
PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

07/16  Červenec 201629 Kč

9 
77

18
03

 5
14

00
1

06

Ochutnejte květy. 
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tahají za nos

Radek Jaroš:  
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Jak se hodovalo  
na dvoře Otce vlasti
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100% ČESKÁ 
KVALITA
Z ČESKÝCH CHOVŮ

ČERSTVÉ 
MASO
Z ČESKÝCH CHOVŮ

Letní grilování s Vocílkou

Společnost BILLA je přesvědčena, že si český zákazník zaslouží 
české produkty. Z toho důvodu již před šesti lety na trh uvedla 
vlastní značku pro maso – „Vocílka“. Koupí masa Vocílka získá-
vá zákazník jistotu, že si odnáší maso vysoké kvality opracování, 
výborné chuti, zdravotně nezávadné, s garantovaným českým 
původem a z certifikovaných chovů. Sto procent veškerého hově-
zího, vepřového a drůbežího masa pod značkou Vocílka pochází 
z českých chovů. V České republice bylo také zpracováno profesio-
nály v moderních provozech za přímé kontroly společnosti BILLA. 

Garance původu a řemeslného zpracování
„Značka Vocílka si stanovila jasný cíl – navázat na tradici našich 
předků, zpracovávat maso ze špičkových českých chovů a za pří-
znivou cenu zaručit zákazníkovi stoprocentní kvalitu. Tím se 
zároveň „Vocílkovi“ daří pozdvihnout české řeznictví a naši ze-
mědělskou výrobu jako celek. Nezanedbatelný je i socioekono-
mický dopad – díky podpoře českých chovů a českého masného 
zpracovatelského průmyslu se daří zvyšovat zaměstnanost v re-
gionech s vyšším podílem nezaměstnanosti,“ přibližuje filosofii 
značky Jaroslaw Szczypka, generální ředitel společnosti BILLA.

Spolupráce s tuzemskými zpracovateli navíc dává výhodu rychlé 
a efektivní komunikace, což zákazníkovi přináší vždy čerstvou porci 
vysoce kvalitního masa a široký sortiment. Navíc čím méně suroviny 
cestují, tím méně hrozí jejich poškození a tím více se také přispívá 
k ochraně životního prostředí. „Pro společnost BILLA je tento přístup 
zcela přirozený, neboť minimalizace dopadů naší činnosti na životní 
prostředí leží ve středu našeho zájmu,“ doplňuje Jaroslaw Szczypka. 

Kuchyňská úprava masa Vocílka se svou vysokou kvalitou 
zpracování vymyká obvyklé nabídce v obchodních řetěz-
cích. Zákazník oceňuje, že balíček masa Vocílka zpracu-
je do posledního kousku, aniž by musel cokoliv vyhodit. 
I proto se zákazníci do BILLY pro Vocílku rádi vracejí.

Čerstvé maso je baleno do ochranné atmosféry složené z kys-
líku (udržuje růžovou barvu) a oxidu uhličitého (zajišťuje opti-
mální údržnost). Balicí stroje okolní vzduch odsají a do balíčku 
vpustí směs plynů. Ochranná atmosféra prodlužuje trvanlivost 
masa – od zabalení vydrží čerstvé minimálně osm dní – a to 
bez použití konzervantů! Zákazník dostává krásný kus doko-
nale opracovaného masa, u nějž je možné v každém okamži-
ku zpracovatelského procesu prokázat jeho bezpečnost.

Široký sortiment masa Vocílka je nabízen v následujících kategori-
ích: vepřové, hovězí, mělněné a drůbeží. Každá kategorie obsahuje 
mnoho druhů masa a gramáží balení včetně rodinných za výhod-
nou cenu. Celkově BILLA prodává cca 75 druhů mas Vocílka.

Na gril se skvěle hodí již marinované položky, jako je krkovič-
ka či bůček, anebo libovější stehenní kuřecí steaky. Ty jsou 
navíc prodávány zavakuované, aby si maso načerpalo aroma 
z koření. Hitem posledních let jsou grilovací klobásky Vocílka. 
Ty jsou vyrobeny podle vlastní receptury společnosti BILLA. 
Jedná se o čerstvé grilovací klobásy – alternativu mělněné-
ho karbanátku v přírodním skopovém střívku. Zákazníci také 
velmi často vyhledávají rodinná balení – např. plátkovaná 
masa z krkovice nebo kotlety. A letošní novinkou jsou nové 
druhy rodinných balení – mix marinovaných mas Vocílka na gril 
s plátky krkovice, boku a vepřovými či hovězími burgery. 

Zákazníci svým nákupním chováním spoluvytváří svět, 
ve kterém žijeme. Volbou masa Vocílka dává spotře-
bitel jednoznačně přednost masu s českým původem 
a vědomým přístupem k živočišné výrobě. I proto Vocíl-
ka zaznamená neustálý meziroční nárůst prodejů. 

Léto – gril – maso. To je česká klasika 
teplých měsíců. Ugrilovat lze takřka cokoliv, 
ale stálicí v českých domácnostech zůstává 
maso. Maso na gril lze opatřit u mnoha 
obchodníků. Jen někteří k němu však 
přistupují tak odpovědně jako BILLA.
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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 si pro ně vyberete atraktivní 
prémii. Na webových stránkách naleznete 
objednávkový formulář, dárkový poukaz 
i nabídku, ze které můžete vybrat ten 
nejvhodnější dárek.

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 jakým 
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.

Americká akademie se postavila za geneticky 
upravované potraviny. Díky novým genetickým 
technikám se podle amerických vědců rozdíl 
mezi upravenými a přírodními potravinami 
stírá. K jakému dalšímu závěru došel výzkumný 
tým, se dočtete na www.svetpotravin.cz.

V letních měsících hledáme především osvěžení, 
které nám poskytnou nejen nejrůznější nápoje či 
lehké zeleninové saláty. Vyzkoušejte například 
okurkovou polévku s avokádem a mátou či letní 
polévku z rajčat a paprik. Tyto a další recepty 
nabízíme na našem webu.

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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Bezlepková dieta vyžaduje naprosté vyloučení obilovin. Zní to možná 
děsivě, ale věřte, že i tak si můžete pochutnat na lasagních, těstovinách 
nebo třeba sušenkách. V obchodech Tesco najdete přehledně pod 
jednou střechou jednu z nejširších nabídek bezlepkových potravin 
na maloobchodním trhu. Tesco myslí i na děti, které si jistě pochutnají 
například na kolekci snídaňových lupínků bez lepku. 

Sadu bezlepkových potravin Tesco Free from vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu 
redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:

Jak se jmenuje webová stránka Tesco, kde najdete recepty 
a inspiraci v podobě článků a videí?

a) Receptář Tesco nápadů b) Tesco recepty a inspirace c) Tesco recepty
Nápovědu hledejte na itesco.cz.

Soutěžte s obchody Tesco

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

Správná odpověď byla c) Click & Collect
 
Na dárek se mohou těšit:

Ivana Strnadová, Děčín 2 
Zdeňka Drábková, Radostice 
Petra Goldová, Bělkovice

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
asi se vám už také někdy stalo, že jste přišli do restaurace a připadalo 
vám, že jídelní lístek psal sám Andersen. Jednu dobu byly 
pohádkové názvy dokonce moderní, ale je to víc než čtvrt století. 
Já si třeba vzpomínám, že když jsem byla malá, chodila jsem 
do cukrárny na „Zlatovlásku“. Byla to jedna z těch cukráren, 
kterou si po revoluci zřídila jistá paní, vyučená cukrářka, 
v jedné z pronajatých kočárkáren. Zlatovláska byla sladká 
placka z odpalovaného těsta, na které byl nastříkaný žloutkový 
krém, jakože do tvaru vlasů. Stála čtyři koruny a tenkrát 
ji moje dětské oči milovaly, aniž by jim vadilo, že se jedná 
o okopírovanou recepturu obyčejného věnečku. 
Dnes tato převlečená jídla vidím dost nerada. Koblihu Sněhurku, 
na kterou občas narazím v pekárnách, ještě vzhledem k nostalgii 
Zlatovlásky dokážu přijmout jako snahu zprostředkovat dětem názvy, které jsou jim bližší 
než název oficiální. S čím už ale začínám mít problém, je, když skutečné pojmenování 
vystřídá „slátanina“, která se chce tvářit zajímavě, ale v podstatě vám nic moc neřekne. 
Opravdu je u nás takový zájem o to, aby si někdo pochutnal třeba na Steaku ze sedmera 
krkavců nebo Karkulčinu tajemství, zvlášť, když pod podivuhodnou pohádkovou slovní 
hříčkou není ani vysvětleno, co dostanete na stůl?
Nehledě na to, že smutný je i naprostý opak, kdy si objednáte jídlo s pevnou recepturou 
a na stole vám přistane něco, co nepotkalo ani třetinu předepsaných ingrediencí. Dost 
často na to narážím třeba u salátu Caesar, kdy se vám za 150 korun nestydí prodat pár listů 
čínského zelí přelitých jogurtem, nebo u špaget s poctivou omáčkou „Bolognese“, která je 
ve skutečnosti z kečupu a vepřového masa. A když zhodnotím to, co se objevuje v menu pod 
kolonkou Dětská jídla, říkám si, zlatá přeslazená Zlatovláska. A protože se o tom všem mluví 
málo, my jsme se rozhodli, že se tomuto tématu věnovat budeme. Třeba se potom pár 
majitelů restaurací skutečně zamyslí. Steaky ze sedmera krkavců přejmenují na Grilované 
kuřecí plátky, podívají se, jaké ingredience skutečně patří do jídel, popřemýšlejí o tom, že 
i malé dítě může být platící host. A ideálně všechno provedou tak, aniž by nám brali tolik 
oblíbené pohádky, které mohou promítnout třeba do královského servisu.

Vítejte u prvního letního čísla, 
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupce šéfredaktora
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Přečtěte si
Pozor, sůl!
Nová kniha Pozor, sůl! 
od autorů J. Jonáše, M. Lé-
gla a J. Kuchaře. Autoři se 
zabývají otázkou, proč kon-
zumujeme příliš mnoho 
soli, jak údajně škodí na-
šemu zdraví a co dělat pro- 
to, abychom se soli dokázali 
vyhnout. Publikace nepři-
náší podle tvrzení autorů 
žádná stravovací dogmata. 
Vedle varování obsahu-
je však mnoho informací, 
možností řešení a hlavních 
zásad změny v oblasti so-
lení pokrmů. Ocení ji proto 
zejména matky s dětmi, pacienti s vysokým krevním tlakem, 
nebo třeba diabetici a ti, co trpí ekzémem. Vydalo Naklada-
telství Eminent, cena 299 Kč.

Pomalá dieta
V naší moderní kultuře se 
soustředíme na to, aby-
chom vtěsnali co nejvíce 
do co nejmenšího časového 
úseku. Výsledkem je, že se 
většina lidí životem pohy-
buje závratným tempem, 
které je opakem zdravého 
životního stylu. Jíme rych-
le, za pochodu a často pod 
vlivem stresu, čímž nejen že 
odstraňujeme velkou část 
potěšení, které bychom 
mohli z jídla získat, ale také 
tím poškozujeme svůj meta-
bolismus. Takto uvádí autor Marc David svou knihu Pomalá 
dieta, která vyšla v nakladatelství Maitrea. Cena je 356 Kč.

Superimunita
Jak můžeme v dnešní době 
posílit svůj imunitní systém, 
abychom odolali chřipce, 
virózám a obrnili se proti ra-
kovině? Lékař Joel Fuhrman 
nám ve své nové knize jako 
přední specialista na pre-
venci a léčbu chronických 
onemocnění vysvětluje 
na základě nejnovějších vě-
deckých poznatků, jak se 
můžeme stát odolnými vůči 
nemocem pomocí nutritari-
ánské stravy bohaté na kří-
žatou zeleninu, barevné 
ovoce, houby, luštěniny 
a semínka. V publikaci najdete kromě cenných informací 
i přes osmdesát pět chutných a snadných receptů. Vydalo 
nakladatelství Práh, cena je 299 Kč.
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zapište si do diáře

Festival malých pivovarů 2. – 3. července
Již podeváté se bude konat v Oslavanech Velký pivní 
festival malých pivovarů. Akce začne stylově naraže-
ním prvního pivního soudku generálním sponzorem 
festivalu. Těšit se můžete na degustační soutěž o nejlepší 
prázdninové pivo roku 2016, připravena bude i hudební 
produkce či bohatá tombola. Ochutnávat bude možné 
z 50 druhů piva, od klasických „desítek“ až po pivní spe-
ciály z produkce 12 minipivovarů z celé ČR.

Začátek léta ve Velkých Pavlovicích každoročně patří Meruňko-
braní a současně vinařské akci s názvem Víno v oranžovém 
a Noc otevřených sklepů. V pozdním odpoledni otevřou 
vinaři své sklepy, kde bude možné ochutnávat mladá 
i archivní vína. Dosyta si užít můžete také dobré jídlo 
a muziku. Chybět nebudou ani meruňkové speciality. Třeš-
ničku na pomyslném dortu vytvoří půlnoční stylový ohňostroj.

Meruňkobraní a sklepy 2. – 3. července

1. června – 6. červenceKáva pro Bílou paní
Pokud máte rádi výlety do přírody spojené s ná-
vštěvou a prohlídkou hradů a zámků, pak si urči-
tě poznamenejte do svého kalendáře návštěvu 
hradu Helfštýn nedaleko Lipníka nad Bečvou. 
Kromě unikátní sbírky uměleckého kovářství si 
můžete také do 6. července prohlédnout výstavu 
kávy spojenou s jejími ochutnávkami. Otevřeno 
je od 9 do 17 h, vstupné je zdarma.

Nejlepší valašský sýr 5. července
6. ročník soutěže O nejlepší valašský sýr se 
bude konat ve Velkých Karlovicích. Akce 
se uskuteční ve Spa hotelu Lanterna 
od 11 do 14 hodin a své „umění sýrů“ 
poměří ti z regionu, kteří se výrobou této 
lahůdky zabývají. Návštěvníci mohou 
sýry ochutnávat a dozvědí se, jak správně 
párovat chuť sýrů s víny.

Borůvkobraní v zahradě 9. – 10. července
Tradiční gastronomicko-kulturní akce, kde je vše borůvkové, se bude opět 
po roce konat v Borovanech. Borůvkobraní nabídne i letos kromě soutěže 

v pojídání borůvkových kynutých knedlíků také borůvkový 
jarmark, borůvkové pivo, likér i pálenku, rady pro 
pěstitele kanadských borůvek, ale i bohatý kulturní 

program. Otevřená bude rovněž ukázková 
borůvková zahrada.

Evropský festival 15. – 17. července
Speciality z téměř celé Evropy můžete ochutnat na jedinečné akci – 
Mikulovském Festivalu národů Podyjí, který se letos koná již pošestnácté. 
Obrovská kuchyně pod širým nebem nabídne bohatý program a bezmála 
dvě desítky nejrůznějších kuchyní. Těšit se můžete 
na lidové národní speciality mnoha zemí 
Evropy i Asie, moravská či rakouská vína 
a nejen česká vystoupení muzikantů.

www.svetpotravin.cz 5



To nejlepší pro nejmenší
Dětský ovocný čaj HANNASAKI Fruit fenykl obsahuje různé dru-
hy sušeného drceného ovoce a přírodní, tzv. kapsovaná aromata. 
Vyrábí se bez konzervačních látek a chemických přísad patento-
vanou technologií ze sušeného 
nektaru a želatiny. Díky kva-
litním ingrediencím si čajová 
směs zachovává maximální 
účinky jednotlivých složek 
a není nutné ji doslazovat. Ba-
lení obsahuje dvacet sáčků čaje 
po 2 g, cena je 122 Kč.

Síla ořechů a medu
Všechny, kteří vyznávají zdravý životní styl, jistě potěší zpráva, 
že prodejna Lidl zařadila nově do svého sortimentu Čistozrnný 
chléb. Jedná se o vícezrnný bochník, který odpovídá vysokým 
nárokům na zdravé stravování. Výběrová směs ořechů 
zahuštěná a spojená kvalitním medem zaručuje maximální 
příjem potřebných bílkovin, antioxidantů, vitaminů a vlákniny. 
500 g tohoto chleba pořídíte za 39,90 Kč.

Oplatky na svačinku
Manner přináší na náš trh hned několik novinek. V nabídce jsou 
například Manner Milch-Haselnuss Vollkornflakes, křupavé Manner 

oplatky s jemným mléčným krémem a vrstvou lís-
ko-oříškového krému. Oplatky obsahují 

křupavé celozrnné vločky. Milch-Scho-
ko-Cocos je zase složen z jemného čoko-
ládového krému a kokosových hoblin, 
třech vrstev křupavých vaflí a dvou vrstev 

krému. Oplatky v balení po čtyřech ku-
sech stojí 80 Kč.

Omáčka s kapkou whisky
Hellmann's představuje novou omáčku Hell-
mann's Whisky Coctail Sauce. Tato novinka se 
výtečně hodí ke grilovaným rybám či jiným jemným 
masům. Omáčka s rajčatovým základem je spoje-
ním lehce nasládlé chuti s lehkou ostrostí. Kapka 
Whisky pak dodává omáčce tu správnou plnou 
a výraznou chuť, kterou oceníte právě při večer-
ním posezení s přáteli. Doporučená spotřebitel-
ská cena za balení 250 ml je 41,90 Kč.

Dvě příchutě, jedno dražé
Oblíbená značka Tic Tac přináší na trh letní 
limitovanou edici Tic Tac Mixers. Všechny 
milovníky tohoto tradičního draže překvapí 
tím, že jedna příchuť se v ústech po chvilce 
změní v druhou. Ochutnat můžete hned dvě 
varianty – Cherry Cola nebo Peach Lemonade. 
Jedinečná technologie výroby zaručuje 
vysokou stabilní kvalitu každého kousku dražé 
a skvělý chuťový zážitek. Bonbóny Tic Tac se 
prodávají v balení 28 g a stojí 85 Kč.

Grilování bez éček
Drůbežářský závod Klatovy připravil i pro letošní grilovací sezónu 
opět speciální marinády bez „éček“. Vybírat můžete z novinek, kte-
rými jsou například Kuřecí gril mix pivní bez E nebo pikantnější Ku-
řecí křídla Chilli mango bez E. Ti, 
co preferují úpravy masa spíše 
na sladko, uvítají Kuřecí Gril mix 
Brusinka bez E, vyzkoušet mů-
žete prsní řízky Rozemary bez 
E s dipem sweet Piri piri, Kuřecí 
gril mix pivní bez E nebo kuřecí 
grilovací klobásky Trio bez E.

novinky na trhu

Krajanka Moje chvilka
Oblíbený dezert se základní ingrediencí v podobě zakysané smeta-
ny je nově na trhu ve dvou příchutích – Krajanka Moje chvilka vi-
šeň a Krajanka Moje chvilka karamel. Plnou smetanovou chutí se 
navrací k tradičním produktům, které byly vyráběny jednoduchými 
a přitom důmyslnými metodami. Krajanka Moje chvilka se prodává 
s obsahem 130 g za cenu 12 Kč.
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Chuť Francie do vaší kuchyně
Kozí sýr se těší oblibě nejen ve Francii, ale už 
čím dál víc i u nás. Výrobek s charakteristickou 
chutí se skvěle hodí do zeleninových salátů, 
báječně však chutná také zapečený či 
grilovaný. I proto je skvělou ingrediencí pro 
letní sezónu. Novinkou na trhu je kozí sýr 
plátky 150 g, který pořídíte v prodejnách Lidl 
za 69,90 Kč. V nabídce najdete dále Kozí sýr 
vcelku či Kozí sýr čerstvý.

www.svetpotravin.cz6
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Mezinárodní agrosalon Země živitelka je jednou z největších výstav v České republice zaměře-
ných na tradiční zemědělské obory. Návštěvníci se i letos ve dnech 23. až 25. srpna mohou těšit 
na prezentaci a nabídku stovek vystavovatelů, kteří zaplní areál českobudějovického výsta-
viště. Tradiční součástí výstavy budou tematické expozice Mezinárodní výstava družstevnictví 
a Tvorba a ochrana životního prostředí i řada odborných seminářů a diskusních fór. Na výstavě 
bude pro všechny k dispozici občerstvení, které bude umístěno v Pivovarské zahradě, Letním 
amfiteátru, Dětském koutku a občerstvovacích centrech.

Země živitelka opět po roce

Značka Krušovice představuje unikátní pivní láhev, která má na rozdíl od své předchůdkyně 
podstatně dynamičtější a mladší design, novinkou jsou pak i četné plastické prvky. Tímto 
způsobem je na láhvi zobrazený rok 1581, kdy byl pivovar založen. Královská korunka, 
která značí symbol značky, zase evokuje historii i současnost. Nechybí ani známé krušovic-
ké motto: „Buď jsi král, nebo ne“, které je také vyobrazeno přímo na láhvi. Etiketa odkazuje 
i na světově proslulou žateckou chmelovou oblast, k níž se krušovický pivovar hlásí.

Nová královská láhev

Dle výsledků interního průzkumu „Jaké je vaše ideální jídlo?“, který provedla společ-
nost Edenred, Češi sami sebe přiřadili ke „gurmánským“ zemím Francii a Itálii. Nejčastěji 
totiž odpověděli, že jim záleží na kvalitě pokrmu. Průzkum se zaměřil i na to, jak dlouho se 
věnujeme denním jídlům. Dle výsledků se 77 % Čechů stihne nasnídat do 15 minut a 60 % 
stačí na zkonzumování oběda 30 minut. Kvalita potravin je pro Čechy důležitá, neboť 96 % 
respondentů preferuje zdravé stravování. Otázkou však zůstává, proč patří Česká republika 
mezi země s nejvyšším podílem obyvatel s nadváhou v Evropě.

Jsme gurmáni?
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Vítězem 12. ročníku soutěže Festwine ve Velkých Pavlovicích na Břeclavsku se stal 
Tramín červený výběr z hroznů 2009 ze Znovína Znojmo. Vyhrál v konkurenci 530 
vzorků. Do soutěže vín se letos přihlásilo 95 vinařství. Nejvíce zastoupenými odrůdami 
se staly ryzlink rýnský, rulandské šedé a chardonnay. Vína hodnotila komise složená 
z degustátorů. Loni se šampionem stalo víno Chardonnay pozdní sběr 2013 z Vinařství 
Maděrič. Do soutěže se tehdy přihlásilo 78 vinařství, hodnotilo se 392 vzorků vín.

Šampion Tramín červený

Společnost Mixit se rozhodla podpořit Skutečně zdravou školu. Z každého prodaného 
mixu pošle 5 Kč právě této iniciativě. Skutečně zdravý mix vytvořila specialistka 
na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková. Základem jsou křupavé kukuřičné 
a kokosové lupínky se slunečnicovými semeny, chia semínka a mléčné čokohobliny, 
díky kterým chutná Skutečně zdravý mix lépe. Výtěžek z prodejů bude použit 
na vzdělávání rodičů a kuchařů ve školních jídelnách.

Mixit pro zdravé stravování

www.svetpotravin.cz 7
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potravinová policie

Náš průzkum v českých restauracích 
potvrdil, že nabídka vhodných dětských 
jídel tady prakticky neexistuje. Některé 
restaurace sice nabízejí dětské menu, 
které tvoří většinou špagety s kečupem 
(v lepších případech s boloňskou omáč-

kou) nebo řízečky s bramborovou kaší, 
ale tento sortiment je podle výživových 
poradců pro děti zcela nevyhovující. 
„Když jsem se svou dvouletou dcerou 
v restauraci, tak si musím objednat 
jídlo, které bude vhodné i pro ni. Volím 

například těstoviny se zeleninou nebo 
rizoto a rozdělím se s ní. Někde však 
nemají na jídelním lístku pro děti 
vhodného opravdu vůbec nic,“ říká 
Karolina Risser, výživová poradkyně. 

Nabídka pro batolata neexistuje
Ještě horší je podle ní nabídka pro děti 
do jednoho roku věku, které mohou jíst 
spíše jen mixovanou stravu. „Nikdy jsem 
se nesetkala s restaurací, která by nabízela 
mixovanou stravu pro miminka. A když 
si maminka přinese vlastní skleničku 
s jídlem pro batole a prosí o ohřátí, bývá 
to často problém,“ doplňuje Karolina 
Risser. Přitom by bylo podle ní jednodu-
ché zařadit do jídelního lístku například 
zeleninu připravenou na páře, pro děti 
do jednoho roku ji rozmixovat a pro starší 
ji doplnit třeba kvalitním rybím filetem.

Smažený sýr, těstoviny s kečupem, kuřecí prsíčka 
s hranolkami. Takto je nejčastěji sestaveno dětské 
menu v restauracích, pokud se jím někdo vůbec zabývá. 
Jestliže vám nabídka pro ratolesti nevyhovuje, musíte se 
poohlédnout po nějaké alternativě v jídlech pro dospělé. 
Náš redakční průzkum v náhodně vybraných dvaceti 
českých restauracích ukazuje, že pro dětského zákazníka 
se nejspíš nevyplácí vyvařovat. A o zdravých pokrmech, 
přizpůsobených dětem, nemůže být ani řeč.

Výběr jídel 
pro děti 
v restauracích 
pokulhává

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Rodiče se v tomto směru dělí na dva tábory. 
Někteří složení stravy podávané dětem 
neřeší, proto jim nabídka restaurací vyhovuje. 
„Když si dítě přeje smažený sýr s hranolkami, 
tak mu ho přeci nemůžu odepřít. Zvláště pak, 
když jdeme do restaurace a nabídka pro děti 

je omezená. Jestli je to zdravé, 
nebo není, moc neřešíme. 

Hlavně, že je u stolu chvíli 
klid,“ říká Milan Kratinka, 
který pracuje jako IT manažer 

v nadnárodní firmě. 
Na druhé straně jsou 

ale rodiče, kterým 
není jedno, jak se 
jejich ratolest stra-
vuje. Snaží se proto 
omezit příjem 
cukrů a tuků a vy-
hýbají se mastným, 

slaným a smaženým 
jídlům. „To si pak 

v restauraci moc nevybe-
rete. Občas dětem objednáme 
něco z nabídky pro dospělé, 
ale snědí většinou půlku a my 

zaplatíme za celou porci. 
Raději vařím doma, protože 

se vyhnu nepříjemnostem, 
kdy vyjednávám s obsluhou, 

co v jídle je a není a jak to 
třeba nakombinovat,“ 

doplňuje maminka 
Michaela Stropnická. 

Děti tržby nedělají
Kde není poptávka, není 

pak ani nabídka, shodují se někteří maji-
telé restaurací. „Pár rodičů, co si stěžovalo 
na náš dětský jídelníček, tady bylo. Nakonec 
ty špagety objednali, ale bez kečupu, jen 
se sýrem. Nám se nevyplatí vyvářet jídla 

pro malé strávníky,“ říká majitel plzeň-
ské restaurace, který si nepřál uvést své 
jméno. „Budu pak vypadat jako nelida. 
Ale děti mi zisk nepřinesou,“ dodává. 
Podle Karoliny Risser by však příprava 
dětských jídel nemusela být tak slo-
žitá a nákladná. „Určitě není nutné 
mít nějaké univerzální dětské jídlo. 
Naopak je vhodné učit děti novým 
chutím. V asijských restauracích 
by se třeba mohla nabízet dětská 
menu připravená z kokosového 
mléka, koriandu, bambuso-
vých výhonků. Pro mladší 
děti je možné doplnit kuřecí 
maso, pro děti od tří let pak 
třeba krevety,“ upřesňu-
je výživová poradkyně. 
Úprava samotného 
pokrmu je podle ní také velmi 
důležitá. „Pokud je potřeba pokrm tepelně 
upravovat, tak doporučuji na páře. Zachová 
si pak maximum nutričních látek. Určitě 
bych pro děti nedoporučovala smažená jídla 
ani nedostatečně tepelně upravené maso 
a ryby,“ doplňuje výživová poradkyně. 

Zodpovědnost je na rodičích
Jestliže se vydáte se svými dětmi do re-
staurace a dbáte na jejich zdravou stravu, 
poradkyně přes výživu by doporučila 
k obědu polévku a potom libové maso nebo 
rybu s přílohou a zeleninou. „Je vhodné 
střídat přílohy a místo stále se opakují-
cích brambor a rýže zařadit třeba bulgur, 
kuskus, quinou, cizrnu, pohanku, jáhly, 
čočku, pokud jsou v nabídce,“ dodává.
Majitelé restaurací jsou v případě pří-
pravy jídel nejen pro dospělé, ale také 
pro děti, pod dohledem hygieniků. Ti 
ale neurčují složení jídelníčku, spíše 
kontrolují nezávadnost potravin.
„Pokud je dětské menu součástí nabídky 
restaurace nebo jiné provozovny ve-
řejného stravování v hlavním městě, je 
jeho příprava kontrolována zaměstnanci 
Hygienické stanice hlavního města Prahy 
stejně jako v případě ostatních nabíze-
ných pokrmů podle standardních kritérií 
a standardními postupy,“ říká MUDr. Hana 
Kunstovná, ředitelka odboru hygieny 
výživy a předmětů běžného užívání Hy-
gienické stanice hlavního města Prahy.
Součástí kontroly je i posouzení senzorické 
a zdravotní nezávadnosti pokrmů. „Jednou 
z povinností provozovatele potravinář-
ského podniku je zajistit, aby podávané 
pokrmy měly odpovídající smyslové 
vlastnosti a splňovaly výživové požadavky 
podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou 
určeny,“ upřesňuje MUDr. Kunstovná. Jak 
ale tvrdí, rodiče jsou zodpovědní za to, kde 
se bude jejich dítě stravovat, a co bude 

konzumovat. „Kvalitu surovin a pokrmů 
v provozovně stravovacích služeb by měli 
v první řadě kontrolovat provozovatel 
a jeho personál. Nezastupitelnou roli 
musejí plnit také rodiče. Ti by měli již 
správným výběrem vhodných pokrmů zajis-
tit výživu dětí odpovídající jejich potřebám. 
A měli by jim rovněž vštěpovat správné 
stravovací návyky,“ říká MUDr. Kunstovná. 
Při našem průzkumu jsme samozřejmě 
narazili také na pár výjimek, které nás 
utvrdily v tom, že se mezi restauracemi, kde 
myslí i na malé strávníky, už objevují první 
vlaštovky. Jen je potřeba více hledat, nebo 
pak pro děti raději vařit doma, když nejsme 
s nabídkou v restauracích spokojeni. 

potravinová policie

Králík v rádiu, Praha 10 – kuřecí 
placičky s máslovým hráškem

Indická restaurace Gateway of India, 
Č. Budějovice – dušené jehněčí maso 
s rýží

La Futura, Ostrava –  losos 
s bramborem, polévka slepičí vývar

MojeCafe, Plzeň – čočková polévka 
z červené čočky

Restaurace Aquarium, Hradec Králové 
– filátko z čerstvé ryby a se salátem

NAšLi JSme  
I DOBRÉ PřÍKLADy

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Přestanou nás 
výrobci šidit 
Výrobci i prodejci potravin se nás často snaží 
ošálit nějakými triky. I proto se už příští rok 
na seznamu zakázaných či omezených názvů 
výrobků objeví další dva výrazy: „dětský“ 
a „dia“. Ministerstvo zemědělství k tomu vy-
dává vyhlášku, která nyní putuje k posouzení 
do EU. Prodejci a výrobci u označení „dětský“ 
budou muset prokázat, v čem je jejich výro-
bek lepší a výhodnější pro děti než ostatní. 
Například proto, že obsahuje méně soli, 
méně éček a podobně. Používat slovo „dět-
ský“ tedy nebude zcela zakázané. Pokud ale 
zákazník bude podobný výrobek kupovat, 
bude mít už jistotu, že je pro děti opravdu 
vhodný, což dnes neplatí vždy.

Kdo likviduje 
zemědělce?
Přes 42 % mléka, které Češi zkonzumu-
jí, pochází z dovozu. Obdobná situace 
je u másla a zahraničního výrobce má 
dokonce polovina sýrů, které se v Česku 
prodají. Čeští zemědělci dodali zpraco-
vatelům 2,843 milionů litrů mléka, čímž 
by bohatě pokryli domácí spotřebu, kte-
rá představuje 2,546 milionů litrů mléka 
ročně. Vzhledem k tomu, že na domácím 
trhu musejí čelit zahraniční konkurenci 
především německých, polských, ho-
landských, slovenských a belgických fi-
rem, dostávají se nejen pod cenový tlak, 
ale jsou i nuceni nabízet své mléko v za-
hraničí. Přitom zdaleka ne vždy se k nám 
dováží kvalitní zboží.

Med  
je kvalitní
V návaznosti na problémy s jakostí a bez-
pečností medů některých českých výrob-
ců v nedávném období uskutečnila Stát-
ní zemědělská a potravinářská inspekce 
(SZPI) cílenou screeningovou kontrolní 
akci, během které odebrala vzorky medů 
tuzemských výrobců napříč trhem, tedy 
v obchodních řetězcích i u menších pro-
dejců. Komplexní analýza jakosti včetně 
rozboru na přítomnost antibiotik u ode-
braných vzorků neprokázala porušení 
zákonných požadavků v žádném z hod-
nocených parametrů. V průběžných kont-
rolách medů v tržní síti bude ale SZPI i na-
dále pokračovat.

Konec  
plýtvání?
Potraviny nevhodné k prodeji mohou jít 
na charitu. Umožnit výrobcům a prodej-
cům zdarma dávat charitativním a hu-
manitárním organizacím jídlo, které má 
například deformovaný obal nebo nedo-
statky v označování, má novela zákona 
o potravinách a tabákových výrobcích. 
Podmínkou je, aby jídlo bylo bezpečné 
pro lidské zdraví. Charitativní organizace 
tak budou mít možnost dostávat od pro-
dejců potraviny zdarma. O to se snažily 
po mnoho let, kdy se podle nich zbyteč-
ně vyhazovaly tuny potravin, které bylo 
možné použít.

Nebezpečné 
maso 
Státní veterinární správa (SVS) za první čtvrt-
letí zjistila závady u devíti procent z více než 
1 300 kontrol zaměřených na potraviny živo-
čišného původu ze zahraničí, provedených 
v místě určení zásilky. Tři čtvrtiny se týkaly 
případů, v nichž dovozce nenahlásil příchod 
zásilky tak, jak mu ukládá legislativa. Zjištěny 
byly ale i závažnější prohřešky, jako je klamání 
spotřebitele či přítomnost patogenního mik-
roorganismu. Úřední veterinární lékaři naří-
dili likvidaci jedné tuny masa a do odstranění 
nedostatků je v současné době pozastavena 
distribuce zhruba 45 tun živočišných výrobků.

Nezdravá 
sladidla 
Potraviny s označením „bez cukru“ či „se 
sníženým obsahem cukru“ nemusejí být 
vždy zdravé, upozorňuje belgická spo-
třebitelská organizace Test-Achats. Ná-
poje i potraviny, které jsou doslazovány 
aspartamem, steviol-glykosidy, sukralosou 
či jiným sladidlem, sice mají méně kalorií 
než klasické výrobky, ale mohou přispí-
vat ke vzniku zubního kazu. Doslazování 
potravin není podle této organizace vhod-
né. Lepší variantou je podle ní odvykat si 
na sladké, a když už přislazovat, tak využí-
vat spíše přírodní sladidla, například stévii.

ano / ne
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V současné době je velmi moderní 
vše označovat jako domácí, poctivé 
anebo bio. Jak by také ne, když 
spotřebitel na tato slova slyší. 
Kdo by nechtěl koupit namísto 
obyčejné průmyslově vyrobené 
domácí paštiku, bio džus nebo 
poctivou marmeládu? Avšak právě 
taková označení jsou na výrobcích 
zakázána, ale také zneužívána. Jak 
je to tedy se značením potravin? 

Co je a co není povoleno? A na jaké 
nešvary můžeme ještě stále narazit 
v českých restauracích?

     Zavádějící názvy       najdete  
              na potravinách 
          i v jídelních lístcích

zaostřeno
Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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 Zaručeně domácí, 
    poctivé 
      a hlavně 

klamavé

Za zakázanou reklamu jsou považo-
vány i další vábničky – výrobci by se 
podle české legislativy měli obejít nejen 
bez pojmů čerstvý, poctivý a domácí, 
ale také živý, čistý, přírodní, pravý 
a racionální. Domácí tak nesmí být 
žádná paštika, i kdyby byla vyrobena 
z těch nejlepších ingrediencí bez pou-
žití chemických vylepšovadel a podle 
prastarého rodinného receptu. 

V případě porušení těchto nařízení mohou 
kontroloři udělit hříšníkům pokutu až 
do výše 20 000 korun nebo je možné 
nařídit stažení výrobků z trhu. Vleklý spor, 
který vyvrcholil před dvěma lety, doklá-
dá, že se problémy zdaleka netýkají jen 
malých producentů. Firma Pravé hořické 
trubičky z Miletína byla nucena stáhnout 
obaly z trhu, neboť klamaly spotřebite-
le tím, že navozovaly mylný dojem, že 

charakter používaných surovin a způsob 
výroby produktů této značky je ten jediný 
pravý, čímž zaznamenaly konkurenční 
výhodu oproti jiným společnostem. 

Babiččiny i selské jsou v pořádku
I z těchto nařízení však existují jasně stano-
vené výjimky. Nepovolené názvy je možné 
použít, pokud „jsou součástí názvu druhu, 
skupiny nebo podskupiny uvedené u jednot-
livých druhů potravin ve zvláštních právních 
předpisech“. Jako čerstvé je tak možné 
označit máslo, pokud je prodáváno ve lhůtě 
20 dnů od data výroby. Stejně tak výrazy 
přírodní nebo čerstvý na obale od sýra 
neznamenají, že by výrobce chtěl zdůraznit 
přírodní původ nebo čerstvost svého výrob-
ku, ale označuje tím skupinu sýrů a způsob 
výroby – podle komoditní vyhlášky jsou 
přírodní všechny sýry, které nejsou tavené 
nebo syrovátkové, a čerstvý je takový sýr, 
který nebyl po prokysání tepelně ošetřen. 
Kdo si brnkání na sentimentální notu nechce 

zaostřeno

Na farmářské trhy chodí většina zákazníků proto, že tam 
hledají čerstvé, poctivé, domácí potraviny. Víte ale, že i když 
tato označení mohou kvality výrobků popisovat, není možné 
potravinářské produkty tímto způsobem propagovat? Omezení 
se samozřejmě nevztahuje jen na trhy, ale na všechna místa, 
kde si můžete potraviny zakoupit – nikde byste se tak neměli 
setkat s domácí marmeládou nebo poctivým salámem, ačkoli 
praxe je mnohdy odlišná.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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odpustit a zároveň dodržuje legislativní 
nařízení, prodává většinou dobroty „tra-
diční“, „selské“ nebo „babiččiny“, neboť 
ty žádným způsobem omezeny nejsou. 

Jasně definované bio
Restrikce se netýkají jen názvů produktů, 
ale všech údajů na obale. Na etiketách 
nelze zdůrazňovat žádná tvrzení, která platí 
o všech potravinách obecně či je splňují 
všechny výrobky dané kategorie. Žádná 

pomazánka by se neměla pyšnit logem 
„vyrobeno z dobrých surovin“, neboť tyto 
předpoklady musejí a priori splňovat všech-
ny produkty uváděné na trh a není možné 
si takovýmto způsobem získávat oproti 
konkurenci výhodu. Stejně tak legislativu 
porušují všichni, kdo by na svém másle 
chtěli uvádět tvrzení typu „bez rostlinného 
tuku“ či vyráběli obaly řepkového oleje 
s logem „bez cholesterolu“ – všechny tyto 
vlastnosti vyplývají ze samotné podstaty 
daných výrobků a je zakázáno je zákazní-
kům takovýmto způsobem zdůrazňovat. 
Svévolně nelze zacházet ani s populárním 
pojmem „bio“. Biopotraviny jsou potravi-
ny rostlinného nebo živočišného původu 
vyrobené z bioproduktů vypěstovaných 
na ekologicky hospodařících farmách. 
Kdo chce na trh bioprodukty dodávat, 
musí svou farmu či výrobnu zaregistrovat 
do systému evidence a kontroly a mini-
málně jednou ročně je podroben kontrole 
prostřednictvím jedné ze čtyř certifiko-
vaných organizací. Pokud by výrobce své 
výrobky bez příslušného certifikátu jako 
bio prezentoval, byť by splňovaly všechny 
nároky na bioprodukci kladené, jednalo by 
se o klamání spotřebitele i porušení zákona 
a hrozila by mu velmi vysoká pokuta. 

Skutečně české potraviny
Tento rok přinesl změny v zacházení 
s pojmy česká potravina či vyrobeno 
v České republice. Až do této doby nebylo 
jejich používání nijak legislativně regulo-
váno a výrobci si mohli na své produkty 
umisťovat například českou vlajku či mapu 
podle libosti – samozřejmě pokud jejich 
použitím přímo nedocházelo ke klamání 
spotřebitele. Toto změní novela zákona 
o potravinách, která na konci dubna 
prošla schvalovacím procesem v Parla-
mentu ČR a jež zřejmě vstoupí v platnost 
do konce letošního roku. Díky ní bude 
možné loga a texty odkazující na český 
původ výrobku použít, jen když potravina 
splní jasně definované podmínky – u jed-
nosložkových potravin (například mléko, 
maso nebo zelenina) musejí být surovi-
ny 100 % z České republiky, u potravin 
vícesložkových je vyžadovaný podíl 75 %.

 Zdravotní výhody reguluje Unie
Velmi striktně se také v posledních letech vy-
mezily podmínky, za kterých je možné na po-
travinách uvádět zdravotní nebo výživová tvr-
zení. Pokud chce výrobce zdůraznit, že je jeho 
produkt například se sníženou energetickou 
hodnotou, s nízkým obsahem tuku, cukru 
či soli, je zdrojem vlákniny, bílkovin nebo vita-
minů nebo třeba light, musí mít tato tvrzení 
podepřena jasně doložitelnými rozbory. 
Nízkotučná potravina nesmí obsahovat 
více než 3 % tuku (1,5 % v případě tekutin), 
u potraviny, která je zdrojem bílkovin, musejí 
bílkoviny představovat alespoň 12 % energe-
tické hodnoty potraviny a u produktu, který 
deklaruje, že má zvýšený obsah nějaké živiny, 
musí toto zvýšení odpovídat minimálně 30 % 
ve srovnání s podobným produktem. Všechna 
přípustná výživová tvrzení spolu s podmín-
kami použití najdete například na stránkách 
Státní zemědělské a potravinářské inspekce. 
Evropskou unií je také jasně stanoveno, 
kterým látkám a za jakých podmínek je 
možné připisovat zdravotní tvrzení typu 
„snižuje cholesterol“, „udržuje normální 
hladinu cukru v krvi“ či „vápník je prospěšný 
pro růst dětí“. Platí, že pokud není zdravotní 
tvrzení obsaženo ve schváleném seznamu, 
není možné ho na potravině použít. 

zaostřeno

•  potravina je zdrojem všech životně 
nezbytných živin, nejde-li o potraviny, 
u nichž je tato vlastnost stanovena 
předpisy

•  běžné potraviny nedodají potřebné 
množství živin, které obsahuje nabíze-
ná potravina

•  potravina má zvýšenou nebo zvláštní 
nutriční hodnotu v důsledku přídavku 
přídatných látek nebo potravních 
doplňků; bez provedeného nutričního 
hodnocení

•  potravina má zvláštní vlastnosti, přes-
tože tyto vlastnosti vykazují všechny 
srovnatelné potraviny

•  potravina je vhodná k prevenci, zmír-
nění nebo léčení zdravotní poruchy 
nebo k lékařským účelům, pokud tak 
nestanoví právní předpisy

•  charakter nebo původ potraviny je 
„domácí“, „čerstvý“, „živý“, „čistý“, 
„přírodní“, „pravý“ nebo „racionální“, 
pokud toto označení výrobku není 
součástí názvu druhu, skupiny nebo 
podskupiny uvedené u jednotlivých 
druhů potravin ve zvláštních právních 
předpisech

•  potravina je určena pro zvláštní výživu 
nebo je dietní, popřípadě dietetická, 
pokud by to neodpovídalo požadavku 
právních předpisů

•  potravina byla vyrobena podle nábo-
ženských nebo rituálních předpisů, 
bez doložení příslušnými náboženský-
mi autoritami

CO JE NA ObALe 
ZAKáZáNO UVáDěT
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zaostřeno

Co se vám vybaví, když se řekne boloňské 
špagety? Asi většině z nás těstoviny s rajča-
tovou omáčkou a mletým masem. Zřejmě 
budete překvapeni, když vám zasvěcený 
člověk prozradí, že takový název neexistuje. 
Správné pojmenování by totiž mělo být 
„boloňské ragú“, a to prosím bez špaget. 
„Ragú není schopné se pořádně uchytit 
na kulaté špagety. V Itálii toto považují 
za nepřípustné. K ragú se zásadně podává 
placatá pasta, například tagliatelle, papar-
delle nebo se dává do lasagní,“ vysvětluje 
Ivana Jidřichová ze školy vaření Chefpa-
rade. A to je teprve začátek. Druhý kámen 
úrazu může být v samotném receptu, tedy 
v tom, co vám skutečně přistane na talíři. 
„Setkal jsem se nejen s boloňským 
ragú se špagetami, ale i bez masa nebo 
s bešamelem a dokonce udělané z rajské 
omáčky, která byla připravena dva dny 
dopředu. A to je nepřípustné,“ říká Gabriel 
Brincko, šéfkuchař Chefparade. Podle 
něj by mělo toto jídlo obsahovat mleté 
hovězí (nejlépe krk), pancettu, mrkev, 
celer, víno, pasírovaná rajčata, cibuli 
a další nezbytné suroviny. A to se v ně-
kterých restauracích ještě stále nedaří. 

Existuje kuřecí steak?
Při návštěvách restaurací často v jídel-
ních lístcích narazíte na kuřecí steak. 
A také tady jsme u otázky, zda vůbec 
něco takového existuje a jestli se nejedná 
o další zavádějící název jídla. Když jsem 
si dělala svůj průzkum, nejdřív jsem byla 
svým strýcem, profesionálním kuchařem, 
poučena, že steak je z červeného masa. 
A pokud se tu budeme bavit o pravém 
nefalšovaném kusu tohoto masa, tak 
ten má být z takzvaného stařeného, tedy 
vyzrálého, masa. Takový však v našich 
zeměpisných šířkách obvykle nenajdete. 
Takže, když steak, jedině z dovezeného 
masa. Logicky mi vyšlo, že z kuřecího 
masa můžete ochutnat grilované či jinak 
upravené plátky nebo chcete-li minut-
ku – obojí většinou připravené z prsních 
řízků. A toto potvrzuje i Ivana Jindři-
chová, která k tomu říká: „Kuřecí steak 
neexistuje, protože aby kus masa byl 
steak, musí to být plátek ukrojený přes 
sval – tedy přes vlákno a navíc musí být 
z červeného masa. Kuřecí prso nesplňuje 
ani jednu podmínku. Na menu by tedy 
mělo být například filírované kuřecí prso, 

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

Jídelní lístek, 
 nebo románové dílo?

Není bohužel výjimkou, že si 
v restauraci objednáte jídlo, 
jehož název se neshoduje 
s ingrediencemi, které by 
mělo podle původní receptury 
obsahovat. Nebo je tu také 
druhá a mnohdy horší 
varianta. Při výběru z jídelního 
lístku se nedokážete zbavit 
pocitu, že nevybíráte jídlo, 
ale hrajete se šéfkuchařem 
hru Hádej, hádej, co ti 
přistane na talíři. Ani jedno 
není v pořádku. i přesto, že 
se úroveň českých restaurací 
zlepšuje, stále se v nich 
setkáme s nešvary, které nás 
někdy pobaví, jindy rozčílí 
a v horším případě nás 
nechají chladnými.
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zaostřeno

v případě, že je podáváno nakrájené 
přes sval, nebo grilované kuřecí prsíčko, 
kuřecí prso sous vide a tak podobně.“ 

Není Caesar jako Caesar
Jak jsem průzkumem nabídek restaurací 
zjistila, tento salát může mít mnoho podob, 
ačkoliv jeho původní recept je dán jasnými 
ingrediencemi. Z ochutnání bylo patrné že, 
až na jednu výjimku, nebyl nikdy dodržen 
recept. Namísto římského salátu byl použit 
salát hlávkový či ledový a dresink byl nejspíš 
kupovaný či jinak nepodobný tomu, jaký má 
být v Caesaru použit. Ani šéfkuchař Gabriel 
Brincko nemá s tímto salátem příliš dobrou 
zkušenost. „Ceasar salát je kapitola sama 
o sobě. Před pár lety, když jsem si salát 
objednal, tak jsem dostal na stůl nějaký 
ledový salát s nepopsatelným dresinkem. Ale 
je pravda, že se to postupem času zlepšu-
je. Bohužel ale ne všude. Nicméně dnes 
už většina kuchařů ví, co do Ceasaru patří. 
A pokud je salát připraven s lososem, tak je 

ale potřeba do jídelního lístku napsat salát 
Caesar s lososem, to samé platí u kuřecího 
masa, pokud je do salátu dáno,“ říká. 
Saláty v restauracích jsou ale všeo-
becně problém. Někde jsou příslušné 
suroviny nahrazovány levnějšími ná-
hražkami, jindy zase chybí ingredience, 
která je pro recepturu nezbytná. 

Vizitka podniku
Jídelní lístek je právě jedním z důležitých 
ukazatelů, které by nás měly upozornit, zda 
nebude lepší z podniku odejít. Pokud se 
setkáte s rádoby vtipnými, záhadnými názvy 
pokrmů, možná zvažte, zda vám tajemné jídlo 
skutečně stojí za to, abyste ho jedli a zaplatili. 
Může se totiž stát, že se z naservírovaných Prsí-
ček paní purkmistrové nakonec vyklube kuřecí 
prso s broskví a eidamem, na které jste oprav-
du neměli chuť. Jídelní lístek přece není sbírka 
poezie či zábavná beletrie. Za prapodivnými 
názvy se většinou skrývají jídla, která častokrát 
neodpovídají ani základní škole gastronomie. 

Podobného názoru je i Gabriel Brincko, 
který se domnívá, že záhadné názvy pokrmů 
v jídelním lístku jsou podniku spíše na škodu. 
„Za nesmysl považuji i to, že se v něm objeví 
například grilovaná krkovička nebo vepřový 
steak s pepřovou omáčkou a pod nimi je 
dalších pět krkovic nebo steaků s rozdílnými 
omáčkami. Varovat by nás mělo, když najdeme 
v jídelním lístku třeba šest druhů stejného 
steaku s šesti různými omáčkami, hranolky 
a zeleninovou oblohou,“ říká šéfkuchař.
A jak by měl podle Gabriela Brincka vypadat 
ideální jídelní lístek? „Název jídla měl být jasný, 
stejně tak i popis ingrediencí a v některých pří-
padech by se měl uvést i způsob úpravy. Když 
už jsme se bavili o kuřecích „steacích“, tak proč 
nepoužít raději například Vykostěné a grilova-
né kuřecí stehno (nebo kuřecí stehenní plátek) 
se smetanovou omáčkou se zeleným pepřem, 
restovanými brambůrkami s bylinkami 
a česnekem? Je to sice název na dva řádky, ale 
každý zákazník si to jídlo umí nějak představit 
a ví, které ingredience budou v jídle použity. 
To je podle mne velmi důležité,“ dodává šéf-
kuchař. A tak nezbývá dodat, abyste nejprve 
nahlédli do jídelního lístku, než vejdete do re-
staurace. Pokud není lístek vystaven ve vitríně 
před podnikem nebo na speciálním stojanu 
u vchodu, už to je varování. Případně je možné 
podívat se na menu na webových stránkách. 
Z nabídky se dá totiž ledacos vypozorovat. 

SALáT CAESAr
Doba přípravy: 15 minut

Ingredience: římský salát, krutony, ančovič-
ky, parmazán a samozřejmě ceasar dresink. 
Ten je nemyslitelnou součástí salátu

Dresink: 2 žloutky, 1 citron – použijete jen 
šťávu, 2 ančovičky, 2 až 3 lžičky hrubozrnné 
hořčice, 1 lžička worcesterové omáčky, 150 ml 
olivového oleje, 3 až 4 lžičky strouhaného par-
mazánu, sůl a pepř. Vše řádně rozmixujeme 
tyčovým mixérem do hustší hmoty a okoření-
me. Dresink propojíme s ingrediencemi.

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

s Vocílkou
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www.billa.cz

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

       Grilování, 
                co má štávu!
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Prvotní nebo také akutní obstipace velmi 
často vzniká právě při změně prostředí 
nebo dlouhém cestování. Na potížích se 
podílí hlavně snižování činnosti střev-
ní peristaltiky, tedy pohybů, které mají 
za úkol posouvat zpracovanou potravu 
celou délkou střeva a následně ven z těla. 
A jak je známo, aby střeva dobře praco-
vala, musíme se trochu hýbat i my, což 
může být při takové desetihodinové cestě 
autem nebo letadlem zcela nemožné. 
Ruku v ruce se zdlouhavým sezením jdou 
samozřejmě i stravovací chyby na cestách. 
Zejména málo vlákniny, strava bohatá 
na bílou mouku (pečivo, sendviče aj.), 
nedostatečný a nevhodný pitný režim.

 Neberte pilulky zbytečně
Mnoho lidí z těchto důvodů s sebou 
na dovolenou často vozí projímadla nebo 
jiné podpůrné farmakologické přípravky. 
Popohnat střeva k vyšším výkonům ale 
můžete i stravou. Mezi potraviny zvyšují-
cí střevní peristaltiku patří hlavně ovoce 
a zelenina, luštěniny, celozrnné obiloviny, 
otruby, houby a ořechy. Vhodná je i konzu-
mace potravin s mírně projímavým účinkem, 
jako jsou kysané mléčné výrobky, kompoty 
a ovoce, které bývají ve standardní snídaňo-
vé nabídce mnoha hotelů. Po ránu si raději 
dejte sklenici vody či džusu. V průběhu 

Čas letních dovolených 
se blíží mílovými kroky 
a mnozí z nás se těší 
na zasloužený odpočinek, 
třeba se svými blízkými 
kdekoliv mimo rušné 
město. Přestože by se 
mohlo zdát, že jsou letní 
měsíce spíše časem klidu, 
pro některé může být 
toto období nepříjemné 
kvůli zdravotním obtížím 
zvaným obstipace – jinak 
řečeno zácpa. Dobrá 
zpráva však je, že letos se 
vás tento problém týkat 
vůbec nemusí. Můžete 
jej totiž ovlivnit skladbou 
svého jídelníčku.

Připravila Marie Martiňáková, editační úpravy Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Obstipace 
aneb Problém, 
o kterém se nemluví
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dne mějte po ruce také dostatek sušených 
švestek nebo fíků. Ty můžete jíst buď tak, 
jak je koupíte, nebo si z nich připravit 
odvar. Stačí, když čtyři až pět švestek 
nebo dva fíky namočíte na noc do vlažné 
vody a ráno nalačno vypijete výluh.
Naopak mezi nevhodné potraviny patří ty 
s nízkým obsahem nestravitelných zbytků. 
Jsou to výrobky z bílé mouky (rohlíky, veky, 
bagety, toastový chléb bílý, knedlíky, buchty, 
koláče, sušenky, oplatky, piškoty), příliš za-
huštěné pokrmy, bramborové kaše, a ty, které 
snižují střevní peristaltiku – vločkové, rýžové, 
kukuřičné vývary a kaše, borůvky, banány, 
kakao, čokoláda, sladké nápoje. Zhoršit nebo 
způsobit obstipaci můžou kromě nadměrné-
ho pití zeleného a černého čaje i ty bylinkové. 

Obsahují vysoké množství svíravých látek. 
Konkrétně se jedná o čaj heřmánkový i kopři-
vový a čaje z listů ostružiníku, mochny husí, 
z listů borůvky, kontryhele, tymiánu či jableč-
níku, které jsou určeny k pozastavení průjmu.
Výživa při prosté zácpě by měla být dopro-
vázena dostatkem tekutin. Zejména pokud 
je jídelníček obohacen o vlákninu. Na deset 
kilogramů tělesné hmotnosti je doporučo-
váno vypít 300 až 400 ml tekutin. Množství 
je závislé na skladbě stravy, ročním období 
a fyzické aktivitě. Vhodnými nápoji jsou 
voda, minerální vody, které je vhodné střídat, 
a čaje. Pokud máte na dovolené přístup 
ke sporáku, doporučujeme si vzít s sebou 
bylinku kasii pravou (senny). Bylina se krátce 
povaří a nechá odstát. Přecedí se a vypije 

na noc. Účinek by se měl dostavit po osmi 
hodinách. Krátkodobě vám mohou po čas 
dovolené pomoci minerální vody s léčivým 
a projímavým účinkem typu karlovarská, 
zaječická, Šaratica. Ty si můžete též přiba-
lit. Nicméně byste měli vědět, že tyto vody 
obsahují zvýšené množství minerálních 
látek a při dlouhodobé konzumaci mohou 
poškozovat organismus. Měly by se proto 
pít po dohodě s lékařem a krátkodobě. 

Nejen strava, ale i fyzická aktivita 
ovlivňuje trávení. Vhodnými cvičeními 
jsou protahovací, uvolňovací, dechová 
cvičení a rychlá chůze. Nevhodná jsou 
cvičení s nárazy, otřesy a skoky.

NELENOŠTE

Pro řadu lidí není zácpa problémem, 
který se objevuje jen o dovolených, 
ale zasahuje celoročně do života 
soukromého, společenského 
i pracovního. Přestože je často 
důsledkem nesprávného životního 
stylu, je třeba mít informace 
i o možných onemocněních. 
Zácpa může doprovázet i infekční 
onemocnění, nádory, poruchy štítné 
žlázy, ale také vředovou chorobu, 
tvorbu močových kamenů, cévní 
mozkové příhody aj. Porucha 
vyprazdňování může vzniknout rovněž 
jako vedlejší účinek užívání některých 
léků. Proto je třeba pro řešení zácpy 
dlouhodobého charakteru pomocí 
diagnostiky vyloučit jiné onemocnění 
a organickou příčinu, například nádory 
střeva nebo stenózy. Při diagnostice je 
důležité zjistit délku trvání problému, 
okolnosti vzniku, četnost a konzistenci 
stolice, přidružené obtíže (bolesti, 
zvracení, krev ve stolici, váhový úbytek), 
příjem tekutin, složení, frekvenci 
a dobu konzumace stravy, psychickou 
a fyzickou zátěž. Důležitý je i rozbor 
užívaných medikamentů. Pokud 
máte podezření, že se u vás jedná 
o závažnější problém, navštivte svého 
praktického lékaře, který vám vypíše 
žádanku na nezbytná vyšetření.

Když TO TRVá 
mOc DLOUHO
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Příprava menu na téma gastronomie na dvoře 
Karla IV. vyžaduje především důkladné 
studium dobových pramenů, jimiž jsou 
například knihy, nákupní seznamy nebo 
dokonce zachované lékařské zprávy. „Jak se 
tenkrát lidé stravovali, poznáváme především 

ze studia starých knih. Karel IV. díky svému 
mládí prožitému v zahraničí a častým cestám 
poznal v podstatě celou evropskou kuchyni. 
Zpět do Čech si přivezl kuchaře a ostatní 
personál, takže můžeme říct, že se na jeho 
dvoře vařilo evropsky,” vypráví Nina Provaan 

Smetanová a pokračuje: „Máme dokonce 
k dispozici i nákupní seznam s výčtem toho, co 
se pro Karla IV. pořizovalo. Z toho si můžeme 
udělat docela přesnou představu o tom, co 
asi jedl. Třetím vodítkem pak pro nás jsou 
zprávy lékařů, ve kterých panovníkovi důrazně 
zakazovali tučné, přejídání a přemíru vína. 
Jejich doslovné doporučení znělo – Vaše vý-
sosti, kdybyste jen trošku méně jedl a pil, bylo 
by to lepší.” Karel IV. byl opravdu vyhlášený 
gurmán, i když na jeho postavě láska k dob-
rému jídlu a pití poznat nebyla. I proto, že 
kvůli těžkému úrazu musel každý den cvičit. 

Osm chodů místo tří
Od nákupu surovin k hotovému pokrmu byla 
ve 14. století mnohem obtížnější cesta, než 
si dnes umíme představit. Vařit v černých 
kuchyních totiž nebyla práce pro každého. 

pohled do historie

Jelita z berouna, chléb máslem namazaný na prst vysoko, exo-
tické ryby, zvěřina na víně, ale také slavíci, pečené veverky a pra-
sečí ouška. Zhruba tak vypadal jídelníček českého krále a císaře 
Karla iV. O středověkém jídle bohatých i chudých, skromném 
vybavení kuchyní a velkolepých hostinách jsme si povídali se za-
kladatelkou muzea gastronomie, malířkou a módní návrhářkou 
Ninou Provaan Smetanovou. Právě ona nyní společně se svým 
manželem Ladislavem připravuje libreto k hostinám na motivy 
stravování za dob Karla iV.

Hostina za vlády 
Otce vlasti

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock
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„Podmínky byly náročné. K dispozici pro 
tepelnou úpravu bylo jen ohniště a pec, 
ve které se využívalo nakumulované teplo. 
Být kuchařem znamenalo tvrdou práci, 
kterou zastávali většinou muži. Bylo třeba 
neustále udržovat oheň, nosit vodu a dřevo,” 
vypráví Nina Provaan. Množství pokrmů, 
které se přitom v takových obtížných pod-
mínkách muselo připravit, bylo ohrom-
né. „Hostiny se pořádaly pro stovky lidí. 
Podávalo se osm chodů, které se skládaly 
ještě z dalších, menších jídel. Při takovém 
množství jídla a strávníků museli být kuchaři 
i personál velmi dobře organizováni, aby 
všechno úspěšně zvládli. Pořádání hostin 
bylo totiž považováno za prestižní záležitost, 
na kterou se zvali významní hosté. Špatně 
uspořádaný banket nadělal někdy víc zla 
než prohraná bitva,” vysvětluje malířka. 

Stát se panovníkovým kuchařem, takzva-
ným kuchmistrem, bylo prestižní záležitostí. 
„Francouzský královský šéfkuchař Guillau-
me Tirel neboli Taillevent se těšil takovým 
výsadám, že se dokonce mohl posadit 
v přítomnosti krále,” popisuje Nina Prova-
an. Právě Taillevant vařil na francouzském 
dvoře, kde vyrůstal a později často pobýval 
i Karel. Odtud pramení jeho obliba francouz-
ské kuchyně. „Velmi uznávané bylo také 
zaměstnání číšníků, které většinou vykoná-
vali synové spřátelených šlechticů. Na oplát-
ku se u dvora naučili chovat a seznámili 
se s důležitými lidmi. Takové povolání se 
dědilo z otce na syna a mělo spíše ceremo-
niální charakter,” popisuje Nina Provaan. 

Rozkrojený bochník jako talíř
Příležitosti pro uspořádání hostiny se ne-
změnily, pořádaly se na počest křtin, svateb, 
hostů. Kultura stolování byla ve středověku 
svérázná. „Jedlo se rukama a lžícemi. Vidlička 
se tehdy sice již používala v Itálii, ovšem ne 
jako součást příboru k jídlu, ale pouze k por-
cování. Nůž si většinou nosil každý svůj – ne 
vždy byl k dispozici na stole. Jednotlivé porce 
byly připravené tak, aby se dobře jedly, oblí-
bené omáčky k masům se servírovaly zvlášť. 
Pokrmy se podávaly na mísách, na stole 
měli lidé před sebou dřevěné prkénko nebo 
stříbrnou destičku, ze které jedli. Často se 
také jídlo konzumovalo na odkrojené spodní 
části bochníku,” popisuje Nina Provaan. 
„Chléb byl s tímto záměrem už pečený, aby 
byl dostatečně hutný a na hostinu tvrdý. 
Po hostině byly chleby nasáklé šťávou 
z pokrmů a dávaly se sluhům nebo psům. 
Takový způsob byl velmi ekologický, dobře 
vymyšlený a bez nutnosti mýt po hostině 
nádobí, prkénka se jen otřela a naskládala 
na sebe. S příchodem talířů do kuchyní přišlo 

i více práce. Poháry byly keramické, dřevěné, 
skleněné, stříbrné a zlaté na nožičce, nebo 
bez ní. Panovník samozřejmě pil ze zlaté-
ho nebo stříbrného nádobí. Tento kov se 
používal také pro svoji schopnost reagovat 
na některé jedy,” vysvětluje Nina Provaan.

Úcta k jídlu a miska pro dva
Lidé si jídla neskutečně vážili a podle toho 
se k němu chovali. Před tím, než zasedli 
ke stolu, si nemyli ruce pouze z hygienic-
kých důvodů, ale také proto, že se chystali 
přistupovat k božímu daru, což vyžadovalo 
patřičnou úctu. I během hostiny si stráv-
níci průběžně myli ruce a pak je otírali 
do ubrousků nebo ubrusů. Na chování 
u stolu se u dvora hodně dbalo, podle něj se 
totiž usuzovalo na to, jak je kdo vzdělaný. 
„Už za Karla IV. bylo jedním ze základních 
pravidel stolování neodpuzovat spo-
lustolovníky způsobem, jakým člověk jí. 
Pokud vedle vás někdo mlaská a prská, 
zkazí chuť k jídlu i vám. Když král s někým 
stoloval, dobře si všímal, jak se kdo chová. 
Když jedl nevhodně, král věděl, že ho 
s sebou nemůže nikam vzít, protože by 
dělal ostudu,” vysvětluje Nina Provaan.
Také všední stolování bylo ve vyšších 
vrstvách dost obřadné. „Lidé jen minimál-
ně jedli sami, bylo zvykem stravovat se 
ve společenství. Zasedací pořádek přitom 
byl velice přísný podle společenského 
postavení hosta: král seděl sám nebo od-
děleně od ostatních s manželkou. Dva lidé 
jedli většinou z jedné misky a pili z jednoho 
poháru. Když totiž jedl společně manžel 
s manželkou, nemohla ho otrávit. Ovšem 
takováto smrt nehrozila jen od manželek. 
Proto bylo panovníkům doporučováno jíst 
především základní jídla, u kterých by dobře 
a hned poznali jinou, nezvyklou chuť.“
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Jídlo jenom dvakrát denně
Ve středověku se jedlo pouze dvakrát 
denně, snídaně vstoupila na scénu až 
později. „Lidé ráno vstali a pracova-
li nalačno. Karel IV. se nejdřív věnoval 
cvičení a až poté jedl. Po hostině mu bylo 
lékaři doporučováno jíst pouze jednou 
za den,” doplňuje Nina Provaan.
Jídelníček Otce vlasti byl bohatý na nabídku 
masa. „Vyšší urozené vrstvy jedly především 
maso mladých zvířat, tedy telecí, kůzlečí, ob-
líbená byla samozřejmě i zvěřina. Právo lovu 
bylo omezené, takže se jednalo o výsadu 
vyšších vrstev,” přibližuje Nina Provaan. 
Kromě kanců, jelenů, bažantů a koroptví 
se konzumovaly také veverky, bobři, vrabci 
nebo slavíci. Oblíbeným pokrmem krále 
pak bylo jelení maso na červeném víně. 
Otci vlasti vděčíme rovněž za množství ryb-
níků v Čechách. „Málokdo třeba ví, že tento 
panovník založil i Máchovo jezero. Král chtěl, 
aby čerstvé ryby byly všudypřítomné a ne-
chával do Prahy dovážet třeba i ústřice. „Ob-
líbenou pochoutkou panovníka byla také 
prasečí ouška a veverky. Jedinou přílohou 
v dnešním smyslu slova byl chleba, který 
se podával ke všemu. Musel být dobře pro-
pečený a přiměřeně velký. Kvůli velikostem 
pecí se pekly ale menší bochníky a chleby 
měly kulatý nebo podlouhlý tvar. Připravo-
valy se i preclíky či pletánky – podle invence 
pekaře.” Karel IV. rád jedl bílý chleba o veli-
kosti přesně padnoucí do ruky. Chudina však 
konzumovala většinou tmavý chléb, který se 
pekl do zásoby a jen málokdy se jedl čerstvý. 
Na konci hostin samozřejmě nesměl chybět 
zákusek. „Základní surovinou dezertů byl 
med a sladké bývalo inspirováno arabskou 
kuchyní. Podávala se cukrátka s man-
dlemi nebo tepelně opracované ovoce, 
například tenké plátky hrušky potažené 
zlatem. Na úplném konci hostin se kousal 

anýz, který strávníci jedli samotný, nebo 
v pastilkách, aby pomohl trávení. Pastil-
ky si kolikrát nechávali večer u postele 
a usínali s nimi, aniž by tušili, že to není 
dobré na zuby,” říká Nina Provaan.

Jak se jedlo v podhradí? 
Opusťme na chvíli exotické ústřice a lahodné 
víno ve zlatých pohárech a podívejme se, 
co stálo na plotně v chalupách v podhradí. 
„Chudší lidé jedli především luštěniny, obilí, 
tvaroh, mléko, z masa pak hovězí a nejvíce 
vepřové. Oblíbeným a téměř každodenním 
pokrmem byly různé kaše. Luštěniny se 
drtily a připravovalo se z nich něco mezi 
polévkou a kaší. Hodně se nakličovalo, 
konzumace syrové zeleniny byla velmi 
omezená. Lišil se i způsob tepelné úpravy. 
Chudší vrstvy jídlo připravovaly především 
vařením, protože to bylo nejekonomič-
tější. Pečení nebo rožnění bylo výsadou 

bohatých, stejně jako smažení, při kterém 
je zapotřebí tuk. Obyčejní lidé si lůj raději 
přidali do kaše,” vysvětluje malířka. 
Středověká kuchyně je známá také svou 
zálibou v bohatém využívání koření, které 
bylo zprvu považováno za účinný lék 
a prodávalo se v klášterních lékárnách. 
„Zdá se, že se tehdy hojně kořenilo, ale 
recepty jsou psané třeba pro dvanáct lidí, 
takže poměry koření v pokrmech nejsou 
přehnané, pokud je přepočítáme na jednot-
livé osoby a porce. Je ale pravda, že větší 
množství si mohly dovolit pouze bohaté 
rodiny. Obecně se málo solilo, protože sůl 
byla drahá. Zajímavé také je, že cukr a veš-
keré koření, včetně soli, přidával kuchař 
až na konec,” popisuje Nina Provaan. 

Král Karel s Buškem z Velhartic
Kdo by neznal báseň o Karlovi IV., který 
zasedl k dubovému stolu s Buškem z Velhar-
tic a nalezl zalíbení ve „zprvu trpkém“ 
českém víně? „Karel IV. pil víno velmi 
rád, nechal je k nám dovážet z Německa 
a Francie, především z Burgundska, kde 
byl rovněž králem. U nás pak rozšířil vinice 
a zavedl vinařské zákony, díky kterým 
vinař pár let nemusel platit daně, ale měl 
povinnost určité množství révy vysadit 
a starat se o ni. Na jedno období se do-
konce přistoupilo k zákazu dovozu, aby se 
více konzumovalo české víno. V kronikách 
najdeme, že jeden rok bylo české víno lepší 
než rakouské,” říká Nina Provaan. Rozší-
řeným nápojem byla i medovina a pivo, 
které svou chutí a kašovitou konzistencí 
tomu dnešnímu bylo na hony vzdálené. 
„Pivo pily spíše nižší vrstvy. Nechutnalo 
jako dnešní pivo a dochucovalo se kořením. 
Třeba bobkový list se využíval pro dochu-
cení vína i piva,” uzavírá Nina Provaan 
vyprávění o době Otce vlasti Karla IV. 
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Sezona, kdy všechno kvete, je v plném 
proudu. Proč nezařadit květiny na svůj 
jídleníček? Důvodů pro to máte hned několik. 
Výživové hodnoty, chutě, které vám nezpro-
středkuje žádná jiná potravina a koneckonců 
vyzkoušíte také něco nového a hlavně 
zdravého. Věděli jste například, 
že pár květů pampelišky vás 
dokáže ochránit před volnými 
radikály stejně jako třeba 
hrst borůvek? A antioxidanty 
nejsou to jediné, čím květy 
oplývají. Nachází se v nich 
poměrně obstojné množ-
ství vitaminů, minerálních 
látek a důležitých enzymů. 
Na vysoké příčky se dostávají 

také pro svůj obsah prospěšných polyfeno-
lů. A ceněné jsou i pro svoje antibakteriální 
účinky nebo podporu trávicích procesů.  

Nepatří jen na zahradu
V kuchyni se úplně nejčastěji 
využívají květy begónie, chry-

zantémy, fialky, chrpy, sedmi-
krásky, pampelišky, růže nebo 
šeříku. To, k jakému pokrmu jaký 

květ použít, je pak dáno charak-
teristickou chutí květu. Škála je 
ale opravdu pestrá. Najdete tu 
zástupce sladké, kyselé i hořké. 
Někde dokonce záleží i na skupině 
květiny. Některé druhy begónií jsou 

nakyslé a asi by vám samotné ne-

chutnaly. Když je ale dáte do vody, prokážou 
vám stejnou službu jako třeba citron. Jiné 
skupiny begónií ale zase chutnají sladce. 
Při výběru květů je pak důležité vědět, jakým 
způsobem byly vypěstované. Používejte ide-
álně ty z vlastní zahrady, kde víte, že nejsou 
hnojené pesticity nebo lakované. Pokud 
zahradu nemáte, spíš než z gastro obchodů, 
používejte ty z biozahradnictví nebo ekologic-
kých farem. Cena je o mnoho příznivější.

Do salátu, moučníku i k masu
Naučit se používat v kuchyni jedlé květy je jen 
otázkou fantazie a samozřejmě základního 
povědomí o tom, jak která květina chutná. 
Začínat je dobré s těmi méně aromatickými, 
ke kterým patří například květy tulipánu nebo 
květ tykve. Chytře můžete využít i jejich zvon-
kovitého tvaru a vnitřek květu naplnit směsí 
ze sýra mascarpone, posekané chilli papričky 
a špetky bylinek. Nejvíc zástupců, kteří jsou 
zrovna teď v květu, oplývá sladkou nebo 
ovocnou příchutí. Do této skupiny řadíme 
například růže, fialka či levandule.  Fialka 
dokonce patří k chuťově nejoblíbenějším. 
Je hodně sladká a přidáte-li ji do jakéhokoli 
pečeného dezertu, bude nejen netradičně 
a velmi příjemně ovoněný, ale nebudete 

Připravila Táňa Pikartová, editační úpravy Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Pochutnejte si  
na tulipánu, růži i fialce
Trend zdobení jídla pár jedlými okvětními lístky, které dodají 
barvu třeba salátům nebo ozdobí kopeček zmrzliny, je 
bezpochyby velmi působivý. Také proto jedlé květy využívají ty 
nejvyhlášenější restaurace. Umíte si ale představit, že posvačíte 
pár lístků místo ovoce, pojmete je jako tu nejdůležitější 
ingredienci hlavního jídla, použijete je namísto koření nebo si 
připravíte přímo květinovou zmrzlinu?



www.svetpotravin.cz24

jedlé květy

muset používat ani příliš cukru. Ze sladkých 
květů můžete kromě koláčů připravit i zdravé 
bonbony. Nejvhodnější jsou na to fialky, 
šeřík a levandule. Stačí, když je namočíte, 
zasypete cukrem, rozprostřete na plech a ne-
cháte na slunci zaschnout. Pověstná svou 
skvělou chutí je pak i levandulová zmrzlina, 
kterou připravíte z mléka, žloutků, šlehačky 
a květů levandule. Mezi lahůdky patří i cup 
cakes s levandulovou krémovou „čepicí“. 
Květy lze ale překvapivě kombinovat 
i s masem, a to buď ve formě omáčky nebo 
masové náplně. Zejména okvětní lístky kara-
fiátu mají velmi specifickou štiplavou chuť, 
a proto jsou dobrou volbou k chuťově málo 
výrazným masům (krůtí, králičí, kuřecí aj.). 
V Číně nebo Japonsku, kde se květy používají 
v kuchyni snad historicky nejdéle, se používá 
karafiát i jako koření pálivých pokrmů nebo 
se obaluje v těstíčku, smaží a podává jako 
samostatná příloha. Stejně tak, jako se u nás 
takhle smaží celé bezové hlavy a podávají se 
jako slaná pochutina nebo jako příloha masi-
tého jídla. Z macešek je zase skvělá polévka, 
zvlášť zkombinujete-li je například s dýní. 
Stejně jako ze zeleniny, i z květů se vlivem 
tepelné úpravy vytrácí podíl důležitých látek. 
Opomínat 
byste 

proto neměli ani jejich syrovou obdobu. 
Saláty se často připravují z pampelišek 
a sedmikrásek. Výborná je ale i kombinace 
Jany Vlkové, která se u nás jako jedna z prv-
ních začala zabývat jedlými květy. Dle jejích 
receptů si můžete připravit salát z netřesku, 
rozchodníku, jetele a hráškových květů 
jen polehku zakápnutých olivovým olejem 
a troškou octa. Velmi mile budete překvapeni 
i chutí bílého smetanového jogurtu s vlo-
čkami, do kterého přidáte květy fialky nebo 
levandule. Nehledě na to, že se jedná o výži-
vově vyváženou snídani či dopolední svačinu. 

Med a šťáva na později
Pokud se vám sejde velká úroda, můžete si 
květinovou chuť i zakonzervovat na později. 
Ze všech sladkých květů snadno připravíte 
med nebo sirup a těmi pak následně můžete 
zdobit dezerty i v době, kdy nebude zrovna 
sezona. U obou produktů závisí na aroma víc 
než u kteréhokoli jiného květinového pokrmu, 
proto je lepší, když květy před přípravou 
nebudete omývat, ale jen je oklepáním zbavíte 
nečistot. Levandulový (popřípadě šeříkový, 

fialkový nebo 

růžový) med připravíte povařením čtyř hrstí 
posekaných květů asi v litru vody, do které 
přidáte šťávu ze tří citronů a skořici nebo 
lékořici. Na povařenou a 24 hodin odstátou 
směs použijte 1,5 kilogramu cukru, kterou 
krátce (max. 10 minut) do medu zavaříte. 
Podobným způsobem můžete upravovat 
i různé kombinace květin. Na slaný způsob 
je dobrý džem z karafiátu a červené cibule. 
Příprava je velmi podobná jako u levandulo-
vého medu. K pravému letnímu osvěžení pak 
můžete mít „do foroty“ nachystaný fialkový 
sirup. Existuje na něj více receptů. Nám přijde 
nejjednodušší ten, který se připravuje ze 
silného květinového výluhu, cukru a kyse-
liny citronové společným povařením.  

Chystáte zahradní párty? Překvapte 
hosty něčím netradičním. Ze 
sladkých květů můžete připravit 
osvěžující limonádu (skvělé 
jsou na ni nakyslé begónie nebo 
levandule) nebo jim do vody dejte 
pár kostek květinového ledu. Ten 
připravíte jednoduše, když dáte 
na dno formiček na led okvětní lístky, 
zalijete vodou a necháte zmrznout.

PŘeKVAPeNÍ NA EFEKT
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… 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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… patří k oblíbeným sladkým specialitám. Vyrábějí 
se pouze v jednom podkrkonošském městě, Hořicích. 
Od roku 2007 nesou Hořické trubičky ochrannou známku 
EU Chráněné zeměpisné označení. Sortiment výrobců, 
kteří splňují přísná kritéria pro výrobu, se dělí především 
na Hořické trubičky sypané a plněné.

Hořické trubičky

… je nejen krásným dárkem, ale často i uměleckým dílem 
skvělé chuti. Pardubický perník je nositelem Chráněného 
zeměpisného označení od roku 2008.

Pardubický perník

… byla v roce 2008 Evropskou komisí zařazena na seznam 
produktů s Chráněným označením původu. Pěstuje se 
ve Všestarech a dalších jedenácti obcích na Královéhra-
decku. Musí mít žlutozlatou slupku a bílou až nazelenalou 
barvu dužiny. Je velmi bohatá na železo a především vita-
min B3. Má sladkou, štiplavou vůni. Výživové vlastnosti 
jsou dané tamními klimatickými a půdními podmínkami. 
Základní předností Všestarské cibule je její značná nezá-
vislost na výkyvech měsíčních či ročních srážek.

Všestarská cibule

… k malebnému městu Český Krumlov patří Madeta a sýr 
typu niva stejně jako zámek nebo otáčivé hlediště. V roce 
2010 získaly Jihočeská Niva a Jihočeská Zlatá Niva Chráně-
né zeměpisné označení jako vůbec první dva české sýry.

Jihočeská Niva

Chranena_oznaceni-Vklad_4str-SP[A4] BII.indd   2 23.5.16   12:11

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

Špekáčky

… v minulosti si výjimečných vlastností, jako je například 
vyšší obsah silice, všimli v zahraničí, tak se začal český 
heřmánek vyvážet. Bylo nutné jej odlišit od ostatních, 
proto byl označen botanickým názvem Chamomilla Bo-
hemica, což je tradiční latinský název pro květ heřmánku 
pravého. V ČR se s heřmánkem pravým setkáváme velmi 
často. Extrakt z této byliny je využíván v řadě kosmetic-
kých přípravků, mastí, roztoků aj. Samotná sušená bylina 
je součástí mnoha čajů.

Chamomilla Bohemica

… opatřené značkou evropského systému ochrany názvu 
produktu je pro vás zárukou jedinečnosti receptury a pou-
žitých surovin, přísně kontrolovaných výrobních postupů 
a neměnné chuti a kvality.

České pivo

Chranena_oznaceni-Vklad_4str-SP[A4] BII.indd   3 23.5.16   12:11
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… opatřené značkou evropského systému ochrany názvu 
produktu jsou pro Vás zárukou jedinečnosti receptury 
a přísně kontrolovaných výrobních postupů. Tato ozna-
čení jsou zde pro všechny, kteří dávají přednost kvalitě 
a originálům před napodobeninami.

Špekáčky

… v minulosti si výjimečných vlastností, jako je například 
vyšší obsah silice, všimli v zahraničí, tak se začal český 
heřmánek vyvážet. Bylo nutné jej odlišit od ostatních, 
proto byl označen botanickým názvem Chamomilla Bo-
hemica, což je tradiční latinský název pro květ heřmánku 
pravého. V ČR se s heřmánkem pravým setkáváme velmi 
často. Extrakt z této byliny je využíván v řadě kosmetic-
kých přípravků, mastí, roztoků aj. Samotná sušená bylina 
je součástí mnoha čajů.

Chamomilla Bohemica

… opatřené značkou evropského systému ochrany názvu 
produktu je pro vás zárukou jedinečnosti receptury a pou-
žitých surovin, přísně kontrolovaných výrobních postupů 
a neměnné chuti a kvality.

České pivo
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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?
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Test s velkým překvapením: 

      Vyhrál jogurt, 
    se kterým se nepočítalo

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, Michal Pavlík

Jestli občas máte pocit, že je nabídka některých potravin omezená nebo že se 
něco složitě shání, u jahodových jogurtů vás to rozhodně nepotká. Při průzkumu 
trhu jsme jich našli dokonce tolik, že by je nepojala ani kapacita testu, který by 
byl dvojnásobně větší než tento. Proto jsme se zaměřili jen na jogurty s obsahem 
tuku od 2 % do 4 %. Výběr to byl těžký, ale nakonec jsme vybrali 12 zástupců, které 
najdete v obchodech nejčastěji. Který z nich má mít právoplatné místo ve vaší lednici 
a který se naopak vyplatí raději nechat v obchodě?
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Kvalitní jogurt bezpochyby patří mezi 
základy zdravého jídelníčku. Jedná se 
o jedno z prvních jídel „pro dospělé“, které 
ochutnáme už v kojeneckém věku. Čím 
jsme starší, tím bychom měli kvůli podpo-
ření zdraví zubů a prevenci osteoporózy 
příjem jogurtů navýšit. Obsahuje vápník, 
vitamin D, je skvělým zdrojem bílkovin, 
které napomáhají budovat svalovou hmotu, 
a obsahuje bakterie, které podporují nejen 
trávicí procesy, ale blahodárný vliv mají 
i na imunitní systém. Je jedno, jestli si ho 
dáte ráno, v poledne, nebo večer. V každém 
případě se však doporučuje denně.

Dobrý omyl
Kdybyste  pátrali po historii jogurtů, našli 
byste celou řadu odkazů, které by vás na-
směrovaly už do dob starého Egypta. I když 
skutečné jogurty, tak jak je známe dnes, jsou 
spíše produktem 20. století. Zajímavý je ale 

vznik těch ovocných. Věděli jste, že za jejich 
existenci může spíš jedna velká náhoda? 
V jedné z nejstarších mlékáren na dnešní 
Radlické ulici hledali způsob, jak prodloužit 
jogurtu trvanlivost. Nejprve zjistili, že když 
povrch sklenic, ve které jogurty dozrávají, 
opatří tenkou vrstvou marmelády, zamezí 
tvorbě plísně. A vzápětí se přesvědčili, že je 
to vlastně dobré. Posléze tuto úlohu začaly 
plnit živé bakterie, které zhruba během čtyř 
hodin přeměňují cukr na kyselinu mléčnou.

Protřepat, zamíchat
To, že se jogurty vyrábějí z mléka za pomocí 
živých kultur (Streptococcus a Lactobacillus), 
je zřejmé. Označení na obale, že produkt 
obsahuje živou kulturu, je spíš chytrým 
tahem na spotřebitele, který neví, že bez živé 
kultury by jogurt vůbec nemohl vzniknout, 
a nechá se zlákat tolik skloňovanými pozitivy 
„hodných“ bakterií. Co ale jogurty dělí na dvě 

podkategorie, je proces zrání. Fermentace 
může probíhat buď přímo v obalu, do kte-
rého se stáčí polotovar s koagulátem, nebo 
v tanku. V druhém případě pak do kelímku 
putuje už „hotový“ produkt. Spotřebitel 
tyto dva způsoby přípravy rozezná podle 
konzistence – husté jogurty zrají často 
v nádobě, ve které se pak přímo prodávají, 
ty tekutější zpravidla kysnou právě v tanku. 
Když některé jogurty otevřete, může vás 
překvapit tekutina, která se sráží na po-
vrchu. Nemusíte se bát, že by vám mohla 
ublížit. Je to přirozený vedlejší produkt 
fermentace, který můžete buď slít, anebo 
do jogurtu jednoduše zamíchat. 

Není ovocný jogurt jako ovocný jogurt
Při mapování „jogurtového terénu“, jsme 
narazili na několik odlišností. V chladících 
pultech se objevují jogurty, které mají 
ovoce nahoře v první třetině, či naopak 



www.svetpotravin.cz 31

naše testy

dole na dně, a před konzumací si je musíte 
promíchat. Vedle toho najdete jogurty už 
přímo s ovocnou složkou rozmíchané. Jako 
velkou nevýhodu vnímáme to, že pokud 
produkt kupujete poprvé, nerozeznáte, 
který je který. Často je kelímek opatřený 
obrázky tak velkých jahod, že nevidíte, 
co je skutečně uvnitř, navíc jsou kelímky 
v naprosté většině z důvodů lepšího ucho-
vávání neprůhledné. Odlišnosti najdete 
také v textuře. Některé jogurty jsou krásně 
krémovité, jiné mají malé hrudky. A i tady 
by se dalo říct – čert se v tom vyznej. 

 Někde ovoce a jinde zase
vysušený hmyz
Jogurty upravuje, stejně jako všechny mléčné 
výrobky, předpis číslo 77/2003 Sb., regulo-
vaný ministerstvem zemědělství. Podle něj 
může označení jogurt užívat mléčný produkt 
získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí 
nebo jejich směsi pomocí mikroorganismů. 
Vyhláška ale nijak zvláštně neupravuje 
ovocné jogurty, respektive neudává, kolik 
procent ovoce jogurt musí obsahovat. 
Označením jahodový jogurt se tak může 
právoplatně pyšnit výrobek, ve kterém je 
přibarvené jahodové pyré i produkt, který 
obsahuje skutečné kousky jahod. A rozdíly 
v množství i velikosti jahod jsou, jak jsme 
se přesvědčili v testu, opravdu velké. Někde 
najdete úplně titěrné kousíčky, jinde zase 
jahody velké na půl lžičky. Odlišné je také 
jejich množství. Větší kousky jsou mnohdy 
vykoupeny tím, že se šetří na počtu kousků.
Když si pár jahodových jogurtů od různých 
značek otevřete a vyskládáte vedle sebe, 
zjistíte také, že některé jsou o poznání 
„jahodovější“. A to hlavně díky „zdravé“ 
dávce přibarvení. Barvicí složky nás docela 
překvapily. Někde se lákavá barva dohání 
červenou řepou nebo dokonce černou 
mrkví. Jinde se na obal uvede pouze 
označení E 120. Patří mezi „éčka“, která 
potravináři běžně využívají, ale jeho původ 
vás moc nenadchne. Ve skutečnosti se 
totiž pod tímto kódem ukrývá barvicí látka, 
která se získává z červce nopálového, asi 
centimetr a půl velkého červeného brouka. 

Překvapivé výsledky
Podle vyhlášky musí mít ovocný jogurt 
na obale vyznačen: název druhu, obsah 
tuku a použitou ochucující složku. 
Z tohoto pohledu jsme všech 12 vzorků 
označili za vyhovující. Snahu výrobců 
o přehledné etikety musíme ohodnotit 
celkově pozitivně. Dovolujeme si i říct, 
že z tohoto pohledu se jedná 
o nejlépe popsané 
produkty vůbec. 

Hned na první pohled vidíte procento 
ochucující složky, aniž byste ho museli 
hledat někde „zakuklené“. Jahody v ní 
najdete zastoupeny mnohdy okolo 40 %. 
Není ale pravidlem, že více jahod rovná se 
lepší chuť. Vítězem se nakonec stal jogurt, 
který měl jahody zastoupeny ve 27 %. Co 
nás však nemile překvapilo, byly obrov-
ské rozdíly ve sladkosti. Zatímco někte-
ré jogurty jsou příjemně oslazené „tak 
akorát“, jiné by zase zamražené mohly 
suplovat zmrzlinu. Hledat množství cukru 
ve složení jogurtu je obvykle marnost 
(musíte se dívat na údaj v tabulce).
Překvapil nás i obsah tuku u jednotli-
vých vzorků. Zatímco bychom 
čekali, že vyšší číslo též zaručí 
lepší chuť, domněnky se nám 
nepotvrdily. Vítězný Florián 
patří spíše k těm tukově pod-
průměrným. I tak se rozdíl kcal 
u jednotlivých vzorků lišil až 
o 10 %, což není zrovna málo.
A nakonec jeden příklad za všech-
ny, který dokonale vyvrací mýty 
a pověsti o kvalitě ze zahrani-
čí – jediný německý zástupce 
s obsahem 3,8 % tuku bohužel 
neobsahuje 
skoro žádné 
jahody, ty 
nejspíš 
viděl 
nej-

spíš až v kamionu, jestli se tedy v té 
prapodivné želatině dá vůbec něco jaho-
dového hledat. Kdybychom dělali test 
nejvíce umělé pachuti, pravděpodobně 
by vyhrál, ale protože sázíme spíše na po-
traviny kvalitní, musíme ho titulovat 
jako jednoznačné zklamání testu. 

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.



www.svetpotravin.cz32

naše testy

Název  Florián Jahoda 
lahodně dobrý

Výrobce  Olma, Holice
Obsah tuku min. 2,0 %
Cena za balení 9,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 6,69 Kč
Energie/100g 144 Kcal
Složení: mléko, 18 % ovocná 
složka (cukr, 27 % jahody, modif. škrob, 
pektin, koncentráty z červené řepy a černé 
mrkve, citronová šťáva, aroma), mléčná 
bílkovina, živé kultury 
 

Název  Billa Jogurt  
jahodový

Výrobce  není uvedeno (pro Billa, Čr)
Obsah tuku min. 3,5 %
Cena za balení 7,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 7,89 Kč
Energie/100g 96 Kcal
Složení: mléko, 24 % ovocná složka 
(50 % jahody, cukr, glukózo-fruktózový 
sirup), mléčná bílkovina, jogurtová 
kultura), kultura Bifidobacterium BB12, 
Lactobacillus LA 5 
 

Název  Jahodový jogurt 
selský

Výrobce  Olma, Holice
Obsah tuku min. 3,3 %
Cena za balení 14,90 Kč/200 g
Cena za 100 g 7,45 Kč
Energie/100g 95 Kcal
Složení: mléko, 23 % ovocná 
složka (cukr, 40 % jahody, modif. škrob, 
pektin, koncentráty z citronu, červené 
řepy a černé mrkve, přírodní aroma), 
mléčná bílkovina, jogurtové kultury 
 

Název  Pilos 

Výrobce  Hollandia, Karlovy Vary
Obsah tuku min. 2,5 %
Cena za balení 5,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 3,92 Kč
Energie/100g 103 Kcal
Složení: mléko, 24 % ovocná složka 
(50 % jahody), mléčná bílkovina, jogurtové 
kultury, kultura Bifidobacterium BB12, 
Lactobacillus LA 5 
 
 

Název  Kunín Selský jogurt 
s lesními jahodami

Výrobce  Mlékárna Kunín
Obsah tuku min. 2,6 %
Cena za balení 16,90 Kč/200 g
Cena za 100 g 8,50 Kč
Energie/100g 108 Kcal
Složení: mléko, 18 % ovocná složka 
(cukr, glukózo-fruktózový sirup, 39 % jahody, 
modif. kukuřičný škrob, zahušťovadlo: pektiny, 
1 % lesní jahody, aroma. Barvicí koncentrát 
z černé mrkve), mléčná bílkovina, jogurtová 
kultura, kultury obsahující Bifidobacterium 
a Lactobacillus acidophilus

Název  Boni jogurt jahodový 

Výrobce  Ekomilk, Frýdek Místek
Obsah tuku min. 2,7 %
Cena za balení 6,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 4,60 Kč
Energie/100g 100 Kcal
Složení: mléko, 24 % ochucující 
složka (50 % jahody), sušené odstředěné 
mléko, cukr, jogurtová kultura  
 
 
 

Když si k jogurtu přivoníte, na „první dobrou“ 
víte, že ochutnáváte jahodový jogurt s přírodní 
chutí. Sice vás přímo neomráčí nadměrné množ-
ství jahod, ale vzhledem k velmi povedené chuti 
to vzorku zákonitě musíte odpustit. 

Kousky jahod jsme objevili po míchání, velikostí 
jsou vyhovující, ale mohlo by jich být více. 
Chuť a vůně jsou velmi příjemné, chuťově se 
vyrovnává dražšímu sortimentu. Cena v tomto 
ohledu příjemně překvapí. 

Zarazilo nás uvedení „poctivý“ na obalu. Nejsme 
si jisti, zda zde nedochází ke klamání spotřebitele. 
Jogurt spíše jemnější, je zde patrný vyšší obsah 
tuku, avšak přijde nám příliš sladký a neoslovil 
nás ani zbytečně velkými kousky jahod. 

Velmi příjemně nás překvapily opravdu velké 
kousky jahod. Jedná se o jogurt jemné chuti, podíl 
cukru je přiměřený. Co nám ale trochu vadilo, byla 
konzistence. Jogurt je příliš řídký a jeden kelímek 
k svačině vás rozhodně nezasytí. 

Jsou zde patrné jogurtové hrudky, viditelné 
kousky jahod asi o velikosti 3 mm. Jogurt voní 
sladce a typickou vůní lesních jahod. Oceňu-
jeme velmi jemnou chuť, hrudky se příjemně 
rozplývají na jazyku.

Musíme ocenit velké kousky jahod, avšak platí, 
že jsou na úkor množství. Jogurt je na vkus 
některých ochutnávajících příliš sladký a podíl 
cukru skoro až přebíjí chuť jahod.  Nicméně 
poměr ceny a kvality je dobře vyvážen.  

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Název  Zott Jogobella 
zahradní a lesní jahoda

Výrobce  Zott, Neměcko
Obsah tuku min. 2,6 %
Cena za balení 11,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 7,92 Kč
Energie/100g 100 Kcal
Složení: mléko, 18 % ovocná 
složka (40 % jahody, cukr, jahodová 
šťáva z koncentrátu, barvicí koncentrát 
z červené řepy, aroma), cukr, mléčné 
bílkoviny, zahuštěné mléko, jogurtová 
kultura 

Název  Albert Quality 
Ovocný jogurt jahodový

Výrobce  Hollandia, Karlovy Vary
Obsah tuku min. 2,7 %
Cena za balení 5,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 3,93 Kč
Energie/100g 96 Kcal
Složení: mléko, 24 % jahodová 
složka (50 % jahody), mléčná 
bílkovina, jogurtová kultura, kultura 
Bifidobacterium, Lactobacillus  
 
 

Název  Selský jogurt jahoda 

Výrobce  Hollandia, Karlovy Vary
Obsah tuku min. 3,0 %
Cena za balení 16,90 Kč/200 g
Cena za 100 g 8,45 Kč
Energie/100g 92 Kcal
Složení: mléko, 18 % ovocná složka 
(55 % jahody), mléčná bílkovina, jogurtové 
kultury, kultura Bifidobacterium, 
Lactobacillus  
 
 

Název  Almighurt Fantasie 

Distributor  Ehrmann AG Německo
Obsah tuku min. 3,8 %
Cena za balení 14,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 9,93 Kč
Energie/100g 95 Kcal
Složení: jogurt jemný, voda, 
cukr, 5 % jahody, 2 % jahodová šťáva 
z koncentrátu, glukózo-fruktózový sirup, 
modif. škrob, pektin, guma guar, aroma, 
barviva 
 

Název  Clever Jogurt jahodový 

Výrobce Hollandia, Karlovy Vary
Obsah tuku min. 2,8 %
Cena za balení 6,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 4,60 Kč
Energie/100g 97 Kcal
Složení: mléko, 18 % ovocná 
složka (cukr, 38 % jahod), mléčná bílkovina, 
jogurtová kultura, kultura Bifidobacterium, 
Lactobacillus  
 
 

Název  Kunín jogurt s kousky 
jahod

Výrobce  Mlékárna Kunín
Obsah tuku min. 2,8 %
Cena za balení 9,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 6,60 Kč
Energie/100g 108 Kcal
Složení: mléko, 25 % jahodová 
složka (40 % jahody, 19,8 % jahodová 
šťáva), sušené odstředěné mléko, mléčná 
bílkovina, jogurtová kultura 
 
 

Po otevření viditelné velké kousky jahod. Chuť je 
jemná, lahodná, nicméně je z ní cítit jistá pachuť. 
Porota se netajila podezřením, že je jogurt 
nadměrně dobarvován a doslazován. Avizovaný 
podíl zahradních a lesních jahod nelze rozlišit. 

Na obalu je označení garance kvality. Kousky 
jahod jsou sice dostatečně velké, nicméně na 
pohled se zdá, že o přírodní barvu nejde ani 
omylem. Jogurt patří mezi nejsladší ze všech 
testovaných.

Už z vůně je patrné, že se bude jednat o kyselejší 
produkt. Bohužel tak moc, že chuť jahod potlaču-
je. Kousky jahod jsou navíc minimální. Na druhou 
stranu, jogurt rozhodně není přeslazený, což bylo 
často vytýkáno ostatním vzorkům. 

Jediný německý zástupce, který byl vybrán zá-
měrně pro srovnání chuti, disponuje nejvyšším 
obsahem tuku. Na obalu nás překvapilo mizivé 
procento jahod. Namísto ovoce najdeme spíše 
želatinu. Zřetelná nepříjemná pachuť. 

Tady jsme objevili opravdu málo kousků jahod, 
i když velkých. Problém je, že vám zachutná až cca 
každá třetí lžička, když v té chvíli na jahodu nara-
zíte. Patrná je velká podobnost se vzorkem Albert 
ovocný jogurt jahodový. Je však méně přibarvený.

Vzorek je viditelně řidší než ostatní, avšak 
jsou zde patrné kousky jahod. U jogurtu jsme 
zaznamenali mírně nahořklý „ocas“, ale tušíme 
zde záměr výrobce o co nejvíce přírodní chuť. 
Oceňujeme, že není přeslazený.  

7.

10.

8.

11.

9.

12.
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Když se dostanu k hovězímu ocásku, obvykle 
z něj stvořím polévku a maso si obereme. Je 
to moc dobré. Ačkoli si vzpomínám, že jsem 
kdysi měla gurmánský zážitek s oháňkou. To 
když si jeden pán od nás přivedl z Kolumbie 
ženu i s celou její rodinou, založili si restau-
raci a výborně tam vařili. Taky obsluha byla 
skvělá – krásné kolumbijské holky neuměly 
skoro vůbec česky, nikdy si nic nepsaly 
a vždycky přinesly bezchybně všechny 
objednávky. A to i v případě, že nás u stolu 

sedělo osm, chtěli jsme pár předkrmů, 
pak nějaká ta jídla, vyměnit přílohy a tohle 
s tímhle a tamto naopak bez onoho... Nevím, 
jak to dělaly. Všechno vždycky klaplo. 
A ta oháňka, ta byla božská. Pak ale 
všichni zmizeli, ještě jsem je jednou našla 
kousek od Mánesa, pak už ani tam ne... 

Amerika versus Evropa
Teď si tu čtu o oháňkách, jednu mám 
v lednici. Odborníci sice uvádějí, že 
má jít o volskou oháňku, já mám 
z býčka. To by snad neměl být takový 
hřích před tváří boha Delikatesa. 
Hledám, hledám nějaké návody. Tak jsem 
se dozvěděla, že z oháňky se připravuje 
kulinární orgie pro papeže. Ale jak tak 
zkoumám recept, je to na mě moc pře-
kombinované. Nejprve vaření, pak dušení, 
pak kdovíco ještě... To musí jít jinak. 
Jeden z časopisů tvrdí, že má recept 
naprosto zaručeně typický pro Latinskou 

Ameriku. Druhý zase kuchtí dušenou 
oháňku s jedinečnou českou chutí a bram-
borovou kaší. A přitom základní přípra-
va masa je v obou případech prakticky 
stejná. Až na ty chilli papričky. A protože 
moc ráda vzpomínám na kolumbijské 
přílohy, tedy černé fazole a rýži,... pro 
jednou oželím tu bramborovou kaši. 

Skoro černé fazole
Při tomhle rozhodnutí jsem ještě netušila, 
že nakonec bude na celém vaření největším 
dobrodružstvím shánění černých fazolí. 
A dopadlo špatně. Ač jsem lítala do všech 
možných supermarketů i speciálních 
obchůdků, prostě jsem je nenašla. Spousta 
z vás si teď určitě říká – proč nezašla k nám? 
Protože opravdu nevím, kde se dají koupit. 
Všechny mexické koutky zklamaly. Tak jsem 
tedy mexicky upravila ty nejtmavší červené, 
které se mi podařilo dostat. Není to úplně 
ono, ale průšvih vypadá rozhodně jinak. 

Připravila Michaela Matuštíková, foto shutterstock, archiv autorky

Tak jsem nedávno četla, 
že úprava volské oháňky 
je vysoká škola gastronomie. 
A to právě ve chvíli, kdy jsem 
jednu oháňku nakrájela 
na kusy a schovala na polévku. 
No, není to výzva?

Býčí oháňka podlehne 
po třech hodinách
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Potřebujeme:
  1 hovězí oháňku    2 mrkve    1 petržel  
  1/4 celeru    cibuli podle chuti    1/2 palice 

česneku    1 chilli papričku (nebo víc podle 
chuti)    0,5 l hovězího vývaru (nemusí být)  
  300 g špeku    250 g rýže nejlépe divoké  
  2 lžíce oleje    250 g černých fazolí (nebo 

takových, které seženete)    oregano    sůl  
  pepř

Postup

Fazole namočíme do vody, na noc nebo 
alespoň na pár hodin. Pak je bez soli 
uvaříme. Musí být měkké, ale nesmí se 
rozpadnout. Trvá to několik hodin, podle 
doby namáčení, a nejlepší je ochutnávat. 
Zeleninu očistíme, cibuli oloupeme a vše 
nakrájíme na kostičky. Také špek nakrájíme 
na kostičky, ale rozdělíme jej na poloviny. 
Jedna patří pod maso, druhá do fazolí. Čes-
nek oloupeme a nasekáme. 
Maso rozdělíme na špalíčky. Půlku špeku 
rozškvaříme v kastrolu nebo pekáčku. 
Osmahneme na něm osolené a opepřené 
kusy oháňky, pak je dáme stranou. Na špek 
nasypeme zeleninu, cibuli a česnek a dobře 
osmahneme, až jsou kraje do hněda. Pak při-
dáme maso, podlijeme, přiklopíme poklicí 
a dusíme. V troubě nebo na plotně. Dlouho, 
tři hodiny určitě.
Podlít můžeme vývarem, nebo vodou, ale 
nedoporučuji bujón z kostky. Před dokonče-
ním můžeme přidat sklenku červeného vína, 
nebo černého piva. 
Druhou polovinu slaniny také rozškvaříme 
v kastrolu, přidáme uvařené fazole, osolíme, 
okořeníme oreganem a důkladně prohřejeme. 

V hrnci přivedeme k varu cca 1 litr vody, 
osolíme, přidáme 2 lžíce oleje a vsypeme 

propláchnutou rýži. Vaříme cca 15 až 20 mi-
nut, scedíme a můžeme podávat.

dobrodružství v kuchyni

Dušená oháňka podle Kolumbijců, 
s rýží a fazolemi

Paradox oháňky
Vzhůru na univerzitu gastronomie. Mám 
dusit jen ty větší kusy a ty tenké si přece 
jen nechat na polévku? Ale co, ochut-
náme i ty slabé. Když nic jiného, dodají 
dušení chuť a sílu. Paradoxem hovězího 
ocasu je fakt, že silné části se dělí velmi 
snadno. U těch tenčích ne a ne najít 
předěl mezi obratli. Až muselo dojít 
na špalek a sekeru. Ovšem i po dokonané 
úpravě, když bylo jídlo správně dušené, 
se velké obratle snadno oddělily, malé 
stále houževnatě držely pospolu. 
Oháňku je dobré dusit dlouho a pomalu, 
takže když večer zapomenete namočit 
fazole, vůbec nevadí. Namočíte je na začátku 
vaření a pak pomalu uvaříte, zatímco dusíte 

maso. A dusí se opravdu dlouho, při mírné 
teplotě. Jestli ve Vatikánu používají opravdu 
volské ocasy, které budou asi tužší než 
můj z mladého býka, začínám chápat, proč 
chvíli vaří, chvíli dusí. Alespoň mají změnu.
Což místo oleje použít iberijský špek? Zní 
to dobře. A taky to dobře chutná. 
Jaképak koření by mohli používat Jihoame-
ričané? Trochu pepře? Bobkový list? Česká 
verze navrhuje rozmarýn, ale mně se do něj 
nechce, stejně jako do rajského protla-
ku. Naopak vítám tu pálivou papričku.
Ve finále zjišťuji já i všichni strávní-
ci, že tahle sestava koření úplně stačí 
a krásně podpoří neuvěřitelnou chuť 
masa. Jestli jsem si dodnes myslela, 
že dušené hovězí je nejlepší z krku, teď 

vím, že královnou je oháňka. Spousta 
kolagenu a krátká svalová vlákna dělají 
z hovězího ocásku lepkavou delikatesu. 
A ještě k těm strávníkům – k jedné oháňce 
víc než dva nepouštějte. Nezbylo by na vás. 

Na diplomku je to málo
Absolvovali jste se mnou? Že bychom 
teď byli spolužáci. 
Jídlo to sice bylo vynikající, ale nevím, 
proč právě tohle by měla být vysoká škola. 
Chápu a vyznávám kult pomalého dušení 
a vaření, návrat k jednoduchým surovinám, 
nejlépe původním domácím, ale ke zkouš-
ce z psychologie nebo parazitologie má 
opravdu hodně daleko. To taková příprava 
domácího tvarohu... Ale o tom příště. 

2)1)

3)
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co byste měli vědět o rybím mase
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Podle statistik se v loňském roce meziroč-
ní prodej cideru v ČR ztrojnásobil. V čem 
vidíte hlavní příčinu? 
Český trh se ciderem není pořád uspokojivě 
nasycen, přichází mnoho nových hráčů a trh 
se teprve plní. Je lehké ztrojnásobit něco, 

co tu před třemi lety ještě nebylo. I my již 
tři roky po sobě významně rosteme, letos 
jsme opět poskočili. O rostoucí popularitě 
tohoto segmentu svědčí i to, že se na letošní 
ochutnávce ciderů představilo již přes 50 vý-
robců. Řada z nich se zatím rekrutovala z řad 
domácích nadšenců, ale za pár let půjdou 
na trh třeba i oni. Cider se letos zároveň 
poprvé objevil jako kategorie na Meziná-
rodním pivním festivalu, což od zpravidla 
konzervativních pivovarníků vnímáme jako 
oficiální přijetí do jejich řad a uznání nezpo-
chybnitelného místa cideru na českém trhu. 

Přeci jen jsou ale cidery v porovnání 
s pivem pouze okrajovou záležitostí. Jak 
jsme na tom se spotřebou cideru ve srov-
nání s jinými zeměmi? 
U nás celý segment teprve startuje, myslím, 
že do deseti let budou proporce trochu jiné. 
Cider se zřejmě nevytáhne na úroveň piva, 
ale mohl by mít větší zastoupení. V jiných 
zemích záleží většinou na tradici. Ve Španěl-
sku, Anglii, Francii či skandinávských zemích 
je spotřeba na úplně jiné úrovni. V Čechách 
je zájem o cider srážen hlavně uměle drže-

nou nízkou cenou piva. Jakmile se u nás 
pivo dostane cenově na evropský průměr, 
člověk si rozmyslí, jestli si dá pivo, nebo 
cider. Zatím je pivo stále nejlevnější nápoj 
v restauraci a tomu lze těžko konkurovat.

Kdo patří mezi hlavní konzumenty cideru? 
Je to především mladá generace a zejmé-
na ženy, jak by se asi logicky nabízelo? 
Cider si skutečně objednává především 
mladší generace, ale rozhodně ne jen ženy. 
Dnes už je točený cider velmi častým jevem, 
takže bych neřekl, že je méně „spole-
čenským“ pitím než třeba pivo. My sami 
například přes léto pravidelně spouštíme 
půjčovnu sudů s pípami. Ale čeští zákazníci 
jsou velmi konzervativní. Nikdo většinou 
moc nepřemýšlí, co si dá večer s přáteli 
v hospodě, a automaticky objednává pivo. 
Jen ten, kdo pivo nepije, hledá alternativu.

Pamatuje na cider česká legislativa? Jaký 
by měl podle českých předpisů být? 
Předpisy jsou oproti zemím jako Anglie nebo 
Francie vymezeny jen velmi vágně. Cider je 
především zakotven jako alkoholický nápoj 

donedávna v českých 
obchodech a pohostinstvích 
prakticky neznámý, dnes se 
zavedené značky předhánějí 
v představování nových 
příchutí. Řeč je o cideru, který 
u nás zažívá raketový vzestup. 
„Průmyslově vyráběné cidery 
však nemají těmi s řemeslnými 
pranic společného,“ tvrdí 
Ondřej Frunc, jeden ze 
zakladatelů firmy F. H. Prager, 
která patří na českém trhu 
k ciderovým průkopníkům.

Naše cidery jsou z jablek, 
 průmyslové z prášku

Připravila Kateřina Kmecová, foto archiv firmy, shutterstock
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s obsahem alkoholu o objemu 2,5 až 9 %, 
vyráběný především kvašením jablečné 
šťávy nebo koncentrátu. V České republice 
do cideru můžete přidávat cukr i umělá 
aromata, ale rádi bychom do budoucna 
lobbovali za změnu směrem k ochra-
ně kvality a přírodní podstaty nápoje, 
stejně jako je to dnes například u vína. 

Cidery na našem trhu lze rozdělit podle 
jasné linie. Jsou zde nápoje průmyslové, 
které mají ve svém portfoliu velké pivova-
ry, a pak řemeslné od menších výrobců. 
Jaký je mezi nimi hlavní rozdíl? 
Největším rozdílem je, že řemeslné cidery 
jsou jen a pouze z jablek. Je to v pod-
statě vinařina a výrobce hledá ideální 
odrůdy a kvasinky pro nejlepší možnou 
chuť. Průmyslové cidery se vyrábějí 
tak, že si pivovar nechá u dodavatele 
namíchat mix z cukru, jablečného kon-
centrátu a aromat a ten naředí vodou 
a přidá do něj bublinky. Je to vlastně 
post mix, stejně jako třeba Coca Cola.

Narážíte na problém, že laici váš cider 
někdy neocení, neboť jsou zvyklí právě 
na chuť nápojů průmyslových? 
Každý má jinou chuť, my nikoho nenutíme, 
aby mu náš cider chutnal. Ale to, že nám 
syntetické cidery trochu ničí představu 
o tom, co je cider, je bohužel pravda.

Dá se cider vyrobit z jakýchkoli jablek, 
která jsou běžně k sehnání?  
Rozhodně ne. Z nových italských odrůd 
vám po vykvašení nezbyde žádná chuť. 
Takže do velkých řetězců pro jablka 
na dobrý cider nechoďte. Musejí se vybí-
rat odrůdy se silnou škálou chutí – hořké, 
kyselé, kořeněné a tak dále, aby chuť 
a aroma byly podle vašich představ. 
Většinou se jedná o staré lokální odrůdy. 

Na kvalitu řemeslného cideru má 
vliv celá řada faktorů jako velikost 
a kvalita sklizně, které vy jako pro-
ducenti nemůžete vždy zcela ovlivnit. 
Jak se snažíte udržovat standardní 
úroveň výrobků? 
Kvasinky, teplota kvašení, délka, přetá-
čení, sklepní hospodaření, to všechno 
má vliv. Procesy můžeme kontrolovat 
docela dobře, ale protože vyrábíme 
cidery různého odrůdového složení, liší 
se i jejich chuťové vlastnosti. K měření 
kvality nám pomáhají laboratorní analýzy 
a velmi pečlivé sklepní hospodářství. Vše 
je tedy přesně měřeno a hodnoceno.

Podle čeho by se měl spotřebitel při 
nákupu cideru rozhodovat? 
Především podle chuti a složení. A také 
sympatií k dané značce.

Kromě ciderů vyrábíte také limonády. 
Pod tímto slovem si řada z nás předsta-
ví obarvené, přeslazené nápoje, které 
se zdravým životním stylem nemají nic 
společného… Jak k jejich výrobě přistu-
pujete vy? 
Naše limonády jsou přírodními pro-
dukty bez cukru, barviv a dalšího 
dochucování. Sladíme pouze jablečným 
moštem. Vše začíná výluhem z bylin, 
tedy šípku, zázvoru nebo anýzu, pak se 
limonáda vaří a přidává se mošt. Li-
monády jsou tedy vhodné i pro děti. 

Kde berete inspiraci pro limonádové pří-
chutě? Anýzová je prý jediná svého druhu 
na světě…
Hledám originální, nové přírodní chutě, 
které mě osobně baví a které na sobě 
vzájemně neparazitují. Kdo rád experi-
mentuje, léto je ideální příležitostí pro 
kombinace limonád i s něčím ostřejším. 

Rudá Ema – Kombinace vodky 
a sladko-kyselé šípkové limonády vás 
povzbudí a zaručí, že léto protančíte 
svěží a energičtí. Šípek má totiž vysoký 
obsah vitaminů C a A. Máte-li pití radši 
ostřejší, přidejte šípkové limonády 
méně, aby vynikl říz vodky. Pokud 
naopak nechcete, aby vám Rudá Ema 
stoupla do hlavy příliš rychle, namí-
chejte ji s větším poměrem limonády.

Zvíře – V létě si můžete troufnout 
na tento stejnojmenný drink z ab-
sinthu a anýzové limonády.  Léko-
řicový nádech limonády podpoří 
bylinnou povahu absinthu a vytváří 
na jazyku kombinaci chutí, která 
vám dá pořádný kopanec vpřed.

Zmatená – Maté s marockou 
mátou vás osvěží a díky přírodní složce 
kofeinu z čaje yerba i nabudí. V kom-
binaci s whisky je ideálním večerním 
drinkem, díky kterému se budete bavit 
až do rána bez jediného zívnutí. Jen 
pozor, abyste to s drinkem nepřehna-
li – vaše energie by pak na ostatní 
mohla působit až trošku zmateně.

Zázvorová – Necítíte se ve své 
kůži? Sáhněte po Zázvorové, která 
vás vzpruží dřív, než si vůbec stihnete 
postěžovat. Štiplavá chuť zázvoro-
vé limonády s hutným rumem je 
tu pro všechny, kdo nechtějí pro-
sedět bujarý letní večer v koutě.

KOKTEJLy Z LimONád

Ondřej Frunc (na snímku vlevo) patří na domácím trhu k ciderovým průkopníkům
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Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

Nad Libanonem stále krouží válka. Když ale přistanete v bejrútu, 
přesvědčíte se, že tu místní i přesto žijí naplno. V ulicích to tepe, 
všude se staví a centrum hlavního města s krásnou večerní 
promenádou po pláži vás uchvátí. i když jsme to původně 
netušili, náš výlet do této rozporuplné země se stal jedním velkým 
gastronomickým zážitkem. Libanonská kuchyně patří mezi špičky 
a na místě zjistíte, proč tomu tak je. Kromě skvěle připraveného 
masa, nebo salátů, má stolování ve skupince v této zemi své 
výhody. Všichni od všech ochutnávají.

Libanonci jsou 
 mistři ve stolování

www.svetpotravin.cz40
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„Poletíme do Libanonu, jsou tam levné 
letenky a krásná příroda,“ rozhodlo se 
na jednom z večírků. Od té doby uplynulo 
pár měsíců, než se ustálila skupinka, která 
se rozhodla návštěvu do této pro nás trochu 
vzdálené a nepoznané země podstoupit. Li-
banon ležící na Blízkém Východě při východ-
ním pobřeží Středozemního moře, nalepený 
na hranice se Sýrií a Izraelem, je neustále 
střežený vojáky. Když jsme si studovali reálie 
této země, abychom věděli, do čeho jedeme, 
zaujal nás hlavně počet náboženství. 
Kromě asi pěti legálně uznaných muslim-
ských skupin žijí v Libanonu také ve větším 
zastoupení křesťané. Ti se rozdělují do 
jedenácti skupin - některé jsou ortodox-
ní, jiné zase protestantské. A ve městě 
nechybí ani židovská komunita. Další 
jsou Maronité a Drúzové. Jejich hlavní 
myšlenkou je, že společnost je rozdělena 
na moudré a nevědomé a na vzdělání mají 
tudíž nárok pouze ti prvně jmenovaní.
Od cesty do Libanonu nás zrazovalo mnoho 
přátel. Říkali jsme si ale, že cestovatelé jsou 
z této země nadšení, stejně tak jsme získali 
velmi kladné reference z našeho blízké-
ho okolí. Jediné místo, kterému je lepší 
se vyhnout, je východní část údolí Bikaá 
na hranicích se Sýrií. Odehrávají se tam boje 
mezi libanonskou armádou a jednotkami 
Hizballáhu a nejrůznějšími džihádistickými 
skupinami. Tam jsme se ale nechystali. 

Bejrút nepopsatelně voní
V hlavním městě Libanonu Bejrútu, nasy-
ceném zvláštními vůněmi, je velmi živo. 
Do roku 1975 bylo město prosperujícím 
přístavem, kterému se přezdívalo „Paříž Blíz-
kého Východu“ díky rozvinutému obchodu 

a turismu. Když ale začnete nahlížet 
hlouběji do útrob 

této metropo-

le, zjistíte, že jsou na každém rohu vidět 
následky občanské války právě z poloviny 
sedmdesátých let. V té době se obyvatelé 
rozdělili na křestany žijící na východě a mus-
limy obývající západní část města. Přestože 
byl mír mezi těmito skupinami ujednán 
v roce 1991, některá místa dodnes působí 
ochromeně a smutně. Město bylo během 
konfliktu poničeno a na stopy této destruk-
tivní války narážíte na každém kroku. 
Momentálně není ve finančních možnostech 
postavit tuto metropoli zcela na nohy kromě 
samotného centra, kde se to trochu daří. 

Místní kuchyně nemá konkurenci
V Bejrútu jsme se ubytovali v apartmá-
nu hotelu, který byl postavený zhruba 
v sedmdesátých letech a od té doby tady 

správce možná utáhl kapající kohou-
tek a pokojské 

pravidelně měnily povlečení. Jakmile 
jsme se zabydleli, zapůjčeným vozem 
jsme vyráželi do nejrůznějších směrů, 
za památkami, přírodou, ale také za ku-
linářskými zážitky. Řízení v Libanonu je 
zážitek. Pokud se nedržíte pravidla „starám 
se jen o to, co se děje přede mnou, co je 
za mnou, mne nezajímá,“ končíte hned 
v prvních svodidlech. V Bejrútu je neuvěři-
telný provoz, kilometrové kolony, zmatek 
a občas se na silnici vyskytnou tak bizarní 
stroje s motorem, že si je musíte vyfotit.
Hned první den v hlavním městě jsme 
zjistili, že místní kuchyně dosahuje špič-
kových kvalit a nebyl pokrm, nad kterým 
bychom nežasli. Vždy jsme se těšili na oběd 
či večeři, protože libanonské stolování nám 
bylo velmi blízké. Každý u stolu si objed-
ná, na co má chuť, přinesou vám mnoho 
talířků, mističek a všichni od sebe ochut-
návají. Pokrmy kolují a zábava příjemně 

Hummus – pomazánku z cizrny umí Libanonci připravit přímo skvostně
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plyne. Hodně nás tyto okamžiky stmelily 
a je jasné, proč naše prababičky trvaly 
na tom, aby se rodina sešla alespoň 
jednou za den u stolu pohromadě.

Hummusu se tady nepřejíte
Libanonci umějí výborný hummus. Člověk 
by řekl, že se na této cizrnové pomazánce 
nedá nic zkazit, ale tak tomu úplně není. 
Kromě toho, že používají velmi chutné 
olivové oleje, nezapomenou přidat správné 
množství římského kmínu, sezamové 
pasty tahini, česneku a citronové šťávy. 
Našlehání je také velmi důležité. A když 
k tomu přidáte výbornou teplou pitu, 
na kterou si pastu mažete, je to dokonalé. 
K hummusu jsme si vždy objednávali salát 
zvaný tabbouleh. Jedla jsem ho poprvé 

v životě a byl výborný. Salát se skládá 
z rajčat, olivového oleje, limetky, salátové 
okurky, cibulky, římského kmínu a velkého 
množství petržele. Všechny ingredience se 
nasekají nadrobno, smíchají a hody mohou 
začít. V některých restauracích do tabbou-
leh dávali také kuskus. Každopádně je 
taboulleh zdravý a osvěžující, dá se jíst 
pouze s chlebem, jako příloha k masu nebo 
samotný. Občas se nám také stalo, že jsme 
nedokázali zjistit, co se pod daným názvem 
v jídelníčku skrývá. Na ulici v bistru nebo 
stánku si ukážete, to je jasné, ale v restau-
raci to možné není. Libanonci, především 
na venkově, anglicky moc neumějí a je to 
vážně někdy velké překvapení, co se pak 
před vámi objeví. Tak například v jedné 
malé hospůdce v městečku Barja jsme si 
objednali pokrm s názvem baba ghanouj, 
který nám byl posunky doporučen. V mi-
stičce nám pak na stole přistála výborná 
pasta z vařeného lilku a olivového oleje.
Libanonci používají rádi koření, takže 
jsme nedokázali odhalit, jaké další přísady 
tento pokrm skrýval, ale bylo to lahodné. 
To stejné se nám přihodilo, když jsme 
si zkusili objednat shish taouk. Přinesli 
nám voňavý špíz z kuřecího masa, které 
bylo velmi dobře ochucené a jemně 
ogrilované. Výborné byly také jehněčí 
klobásky, na které jsme narazili v jednom 
malém bistru v Tripolisu. Často jsme si 
také pochutnávali na vařených taštičkách 
z mouky, do kterých dávají Libanonci, co 
je napadne. Dají se naplnit jakýmkoliv 
masem, někde přidají i piniové oříšky, 
jinde zase cibuli, sýr či nakyslý špenát. 

Mátový čaj k dezertu
Při zkoumání složení jednotlivých pokrmů 
jsme si udělali závěr, že Libanonci velmi 
často používají zeleninu. V pokrmech na-
jdete lilky, cukety, olivy, papriky, okurky, 

fazole. Oblíbená je tu také okra, což je 
hranatý zelený lusk. Pro podpoření chuti 
pak nechybí pistácie, mandle, lískové, 
piniové a vlašské ořechy, arašídy anebo 
sezamová semínka, která přidávají nejen 
do salátů, dezertů, ale i k pečenému 
masu. Pro konečné dochucení jídel hojně 
využívají petržel, koriandr, česnek, mátu.
Hostina nám většinou trvala několik 
hodin, tedy když jsme zrovna nikam 
nespěchali, nepřejížděli pozdě v noci, 
nebo jsme nebyli přejedení ještě z před-
chozího hodování. Když jsou pak všech-
ny talířky prázdné, pozorní libanonští 
číšníci vám nabídnou decentní zákusek 
a černý nebo mátový čaj, který je dobrý 
na trávení. S oblibou jsme si dávali 
také pravou arabskou kávu s karda-
momem v džezvě (konvička speciálně 
navržená pro přípravu kávy, má kónický 
tvar s dlouhým, rovným držadlem).

Před památkami se tají dech
Při putování touto zemí jsme zažívali nejen 
gastronomické, ale i kulturní zážitky. Viděli 
jsme skvostné památky, nádherné scené-
rie, cedrové lesy. Turisté se často vydávají 
kousek za Bejrút k Holubím skalám, které 
mají krásné tvary a zvláštní podoby. Ná-
vštěvník Libanonu by si neměl nechat ujít 
terasy se zachovalými pozůstatky chrámů 
z dob římského stavitelství, které se 
nacházejí ve městě Baalbek. Velmi hezké 
a komorní je také město Byblos, založené 
před osmi, ale možná i deseti tisícovkami 
let. Historici mají za to, že jde o nejstarší 
dochované město založené Féničany, 
dokonce starší než legendární Troja. 
Když jsme pak viděli krásné majestátní 
cedry v Bšaré, mohli jsme odletět domů.
Snad se obavy z dalších válek nenaplní 
a svět se umoudří. Libanoncům by se 
určitě hodně ulevilo. A nejen jim. 

Masové karbanátky plněné piniovými oříšky

Mnoho mističek, talířků s různými pokrmy. Takové je libanonské stolování

•  v zemi žije 3 milióny obyvatel, 
polovina z nich má domov v Bejrútu

•  na území dnešního Libanonu žili 
v dávných dobách Féničané, proslulí 
obchodníci

•  země byla až do roku 1943 pod 
správou Francie, proto se tady 
můžete domluvit francouzsky 

•  kvůli občanské válce v letech 1975 až 
1990 se Libanon značně zadlužil

•  mezi památky UNESCO v Libanonu 
patří Byblos - údajně nejstarší 
město na světě a Baalbek - jeden 
z nejzachovalejších antických areálů 
na světě

•  národním stromem je cedr, který je 
symbolem na státní vlajce

LibANON – ZEMě CEDRŮ
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Radku, jak vypadá Vaše stravování při 
výstupu do hor? Kolik kilogramů jídla si 
s sebou nesete?
Na cestách se nebráním poznávání místní 
gastronomie. I v méně civilizovaných 
místech nemám problém zajít s místní-
mi do jakékoli vývařovny, abych poznal 
tradiční kuchyň. Pokud jde o stravu 

na expedicích, v základním táboře máme 
s sebou vždy místního kuchaře, který se 
o nás stará a jsme v pravém slova smyslu 
„sáhibové“. Základ stravy tvoří místní 
suroviny, ale na přilepšenou si s sebou 
z Evropy vozíme delikatesní ingredience. 
Do toho spadá i jedno pivko po obědě nebo 
ráno panák slivovice na vypálení červa.

Máte konkrétní pochutiny, kterými si udr-
žujete na expedicích fyzickou kondici? 
Během dne jsme odkázáni na podobnou 
stravu jako například cyklisté na Tour de 
France. Živíme se gely, tyčinkami a čokolá-
dou. Poslední roky jsem se naučil ve výšce 
používat i proteinové nápoje. Stravování 
ve výškových táborech nad základním 

Připravila Klára Chábová, foto archiv Radka Jaroše

Smažák 
na osmitisícovce? 
Proč ne...
Radek Jaroš patří mezi nejlepší horolezce 
na světě. Je také prvním Čechem, který 
vystoupil na všech čtrnáct světových 
osmitisícovek bez použití kyslíku. 
Vysokohorské nosiče zásadně nepoužívá 
a na své výpravy si najímá pouze 
nepálské nebo pákistánské kuchaře. 
Když jsem mu posílala žádost 
o rozhovor, nacházel se 
zrovna na soustředění 
v Toskánsku, 
mezitím se 
stihl přemístit 
do Ameriky, zpátky 
do Čech, aby pak 
odcestoval na pár dní 
na dovolenou do teplých 
krajů. Zkrátka Radek Jaroš je 
stále na cestách a hory jsou pro něj 
životní vášní.
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táborem se nedá nazvat vařením. Večer je 
člověk schopen na malém plynovém vařiči 
přichystat maximálně instantní polévku 
a k snídani ovesnou nebo krupičnou kaši. 
Stravování ve výšce je navíc limitováno 
nejenom nízkým bodem varu, ale i váhou 
a množstvím potravy, které je člověk scho-
pen vlastními silami vynést. Během svých 
výstupů jsem totiž nikdy nevyužíval kyslíko-
vé přístroje ani pomoc výškových nosičů.

Horolezcům vaří často šerpové. Kolikrát 
denně se stravujete a co Vám připravují?
Šerpové jsou etnikum, které se proslavilo 
díky svým genetickým dispozicím jako 
výškoví nosiči, a ty jsem, jak již bylo uvedeno 
výše, nikdy nevyužíval. Do základního tábora 
si najímám nepálské a případně pákistán-

ské kuchaře. Naučili se připravit „knedlo, 
zelo, jaka“, „smažák“ a dokonce i housko-
vé knedlíky. Ale i tak kvůli katabolismu, 
kdy tělo neumí v extrémních podmínkách 
a nadmořské výšce zpracovávat potravu, 
kterou mu dodáme, ztrácím během expe-
dice ve vysokých horách dva až jedenáct 
kilogramů. Při mé poslední expedici na K2 
v roce 2014 byl s námi můj kamarád Martin 
Havlena, který si vzal na starosti kuchyň. 
Díky svým schopnostem proměnil expe-
dici v gastronomické hody a byla to první 
výprava, kde jsem naopak kilo přibral.

Jaké jídlo si po návratu do Čech z Vašich 
cest dáte jako první?
Nejčastěji si objednám pečenou kachnu 
s knedlíkem a zelím a samozřejmě pivo. 

Ovšem byly i hladové expedice, kdy 
jsem snil o vlašáku a bílém rohlíku.  
Pečivo a chleba v našem pojetí v pod-
statě nikde na světě nenajdete. 

Vaříte, nebo jste spíše v roli strávníka?
Určitě preferuji roli strávníka, ale pokud je 
třeba, umím se o sebe postarat ať už díky 
vojně, kde jsem si rok a půl sám připravoval 
jídlo, anebo díky horolezeckému životu, který 
člověka naučí samostatnosti. Je pravda, 
že i když vařit umím, tak rozhodně nejde 
o můj koníček a oblíbenou činnost. Doma 
si s mojí přítelkyní obzvlášť vychutnáváme 
snídaně, kdy nejsem líný zaběhnout pro 
čerstvé pečivo a na slunné terase hodovat.

Máte nějakou svou specialitu či vy-
broušený recept, který Vás mezi přáteli 
proslavil?
Na vojně jsem si vařil podle receptů babič-
ky v podstatě cokoli. Z domácích produktů 
jsem nikdy nebyl líný uvařit si třeba kula-
jdu, zaliťačku či koprovku, jak se tato dob-
rota v různých částech naší vlasti nazývá. 
Miluji špagety a v současnosti je mojí 
nejsilnější zbraní grilování masa na ote-
vřeném ohni doma v krbu. Přiznám se 
ale, že si sám netroufám na hovězí maso 
a kvalitní biftek. Na ně rád vyrazím do re-
staurace, kde vím, že je stoprocentně umí.

Jste náročný strávník?
Rozhodně si rád užívám dobrá jídla, 
ale na druhou stranu dokážu sníst 
vše, co je mi předloženo, čímž samo-
zřejmě nemyslím špatně přichystané 
jídlo v restauraci. Z domova jsem byl 
naučen dojídat a neofrňovat nos.

V Himalájích na Dhaulagiri Radek na Gasherbrum – jedenáctém nejvyšším vrcholu naší planety

Slavný horolezec má své obdivovatele i mezi dětmi
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Radku, když zrovna nelezete po osmitisí-
covkách, jak trávíte svůj čas? 
Vlastní lezení po horách je pouze ta 
část ledovce, která vyčnívá nad mořem. 
Oněch devět desetin, které jsou pod 
vodou, je vlastní práce a činnost. Tu je 
třeba vykonat, aby k lezení docházelo. 
V mém případě jde například o psaní, 
vydávání a distribuci knih, filmů a ka-
lendářů a oblečení, které jsou potom 
k dostání na mém e-shopu. Další náplní 
jsou přednášky, ať už pro veřejnost, 
nebo pro firemní klientelu. Nesmí 
chybět ani trénink a sport. Z vytrva-
lostních sportů je to především silniční 
a horská cyklistika a v zimě běžky.

Máte rád hory v létě a turistiku?
Mám rád hory v jakémkoli ročním období, 
ale pokud jde o turistiku, užiji si jí dost 
během expedic, a proto ji moc nevyhledávám.

Jaké máte další plány? Existuje ještě 
nějaká meta, které byste chtěl jako horo-
lezec dosáhnout?
Zdolali jsme nejvyšší severoamerický 
vrchol Denali na Aljašce, dříve známý 
jako Mt. McKinley. Na podzim bych rád 
dojel na kole z Nového Města na Moravě 
pod Elbrus, nejvyšší horu Evropy. To 
vše je začátek mé cesty za Korunou 
Světa, nejvyššími vrcholy všech svě-
tadílů, které bych chtěl zdolat.

Jezdíte na firemní besedy, kde vystupu-
jete jako host. Na co se Vás posluchači 
nejčastěji ptají a jakým končíte krédem? 
Svého času byla nejčastější otázka, jak 
tam chodím na záchod. Musím s potě-
šením konstatovat, že v současné době 
jsou už otázky mnohem sofistikovanější, 
přestože na přednášky mezi příznivce 
horolezectví jezdím stále velmi často. 
Zatímco na začátku přednášky je to 
myšlenka: kde je vůle, tam je cesta, 
sdělení na konci je: splněný sen zna-
mená nový začátek. To jsou současně 
motta, která vepisuji do svých knih 
Hory shora, Hory shora II, K2-posled-
ní klenot mé koruny Himálaje. 

Taky 
se tam 
vidíte?

www.dovolena.cz
800 600 600

 INZERCE

KdO Je RADEK JAROŠ
Narodil se v Novém městě na Moravě. Je profesionálním horolezcem, fo-
tografem, držitelem Koruny Himálaje. Má dceru Andreu a syna Ondřeje. 
Stal se patnáctým horolezcem na světě a prvním Čechem, který vystou-
pil na všech čtrnáct světových osmitisícovek bez použití kyslíku. Své vy-
sokohorské dobrodružství započal neúspěšným pokusem o zdolání Mt. 
Everestu v roce 1994. Kouzlu nejvyšších hor však podlehl a při své druhé 
výpravě do Himaláje v roce 1998 se mu podařilo vrcholu Mt. Everestu do-
sáhnout. Začátkem června zdolal nejvyšší severoamerický vrchol Denali.
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Nikdy jsem toho v kuchyni moc nepředved-
la. Ani jako malá. Zatímco to moje kama-
rádky třeba už v devíti letech zkoušely, mě 
plotna zajímala, až když na ní bylo něco ho-
tového. V každém případě – teď mám doma 
dva chlapy a vařit prostě musím. Občas je 
to velká řehole, jindy velká zábava. Nicmé-
ně, jde hlavně o snahu a výsledek. A pro-
tože si říkám, že je důležité vařit s láskou 
a chutí, netrápí mne, když se něco úplně 
nepovede podle představ. Přípravy sushi 
jsem se nebála, protože jsem věděla, že 

na to nebudu úplně sama, a hlavně, že naši 
pozvaní sousedé jsou velmi tolerantní. Takže 
kdyby to nedopadlo, vystačíme si s chlebíč-
ky, které jsem měla jako záložní variantu.

Příprava pod dohledem
Je tu léto a s ním přichází čas na pose-
zení s přáteli na zahradě u dobrého jídla 
a pití. Rozhodli jsme se proto s mým 
partnerem, že zahájíme grilovací sezonu 
v našem pavlačovém čtyřpatrovém domě 
z třicátých let. Pozvat milé sousedy je 

Sushi musíte přijít na chuť. To je pravda. Většinou je to pak 
ale láska na celý život. mně trvalo pár let, než jsem zjistila, 
jak skvělá je atmosféra a kultura stolování s mističkami 
a hůlkami při konzumaci těchto rozmanitých rolek. Říkala 
jsem si, že by bylo fajn to zkusit a připravit večeři pro přátele 
s ochutnávkou japonské delikatesy. byla to pro mne velká 
výzva, ale odhodlala jsem se, že nebudu strkat hlavu do písku 
a postavím se tomuto úkolu čelem. A tak začaly velké 
přípravy, protože zahradní párty se nazadržitelně blížila.

Jarní sushi párty 
(a přítel na telefonu)
Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková

NA cO Si PŘi PŘÍPRAVě dáT POZOR
•  Na začátku si pohlídejte poměr mezi 

vodou a rýží, která se nesmí spálit.

•  Pokud budete dávat do sushi lososa 
nebo tuňáka, musejí být ryby čerstvé, 
koupené ten den.

•  Důležité je použít kvalitní sojovou 
omáčku na máčení sushi špalíčků.

•  Na bambusový ubrousek, na kterém 
balíte sushi, si dejte igelitový sáček, abyste 
podložku mohli ještě někdy použít.
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vlastně jednoduché, stačí jen sladit termín 
a nadhodit menu. Kdybych měla opékat 
buřty nad ohněm nebo otáčet maso 
na roštu, tak by mě to nechávalo chlad-
nou. Tohle je ale jiný level, zvláště pak, 
když se to články o přípravě sushi všude 
jen hemží. A nechybí důrazná varování, 
na co všechno je potřeba dát si pozor. 
Proč jsem zvolila právě tento exotický 
pokrm? Protože je zajímavý, s hlubokou tra-
dicí, do přípravy se může zapojit více osob 
a vznikne pak milý rituál. Povídá se, popíjí 
švestkový likér choya a u toho se do řasy balí 
rýže a všechny další suroviny. Pak se hosté 
posadí ke krásným porcelánovým mističkám 
a společně se hoduje. Představa idylická. Ale 
co s tím? Naštěstí mám za zády svého přítele 
Davida. On umí sushi připravit výborně. 

Změna plánu a to zvládnu
Takže, je tu náš „párty den“, je tu také hustá 
atmosféra a není tu David. Zádrhel číslo 
jedna. To už zvládlo tolik žen, konejším se, 
zvládnu to také. Nejdřív musím nakoupit 
ty správné ingredience, uvařit rýži a pak 
už mi třeba někdo přijde na pomoc. 
Co jsem si nastudovala jako první, bylo, 
že sushi neuděláte bez rýže určené právě 
pro toto jídlo (koupila jsem na doporučení 
jasmínovou kulatozrnnou). Rýže určená 
pro přípravu sushi obsahuje více škrobu, 
což je pak důležitý stmelovací prvek při 
jejím balení do řasy. Kromě této základní 

ingredience jsem pořídila řasu wakame, 
salátovou okurku, mrkev, avokádo, syro-
vého lososa, rýžový ocet, pastu wasabi, 
kvalitní sojovou omáčku a kandovaný 
zázvor. Dále je nezbytný hnědý cukr a sůl.
Vybalila jsem to všechno z nákupní 
tašky a seděla na židli s pusou doko-
řán. Z téhle hromady že mají být chutné 
roury, na kterých si asi tak za tři hodiny 
chtějí pochutnat naši přátelé? 
S.O.S. volám Davidovi. Dostala jsem sice 
pár pokynů, ale nevím, jestli jsem z nich 
v tu chvíli byla moudrá. Jak že mám 
ksakru uvařit tu rýži? Ten úplně největší 
základ. První problém přišel záhy. Nepo-
chopila jsem pro spoustu hospodyněk 
asi jednoznačnou a jednoduchou infor-
maci o poměru voda/rýže. No, a co jsem 
měla dělat? Zavolat. A tak jsem opět 
volala, pro jistotu asi ještě čtyřikrát.

Rýže musí být perfektní
Na párty bylo pozváno deset dospělých. 
Takže jsem si přichystala papiňák (největ-
ší naše nádoba), do něj nasypala sedm 
hrnků rýže a propírala ji tak dlouho, dokud 
nebyla voda úplně čirá. Rýži jsem pak 
zalila potřebným množstvím vody (asi 10 
hrnků). Přidala jsem jednu špetku soli a dvě 
cukru. A rýže se začala vařit. Partner mě 
varoval, ať rýži hlídám, aby se nespálila.
Zprvu běžel plamen na plné obrátky, když 
rýže začala probublávat, ubrala jsem 
plyn. Do toho mi zazvonil telefon. A můj 
syn Eliáš se ocitl na schůdkách k po-
steli. S telefonem na uchu jsem rychle 
synka chytila do náručí. A najednou jsem 
ucítila divný zápach. Rýže! Naštěstí jsem 
ji odstavila ještě včas. Od plotny jsem 
se raději už nevzdalovala. Vařila jsem ji 
deset minut, pak ji nechala deset minut 

odstát pod pokličkou (nikde prý nemám 
říkat, že jsem tu rýži papinovala, ale já 
jinou pokličku než tu originální nenašla). 
A v duchu si opakovala, že ji nesmím 
moc míchat, aby se z ní nestala kaše. 
Pak jsem ji rozprostřela na čtyřech talířích, 
vytvořila půlcentimetrové placky. Poté 
jsem si připravila zálivku. Na interne-
tu jsem si našla, že se má ohřát rýžový 
ocet (3 polévkové lžíce), přidají se 2 lžíce 
cukru a 2 lžíce soli a jemně to celé vmí-
cháte do rýže. Když jsem uslyšela klíče 
v zámku, zalil mě pocit úlevy. Přišel přítel.
Pak už to šlo jako po másle. Zeleninu 
a lososa jsme si nakrájeli na tenounké 
plátky. Na bambusovou podložku ( je 
ohebná a bez ní se neobejdete) položili 
kousek igelitového sáčku a na něj řasu. 
Pak už jen rozprostřeli rýži (ne na celou 
řasu, ale jen do dvou třetin), nakladli na ni 
proužky zeleniny a ryby dle chuti a motali. 
Tedy David a sousedka Zdenička, která se 
přišla podívat na výrobu. Nalila jsem víno 
a přichystala mističky na sojovou omáčku 
s pastou wasabi a hůlky i naložený zázvor, 
který nesmí chybět. Umotali jsme celkem 
šestnáct nožek. Pili jsme a hodovali. Dora-
zili všichni hosté. Nikdo se nezalekl. Přišlo 
mi vtipné, že podáváme sushi na kostič- 
kovaném modro-bílém ubrusu, který 
vybrala sousedka Lubka. Vlastně to bylo 
stylové. Hůlky cvakaly o sto šest. Stromy 
šuměly a bylo nám fajn. Proč si to sushi 
vlastně neděláme častěji? Sama si na něj 
ještě netroufám, ale už jsem blízko cíle.

Protože ale pomalu připravujeme další 
číslo časopisu, je potřeba si vytyčit nové 
cíle. Přijde vám grilování masa jedno-
duché? Stát u grilu a otáčet plátky není 
zase tak těžké. V tom mám praxi. Ale 
připravit výbornou marinádu, naložit 
maso a k tomu nachystat dobrý salát…? 
Uvidíme. Představa by byla. 

nabízí příležitost pro ty, kterým kuchařská 
zástěra zatím nic moc neříká. Naše spolupra-
covnice, 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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Buď sama sobě 
hvězdou!

www.albatrosmedia.cz

Chceš být TOU holkou? Ale držet hloupé diety, 
u kterých padáš vyčerpáním se ti moc nechce? 
Neláká tě trávit celý den v posilovně? Pak je tahle knížka přesně pro tebe! 
Deníkovou formou představuje známá česká moderátorka a  modelka Agáta 
Prachařová tipy na to, jak správně jíst a cvičit. Poradí ti hlavně s tím, co už máš 
a jak toho můžeš využít. Agáta se s tebou podělí o užitečné rady – co zkusila 
ona nebo jiné celebrity, co zaručeně zabírá a co naopak vůbec.

Agata - inzerat 210x99.indd   1 4.5.2016   13:45:03

Je čas:
Nezapomínat na pitný režim 
a mít na paměti, že ideální 
je obyčejná voda. Vylepšit ji 
můžete mátou, okurkou nebo 
sezónním ovocem. 

Vyrazit do lesa na borůvky, 
které jsou právem považovány 
za jednu z nejzdravějších 
plodin. Výborný je nejen 
borůvkový koláč, ale 
i borůvkový koktejl, který 
v letních měsících skvěle osvěží.

Na grilování. Z výživového 
hlediska nejhodnotnější bude, 
když při něm nepoužijete tuk.

Rádce na nákup
Dotaz čtenáře: Zajímalo by mne, co 
jsou to přídatné látky, zda jsou zdraví 
nebezpečné a jak se jim případně dá 
vyhnout.

Jedná se o látky, které se přidávají 
do potravin. Ne vždy to musejí být 
chemické látky, může se jednat 
například o výtažky z přírodních zdrojů. 
Vždy však musí jít o přídatné látky, které 
jsou povolené a nezávadné. Pokud 
chcete ve svém jídelníčku snížit jejich 
obsah, pak volte především potraviny 
čerstvé, dávejte přednost sterilizovaným 
či pasterizovaným před konzervovanými, 
vyhněte se těm s prodlouženou 
trvanlivostí. A také omezte potraviny 
konzervované oxidem siřičitým, jako 
jsou sušené ovoce, sušené bramborové 
výrobky, polotovary ze syrových 
brambor a také víno.
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Co říká hygiena?
Dobrý den,
zaujal mne v minulém čísle váš článek s názvem 
Máme se bistrům s kebaby vyhýbat? Představo-
val bych si zde ještě vyjádření hygieniků. Zají-
malo by mě například, jaké nálezy se u prodejců 
kebabů nejčastěji vyskytují.

Jiří Novotný, Hradec Králové

Odpověď redakce: 
Vážený pane Novotný, 
o odpověď na Váš dotaz jsme požádali MUDr. Hanu 
Kunstovnou, ředitelku Odboru hygieny výživy 
a předmětů běžného užívání z Hygienické stanice hl. 
města Prahy. Podle jejího vyjádření patří mezi nej-
častější závady nedostatky ve skladování potravin, 
například nevhodné skladovací teploty a nesouro-
dost skladovaných potravin. Tedy kupříkladu ulože-
ní očištěné zeleniny na přízdobu společně s originál-
ně balenými potravinami.
„V těchto provozovnách se objevuje také křížení čin-
ností v provozu. Ve stejném prostoru nebo na stejné 
pracovní ploše jsou vykonávány činnosti, při kterých 
by mohlo dojít ke kontaminaci potravin a pokrmů 
určených již ke přímé spotřebě bez tepelné úpravy,“ 
upřesňuje MUDr. Hana Kunstovná. Nedostatky se 
objevují i v provozní hygieně, protože v řadě případů 
se jedná o provozovatele – cizince s jinými hygienic-
kými návyky a zvyklostmi. 
Problémem tady bývá i jazyková bariéra. „Dalšími 
závažnými nedostatky z důvodu malého odbytu 
jsou přechodné vypínání části grilu a špatný postup 
při ořezávání masa, kdy může z horních nedopeče-
ných částí stékající šťáva ještě ze syrového masa 
kontaminovat maso v dolních partiích již propeče-
né. V některých případech dochází také k uchovává-
ní zbytku neprodaného upečeného masa pro použití 
na druhý den,“ doplňuje MUDr. Hana Kunstovná.
Čtenářům proto můžeme především zopakovat do-
poručení z našeho článku, tedy všímat si čistoty pro-
vozovny a chování obsluhy. A v případě, že objevíte 
pochybení, vybrat si jiný podnik a ještě upozornit 
kontrolní orgány. Zachráníte od případných zdra-
votních problémů i další návštěvníky. Na druhou 
stranu to neznamená, že bychom si vybrali prodejce 
kebabů či jiný pouliční prodej potravin jako odstra-
šující příklad. Jak z dlouhodobých výsledků kontrol 
vyplývá, nejsou tyto provozovny v porovnání s na-
příklad restauracemi s hygienou nikterak naštíru. 
Ale platí zásada, že opatrnost a pozornost je namís-
tě, může totiž jít o zdraví. 

redakce

Koření měsíce

Toto koření se připravuje z mleté dužiny 
a semen lusků papriky. Červená barva papriky 
se plně ukáže, až když se přidá do tuku. 
Jedním z ukazatelů její kvality je ASTA, tedy 
právě schopnost barvit – čím vyšší ASTA, tím 
více barví. Bohužel ale není povinnost tento 
ukazatel uvádět. Mezi největší zpracovatele 
a vývozce papriky se řadí Maďaři a Španělé. 
Pro konečného spotřebitele je snad zajímavé 
to, že španělská je o něco jemnější, do guláše 
je však vhodná maďarská. U papriky je také 
důležité její skladování, protože je citlivá 
na světlo a teplo. Papriku s vyšším ASTA je 
lepší uchovávat v ledničce při teplotě do 5 °C. 
Papriku známe sladkou, charakteristickou svou 
zemitou chutí, dále pálivou a také uzenou. 

Paprika roční

čtenářská dvoustrana

Červen
Napsali jste nám na FB

 Svět potravin: Pokud 
trend dovozu zahraničních 
potravin bude pokračovat, 
hrozí mimo jiné to, že přijde 

o práci až 15 000 českých zemědělců. 
Což je mimochodem více než v ostře 
sledovaném OKD.

Já bohužel pro sebe kupuji kvůli intoleranci 
na laktózu jen varianty z Rakouska. Mám 
problémy v obchodech tyto výrobky 
vůbec sehnat, natož ty české, ale pro 
zbytek rodiny kupuji vždy české a čerstvé. 
Krabicové bohužel není mléko, mělo by se 
to jmenovat „výrobek z mléka“. Čerstvé má 
alespoň nějakou chuť, i když bychom uvítali 
klidně tučnější než 3 %. Pamatuji si mléka 
v hnědých sklenicích i ta sáčková, o která 
jsme se prali jako děti na školách v přírodě.

Svět potravin: Již 210 let se píše historie 
koktejlů a Češi se do ní také zapsali…

Miluji koktejly. A to jak alkoholické, tak 
i nealkoholické. V létě jsou na osvěžení 
nejlepší ty nealko. Připravujeme si je 
s přítelem pravidelně. Nejoblíbenější je 
u nás melounový.
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Dárky pro nové předplatitele

Buď sama sobě 
hvězdou!

www.albatrosmedia.cz

Chceš být TOU holkou? Ale držet hloupé diety, 
u kterých padáš vyčerpáním se ti moc nechce? 
Neláká tě trávit celý den v posilovně? Pak je tahle knížka přesně pro tebe! 
Deníkovou formou představuje známá česká moderátorka a  modelka Agáta 
Prachařová tipy na to, jak správně jíst a cvičit. Poradí ti hlavně s tím, co už máš 
a jak toho můžeš využít. Agáta se s tebou podělí o užitečné rady – co zkusila 
ona nebo jiné celebrity, co zaručeně zabírá a co naopak vůbec.
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Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Jak se dělá kachna bez kachny?

Bude znamenat začátek EET 
konec farmářských trhů?

Tipy pro zavařování

Ochlazující potraviny
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 25. července

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

O tom, že ženy a muži to mají ve spoustě 
věcech jinak, se napsaly už tisíce řádků. 
Dokonce to začali zkoumat vědci, kteří 
tvrdí, že rozdíly jsou dány především 
schopností propojování pravé a levé 
hemisféry, což ženy zvládají s přehledem, 
ale muži toho prý nejsou schopni. 
Podle mne má silnější pohlaví ještě 
jednu anatomickou jinakost, kterou 
sice ještě neobjevili vědci (možná právě 
proto, že to jsou hlavně zase muži), zato 
ji objevila skoro každá žena. A totiž, 
že v těle muže určitě musejí existovat 
nějaké blokátory serotoninu, který se, 

jak známo, v těle stará hlavně o dobrou 
náladu a POHODU. Čím více mužů okolo 
sebe mám, potvrzuje se mi podezření, 
že dráhy tohoto pomyslného blokátoru 
začínají právě v žaludku. V prázdném!
Pokles nálad přímo souvisejících s hla-
dem pozoruji u mužů všech věkových 
kategorií. Vykazují podobné znaky. Čím je 
v žaludku více místa, tím více změn vyka-
zuje mužský obličej. V první fázi dochází 
k poklesu koutků, v druhé nastává mlče-
ní, ve třetí se k němu přidává otrávený 
výraz. A pak na řadu přichází negativní 
hodnocení kohokoli a čehokoli. Všichni 

„blbě“ koukají, „blbě“ řídí, prostě dělají 
všechno „blbě“. 
Nicméně, jakmile se blokátory rozpustí 
v pár lžících dobrého guláše, domácím 
knedlíku, svíčkové nebo pořádném krva-
vém steaku, přichází náhlý zvrat (zřejmě 
se uvolní všechen ten zastavený serotonin 
najednou). V hypothalamu, části mozku, 
která řídí pocity hladu, nastane rovno-
váha, která z muže sálá na sto metrů, 
a hlavně se začnou tvořit polysacharidy, 
díky kterým mužské tělo nasbírá dost 
energie. Třeba na další „hladový atak“, 
který přijde zhruba za čtyři hodiny. 

Muži jsou citliví. 
Cítí například hlad!
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock
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Kvalita z Evropy
chutě s příběhem

www.oznaceni-eu.cz

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

Špekáčky

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

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

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