla spokojená. Chtěla jsem 
anglický moučník lahodící středo-
české chuti. Další pokus, vykonaný 
až v květnu s prvními blumami, při-
nesl pozoruhodná odhalení. Tenhle 
dort má vlastně dvě varianty. 
Pro své první pokusy se švestkami 
jsem použila vlastní švestkový džem 
s rumem. A získala jsem dort pro sy-
chravé podzimní dny k horkému čaji. 
Tentokrát k blumám jsem sáhla po dárku 
od kamarádky – marmeládě z kdoulí a li-
metek. Dort byl svěže nakyslý, k podve-
černímu posezení na zahradě u kávy jako 
stvořený. Přidejte kopeček zmrzliny nebo 
řeckého jogurtu a získáte orgie smyslů.
Koření jsem tentokrát nepopletla, 
takže radím – do svěží varianty jednu 
lžičku směsi, do té podzimní klidně 
trochu víc. Ale pokud jste nevyrost-
li na ostrovech, dvě nedávejte. 

1)

2)

3)

4)

5)
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co byste měli vědět o kuřecím mase

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Češi snědí kolem 25 kilogramů kuřecího 
masa za rok. Obzvláště prsní svalovina je 
oblíbeným pokrmem sportovců a zastánců 
zdravé výživy, obsahuje totiž vysoké množ-

ství plnohodnotných bílkovin, minerálních 
látek a vitaminů, například vitamin skupiny 
B niacin, který řídí hladinu krevního cukru 
a snižuje riziko rakoviny. Toto maso nám 
dodá také selen, který posiluje imunitní 
systém a chrání tělo před negativním vlivem 
stresu, a fosfor, jenž udržuje kosti a zuby 
zdravé. Hodí se pro děti, sportovce (pro 
budování svalové hmoty), pacienty s dietou 
a seniory. Navíc má příznivější složení mast-
ných kyselin než maso hovězí nebo vepřové.

Dělení kuřecího masa
Kuře dělíme na: skelet neboli karsas, 
prsa, křídlo, horní a dolní stehna, letku, 
krk a biskupa. Celé kuře se dá snadno 
péct nebo grilovat. Kuřecí řízky jsou 

vhodné na minutky nebo grilování. 
Horní stehna využijeme při pečení, 
dušení nebo grilování, spodní stehna 
při pečení či grilování. Křídla můžeme 
grilovat nebo smažit. Z kuřecích vnitř-
ností jsou velmi vyhledávaná především 
játra – používáme je do nádivek, po-
lévek, lahodná jsou také dušená nebo 
smažená. Zakoupit můžeme i celé kuřecí 
čtvrtky, které se hodí hlavně k pečení. 
Finančně nás koupě celého kuřete vyjde 
většinou levněji než nákup jednotli-
vých kuřecích kousků, levněji nás také 
vyjde nákup masa s kostí, která navíc 
dodá pokrmům intenzivnější chuť. 

Jak kuřecí nakupovat?
Kvalita tohoto masa záleží nejvíce 
na způsobu chovu a krmení drůbeže. 
Pokud máme možnost, vybíráme maso 
od prověřeného dodavatele, popřípadě 
přímo na farmě. Nejčastěji kupujeme 
kuřecí maso čerstvé a chlazené. Na obalu 
vždy pečlivě kontrolujeme datum spo-
třeby, způsob skladování v prodejně, 
označení výrobce a kromě toho samo-
zřejmě také samotné maso – zda není 
v poškozeném obalu, má přirozenou 

řekové kuřecí maso upravují ve formě gyrosu, Indové ho 
v pikantní marinádě podávají s rýží a Mexičané je smaží s mangem 
a feferonkami. Není divu, že kuřecí svalovina je celosvětově 
nejrozšířenějším druhem masa. Díky své snadné stravitelnosti, 
množství kulinárních úprav a relativně nízké ceně patří i k druhům 
nejoblíbenějším. Je jemné, křehké, ve srovnání s ostatními druhy 
má nízký obsah tuku a výborně se hodí do jarní a letní kuchyně.

Kuřecí není jen o řízku

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

světle růžovou barvu, nezapáchá, nebylo 
rozmrazeno a opětovně zmrazeno apod. 
Křehčené kuřecí maso (maso s přídavkem 
vody) poznáme podle jeho vodnatos-
ti, mnohem světlejšího odstínu barvy 
a hlavně podle deklarace na obalu, kde 
musí být uvedeno, že se jedná o masný 
polotovar. Pokud můžeme, dáme při 
výběru v obchodě nebo u řezníka před-
nost nákupu českého výrobku – čeští 
výrobci totiž na rozdíl od některých 
polských používají při zpracování výhrad-
ně chlazení vzduchem, nikoliv ve vodní 
lázni, a tím se snižuje riziko nákazy 
kuřecího masa choroboplodnými zá-
rodky ( jako je například salmonela). 
Zákazníci se často zbytečně obávají 
přídavků hormonů v kuřecím mase, ale 
je třeba podotknout, že v rámci Evropské 
unie je zakázáno přidávat do krmiva pro 
hospodářská zvířata růstové hormony. 
Legislativa EU nedovoluje ani podávání 
antibiotik u zvířat, která skončí v ná-
kupních košících spotřebitelů. Navíc 
maso z dovozu prochází velmi přísnými 
kontrolami Státní veterinární správy.  

Chceme-li si dopřát výborné kuře, 
můžeme v obchodě sáhnout po tzv. 
baby kuřátku (také nazývaném ku-
kuřičném). Tato kuřata jsou chována 
na francouzských farmách a jsou krmena 
speciální kukuřičnou směsí, proto mají 
žlutavé zabarvení a jemnou chuť. 

Omývat je nemusíme
Kuřecí maso je vyhledávané pro jednodu-
chost své přípravy. Poradí si s ním kuchař 
začátečník a pro pokročilejšího gurme-
ta zase představuje výzvu, kdy je může 
kombinovat s velkým množstvím koření 
a ingrediencí třeba podle probíhající sezony. 
Na jaře a v létě můžeme kuře připravovat 
například s čerstvým chřestem, nádivkou 
z mladých kopřiv nebo z velmi zdravého 
medvědího česneku. Přes léto můžeme 
kuřecí kromě rozpáleného grilu přidat 
také do zeleninových nebo těstovinových 
salátů nebo péct s jarní či letní zeleninou. 
V kuchyni naleznou uplatnění především 
oblíbená kuřecí prsa, tučnější a tedy šťav-
natější stehna a křídla. Klasikou je potom 
příprava kuřecího vývaru ze skeletu, který 
prý má moc pomoci bolavému tělu i duši. 
Evergreenem české kuchyně jsou pečené 
kuře, kuře na paprice, řízky z kuřecích prsou, 
smažená kuřecí křidýlka a nepřeberné 
množství dalších pokrmů. Kuřecí 
maso můžeme také grilovat 
nebo jednotlivé plátky 
sušit. 

Pokud chceme kuřecí zbavit části 
tuku, upravujeme je bez kůže.  
Váháte, zda kuřecí maso před použitím 
mýt, či nemýt? „Záleží na tom, jak je kuře 
balené,“ radí Roman Vaněk z Pražského 
kulinárního institutu. „Pokud je balené 
v ochranné atmosféře, opláchnout je 
nemusíme.“ Pokud je omyjeme, je třeba ho 
před tepelnou úpravou opravdu dokonale 
osušit, nejlépe papírovou utěrkou. 

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

TORTILLy S KuřECíM MASEM
Doba přípravy: 30 minut, pro 2 osoby
Ingredience: 1 balíček tortill, 
250 g kuřecího masa (nejlépe prsou), 
1 balení zakysané smetany, 1 červená 
paprika, 2 rajčata, 2 stroužky čes-
neku, 1 cibule, sůl, pepř, koření dle 
chuti (chilli, bylinky)
Postup: Maso očistíme, případně omy-
jeme a osušíme, a nakrájíme na kostky. 
Na pánvi rozpálíme olivový olej, maso 
osolíme, okořeníme a orestujeme. Ci-
buli a česnek oloupeme a nakrájíme 
najemno, restujeme kratší dobu, aby 
česnek nezhořkl. Papriku a rajčata omy-
jeme, nakrájíme nadrobno a přidáme 
k cibuli a česneku. Okořeníme dle chuti 
a zeleninovou směs dusíme asi 10 mi-
nut. Rozehřejeme další pánev a krátce 
na ní prohřejeme tortillové placky. Potí-
ráme je smetanou, klademe na ně směs 
kuřecího masa a zeleniny. Podle chuti 
přidáme sýr a bylinky. Tortilly zabalí-
me, znovu na pánvi krátce prohřejeme 
a můžeme podávat.

VELIKOSTI KUŘAT V PRODEJI
•  nejmenší, jarní kuřátka jsou porážena 

ve věku 3 až 5 týdnů a váží do 400 gramů

•  brojleři jsou poráženi ve věku 5 až 7 týd-
nů a váží do 1100 gramů

•  pulardi jsou poráženi ve věku 10 až 
12 týdnů a váží do 2,5 kg
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objevili jsme

Brambůrky nejsou zrovna tradičním 
oborem podnikání. Jak vás napadlo, že se 
vaším živobytím stanou právě ony?
Základní kámen firmy byl položen již v roce 
1988, kdy tatínek obdržel od místního ná-
rodního výboru povolení pro samostatnou 
živnost a začal ve Strážnici provozovat bufet 
v letním kině. Tady točil pivo, smažil hranol-
ky a brambůrky, přičemž zjistil, že o bram-
bůrky, které byly v té době nedostatkovým 
zbožím, je velký zájem. A hlad po nich ještě 
zesílil s počátkem 90. let, což se plně potvr-
dilo na bzenecké pouti, kde tatínek prodal 
70 krabic brambůrek během 20 minut.

Jméno vašeho tatínka je dodnes součás-
tí loga výrobků. Ač jste dnes již velkou, 
zavedenou firmou, považujete se stále 
za rodinný podnik?
Určitě se považujeme za rodinný podnik. 
Samozřejmě příchodem mým a mého 
bratra se měnily i vize, jak by firma měla 
dále fungovat. My mladší jsme si vydupali, 
že postavíme nový výrobní areál, protože 
chceme mít třetí, čtvrtou, pátou, šestou 
generaci pokračovatelů. Nechceme patřit 
mezi ty rodinné firmy v Česku, kde první 
generace společnost vybuduje, druhá 
ji chvíli drží a pak prodá, protože vidina 

rychlých peněz je pro ni jednodušší než 
vykazovat přiměřený zisk a snažit se dál 
rozvíjet. Tohle není náš případ. My jsme 
oba s brambůrky doslova vyrostli – rodiče 

„Nejsme chipsy, jsme brambůrky,“ prohlašuje v reklamě 
roztančený sáček Strážnických brambůrek i obchodní ředitel 
firmy Petr Hobža ml. Je ale mezi oběma výrobky skutečně 
nějaký rozdíl, nebo jde jen o šikovné brknutí na českou notu? 
A jakou cestu ušla rodinná firma od bufetu v letním kině, než 
se stala jedničkou na českém trhu?

Brambůrkový koncert 
dirigují počítače

Připravila Kateřina Kmecová, foto archiv firmy

Petr Hobža ml.
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se o nás museli při práci starat, tak jsme 
s nimi do firmy docházeli. Tatínek zastával 
„baťovské“ krédo, že pokud chce člověk 
něco efektivně řídit, musí si tím nejprve 
projít. Takže jsme ve firmě začínali jako řidiči 
a absolvovali jsme všechny fáze výroby.

Velmi netradičním tahem je, že na přední 
straně výrobků uvádíte telefonní číslo. 
Skutečně vám na něj mohou spotřebitelé 
volat a dočkají se odpovědi?
Každý ohlas zákazníka je pro nás cenný 
a upřímně si ho vážíme, proto jsme 
na obaly umístili číslo záznamníku, kde 
nám lidé mohou nechávat vzkazy se 
svými postřehy a připomínkami. Na každý 
reagujeme pokud možno obratem.

Máte představu, kolik chipsů a brambů-
rek ročně průměrný Čech zkonzumuje 
a jak jsme na tom v porovnání s jinými 
zeměmi?
Existují statistické výpočty, kolik se 
v jednotlivých zemích sní chipsů 
či brambůrek na jednoho obyvatele. 
Mezi největší konzumenty patří Britové 
a Skandinávci, Česká republika je někde 
uprostřed. V průměru každý Čech za rok 
sní 1,1 kg těchto slaných pochoutek.
V chuťových preferencích hrají svou roli 
i věk nebo místo bydliště. V Čechách se 
nejvíce prodávají brambůrky solené, 
na Moravě solené a česnekové. V Česku 
máme raději česnek, na Slovensku slani-
nu, v Německu papriku. Je to trh od trhu 
různé, chuťové buňky jsou všude jiné.

Jak zajišťujete standardní kvalitu, vzhle-
dem k tomu, že ji nemáte zcela ve svých 
rukou? Odvíjí se od vstupní suroviny, tedy 
brambor, jejichž kvalita může být velmi 
proměnlivá v závislosti na řadě faktorů.
Brambory bereme od prověřených dodava-
telů, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme. 
Nemáme vlastní skladovací prostory, jen me-
zisklad. Proto používáme metodu dodávky 

just-in-time, brambory u nás stojí maximálně 
24 až 48 hodin. Je pro ně lepší skladování 
v konstantní teplotě, aby se stabilizovaly 
zejména cukry. Před naskladněním bram-
bor probíhá kontrola kvality na příjmu, kdy 
vezmeme náhodný vzorek a v naší labora-
toři s ním provedeme smažící testy včetně 
vizuálního přezkoumání. Teprve v případě, že 
test proběhne úspěšně, brambory přijmeme.
V průběhu celého výrobního procesu brambo-
ry pak kontrolujeme ještě několikrát – olou-
pané brambory končí na inspekčním stole, 
kde stojí náš pracovník a pozoruje, zda nemají 
černé fleky, mají správnou velikost apod. 
Brambůrky pak kontrolujeme i po samotném 
usmažení, a to pomocí nejmodernější tech-
nologie v podobě optického třídiče – každý 
jednotlivý lupínek je vyfocen vysokorychlostní 
kamerou a počítač vyhodnocuje, zda je pro 
nás kvalitativně použitelný, či ne. V případě ne-
gativního výsledku stroj nevyhovující lupínek 
sám vyřadí. Optický třídič pracuje s přes-
ností devadesát devět procent a nemůže jej 
ovlivnit lidský faktor, pouze manažer kvality.

Využíváte ve svých výrobcích dnes tak 
kritizovaný palmový olej?
Denně zpracováváme 40 tun brambor, 
což odpovídá 8 až 9 tunám brambůrek. 
A smažíme je výhradně na řepkovém oleji, 
čímž se často lišíme od konkurenčních 
výrobců. Pro tepelné zpracování je totiž 
řepkový tím nejlepším olejem, který můžete 
použít. Ať už z pohledu poměru nasycených 
a nenasycených mastných kyselin, nebo 
díky faktu, že během smažení v teplotě 
mezi 170 až 180 °C neztrácí na kvalitě.

Díky vaší „nakažlivé“ reklamě všich-
ni vědí, že chipsy nejsou to samé jako 
brambůrky. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl? 
Nejde jen o české pojmenování téhož?
Rozdíl mezi chipsy a brambůrky je ve vý-
robním procesu. Chipsy se blanšírují, tedy 
předehřívají v teplé vodě, aby vyplavily 
přebytečné cukry a škroby. Jenže pokud 

z brambor vypláchnete právě cukr a škrob, 
zbavíte je klasické chuti. My děláme 
brambůrky tak, že jednoduše vezmeme 
bramboru, nakrájíme ji, umyjeme, osuší-
me, usmažíme, zkontrolujeme, ochutíme, 
zabalíme, znovu zkontrolujeme a pak 
prodáme. Protože brambory neblanšíruje-
me, můžeme si dovolit vyrábět i nesolenou 
variantu. Nesolené chipsy nijak nechutnají.

Pozorujete v posledních letech větší 
zájem o své produkty s tím, jak čeští spo-
třebitelé citlivěji vnímají původ potravin 
a upřednostňují tuzemské výrobky, navíc 
od menších výrobců?
U nás je tento progres velmi dobře viditelný. 
Posledních pět let rosteme meziročně o více 
než dvacet procent. Zastáváme pravidlo, že 
každá kvalitní potravina za rozumnou cenu 
má svého zákazníka, a těší nás stále větší 
množství kupujících. Naši zákazníci oceňují, 
jak brambůrky děláme, chutnají jim a jsou 
nám věrní. Všechny naše výrobky také nesou 
značku kvality Klasa, na kterou spotřebi-
telé „slyší“ a vnímají ji velmi pozitivně.

Podle jakých ukazatelů bychom se  
při nákupu brambůrek a chipsů měli v ob-
chodě orientovat?
Záleží na chuťových preferencích, někdo 
si všímá i podílu soli. Proto jsme na zákla-
dě požadavků našich zákazníků upravili 
recepturu také na nesolenou variantu. 
Problémem velkých výrobců je, že obaly 
příliš naplní vzduchem, což zákazník zjistí 
až doma. V mnoha testech pak chipsy 
a brambůrky vycházejí jako nejhůře 
hodnocené výrobky s ohledem na poměr 
velikosti balení k reálnému obsahu vevnitř. 
Naše obaly jsou zčásti transparentní, takže 
zákazník už v obchodě ví, co doopravdy 
kupuje. Dále bych spotřebitelům doporučil 
sledování použitého typu oleje a samo-
zřejmě země původu, jsme přece Češi. 

Na chodu firmy se podílí celá rodina Hobžů
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Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

„V případě, že je host nespokojený s jídlem 
či pitím, které v restauraci dostane, měl 
by své výhrady neprodleně sdělit číšníkovi 
a situaci s ním začít řešit. Pokud totiž většinu 
doneseného pokrmu či nápoje nejprve 
zkonzumuje, bude pro něho mnohem těžší, 
ne-li zcela nemožné, dokázat, že mělo 
určité nedostatky,“ říká JUDr. Jaroslava 
Šafránková, specialistka na občanské právo. 
Obecně lze tedy říci, že můžeme reklamovat 

Do restaurací chodíme především proto, abychom si pochutnali 
na dobrém jídle a pití či okusili pokrmy, které doma běžně 
nevaříme. Ačkoliv očekáváme kvalitu, může se stát, že je nám 
naservírováno něco, co má s dobrou kuchyní pramálo společného. 
Maso je nedopečené, polévka studená nebo brambory přesolené. 
Jak se v takových případech zachovat? kdy máte právo 
na reklamaci a ve kterých případech už to bude obtížnější?

reklamovat můžete 
 i jídlo v restauraci
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nedostatečné množství, teplotu, kvalitu 
použitých surovin, také přítomnost cizích 
předmětů v jídle, například vlas či hmyz. 
Při reklamaci s odůvodněním, že vám jídlo 
prostě nechutná, je situace poněkud složi-
tější, protože je zapotřebí si uvědomit, že 
každý člověk má jiné chutě, a proto je jídlo 
či pití dodáváno ve střední jakosti. Z tohoto 
důvodu jste jako host povinni uvést, co 
konkrétně vám na jídle vadí. Samotná 
reklamace se pak řídí občanským zákoní-
kem a zákonem na ochranu spotřebitele.

Kdy požadovat kompenzaci a neplatit
„Vždy záleží na povaze vytknutého nedo-
statku a na tom, co restaurace ať už v jídel-
ním lístku, anebo prostřednictvím číšníka 
sama deklaruje. Pokud je jídlo připraveno 
z mražených surovin, ale v jídelním lístku je 
uvedeno, že restaurace používá výhradně 
čerstvé suroviny anebo jídlo neodpovídá 
tomu, na čem jste se s číšníkem dohodli, 
máte jako host samozřejmě právo žádat 
slevu z ceny, přinesení nového jídla či 
úplně odstoupit od smlouvy a za jídlo 
či pití neplatit. Typické je to například 
u steaků, kdy vám číšník donese nedope-
čený anebo naopak více upečený steak, 
než jste si objednali. V těchto případech 
se zcela evidentně jedná o vadné plnění 

a vy můžete chtít přinést novou porci.
Pokud vám však jídlo pouze nechut-
ná, ale nejste schopni uvést proč, bude 
taková reklamace zpravidla zamítnu-
ta,“ vysvětluje JUDr. Šafránková. 

Jak a s kým reklamaci řešit
„Postup při uplatňování reklamace 
a způsob jejího vyřízení upravuje občanský 
zákoník a zákon na ochranu spotřebitele. 
Vaše výhrady k donesenému jídlu či pití 
je proto zapotřebí bezodkladně sdělit 
číšníkovi. Spolu s oznámením vady by měl 
host vznést i svůj požadavek na způsob 

vyřízení reklamace, tedy zda chce přinést 
novou porci, slevu z ceny či odstoupit 
od smlouvy, jinými slovy vrátit peníze,“ 
říká JUDr. Šafránková. Podle ní je reklama-
ci povinen s hostem vyřešit číšník přímo 
na místě. Pokud to odmítne s odůvodně-
ním, že k tomu není kompetentní, nechte si 
zavolat jeho nadřízeného či jinou osobu, se 
kterou reklamaci můžete řešit. V případě, 
že nebude vyřízena k vaší spokojenosti, 
máte samozřejmě možnost obrátit se 
na soud anebo na Hospodářskou komoru 
České republiky, která tyto spotřebitel-
ské spory řeší. Jestliže by k tomu mělo 
dojít, je vhodné zajistit si přímo na místě 
potřebné důkazy, například svědky, abyste 
následně byli schopni vadu prokázat.

Kdy může být stížnost odmítnuta
Ne vždy ale musíte s reklamací jídla 
uspět. „Tady se bude jednat o přípa-
dy, kdy vaše stížnost nebude ze strany 
personálu restaurace shledána za dů-
vodnou. Nejčastěji půjde o to, když vám 
jídlo nebude chutnat, ale vy to nebudete 
schopni blíže specifikovat,“ vysvětluje 
JUDr. Šafránková. Zajisté se toto nestane 
tehdy, kdy vám číšník donese to, co jste 
si neobjednali či jídlo nebude odpovídat 
tomu, co bylo uvedeno v jídelním lístku. 
„V každém případě hostům doporučuji, 
aby se, pokud nebudou spokojeni s do-
neseným jídlem či pitím, ohradili a ne-
nechali se obsluhou restaurace odbýt,“ 
uvádí na závěr JUDr. Šafránková. 

Kouření v restauraci 
může být důvodem 
k reklamaci
Pokud je v jídelním lístku nebo jinde uvede-
no, že během oběda je kouření zakázáno, lze 
si to vztáhnout na celý prostor restaurace. 
Často se ale stává, že si i přesto u vedlejšího 
stolu někdo zapálí cigaretu. Pak je nejvhod-
nější požádat obsluhu, aby neprodleně zjed-
nala nápravu.
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Vařit neumím. Ale netrápí mě to. Takže to 
není povzdech. Prostě se to tak sešlo. Život 
single ženy spočívá v tom, že se obědvá 
v práci a večeří s přáteli v restauraci, nebo 
se hlad vyřeší nonstop večerkou. Sem tam 
jsem něco vytvořila. To když přišli přáte-
lé, ale ti vám do očí neřeknou, že to bylo 
rozvařené, nebo se to nedalo prostě jen jíst. 
A pak jsem si našla přítele a narodil se nám 
syn. Období příkrmů jsem nějak přežila, 
ale s prvními zoubky začalo přituhovat. 
Partner, i když výborný kuchař, nemá 
na vaření kvůli svému pracovnímu vytížení 
čas. Musela jsem se proto postavit k plotně 
čelem a začít vařit. Cení se snaha, říká se. 
I když to vždycky úplně nedopadne podle 

mých představ. Rozhodla jsem se proto, že 
když už se do něčeho pustím, pak pouze 
s kvalitními surovinami. A důležitý je také 
dobrý úmysl a vaření s láskou. Fandím 
všem, kteří s vařením začínají, protože vím, 
jak je to obtížné. A obdivuji všechny ty, kteří 
se to naučili a jejich pokrmy jsou lahodné 
a na pohled skvěle vypadající. Ale abych 
jen neteoretizovala, podělím se s vámi 
o jeden ze svých kuchařských pokusů.

Univerzální jídlo pro malé i velké
Tentokrát vám chci představit recept 
na špaldové lívanečky, které podle mne 
zvládne úplně každý. Já osobně je připra-
vuji pro syna Eliáše často. Zjistila jsem, 

Do některých životních 
situací je potřeba se pustit 
po hlavě, i když si člověk není 
úplně jistý výsledkem. vaření 
považuji za jednu z činností, 
která nikdy nebyla mou 
silnou stránkou, ale když jsem 
se usadila a narodil se nám 
syn, bylo potřeba s tím začít 
něco dělat. všichni doma 
jsou hladoví a to už začíná 
být horká půda. co teď?

Moje začátky: špaldové  lívanečky
Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková
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že jsou rychlé a dají se navíc servírovat 
k večeři, ke snídani a ještě i k obědu. Jsou 
rychlé, zdravé a velmi chutné. Vycházela 
jsem z receptur na klasické lívanečky, ale 
odstranila jsem pšeničnou mouku, cukr 
a kynutí (po zkušenostech s pečením do-
mácího chleba se tomuto procesu zatím 
vyhýbám). Tady bych ještě ráda dodala, 
že recepty mívám u ruky jako inspiraci 
a návod, jak postupovat, ale stejně mi 
to nedá a sem tam něco lehce uberu, či 
přidám. Někdy to dopadne, jindy spíše 
ne. Také neochutnávám. Během celého 
procesu na to trochu zapomínám. Spíše 
ujídám jednotlivé suroviny. Říkám si, že 
si pak jídlo každý dochutí dle potřeby.

Nadýchané i bez kynutí,  
sladké i bez cukru
Nelekněte se, pokud nebudou vaše líva-
nečky nadýchané. Tím, že jsme těsto ne-
protáhli procesem kynutí, jsou to spíše 
takové pevnější placky, které připomína-
jí konzistencí tužší bramborák. Nejprve 
mne to překvapilo, pak jsem si na tu 
pevnější strukturu zvykla. Párkrát se 
mi přihodilo, že byly lívanečky opravdu 
tvrdší, tak jsem tam na radu zkušených 
kuchařek přidala nastrouhaná jablíčka. 
Tím se lívanec poddá a trochu zvláční. 
Také bych se chtěla vrátit k používání 
datlového sirupu, kterým ráda sladím. 
Je můj oblíbený. Vyrábí se z čerstvých 

přezrálých datlí. Má tmavou barvu 
a konzistenci jako med. Je výborný 
do kaší, jogurtů, dezertů, polev, ovoc-
ných salátů a je opravdu hodně sladký, 
přitom zdravý. Obsahuje pouze přírodně 
se vyskytující cukry. Klasickému cukru 
se budeme ještě chvíli doma vyhýbat, 
dokud Eliáš trochu nepovyroste. Jestli 
recept vyzkoušíte, budeme rádi za ohlas.

Příště bych ráda vyzkoušela sushi.
Pozvali jsme na návštěvu naše přá-
tele a přijde mi to jako výzva. Prý se 
na něm nedá nic zkazit. Na to bych 
úplně nesázela, to mi říkali o smaže-
ném sýru taky. Vzhůru do toho! 

Moje začátky: špaldové  lívanečky

vyZkOUšeJTe Je TAké
Ingredience: 500 g špaldové mouky, 
3 celá vajíčka (nejlépe domácí), 3 po-
lévkové lžíce datlového sirupu (místo 
cukru), 1/2 hrnku vloček (používáme 
do všeho ovesné vločky s klíčky), 
200 ml kokosového mléka (používám 
ztuhlé kokosové mléko z plechovky), 
3 nastrouhaná jablka, 1 lžička skořice, 
špetka soli
Postup: Ve větší misce smícháme mouku 
s vajíčky, datlovým sirupem, vločkami, 
skořicí a solí. Do toho přidáme nastrou-

haná jablka. Na závěr pak dodáme vlažné kokosové mléko. Vše smícháme a necháme 
15 minut odstát. Rozpálíme pánev, smažíme na řepkovém oleji. Lívanečky opékáme do-
zlatova. Servírujeme je buď samotné, nebo s domácí marmeládou, výborný je také nátěr 
ze zakysané smetany, do které přidáme opět trochu skořice.

nabízí příležitost pro ty, kterým kuchařská zástěra 
zatím nic moc neříká. Naše spolupracovnice, která 
se učí vařit, vás provede svými kuchařskými počiny 
a předá i pár rad a tipů, čemu se pro příště vyhnout.

nový seriál
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Na Kubě je krásně. Pro turisty a pro investory. 
Říká se, že každý rok povoluje komunis-
tická strana své sevřené okovy a režim se 
uvolňuje. To potvrzuje nedávná návštěva 
amerického prezidenta Baraka Obamy, který 
se tady setkal s kubánským vůdcem Raúlem 
Castrem a ve svém projevu ve Velkém divadle 
v Havaně vybídl k obnovení hospodářské 
spolupráce a rozvoji turistiky. Ve své řeči 
zmínil i nezbytnou podporu demokracie 
a dodržování lidských práv, jejichž porušo-

vání podle něj stojí v cestě ke zrušení více 
než půl století trvajícího zákazu spolupráce 
mezi USA a Kubou. Bývalý prezident Fidel 
Castro sledoval projev z lóže a bezprostřed-
ně poté odmítl, že by na Kubě byli političtí 
vězni, a prohlásil, že žádná země nedodr-
žuje lidská práva stoprocentně. Začarova-
ný kruh. Velkou událostí pak byl koncert 
kapely Rolling Stones, kteří zahráli pro půl 
miliónů Kubánců zdarma. A co bude dál? 
Kubánský národ je natolik vyprahlý, 

chudý a odříznutý od okolního světa, 
že i kdyby čelní představitelé postupně 
otevírali přísně střežené hranice, následky 
tvrdé diktatury si ponesou s sebou celé 
generace. Navíc se stále hlasitěji ozývají 
hlasy ochránců lidských práv, že se přes 
vidinu nových a atraktivních obchodů 
přehlíží přetrvávající útlak obyvatel.  

Ostrý dozor už na letišti
Byli jsme na Kubě v početné skupině. Jelo 
nás šest a musím říci, že to byla spanilá 
jízda. Už jenom proto, že Kuba byla jednou 
z vytoužených destinací, kam jsme se chtěli 
podívat. Kvůli přírodě, lidem, ale také se 
chtěl člověk přesvědčit, jak místní oby-
vatelé opravdu žijí. Už na letišti v Havaně 
na vás dopadne zvláštní, trochu stísněný 
pocit. Tedy, když jste tady úplně poprvé. 

cestování

kubánská zelená rajčata jsou lahodná a salát z nich je osvěžující. 
Dají se sehnat všude. když vás chce kubánec pohostit, nabídne 
vám kuře s rýží a černými fazolemi. A v pouličních stáncích jim 
jde zase skvěle pizza zvaná „pizza con quesso“ se sýrem zvláštní 
chuti a rajčatovým protlakem. Té se nedá odolat.

kubánci vaří z mála, 
ale zato chutně

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock
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Cestovatelé, kteří sem jezdí opakovaně, už 
nahnáno tolik nemají. Kromě euforie, že 
jste se sem dostali, nepřehlédnete ozbro-
jené vojáky, kteří na vás dohlížejí. Vědí, že 
vezete jejich zemi peníze, ale zároveň jste 
pro ně nepřáteli. A mají se na pozoru.  

Výborná pizza s volským okem
Havana je městem, které vás ohromí. 
Dýchne tady na vás historie a hlavně si 
uvědomíte, jak bohatá a prosperující Kuba 
bývala. Pro Evropu byl ostrov objeven 
Kryštofem Kolumbem a jeho výpravou, 
když se snažili nalézt západní námořní 
cestu do Indie. Vylodili se v říjnu 1492 
na severovýchodním pobřeží Kuby. Ostrov 
se tak stal koloniálním územím Španělska. 
Slavný mořeplavec se ale nikdy nedozvě-
děl, kde přistál, a celý život se domníval, 

že dosáhl indických břehů. Tato malebná 
země prošla celou řadou válek a o vliv 
nad ní se pokoušelo mnoho mocností. 
Hlavní město vzkvétalo až do poloviny 
20. století, než se objevili revolucionáři, kteří 
to mysleli „dobře“. Během občanské války 
byla velká část budov zničena, a přestože se 
Kubánci snaží své nejvýznamnější památky 
dávat postupně dohromady, kvůli nedostatku 
prostředků to trvá dlouho. V malebných ulič-
kách narazíte na celou řadu stánků s občer-
stvením a slavným bílým rumem (ten je tam 
neuvěřitelně levný). Přestože Kubánci nemají 
k dispozici tolik surovin, dokáží i z mála vyča-
rovat lahodné pokrmy. My jsme si nejčastěji 
dávali pizzu con quesso, kterou každý Kubá-
nec připravuje trochu jinak. Základem jsou 
rajčatový protlak a sýr. Někde vám nabídnou 
variantu se šunkou, jinde dávají zase hodně 
cibule, ochutnali jsme ale i pizzu s volským 
okem a ta byla výborná. Vajíčka jsou pro 
Kubánce velmi důležitou surovinou, kterou 
využívají, kde se dá. Velmi často servírova-
ná je třeba vaječná omeleta se zapečeným 
zeleným rajčetem a cibulí, to vše schováno 
do housky. Chutné je také mleté maso 
osmažené na cibulce, s česnekem, oreganem 
a pepřem, to vše opět v oblíbené housce.
Snažili jsme se během naší cesty poznat 
spíše život na venkově, a tak jsme se vy-
hýbali větším městům a brázdili kubánské 
prašné cesty, vedoucí od vesničky k vesnič-
ce. Mnohdy se nám stalo, že silnice skončila 
a museli jsme překonat zarostlé pole nebo 
zabahněnou cestičku. Nejčastěji jsme po-
bývali v oficiálně označených domech, tzv. 
casa particular, kde s námi bydleli i majitelé. 

Smažené banány jako příloha
Někdy jsme přespali venku, jednou se 
nám také stalo, že nás načerno ubytovala 
starší dáma. Přitočila se k nám na ulici, 
nabídla nám nocleh za velmi dobrou cenu 
a požádala nás, abychom k ní přijeli, až 
se setmí. Večeře už byla připravena. 
Stůl naší hostitelky se prohýbal jídlem. Celá 
vesnice poskládala suroviny, abychom se 
mohli najíst. Výborné ryby, saláty, fazole, 
skvěle upravená rýže a na závěr sladká silná 
káva. My hodovali a kolem nás sedělo asi 
patnáct místních Kubánců a tiše sledovali 
každý náš pohyb. Okna byla zabedněná. 

Kuba má nejlepší půdu pro pěstování tabáku na světě. Proto doutníky z této země patří k těm nejlepším.

PRAVé KuBáNSKé MOJITO
Ingredience: 2 ks limetky, 3 lžíce hnědého cuk-
ru, čerstvá máta (1 sklenice až 10 lísků), 100 ml 
bílého rumu Havana Club, 150 ml sodovky, 
kostky ledu

Postup: Do sklenice dáme nakrájenou limetku, 
lístky máty a třtinový cukr. Vše důkladně roz-
drtíme. Sklenici naplníme ledem, nalijeme bílý 
rum a dolijeme sodovkou. Ozdobíme kolečkem 
limetky a pijeme brčkem.
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Drsná majitelka domku, kde jsme nocovali, 
byla pro všechny zdrojem obživy. Ona se 
nebála ubytovat načerno turisty a ostatní 
z toho profitovali. A neudali ji. U ní jsme 
také objevili skvělou přílohu, kterou nám 
servírovala k čerstvé langustě. Smažené 
divoké banány. Slané. Kubánci si je dávají 
také jako dezert, to je pak výrazně osladí. 
Vzhledem k tomu, že ostrovní obyvatelé 
používají cukru opravdu hodně, jejich de-
zerty vydají za hlavní jídlo. Velmi často jsme 
popíjeli také kávu, která je silná a lahodná. 
Po cestách kubánským venkovem jsme pak 
často naráželi na výborné ovocné husté 
nápoje. Vypili jsme litry šťávy z rozmixované 
papáji, výborný je také drink z ananasu. 
Když vám do toho hostitel přilije trochu 
bílého rumu Havana Club, nic se tím nezkazí. 
Koktejly jsou na Kubě vyhlášené a nejeden 
večer jsme se motali z místního baru domů. 
Mojito a Cuba Libre vítězily. Na Kubě jsem 
poprvé pila tyto koktejly s velkými kostkami 
ledu, v Evropě se používá spíše ledová tříšť. 

Rum a doutník
Slavný kubánský rum se vyrábí z cukrové 
třtiny, sklízí se od prosince do března. Třtina 
se naseká, přepraví do cukrovaru a tady se 
z ní vylisuje čerstvá šťáva. Když se šťáva povaří 
a oddělí se cukr, vznikne třtinová melasa. 
A právě melasa je základní ingrediencí všech 
rumů Havana Club, obsahuje padesát pět 
procent cukru a je možné ji skladovat dlouho. 
Před kvašením je nutné naředit ji vodou, aby 
kvasinky pracovaly. Kvašení neboli fermentace 
trvá u Havana Clubu 24 hodin a vzniká při ní 
víno s pěti až šesti procenty alkoholu. Kva-
sinky jsou vlastní a chráněné zákonem. Díky 
tomuto krátkému procesu kvašení vznikne 
výborný základ pro lehký typ rumu. Těžké 
rumy se obvykle nechávají kvasit řadu dní.
Když projíždíte kubánskými městečky 
a vesnicemi, častým výjevem je Kubánec 
sedící na lavičce před domkem a kouřící 
doutník. Kubánské doutníky jsou vyhlášené 
po celém světě. Za nejslavnější a nejkvalit-
nější značku je považován doutník zvaný 
Cohiba. Doutníky jsou rolovány z tabáko-
vých listů po celém území ostrova. Veškerá 
produkce tohoto kuřiva je řízena kubánskou 
vládou. Doutníky jsou baleny ručně, ale také 
strojově. Na Kubě si můžete zaplatit exkurzi 
do některé z výroben, kde nestačíte žasnout 
nad zručností a obratností baliček a baličů. 

Restaurace pro turisty, bistra pro místní
Na Kubě je dnes možné zajít si do restaurace. 
My jsme tuto možnost příliš nevyužívali, ale 
asi ve dvou podnicích jsme byli. Abychom 
měli srovnání kuchyně z velkoměsta s malým 
bistrem na vesnici. Navštívili jsme jednu 
pizzerii, kde se podávají pizzy podobné těm 
z ulice, jen si tady můžete ještě objednat ze-
leninový salát, pití a jíte příborem. Kvalita je 
srovnatelná. Stravovat se můžete také ve stát-

ních restauracích, kde si připlatíte a většinou 
jste tady sami, nebo s dalšími turisty. Ceny 
jsou mnohem vyšší než v pouličních bis-
trech, ale chuť a recepty velmi podobné. 
Snídaně jsme většinou absolvovali v casa 
particulare, kde si můžete zakousnout 
čerstvé ovoce, vaječnou omeletu v housce, 
párek nebo pečivo s máslem a marmeládou. 
S jídlem přes den to člověk příliš nepřehání, 
protože v teple nemáte hlad, a večeře pak 
byly ve znamení ryb, zeleninových salátů, 
rýže, kuřete a fazolí. Po cestě jsme někdy 
narazili na nápoj z lisované cukrové třtiny, 
kterému Kubánci říkají guarapo, ale museli 
jsme ho ředit hodně vodou. Je výrazně sladký 
a nemá příliš chuť. Spíše dodá energii. 
Kubánci jsou milí a v jádru veselí lidé. 
Jen jim schází svoboda. Jejich kuchyně 
je chutná, skromná a někdy nápaditá. 
Jsou to výborní hostitelé, pokud vás 
pozvou k sobě domů. Pak dají na stůl 
vše, co mají. A když jim u kávy či Mojita 
ukážete mapu světa, mnohdy nevěřícně 
kroutí hlavou… A pak mávnou ode-
vzdaně rukou a rozlijí další rundu. 

VEPřOVé CONGRI
Kubánské congri se dělá (nejen) z vepřového 
masa, jako příloha jsou rýže, slanina a fazole. 

Ingredience: 200 g vepřové krkovice, 200 g 
černých fazolí, 200 g rýže, 75 g vepřového sád-
la, 2 střední stroužky česneku, 1 malá cibule, 
3 lžíce sojové omáčky, 3 lžíce worcesterové 
a 3 lžíce barbecue omáčky, 2 lžíce octa, pepř, 
kmín a sůl podle chuti, petrželka na ozdobu

Postup: Krkovici očistíme a nakrájíme na větší 
kostky. Naložíme ji do nálevu ze sojové, worces-
terové a barbecue omáčky, octa, soli a pepře 
a dáme uležet. Fazole propláchneme studenou 
vodou a necháme je přes noc nabobtnat 
v misce zalité vodou. Druhý den uvaříme fazole 
ve vodě, ve které se máčely. Až změknou, 
slijeme ji a uchováme na později. Cibulku 
a česnek oloupeme a nasekáme na drobno. 
Na hluboké pánvi s poklicí rozehřejeme sádlo 
a osmahneme na něm cibuli. Ke konci přidáme 
česnek a kostky masa. Vše důkladně dozlatova 
opečeme, přilijeme vodu z fazolí, dopepříme 
a dosolíme. Dusíme pod pokličkou asi 10 mi-
nut. Přidáme propláchnutou, okapanou rýži, 
okmínujeme a vše podusíme do měkka. Ještě 
jednou ochutnáme, jestli pokrm nepotřebuje 
více koření nebo soli. Hotové jídlo necháme 
aspoň 5 minut dojít, aby se všechny chutě pro-
pojily. Congri podáváme v miskách ozdobené 
čerstvou petrželkou.

Kubánec sedící na lavičce před svým domkem s doutníkem – typický obrázek kubánských vesnic

Cuba Libre
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s Vocílkou

VÝBORNÁ
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s Vocílkougrilovačka
s Vocílkougrilovačka

www.billa.cz

Užijte si letní pohodu s prvotřídním  
masem a uzeninami od Vocílky.

       Grilování, 
                co má štávu!
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Je čas:
Sklidit první červené plody 
a pochutnat si na nich nejlépe 
v čerstvém stavu.

Vyrobit si domácí limonádu, 
výborná je okurková nebo 
citronová.

Připravit si zdravý pokrm 
z prvních jarních brambor, 
mrkve anebo hrášku.

Pořídit si na balkóně 
bylinkovou zahrádku, hodí se 
bazalka i pažitka.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: V potravinářských 
obchodech si všímám častého českého 
nešvaru, kterým je osahávání pečiva 
holou rukou. Co s tím?

Každá prodejna musí mít k dispozici 
pro účely nabírání pečiva buď igelitový 
sáček, rukavici nebo speciální kleště. 
Pakliže to na prodejně chybí, ihned 
kontaktujte osobu zodpovědnou 
za úsek zboží, popřípadě vedoucího 
prodejny. Pokud nedojde k nápravě, 
můžete kontaktovat hygienickou stanici 
příslušného kraje. Neohleduplnému 
chování ostatních zákazníků, kteří 
na pečivo sahají nechráněnou rukou, by 
měla z vlastního zájmu předcházet sama 
prodejna. Pakliže zde vidíte problém, 
opět kontaktujte management a vedení 
s žádostí o vyšší dohled nad chováním 
zákazníků, popřípadě o umístění 
informačních cedulí.
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Věčné Téma čEsnEk
Vážená redakce,
obracím se na vás s prosbou o vysvětlení, jak je 
to s prodejem česneku, hlavně toho českého. 
u nás se prodává ten od českých pěstitelů, pro-
dává se tu také španělský a čínský. Ovšem pro-
dejci na trzích mají v názvech evidentně zmatek 
anebo, a to si myslím spíš, vydávají španělský 
česnek za český, aby ho mohli prodávat dráž. 
Česnekový byznys je zřejmě výnosný zlatý důl, 
když se překupníkům vyplatí podvádět. Na trhu 
v našem městě, ale i jinde, byl jsem například 
na zahrádkářské výstavě ve Věžkách nebo v Li-
toměřicích, jsem se právě na česnek zaměřil 
a zjistil jsem, že skutečně pravého českého je 
velmi málo, ale cedulky na přepravkách se za-
ručeně českým česnekem jsou téměř všude. Zá-
jem lidí o skutečně český česnek enormně roste 
a zdá se, že přímo úměrně zvyšujícímu se zájmu 
spotřebitelů kupovat kvalitní český česnek ros-
te i počet spekulantů. Jak se může spotřebitel 
takovému počínání bránit?

Ivan Chlumecký, Jihlava

Odpověď redakce: 
Vážený pane Chlumecký, 
česnek sledujeme už delší dobu a zda se na trzích 
a v obchodech prodává opravdu český česnek, bude 
také předmětem našich testů v dohledné době. 
U nás koupíte česnek nejen z Vámi jmenovaných 
zemí, ale i například z Maďarska, Polska nebo z Již-
ní Ameriky. Země původu musí být ze zákona uve-
dena. Zákon č. 219/2003 Sb. také ukládá prodejci 
povinnost řádně doložit původ sadby a výslovně 
mu zakazuje používat nepravdivé či klamavé údaje 
o odrůdě či původu stejně jako označovat názvem 
chráněných odrůd jiný materiál, nejde-li o materiál 
získaný přímo od držitele šlechtitelských práv. 
Česnek český a zahraniční poznáte i pohledem. Ten 
český má většinou vprostřed hlávky stvol a pouze 
obvodové stroužky (jedná se o tzv. paličák). Zboží 
z dovozu má i střed vyplněný drobnějšími strouž-
ky. Správně by měl mít zelinář jeden „exponát“ ro-
zříznutý, abyste si jej mohli prohlédnout, či by měl 
na Vaši žádost jeden kus nakrojit.
Pokud máte pocit, že prodejce tato kritéria nesplňu-
je či se neprokázal dokladem o původu svého zbo-
ží, můžete podat podnět Ústřednímu kontrolnímu 
a zkušebnímu ústavu zemědělskému nebo Státní 
zemědělské a potravinářské inspekci. 

redakce

Bylinka měsíce

Lnice květel má ráda pro svůj růst 
rumiště, železniční náspy, příkopy, 
okolí polních cest, ale můžeme ji najít 
i na podhorských sušších loukách. Je 
možné ji také vypěstovat na zahrádce. 
Ale pozor, v dobrých podmínkách se 
velice rychle množí svými oddenky 
a může se z ní stát obtížnější plevel. Z této 
bylinky sbíráme kvetoucí nať nebo spíše 
jen kvetoucí vrcholky. Suší se ve stínu, 
nejlépe v průvanu nebo umělým teplem 
do 40 °C. V herbářích se doporučuje tato 
bylinka na žaludeční a dvanácterníkové 
vředy a při pálení žáhy, kde je přebytek 
kyselin v žaludku. Mimo to ji také odkazují 
na problémy s játry a žlučníkem.

Lnice květel

čtenářská dvoustrana

Květen
Napsali jste nám na FB

 Svět potravin: Znáte recept 
na taxikářskou bábovku? 
Zkusili jste ji už podle 
našeho receptu?

Dosud jsem tento recept neznala, ani 
nikdo v mém okolí, a tak jsem ráda taxikář-
skou bábovku vyzkoušela a povedla se vý-
borně. Vylepšila jsem ji sušeným ovocem 
a na malé kousky nakrájenými fíky.

Já jsem kdysi o tomto receptu slyšela 
od babičky, která spíš tak v legraci říkala: 
„Tak ti upeču taxikářskou…“. Jako dítě 
jsem nechápala, oč jde. Teď už vím a ur-
čitě recept vyzkouším.

Svět potravin: Díky našim receptům jste 
možná už zkusili také pampeliškovou 
kávu, příprava je trochu náročnější, ale 
výsledek stojí za to.

Usušené plátky pampeliškového kořene 
jsem se snažila opražit, ale bohužel 
jsem je přepražila, takže šly rovnou 
do koše. Ale čas si ještě určitě udělám, 
jsem zvědavá, jak pampelišková káva 
vlastně chutná.
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Dárky pro nové předplatitele
Napadlo vás někdy, co řeší milenka ženatého muže a jaká je ve skutečnosti ta příšerná 
manželka, o které jí on vypráví? Nebo proč má její sestra tak špatný vztah se svou dce-
rou? Jak se cítí ta patnáctiletá holka, na kterou si rodiče nikdy neudělají čas? A kam se 
vlastně poděly ty peníze? Kdo je vzal, kdo je ztratil a kdo je bude muset nakonec vrá-
tit? Nová kniha Radky Třeštíkové čtenářky překvapí upřímnou zpovědí žen, v jejichž 
vzájemně propletených příbězích nechybí ironie, humor, bolest, nenávist ani láska.

www.albatrosmedia.cz

Inzerce_Exkluziv_185x84_Babovky.indd   1 28.4.2016   9:55:31

Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Dětská jídla v restauracích

Naše cidery jsou z jablek. 
Průmyslové z prášku

Zavádějící názvy potravin

Co byste měli vědět 
o rybím mase

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 20. června

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

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

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

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

Ani nevím, kdy se to stalo, ale od jisté doby 
mám pocit, že někde omylem vyvěsili plakáty 
s mojí podobiznou a textem „Pozor, lapka!“ 
Jinak si totiž nedokážu vysvětlit, proč jsem 
v obchodě mezi mnoha stejně nakupujícími 
lidmi v hledáčku právě já. A je jedno, jestli 
vezmu nákup cestou z práce, když klapu 
v lodičkách, nebo se na něj vydám o víkendu 
jakožto matka dvou malých dětí – většinou 
ve volnočasovém outfitu, tedy v teplákách 
a keckách. 
Vypozorovala jsem, že největší pozornost 
ochranky vzbuzuji v drogerii, potraviny jsou 
na druhém místě. Co se obchodů s oblečením 
týká, sekuriťáci mě nechávají docela být – asi 
spoléhají na ty „pípáky“ u východu. Takže je 
asi zřejmé, do jakého sortimentu zboží dost 
nerada chodím. A tím se vysvětluje první 
z důvodů, proč nakupuji najednou sedm 
zubních past, pět sprchových gelů, dvanáct 
žiletek nebo dvě kila masa, pětikilové pytle 
brambor, patery špagety a klidně i devět 
balíčků plátkového sýra. A samozřejmě není 
ojedinělé, ba je to dokonce velmi časté, že 
v potravinách kopu jeden nákupní vozík před 
sebou a ještě za sebou táhnu takový ten mini 
košík na kolečkách. Druhým důvodem mých 

giga nákupů je moje rodina, která čítá neuvě-
řitelných 36 členů. A protože já jako jediná ne-
mám byt, ale dům, tahám si „Černého Petra“ 
všech oslav automaticky, což při tomto počtu 
znamená víkend – oslava, víkend – oslava, 
víkend – oslava. 
A jsme v začarovaném kruhu, protože 
člověk hromadící všemožné zboží v nezvykle 
velkém množství, je asi trochu vymykající se 
z davu – tudíž možný podezřelý. Na druhou 
stranu osoba, která v potravinách nechává 
pravidelně několikatisícovou částku nejspíš 
nebude mít strčenou roli kuchyňských 
utěrek v rukávu. Ale ochranka takto očividně 
nepřemýšlí – takže sleduje jak mě, tak dva 
vozíky a naše pohledy se střetávají – tu, když 
mu vykukuje hlava z vedlejší uličky nebo 
když pro něco sáhnu a z druhé strany regálu 
na mě bafne jeho obličej. Normálně takový 
nákupní den končívá tím, že si poslechnu pár 
poznámek ostatních zákazníků ve frontě, 
pak vytáhnu svou modrou platební kartu 
s pejskem (asi banky přistoupily k infantil-
ním dětským obrázkům proto, aby si lidé 
při sledování částek za nákupy kartu vzteky 
nerozdrtili zuby) a všech šestnáct igelitek 
odvalím k autu. 

Jenže karta s pejskem má také jednu nevýho-
du – líbí se dětem. Zejména mému staršímu 
synovi. Ten jejím vlastnictvím získává statut 
školkového kápa, protože tak skvělou věc, 
jako je opravdová karta pro dospěláky (dneš-
ní děti fakt ví, co je čipová karta a co se s ní 
dělá) v pytli, kam se ve školce dětem dávají 
náhradní oblečky, nemá jen tak někdo. A tak 
zatímco banda čtyřleťáčků obdivovala obrá-
zek štěněte na mé platební kartě, já skládala 
svůj mega nákup na pás. Pokladní „odpípla” 
poslední věc z arzenálu pro 36 lidí, řekla 
částku, já těsně přes zhroucením vytáhla 
peněženku, abych z ní vyndala platební kartu 
a se zděšením zjistila, že tam není. 
Takže jsem se samozřejmě potupně omluvila 
prodavačce, lidem ve frontě, kteří kouleli 
očima už když jsem přijela s vozíky k po-
kladně, zrudla jsem, zbledla jsem a nejsem 
si jistá, jestli jsem vůbec dýchala. A ani 
vám nevím, jestli mě v tu chvíli žrala víc ta 
ostuda nebo holý fakt, že tam budu muset 
jít znova všechno ulovit. Než jsem se stačila 
z krámu vymotat, tak jsem si všimla, jak se 
pan ochranka škodolibě usmívá. Ten blažený 
pocit jakoby říkal – mám tě! A příště si tě 
budu hlídat ještě víc! 

Prostě takový obyčejný nákup
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock
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křížovka

Taky 
se tam 
vidíte?

www.dovolena.cz
800 600 600

 INZERCE

Staňte se členy 
Klubu Světa potravin
Zaregistrujte se na www.svetpotravin.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 na 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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České pivo opatřené značkou 
evropského systému ochrany 
názvu produktu je pro Vás zárukou 
jedinečnosti receptury a použitých 
surovin, přísně kontrolovaných 
výrobních postupů a neměnné chuti 
a kvality.

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

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

Zaručená tradiční 
specialita
• Liptovská saláma / Liptovský salám 
• Lovecký salám / Lovecká saláma 
• Špekáčky / Špekáčiky • Spišské párkywww.oznaceni.eu

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

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

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

Akce probíhá od 1. 3. do 20. 6. 2016 nebo do vyčerpání odměn.

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

www.oznaceni.eu

Sbírejte evropská sluníčka kvality!
SOUTĚŽ
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