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Zavařili jsme 
marmeládu i chléb

Evidence tržeb, 
strašák farmářů

Test grilovacích omáček. 
Které patří mezi 
propadáky?

2,5 litru denně 
a další fámy
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Helena Třeštíková:  
Rodina se musí sejít u jednoho stolu

Ochlaďte se  
teplým čajem
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JIHOČESKÝ

NATURENATURE
 laktoza  0,01 %

Ahoj, jsem poctivý Jihočeský jogurt NATURE od Madety, vyrábě-ný z nejkvalitnějšího mléka. Díky mnohaleté výrobní tradicia zkušenostem madeťáků se stále udržuji v perfektní kondici. Navíc jsem téměř bez laktózy. Ta totiž byla šetrným způsobem rozložena  na glukózu a galaktózu. Přeji Ti dobrou chuť!
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Ovoce je v létě všude kolem nás. Čerstvě utržené chutná 
výborně, ale pokud jste milovníci džemů, tak vás jistě 
potěší extra džemy z řady Tesco finest, které jsou jak 
od babičky. Obsahují maximum podílu ovocné složky 
a žádná barviva. K dostání jsou v obchodech Tesco 
po celé České republice. 

 
Tesco finest Extra džemy vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz 
zašlou správnou odpověď na otázku:

Co mají v logu Tesco recepty?

a) Vařečku b) Kuchařskou čepici c) Chňapku
Nápovědu hledejte na itesco.cz.

Soutěžte s obchody Tesco

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

Správná odpověď byla c) Tesco recepty
 
Na dárek se mohou těšit:

Blanka Stárková, Liberec 5 
Mirka Šimková, Staré Pavlovice 
Jana Žinčíková, Praha 6

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
s vysílením hodným maratonských běžců vám opět svěřujeme 
do rukou naše střežené poklady – informace, které do posledního 
dne vydání opečováváme, ověřujeme a vylepšujeme, aby 
neztratily aktuálnost, ale ani svůj lesk a třpyt. Už při přípravě 
témat dost často přicházíme na to, že jednostranné 
výklady neexistují a že kolikrát není nutné balancovat 
mezi dvěma tábory, zarytými odpůrci a nezlomnými 
zastánci, ať už se jedná o cokoli, ale že existují i zlaté 
střední cesty. A červencový názorový rozstřel, jestli je 
kvalitnější život s masem, nebo bez něj, je toho důkazem. 
Navzdory extrémním názorům, že maso nás stresuje nebo 
tráví naše tělo, jsme našli i takové argumenty, o kterých 
se nikde moc nemluví, a myslím, že vám nejen změní zažité 
předsudky o vegetariánech, ale možná jim dáte v ledasčem 
i za pravdu. 
Už delší dobu také sledujeme vývoj zavedení elektronické evidence tržeb. Zatímco 
politici si mnou ruce, protože se před nimi rozprostírá vidina, že se podaří narovnat 
tržní prostředí, farmáři se skupinově modlí za to, aby se změna, která by pro řadu z nich 
znamenala ukončení podnikání, nedotkla i jich. Výjimka zatím stále visí ve vzduchu. 
Podívali jsme se ale i na věc, na kterou se při vícehlasném vyslovování sympatií k EET 
mohlo zapomenout. Jak by se zavedení této evidence promítlo na nás, kteří na trhy rádi 
chodí, protože domácí kvalita je stále ještě na špici. Přečtěte si to v Potravinové policii. 
A protože grilovací sezona vrcholí, dokonce tak moc, že se do grilovačky pustila 
i naše amatérka za plotnou Klára, podívali jsme se tentokrát pod pokličky a víčka 
hotovým dipům k masu. Co jsme zjistili? Že někteří výrobci si očividně myslí, že když 
pro omáčky tohoto tipu neexistuje žádný legislativní rámec, nikdo si na ně nepřijde. 
My si na ně přišli, a proto vám podáváme report, kde se barbecue omylem zaměnilo 
s trochu ochucených kečupem a kde se zase šetřilo česnekem v těch česnekových. 
Rozhodně se máte na co těšit.

Krásný vrchol léta Vám za celou redakci přeje 
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupce šéfredaktora

Nenechte si ujít 
            v tomto čísle!

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 v časopise  
Svět potravin.

„Vaření není vůbec moje téma,“ 
říká režisérka Helena Třeštíková. 
A co na to 
její dcera Hanka?

Strana 43

Zapiekanki nebo krupnik.  
Polské město Krakov ví,  
jak na chutě turistů.

Strana 40

„Vkus i chutě Čechů se mění,“ 
říká kořenářka Irena Velebilová 
a doporučuje vyzkoušet 
citronový pepř.

Strana 24

Už jste jedli grilovaný burger? 
Nahlédněte do vegetariánské 
restaurace.

Strana 11
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Přečtěte siVíte, že…
Vegan smoothies
Mixované ovocné a zele-
ninové nápoje jsou ener-
getická bomba. Dodávají 
tělu potřebné vitaminy 
a zároveň v sobě nesou 
novou energii. Kniha Ve-
gan smoothies přináší 
řadu tipů a návodů na pří-
pravu těchto nápojů a do-
čtete se tady také o vy-
zkoušených kombinacích 
surovin. Autorem je Ma-
ranik Eliq, kniha má 144 
stran, vychází v nakla-
datelství GRADA za cenu 
289 Kč.

Léčba zemí
V době, kdy se dětem pře-
depisuje stále víc léků, 
převrací autorka Maya 
Shetreatová-Kleinová 
na hlavu lékařská para-
digmata a vysvětluje, jak 
významně může ratoles-
tem prospět skutečně 
dobrá strava a kontakt 
s živou zemí. Její kniha 
přináší mnoho pohledů, 
odborných poznatků 
a praktických rad, které si 
mohou vzít rodiče za své 
a přispějí tak dle autorky 
ke zlepšení duševního 
i fyzického zdraví jejich 
dětí. Kniha má 328 stran, vydává ji nakladatelství PRÁH 
a cena je 289 Kč.

Jídlo na prvním místě
Obnova sil, lepší trávení, 
zbavení se zdravotních 
problémů a optimalizace 
hmotnosti. Autoři Melissa 
a Dallas Hartwigovi vám 
představí ve své knize 
příběh biochemických re-
akcí organismu na slože-
ní potravy, dopřejí vhled 
do vzájemných vztahů 
hladin hormonů, vysvětlí 
závislost mozku na cuk-
ru a hlavně ukážou cestu 
z bludného lesa nezdra-
vých návyků. Pokud se 
vám podaří změnit své 
stravovací plány dle in-
strukcí popsaných v knize, autoři se zaručují, že již po třiceti 
dnech u vás dojde ke zlepšení zdravotního stavu. Publikace 
vyšla v nakladatelství MELVIL, má 336 stran a stojí 279 Kč.
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neuniklo nám

Češi vedou v konzumaci masa?

První kuchařka je ze 16. století?

Skoro 80 kilogramů masa sní v průměru ročně jeden Čech. Jedná se 
o téměř dvojnásobek průměrné spotřeby ve světě. Nejvíce oblíbené je 
u nás vepřové maso, následuje kuřecí, hovězí a krůtí. Češi vyhledávají 
v obchodech stále ve větší míře masné výrobky, mezi které patří špekáč-
ky a salámy. 

Maso ale nebylo 
vždy tak dominantní 
na našich jídelníčcích. 
Za první republiky 
Češi snědli průměrně 
necelých 40 kilogra-
mů masa, po válce 
jeho spotřeba klesla 
na 30 kilogramů. V še-
desátých letech šla 
ale konzumace prud-
ce nahoru. Rekordní 

množství masa se snědlo v roce 1989, kdy na jednoho Čecha připadlo sto 
kilogramů za rok. V devadesátých letech pak nejvíce rostla obliba drůbežího 
masa. Jak ale k tomuto číslu přijdou vegetariáni a vegani? Ti nám zase zvy-
šují průměrnou spotřebu zeleniny a ovoce, což není také na škodu.

Asi 400 receptů na 92 stranách obsahovala nejstarší dochovaná česká 
kuchařka, která byla vydána začátkem 16. století. Staročeská kuchyně 
měla vždy dobrou pověst. Už naši předci zaznamenávali své recepty, aby 
se podle nich mohly učit vařit další generace. Zajímavé je, že pravdě-
podobně jediný do-
chovaný výtisk této 
knihy byl nalezen 
potrhaný, bez desek, 
titulu, jména autora 
a data vydání. Obje-
vil ho spisovatel Alois 
Jirásek v jistém domě 
v Litomyšli. Druhé 
vydání této první vy-
tištěné kuchařky vy-
šlo pak v roce 1535 
a jmenovalo se „Kuchařství o rozličných krměch, kterak se užitečně 
s chutí strojiti mají. Jakožto zvěřina, ptáci, ryby. A jiné mnohé krmě vše-
likému kuchaři aneb hospodáři. Knížka tato potřebná a užitečná. A ocet, 
jak se dělá, tam vzadu najdeš“. Byla ale bez věnování, předmluvy a bez 
písní před jídlem, které byly obsažené ve vydání prvním. Vytištěna byla 
„ve Starém Městě Pražském, tu sobotu před první nedělí postní. Léta 
Páně 1535 Pavel Severin.“ Nyní je kuchařka majetkem knihovny Ná-
rodního musea v Praze a nachází se v oddělení vzácných tisků. Počtení 
je to jistě kuriózní. Kuchaři v 16. století byli dle záznamů velmi zdatní 
a nebránili se experimentům. Dovedli např. připravit mlhu z bílků (sníh), 
jídlo různě barvili a sháněli pro své pány třeba pávy či bobří ocasy. Stá-
le větší péče byla pak věnována „stolničení“. Každý měl svůj nůž a lžíci. 
Velká vidlička na podávání masa zůstávala společnou. Vida, i tehdy měli 
vyzkoušeno, že jídlo ve společnosti lépe chutná a mnohdy se člověk bě-
hem neformálních rozhovorů také ledacos dozví.

www.svetpotravin.cz 5



novinky na trhu
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Klobásy pod širým nebem
Pokud si rádi pochutnáváte na grilovaných klobáskách, pak je 
dobré vědět, jaká úprava jim nejlépe svědčí. Z lednice je vytáhně-
te o pár minut dříve, než je dáte na gril, teplotní šok jim chuťově 
nesvědčí. Nikdy klobásy nenařezávejte, při grilování z nich vyte-

če to nejlepší. Klobása by se měla 
propékat v částech s nižší až střední 
teplotou, ne v přímém žáru. A kam si 
pro dobrou klobásku zajít? Globus 
nabízí třeba Párty klobásu za 12,90 
Kč/100 g, zkusit můžete i Trampské 
cigáro za 13,90 Kč/100 g nebo Griller 
bílou klobásu za 8,90 Kč/100 g.

Čirokový nápoj i pro vegany
Čirok je jednou z mála obilnin, která neobsahuje lepek. 
Ve větší míře se pěstoval ve 20. letech minulého století. 
V současné době byl však nahrazen masověji 
používanou kukuřičnou moukou. Někdy 
je také přezdíván jako pšenice celiaků. 
Je bohatým zdrojem bílkovin a vlákniny. 
Obsahuje i minerální látky jako hořčík, 
železo, fosfor, draslík a vitaminy skupiny 
B. Nyní ho můžete ochutnat v novém 
nápoji ISOLA BIO, který je příjemně 
sladký, bez přidaného cukru 
a je vhodný i pro vegany. 
Dá se přilít do ranní kávy, 
nebo je dobrý samotný. 
Na trh ho dodává 
společnost PRO-BIO, 
1000 ml stojí v e-shopu 
www. bioweb.cz 60 Kč.

Kokosový nápoj osvěží
Pokud máte rádi nápoje s kokosovou chutí, pak 
možná naleznete zalíbení v novém COCO drinku 
od Alnatury. Je osvěžující a jeho exotická vůně 
vás může přenést do exotických dálek pod pal-
my na bílou písčitou pláž. COCO drink se vyrábí 
ze zelených kokosových ořechů. Výrobce nabí-
zí dvě varianty. Buď vás osloví chuť natur, nebo 
si oblíbíte variantu s chutí ananasu. Alnatura 
COCO drink natur i ananas je k dostání v síti hy-
permarketů Globus za orientační prodejní cenu 
39,90 Kč (330 ml).

Nesolit a do křupava!
Z raných brambor a šetřící solí. Takové jsou nové brambůrky Bohe-
mia Chips. Společnost Intersnack zareagovala na poptávku svých 

zákazníků a vytvořila pro ně ne-
solené a jemně solené bram-
bůrky. Jde o limitovanou edici, 
takže je třeba si pospíšit, než bu-
dou zásoby vyprodány. Za balení 
nesolených chipsů o hmotnosti 
77 g  zaplatíte 24,90 Kč,  jemně so-
lené pak stojí cca 27,90 Kč.

Upeč třeba chleba…
Pokud máte rádi doma upečený chléb a přidáváte si 
do něj i nejrůznější semínka, pak můžete vyzkoušet 
chlebovou směs s názvem Šestizrnný chléb BIOLINE. 
Naleznete zde deset různých plodin. Základem 
je pšeničná chlebová mouka s žitnou chlebovou 
moukou, dále mouka z dvouzrnky, červené pšenice 
a ječmene, jáhly, oves, červená čočka a semínka – 
slunečnice a len. Novinku seženete v obchodech se 
zdravou výživou, v obchodních řetězcích, drogeriích 
DM či na e-shopu. Na trh ji dodává společnost  
PRO-BIO, 400 g stojí 44,90 Kč.

Hasiči mají své pivo
Pouze v srpnu se objeví na českém trhu limitovaná 
edice piva Florián. Pivo vzniklo ku příležitosti podě-
kování všem dobrovolným hasičům za jejich zásluž-

nou práci. Jedná se o řezaný ležák, jehož základem 
jsou české suroviny, které jsou zpracovávány podle 
tradičních postupů Velkopopovického pivovaru. 
Už na první pohled si všimnete netypického zabar-
vení. Sládci z Velkých Popovic pivu totiž navíc vetkli 
unikátní načervenalý odstín, typický pro hasiče.
Tento hasičský ležák, pojmenovaný podle patrona 
všech hasičů, bude k dostání v síti prodejen COOP 
a jeho cena bude okolo 9,90 Kč. 

Sýr s vůní Provance vás 
potěší už po ránu
Snídaně je rituál, který by si každý člověk měl dopřát, než se vydá 
do celodenního maratónu povinností a úkolů. Někdo si dá rád po ránu 
míchaná vajíčka, jiný si pochutná na čerstvém rohlíku s domácí 
marmeládou a u někoho nechybí na stole dobrý sýr. Pro ty z vás, kteří 
začínáte nový den raději slanou snídaní, máme tip na hermelínové 
novinky – Král sýrů Provensálské bylinky a Král sýrů jalapeños. Oba 
sýry mají svou specifickou chuť. Je libo sýr s vůní Provance ochucený 
směsí rozmarýnu, bazalky, oregana a tymiánu (120g, cena 34,90 Kč), 
nebo zvolíte hermelín 
s kousky pikantních 
mexických jalapeños 
papriček (120g, cena 
34,90 Kč).

Jasmín a liči v čaji  
vás osvěží
O letním ochlazení správnými tekutinami a potravinami 
píšeme v tomto čísle Světa potravin. Pokud máte rádi 
kupované ledové nápoje, pak můžete vyzkoušet novou 
příchuť Lipton zeleného čaje s kombinací jasmínu a liči. 
Obsahuje snížené množství cukru, a to díky přírodnímu 
sladidlu stevie, která se využívá stovky lety. Doporučená 
maloobchodní cena pro Lipton zelený čaj jasmín–liči 
0,5 l je 23,90 Kč a 1,5 l pořídíte za 29,90 Kč.
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zapište si do diáře

Více než osmdesát druhů piv a pivních speciálů budou moci ochutnat návštěvníci 6. ročníku 
Mikulovského Pivobraní. Na akci se představí nejen velké pivovary, ale také rodinné podniky, 
které zásobují zlatým mokem pouze své blízké okolí. Letošní pivní festival bude podle organi-
zátorů kombinací pivního jarmarku s ochutnávkami a odpoledními rockovými koncerty. Pro ty, 
kteří mají větší splávek a pivo jim chutná, připravili pořadatelé speciální památeční pivní krýgl. 
Třešinkou na dortu pak bude mini turnaj v beer-pongu a mistrovství Pivobraní 2016 ve vodním 
fotbalu. Začátek akce je v 10 hodin.

Pivobraní ve vodě

13. srpna 2016

Máte rádi ryby? Láká vás grilování pod širým nebem pod vedením profi kuchařů? 
Pak právě pro vás je připravena akce Ryby na Baťáku, která začíná 18. srpna v 18 h 
a potrvá až do 20. srpna. Pořadatelé se pouští do tohoto projektu již druhým rokem 
a návštěvníci si opět budou moci v přístavu Strážnice na Baťově kanálu zakoupit 
čerstvé ryby, které si sami připraví vždy podle originální receptury. Pokud patříte 
mezi gurmány, pak můžete ochutnat i steaky ze žraloka, mečouna a tuňáka. 
Povečeřet bude možné na některé z kotvících lodí. 

Ryby na Baťáku

18. srpna 2016

Zpestřete si letní návštěvu Velkých Karlovic neobvyklým zážitkem. Naučte se péct pravé valašské frgále 
pod vedením pekařek Resortu Valachy. Kurzy jsou novinkou této letní sezóny. Získáte nové dovednosti, 
dozvíte se více o tomto typickém valašském koláči a užijete si spoustu zábavy. Kurzy se konají každé úterý 
a sobotu od 10 do 13 hodin po dobu letních prázdnin 2016 v Gril srubu Razula ve Velkých Karlovicích, 
v areálu zábavního parku Razulák. Kurz je vhodný pro dospělé i děti (cca od 4 let).  Frgál patří společně se 
slivovicí či polévkou kyselicí k nejtypičtějším krajovým specialitám na Valašsku. Mívá v průměru 30 cm, 
váží 600 gramů a je s jednodruhovou náplní (nejčastěji hrušky, tvaroh, mák).

Naučte se péct frgále

Celý srpen 2016

Město Valtice bude patřit na sklonku prázdnin všem, kteří mají rádi dobré víno, jídlo a hudbu 
z Moravy i Rakouska. Další ročník festivalu Víno bez hranic nabídne všem návštěvníkům 
vybraná moravská a rakouská vína, která budou představena při řízených degustacích. Putování 
za vinaři se bude odehrávat v prostorách nově zrekonstruované jízdárny státního zámku Valtice. 
Ve městě nebude chybět ani řemeslný jarmark a výstava zemědělských strojů i výtvarných děl 
s názvem ZUKUNST. Pro milovníky cyklistiky je připraven závod horských kol, který odstartuje 
na náměstí ve Valticích v sobotu v poledne.

Víno bez hranic na zámku

19.-20. srpna 2016

Prestižní akce Veteran Rallye Kutná Hora patří mezi uznávané mezinárodní závody, na které 
se mohou přihlásit jezdci pouze s vozy s datem výroby do roku 1940. O jejich výběru a účasti 
v tomto závodě rozhoduje Národní technické muzeum, které hodnotí dobrý technický stav 
a originální vzhled. Už to zajišťuje velmi dobrou podívanou pro návštěvníky, kteří si mohou užít 
nejen pohled na krásné staré stroje, ale nechybí ani dvoudenní bohatý kulturní program. Děti 
se mohou těšit na loutková představení a nejrůznější atrakce, velcí návštěvníci si pak třeba po-
slechnou kapely Žlutý pes, Sto zvířat či Prague Conspiracy. Nebude chybět ani dobré jídlo a pití. 
Vstup je zdarma. Více informací naleznete na www.veterani-kh.cz.

Veteráni míří do Kutné Hory

19.-21. srpna 2016

www.svetpotravin.cz 7
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potravinová policie

Zákon o elektronických tržbách podepsal 
na konci března letošního roku po schvá-
lení Parlamentem ČR také prezident Miloš 
Zeman. Vláda 
si od nového 
opatření slibuje 
narovnání 
tržního prostředí a omezení daňových úniků. 
Evidenci budou podléhat všechny typy 

stravovacích služeb, a to bez ohledu na to, 
zda k nim dochází v kamenných prostorách, 
nebo na tržištích. Povinnost zavést elektro-

nickou evidenci 
tržeb začne platit 
pravděpodobně 
od listopadu, 

nejdříve pro hotely a restaurace. Od února 
příštího roku budou registrační pokladny 

povinné pro maloobchodní a velkoobchodní 
firmy. Ve třetí fázi (od 1. února 2018) mají být 
evidovány všechny tržby. Řemeslníci podle 
dosavadních plánů přijdou na řadu až o tři 
měsíce později.

Omezení nabídky potravin
Farmáři, kteří prodávají vlastní produkci, 
by tedy měli začít tržby evidovat nejdříve 
od února 2018. Své obavy z dopadů zavede-
ní EET zejména na farmářské trhy však vyja-
dřují zemědělci již nyní. Stejně jako mnoho 
malých restauratérů má z obrovských tech-
nických a logistických potíží strach také 
Asociace farmářských tržišť (AFT). „Jedním 
z negativních důsledků zavedení plošné 
povinnosti elektronické evidence tržeb se 
stane omezení nabídky regionálních potra-
vin a zemědělských výrobků od nejmenších 
pěstitelů a chovatelů z českého a morav-
ského venkova zákazníkům ve městech 

Na farmářské trhy míří pravidelně tisíce zákazníků, kteří si 
oblíbili jejich domáckou atmosféru. Ta se odráží také v povaze 
nabízených výrobků. Uvolněnější nálada ale v žádném případě 
neznamená, že by na trzích platila mírnější pravidla ohledně 
hygieny či značení výrobků než na jiných místech, kde se 
potraviny prodávají. Brzy ke stávajícím normám přibude také 
povinnost zavést elektronickou evidenci tržeb (EET). Tedy pokud 
farmáři nezískají vytouženou výjimku.

Farmáři si přejí
výjimku z evidence

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

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

„Farmáři se zavedení elektronické 
evidence tržeb obávají”
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na farmářských trzích,“ jsou přesvědčeni 
zástupci AFT. Podle samotných farmářů se 
řada z nich v obavě z neúměrného kompli-
kování prodeje raději z trhů stáhne.

Likvidace malých pěstitelů
Trhy jsou unikátním místem, kde mohou 
zájemci nakoupit výrobky, se kterými se 
jinak v tržní síti nesetkají. Objemy produk-
ce obchodníků jsou zpravidla tak malé, že 
nejsou zařazovány do nabídky kamenných 
obchodů. Jejich stažením z trhu by lidé 
ve městech přišli o možnost nakupovat tra-
diční, lokální výrobky a zároveň tak podpořit 
malé tuzemské výrobce. 
„Pro drtivou většinu malých pěstitelů 
a nejmenších výrobců potravin představují 
farmářské trhy jediné odbytové místo, kde 
mohou prodat svou produkci nebo sezónní 
přebytky a své zboží nabízejí třeba jen něko-
lik týdnů nebo měsíců v roce. Kvůli tomu si 
těžko budou pořizovat potřebné technologie 
a software, protože náklady na ně budou 
vyšší, než je nepatrný a sezónní zisk z pro-
dejů jejich produktů,“ tvrdí Jiří Sedláček, 
předseda AFT. 
Stanovení povinnosti EET je podle Asociace 
nástrojem k omezení venkova a odbytu 
tuzemských potravin, 
a je tak v přímém roz-
poru s deklarovanými 
vládními cíli. „Vláda 
by se měla snažit zajistit výběr daní tam, 
kde by to bylo skutečně efektivní, například 
zákazem danit příjmy v daňových rájích, kde 
se ročně dle odhadů expertů ztrácí téměř sto 
miliard korun,“ dodává Sedláček.
A obavy z budoucnosti nesdílí rozhodně 
jen on. „Jsem přesvědčena, že zavedení 
elektronické evidence tržeb bude znamenat 
likvidaci řady drobných pěstitelů, chovate-
lů a výrobců. Už dnes vím, že někteří kvůli 
tomu skončí. Jde to úplně proti smyslu 
farmářských trhů, které mají podporovat 
regionální maloprodukci. Když budete chtít, 
i dnes vám prodejci doklad vystaví. Eviden-

ce tří mrkví, evidence květáku, evidence 
kousku sýra. Do nebe volající zhovadilost, 
která spoustu lidí položí na lopatky,“ uvedla 
Markéta Záleská, organizátorka Hanáckého 
farmářského trhu.

Pro všechny stejná pravidla
Pokud máte z jakéhokoli důvodu zájem 
o vystavení účtenky za obdržené zboží, je 
prodejce již dnes povinen vám takové potvr-
zení vystavit, když se nechce provinit proti 
zákonu o ochraně spotřebitele. Nicméně, 
jak známo, registrační pokladny jdou ještě 
výrazně dál. Obavy z jejich zavedení se snaží 
rozptýlit ministerstvo financí. Upozorňuje 
na to, že zavedení EET zajistí plošně rovné 
podmínky pro všechny. Cílem ministerstva 
není likvidace trhů, nelze však zvýhodňo-
vat jednu skupinu oproti jiným. V EET tedy 
nevidí administrativní zátěž, ale naopak 
příležitost podnikat v podmínkách, kde platí 
pro všechny stejná pravidla.
Podle ministerstva financí mohou obavy 
Asociace farmářských tržišť plynout nejspíš 
z nedostatečné informovanosti. Podnikate-
lům prý nenařizuje žádné konkrétní zařízení 
a umožňuje jim využívat širokou paletu řešení 
od stávajících pokladen přes tablety až po mo-

bilní telefony. Každý 
podnikatel tak bude 
mít možnost si zvolit 
řešení, které je pro něj 

nejjednodušší a nejlevnější. U menších podni-
katelů půjde jednorázově maximálně o několik 
tisíc korun, další náklady se omezí na měsíční 
platbu za připojení k internetu. „Nejmenší 
podnikatele nebude pořízení zařízení dokonce 
stát nic. Náklady na vybavení si totiž díky slevě 
na dani ve výši pět tisíc korun odečtou od daně 
z příjmů. Strach z toho, že náklady na techno-
logie a programy budou vyšší než sezónní zisk 
farmářů z prodejů, se tak pouze řadí mezi další 
mýty o EET,“ říká Kateřina Vaidišová, mluvčí 
ministerstva financí. Důležitý je také fakt, že 
lidé, kteří na trzích prodávají své přebytky ze 
zahrádek, EET podléhat vůbec nebudou.

Platební transakce jako v obchodě
Ministerstvo se rovněž snaží vyvrátit obavy 
z protahování nákupů, které zcela naruší 
přirozený chod na trzích. „Celá transak-
ce nebude trvat déle než platba kartou. 
V případě výpadku spojení vytiskne pokladní 
zařízení účtenku bez něj, data pak budou 
automaticky odeslána na Finanční správu 
do dvou dní od zaevidování. Ve výjimeč-
ných případech, pokud by se trhy konaly 
na místě, kde je prokazatelně problém s při-
pojením k internetu, lze požádat Finanční 
správu o zjednodušený off-line režim a data 
zasílat do pěti dní. Získat absolutní výjimku 
pro odvětví či určitý způsob prodeje však 
nejde,“ doplňuje Vaidišová.

Výjimka na cestě?
Farmářům však nyní svítá naděje díky mini-
strovi zemědělství Marianu Jurečkovi, který 
se za „své“ zemědělce postavil. Potvrdil, že 
chystá novelu zákona, které by umožnila, aby 
se povinnost registračních pokladen na far-
mářské trhy nevztahovala. Nešlo by o první 
výjimku ze zákona – vyloučeny z evidence 
jsou například banky, pojišťovny, ale i provo-
zovny veřejných toalet. Snaha vyjednat pro 
trhy výjimku se táhne již od samého počátku 
schvalování zákona, nakonec však byla podle 
slov ministra Jurečky učiněna gentlemanská 
koaliční dohoda, aby se zákon jako celek 
nechal projít a byla k němu vypracována 
novela. Zda si tedy budeme z farmářského 
trhu odnášet kromě ovoce, zeleniny či pečiva 
také štos účtenek, je zatím ve hvězdách. 

potravinová policie

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

„Cílem ministerstva financí 
není prý likvidace trhů”
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Země živitelka sází 
na budoucnost
Oblíbená výstava Země živitelka se letos 
koná již tradičně v Českých Budějovicích, 
a to od 25. do 30. srpna. Hlavním téma-
tem letošního ročníku je Budoucnost 
českého zemědělství a českého venko-
va. Na všechny návštěvníky čeká bohatý 
program. Zúčastnit se mohou třeba Ná-
rodních dožínek, Ovčáckého dne, finále 
soutěže Česká sekera 2016 a nebude chy-
bět ani prezentace kvalitních českých po-
travin. Země živitelka letos slaví 43. výročí. 
Více informací naleznete na www.vcb.cz.

Ryby z dovozu 
nevyhovují
Stále častěji se objevují na českém trhu 
falšované mražené ryby z dovozu. Výrobci 
uvádějí na etiketách větší obsah masa, než 
potravina skutečně obsahuje. Poslední 
nález učinili inspektoři ze Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce v regálech 
společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. 
Nařídili stažení závadné šarže mražené 
potraviny Aljašská treska filety v kilo-
vém balení, kterou dovezla firma Frigo-
exim s.r.o. z Číny. Inspektorům vadilo, že 
na obalu potraviny je uvedena hmotnost 
po odkapání 800 g (tj. obsah masa 80 %), 
ale laboratorní rozbor ukázal, že masa je 
pouze 46,3 %.

Poznejte svého 
farmáře
Seznámit se s výrobci kvalitních potravin 
z malých rodinných farem a nahlédnout 
do fungování jejich hospodářství mohou lidé 
díky projektu Poznej svého farmáře. Ten začal 
v červnu a skončí v říjnu. Letos se koná potřetí 
a přihlášeno je do něj  třináct farem po celé re-
publice. V loňském roce navštívilo tyto rodin-
né podniky téměř 24 000 lidí, letos se očekává 
podobná účast. Letošní novinkou akce Poznej 
svého farmáře je propagace sladkovodních 
ryb na jednotlivých farmách, kde budou ku-
chaři v mobilním stánku prezentovat recepty 
ze sladkovodních ryb a způsoby jejich zpraco-
vání. Nebudou chybět ani ochutnávky. Vstup 
na všechny akce je zdarma. Více na www.po-
znejsvehofarmare.cz.

Palmový olej 
ztrácí body
Palmový olej má stále víc odpůrců. Z exklu-
zivního průzkumu společnosti Median pro 
Český rozhlas vyplývá, že potraviny s obsa-
hem tohoto tuku si nekupuje až třetina Če-
chů, především ženy a vysokoškoláci. Lidé 
si stále více uvědomují ekologické dopady 
výroby oleje i zdravotní rizika. Většina sledu-
je hlavně cenu nebo původ zboží, na složení 
se mnoho zákazníků nedívá. Palmový olej se 
vyskytuje téměř ve všech typech potravin – 
od čokolády přes zmrzlinu a brambůrky až 
třeba po pomazánky. Přesto se mezi naku-
pujícími najdou ti, kteří do košíku výrobky 
s tímto tukem nedávají. Podle sociologů se 
povědomí o tomto oleji zvyšuje i díky ce-
losvětovým kampaním. Loni na podzim se 
například objevily v médiích fotografie zni-
čených indonéských pralesů.

Med nebyl 
z Čech, ale z Číny
Někteří obchodníci nabízejí zákazníkům po-
travinové výrobky, které nemají takovou kva-
litu, jak by se mohlo podle složení zdát. Ob-
čas se také stává, že jsou produkty vydávány 
za české, ale opak je pravdou. Podobný případ 
zaznamenali nedávno inspektoři ze Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce, kteří 
na jedné ze svých kontrol objevili u pražského 
obchodníka med dovezený z Číny, přestože 
byl na etiketě uváděný český původ. V tomto 
případě byla vyhotovena v laboratoři tzv. py-
lová analýza, která je velmi přesná. Nejedná se 
o první případ. Pokud máte rádi med, je nejjis-
tější najít si svého včelaře a mít jistotu, že včel-
ky létaly pro pyl do nejbližšího českého lesa.

Křimické zelí 
neprošlo 
Někteří výrobci potravin přidávají 
do svých produktů látky, které nejsou uve-
deny na etiketách a mnohdy mohou být 
i zdraví škodlivé. Nebo tyto přísady zmíní, 
ale množství látek výrazně překročí. Po-
dobný případ se stal také v obci Plzeň-Kři-
mice, odkud pochází vyhlášené kysané 
zelí. Tentokrát měl ale výrobce smůlu, pro-
tože inspektoři Státní zemědělské a po-
travinářské inspekce odhalili v testované 
várce tohoto produktu více konzervantu 
oxidu siřičitého, než je nejvyšší povolený 
stupeň. Toto ale spotřebitel těžko sám od-
halí a může pouze důvěřovat výrobci, že je 
produkt v pořádku.

ano / ne
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Konzumace masa vyvolává řadu otazníků a dosud se ještě odborníci neshodli 
ani v tak obecné rovině, zda maso více zdraví škodí nebo prospívá. Na jedné 
straně nás zásobuje živinami, které se velmi obtížně nahrazují a jež tělo 
jednoduše potřebuje. Druhou stranou mince je ale jeho obtížná stravitelnost, 
která v těle vytváří příliš mnoho zatěžujícího obsahu. Vedle toho je tu však 
také radikálně narůstající skupina lidí, kteří tvrdí, že náhražky masa, jako jsou 
soja a seitan, pokryjí veškeré potřebné živiny a navíc prý zaručí i odpovídající 
chuťový prožitek.

Potřebujeme 
         k životu 
   maso?

zaostřeno
Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Kachna 
bez opravdové kachny? 
Jde to!

„Řada lidí si nedovede představit, jaké 
možnosti rostlinná strava nabízí,” říká 
Anthony Kulehsa, nový sous-chef restaurace 
Etnosvět, která je určena zejména vegeta-
riánům. Možností, jak chuť masa dohnat, 

je tolik, že si z nich můžete vybírat, ale je 
potřeba přičíst jeden fakt. „Postup přípravy 
bezmasého burgeru, kachny nebo tatará-
ku je samozřejmě mnohem obtížnější než 
úpravy klasického masa,“ dodává Kulehsa. 

Co použít, když ne maso?
Náhražek masa není málo. Nedostatečné 
je spíše jen povědomí o tom, co skutečně 
koupit. Ale pojďme popořádku. Pokud 
chceme vytvořit pokrm, ve kterém maso 
předpokládáme, ale chceme se jeho použití 
vyhnout, máme na výběr ze dvou soudků. 
Buď totiž můžeme sáhnout po výrobcích ze 
soji, nebo po těch, které se získávají z vaječ-
ných bílků. Velká skupina vegetariánů má 
však na své černé listině veškeré produkty 
z živočišné říše. Vaječný šmakoun nebo 
vaječné nářezy tak do jejich spíže nesmějí. 
Co se týká těch sojových, je jich snad tolik, co 
druhů masa – tempeh, tofu, sojové nudličky, 
sojové plátky, klaso, seitan, robi maso anebo 
soja-sekaná. „Alternativou masa je také 
quorn. Ten se ale bohužel v České republice 

neprodává,“ upozorňuje sous-chef a dodává, 
že pokud jej chcete využívat, je dobré navští-
vit zahraniční gastro eshopy. 
Dostupnost těch zbylých se liší prodejna 
od prodejny. Ve velkých řetězcích sojové 
maso najdete bez větších potíží, seitan nebo 
tempeh už zas takovou samozřejmostí nejsou. 
Paradoxem ale je, že nejvíce dostupné bývá 
zrovna to, které se připravuje nejobtížněji, nej-
déle, a tudíž se prý mezi vegetariány používá 
i nejméně. Abyste sehnali náhražky, ze kterých 
vám půjde třeba zmiňovaná kachna udělat 
nejlépe, budete muset navštívit prodejnu 
zdravé výživy nebo speciální eshop. 

Kořenit a kořenit
Tak nějak by se dal velmi zjednodušeně 
nazvat univerzální recept na to, jak z náhra-
žek vytvořit maso. „Dost často se používá 
například uzená paprika,“ říká šéfkuchař. 
Většina náhražek masa je ve své základní 
podobě bez chuti. Koření musíte použít 
tudíž i více. Důležité je také dobře kombi-
novat. Vyplatí se používat i kořenící směsi, 

zaostřeno

Maso odmítají, ale 
na wellingtonu, burgeru, 
paštice a dokonce i „masu“ 
na víně si rádi pochutnají. 
Jídelníčky vegetariánů jsou 
překvapivě pestré a také 
velmi podobné těm našim. Až 
na to, že na talíř nedostanete 
ani kousek ze zvířat a ryb, 
ale dokonale zpracované 
náhražky. Které to jsou a jak 
je vůbec možné chuť masa 
nasimulovat?

Připravily Jana Uhlířová a Jana Tobrmanová Čiháková, foto shuttestock, archiv Etnosvět
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které jsou určené jednotlivě na kuře, hovězí 
nebo vepřové. Velkou práci odvádí rovněž 
výrazné aromatické bylinky – třeba tymián 

nebo rozmarýn. 
Pokud také náhražky kupujete 
v jejich původní podobě, tj. neu-

pravené uzením nebo naložením, 
musíte si je předem připravit – namočit nebo 
povařit ve vodě před další úpravou. Už v tomto 
kroku se doporučuje přidávat koření nebo by-
linky do vody, aby se náhrady masa provoněly. 

Pravá česká klasika
Vegetariáni se neochuzují ani o česká 
klasická jídla. Pro jejich přípravu dokonce 
najdete už speciální úpravy náhražek. Pokud 
třeba chcete udělat knedle plněné uzeným 
se zelím, sáhnete po uzeném tofu, které 
skutečně chutná jako uzené maso. Ti, kteří 
je ale používají, dopředu předesílají, že vás 
může překvapit měkčí konzistence a s tím je 
třeba počítat při přípravě. Dále postupujete 
stejně, jako jste zvyklí. Pokrájíte nadrob-
no, orestujete na cibulce, osolíte, opepříte 
a směs zabalíte do bramborového těsta. 
Pokud připravujete svíčkovou, můžete si 
předem připravit buď sojové plátky, nebo 
marinované tofu. Samozřejmě zde vynechá-

váte krok restování zprudka, který se provádí 
tak, aby se maso zatáhlo a uvnitř zůstalo 
šťavnaté, ale rovnou propojujete chuť s po-
krájenou kořenovou zeleninou. „Svíčkovou“ 
můžete péct, ale i dusit. Nejvíce vám opět 
udělá bobkový list, nové koření a černý pepř. 
Při dochucování se doporučuje do sojových 
náhražek přidat i výrazné aroma pochutiny. 
V tomto případě se hodí hořčice nebo ocet, 
které se do klasické svíčkové ne vždy přidáva-
jí, protože pak přebíjejí chuť masa. 
No a máte zrovna chuť na kachnu? Sáhněte 
po marinovaném seitanu rovnou vyrobeném 
pro přípravu kachny. Ingrediencemi jsou 
pšeničná bílkovina, zázvor, sezamový olej, 
sojová omáčka a opět staré dobré koření. 
Skvělý je například i na modernější způsob, 
třeba s citronovou kůrou, pomerančovou 
šťávou, hruškami, zázvorem a s přílohou 
v podobě gratinovaných brambor. 
Zkrátka dokonce nepřijdou ani milovníci 
karbanátků nebo čevabčiči. Do cibule a čes-

neku přidáte tofu, ovesné vločky, mletou 
zeleninu (doporučujeme lilek a cuketu) 
a dále pokračujete, jak jste zvyklí – majo-
ránka, vejce, petržel, kmín, mouka, klasický 
trojobal a osmažit. 

Co nenahradíte...
Ačkoli mohou být náhražky masa sebelíp 
připravené, s něčím si neporadí ani vyhláše-
ný vegetariánský kuchař. Říká se, kde není 
nic, ani smrt nebere. Tam, kde dělá chuť 
hlavně kost poctivého masa, jsou veškeré 
vegetariánské triky tytam. Pokud se budete 
chtít masa vzdát, vzdáte se souběžně i kuře-
cího nebo hovězího vývaru s játrovými kned-
líčky. Možná se ale naučíte o to více vývarů 
zeleninových, dost často vypůjčených ze 
zahraniční kuchyně (hlavně Asie) nebo 
krémových polévek, které opravdu můžete 
připravit snad z kteréhokoli druhu zeleniny. 
Už jste někdy měli třeba tu z červené řepy 
nebo mrkve? 

zaostřeno

Klaso – obilná bílkovina, většinou bývá 
ochucená
Robi – směs rostlinných bílkovin
Seitan – náhražka z pšeničné mouky
Sojové nudličky – sušené kousky 
z lisované soji
Šmakoun – vaječný sýr
Tempeh – sojový sýr s ušlechtilou plísní
Tofu - sojový sýr bez plísně

Co JE Co

To, jak chutná 
kachna bez 
kachny, jsme 
prostě museli 
vyzkoušet. Inu, 
vyslali jsme 
proto naši 
spolupracující 
redaktorku Janu 
do vegetarián-

ské restaurace Etnosvět a nechali ji ochut-
nat Pekingskou „kachnu“. A její názor?  
„Na stole mi přistál křupavý marinovaný 
seitan s čínskými palačinkami, okurkou, 
jarní cibulkou, hoisin a švestkovou omáč-
kou. Jídlo, které jsem nikdy nejedla, ale 
zároveň takové, na které se ráda vrátím. 
Tím, že znám klasickou kachnu se zelím 
a knedlíkem, byla jsem trochu překva-
pená chutí. Nicméně, opravdu se na ní 
dalo najít něco tzv. kachního. Ačkoli jsem 
masožrout, dokážu si představit taková 
jídla v jídelníčku častěji.”

ZKOUŠELI JSME
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Je to už několik let, co začala přílivová 
vlna alternativního stravování omývat také 
Česko. Jen pro představu – u nás žije asi 
10 a půl milionu obyvatel, z nichž, jak uvedla 
agentura StemMark, vyznávají 2 % jídel-
níček, na kterém maso nanajdete. Jako 
všechno na světě má i vegetariánství svá pro 
a proti. A kdybyste je dali na váhu, asi by se 
zobáčky moc nerozhoupaly.

Důvod proč
Existuje spousta teorií, které odpůrce masa 
k odmítání jeho konzumace vedou. Víc než 
životní podmínky skotu a chovných zvířat 
na maso se dnes poukazuje také na to, že 

život bez masa je celkově lehčí. „Tepelně 
zpracované maso je obtížně stravitelné a za-
těžkává játra, protože aminokyseliny, které 
jsou nezbytné pro naši výživu, jsou vařením 
zničeny a přeměněny v nepoužitelné jedy,” 
uvádí Health Coach Petr Pavlíček. 
Člověk mezi 40 a 60 lety má podle kouče 
ve střevech až sedmiprocentní odpad, 
měřeno jeho celkovou hmotností. Ten zpo-
maluje metabolismus a jeho likvidace tělo 
tak vyčerpává, že jsme v konečném důsledku 
více unavení.
Jeden z nejuznávanějších německých 
lékařů Dr. Ruediger Dahlke dokonce vyznává 
teorii, že konzumenti masa jsou daleko více 

ve stresu a též jej hůře zvládají. Je to prý tím, 
že nevhodné zacházení krmná zvířata stre-
suje a stresory nelze zničit žádnou tepelnou 
úpravou. Tím pádem je konzumací dostává-
me do těla. Na druhou stranu, když chcete 
zhubnout a zajdete do výživové poradny, 
začnete u jídelníčku, který je spíš bezpřílo-
hový než bezmasý. A lékař vám na otázku, 
zda s absencí masa ve stravě souhlasí, 
pravděpodobně odpoví, že za předpokla-
du konzumace masa libového, netučného 
a převážně bílého, nikoli.

Připravily Jana Tobrmanová Čiháková a Jana Uhlířová

Je možné nahradit maso? 
Záleží, koho se zeptáte
Jedni tvrdí, že nahradit jde vše, ale musíte vědět čím. Druzí zase, 
že nasbírat živiny, které vám pár soust masa nabízí na stříbrném 
podnosu, je ve výhradně rostlinném světě běh na dlouhou trať. 
A pravda? Jak už to bývá, je i tady někde na půli cesty.

Vegetariánství 
snižuje riziko:

•  vysokého
    krevního tlaku
•  obezity
•  infarktu

•  cukrovky
•  rakoviny
•  osteoporózy
•  revmatizmu
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Poklady v mase
Maso totiž obsahuje obrovské spektrum živin 
– vitaminy (D, B, B12), zinek, jod a železo, 
vápník a mastné kyseliny. Většinu výše 
jmenovaného obsahují i některé rostlinné 
zdroje. Například zinek najdete vedle masa 
v celozrnném pečivu, čočce, fazolích, soje 
a ovesných vločkách. Jód v brokolici, pórku, 
žampionech, selen třeba v kiwi a para oře-
chách. Odpůrci masa zarytě tvrdí, že dokáží 
přijmout stejné množství živin z něčeho 
jiného, lékaři tvrdí, že se jedná o látky méně 
kvalitní a hůře využitelné pro tělo.
Tento případ nastává například u bílkovin. 
Mgr. Zuzana Douchová, nutriční poradce, 
psycholog a odborný garant iniciativy Vím, 
co jím, k tomu dodává: „Bílkoviny z živočiš-
ných zdrojů jako například maso, mléčné 
výrobky, vejce a ryby, jsou zdrojem plnohod-
notných bílkovin, které obsahují potřebné 
aminokyseliny ve správném množství 
a poměru. Vegetariáni musejí kombinovat 
obiloviny a luštěniny, aby byl zajištěn příjem 
všech důležitých aminokyselin.”
Sporné je také železo, zinek a selen. A nemlu-
vě o vitaminu B 12, který je obsažen pouze 
ve zdrojích živočišného původu. A tělo jej po-
třebuje nesporně. Je důležitý při tvorbě našeho 
genetického materiálu (DNA) a od toho se odvíjí 
spolupodílení na mnoha funkcích v těle.

Nasycené a nenasycené
Někteří vegetariáni připouštějí, že živiny 
získané z rostlinných zdrojů může tělo hůře 

zpracovávat, ale mají jeden silný argument. 
Prý je to lepší, než když my masožravci 
přijímáme tyto látky v nasycených mastných 
kyselinách. Zuzana Douchová k tomu říká: 
„Organismu škodí ve zvýšeném množství 
příjem nasycených mastných kyselin, 
protože zvyšují riziko cévních a srdečních 
onemocnění a rakoviny. Nasycené mastné 
kyseliny najdeme převáž-
ně v živočišných zdrojích.“ 
A proč jsou nasycené 
mastné kyseliny takovým 
strašákem? Zvyšují obsah LDL („špatného”) 
cholesterolu v krvi.
Na druhou stranu i člověk, který si život bez 
masa představit nedokáže, se může nasyce-
ným mastným kyselinám částečně vyhnout. 
Stačí se vyvarovat masa příliš prorostlého, 
nebo stahovat z masa kůži. Není vhodná ani 
přílišná konzumace červeného masa. Světo-
vá organizace pro výzkum rakoviny dopo-
ručuje jíst červeného masa jen do množství 
500 g týdně.

Není vegetarián jako vegetarián
Být vegetarián znamená zařadit se do jedné 
ze skupin veganů, syrových veganů, laktove-
getariánů, ovovegetariánů, semivegetariánů, 
frutariánů, flexitariánů nebo pesceritánů. 
A dokonce ne každý vegetarián je zarytý 
odpůrce čehokoli z masa. I v této skupině 

jsou protikladné názory. Tak například 
vegani nejedí nic, co je živočišného původu. 
A o tom, že doplní opravdu všechny živiny 
z masa z povolených potravin, panují silné 
pochyby. Ale takový lakto- nebo ovovegeta-
rián už má zvýšené šance tím, že do svého 
jídelníčku zařazuje mléčné výrobky nebo 
aspoň vejce. Zuzana Douchová připouští: 

„Bezmasá vyvážená strava 
je pro někoho vhodnější, 
a působí tak jako prevence 
civilizačních onemocnění. 

Je však nutné respektovat potřeby svého 
těla.“ Je dokázáno, že nejzdravější jsou 
flexitariáni, kteří konzumují drůbež a ryby, 
nebo semivegetariáni, kteří popírají pouze 
červené maso a tím jejich životní styl kopíru-
je mnoho nutričních doporučení i pro ty, co 
maso jedí.

Nic se nemá přehánět
Velmi zjednodušeně – každá mince má dvě 
strany a také se nemá nic přehánět. Člověk, 
který jí od rána do večera tučné maso a uze-
niny, je hrozbou sám pro sebe úplně stejně 
jako člověk, který požívá jen semena. Pro to, 
aby organismus fungoval správně, potřebu-
jeme rostlinné i živočišné produkty. Pokud 
je to někomu po vůli, bez masa lze tedy žít 
kvalitně za předpokladu, že nejsou popírány 
všechny živočišné produkty. Obdobně ti, 
co jedí maso, nesmějí zanevřít na vše, co 
je rostlinného původu. Pravda je skutečně 
někde na půli cesty a na nás je, abychom si 
tu půlku dokázali ohlídat. A je jedno, jestli 
k ní dojdeme ze strany těch, co maso jedí, 
nebo od těch, co ho jíst nechtějí. 

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

Na hamletovskou otázku vám neodpoví 
jednoznačně dokonce ani historie. 
Najdete dochované informace, že mnozí 
z udatných gladiátorů jedli hodně 
obilovin a luštěnin, ale žádné maso, 
právě proto, aby měli více energie. Když 
ale zapátráte k prvopočátkům lidstva, 
zjistíte, že celá doba kamenná nesla 
pravidlo, že maso jedí přednostně muži 
(až pak ženy), protože jim dává energii 
k dalšímu lovu.

JÍST, či NEJÍST MASo?

„Až 53 % vegetariánů 
se vrátí k masu“
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Tradiční čínská medicína využívá po staletí 
teplotního působení potravin. Rozděluje je 
proto na zahřívající, ochlazující a neutrální. 
„Toto učení se nedívá na jídlo z hlediska 
hodnot výživových. Nezkoumá obsah kalorií, 
bílkovin, sacharidů a tuků. Vnímá spíše 
jeho účinky a vliv na lidský organismus,“ 
říká Jana Husáková, nutriční terapeutka. 

Důležité podle ní je to, že ochlazující účinky 
nemusejí souviset s teplotou potraviny. 
Například takový teplý zelený čaj vás v létě 
spolehlivě ochladí, což by laik třeba netušil. 
V létě je podle čínské medicíny nejaktiv-

nějším orgánem srdce, které bychom měli 
méně zatěžovat. Tím je myšleno vyhýbat se 
nevhodné těžké stravě plné tuků. Jestliže 
chcete být i v parných dnech v kondici, pak 
je dobré připravovat pokrmy lehké a omezit 

objevili jsme

Je vám teplo? Pravděpodobně 
si dáte zmrzlinu nebo studené 
pití. Jenže, to jste na špatné 
cestě. Chvilkově vás sice osvěží, 
ale organismus ještě více 
zahřejete. Správně je sáhnout 
třeba po teplém zeleném čaji 
nebo sklenici mléka.

Potraviny, 
které v sobě 
 mají chlad

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

•  kyselé jablko, rybíz, jahoda, brusinka, 
mandarinka, pomeranč, grep, angrešt, 
borůvky, hrozny, ananas, citron, kiwi, 
žlutý meloun, červený meloun, banán

•  pšenice, pohanka, ječmen

•  tofu

•  tvaroh, čerstvý sýr, kefír, zakysané 
mléko, kysaná smetana

•  výhonky luštěnin, kyselé zelí, výhonky 
soji, řeřicha, ředkvička, bílá ředkev, 
artyčoky, čekanka, hlávkový salát, 
lilek, květák, brokolice, chřest, paprika, 
špenát, rajčata, okurky

•  avokádo, žampiony, hrách, 
fazole mungo

•  mořské řasy

•  olivový olej

•  králík

•  ústřice, sépie, kaviár, krab, rak, 
slávka jedlá

•  jablečná a hrušková šťáva, 
minerální voda

•  šampaňské, zelený čaj, ibiškový čaj, 
meduňkový a mátový čaj, bílé víno, 
pivo, jablečná a hrušková šťáva

Ochlazující potraviny
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živočišné potraviny. Raději než pečení, 
smažení a grilování bychom měli volit 
tepelnou úpravu vařením a dušením. „Využít 
můžeme také bylinky, kterým se hojně daří 
právě v tomto teplém období. V létě je třeba 
vhodná na osvěžení těla i ducha dobro-
mysl. Ochlazení těla dosáhneme i tím, že 
do jídelníčku přidáme větší množství syrové 
zeleniny a ovoce,” doplňuje J. Husáková.

Na co si dávat pozor
Podle Jany Husákové bychom se pro zacho-
vání dobré kondice měli více naučit poslou-
chat své tělo a sladit je s přírodou. „V létě 
bychom se měli vyhnout omáčkám, většímu 
množství masa a spíše bychom měli sáh-
nout po zeleninových salátech. Ty můžeme 
doplnit nejrůznějšími výhonky. Příjemné 
osvěžení nám v horku přinesou i mléčné 
výrobky. Sáhnout můžeme třeba po zákysu, 
kefírech, tvarohu nebo čerstvých sýrech.”

Okurka hraje prim
V případě ovoce a zeleniny je pak 

nejlepší řídit se vlastní intuicí, chutí 
a vybírat si spíše takové druhy, které 
u nás rostou. Je-li období skliz-
ně okurek a rajčat, pak si z nich 
připravte salát. Okurka je napros-
to skvělým ochlazovačem, a to 
i z toho důvodu, že obsahuje 

OkuRkOvý kRém
Oloupané okurky podélně rozkrojíme a lžičkou 
vydlabeme semena. Potom je nastrouháme 
na jemném struhadle, slijeme z nich tekutinu, 
osolíme a necháme asi 10 minut stát. Libovol-
ný krémový sýr typu žervé (aspoň dva nebo tři, 
podle počtu okurek a strávníků) rozmícháme 
s promačkaným česnekem. Připravené okurky 
ještě vymačkáme a odstraňíme vodu, přidáme 
trochu oleje a sýr. Mícháme nebo šleháme 
do doby, než vznikne hladký krém. Dochutíme 
pepřem a případně i ostřejší omáčkou. Krém 
se výborně hodí k bramborám na loupačku 
a můžeme jej podávat studený. 

BRoKolicE SE SýREm fETa
Sýr nakrájíme na kostičky a promícháme 
s troškou olivového oleje, citronovou šťávou 
a čerstvě umletým pepřem. Necháme chvilku 
rozležet a v mezičase si orestujeme na oleji 
tenké plátky česneku. Potom přidáme na rů-
žičky rozebranou brokolici a plátky mandlí. 
Lehce opracováváme tak dlouho, dokud 
brokolice nezměkne (nejlepší je připravit si ji 
v páře a pak ji jen rychle restovat s česnekem). 
Brokolici dáme do misky a lehce promícháme 
se sýrem. Navrch ozdobíme petrželkou nebo 
pažitkou. Místo opražených mandlí můžeme 
použít i sušená rajčata.

TiPy NA 
LETNÍ JÍDLA

•  luštěniny

•  obiloviny

•  semena

•  ořechy

•  kořenová zelenina

•  ryby

•  mořské plody

•  brambory

•  rýže

•  máslo

NeutrálNí potraviny
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objevili jsme

hodně vody. Čím delší dobu je totiž rostlina 
při svém růstu vystavena slunci, tím více má 
v sobě vody a tím i větší ochlazující účinky. 
Mnoho lidí si také myslí, že je lepší vyhnout 
se v létě teplým nápojům, ale třeba i koření. 
O tom bychom si ale mohli dlouze vyprávět 
s lidmi, kteří žijí v teplých krajích. V zemích, 
kde bývá vážně horko, můžete vidět u míst-
ních obyvatel na stolcích konvičky s teplým 
čajem. Nejčastěji popíjejí mátový, bílý či 

zelený. Studené 
limonády z chladicí-

ho boxu si objed-
návají většinou jen 

turisté. Stejně tak je to 

i s kávou. 
Pokud si myslíte, že pálivé koření k letnímu 
vaření nepatří, pak to ale neplatí u každého 
druhu. Například chilli znatelně ochlazuje, 
ale takový pepř vás naopak parádně zahřeje.

Potraviny pro léto i zimu
I v teplém létě bychom se však neměli 
zaměřit pouze na konzumaci ochlazujících  
potravin. Ideální jídelníček by se měl skládat 
i z potravin neutrálních, které můžeme kon-
zumovat po celý rok. Skvěle si i ve větším 

teple můžete pochutnat na luštěninách. Ta-
kovou čočkou k obědu vůbec nic nezkazíte. 
Případně si můžete připravit třeba čočkový 
salát. Zdravé a pro léto velmi vhodné jsou 
ryby, které můžete podávat se zeleninovým 

salátem, nebo 
bramborem.
A abychom se 
nakonec vrátili 

k moudrům čínských léčitelů a bylinkářů, je 
potřeba dodat jednu důležitou informaci: 
„Tradiční čínská medicína bere v úvahu 
výše popsané začlenění potravin dle jejich 
teploty a působení v těle v daném ročním 
období. Klade důraz ale také na to, o jakého 
člověka se jedná, co mu vyhovuje, jakou má 
povahu a třeba i jaké má zaměstnání. Proto 
je vždy dobré vypozorovat, po jaké stravě 
se cítíte v kondici a tím se řídit,” dodává 
J. Husáková. 

 INZERCE

•  grilované a pečené maso

•  vařené polévky

•  vejce

•  zázvor, skořice, hřebíček, pepř, cibule, 
česnek, křen, hořčice

•  celozrnné potraviny

•  tuky kromě másla

•  kakao a kakaové produkty

•  sůl

•  sušené ovoce

•  rýže, jáhly, pohanka, soja

•  černý a zázvorový čaj

Zahřívací potraviny

„Více než studená limonáda tělo 
ochladí teplý mátový nebo bílý čaj“



www.svetpotravin.cz 19

PR článek

Letní novinky v BiLLE

Mlsejte chytře!
Chcete si dopřát zmrzlinu bez výčitek? Jděte na to chytře! V prodej-
nách BILLA naleznete novinky – nanuky Kleveráček, které neobsa-
hují žádný palmový olej. A Kleveráček tvarohový navíc obsahuje 
50 procent tvarohu. 

Při jejich výrobě se používá olej kokosový, který má řadu přízni-
vých účinků na lidské zdraví. Podporuje imunitní systém a zdravý 
metabolismus. Je také vhodný pro nejmenší, u kterých díky němu 
dochází k lepšímu využití vápníku, hořčíku a aminokyselin. 

K dostání jsou nanuky tvarohové, vanilkové a s kokosovou příchutí. 
Všechny ve výborné kakaové polevě. Kromě skvělé chuti vás Kleve-
ráčci potěší také příznivou cenou -  od 5,90 Kč. Zákazníci BILLY teď 
navíc mají šanci na výhodnou koupi multipacku 8+2, v němž získají 
dva nanuky zcela zdarma. 

Jahodové osvěžení
Pokud jsou pro vás smetanové zmrzliny příliš těžké a milujete chuť 
poctivého ovoce, vyzkoušejte novinku - BILLA Jahodová. Mražený 
krém s minimálně 55% podílem jahod vás potěší nejen lahodnou 
chutí, ale i praktickým balením. V prodejnách BILLA je totiž k do-
stání ve formě kelímku se lžičkou na spodní straně. Mraženou letní 
pochoutku si tak vychutnáte pohodlně a takřka kdekoliv. 

Mléčná svačinka plná bílkovin
Ani v létě není radno zapomínat na drobné svačiny mezi hlavními 
jídly. Zdravá svačina pomůže doplnit energii, kterou potřebují ze-
jména děti na všechny své prázdninové aktivity. Vanilkový tvaro-
hový dezert s jogurtem z řady Naše Bio zažene hlad a poslouží jako 
kvalitní zdroj bílkovin.

Tvarohový dezert Naše Bio má díky kombinaci tvarohu s jogurtem 
jemnou a krémovou konzistenci. Potěší lahodnou vanilkovou chutí 
a čistě přírodním složením. Tvaroh obsahuje pouhá 3 % tuku a pouze 
třtinový cukr, který je jistě vhodnější variantou sladidla. Ochucený je 
vanilkovým luskem a přírodním vanilkovým aroma. Dalším plusem 
je, že neobsahuje žádné škroby, které by organismus zbytečně 
zatěžovaly.

Jako od babičky
Bábovka patří mezi tradiční a velmi oblíbené české dezerty. Správně 
ji upéct je ale často nelehká práce, a to nejen pro začátečníky, 
ale i pro zkušené hospodyně. Vynikající bábovkou se nyní mohou 
pochlubit prodejny BILLA, které ji pro Vás nechaly upéct z kvalitních 
surovin a s minimálním množstvím technologicky nutných přídat-
ných látek. 

BILLA bábovka je ideální pro příjemné odpolední posezení u kávy či 
čaje. Nejenže skvěle chutná, obsahuje ale také jen velmi malé množ-
ství konzervantů a má výbornou a přirozenou chuť. V prodejnách 
BILLA ji naleznete ve dvou variantách – Selskou a Mramorovu. 

Dny plné hřejivých slunečních paprsků, 
dozrávající úroda na polích, dovolená 
lákající k lenošení…  Dopřejte si sladké léto 
s řadou osvěžujících novinek z BillY.
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Pít by se mělo průběžně celý den, radí odbor-
níci na výživu a lékaři. Podle jejich doporuče-
ní je ideální vypít dva litry tekutin, mezi které 
se ale nepočítá káva. „Kolik přesně bychom 
měli vypít, aby byl náš organismus správně 
zavodněn, je v jistém ohledu individuální. 
Správný příjem tekutin se odvíjí od naší fyzic-
ké námahy, roční doby, 
pohlaví, věku i hmotnos-
ti,“ říká Věra Burešová, 
hlavní výživová poradkyně 
NATURHOUSE. Každopádně bychom se měli 
řídit jednoduchým vzorcem – na každých 
deset kilogramů naší váhy bychom měli 
přijmout 300 ml vody. Příjem musíme zvýšit 
v parném létě, kdy se více potíme. 

Pitný režim závisí také na naší fyzické aktivi-
tě. Jiné množství vody by měl vypít člověk, 
který celý den pracuje v kanceláři, a jiné 
fyzicky pracující. Příjem tekutin se odvíjí 
i od skladby jídelníčku. Tady hraje úlohu 
například to, kolik přijmeme tekuté stravy, 
nebo jaký máme příjem soli. 

Správná hydratace 
těla je velmi důležitá. 
Dehydratované tělo je 
unavené, pleť je suchá 

a šedá, rychleji se tvoří vrásky. Pokud ne-
pijete, je vcelku zbytečné kupovat si drahé 
krémy, které slibují mladistvý vzhled. Pro 
krásnou pleť je totiž voda tím nejúčinněj-
ším kosmetickým přípravkem. Nekvalitním 

pitným režimem se ale také zatěžují ledviny, 
zpomaluje metabolismus a trávení. Tělo 
totiž reaguje tím, že při nedostatku začne 
zadržovat každou kapku vody. Prvotním 
projevem je například bolest hlavy, která 
se může projevovat zhoršenou koncentrací. 
„Dlouhodobý, byť mírný nedostatek vody 
se projeví zácpou, častou infekcí ledvino-
vých a močových cest. Dokonce se objevují 
i názory, že dlouhodobá dehydratace může 
být příčinou některých typů rakovin,“ uvádí 
Dr. Vejvodová. Podle ní není dobré vypít 
několik hrnků kávy za den a myslet si, že je 
to pro naši kondici dostačující. Tento postoj 
k pitnému režimu může velmi lehce způsobit 
dehydrataci organismu. Ta hrozí však nejen 

Naše tělo za den vyloučí až dva a půl litru vody 
a tu je potřeba co nejdříve doplnit. Pokud to 
totiž neuděláme, hrozí dehydratace, která 
nám může způsobit nejen nepříjemné bolesti 
hlavy a únavu, ale i závažnější onemocnění. 
Stále mylně se ale domníváme, že nám 
k dobré tělesné kondici postačí popíjení kávy 
a minerální vody. Co je vhodné pít a čeho se 
naopak vyvarovat?

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Krásu a zdraví  najdete v obyčejné vodě

„Tělu musíme dodávat 
tekutiny průběžně“
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dospělým, ale nejvíce malým 
dětem. Dále se pocit žízně 

postupně vytrácí i s vyšším 
věkem, ohroženi jsou proto 
rovněž senioři.

Proč pít především 
obyčejnou vodu 
Důležité je vědět, že do pit-
ného režimu se nepočítá 

káva, černý čaj, kolové 
a slazené limonády, 

alkohol. Mléko a kakao 
jsou řazeny odborní-

ky na výživu spíše 

do tekuté stravy. Pro ideální pitný režim není 
vhodné ani dlouhodobé pití perlivých či mi-
nerálních vod. Škodí tělu jednak nadbytkem 
sodíku, ale i ostatních minerálních látek. 
Navíc sycené vody mohou vést k říhání, 
nepříjemným pocitům plného břicha až 
křečím, nadýmání. 
A co z toho vyplývá? Nejzdravější je obyčej-
ná čistá voda. Nezatěžuje tělo nadbytkem 
cukrů, solí, konzervačních ani minerálních 
látek. Pokud vám samotná voda nechutná, 
je možné ji dochutit třeba šťávou z citro-
nu, pomeranče, okurkou nebo například 
mátou, bezinkou či šalvějí. Dopřát si také 
můžete vodu s několika nakrájenými 
jahodami, ideálně z vlastní zahrádky. 
Dále je vhodné pít slabé ovocné čaje, čaje 
z bylinek, naředěné čerstvé džusy z ovoce 
a zeleniny. 

V létě pijte také čaje
Kromě ochucené vody s plátkem citrusové-
ho ovoce můžete do svého pitného režimu 
zařadit i čaj. Ten vás v létě ochladí i přesto, 
že si jej dáte horký. Pokud přidáte dobré 
bylinky, může být takový nápoj zdraví pro-
spěšný. Mezi spolehlivé ochlazovače patří 
jednoznačně máta.
Existuje hned několik druhů, které je možné 
využít, například zázvorová, kadeřavá, 
citronová, pomerančová, vonící po baná-
nech, ananasu a další. Mátový čaj vás nejen 
zchladí, ale dokáže i ulevit od žaludečních 
obtíží a zlepšit chuť k jídlu. Další bylinkou 
vhodnou k ochlazení je fenykl. Ten má svoji 
nezaměnitelnou vůni a nasládlou chuť. 
Fenyklový čaj vám tělo pocitově ochladí, ale 
dodá i energii. Ochlazující účinky najdete 
také u čaje zeleného a bílého. 

•  Nastartujte si den sklenicí vlažné 
vody s plátky citronu, pomeranče 
nebo grepu. To vám po ránu dodá 
energii a pomůže i při hubnutí.

•  Ke každému šálku kávy nebo černého 
čaje vypijte sklenici vody. Nápoje 
s kofeinem organismus odvodňují.

•  Připravte si v práci naředěnou vodu 
se šťávou z ovoce nebo zeleniny 
do většího džbánu a postupně z něj 
upíjejte. Uvidíte, jak vás osvěží.

•  Svůj postarší hrnek, ze kterého pijete, 
vyhoďte a pijte z hezkých, třeba 
i malovaných a různě tvarovaných 
sklenic. Nápoj vám bude víc chutnat.

•  Pokud jdete na výlet, vždy si s sebou 
vezměte lahev s vodou, kterou 
můžete podle potřeby doplňovat.

JAK SE NAUČIT PÍT...

oSVěžUJící fRESH  
S řaPíKaTým cElEREm
ingredience: 1 pomeranč, 4 mrkve, 2 jablka, 
řapíkatý celer

Postup: Pomeranč oloupeme, mrkev a celer 
očistíme, jablka rozčtvrtíme. Vše postupně 
dáme do odšťavňovače. Pijeme čerstvé 
ozdobené například čerstvou mátou.

mEloUNoVý fRESH
ingredience: 250 g melounu, 2 lžičky 
třtinového cukru, 2 lžíce citronové šťávy, 
5 lístků máty

Postup: Meloun rozkrájíme na menší kous-
ky, odstraníme všechna jadérka a dáme 
ho do mixeru. Několik kousků ponecháme 
na ozdobení. Do mixeru přidáme cukr, 
citronovou šťávu, jeden lístek máty a vše 
rozmixujeme. Nápoj přelijeme do vychla-
zených sklenic, ozdobíme kousky melounu 
a lístky máty.

NEalKoHolicKé moJiTo
ingredience: 15 až 20 lístků máty, 1,5 lžičky 
hnědého cukru, 8 kostek ledu, 1 plátek li-
metky

Postup: Natrháme lístky máty a spolu 
s hnědým cukrem a plátkem limetky 
vložíme do skleničky. Drtíme, než začne 
limetka pouštět šťávu. Potom sklenici do-
lijeme vodou (nemusíme použít perlivou, 
to správné osvěžení zajistí i neperlivá) 
a nasypeme led.
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Vždy jsem si myslela, že zavařování je poměrně 
složitá záležitost. Až teprve s vlastní zkušeností 
jsem zjistila, že tomu tak není. Zvládne to každý. 
Stačí si jen udělat čas. Úplně nejlepší pak je 

zapojit celou rodinu a mít to jako příjemný 
sezónní rituál. Každý může vykonávat nějakou 
činnost, dobře se u toho povídá a výtvory pak 
všem o to více chutnají. 

Než se do zavařování pustíte, nejdřív je třeba 
nachystat vše potřebné. Nejdůležitější je za-
vařovací hrnec, vhodné sklenice s uzávěrem 
a případně i teploměr. Neméně důležité je 
vybrat správnou recepturu, aby byl zaručený 
dobrý výsledek. Na začátek doporučuji vyjít 
z osvědčených receptů rodiny či přátel. A až 
po první zkušenosti můžete začít experimen-
tovat a zkoušet nové kombinace.

Zásady zavařovacího úspěchu
První důležitou věcí je, aby vše, co chcete 
zavařovat, bylo čerstvé. Jedině tak vám 
potraviny budou chutnat a vydrží dlouho. 
Kromě hrnce, sklenic a teploměru také 
musíte mít samozřejmě dostatečné množ-

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto: shutterstock

Zavařit jde 
i chleba
Zavařovací mánie u nás doma vypukla vždy s první sklizní plodin, 
které byly vhodné pro tento způsob konzervování. Většinou 
se začínalo jahodami, na podzim to pak byly švestky, jablka 
a houby. Naše spíž tak byla před zimou vždy plná sladkých 
i slaných pochoutek. členové naší rodiny se už viděli, jak otevírají 
jednu skleničku za druhou a užívají si plody své práce. Vztah 
k zavařování se u nás dědí, a tak i já jsem s tím před pár lety 
začala a držela se zprvu osvědčených rodinných receptů.
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ství surovin, včetně přísad jako cukr, bylinky 
nebo koření. Dbejte na to, aby sklenice byly 
dokonale čisté, jinak by se vám zavařenina 
mohla zkazit. Pokud nemáte a nechcete ku-
povat zavařovací hrnec, postačí dostatečně 
velký obyčejný, do kterého na dno rozložíte 
utěrku. I když si nepa-
matuji, že by se u nás 
teploměr používal, 
je lepší si ho pořídit. 
Máte tak jistotu, že jste zavařili vše dobře 
a nic se vám nezkazí. Sklenice musejí být 
dokonale utěsněné. Horké sklenice nikdy 
neochlazujte. Po zavaření je dobré otočit je 
dnem vzhůru. Zavařeniny si označte datem 
zavaření, u marmelád napište na štítek 
i druh ovoce. Konzervované potraviny ucho-
vávejte v chladu, suchu a na tmavém místě. 
První týden po zavaření je zkontrolujte, zda 
se nekazí.

Meruňky v medu i pikantní papriky
Jakmile si vyzkoušíte, že zavařování 
není taková věda, budete se rádi pouštět 
do nových receptur. Těch se nabízí nepře-
berné množství. Za sladké bych chtěla vy-
zdvihnout skvělou chuť meruněk 

v medu s hře-
bíčkem 

a karda-
monovými 

tobolkami 
či bro-
skvovou 
zavařeninu 

se zázvo-
rem. 

Naložit můžete i lilek, ze kterého pak 
připravíte chutný salát se sýrem feta. 
Milovníky sladkokyselého určitě zaujmou 
pikantní paprikové lusky s bílým vínem 
a tymiánem, které jsou skvělým doplňkem 
k masu. Za vyzkoušení určitě stojí i čatní, 

které se skvěle hodí 
k sýrům a grilovaným 
masům. Vynikající je 
třeba švestkové, kde 

se kromě tohoto ovoce mísí chuť zázvoru, 
pomeranče a chilli. V lednici vydrží v uzavře-
né sklenici tři měsíce.
Každá správná hospodyňka ví, že domácí 
marmelády chutnají nejlépe a nejsou tak 
drahé jako ty z obchodu. Navíc v zimě 
se při přípravě nejrůznějších moučníků 
opravdu hodí. Můžete vsadit na klasiku, 
jako jsou malinový džem, švestková či 
jablková povidla, ale proč nezkusit také 
něco netradičního? Kombinovat můžete 
několik druhů ovoce nebo přidat do rybí-
zové marmelády trochu kvalitního koňaku. 
A sáhnout při přípravě džemů můžete i pro 
různé byliny a koření.

Zkuste si zavařit i maso
U nás doma se nejčastěji zavařovalo sezón-
ní ovoce, zelenina a houby. Babička také 
poměrně často konzervovala maso. U něj 
je důležité, aby bylo vždy kvalitní a čerstvé. 
Samotná příprava na zavařování se děje 
tak, že maso nejdříve omyjete a tepelně 
upravíte vařením či pečením. Poté odstraní-
te kosti, nakrájíte na kousky a zalijete výva-
rem, nebo vypečenou šťávou. Maso nemusí 
být celé ponořené, sklenice nemají být 
plněné až po víčko. Dle zkušeností by měly 
být mezi náplní a víčkem asi tři centimetry 
volné. Sklenice důkladně uzavřete a vložíte 
do vody v hrnci, kde je vaříte při teplotě 
95 °C asi 60 až 75 minut. Konzervovat se 
však dají i ryby a hotová jídla. Překvapením 
pro mne bylo, že tímto způsobem se dá 

uchovávat i pečivo. Když vám zbude cukro-
ví, nemusíte krmit všechny ptáčky v okolí, 
ani je dávat do mrazáku, kde ztratí svoji 
chuť. Pro delší trvanlivost můžete cukroví 
naskládat do sklenic, pevně uzavřít víčky 
a postavit je na pečící plech s vodou tak, 
aby se nedotýkaly. Zavařujte je při teplotě 
85 °C asi 30 minut. Po vypnutí trouby je 
ještě 15 minut ponechte uvnitř a až poté 
opatrně vyndejte a nechte vychladnout.  

„Marmeládám dodá skvělou 
chuť třeba koňak“

TřEšňoVá RaJČaTa S ciBUlí
Doba přípravy: 60 minut, pro 4 až 6 sklenic 
o obsahu 400 ml

ingredience: 2 kg třešňových rajčat, 350 g 
cibule, 8 česnekových stroužků, 3 větvičky 
estragonu, 0,5 litru vinného octa, 0,5 litru 
bílého vína, 0,5 litru vody, 2 lžíce soli, 1 lžíce 
cukru, 1 lžíce černého celého pepře

Postup: Rajčata omyjeme a odstraníme 
okvětí. Očištěnou cibuli nakrájíme na tenké 
kroužky. Stroužky česneku oloupeme a rozpů-
líme. Do čistých sklenic vrstvíme rajčata, 
cibulové plátky a prokládáme česnekem a es-
tragonem. Poté patnáct minut pod pokličkou 
povaříme nálev, který si připravíme z octa, 
0,5 litru vody, vína, soli, cukru a pepře. Hor-
kým nálevem přelijeme rajčata ve sklenicích, 
které hned uzavřeme a necháme nejméně tři 
dny odstát na chladném a tmavém místě. Tak-
to upravená rajčata vydrží nejméně tři měsíce.

•  Rybíz má dobrou želírovací 
schopnost, není proto nutné použít 
želírovací cukr.

•  Přípravku pro konzervování se 
můžete vyhnout i v případě, že 
necháte řádně z ovoce odpařit vodu.

•  Cukr je přirozený konzervant, 
nicméně můžete jej trochu ubrat 
a přidat stévii. Určitě tak ušetříte své 
zdraví i pár kalorií.

•  Namísto gelfixu můžete použít 
citrusový pektin, který je 
stoprocentně přírodní.

Jde to 
i BEZ ChEMiE i CUKrU
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První koření se podle dochovaných zázna-
mů z jílovitých destiček ze Sumerské říše 
používalo už 3000 př. n.l. Tehdejší zapisova-
telé zde zmiňují seznam, na kterém figurují 
kopr, fenykl, kmín, korian-
dr, tymián a šafrán. Ještě 
dříve, než se ale přidávalo 
koření do jídla, využívali 
naši předci léčivé účinky rostlin v oblasti 
zdraví a kosmetiky. Mnoho druhů koření se 
do- váželo a používalo v Egyptě 

pro balzamování, jako 
kadidla, do mastí, 

parfémů i jako 
protijedy. 
Ve starověku 

bylo koření 
zprvu považo-
váno za léčivý 
prostředek a až 

na druhém 
místě jako 

ochucovadlo. První zprávy o koření 
ve starém Egyptě se objevují na svitku již 
v roce 1500 př. n. l., kde je vypsán přehled  
lékařského umění starých Egypťanů. Stojí 

zde přes osm set předpisů 
s bohatými přísadami 
pelyňku, anýzu, hořčice, 
máty, šafránu, skořice, 

puškvorce, koriandru, sezamu a kmínu. 
Kdyby tenkrát věděli, že si za pár tisíc let 
namočíme v hořčici párek nebo si skořici 
a hřebíček budeme sypat do svařeného 
vína, tak by na nás byli pyšní.

Čechům chutná citronový pepř
Dnes můžete v příslušném obchůdku narazit 
až na dvě stě druhů koření a záleží už jen 
na vás, jak a kde ho použijete. Rozmanitosti 
se meze nekladou a i Češi se začínají otevírat 
novinkám. „Vkus Čechů se mění. S tím, jak 
cestují a dostávají se ke kuchyním jiných 
regionů, rádi zkoušejí nové věci. Hitem 

Připravila Klára Chábová, zdroj www.pssp.cz, foto Eva Slavíková a shutterstock

Koření má 
 pestrou minulost

Pepř, kmín, sladká a pálivá 
paprika, skořice. Toto koření 
bylo nejčastěji k vidění 
v českých kuchyních 
za hlubokého socialismu. 
Pokud jste si pomysleli 
na recepturu, která 
vyžadovala větší kořenící 
invenci, museli jste si připlatit 
(ovšem bylo-li za co), nebo si 
nechat propašovat balíček 
s voňavou ingrediencí 
od našich „západních“ 
sousedů. Dnes je možné 
téměř cokoliv. Svět a poměry 
se mění, ale koření zůstává.

„Koření se používalo 
i jako protijed“
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na přípravu ryb ve skandinávské kuchyni je 
třeba citronový pepř,“ říká Irena Velebilová, 
majitelka krámku s kořením v Praze. Jedná 
se o originální ostřejší směs určenou také 
na minutky z masa, steaky, na rožněná 
a pečená masa, skvěle se hodí do gulášů 
i na zvěřinu. Výborně chutná v zeleninových 
salátech či zapečených těstovinách. Citro-
nový pepř obsahuje černý pepř, citronovou 
kůru, cukr, sůl a směs dalších bylin.
Velmi oblíbené a populární jsou také nejrůz-
nější knihy o bylinkách a koření, kde najdete 
nejen recepty, ale také informace o původu 
rostlin. Zajímavé je, že první takovou knihu 
po sobě zanechal asyrský král Merodach-Ba-
ladan (721-710 př. n.l.). Píše v ní o užitkovém 
zahradnictví i předpisech o pěstování bylin. 
Zmiňuje také pěstování různého koření, 
jako jsou kardamom, koriandr, kopr, česnek, 
cibule, tymián, šafrán. V jeho zahradách 
rostlo prý na šedesát druhů těchto rostlin. 
Takovému fandovi do bylin by asi elektronic-
ký košík na současném kořenářském eshopu 
praskal ve švech.

Fantazii se meze nekladou
Výhodou koření je, že se s ním dá velmi 
dobře experimentovat a každý si doma může 
namíchat v kuchyni směs, která mu zachut-
ná. Když si nevíte rady, je možné se poradit 
s odborníkem, případně si nechat v obchodě 
připravit svou vlastní směs. „Na vepřové 
maso je třeba výtečné pepřovo-bylinné 
Amazonské koření nebo Country. Výborný je 
také kořenící přípravek na kuře a bílé maso 
Zámecké,“ doplňuje I. Velebilová.
Na světě je celá řada zemí, které byly 
v pěstování koření a v objevování jeho 
účinných látek (ať už léčivých, nebo jen čistě 
chuťových) na špičce. Tak například v Indii 
se o koření a bylinách zmiňují v písemných 
dokladech už z 9. století př. n. l. a tamní kro-

nikáři vypisují přes šest set léčivých rostlin 
a drog. V té době byly již známy druhy jako 
skořice, kardamom, hřebíček, různé druhy 
pepře, zázvor, kurkuma 
a muškátový ořech. V Číně 
první zmínky o koření 
pocházejí z doby téměř 
2700 let př. n.l., kdy vznikla kniha o bylinkách 
císaře Chen-nunga. V Americe znali domoro-
dí obyvatelé vanilku, nové koření a papriku 
dávno před Kolumbem.

Římané byli aktivní
Tajemství chutí koření začali naši předci obje-
vovat postupně. V klasickém Řecku používali 
již většinu našeho dnešního koření. Vedle 
dováženého pepře, skořice, kasie a zázvoru, 
kterých si cenili nejen jako koření, ale i jako 
důkaz bohatství a přepychu, se vyskytovala 
mezi starořeckými léčivými rostlinami také 
koření ze sousedních zemí (anýz, kmín, 

fenykl, česnek, máta peprná). K rozšíření pou-
žití koření v kulinářství v západních kulturách 
došlo až po 1. století a po monopolizaci jeho 

dovozu Araby z východu 
na západ. Řím značně zin-
tenzivnil námořní obchod 
s Indií. Obchodovalo se 

hlavně s černým pepřem. Díky Římanům, 
kteří koření rozváželi po celém impériu, se 
rozšířila znalost o jeho využití. Do Británie 
se jim podařilo vyexpedovat téměř čtyři sta 
druhů aromatických rostlin. Římský obchod 
s kořením byl přerušen rozkvětem arabské 
říše, která si podrobila Blízký východ a sever-
ní Afriku. 
Evropané znovu ovládli trh s kořením 
v této oblasti ve 12. století. Tehdy se léčivé 
a aromatické rostliny získávaly z klášterních 
zahrad. Za vlády anglického krále Jindři-
cha II. vznikl v roce 1180 v Londýně Spolek 
obchodníků s pepřem, který se začlenil 
do Sdružení kořenářů a následně se vytvo-
řila v roce 1429 Společnost obchodníků 
s potravinami. Kořenáři se stali apatykáři 
a nakonec léčiteli.

Kolumbus objevil papriku
Když Kryštof Kolumbus v roce 1492 přistál 
na Karibských ostrovech, odvezl odtud 
několik zdejších druhů koření. Rozvinul se 
tak dovoz papriky, chilli a vanilky do Evropy. 
Vasco de Gamma dorazil v roce 1498 do Ma-
labaru, odkud se vrátil s černým pepřem 
a skořicí. Při následujících cestách se dostal 
až na Moluky, ostrovy hřebíčku a mušká-
tového oříšku. Námořní bitvy Portugalců, 
Holanďanů a Angličanů se vedly o kontrolu 
obchodu s kořením a položily tak základy 
pro vznik koloniálních území, která přetr-
vala do 20. století. Kdo by to byl řekl, že má 
koření za sebou takovou pohnutou cestu.  

pohled do historie

„Plné kořenky 
symbolem přepychu“
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co byste měli vědět o rybím mase

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Češi se naučili konzumovat mořské tvory 
především zásluhou vyhlášené Vaňhovy 
rybárny, kterou otevřel v roce 1934 na Vác-
lavském náměstí v čísle popisném 43 
milovník ryb Jindřich Vaňha, rovněž autor 
kuchařky Rybí kuchyně. V pasáži nechyběl 
teplý a studený bufet, výmalba s tématikou 
rybolovu na stěnách a hlavně velká akvária 
s čerstvými rybami, které mohli hladoví 

strávníci posléze konzumovat v přilehlé 
luxusní restauraci. 

Proč je dobré ryby jíst
Restauraci i rybárnu dávno odnesl čas, 
stejně jako touhu českých strávníků 
po rybím mase. Zatímco v Evropské unii se 
dnes průměrně spotřebuje kolem 11 kg ryb 
na obyvatele za rok, u nás je to pouhých 

5,5 kg. Také proto v dubnu tohoto roku 
spustilo ministerstvo zemědělství kampaň 
Ryba na talíř, která má podpořit konzuma-
ci sladkovodních ryb. Stále totiž dáváme 
přednost těm mořským, zatímco domácích 
zkonzumujeme průměrně jenom kolem 1 kg. 
Přitom se tomuto masu nedají upřít jeho 
zdravotní benefity – obsahuje lehce stravi-
telné bílkoviny, jod, fosfor, vápník, železo, 
vitaminy A, D, E, B6, B12 a nenasycené 
mastné kyseliny. Podle vědeckých poznatků 
dokáže jeho konzumace významnou měrou 
snížit riziko vzniku kardiovaskulárních 
onemocnění, která jsou nejčastější příčinou 
hospitalizace a úmrtí v ČR. Aby byla pokryta 
doporučená dávka nenasycených mastných 
kyselin, měli bychom zkonzumovat dvě 
porce tučných ryb (makrela, šproty, úhoř) 

rybářství a rybníkářství má v čechách několikasetletou tradici, 
přesto to s konzumací ryb není v posledních letech vůbec slavné. 
češi nákupu a přípravě tohoto masa moc nedají, ačkoliv právě léto 
je ideálním obdobím pro jeho konzumaci. Dobře připravený rybí 
pokrm bývá lehký a snadno stravitelný, navíc je i cenově dostupný 
a zdraví prospěšný. Tak kde je problém?

ryby by si zasloužily 
 na českých talířích větší prostor
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týdně. Ovšem právě s ohledem na tučnost 
mnoho spotřebitelů tyto druhy odmítá 
a raději vyhledává středně tučné lososy, 
kapry nebo pstruhy. Rybí maso má i další 
zdravotní výhody – pomáhá mírnit astma, 
zabraňovat vzniku roztroušené sklerózy, 
zlepšuje průběh lupénky, revmatických 
onemocnění i Crohnovy choroby.

Co konzumentům vadí?
Důvody, proč se lidé rybímu masu vyhýbají, 
jsou různé. Některým spotřebitelům vadí 
nutnost přebírání kostí, jiní se od vodních 
tvorů distancují kvůli zápachu masa, nevěří 
deklarované čerstvosti a kvalitě, pro jiné 
jsou příliš drahé a v obchodě radši sáhnou 
po hovězím nebo vepřovém. Nejoblíbe-
nějším rybím produktem, který vkládáme 
do nákupních košíků, tak zůstává filé. Co 
se druhů týče, v období vánočních svátků 
vede samozřejmě kapr, v létě vítězí pstruh, 
kterého většinou volíme pro úpravu na grilu. 
Bát se ale nemusíme ani ostatních ryb – 
mile nás svou chutí může překvapit štika, 
candát, amur nebo úhoř, který má podle 
spisovatele Oty Pavla maso jako lotosový 
květ. Po sezóně letních dovolených pozorují 
obchodníci nárůst zájmu o exotické ryby. 
Z těch konzervovaných pak dlouhodobě 
s přehledem vede tuňák.
Při nákupu tohoto masa je nejdůležitější 
čerstvost. Ryba se sice vždy vyznačuje svým 
specifickým pachem, ten ale v žádném 

případě nesmí být vysoce intenzivní. Pokud 
má navíc tvor kalné oči a bledou barvu 
žaber, v žádném případě jej nekupujeme. 
Maso musí být pevné – když jej otestujeme 
dotykem, nesmí se nám do něj zabořit prst. 
Rybí maso pořídíme nejlépe přímo 
na sádkách, v rybárnách, velkoobchodech, 
s trochou štěstí, obezřetnosti a zdravého 
rozumu také na farmářských trzích. Ryby 
si můžeme vybrat živé, chlazené nebo 
mražené, celé či ve formě vykostěných 
filet. Rybích produktů je na trhu dostatek, 
od marinovaných přes uzené, rybí saláty, 
konzervy apod. Právě v případě konzerv 
a mražených ryb pamatujeme při výběru 
na fakt, že by měly obsahovat co nejnižší 
podíl vody a že dlouhým mražením a ná-
sledným rozmrazováním se kvalita masa 
pochopitelně značně snižuje. 

Při nákupu by nás měl zajímat rovněž původ 
ryb. Paradoxem totiž je, že čeští spotřebi-
telé raději koupí lososa z velkochovu než 
českého pstruha od lokálního dodavatele. Ani 
v restauracích se po tuzemských rybách příliš 
nepídíme, spíše vyžadujeme lososy a pražmy. 
To je důvod, proč šéfkuchaři české ryby zařa-
zují do menu jen výjimečně. A když už sedíme 
u stolu v restauraci, etiketa doporučuje rybí 
maso na talíři nekrájet, ale příborem jemně 
odlupovat od kostí a kůže. Speciální příbor 
je pro tento účel přizpůsoben širšími zuby 
na vidličce a nožem se zalomenou špičkou, 
jež slouží k rozpárání břicha ryby, kterou začí-
náme konzumovat od hlavy. Jejím nejjemněj-
ším masíčkem jsou líčka. 

Ryba v kuchyni
Tatarák z lososa, tuňákový steak, rybí poma-
zánka, candát na másle, sushi, kapří hranolky, 
rybí karbanátky, kapr na černo. Bez ryb by 
byly naše kulinární zážitky o mnohé ochuzeny. 

Výhodou jejich přípravy je fakt, že si s nimi 
v kuchyni poradí skoro každý. Nesmí ale opo-
menout, že každý druh má specifickou chuť 
i strukturu a jeho způsob zpracování a pře-
devším doba přípravy se může lišit. Základní 
a nejoblíbenější úpravou ryby je její nasolení, 
obalení v mouce a následné osmažení nebo 
opečení. K soli můžeme přidat citronovou 
šťávu, kmín, tymián nebo jiné bylinky podle 
chuti. Při pečení hlídáme čas, neboť jeho doba 
bývá mnohem kratší než u jiných druhů masa. 
Záleží také samozřejmě na druhu ryby a faktu, 
zda v kuchyni stojíme před úpravou filetu, 
nebo ryby vcelku. Na rozdíl od vepřového, ho-
vězího nebo drůbežího se rybí maso mnohem 
snadněji rozvaří a rychleji se kazí. 

PEČENý PSTRUH Na máSlE
Doba přípravy: 40 minut, pro 2 osoby
Ingredience: 2 pstruzi, 2 citrony, 
tymián, rozmarýn nebo jiné oblíbené 
čerstvé bylinky, máslo, sůl (nejlépe 
mořská), pepř, olivový olej, případně 
bílé víno na podlévání
Postup: Pstruhy vykucháme, omyjeme 
a důkladně osušíme. Kůži na několika 
místech nařízneme a přidáme olej, pepř, 
sůl a nasekané lístky rozmarýnu. Osolí-
me a opepříme také vnitřek ryb, vložíme 
plátky másla a nakrájené plátky citronu. 
Troubu předehřejeme na 200 °C, pečeme 
asi 15 až 20 minut, navrch ryb můžeme 
ještě přidat bylinky a máslo, podléváme 
a potíráme olejem nebo bílým vínem. 
Podáváme s bramborami.

•  u nás žije kolem 50 druhů ryb, celosvě-
tově jich pak je přes 20 000 druhů

•  červené maso ryb obsahuje vyšší množ-
ství minerálních látek než maso bílé

•  Japonci spotřebují kolem 70 kg ryb 
na osobu za rok, Islanďané dokonce 
asi 90 kg/rok

•  rybám nejvíce prospívají šetrné tepel-
né úpravy jako dušení nebo pečení

VÍTE, žE …
„Dáme přednost lososu 

ze zahraničí“
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Grilovací omáčky: 
     Česnekové 
            bez česneku, 
       barbecue s kečupem

připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, Eva Slavíková

majonéza a kečup jsou všeobecně oblíbené pochutiny. Dokonce tak moc, že 
někteří výrobci nejspíš usoudili, že nemá smysl zkoušet chuťové pohárky oslnit 
něčím novým a vyplatí se sázet na jistotu. což o to, také je máme rádi. Nicméně 
do opravdových receptur barbecue omáček nebo česnekových dipů kečup ani 
majonéza tak úplně nepatří...
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Omáčky s příchutí barbecue a česneku se 
prý řadí mezi nejprodávanější. Očividně se 
Čechům s masem nebo grilovanou zeleni-
nou nejlépe párují. Že by se s nimi ale nějak 
zásadně roztrhl pytel, to se říct nedá. Pokud 
budete hledat jejich čisté podoby bez dal-
ších příměsí, aby bylo možné je objektivně 
zhodnotit v jedné plnohodnotné řadě ve své 
kategorii, musíte se na chvíli stát pomalu 

soukromým očkem.

Ačkoli 
normálně 
nasbíráme vždy 
dost materiálu 
ve velkých řetězcích, 
ba kolikrát jsme překvapeni 
i počtem privátních značek a spíše se 
dohadujeme, které zástupce zařadit mezi 
top dvanáct, u grilovacích omáček jsme 
museli slídit i ve speciálních prodejnách 
(jako je třeba Wine Food Market, Mark’s 

and Spencer nebo My Food). Nakonec jsme 
poskládali alespoň „Klapzubovu grilovací 
jedenáctku“, a to ještě složenou ze dvou 
týmů – bílých a červených.

Pravidla neexistují – jen receptury
Co se legislativních pravidel týče, grilovací 
omáčky jsou tak trochu oříšek i pro samotné 
zákonodárce. Zatímco například u kečupu 
máte jasně stanoveno vyhláškou číslo 
157/2003 Sb. (u majonézy je to vyhláška 
číslo 326/2001 Sb.), jak mají přesně vypadat 
a jakým technologickým postupem mají 

být vypracovány, u barbecue 
omáčky nebo česne-

kové omáčky tato 
pravidla nenajdete. 
Tím pádem mají vý-

robci velmi široké pole působnosti. Nezbývá 
než se obrátit k uznávaným recepturám 
a doufat, že obsažené ingredience budou 
v souladu s omáčkou, na kterou by vám dal 
recept kuchař vyhlášené restaurace. 
Grilovací omáčky mají dlouhou dobu trvan-
livosti. Najdete je často v regálech u kečupů 
nebo ve speciálních sezónních gril-koutcích, 
které některé prodejny mají. Ačkoli je doma 
můžete mít ve špajzu klidně rok, po otevření 
patří bezpodmínečně do lednice. Omáčky 
by také neměly stát dlouho v teple. Nejsou 
tomu uzpůsobené. Pokud tedy s přáteli 
chystáte grilovací party, správný způsob 
není postavit celá balení na stůl, ale vyklopit 
do mističky a zbytek neprodleně uložit 
do lednice.

Ve skle nebo v plastu?
Do čeho výrobce svou omáčku 

uloží, se liší kus od kusu. Zda 
sklo či plast, to opravdu 

záleží na vašich prefe-
rencích a také na tom, 
čemu ze spotřebitelské-

ho hlediska dáváte větší 
váhu. Nám se například 

líbí, že u obalů ve skle 
vidíme obsah. Mohli jsme si 

tedy prohlédnout částečně i tex-
turu omáčky, zda obsahuje nějaké 
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kousky i jak tmavá je její barva. U barbecue 
se nám třeba potvrdil předpoklad, že ty více 
červené tíhnou chuťově spíš ke kečupům, ty 
tmavší byly většinou pikantnější a kouřovější.
Avšak pokud dávkujete přímo ze skleně-
né láhve, pravděpodobně vás tu potrápí 
„kečupový problém“. Dlouho nic neteče 
a pak si na maso nalijete polovinu nádoby. 
To se vám u plastového obalu díky prak-
tické „hubičce“ nestane. Plast se vám také 
nerozbije a co se hmotnosti týče, sklo mu 
nemůže konkurovat. Nicméně jeho hlavní 
nevýhodou je zase propustnost, při které 
dochází k průniku vodní páry, molekul látek 
a složek vzduchu. 

Obecné tipy pro výběr té správné
Všechny omáčky jsou převážně složeny 
z vody, tuku a pak látek, které jim dávají 
charakteristickou chuť. U česnekových 
se objevují dost často ingredience stejné 
jako u majonézy, tedy česnek, cukr, ocet 
a u některých jogurt. Problém je, že často 
nenarazíte na přesné zastoupení česneku. 
Pak se může lehce stát, že si domů odnesete 
česnekovou omáčku, která snad česnek 
vůbec nepotkala, a budete zklamáni.
Obdobně je to s barbecue. Ty v sobě mají 
rajčatový protlak, ale opět někteří výrobci 
neuvádějí kolik, a může se stát, že zase „pře-
střelíte“ a koupíte si omáčku, která nemá 
daleko k samotnému 100 % protlaku. Soudě 
ale dle vítězů, vyvážený poměr je okolo 3 % 
česneku u česnekových a 35 % rajčatového 
protlaku u barbecue. Tyto omáčky také 
často obsahují ovocnou šťávu (citron, pome-
ranč, ananas), která jim dává sladkokyselý 

„ocas“ a často na-
razíte i na nějakou 
pokrájenou zele-
ninu. Zahuš-
ťovadla, která 
se v omáčkách 
objevují, jsou 
buď 
guma 
guar, 
nebo 
xanthan. 
Obě jsou 
zcela přírodní a ne-
musíte se jich bát.
U omáček se také vyplatí sledovat 
to, jaký tuk obsahují. Vhod-
nější jsou samozřejmě ty, 
které obsahují rostlinné 
oleje. Konkrétní typ se 
ale bohužel na mnoha 
obalech nedočtete. Pokud 
si hlídáte linii, důležitými 
hodnotami jsou pro vás 
kilojouly (popř. kcal), obsah 
soli a sacharidů. U cukru, soli 
a tuku platí přímá úměra – čím méně, 
tím lépe. Toto je velmi přehledně popsáno 
v tabulkách na obalu.

Alergik? Také zákazník!
Všechny omáčky obsahují i kořenící směsi. 
Jako výtku směřovanou na všechny výrobce 
vnímáme, že kořenící směsi nejsou rozepsa-
né. Nejedná se sice o legislativní pochybení, 
nicméně ze spotřebitelského hlediska by 
někteří tyto informace zcela určitě uvítali. 

Dle zákonů týkajících se označení musí vý-
robce přesné složení koření uvést, jen pokud 
koření přesáhne 2 % hmotnosti konečné-
ho výrobku. Problém je, že mnoho druhů 
koření též patří mezi alergeny. Alergik se pak 
z tohoto důvodu pro jistotu omáčce nejspíš 
zcela vyhne.

Velké rozdíly v kvalitě
Když jsme omáčky testovali, nebylo složité 
je rozdělit na dvě výrazné skupiny – ty 
dobré a ty nedobré. V podstatě tu moc 
nenajdete, jak se říká, zlatou střední cestu. 
U česnekového vítěze Mikado, které prodá-
vá Lidl, vás mile překvapí zjištění, že 100 g 
vás vyjde na 6,80 Kč. Česnek tu má opravdu 
grády hodné česnekové omáčky, navíc je 
zde velmi chutně vyvážen poměr majoné-
zové a smetanovo-jogurtové příchuti. Zau-
jala nás také česneková omáčka od Spak, 
která si vysloužila kladné hodnocení mj. 
proto, že nechutná jako majonéza, do které 
rozdrtíte česnek, ale je jemná, spíše 
jogurtová. To se však nedá říct o produktu 
Česnek Omáčka od stejného výrobce, která 
je poslední pro svou přílišnou slanost, 
kyselost i absenci česneku.
Velké rozdíly mezi prvními dvěma místy 
a zbytkem jsou také u barbecue zástupců.  
Nejvíce nám chutnala omáčka z Mark's and 
Spencer, ale přihlédli jsme zde také k ceně 
a nakonec korunovali Heinz Barbecue za to, 
že za necelých 18 Kč za 100 g máte velmi ob-
stojnou omáčku. Výrobky Spak a Otma nás 
doslova zklamaly. Jednalo se spíš o trochu 
vylepšené kečupy. 
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Název  Spak 
Barbecue omáčka

Výrobce  Spak foods, ČR
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 44,90 Kč/250 g
Cena za 100 g 17,96 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
238 kcal, 0,2 g tuků, 55,5 g sacharidů, 
1,7 g bílkoviny, 2,3 g soli
Složení: pitná voda, rajčatový 
protlak, maltodextrin, jedlá sůl, dextroza, 
kvasnicový extrakt, cibule, koření, aroma, 
glukózový sirup, cukr, kvasný ocet lihový, 
barvivo: potravinářský karamel 

omáčka o poznání řidší než ostatní. Je zde zna-
telná výrazná chuť rajčatového protlaku. Velmi 
umělá sladkokyselá příchuť přebíjí vše, co má 
správná barbecue omáčka obsahovat. 

6.

Název  Heinz 
Barbeque Sauce

Výrobce  maresi foodbroker, ČR
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 44,90 Kč/250 g
Cena za 100 g 17,95 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
85 kcal, 0,1 g tuků, 20 g sacharidů, 
0,8 g bílkovin, 1,7 g soli
Složení: 37 % rajčatový protlak, 
pitná voda,  cukr, pomerančový džus, ocet 
kvasný lihový, cibule, kousky papriky, 
modifikovaný škrob, citronová šťáva, 
jedlá sůl, okurky, koření, byliny a extrakty 
koření, kouřové aroma

Název  Mikado 
Omáčka Barbecue

Prodejce  lidl ČR
Zakoupeno lidl
Cena za balení 29,90 Kč/500 g
Cena za 100 g 5,98 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
153 kcal, 0,5 g tuků, 33,8 g sacharidů, 
1,4 g bílkovin, 2,5 g soli
Složení: 36 % rajčatový protlak, cukr, ocet 
kvasný lihový, pomerančová šťáva z koncentrátu pomeran-
čové šťávy, paprika, jedlá sůl, nakládané okurky, kořenící 
přípravek, modifikovaný kukuřičný škrob, cibule, citronová 
šťáva z koncentrátu citronové šťávy, sirup z karamelizova-
ného cukru, zahušťovadlo: xanthan, kouřové aroma

Název  Mark's and Spencer 
Hot Smokey Barbecue 

Země původu  Velká Británie 
Zakoupeno mark's and Spencer
Cena za balení 79,90 Kč/250 g
Cena za 100 g 31,96 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
225 kcal, 0,8 g tuků, 41,7 g cukrů, 
0,75 g soli, 1,1 g bílkoviny, 2,3 g vlákniny
Složení: pitná voda, třtinový cukr 
muscovado, protlak z rajčat uzených na dub. 
dřevě, glukózový sirup, cukr, jablečný ocet, 
tamarindová pasta, javorový sirup, tmavá 
melasa, kukuřičný škrob, koncentrovaná 
citronová šťáva, barvivo: jednoduchý karamel 

Název  Otma 
Barbecue omáčka

Výrobce  Hamé ČR 
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 23,90 Kč/280 g
Cena za 100 g 8,53 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
93 kcal, 0,3 g tuků, 21,6 g sacharidů, 
0,8 g bílkovin, 1,5 g soli
Složení: voda, zahuštěný 
rajčatový protlak, cukr, paprika, cibule, 
zahušťovadlo: modif.škrob, okurky, 
sůl, ocet, kvasničné extrakty, regulátor 
kyselosti: kyselina citronová, aroma, 
koření, zeleninový výtažek

Název  Vitana Steak omáčka 
Barbecue

Výrobce  Vitana, ČR
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 42,90 Kč/250 ml
Cena za 100 g 17,16 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
169 kcal, 0,8 g tuků, 38,3 g sacharidů, 
1 g vlákniny, 1,5 g bílkovin, 1,8 g soli
Složení: voda, rajčatový protlak, cukr, 
cukrový sirup, kvasný lihový ocet, koncentrovaná 
ananasová šťáva, worcesterová omáčka, jedlá sůl, 
modifikovaný škrob, kouřové aroma, česnek sušený, 
koncentrovaná citronová šťáva, barvivo amoniak-sulfitový 
karamel, směs koření, zahušťovadlo xanthan, konzervanty

Je avizována jako omáčka s kouřovým aroma, 
to je patrné už z ovonění produktu. Za nízkou 
cenu poměrně velmi slušná chuť, kde se sladkost 
a kyselost příjemně doplňují. Za příznivou cenu 
dostává plusové body.

musíme pochválit praktický plastový obal 
s dávkovačem. chuť je příjemně štiplavá, cítíme 
zauzenou příchuť. Jednoznačně vítěz poměru 
ceny – výkon.

marináda a omáčka v jednom. Velmi znatelná 
chuť chilli papriček, je zde také cítit kouřová chuť 
rajčat. chuť se příjemně rozvíjí. Sladkost a kyse-
lost jsou velmi dobře vyváženy. 

Podle vůně i chuti se jedná spíše o rajčatový pro-
tlak. V žádném případě tu není zastoupena složka 
kyselá a sladká. Výrobek nepálí. chuťově se dá 
přiblížit spíš k trochu lepšímu kečupu. 

i zde je patrné kouřové aroma z chuti i vůně. chuť 
je vyvážená, velmi příjemná, hezky graduje. otáz-
kou je, zda by nepřebila chuť masa. Trochu je zde 
znatelná chuť jakoby umělého dochucovadla.

1.

4.

2.

5.

3.
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Název  Mikado 
Česneková omáčka

Prodejce  lidl ČR
Zakoupeno lidl
Cena za balení 29,80 Kč/440 g
Cena za 100 g 6,80 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
370 kcal, 36 g tuků, 10 g sacharidů, 
1,6 g soli, 1 g bílkoviny
Složení: voda, řepkový olej, 
kukuřičný škrob, glukosa, ocet, 
3 % česnek, sůl, cukr, žloutek, kořenící 
přípravek, mléčná bílkovina, aroma, 
zahušťovadla, kyselina citronová 

Název  Heinz  
Garlic Sauce

Prodejce  maresi foodbroker, ČR
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 44,90 Kč/250 g
Cena za 100 g 17,96 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
306 kcal, 28 g tuků, 11 g sacharidů, 
1,6 g bílkoviny, 0,8 g soli
Složení: voda, 28 % řepkový olej, 
ocet, cukr, sušená syrovátka, škrob, 
sůl, 0,9 % česneku, koření, pažitka, 
zahušťovadla, aromata, kyselina citronová 
 

Název  Spak  
Česneková omáčka

Výrobce  Spak foods, ČR
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 44,90 Kč/250 g
Cena za 100 g 17,96 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
330 kcal, 31 g tuků, 10,3 g sacharidů, 
2,4 g soli, 1,6 g bílkoviny
Složení: voda, 30 % řepkový 
olej, 8 % česneku, cukr, jogurt, sušené 
mléko, hořčičné semeno, sůl, kukuřičný 
škrob, aroma, směs koření, ocet, kyselina 
citronová, zahušťovadla, soja, rajčatový 
protlak, jablečná šťáva, petržel  

Název  Spak 
Česnek Omáčka

Výrobce  Spak foods, ČR
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 33,90 Kč/140 g
Cena za 100 g 24,20 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
370 kcal, 35,4 g tuků, 10,5 g sacharidů, 
2,3 g soli, 1,7 g bílkoviny, 0,4 g vlákniny
Složení: řepkový olej, voda, 
9 % česneku, cukr, cibule, jogurt, ocet, 
mléko, sůl, hořčičné semeno, kukuřičný 
škrob, koření, petržel, kyselina citronová, 
aroma, soja, rajčatový protlak, jablečná 
šťáva, emulgátor

Název  Hellmann's 
Garlic Sauce

Výrobce  Unilever
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 41,90 Kč/250 g
Cena za 100 g 16,76 Kč
Výživové hodnoty na 100 g: 
370 kcal, 36 g tuků, 10 g sacharidů, 
1,6 g soli, 1 g bílkoviny
Složení: řepkový olej, voda, 
bílý  nízkotučný jogurt, cukr, bylinkový 
ocet, vaječný žloutek, hořčičná semena, 
celer, sůl, 0,4 % česnek, cibule, citronová 
šťáva, bílý pepř, petrželová nať, kyselina 
citronová

mile nás překvapila velikost balení. líbí se nám 
i plastový obal, ze kterého se dobře dávkuje. 
chutí je to jednoznačný vítěz. Přesně tak má 
česneková omáčka chutnat.

oproti ostatním vzorkům je chuť daleko jemněj-
ší. Už z vůně je patrná vyšší  kyselost, která se 
potvrzuje i po ochutnání. ani tento vzorek ale 
nesplňuje očekávání česnekové chuti.

omáčka má velmi jemnou chuť. Spíše než majo-
nézu v ní cítíme jogurt. To jí dodává příjemnou 
svěžest. chuť je obecně velmi vyvážená. Česnek je 
zde příjemně zastoupen.

Nejmenší balení za nejvyšší cenu na 100 g nás 
bohužel chutí neoslnilo. omáčka je příliš slaná, 
hodně kyselá, málo česneková. chválíme ale 
použití jogurtu namísto majonézy.

U vzorku nepříjemně překvapila sladkokyselá 
chuť, která je doplněna o spoustu majonézy. co 
zde naopak moc necítíme, je česnek, který by 
v česnekové omáčce asi měl být dominantní.

1.

4.

2.

5.

3.
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Pokud máte chuť a čas, vyplatí se je in-
vestovat do domácích omáček bez pří-
datných látek. Jsou jednoduché a určitě 
je zvládnou i začátečníci. 

Barbecue omáčka 
Na 400 gramové balení rajčatového 
pyré budete potřebovat: olivový olej, 
sůl, 1 cibuli, 1 stroužek česneku, 1 chil-
li papričku, 1 balení krájených rajčat, 
3 polévkové lžíce třtinového cukru,  
2 lžíce jablečného octa, šťávu z poloviny 
pomeranče, 2 lžíce worcesterské omáč-
ky, 0,2 cl whisky. 
Na lžíci olivového oleje si zpěňte drobně 
pokrájenou cibulku, stroužek česneku 
a chilli papričku. Poté můžete přidat ba-
lení krájených rajčat, hnědý cukr, jableč-
ný ocet,  pomerančovou šťávu, worce- 
sterskou omáčku, sůl, popřípadě paná-
ka whisky. Ze směsi necháte pak už jen 
vyvařit přebytečnou tekutinu na střed-
ně velkém plameni.

Česneková omáčka
Na 250 ml zakysané smetany budete 
potřebovat: 5 stroužků česneku, 1 cibu-
li, 3 polévkové lžíce bílého jogurtu, sůl, 
pepř, 2 lžíce nasekané petrželky, 1 po-
lévkovou lžíci citronové šťávy, 1 polév-
kovou lžíci cukru.
Postup je velmi jednoduchý. Ingredien-
ce stačí dobře pokrájet a promíchat.

DoMáCí JE DOMáCÍ
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dobrodružství v kuchyni

Vše začalo tím, že jsme na svých pravidel-
ných cestách objevili mlékomat čili automat 
na mléko. Přímo ve zdi kravína, napojený 
na tu velikou nerezovou káď uvnitř, kde se 
mléko po nadojení chladí. Jestli to neznáte 
v kravíně, asi vám tahle informace k ničemu 
není. Důležité je, že jde o čerstvě nadojené 
zchlazené mléko.  
Je to mléko skvělé a chutné, sráží se na něm 
smetana, i když ne nějak moc. Taky je levné. 
Vybavili jsme se skleněnými lahvemi a pra-
videlně tankujeme. Jenže už jsme se zmínili 
kamarádům, ti chtějí taky „opravdické“ mléko. 
Poslední dobou se proto u nás před víkendem 
schází baterie lahví a v neděli u kravína tanku-
jeme osmnáct až dvacet litrů.

Vzpomínky zklamaly
Nejdřív jsem si nechávala tu a tam půl litru 
zkysnout. Vynikající kyselé mléko. Taky se 
z něj dobře pekly muffiny a lívance. Nápad 
udělat si tvaroh přišel hned vzápětí. 
Zkusila jsem to tak, jak jsem si matně 
pamatovala z dětství. Hodně zkyslé mléko 
jsem přihřála a vzniklou hmotu nechala 
odkapat v plátýnku. Bingo! Výborný tvaroh, 
hned jsem z něj umíchala budapešťskou 
pomazánku. 
Jenže když jsem chtěla proces zopakovat, 
vznikla hromádka bílých drobečků. Nedá 
se nic dělat, budu si muset 
vypracovat vědecký 
postup, roz-
hodla jsem 
se tedy. 
Trochu mě 
překvapi-
lo, že ani 
jedna 
moje stará 
kuchařská 
kniha 

návod na výrobu tvarohu nepopisuje. 
Jen uvádí – ze zkyslého mléka si můžeme 
udělat tvaroh. Zřejmě to bývalo něco na-
prosto samozřejmého. 
Jenže internetové návody mě taky zklamaly. 
Nechci si kupovat průmyslová syřidla, jak 
radí. Při jaké teplotě mám mléko odstavit 
a scedit? Můžu si vybrat. Recepty nabízely 
od 30 do 65 stupňů. 

Teplota je zásadní
Nemám moc ráda tvrdý tvaroh. Ještě tak 
nastrouhat na ovocné knedlíky. Předesílám 
to, protože právě tahle skutečnost mou 
cestu k dobrému tvarohu komplikovala. 

Tvrdý se totiž povede skoro vždycky. Stačí 
správnou teplotu trochu překročit. 

První trochu použi-
telný návod objevil 
manžel v radách pro 
děti. Tvaroh odstavit 
z plotny, když se 

poloprůhledná 
syrovátka začne 

Připravila Michaela Matuštíková, foto shutterstock, archiv autorky

Přestože se tvrdí, že tvaroh 
je to nejjednodušší, co si 
můžete z mléka vyrobit, 
moje cesta k domácímu 
tvarohu byla dlouhá 
a klopotná. A nakonec 
jsem musela přistoupit 
na proces, kterému jsem 
se dlouho bránila.

Rébus 
 jménem tvaroh
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Potřebujeme:
  200 g tvarohu
  200 g polohrubé mouky
  1 lžičku jedlé sody
  1 vajíčko
  1 lžíci octa
  2 lžíce cukru
  olej na smažení
  cukr na obalení

Postup

Do mísy nasypeme jedlou sodu a zalijeme 
octem. Čili pohasíme, jako když se dělá 
hašené vápno. Necháme vybublat, 
přisypeme mouku, cukr, přidáme tvaroh 
a vajíčko a vypracujeme vláčné těsto asi 
jako na tvarohové ovocné knedlíky. 
Pokud máme „mokřejší“ tvaroh, přidáme 
víc mouky. 
Těsto můžeme rozválet a kolečka vykrajovat, 
nebo tvarujeme placičky v ruce. Smažíme je 
na oleji, trochu se nafouknou. Horké obalu-
jeme v cukru.

dobrodružství v kuchyni

Ivančiny tvarohové placičky

dostávat nahoru nad bílou hmotu. Jednou 
to zafungovalo, podruhé ne. I přišel na řadu 
teploměr. Sice jsem našla pouze ten, kterým 
jsme kdysi měřili teplotu vývojky a ustalova-
če, tedy jen do 45 stupňů, ale stačil. Zjistila 
jsem totiž, že na měkký tvaroh stačí 30 až 35. 
Čím výše teplota vystoupá, tím tvrdší tvaroh. 

Míchat? Či nemíchat?
Pokud ovšem bude držet pohromadě. To 
je další věc. Má se zkyslé mléko rozmíchat 
a pak doufat, že se na teple opět zdrcne? 
Tak radila kamarádčina kniha receptů ze 
60. let. Mně se to tedy neosvědčilo. Naopak 
mnohem víc se osvědčilo nechat mléko zky-
snout v kastrolu, v němž se bude nahřívat. 
A musí zkysnout důkladně – nestačí, že se 
oddělila syrovátka, ale bílkovina už by měla 
tvaroh připomínat. Pak stačí opravdu zahřát 
jen trochu a jen chvilku. 
Následuje odkapání. Babička mívala plátno 
položené na cedníku, přelila přes něj obsah 
kastrůlku, pak mu svázala rohy a nechala 
uzlík viset nad hrncem, aby vykapal. To fun-
guje dobře. Stará cícha se osvědčila, protože 
ji můžu po každém použití vyvařit. 

Bez pasterizace to nepůjde
Teď už to vypadá docela snadno, ale abych 
dospěla pokaždé k dobrému výsledku, 
musela jsem především připustit jednu pro-
ceduru. Pasterizaci. Dlouho jsem se bránila. 
Nemám ráda svařené mléko. Zničí smetanu 

– jistě, milovníci škraloupů teď asi protestují, 
ale k těm já nepatřím. Navíc mléko změní 
chuť. Ale připouštím, že babička, u níž jsem 
vídala dělat tvaroh, vždycky mléko svařovala.
Navíc kromě toho, že tvaroh měl pořád velké 
výkyvy, jogurt vycházel úplně špatně. 
Zatnula jsem zuby a pořídila si delší tep-

loměr. Mléko jsem přivedla na 65 stupňů 
a rychle zchladila ve dřezu plném ledové 
vody. Chuť se nezměnila. To se mi líbilo. 
Smetana se nesrazila. Taky dobře. Ale 
hlavně – tvaroh i jogurt od té doby vykazují 
stálou chuť i konzistenci. 
Že to ale byla fuška. 

2)1)

3) 4)

Potřebujeme:
  mléko v libovolném množství, ale nesmí 

být krabicové

Postup

Mléko zahřejeme na 65 stupňů, rychle 
zchladíme a necháme v kastrolu na teplém 
místě zkysnout tak, až se oddělí syrovátka 
a bílkovina má hustotu pudinku. Trvá to 
několik dní.
Pak opatrně a pomalu zahřejeme asi 
na 30 stupňů, vylijeme na plátno a odcedí-
me. Tak získáme měkký tvaroh.
Chceme-li tvrdý tvaroh, zahřejeme zkyslé 
mléko na 50 – 60 stupňů a při odkapávání 
dobře vymačkáme. 
Syrovátku můžeme pít, nebo si jí trochu 
odložit na příště. Když ji přilijeme do pasteri-
zovaného mléka, zkysne rychleji.

Tvaroh

3)

1) 2)
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Klub Světa potravin

Tato akce se koná pod záštitou 
Národního technického muzea. 

Tato akce se koná za podpory 
Města Kutné Hory.

Pořadatel
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Sezóna zmrzlin je na svém Olympu. A proto-
že se společnost Bidvest řadí mezi největší 
producenty tuzemské zmrzliny na trhu, zajeli 
jsme přímo na místo činu a zmapovali pro 
vás zmrzlinový terén od A až do Z. V provozu 
se pracuje pod taktovkou přísných hygienic-
kých pravidel, takže jsme okamžitě nahnáni 
do speciálních plášťů a čepic. Na boty dostá-
váme návleky a jdeme na to. 

330 lidí na 12 milionů litrů
Haly výrobny jsou rozlehlé. Překvapivě v nich 
není ani nijak závratná zima. Celkem je tu 
10 výrobních pásů. A zatímco na jednom se 
právě vyrábí nanuk „na klacku“, na druhém 

jedou současně zmrzliny ve vaničkách – dříve 
jsme tomu doma říkávali „polárkový dort“, 
ale dnes už se tomu určitě říká jinak.  Dohro-
mady tryskami a tanky projde 12 milionů 
litrů zmrzliny ročně. Spousta práce je ale 
na samotných zaměstnancích. Těch je zde 
stále 330. Na léto se prý musí počty navyšo-
vat o brigádníky, protože produkce radikál-
ně stoupá.

Kvalitu chtějí sami zákazníci
A jak se vůbec z ingrediencí stává zmrzlina 
tak, jak ji známe z obchodu? Základem jsou 
samozřejmě kvalitní ingredience, o které 
si zákazníci sami říkají. „Zmrzlina nikdy 

nebude dietní. Je to něco, co si dopřáváme 
za odměnu. Ale i to může být z kvalitních 
surovin. My cílíme zejména na zmrzliny 
s obsahem ovoce a zmrzliny z pravé smeta-
ny,“ říká Lukáš Dědek, brand manager 

Když vejdete do výrobny zmrzliny, pohltí vás euforie dětských 
let. Přesně tohle jste si přáli zažít jako malí. Jezdí kolem 
vás stovky špachtliček obalených poctivým smetanovým 
nanukem. A co víc? ochutnávání je dovoleno.

Tam, kde vzniká  zmrzlina...
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto Bidvest, shutterstock

V Bidvestu vyrobí 12 milionů litrů zmrzliny ročně
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značky Prima, který nás výrobnou provedl. 
„Od února až března tohoto roku jsou naše 
zmrzliny vyráběny bez použití palmového 
oleje. Pokud máme rostlinný tuk ve zmrz- 
linách, tak používáme kokosový olej. U ostat-
ních produktů nahrazujeme palmový olej 
řepkovým,“ dodává. Ve smetanových zmrzli-
nách zase nenajdete rostlinný tuk žádný.
A co se pak se zmrzlinami děje dál? Ani 
byste nevěřili, kolika procesy taková jedna 
zmrzlina projde, než se dostane do obalu, 
který znáte z obchodů.
„Velmi zjednodušeně: Nejprve se smíchají 
suroviny, poté přichází na řadu proces 

homogenizace, následuje pasterizace, 
zrání v tancích, zchlazení hmoty a vytva-
rování zmrzliny, popřípadě ještě nanesení 
polevy. Hotový produkt se balí a domra-
zuje na minus dvacet stupňů,” popisu-
je Lukáš Dědek. 

Zastaralá, ale stále skvělá metoda
Málokdo ví, že některé zmrzliny Bidvest 
stále vyrábí litou metodou, kde se využívá 
co nejmenšího množství vzduchu. Přesto-
že je to dražší. Zákazníci si prý za kvalitu 
rádi připlatí a při lití je zaručena. „Výhoda 
této převážně české metody tkví v tom, že 
se do zmrzliny dostane více surovin, jako 
jsou ovoce, smetana, jogurt a další. Její 
chuť je tak plnější než u zmrzlin vyrábě-
ných modernější, extruzní metodou,“ říká 
MVDr. Dalena Martiníková, vedoucí vývoje 
zmrzlin. Jak se která zmrzlina vyrábí, 

můžete zjistit, když budete číst etikety. 
„Tady je dobré hlídat si poměr mililitrů 
a gramů. Pokud má balení např. 55 mililitrů 
a pouze 25 gramů, značí to, že balení zmrz-
liny obsahuje příliš vzduchu, tedy není litá,“ 
říká Dalena Martiníková.

Nové chutě na jistotu
Z celé exkurze nám šlo nejlépe ochutnává-
ní novinek. Zvlášť u příchuti Pikao jsme si 
zavzpomínali na léta, kdy jsme cestou domů 
ze školy Pikao nebo Jesenku kupovali. A jak 
se vlastně nové příchutě vytvářejí, kdo k nim 
dává podněty a není trochu risk uvést na trh 
něco nového? 
Záhy jsme se dozvěděli, že tipy na nové pří-
chutě chodí od dodavatelů aromat a přísad 
do zmrzlin. Z těch se pak selektují příchutě, 
které jsou v souladu s chutěmi Čechů. 
Dalena Martiníková zastává názor, že jaho-

Některé zmrzliny se zde stále zhotovují tradiční litou metodou

Pokud chce spotřebitel vědět, zda 
je ve zmrzlině rostlinný tuk nebo ne, 
může to snadno poznat ze složení 
výrobku, kde tyto informace musejí 
být výrobcem uvedeny a dokonce tam 
musí být deklarováno, o jaký druh 
rostlinného tuku se jedná (kokosový, 
palmový, palmojádrový). Navíc zmrzlina 
před složením musí mít uvedenou tzv. 
kategorizaci, takže pokud obsahuje 
rostlinný tuk a k tomu třeba i smetanu, 
musí být uvedeno, že se jedná o mražený 
krém s rostlinným tukem a smetanou. 
Pokud smetanu neobsahuje, pak se 
uvádí, že se jedná o mražený krém 
s rostlinným tukem.  Pokud splňuje 
zmrzlina požadavek na označení 
smetanová, pak se takto může označit 
a přirozeně musí být vyrobena ze 
smetany nebo másla. Smetanová 
zmrzlina je mnohem chutnější, jemnější 
a více se v ní rozvinou chuťové složky 
– např. vanilka, kakao atp.

SMETANOVá A TA, 
Co SE TAK JEN TVáŘÍ 

Na letní provoz, kdy je zvýšená produkce, 330 stálých zaměstnanců nestačí Zmrzliny se vyrábějí bez použití palmového oleje
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dové zmrzliny jsou celoevropsky nejoblíbe-
nější. Právě proto si myslí, že Mrož od roku 
1992, kdy se začal vyrábět, drží pozici mezi 
nejoblíbenějšími. Zmrzliny s podobnými zví-
řecími názvy, které se začaly vyrábět stejný 
rok, jako byly Opičák, Žirafa nebo Tygřík, už 
v portfoliu firmy nenajdete. Své dělá i fakt, 
že Mrož je čistě přírodní a není dobarvován. 
Proto je důležité sehnat ty nejkvalitnější 
jahody a obecně ctít trend kvalitních suro-
vin, protože právě na ty se poslední léta Češi 
díky bohu dost často odvolávají. „Ne vždy je 
ale každá sklizeň stejná, záleží i na počasí. 
Jahody, které používáme, mohou být skli-
zeny jedině v červnu, pak mají tu správnou 
chuť,“ dodává vedoucí výroby. 

Zbytek na pultech
Do Bidvestu jsme jeli s přesvědčením, že 
pro vás ochutnáme opravdu všechno, co 

tam bude. A jak jsme měli jako 
malí pocit, že zmrzliny se 
nepřejíte, jako dospělí jsme 
se přesvědčili o tom, 
že je to opravdu 
chuťovka a ne 
hon na litry.
Po hodině, 
kdy jsme 
pořád něco 
koštovali, 
nám už začalo 
být těžko, takže 
na další novinky, 
už nedošlo.
Určitě to ale do-
ženeme a dáme 
vám vědět 
na našem 
Facebooku.  

•  Zmrzliny se barví i přírodními barvivy: 
pomocí červené řepy vznikne červená, 
díky chlorofylu zelená, z mořských řas 
modrá a z borůvek fialová.

•  Teplá zmrzlina. Takto zmrzlináři 
nazývají zmrzlinu, která se po vyjmutí 
z mrazáku nechá chvíli rozmrazit 
a poté se servíruje. Vyzkoušejte to, 
zmrzlina pak chutná opravdu lépe.

•  Pokud zmrzlina roztaje a znovu ji za-
mrazíte, tak v ní porušíte vazbu mezi 
tukem a vodou. Vodní pára vystoupí 
a z vody pak vzniknou krystalky.

•  Nejvíce se prodávají impulzní balení 
zmrzlin k okamžité konzumaci. To 
jsou zmrzliny na špejli nebo kornouty, 
Ruská zmrzlina apod.

ZAJÍMAVOSTI ZE 
ZMrZLiNoVého SVěTA

 INZERCE

Na deseti pásech se současně vyrábí nanuky, dřeně a zmrzliny ve vaničkách.
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cestování

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

Jedinečný Krakov 
 s vůní preclíků a zelí

Na výletě v Krakově jsem byla několikrát. 
Pokaždé jsem tady měla co objevovat a opa-
kovaně jsem žasla nad jeho krásou. Měla 
jsem jednu výhodu – mou průvodkyní byla 
kamarádka z dětství, která se tady narodila. 
Na město a jeho zákoutí 
jsem se mohla dívat 
očima někoho, kdo zde 
není jen na pár dní, ale 
o tomto místě toho hodně ví. První návštěva 
byla velmi intenzivní. Během několika dní 
jsem viděla nejzajímavější místa a ochutnala 

spoustu polských specialit. Ze všeho nejdřív 
jsme zavítaly na Rynek, největší krakovské 
náměstí, které mi tak trochu připomínalo 
pražské Staroměstské náměstí. A hned 
na mne čekal první kulturní zážitek. Díky 

známostem mé kama-
rádky jsem se mohla 
podívat na radniční 
věži do míst, kam mají 

přístup jen zaměstnanci a trumpetisté. Ti 
tu každou hodinu připomínají takzvaným 
„hejnalem“ čin odvážného muzikanta, který 

se pokusil varovat město před nájezdem 
Tatarů. Bohužel se mu to nepovedlo, protože 
jej zabil vystřelený šíp.
Z věže jsem si vyhlédla další objekt mého 
zájmu – Sukiennici. Je to podloubí na Rynku, 
které je lemováno krámky s typickými 
krakovskými suvenýry, bižuterií nebo oděvy. 
Z venkovní části Sukiennic je pak vstup 
do podzemí, kde jsou shromážděny archeo-
logické vykopávky.

Nejdřív zapiekanki, pak hrad
Po prohlídce náměstí byl čas na jídlo. Sehnat 
příjemné místo k posezení není na Rynku 
problém, restaurace jsou tu jedna vedle 
druhé a nabízejí mnoho zajímavých pokrmů. 
V okolních uličkách pak najdete nejrůznější 
stánky s občerstvením, stylové hospůdky, 
ale i fast foody. Má průvodkyně věděla, kam 
zajít, abychom se dobře najedly a přitom 
si neudělaly v peněžence zbytečně průvan 
hned první den. Chtěla jsem ochutnat něja-

„V Krakově zažijete 
jedinečnou atmosféru”

Návštěvu Krakova, druhého největšího města Polska, vám můžu 
s jistotou doporučit. Leží asi 150 kilometrů od českých hranic 
a do mé paměti se zapsal nejen proto, že tady žije má blízká 
kamarádka z dětství, ale i díky své jedinečné atmosféře. V Krakově 
na vás na každém kroku čekají typická polská jídla a výjimečná je 
i pohostinnost místních obyvatel.
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kou lahůdku v typicky polské restauraci, ale 
bylo mi doporučeno vyčkat. Poslechla jsem 
a na začátek jsem si objednala zapiekanki, 
což je zapečená bageta namazaná máslem 
s cibulí, žampiony, sýrem a šunkou. Dochutit 
si ji můžete hořčicí nebo kečupem. Je velmi 
vydatná a k obědu zcela postačí.
Občerstvené jsme se vydaly na Královský 
hrad Wawel, jehož historie byla docela po-
hnutá. Zachvátila ho řada požárů, nevyhnul 
se plenění švédských i pruských vojsk ani 
okupaci Rakušanů, kteří ho chtěli přeměnit 
na kasárny. Za druhé světové války tu měl 
zase sídlo Hans Frank. Naštěstí se podařilo 
vždy hrad zachránit, a tak může být ozdo-
bou Krakova i nadále a turisté se mohou 
kochat jeho krásou a poklady uchráněnými 
před nacisty. Největším zážitkem pro mne 
byly obrazy Hieronyma Bosche a hradní 
sbírka vlámských tapisérií. Vynechat jsem 
nemohla na konci prohlídky ani pohádkový 
příběh o wawelském drakovi, který údajně 

na hradě také sídlil. Při poslechu báje jsem 
stoupala po schodech dolů, prošla pod-
zemní chodbou, abych dole pod hradem 
spatřila sochu sedmihlavé saně, která dle 
báje tyranizovala místní lid a napadala do-
bytek. Tomu učinil přítrž až švec, který saň 
přemohl. Pohádka pro děti, nebo symbol, 
který má svůj význam? Jak si každý vybere. 
Každopádně báje o drakovi ke Krakovu 
neodmyslitelně patří.

Hostina začala krupnikem
Na večeři jsem byla pozvána k rodičům mé 
kamarádky. Znala jsem je již z Prahy, kde 
kamarádčin tatínek pracoval pro Polskou 
tiskovou agenturu. Pamatuji si, že se u nich 
jídlo nikdy neodbývalo. Jejich bytem se při 
každé mé návštěvě linula vůně polských 
pokrmů. A protože byla tato rodina vždy 
velmi pohostinná, typická jídla jsem u nich 
mohla ochutnávat už tenkrát. Ale ten večer 
v Krakově, to byla opravdu pravá hostina 
s příjemnou společností. 

Maminka kamarádky připravila typické 
polské menu. Nejdříve se servírovala po-
lévka zvaná krupnik. Připravuje se z krup, 
brambor, masa, hub a másla. Pak následo-
val hlavní chod bigos, což je polské národní 
jídlo, které se skládá z různých druhů mas. 
K nim se přidává cibule, dále pak švestky, 
houby, kyselé a hlávkové zelí.
To je vůbec v polské kuchyni hojně zastou-
peno. Musím říci, že ač nejsem přílišným 
vyznavačem zelí, to polské bylo upraveno 
tak chutně, že jsem si pokaždé přidala. 
Pro polská jídla je také typické, že mají 

BiGOs
Doba přípravy: 3,5 až 4 hodiny, 4 porce

ingredience: 1,5 kg kysaného zelí, 1 kg hláv- 
kového zelí, 1,5 kg hovězího masa (vepřové, 
drůbeží, králičí), 0,2 kg klobásy, 0,3 kg 
uzeného boku, 1 l vývaru, 10 sušených 
švestek, 1 dívčí hrst sušených hub, 4 velké 
cibule, 0,2 l červeného vína, 1 lžíce rajského 
protlaku, 4 bobkové listy, 8 kuliček jalovce, 
2 lžíce sádla

Postup: Nejdříve si namočíme do vody hou-
by, ideálně den dopředu. Ty pak povaříme. 
Poté si připravíme kysané a hlávkové zelí. To 
první by nemělo být příliš kyselé a slané, pro-
to je dobré ho propláchnout. Zelí posekáme 
na menší kousky a dáme do většího hrnce 
společně s jalovcem a lístky vavřínu, zalijeme 
vodou a vaříme. Do druhého hrnce nakrájíme 
též na menší kousky hlávkové zelí, které opět 
zalijeme vodou a vaříme. Občas zamícháme 
a dáváme pozor, aby se nepřipálilo. Poté 
na sádle osmahneme kousky masa a klobá-
sy, přidáme k zelí. Měl by nám na pánvi 
zůstat tuk, na kterém pak osmahneme cibuli 
a opět přidáme k zelí. Přimícháme švestky, 
rajský protlak, houby i s vývarem a víno. 
Lehce osolíme, opepříme. Vaříme asi dvě 
a půl hodiny na mírném plameni přiklopené 
pokličkou. Pak stáhneme z plotny a necháme 
zchladnout. Bigos je nejlepší po zchladnutí 
ještě jednou povařit nejméně hodinu.

„Polská jídla vynikají 
sladko-kyselou chutí”

Krakov je městem protikladů. Najdete tu moderní kavárny i malé podniky v retro stylu
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sladko-kyselou chuť. Tu mají i pokrmy jako 
třeba vepřové se švestkami nebo zvěřina 
s brusinkami. Ale zpět k naší večeři. Po vy-
datné polévce i hlavním chodu následoval 
moučník. Už jsem nemohla. Ale odmít-
nout nešlo. Bylo by to neslušné a hlavně 
jsem byla zvědavá, jak taštičky s máslem 
a ovocem, zvané pierogy, chutnají. Byly vy-
nikající. Polské jídlo je sice poněkud sytější, 
ale velmi chutné.

Snění u vína na Rynku
Po příjemné večeři jsme se vydaly na pro-
cházku, aby se nám lépe usínalo. Přeci 
jenom nejsem na taková vydatná jídla 
večer zvyklá a trochu pohybu udělá člověku 
dobře. Atmosféra večerního Krakova byla 

naprosto kouzelná. Mám ale na mysli spíše 
historickou část, protože ani tomuto městu 
se bohužel nevyhnula masová výstavba 
paneláků. Další dny mého pobytu v Krakově 
však ukázaly, že historická část města svým 
duchem s přehledem 
panelové sídliště 
přebije. Když jsme 
se posadily na jednu 
z mnoha zahrádek na Rynku a objednaly si 
sklenku vína, ozval se znovu z Radniční věže 
pro mne známý „hejnal“. Představovala 
jsem si Krakov v dobách dávno minulých. 
Jak asi toto malebné město vypadalo? Kolik 
slavných lidí prošlo právě tímto místem, 
kolik bitev a lidských osudů se tu odehrálo? 
Ze snění mě vytrhla kamarádka konstato-

váním, že by bylo dobré odebrat se pomalu 
do postele.

Preclíky nemají konkurenci
I další dny jsem poznávala město a užívala 
si jeho jedinečnou atmosféru. Někdy jsme 
vyrazily s kamarádkou i bez snídaně a daly 
si venku krakovský preclík. Ten je na rozdíl 
od těch, které známe, nasládlý a chutí 
podobný sladké housce. Řekla bych, že 
preclíkové těsto je mnohem jemnější. Miluji 
pečivo všeho druhu, ale krakovský preclík 
nemá konkurenci. Na toto lahodné pečivo 
narazíte v Krakově na každém rohu. Dá se 
koupit u stánků i v pekárně. Jedinečných 
chutí tady ale návštěvník pozná mnohem 
víc. Zamilovala jsem si třeba mléčné kara-
melky zvané Krovky. Oproti těm českým se 
méně táhnou a jsou opravdu více mléčné. 
Pokud se vydáte do Krakova, určitě byste 
neměli vynechat prohlídku židovské čtvrti 
Kazimierz. Ocitnete se tady v úplně jiném 
světě. Kostely vystřídají synagogy, prochá-
zíte kolem malých krámků, kde se prodávají 
většinou starožitnosti. Kamarádka mi sděli-
la, že právě z těchto míst bylo nacisty odvle-
čeno přes šedesát pět tisíc Židů do Osvětimi. 
A také tady točil Steven Spielberg slavný film 
Schindlerův seznam. 
Z tohoto až magicky působícího místa jsme 

se vydaly do světa 
světského, konkrétně 
pak do pohostinství 
s názvem Chlopskie 

jiadlo. Restaurace v selském stylu byla 
okouzlující. Jídelní lístek byl naplněn tradič-
ní kuchyní. Na doporučení jsem si objed-
nala pierogy. Tentokrát ale s masem. Byly 
vynikající. Naštěstí se můj pobyt v tomto 
nádherném městě blížil ke konci, jinak bych 
si domů přivezla nejen spoustu krásných 
zážitků, ale i několik kil navíc. 

Historické centrum má své kouzlo hlavně večer

Sukiennice patří k nejkrásnějším památkám Krakova

•  Po Rusech jsou druhý největší 
slovanský národ. Většina Polaků je 
římskokatolického vyznání.

•  V oblasti vědy se mohou pochlubit 
výraznými osobnostmi - Mikulášem 
Kopernikem a Marií Curie Sklo-
dowskou.

•  V kultuře vynikl hudebník Frederic 
Chopin nebo spisovatel Adam 
Mickiewicz. Světoznámí jsou i režiséři 
Andrzej Wajda či Agnieszka Holland.

•  Za největší osobnost považují Jana 
Pavla II.

•  Jsou zdatní obchodníci.

•  Mají rádi českou kulturu.

•  Čeština jim přijde jako šišlavý jazyk.

o PoLáCíCh V KoSTCE

„V Kazimierz si připadáte 
jako v jiném světě”
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Připravila Klára Chábová, foto archiv Heleny Třeštíkové a ČT

Jídlo není vůbec 
moje téma

Když jsem požádala režisérku 
Helenu Třeštíkovou o rozhovor 
do tohoto časopisu, neodmítla, 
ale pouze konstatovala: „Nejsem 
si jistá, zda jsem vhodný objekt. 
Jídlu moc nedám a není to 
vůbec moje téma.“ Nakonec 
jsme se ale dobraly i k domácí 
bublanině. Jak jsem zjistila 
u rodinných příslušníků, paní 
režisérka umí vařit velmi 
dobře a podle její 
dcery si doma 
zakládala hlavně 
na společném 
stolování.

Jaký máte vztah k vaření?
Vařím spíše nerada. Moje hlavní zásada při 
vaření je, aby to dlouho netrvalo a nedalo 
moc práce. V době, kdy byly děti malé, jsem 
se snažila vařit více než dnes. Vymýšlela 
jsem všelijaké speciality a používala různé 
kuchařky. Postupem času jsem ale recepty 
spíše zjednodušovala. Měla jsem při ruce 
knihu receptů po mámě, tu jsem dost použí-
vala a vytvářela si i vlastní varianty.

Máte oblíbený recept, který je jednoduchý 
a rychlý?
Dost často jsem dělala slaný koláč z lis-
tového těsta plněný rajčaty, sardinkami 

a šunkou. V době, kdy se sklízely třešně 
a rybíz, jsem pekla bublaninu. Mezi mé 
vypilované speciality patří přírodní kuřecí 
řízky se zeleninou, kterou obměňuji. Vždy 
jsem používala kukuřici a hrášek, v posled-
ní době jsem objevila brokolici a listo-
vý špenát.

Čím to je, že jste si k vaření nevytvoři-
la vztah?
Vždy jsem trochu zápasila s váhou a měla 
pocit, že bych neměla tolik jíst. Spíše jsem 
se snažila na jídlo myslet co nejméně. A pak 
ten čas, který člověk stráví v kuchyni, se dá 
využít vždy lépe.

Připravujete saláty? A jak jste na tom s va-
řením polévek?
Saláty dělám hodně často. Chutná mi třeba 
mix okurek a rajčat s dýňovými a slunečni-
covými  semínky. Výborné jsou jako přísada 
i piniové oříšky. Polévky vařím minimálně.

Jak u vás vypadá denní provoz v kuchyni?
Vařím jen o víkendech, ve všední dny jíme 
všichni v práci. Večeře dělám studené. Ráno 
si dám müsli se semínky, oříšky a ovocem, 
k tomu hořký čaj. Naučila jsem takto snídat 
i svého muže.  Obědy řeším podle momen-
tální situace. Většinou si zajdu do restaurace, 
nebo se najím v závodní jídelně v televizi. 
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Večeře máme většinou studené. Nejčastěji si 
dáváme šunku, ovoce, zeleninu, černý chléb, 
nízkotučný sýr, jogurt, nakrájenou kedlubnu, 
ředkvičky, mrkev.

Kterou surovinu používáte v kuchyni 
nejčastěji?
Kuřecí maso. To nám všem chutná, je lehké 
a dietní.

Chodíte ráda do restaurací, nebo spíše 
holdujete domácí stravě?
Restaurace mám ráda, protože nemusím 

sama vařit a mohu si vybrat. V okolí našeho 
bydliště jsou většinou pizzerie, kde si dávám 
různé typy salátů. V poslední době jsem si 
oblíbila sushi s rybami a avokádem. Asijskou 
kuchyni mám velmi ráda, je od té evropské 
velmi odlišná a jaksi dobrodružná. Byla jsem 
v Číně, Jižní Koreji, v Japonsku a všude mi 
moc chutnalo.

Jste náročný strávník?
Zcela nenáročný. V poslední době si jen 
hlídám, abych se stravovala dietně, tedy 
nejím tučné a omezuji kalorie. Vynechávám 

vše sladké, i když ho mám moc ráda. Z toho 
jsem smutná.  Do jídelníčku jsem zařadila 
semínka i zeleninu všeho druhu. Snažím 
se dodržovat pitný režim, přes den piji 
hodně vody bez bublinek, ale i hodně kávy 
s mlékem. To je můj životabudič. Večer si 
občas dám na uklidnění portské víno.

Jak se stravují dokumentaristé?
Nepravidelně. Obvykle v nejbližší hospodě 
od natáčecího místa, většinou zcela bez 
výběru a v blízkém kontaktu s lidmi. Natáčecí 
dny jsou velmi rozdílné podle tématu, a tak je 
velmi různorodé i stravování. Někdy objevíme 
v blízkosti skvělou restauraci, kde všichni 
najdeme to své. Jindy je to zakouřená čtyřka, 
kde jsme rádi, když mají alespoň něco k jídlu. 
Já v takových pohostinstvích většinou volím 
polévku. Pokud jsem neklidná, třeba před 
premiérou, tak většinou nemůžu jíst vůbec 
a doženu to, až když je po všem.

Nedávno byl uveden do kin váš dokument 
Zkáza krásou o herečce Lídě Baarové. 
Jaké máte na tento snímek ohlasy?
Film měl na dokument výbornou návštěv-
nost a dobré ohlasy. Samozřejmě jsem se 
setkala i s kritikou, ale na to jsem zvyklá 
a připravená. Rozhovor s Lídou Baarovou 
jsem točila v roce 1995 v Salzburgu. Hned 
poté vznikl půlhodinový film Sladké hořkosti 
Lídy Baarové. Asi před čtyřmi roky viděl 
tento film můj kolega střihač Jakub Hejna 
a napadlo ho, že by se dal z natočeného 
materiálu udělat delší a ucelenější tvar. Tak 
jsme se dohodli, že do toho půjdeme spolu, 

Režisérka Helena Třeštíková při natáčení rozhovoru s herečkou Lídou Baarovou v roce 1995

KDo JE HELENA TŘEŠTÍKOVá
Narodila se v Praze. Začala studovat střední výtvarnou školu, protože 
si přála být kostýmní výtvarnicí. Přitahovalo ji divadlo, často chodila 
do kina. V roce 1968 se seznámila se studentem FAMU, který točil doku-
ment o politických vězních, toto setkání ji přivedlo na myšlenku stát se 
dokumentaristkou. Nastoupila do televize, kde začínala jako asistent-
ka produkce v redakci dokumentární tvorby. Po roce úspěšně složila 
přijímací zkoušky na FAMU. V roce 1975 dostudovala a dokončila i svůj 
první dokument věnovaný těhotenství a narození dítěte Zázrak. Během 
natáčení absolventského filmu se seznámila se svým budoucím manže-
lem, architektem Michaelem Třeštíkem. Mají spolu dvě děti, syna Tomáše a dceru Hanu. Helena Třeštíková 
se věnuje převážně časosběrným dokumentům. Velmi známé jsou její Manželské etudy a Manželské etudy 
po 20 letech. V roce 1994 založila se svým mužem Nadaci Člověk a čas, která podporovala časosběrné doku-
menty a filmy. Za přispění nadace vznikly snímky jako Rudolf II. a Praha, Sladké století a Carmen story. Sama 
pak natočila desítky dokumentů, třeba v rozhovoru zmíněný o Lídě Baarové. Přispěla portréty do televizních 
cyklů GEN a GENUS (např. Olbram Zoubek, Tomáš Halík). O herci Janu Potměšilovi a divadelníku Janu Špal-
kovi vytvořila filmy Výzva a Deset let v životě mladého muže. Pro společnost Negativ natočila celovečerní do-
kumentární filmy Marcela, René, Katka, Soukromý vesmír, Mallory. V produkci své dcery dotočila filmy Vojta 
Lavička – Nahoru a dolu, Život s Kašparem a Zkáza krásou. Za své dokumenty obdržela mnoho ocenění, řadí 
se mezi absolutní špičku dokumentárních tvůrců minimálně evropského formátu.
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získali grant a začali s rešeršemi v archivech. 
Film jsme pak stříhali s drobnými přestávka-
mi asi deset měsíců.

Na své profesní cestě se setkáváte s těžký-
mi osudy a příběhy, které diváky mnohdy 
šokují, rozpláčou, rozesmutní. Jak se Vám 
daří udržet si odstup?
Vše, co dělám, dělám dobrovolně a musím 
si najít způsob, jak se vyrovnávat s tíží pří-
běhů, které sleduji. Myslím, že už to celkem 
zvládám. Občas mne ale přeci jen přepadá 
deprese. Musím však pokračovat, tak se 
otřepu a jedu dál.

Může si dokumentarista zachovat ne-
závislost, nebo je naopak lepší, když se 
do příběhu položí?
Já jsem dokumentarista pozorovatel. Pokud 
nějak pomáhám svým hrdinům, tak mimo 
film. Mé filmy vyprávějí příběhy mých hrdinů 
a nejsou o tom, jak se jim já snažím pomoci.

Co Vás nyní čeká po pracovní stránce?
Pracuji na třetím pokračování cyklu časos-
běrných dokumentů Manželské etudy, ten-
tokrát po třiceti letech. V televizi by měl být 
uvedený asi za rok. Mé léto bude částečně 
pracovní. Budu stále stříhat a dotáčet. Plá-
nuji také trochu oddechu na naší chalupě, 
kde se vždy dávám dohromady. 

www.studentagency.cz* Tam i zpět včetně všech poplatků. Cena platná v době tisku.
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od 3 475 Kč*

 INZERCE

Máma dbala na společné stolování
Jaká je Helena Třeštíková kuchařka 
z pohledu její dcery Hanky Třeštíkové? 
Jaký recept považuje za matčin pove-
dený? a vaří sama ráda? Na to jsme se jí 
zeptali bez vědomí paní režisérky. 

Vaše maminka o sobě tvrdí, že nemá 
k vaření vztah. Jaké jídlo vám nejčas-
těji chystala, když jste byli s bratrem 
malí? A je pravda, co o sobě tvrdí 
v našem rozhovoru?
Máma umí vařit, ale nebaví ji to. Chys-
tala nám proto vždy jídla, která neza-
berou moc času. Většinou to byl kuřecí 
přírodní řízek, rýže a zelenina. 

Co vám od ní nejvíce chutná?
Její karbanátky s pórkem a sladkokyse-
lý okurkový salát.

Jaký máte vztah k vaření Vy?
Dlouho jsem odmítala vařit, ale pak jsem se přestěhovala do bytu, kde je velká kuchyně 
a začalo mne to bavit. Ráda vařím pro celou rodinu netradiční recepty, které se normál-
ně přes den nejedí.

To, že žena nemá vztah k vaření, neznamená, že rodina nemůže fungovat dobře. Sou-
hlasíte, nebo si myslíte, že láska a rodinná pohoda opravdu procházejí žaludkem? 
Myslím, že klíč k rodinné soudržnosti a pohodě je i ve společném stolování. Máma sice 
moc nevyvařovala, ale vždy jsme měli společné obědy a večeře. Neexistovalo, aby si 
každý jedl, kdy a kde chtěl. Vždy jsme stolovali společně, povídali si u toho a také si 
pouštěli hudbu. To mi přijde důležité. Není to o tom, kolik hodin stráví žena v kuchyni 
vyvářením. A to máma moc dobře věděla a pořád ví.
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Na internetu najdete mnoho receptů, jak 
naložit maso na grilování, aby bylo chutné 
a měkké. A také se tady dozvíte, jaký typ 
masa je vůbec vhodný. Bylo mi jasné, že 
kuřecími prsíčky nic nezkazíme, ale chtělo by 
to i dobré vepřové. Ptala jsem se u nás v řez-
nictví, co by mi doporučili. Jasným favoritem 
byla krkovička. Výborný je prý 
i vepřový bok, který je více 
prorostlý, ale ne každému to 
podle paní řeznice vyhovuje. 
Dobrou volbou je dle prodavačky vepřové 
koleno. „Když si ho dáte s křenem, horčicí 
a zapijete studeným pivem, tak je to vážně 
paráda,“ zasnila se.

Marináda je základ
Dala jsem si čas na rozmyšlenou. Zařekla 
jsem se ale, že si marinádu na naložení masa 

připravím sama a nebudu využívat směsi 
koupené v krámě. Doma jsem s partnerem 
Davidem, který mi většinou v takových situa-
cích dobře poradí, probírala druhy masa. 
Po chvíli zalovil v mrazáku, vyndal pěknou 
balenou krkovici (vůbec nechápu, kde se 
tam vzala) a bylo rozhodnuto. „Rozmrazíme 

ji a prohlásíme za čerstvou,“ 
utrousil. Maso jsme napor-
covali a já se dala do přípra-
vy marinády, o které jsem 

usilovně přemýšlela několik dní. Dlouho 
mi trvalo, než jsem se rozhodla pro recep-
turu. Nakonec jsem zkusila nakombinovat 
sladké a slané a byla zvědavá na výsledek. 
Do misky jsem nalila dva hrnky řepkového 
oleje, přidala trochu soli, stroužek česneku 
a dvě malé lžičky dýňového oleje (je speci-
fický a velmi lahodný). Ráda používám med, 

Vlahé letní večery jsou 
ideální příležitostí 
k uspořádání příjemného 
grilování s přáteli, když má 
člověk vhodný prostor. Naši 
zahradu sdílíme s několika 
dalšími nájemníky, ale 
na podobná posezení jsou 
tady všichni zvyklí. Takže 
nám nic nebránilo. Snad 
jen to, že jsem neměla 
maso. A také jsem vůbec 
netušila, v jaké marinádě 
ho mám naložit.

že na grilování nic není?
No nejsem si tím jistá…
Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková

„Vepřový bok 
je pro gurmány“
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proto jsem do oleje vmíchala tři polévkové 
lžíce. Když se to všechno spojilo, zalila jsem 
hmotu 2 dcl kvasnicového piva, přisypala 
trochu chilli koření a lákala mě celkem povi-
dla. Mám je moc ráda, a tak jsem do mariná-
dy jednu polévkovou lžíci na závěr přidala. 
Marináda měla zajímavou barvu, příjemně 
voněla; k mému překvapení. Ponořila jsem 
do ní kuřecí i vepřové a do druhého dne ne-
chala odpočívat v lednici. Nakrájet zeleninu 
nebyl problém.

Řapíkatý celer chutná skvěle
Vzpomněla jsem si, že jsem na nějakém 
grilování jedla nakrájený řapíkatý celer, 
který se máčel v jogurtové zálivce. A chut-
nalo to skvěle. Protože moc nejím kečupy 
a horčice, pokusila jsem se vytvořit dresink, 
který by se dal jíst k masu i zelenině. Smí-
chala jsem dva bílé jogurty se zakysanou 
smetanou, přidala můj oblíbený dýňový 
olej, trochu soli, pepře, čerstvé majorán-
ky a bazalky. A přisypala 
slunečnicová a chia semín-
ka. Už jsem si na několika 
receptech vyzkoušela, že 
semínka jsou velmi univerzální a dají se 
přidat téměř do čehokoliv. Je pravda, že 
v rajské omáčce nebyla úplně vhodná, ale 
budu jejich využití testovat určitě dál. Gri-
lování mohlo začít. Máme ve sklepě takový 
malý, přenosný, úplně obyčejný kufříkový 
gril. Pikniková deka je taky skvělá věc 
a papírové tácky jsou k nezaplacení. Zvláště 
pak, když všechno nádobí a jídlo vozíme vý-
tahem na zahradu ze čtvrtého patra. David 

rozpálil oheň a mohli jsme začít. Byla jsem 
zvědavá, co řeknou hosté masu. Někdy se 
mi totiž stává, že něco uvařím a nikdo to 
nekomentuje. Většinou pak nevím, jestli to 
je proto, že se to moc nepovedlo a všichni 
jsou zdvořilí. Nebo je to úplně obyčejné 
a tudíž to nestojí ani za řeč.

Maso nasáklo pivem    
Syrová zelenina mizela a dresink nám chut-
nal. Měla jsem radost. Maso bylo hodně na-
sáklé pivem. Česnek si taky své odpracoval 
a v kombinaci s medem a povidly se vytvo-
řila zajímavá, výrazná a nepopsatelná chuť. 
Na grilování se objevily hlasy, že je lepší 
maso vůbec nenaložit a nechat vyniknout 
pouze jeho chuť. To se mě trochu dotklo, 
ale mlčela jsem. Jiný z hostů zase tvrdil, 
že nejlepší je vinná klobáska. Přišlo mi, že 
marináda chutnala více ženám. Snědlo se 
ale všechno, však jsem také bez ustání pobí-
zela k jídlu a kontrolovala, aby maso z talíře 

mizelo. Byl krásný podvečer. 
Slunce se opíralo do stromů, 
stíny běhaly přes náš pro-
střený stůl a byla pohoda. 

Vždycky jsem obdivovala lidi, kteří prostojí 
u grilu celý večer jenom proto, aby se ostatní 
mohli dobře najíst. Nám griloval David, já se 
věnovala hostům. Třeba ještě někdy přijdou. 
Jen jsem si říkala, že méně někdy opravdu 
znamená více. Takže buď jenom med, nebo 
švestky a piva jenom kapičku. Krásné léto! 
A příště si zkusím upéct chleba. Jíme žitný 
kupovaný, tak proč si nevyzkoušet vlast-
ní domácí. 

„Marináda mě 
trochu potrápila“
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Halina Pawlowská se letos na Nový rok rozhodla, že navzdory všemu 
bude šťastná! Že už nebude jen čekat, plánovat a doufat. A tak 
se vydala na cesty. Jela na místa svých vzpomínek a i tam, kde ještě 

nikdy předtím nebyla. Objela nejen naši vlast, ale i půl zeměkoule. 
A všude potkala zajímavé lidi, snědla úžasné pochoutky a hledala 

lásku. Jejím cílem bylo najít to pravé místo, které jí rozveselí 
duši, a kde najde lásku. A našla ji.

www.albatrosmedia.cz
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Zastřihnout dorostlé živé ploty.

Vysadit pozdní zeleniny 
na volné záhony.

Stříkat citlivé druhy jabloní 
proti fyziologické skvrnitosti 
chloridem vápenatým. Za sucha 
zavlažovat ovocné stromy.

Očkovat ovocné podnože. 
Jako poslední 
přicházejí 
na řadu 
broskvoně.

„Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak."

„Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.“

„Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, 
 tuhou zimu a nejlepší víno.“
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Dobrý den,
velmi často se mi stává, že si při nákupu hroznového vína nejsem jistá, zda je ovoce čerstvé. 
špičky bývají nahnilé, víno má zvláštní chuť. Jak poznám, že je hroznové víno opravdu zkažené?

monika šárová, České Budějovice
odpověď redakce: 
Hroznové víno patří k sortimentu ovoce, který nabízejí prodejci téměř po celý rok, pouze se 
mění cena. Někdy se stává, že se u některých odrůd objevují na povrchu drobné hnědé skvrnky. 
V tomto případě se ale nejedná o závadu, ale naopak je to signál, že měly hrozny hodně slu-
nečního svitu. Od srpna až do konce zimy se u nás prodávají hrozny řecké, španělské a italské. 
Nejlepší jsou ale samozřejmě české, které jsou sladké a velmi chutné. V dalších měsících se pak 
na náš trh dováží hroznové víno z Jihoafrické republiky a Chile. Čerstvé hrozny se poznají tak, 
že mají dostatečně pevné bobule, které dobře drží na stonku. Víno musí mít zachováno ojínění 
(pozn. red.: přirozený povlak na plodu). Dobrým ukazatelem stáří hroznů je stav stonku. Zele-
ný, pevný a svěží charakterizuje ovoce čerstvé, které nebylo při uvádění do oběhu vystaveno 
podmínkám nepříznivě ovlivňujících jakost. Před konzumací je třeba hrozny omýt v pitné vodě. 
Vinná réva se chrání ve značné míře chemickými přípravky – v některých případech ji během 
přepravy průběžně ošetřují i oxidem siřičitým. Zbytky těchto látek pak mohou ulpět na povrchu 
bobulí. Pokud jsou špičky hroznů nahnilé, pak si raději kupte ovoce, na kterém poznáte, že je 
zdravé. A počkejte si na víno čerstvé a kvalitní. Lepší je si připlatit než jíst nekvalitní suroviny.

redakce

Bylinka měsíce

Zajímá vás

Bylinkářka Radmila Červinková doporučuje na srpen využít sílu 
a léčivé účinky svízele syřišťového. Je to vytrvalá, žlutě kvetoucí 
a medově vonící bylinka.
Najdeme ji na sušších loukách, na mezích okolo cest, hojně se 
vykytuje také ve vyšších polohách. Velmi dobře se dá pěstovat 
i na zahrádce. „Svízel svým působením na ledviny a lymfatický 
systém pomáhá k očistnému procesu v těle,“ říká R. Červinková. 
Herbáře podle ní doporučují tuto bylinku využít při zánětech 
ledvin, zadržování moči, ale třeba i při tvorbě kamenů a písku. 
Svízel podávaný formou nálevu čistí a zlepšuje činnost jater, 
sleziny a slinivky. Silnější čaj má svou specifickou vůní. Jeho 

účinek zvýšíme přimícháním dobromysli, měsíčku nebo řapíku. „Žvýkání čerstvé kvetoucí 
nati, časté vyplachování úst čajem nebo kloktání odvaru může pomoci při rakovině jazyka, 
hrtanu a také při různých problémech v ústech,“ doplňuje R. Červinková. Svízel velmi dobře 
pomáhá i na oteklé klouby, rány, které se nehojí, různé vředy, kožní záněty. V tomto případě 
bylinku podrtíme na kaši a přikládáme jako obklad.

Svízel syřišťový

čtenářská dvoustrana

Staňte se naším fanouškem 
a odběratelem novinek a bu-
dete vědět jako první nejen 
o nebezpečných a falšovaných 

potravinách, ale získáte také nejrůznější 
tipy a recepty na zdravá jídla. Pravidelně 
zásobujeme naše příznivce i redakčními 
testy nejrůznějších potravin. A výsledky 
jsou mnohdy velmi zajímavé!

Z aktuálních článků:
  Víte, že pepř může působit také 
jako afrodisiakum nebo zlepšuje 
trávení?

  Jak se vybírá nejchutnější chleba 
a co přesně porotci při soutěži 
hodnotí?

  Oblíbený nápoj cider najdete 
na českém trhu už i s medovou 
chutí. Vyzkoušejte ho.

  Podle čeho poznáte kvalitní jogurt?

Zapojte se také na našem FCB do dis-
kusí, posílejte nám své komentáře, 
postřehy a nápady na témata, která by 
vás zajímala.

Najdete nás 
      na webu a FCB
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Dárky pro nové předplatiteleHalina Pawlowská se letos na Nový rok rozhodla, že navzdory všemu 
bude šťastná! Že už nebude jen čekat, plánovat a doufat. A tak 
se vydala na cesty. Jela na místa svých vzpomínek a i tam, kde ještě 

nikdy předtím nebyla. Objela nejen naši vlast, ale i půl zeměkoule. 
A všude potkala zajímavé lidi, snědla úžasné pochoutky a hledala 

lásku. Jejím cílem bylo najít to pravé místo, které jí rozveselí 
duši, a kde najde lásku. A našla ji.
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Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Na čem si ráda pochutná 
moderátorka Daniela Drtinová?

Kvalita jídel v nemocnicích 
a mateřských školách

Ne všechny cukry jsou špatné

Na voňavé návštěvě u kořenářky
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 22. srpna

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 299 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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Neznám podnikavější národ než ten viet-
namský. Masírují stejně dobře jako Thajky 
na Phuketu. Dělají celkem obstojně nehty 
a hlavně vás vezmou na počkání. A když vám 
při dýchánku s kamarádkou dojde v půl jed-
né ráno láhev vína, stačí vyběhnout na ulici 
a můžete si z jejich marketů vybírat, přičemž 
slušná vybavenost je nesporná. Unavený 
malíř si tady po šichtě dá dobře vychlazenou 
desítku v plechu, já tady zase vždy seženu 
třeba galgán nebo citronovou trávu.
A i když jim dost fandím, je toho spousta, 
v čem mají pravdu ti, kteří je moc nemusejí. 
I mě trochu mrzí, že si pořád na něco hrají, 
jakoby se nechtěli hlásit ke své identitě. Proč 
například provozují china bistra, kde potají 
do čínských jídel nacpou typicky vietnamské 
rýžové víno namísto čínské rybí omáčky, 
protože jsou prostě přesvědčeni, že to jejich 
je lepší. Je to, jako by Čech provozoval 
slovenské bistro, kde by dával na brynzové 
halušky z přesvědčení olomoucké tvarůžky. 
Nebo proč mají Vietnamci v čínském bistru 
japonský symbol štěstí, kočku s kmitající 
nožičkou Maneki Neko? Vždyť pro ně ta 

symbolika neplatí. To už je, jako by si Češi 
na slovenskou restauraci pomalu vyvěsili 
plakát zobrazující maďarskou klobásu. 
Bistra provozovaná Vietnanci jsou také 
světem protikladů. Za 89 korun si v krabičce 
nesete jídlo chutné, které zasytí a navíc ka-
loricky celkem vyvážené. Rozhodně víc než 
je kterákoli naše česká hotovka. A bonus? 
Dostanete to s úsměvem a pokorou a ne 
s kyselým výrazem upoceného číšníka v dží-
nách – typického zástupce české čtyřky. 
Ale bohužel ho přinese Ivana nebo Tomáš, 
přestože každý z nich má minimálně čtyři 
svá jména a ne zas tak obtížně vyslovitelná, 
aby na jmenovce nemohli mít uvedeno Lé, 
Tran nebo Pham. Dostanete hezký malova-
ný talíř, ale vzápětí vám zkazí dojem pohled 
na nádobku s párátky a názvem „Bertesi“ 
nebo rytinu na dřevěném boxu „hulka zdar-
mo“. A už jsem viděla i krásnou informační 
tabuli s názvem oblíbené akce „Jes než ne-
práskni“. A tyto tabulky si přitom nechávají 
dělat na zakázku a asi ne zadarmo.
No a na a la carte by šlo také zapracovat. 
Nikdy jsem ještě neochutnala kachnu 

s příchutí kuřete – nijak mě to neláká, 
a kuře sedmi vůní je pro mě prostě záhada. 
A snaha přiblížit menu českému našinci 
a podávat smažák, hranolky nebo bur-
gery? Nevím, podle mne ne zcela šťastný 
tah. Do „číny“ by měl člověk jít, když má 
chuť na čínu, přeci. Na druhou stranu je 
tolik vietnamských skvělých jídel, o kterých 
nevíme. Kdo byl ve Vietnamu, ten alespoň 
tuší. Už jen nejzákladnější polévka Phở se 
širokými nudlemi na půl prstu je skvělá, ne-
mluvě o Bún chả, což je grilované vepřové 
maso se zeleninou a kořením tak dobrým, 
že to nejde ani popsat. U nás je najdete jen 
ve dvou čistě vietnamských restauracích 
– jedna je v Ostrovní a druhá v Sapě. Není 
tam ani Maneki Neko a ani Tomáš s Ivanou. 
A mají celkem narváno.
Nabízí se otázka na závěr. Není škoda mít 
patnácté čínsko-vietnamské bistro, které 
působí už jako celek prostě komicky na-
místo toho, aby vietnamští provozovatelé 
začali měnit negativní postoje lidí tím, že 
ukážou, že jejich gastronomie existuje a má 
co nabídnout? 

Vietnamská bistra? 
 Vítejte ve světě protikladů!

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock
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Předposlední prázdninový víkend se město 
zaplní nádhernými vozy vyrobenými do roku 
1940 a jejich posádkami oblečenými do do-
bových kostýmů. 

měření sil do vrchu Kaňk
Jedním z taháků celého víkendu je tradiční 
sobotní a nedělní závod do vrchu Kaňk. Každý 
rok měří své síly několik desítek historických 
vozů. Auta jsou výkonově naprosto rozdílná, 
a proto jde o tzv. jízdu pravidelnosti, v níž se 
snaží závodníci zajet všechna kola ve stejném 

čase. Každý den se pojedou dvě jízdy a po-
rovnány budou všechny čtyři časy. Vítězí ten, 
jehož časy se nejvíce blíží prvnímu zajetému. 

Spanilá jízda po okolí Kutné Hory
Krásou starých strojů i výpravných kostýmů 
se mohou pokochat i obyvatelé obcí v blíz-
kosti Kutné Hory, protože ani letos nebude 
chybět „spanilá jízda“. Majitelé historických 
vozidel v sobotu pravidelně vyjíždějí po okolí 
města a navštíví při tom některou z místních 
zajímavých památek. 

Hvězdný program zaplní  
Palackého náměstí 
Srpnové hodování a VIII. Veteran Rallye 
Kutná Hora 2016 přinášejí po celý víkend 
zábavu pro celou rodinu. Ani letos nebu-
dou chybět vystoupení populárních kapel 
a zpěváků. Letos přijaly pozvání skupiny Sto 
zvířat, Žlutý pes s frontmanem  

Ondřejem Hejmou, revivalová Teplá buchta 
s repertoárem Daniela Landy a skupiny 
Kabát, stále oblíbenější funk-rocková 
formace SCB a mnoho dalších účinkujících. 
Nebudou chybět ani oblíbené soutěže, 
klaunovy hrátky pro nejmenší. Ochutnat 

můžete mnoho kvalitních potravin a nápojů 
značek kvality KLASA a Regionální potravi-
na. A sobotní oblohu večer osvítí velkolepý 
ohňostroj. Jak organizátoři slibují, ani letos 
se nikdo nebude ani chvilku nudit.
Partnery Srpnového hodování a VIII. Vete-
ran Rallye Kutná Hora 2016 jsou SZIF, KEV, 
Česká spořitelna, DORLAND, Středočeský 
kraj, Kutná Hora, 1Year & More Production, 
Dedeman, Granville a Mědínek. Záštitu 
nad závodem převzalo Národní technic-
ké muzeum.
www.veterani-kh.cz
www.facebook.com/IntVeteranRallye 

V srpnu přijeďte do Kutné hory 
za veterány i skvělým jídlem
Konec srpna si pravidelně v diáři 
rezervují milovníci automobilových 
veteránů, skvělé zábavy a výborného 
jídla a pití. V kouzelných kulisách 
středověkého města Kutná Hora se 
totiž o víkendu 20. – 21. srpna odehraje 
Srpnové hodování a VIII. Veteran Rallye 
Kutná Hora 2016.
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