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Test sorbetů. 
Víme, kolik ovoce 
skutečně obsahují

Jídlo v nemocnici 
 je jen pro otrlé
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Kdy reklamovat 
ovoce a zeleninu?

Daniela Drtinová:  
Provoz v kuchyni je u nás minimální

Exotická masa:  
Udělejte si pštrosí steak nebo klokaní ragú
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Bez barviv a stabilizátorů

Obsahuje poctivý jihočeský
tvaroh a smetanu

Bez umělých sladidel

Bez želatiny a dusíku
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Milovníci piv, jásejte. Tesco rozšiřuje nabídku řemeslných 
piv pod prémiovou vlastní značkou Tesco Finest o piva 
z pivovaru Karpat, který získal mnoho mezinárodních 
ocenění. Ochutnejte piva Lager, ALE, IPA, Wheat, Stout 
a Porter. Design lahví připravilo Tesco, recepturu piv sládci 
pivovaru Karpat. K dostání jsou v obchodech Tesco po celé 
České republice. 

 
Třetinkové lahve nefiltrovaných a speciálně pasterizovaných piva Tesco Finest 
z produkce pivovaru Karpat vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu 
redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:

Ve které zemi vaří pivovar Karpat své pivo?

a) v České republice b) v Maďarsku c) na Slovensku

Soutěžte s obchody Tesco

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

Správná odpověď byla c) Chňapku
 
Na dárek se mohou těšit:

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

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
asi víte, co to znamená, když zmíním pojem ironie osudu. A možná 
vám ani nejsou neznámé situace, kdy vás ironie osudu přepadne 
tak zákeřně, že ani nevíte, jestli se máte dřív smát, brečet, 
stydět, být rozpačití, omluvit se, nebo dělat, že se nic 
nestalo. Abych dlouho nechodila okolo horké kaše – ironie 
osudu mi tentokrát protnula život hned na dva způsoby. 
V době příprav rubriky Zaostřeno, která pojednává 
o alarmující úrovni jídla v mateřských školách 
a v nemocnicích, si jedno z mých dětí vyzkoušelo pád 
na hlavu, a tak jsme si v rámci pozorování nějakou tu 
dobrotu i otestovali. Dítě nedostalo 11 hodin najíst 
– mělo sice hlad, ale možná i větší štěstí než já, která 
dostala to, co ostatní děti na oddělení. Moučnou omáčku 
výrazně slanou, která vypadala jak zahuštěný kuřecí vývar 
s rozvařenou rýží. 
A pak mě ironie osudu potkala hned o čtyři dny později při testu kvality potravin. 
Ve spolupráci s dětskou porotou jsme senzoricky hodnotili 10 jahodových zmrzlin. 
Cílem bylo nejen určit nej jahodovou zmrzlinu, ale také zjistit, co by děti řekly na tu 
domácí, kterou jsme jim (ne)nápadně podstrčili. Sorbet jsem den předem připravila 
z čerstvých jahod a sirupu z agáve a medu. Jenže! V 35 stupních se mi cestou 
na VŠCHT, kde test probíhal, zmrzlina v autě vrátila do původního stavu. Servírovali 
jsme tak skvěle vychlazené ovocné pyré, a protože dětská bezprostřednost nezná 
mezí, z testovací místnosti se neslo: „Hm...opravdu velmi dobrý džus.“ Nebo: 
„Maminko, a to mám vybumbat nebo jíst tou lžičkou?“ 
No, a jestli vás zajímá, jak to dopadlo, domácí sorbet vyhrál i přes zásadní 
zmrzlinovou chybu a my si do něj po tom dlouhém dni dali trochu vodky a měli z něj 
exkluzivní daiquiri. 

Hezké léto, i když už jen to „babí“, 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.

Děti testovaly jahodové dřeně. 
Jakým daly přednost, 
a která jim nechutnaly?

Strana 17

Nahlédněte s námi 
do pohádkového obchodu, 
kde se dá pořídit  
až dvě stě druhů koření.

Strana 32

Portugalsko je provoněno 
pečenými kaštany, 
které jsou k dostání  
na každém kroku.

Strana 40

„Provoz naší domácí kuchyně 
se nedá označit za čilý,“  
říká v rozhovoru 
moderátorka Daniela Drtinová.

Strana 43
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Přečtěte siVíte, že…
Budíková dieta aneb jíst ve správný čas a hubnout
Knihy o hubnutí jsou stále vel-
mi populární, protože kvůli 
našemu hektickému životní-
mu stylu nedopřáváme tělu 
ani duši tolik pohybu a dobré 
stravy, jak bychom si zasloužili. 
Pokud se stále potýkáte s kily 
navíc, nedaří se vám shodit 
do svých oblíbených kalhot, 
necítíte se dobře a žádná z diet 
nezabírá, pak si třeba právě Vy 
naleznete svého pomocníka 
v knize Budíková dieta aneb 
jíst ve správný čas a hubnout 
od autorky Jarmily Mandžuko-
vé. „Mojí snahou je dosáhnout toho, aby cesta za zdravím a kon-
dicí byla zábavnější a lehčí. Nabízím vám srozumitelný, jedno-
duchý a hlavně přirozený stravovací princip, který vám pomůže 
dosáhnout vysněné hmotnosti,“ píše v úvodu své knihy autorka. 
Tuto publikaci vydalo nakladatelství Vyšehrad, cena je 188 Kč.

Jíst, mládnout, radovat se
Pevné a trvalé zdraví nám ne-
zajistí nikdo zvenčí, musíme 
se o ně přičinit sami. A není 
potřeba držet přísné diety 
ani úzkostlivě počítat kalorie. 
To jsou některé z postřehů 
z knihy Jíst, mládnout, ra-
dovat se, ke kterým dospěla 
její autorka Amelia Freero-
vá. Ta ve svém díle shrnuje 
nejnovější poznatky o výživě 
a nutriční terapii, apeluje 
na zdravý rozum, prosazuje 
návrat k přirozenosti a také upozorňuje, že k jídlu je třeba 
mít úctu, má-li být zdravé. V knize jsou propojeny odborné 
rady a osobní zážitky z osmileté praxe spisovatelky, která 
čtenářům předkládá také své recepty na originální pokrmy 
– masité i vegetariánské, vařené i syrové. Kniha vyšla v na-
kladatelství Beta a nyní je k dostání za 279 Kč.

Velká kuchařka pro diabetiky
„Moderní diabetická dieta 
představuje vyvážený, pestrý 
a velice chutný způsob stra-
vování, který dovede přihlížet 
i k osobním zálibám a prefe-
rencím. Je to dokonce natolik 
zdravý způsob stravování, že 
by tak měli jíst vlastně všichni 
lidé,“ uvádí se v anotaci knihy 
s názvem Velká kuchařka pro 
diabetiky. Jídla doporučo-
vaná v této knize vám podle 
autorky Dagmar Haunerové 
sníží nejen hladinu krevního cukru v těle, ale napomohou 
i k prevenci před tzv. nemocemi z blahobytu jako srdeční 
infarkt či některé typy nádorů. Kniha obsahuje sto šedesát 
receptů na snídaně, svačiny, polévky, saláty, jídla z masa 
a ryb i pokrmy vegetariánské a sladké. Publikaci vydalo na-
kladatelství Vašut, cena je 319 Kč.
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neuniklo nám

Karlštejn postavili z chlebového těsta?

Dort může mít i dvacet pater?

Do obřího šálku se vejde přes 6 litrů?

Pekařský mistr Bohumil Kubíček z Litomyšle dokázal vyrobit z chlebové-
ho těsta věrnou zmenšeninu hradu Karlštejn. Autor pracoval na modelu, 
který je široký 80 cm, dlouhý 70 cm a vysoký 50 cm průběžně téměř tři- 
čtvrtě roku a výrobou strávil tři sta hodin čistého času. K vytvoření chle-
bového těsta, které je jediným použitým materiálem, bylo zapotřebí jen 

vody a 13 kg žitné mou-
ky různé hrubosti ná-
melu. Ke zbarvení těs-
ta, například u střech, 
posloužila autorovi 
pražená pšenice. Sklo-
vité povrchové úpravy 
mistr dosáhl polévá-
ním horkým louhem 
a následným pečením. 
Unikátní model hradu 
byl oficiálně předsta-

ven a zaevidován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pel-
hřimov v rámci 20. ročníku mezinárodního festivalu Pelhřimov – město 
rekordů a exponát je k vidění v Muzeu rekordů a kuriozit.

Přesně 250 cm vy-
soký dort vyrobili 
zaměstnanci cuk-
rářské výroby firmy 
Adélka, kteří sladkost 
poskládali z dvaceti 
pater. Na jednotlivá 
patra dortu byl vyro-
ben světlý piškotový 
korpus, krém ze zaky-
sané smetany s ovo-
cem a dále tmavý 
piškotový korpus s oříškovým krémem. Lemy pater byly zdobeny ko-
kosem, oříšky, cukrovými ozdobami a marcipánovými květy. Na jeho 
výrobě cukráři pracovali 136 hodin. Dort vážil 196 kg.

Pokud byste si pozvali domů 
návštěvu a chtěli ji pohostit 
čajem, asi by hosté koukali, 
kdybyste jim nápoj naservíro-
vali v šálku vysokém 20,8 cm. 
Vejde se do něj 6,5 litru tekuti-
ny a patří tak k největším svého 
druhu. Aby byla sada komplet-
ní, bylo ještě potřeba dovyrobit 
maxi podšálek. Ten má průměr 
42,5 cm a porcelánová stěna 
tloušťku 2,5 cm. Celý komplet 
váží 8,4 kg.

www.svetpotravin.cz 5
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Dýňový chleba provoněný kuřetem
Kdo si na cestách rád pochutnává na nejrůznějších 
bagetách a toustech, ten určitě přivítá novinku 
společnosti Crocodille, která byla uvedena 
na trh v těchto týdnech. Sendvič zvaný 
Le Grill je tvořený čerstvým dýňovým 
chlebem, kuřecími nudličkami v pi-
kantním dresinku a plátky rajče-
te. Le Grill je cca za 57 Kč
k dostání na čerpacích sta-
nicích, v supermarketech 
a některých trafikách.

Cider s chutí červeného 
jablka
Léto sice končí, na teplé dny se ale budeme moci 
těšit i v září. Osvěžení novinkou od Kingswood 
přijde vhod všem, kteří milují cider a zároveň 
chuť červeného jablka. Když se napijete nové-

ho Nový Kingswood Rosé, měli byste ucítit pří-
jem- nou jablečnou chuť a výraznou ovocnou 
vůni. Novinka je v porovnání s klasikou chu-
ťově bohatší a uspokojí také příznivce výraz-

nějších chutí. Nápoj podle výrobce 
neobsahuje umělá sladidla, 

barviva, ani konzervanty, 
má v sobě 4,5 % alkoholu 
a doporučená cena
je 25,90 Kč. 

Ovocné želé pro malé mlsouny
Lehký a vydatný dezert s kousky ovoce, 

zalitý ovocným želé a dozdobený mléč-
nou pěnou. To je novinka pro malé 

mlsouny, jejichž rodiče navštěvují 
Hypermarkety Globus. Ovocný de-
zert je k dostání ve třech příchutích 

– malinové, ananasové a mandarinko-
vé.  Želé je podle výrobce čistě přírodní, 

bez umělých barviv. Kelímek o hmotnosti 
180 g stojí 19,90 Kč.

Máslové sušenky s příběhem
Pokud rádi mlsáte, pak si možná přijdete na své v případě nových 
máslových sušenek značky Tastino vyrobených pro společnost 
LIDL. Tato novinka má dvě chuťové varianty. Tou první jsou sušenky 
s mákem a marmeládou z černé-
ho rybízu, druhou pak sušenky 
s marmeládou z červeného ry-
bízu. Máslové sladkosti jsou vy-
robeny ručně a každá má za se-
bou vlastní příběh. Pečou se totiž 
v chráněné dílně. Cena za 270 g 
je 39,90 Kč.

Nápoj z červené řepy bez cukru
Dodržování pitného režimu je velmi důležité. 
Když vás ale omrzí voda, čaj nebo minerálky, 
můžete vyzkoušet nový nápoj z červené řepy 
s jablečno-hroznovou šťávou a malinovou 
dření od Alnatury. Kromě chuti ovoce a zeleniny 
v balení nenajdete nic jiného. Podle výrobce 
neobsahuje nápoj přidanou vodu a cukr, 
pijete pouze lisovanou šťávu. Tato novinka je 
k dostání v Hypermarketu Globus, 750 ml vás 
přijde zhruba na 49,90 Kč.

Klobása protkaná masem
Pokud máte rádi uzeniny podle tradičních 
českých receptur, můžete vyzkoušet 
Brdskou klobásu od Příbramské 
uzeniny. Ať už dáte přednost klasické 
variantě, nebo pálivé, můžete si být podle 
výrobce jisti, že se zakousnete do směsi 
hovězího a vepřového masa pocházejícího 
z lokálních farem v okolí Příbrami. Brdskou 
klobásu koupíte v prodejnách ZEMAN maso-
uzeniny, v prodejnách COOP a v Penny 
Marketu za cenu od 159 Kč za 1 kg.                         

Grilování s vůní brazilských dálek
Každý kontinent je specifický širokou rozmanitostí chutí a vůní 
tradičních specialit. Pro cestovatele přináší vždy jiný gurmánský 
zážitek. Rádi grilujete a poznáváte kuchyně různých zemí? Pak 
můžete vyzkoušet výjimečné chutě inspirované tradicemi Brazílie, 
Austrálie, Japonska a Ameriky z prémiové řady grilovacích omáček 
a marinád Hellmann's. Nezávazná doporučená spotřebitelská cena 
za balení 200 ml je 79,90 Kč.

Zmrzlina z vanilkových lusků
Už jste vyzkoušeli zmrzlinu přelitou rozpuštěnou čokoládou? Nebo 
si raději pochutnáváte na zmrzlinových pohárech s ovocem? Pokud 
si koupíte domů třeba rodinné balení zmrzliny Prima, konkrétně pak 
vaničku s názvem Pegas vanilka, 
můžete si vytvořit hned 
celou řadu receptů. Tato 
letní osvěžující sladkost 
je vyrobena z pravých 
vanilkových lusků a má 
příjemnou smetanovou chuť. 
Doporučená cena je 59 Kč.

Tip
redakce
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zapište si do diáře

Polévka je grunt, maso je špunt, říká jedno staré české přísloví. A naši předkové nebyli daleko 
od pravdy. Pravý domácí vývar nebo třeba kulajdu s brambory a vajíčkem, to si dá snad každý 
s chutí a rád. V Plzni se rozhodli organizátoři akce Živá ulice, že se propagaci tohoto dobrého jídla 
budou věnovat více, a do programu této kulturní události zařadili také jednodenní Festival polév-
ky. Přímo na náměstí Republiky se budou vařit polévky na ohni ve čtyřicetilitrových kotlích. Jednot-
livé kuchařské týmy tak budou moci návštěvníci pozorovat rovnou při práci. Polévkové menu je 
pestré. Na výběr bude česká klasika, africká exotika i receptury z mořských plodů. Vařit se začíná 
v 10 hodin dopoledne, první degustační porce budou v prodeji od 12 hodin. Program festivalu, 
doplněný o příjemný hudební doprovod, bude pokračovat až do 18 hodin.

Polévka poteče v Plzni proudem

4. září 2016

Na druhý zářijový víkend se mohou těšit milovníci dobrého vína. Festival vín, gastronomie 
a kultury s názvem Pálavské vinobraní má v Mikulově dlouhou tradici. Na návštěvníky tady čeká 
každý rok zajímavý program. Na letošní vinobraní připravují organizátoři prestižní vinařskou soutěž, 
nebudou chybět ani pochodňová show, průvod královské družiny, řemeslná tržnice, vystoupení 
národopisných souborů, cimbálová i dechová hudba. Při procházkách městem budou všude 
k dispozici stánky s burčákem, vínem a gastronomickými specialitami. V neděli se pak pro nadšence 
a příznivce vycházek chystá hromadný výstup na Svatý kopeček.

Pálavské vinobraní s pochodněmi

9. – 11. září 2016

Již 22. veletrh kosmetiky, krásy a zdravého životního stylu WORLD OF BEAUTY & SPA se předsta-
ví v druhém zářijovém týdnu v moderní hale PVA Expo Praha Letňany. Nenechte si ujít nové trendy 
a zajímavosti ze světa kosmetiky, kadeřnictví, nehtové modeláže, wellness péče, ale i alternativní péče 
o tělesné a duševní zdraví. Jedním z „hitů“ bude anti-aging či přírodní péče spolu s BIO kosmetikou. 
Těšit se můžete také na bohatý program zaměřený na trendy v líčení, účesech i odívání. Více informací 
najdete na: www.worldofbeauty.cz.

Veletrh WORLD OF BEAUTY & SPA

9. – 10. září 2016

Víte o tom, že i hrušky, jablka a rajčata mají svůj vlastní festival? Pokud se vydáte 10. září 
do Brna, pak se můžete přesvědčit na vlastní oči. Měsíc září je na místním slavném Zeleném 
trhu ve znamení ovoce a zeleniny, která je nezbytnou součástí českých kuchyní, a proto si podle 
organizátorů zaslouží i svůj vlastní prostor. Na místě se budou prezentovat svými pokrmy nejen 
známé restaurace, ale příležitost dostanou i amatérští vášnivý kuchaři. Vařit by měli ze surovin, 
které si zakoupí právě na trhu. Návštěvníci budou moci všechny výtvory ochutnávat a třeba si 
odnesou i nějakou tu inspiraci v podobě nového receptu.

Hrušky mají svůj festival

10. – 11. září 2016

Navštěvujete rádi veletrhy zaměřené na gastronomii? Zajímají vás novinky z tohoto oboru? Po-
kud ano, pak si zapište do kalendáře poslední zářijový pátek. Na pražském Výstavišti PVA EXPO 
Letňany bude zahájen 6. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potra-
vinářství a gastronomie. Na této akci jsou k vidění nejnovější gastronomická zařízení, vybavení 
restaurací a hotelů, potraviny a nápoje. Pro návštěvníky jsou připraveny odborné přednášky, 
konference a workshopy, nebude chybět ani prezentace kulinářských specialit a novinek na trhu 
zaměřených na jídlo. Velmi navštěvované bývají právě praktické ukázky z gastronomie.

Praha hostí gastro veletrh

29. září – 2. října 2016
www.svetpotravin.cz 7
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potravinová policie

Dobrou zprávou je, že ovoce a zeleninu lze 
reklamovat stejně jako jakékoli jiné zboží. 
Záruční doba u většiny druhů potravin je 
osm dní. Pokud tedy po příchodu z obchodu 
zjistíte, že zakoupené ovoce a zelenina jsou 
nahnilé či jinak kvalitativně nevyhovující, 
je možné se do krámu vrátit a požadovat 
vrácení peněz, případně 
výměnu vadného zboží. 
Jako nezbytný doklad 
s sebou mějte účtenku. 
Doložíte tak nejen, že jste zboží zakoupili 
v daném obchodě, ale navíc dokážete, že 
poškození nevzniklo například nevhodným 
skladováním potravin u vás doma. Největší 
šanci na úspěch při reklamaci samozřejmě 
budete mít při návratu do obchodu v den 
nákupu, nebo den následující, později může 
být její uznání problematické.
O vyřízení reklamace rozhoduje prodávající. 
Každý obchodník, kterému záleží na dobré 
pověsti, by vám měl ale obratem vyhovět. 

V praxi bude v případě potravin nejčastěj-
ším postupem výměna zboží, nebo vrácení 
peněz. V případě, že s formou vyřízení vaší 
reklamace nebudete spokojeni, můžete se 
obrátit na Státní zemědělskou a potravi-
nářskou inspekci (SZPI). Na druhou stranu 
je tu ale i špatná zpráva. Naprostá většina 

z nás se smíří s tím, že pár 
nevyhovujících kousků 
prostě vyhodí a zpět 
do obchodu se vracet 

nebude. Těžko si představit situaci, že by 
zákazník šel do právního sporu s obchodním 
řetězcem kvůli pár nahnilým mandarinkám. 
A to je samozřejmě praxe, která obchod-
níkům vyhovuje. Ti z rezignace zákazníků 
reklamace řešit často těží.

Zapojte všechny smysly
Nejúčinnější zbraní proti nepříjemnému 
překvapení je samozřejmě prevence. Ovoce 
i zelenina jsou pravidelně kontrolovány 

Klasická situace, kterou 
známe bohužel všichni 
– doneseme si domů 
krabičku s ovocem nebo 
zeleninou a po odkrytí vrchní 
ukázkové vrstvy zjistíme, že 
jsme kromě čerstvých kousků 
zaplatili i za několik nahnilých 
vetřelců. Jak v takovém 
případě postupovat? Je 
možné zkažené plody 
reklamovat, nebo je nákup 
tak trochu sázkou do loterie? 
A s jakým rizikem prostě 
musíme všichni počítat?

Nahnilé překvapení? 
 Reklamujte klidně i ovoce a zeleninu!

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterctock

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

„Bez účtenky se zboží 
vrátit nedá”
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pracovníky v obchodě na příjmu i během 
samotného prodeje, stejně tak by velmi 
obezřetní měli být i nakupující zákazníci 
a při výběru ovoce a zeleniny zapojit všech-
ny smysly. Ovoce a zelenina totiž patří mezi 
potravinářské zboží, které je velmi citlivé 
na změny teplot i manipulaci. Plody musejí 
na první pohled působit lákavě, čerstvě, bez 
nadměrné povrchové vlhkosti, viditelného 
poškození, škůdců a pochopitelně hniloby. 
Pokud si vadných kusů všimnete již v regále, 
je vhodné na tuto skutečnost pracovníky 
obchodu upozornit a nechat je poškozené 
kusy odebrat.

Saláty reklamujte do 24 hodin
Když nakupujete ovoce a zeleninu, je dobré 
podívat se na etiketu. Tyto potraviny musejí 
být označeny druhem plodiny, zemí původu 
a ve zvláštních případech je vyžadováno 
označení názvu odrůdy. Datum minimál-
ní trvanlivosti se zde neuvádí. Naopak 
upravené a chlazené ovoce a zelenina, tedy 
například oloupané a nakrájené kousky, 
saláty apod., patří do kategorie snadno 
zkazitelných výrobků. V tomto případě 
na nich musí distributor vyznačit podmínky 
skladování i datum použitelnosti, obvykle 
se jedná o jeden den. Právě uvedené datum 
je také závazné pro zákazníky jako lhůta, 
ve které je možné tento typ výrobku rekla-
movat. Výrobky 
s prošlým datem 
použitelnosti 
musejí být staženy 
z prodeje, není možné je zákazníkům na-
bízet ani za zvýhodněnou cenu. Samozřej-
mostí je, že prodejce musí i v tomto případě 
dodržet hygienické podmínky a použít jen 
zdravotně nezávadné produkty. Nikdy by se 
tak nemělo jednat o vykrájené zbytky, které 
jsou vcelku již neprodejné. Zda však všichni 
obchodníci tuto praxi důsledně dodržují, 
je otázkou.

Hniloba na pulty nepatří
Vybrané ovoce a zelenina (jablka, hrušky, 
citrusové plody, kiwi, broskve, nektarinky, 
jahody, hroznové víno, salát, endivie letní 
a zimní, paprika a rajčata) se od roku 2009 
řadí do dvou jakostních tříd. Plody označené 
druhou třídou mohou být mírně poškozené, 
a to jen na 10 % hmotnosti, nebo počtu. I pro 
ně však platí, že musejí být celé a zdravé, 
nenapadené hnilobou, škůdci, nepoškozené 
mechanicky či mrazem. Z toho tedy vyplývá, 
že nahnilé ovoce a zelenina by se na pultech 
obchodů neměly objevit vůbec. Ostatní 
druhy ovoce a zeleniny se do jakostních tříd 
nezařazují a nesmějí se tedy jimi označovat. 
U všech druhů ovoce a zeleniny naopak platí 
povinnost uvádět zemi původu.

I u silnic platí pravidla
Nápisy lákající k nákupu borůvek, hub nebo 
třeba švestiček z vlastní zahrádky potkávají 
všichni, kdo se o prázdninách vydávají autem 
po vlastech českých. Provozovatelé stánků 
si nemohou své prodejní místo zřídit dle 
libosti, ale musejí mít povolení od obecního 
nebo městského úřadu. Pro prodej potravin 
je nezbytná registrace u SZPI, živnostenské 
oprávnění je potřeba jen v případě, že se 
jedná o souvislý prodej. Legislativa ho tedy 
nevyžaduje například u prodeje přebytků 
z vlastní zahrady. Pro stánkový prodej pak 

platí v zásadě stejná 
pravidla jako pro 
ostatní způsoby 
obchodování. 

Zboží musí být označeno cenou, v případě 
prodeje vážených produktů je samozřejmostí 
cejchovaná váha, zákazník má právo, aby mu 
byl vystaven paragon, a to i v současné době, 
před plánovaným zavedením EET.
Právo na reklamaci samozřejmě tento typ 
prodeje nijak neomezuje, nicméně případ-
né dokazování a spory budou tentokrát 
ještě složitější, než u nákupu v kamenné 

prodejně. Účtenku při nákupu kila třešní asi 
vyžaduje jen málokterý zákazník.
Stejná pravidla jako v kamenných prodej-
nách platí také v oblasti hygieny. Stánek 
i prodávané zboží musejí být uchovávány 
v čistotě, aby se zamezilo riziku kontamina-
ce. Nabízené ovoce a zelenina by měly být 
vždy čerstvé, nepoškozené škůdci, choroba-
mi či vlivem špatného zacházení. 

Pozor na přemrzlé plody
Zatímco v obchodech jsou teploty skladování 
standardizovány, při nákupu u stánků mohou 
být samozřejmě plody vystaveny nevhodným 
teplotním podmínkám – ať již teplotám příliš 
vysokým, nebo mrazům. Ani v chladných měsí-
cích není venkovní prodej ovoce a zeleniny le-
gislativou zakázán. V tomto případě také není 
specifikována hraniční teplota, při které se 
venku prodávat plodiny již nesmějí. Základní 
podmínkou je, že ovoce a zelenina nesmějí být 
poškozené mrazem. Pokud k narušení kvality 
dojde, potravina musí být z obchodů stažena, 
spotřebitel by se k ní neměl vůbec dostat. 
Za kvalitu plně zodpovídá prodávající.
Plody přešlé mrazem vykazují nevratné sen-
zorické změny a kvůli poškozené struktuře 
jsou kusy náchylnější k hnilobným proce-
sům. Stejně jako u nahnilých plodů je i zde 
značné riziko, že namrzlé ovoce a zeleninu 
odhalíme až po příchodu domů díky změně 
teploty. Je tak na úvaze každého zákazníka, 
zda bude v zimních měsících nakupovat 
ovoce a zeleninu u venkovních stánků a zda 
se v případě problémů vydá zpět reklamovat 
nevyhovující zboží. 

potravinová policie

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

„Mnoho zákazníků reklamaci 
vzdá a jídlo vyhodí”
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Výrobci nahrazují 
palmový tuk
Palmový tuk má řadu příznivců, ale také 
velký počet odpůrců. Stále častěji se spo-
třebitelé přesvědčují na etiketách, zda daný 
výrobek obsahuje tuto složku a dle toho 
zvažují nákup. Pokud nakupujete potravi-
ny na e-shopech, pak i tady je u některých 
možnost vyfiltrovat si ty bez palmového 
tuku. Například u on-line supermarketu 
Rohlík.cz využívá tuto možnost asi 19 % 
zákazníků. Nejčastěji vyhledávané jsou 
dětské výživy, sušenky a čokotyčinky, čoko-
láda, pečivo, chipsy a snacky.

Místo sýra 
prodávali náhražky
Dva a půl miliónu korun, to je zatím nej-
vyšší pokuta uložená Státní veterinární 
správou za porušení legislativy v oblasti 
potravin živočišného původu. Tu dosta-
la společnost KOVÁŘ plus, s. r. o. za to, že 
uvedla na trh nejméně 106 tun klamavě 
označené náhražky sýru eidam obsahu-
jící rostlinný tuk, navíc neznámého půvo-
du. Firma již dříve uvedla na trh dalších 
268 tun stejně označeného výrobku ne-
známého původu. Zde se však vzhledem 
ke skončenému datu spotřeby nepodařilo 
prokázat, zda byli zákazníci v informacích 
o složení také klamáni. Český kozí sýr zaujal 

naše sousedy
Farmářka Markéta Toběrná chová základní 
stádo o třech desítkách koz a dvou dojnicích. 
Sýry sama zpracovává ve faremní minimlé-
kárně a prodává ze dvora. Její úsilí ocenili 
nedávno naši slovenští sousedé v rámci jejich 
tradiční akce Ovenálie 2016. Porotci soutěže 
Majstr syra vybírali ze dvanácti vzorků kozích 
sýrů přihlášených do soutěže a vítězem se stal 
právě dlouhozrající kozí sýr české farmářky 
z Velkých Albrechtic. Ta je členkou PRO-BIO 
Svazu ekologických zemědělců a Svazu farem-
ních zpracovatelů.

Sdílejte své jídlo 
s potřebnými
Podle průzkumů celá třetina jídla na světě 
skončí v popelnici či se jinak znehodnotí. 
Nemusí to tak ale být. Nedávno byl zahá-
jen provoz veřejně sdílené lednice vedle 
kavárny Na půl cesty v Praze, kam můžete 
jídlo, které nespotřebujete, odložit. Uvítají 
to nejen lidé v nouzi, ale třeba i studenti, 
kterým po noční zábavě vyhládlo, nebo 
ti, kteří si zapomněli nakoupit. Jídlo by 
nemělo být podle hlavního aktéra Pavla 
Vodičky načaté, špinavé nebo dokonce 
plesnivé. Nevadí ale, pokud má prošlou 
záruční lhůtu. Nedovolené látky 

v mase na kebaby
Inspektoři Státní veterinární správy zadrželi 
v Ústeckém kraji a v Praze zásilky masných 
polotovarů pro přípravu kebabu od různých 
dodavatelů z Německa v celkovém množ-
ství okolo dvou tun. Tak jako v nedávných 
podobných případech z Kraje Vysočina ob-
sahovaly výrobky látky, jejichž použití pro 
tento druh produktů evropská legislativa 
nepovoluje. Patří sem například zvýrazňo-
vač chuti E621, celulóza E460, stabilizátory 
E450 a E451, aj. Masné polotovary jsou sta-
hovány z trhu a vraceny zpět dodavatelům.

Salmonela 
v krůtím mase 
Pokud jste si zakoupili v některém ze super-
marketů Tesco potravinu s názvem Chutné 
krůtí maso (krůtí mletý masný polotovar 
s přidanou vepřovou bílkovinou), v bale-
ní 520 g, číslo šarže: 16052704 od výrobce 
INDROL, a dali jste si ho do mrazáku, pak 
byste neměli výrobek konzumovat. Jeho 
analýzou potvrdily laboratoře Státní ze-
mědělské a potravinářské inspekce kon-
taminaci bakteriemi rodu Salmonella. 
Zamražení nemá na životnost bakterií dle 
inspektorů vliv, masa je lepší se zbavit.

ano / ne
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Strava ve školních jídelnách a nemocnicích je stále více rozebírána a kritizována 
laickou i odbornou veřejností. Není se čemu divit. Místní strávník si tady 
většinou moc nepochutná. I když pro školní jídelny platí přísná pravidla 
a nemocnice jsou podrobovány kontrolám stravy, změny k lepšímu se dějí 
velmi pomalu. Peníze ale tady takovou roli nehrají. Co tedy rozhoduje?

Do školky 
 i nemocnice 
              raději 
 se svačinou?

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

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock
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Může dětem chutnat, 
 když se vaří podle vyhlášky?

Když jsem nahlédla poprvé do jídelního 
lístku pro tříleté děti, byla jsem překvapená. 
Nemyslela jsem si, že mé dítě bude svačit 
bezlepkové pečivo s bio jogurtem. Ani jsem 
nečekala, že dětem budou servírovány 
ovoce a zelenina. Proč by ale měly jíst ples-
nivý sýr, respektive pomazánku z něj, nebo 
proč musí obědvat 
guláš? Okamžitě jsem 
prostudovala jídelníček 
na celý týden, abych 
zjistila, že v něm na děti číhá i pomazán-
ka z konzervovaných sardinek. To, že se 
na seznamu objevila i čočka, bylo příjemné 
zjištění, ale malí strávníci k ní zakousnou 
pouze chleba. Tady se pak nemůže nikdo 
divit, že se tím na atraktivitě daného jídla 
nepřidá, zvláště pak, když bude hůře klouzat 
do krku. Na můj vkus bylo také na jídelníčku 
velmi málo zeleniny a ovoce.

Je to snad všude stejné?
S novým režimem a jídelníčkem jsme se 
vyrovnávali obtížně. On nechtěl ve školce 
jíst a já jsem hledala cestu, jak z toho ven. 
Napadlo mne, že zajdu za paní ředitelkou 
a všechno s ní proberu. Než jsem se k tomu 
ale dostala, zjistila jsem, že nejsem první, 

kdo to měl v úmyslu. Odpověď na otázku, 
jestli by nešlo vařit dětem trochu jinak, jsem 
tak dostala zprostředkovaně od jiné mamin-
ky. Té paní ředitelka stručně a jasně řekla, že 
vaří podle vyhlášky. A tak jsme skladbu jídla 
doháněli doma. Tím jsem ale nepovažovala 
záležitost za uzavřenou. Zjišťovala jsem si 

u kamarádek, které 
mají školkové a školní 
děti, jak jsou spokoje-
né s jídelním lístkem. 

Výsledky mého soukromého průzkumu 
ukázaly, že až na výjimky je to všude jinde 
velice podobné. Pokud nabídka školko-
vých a školních jídelen opravdu kopíruje 
vyhlášku, velmi mne zajímalo, co přesně je 
v ní napsáno.

Teorie na papíře
Školní stravování se řídí vyhláškou 
č. 107/2005 Sb. Ta obsahuje přílohu č. 1, 
ve které jsou stanoveny výživové normy pro 
školní stravování dle jednotlivých věko-
vých skupin strávníků a vybraných druhů 
potravin. „Údaje o plnění výživových norem 
sleduje zařízení školního stravování ve spo-
třebním koši, ve kterém je vyčísleno plnění 
výživových norem jednotlivých deseti vy-

zaostřeno

Když mé dítko začalo 
navštěvovat mateřskou 
školu, ihned jsem se zajímala 
o místní stravu. Je na místě 
poznamenat, že rozhodně 
nepatřím mezi bio matky, 
ani nejsem expert na výživu. 
Záleží mi ale na tom, aby 
můj syn jedl zdravě a chutně. 
Než začal chodit do školky, 
myslela jsem si, že se 
školní stravování od dob 
mého dětství změnilo. 
Doufala jsem, že z nabídky 
jídelen vymizely rozvařené 
páchnoucí brambory 
a nepopulární omáčky zvané 
UHO. Realita mě překvapila. 
Otázka je, zda mile.

„Tříletým dávají plesnivý 
sýr i sardinky”
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braných druhů potravin,“ říká PhDr. Ondřej 
Andrys, MAE, náměstek ústředního školní-
ho inspektora. Patří sem podle něj maso, 
ryby, mléko tekuté, mléčné výrobky, tuky, 
cukr, zelenina, ovoce, brambory a luště-
niny. Průměrná měsíční spotřeba těchto 
vybraných druhů potravin má přípustnou 
toleranci +/- 25 % s výjimkou tuků a cukru, 
kde množství volných tuků a volného cukru 
představuje horní hranici, kterou lze snížit. 
„Množství zeleniny, ovoce a luštěnin lze 
naopak zvýšit na horní hranici tolerance,“ 
doplňuje O. Andrys.

Kdo určuje, co budou děti jíst
Zdá se, že je školní stravování dáno spotřeb-
ním košem. Ale přesto. Někdo přeci musí 
jídelníček sestavit a touto osobou je vedoucí 
zaměstnanec pro školní stravování. V jeho 
kompetenci je plnění výživových norem 
pro školní stravování a nutriční vyváženost 
pokrmů, starat by se měl ale i o to, aby bylo 
jídlo pro danou skupinu strávníků chutné.
„Podporou k sestavení jídelního lístku 
mohou být také dokumenty vztahující se 
ke zdravé výživě a zdravému životnímu stylu, 
prezentované uznávanými autoritami. Mezi 
ně patří zejména ministerstvo zdravotnictví, 
orgány ochrany veřejného zdraví a státní 
zdravotní ústav,“ doplňuje O. Andrys.
Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo 
s platností od 1. září 2015 metodický návod 
k hodnocení jídelníčků školních jídelen, 
tzv. Nutriční doporučení ke spotřebnímu 
koši. Tento materiál obsahuje doporučení 
pro sestavování jídelních lístků ve školních 
jídelnách a k zajištění pestrosti podáva-
ných pokrmů.

Stále se máme co učit
I když jsou právě pro školní stravování pra-
vidla přísná, i tam inspekce naráží na určité 
nedostatky. „Objevuje například neprůkaz-
ně vedenou dokumentace školní jídelny. To 
znamená nesoulad jídelního lístku a výdejky 
potravin, chyby ve skladových kartách 
a neplnění výživových norem. Jídelny mají 

rezervy v dodržování doporučené pestrosti 
a skladby jídelníčku, objevují se zde chyby 
ve výpočtu spotřeby, evidenci a zařazování 
potravin. Inspekce zjistila, že nejnižší plnění 
dle spotřebního koše mají mléko, luštěniny, 
ovoce a ryby,“ upřesňuje O. Andrys.
Aby to ale nevypa-
dalo, že se v této 
oblasti neděje nic 
pozitivního, máme 
pro vás i lepší zprávy. Existují jídelny, kde se 
snaží jít s dobou a dětem nabízejí pestrou 
stravu, netradiční pokrmy, nové druhy 
potravin. Někde bývají využívány regio-
nální potraviny, nebo je dětem nabízeno 
individuální a dietní stravování, nutričně 
vyvážená strava, pestrá nabídka nápojů. 
„Jsou také školy, kde se snaží zajistit pra-
videlné vzdělávání zaměstnanců a snaží se 
o modernizaci kuchyní a jídelen,“ dodává 
Ondřej Andrys.

Vařit s láskou se vyplatí
Podle inspekce se blýská na lepší časy. I když 
mají ještě v mnoha jídelnách rezervy, je 
pravda, že sama jsem při průzkumu narazila 
i na několik pozitivních případů. A návod je 

jednoduchý. Stačí chtít. Například v mateř-
ské školce v pražském Hloubětíně mají tzv. 
rodičovský ochutnávací výbor. 
„Jednou za čas rodiče ochutnávají, co jejich 
děti ve školce konzumují. Mají tak možnost 
dávat náměty ke zlepšení,“ prozrazuje jedna 

z maminek dítěte, 
které tuto mate-
řinku navštěvuje. 
Na základní škole 

v Českém Brodě mají zase to štěstí, že jim 
vaří s láskou. Proto na jejich jídelníčku 
najdete například krůtí plátek s celozrnným 
knedlíkem nebo kuřecí směs s rýží a cizrnou. 
Děti tady ochutnají i exotické ovoce. Je to 
prý pouze o vůli a chuti. „K tomu je pak 
potřeba přesvědčit celý tým kuchařů. A roz-
hodně to není o rozpočtu, do toho je možné 
se bez problému vejít,“ vysvětluje vedoucí 
školní jídelny.  
Změny na jídelníčku jsem si nedávno všimla 
také ve školce, kam chodí syn. Nevím, co 
se přihodilo, ale vyskytují se tady sem tam 
i zdravá a chutná jídla. Nejspíš začínají také 
chápat, že vařit podle vyhlášky nemusí zna-
menat, že dětem podáváme stravu, která se 
pro ně navždy stane nechutným zážitkem. 

zaostřeno

•  Přesvědčte vaši školní jídelnu, ať se 
zapojí do projektu Skutečně zdravá 
škola, který pomůže k tomu, aby vaše 
děti jedly zdravě a chutně.

•  Inspiraci a podněty ke zlepšení škol-
ního stravování najdete na stránkách 
www.rodiceaskolnijidelny.cz

•  Přispět ke zlepšení můžete i vy. Inspi-
rací může být například zmiňovaný 
rodičovský ochutnávkový výbor.

INIcIATIvy 
ZA ZLEPŠENÍ ŠKOLNÍ 
STRAvy

„Strava ve školních jídelnách 
bývá málo pestrá”
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Většina z těch, kteří někdy pobyli v nemocnici 
a ochutnali nemocniční stravu, se shoduje 
na tom, že jídlo bylo vesměs nepoživatelné. 
Na první pohled se může zdát, že v tom hraje 
roli finanční stránka. Napadne vás, že na jídle 
se dá ušetřit, tak se to prostě odbývá. Souvisí 
ale skutečně potřeba nemocnic ušetřit s tím, 
jaké jídlo pacientům nabízí? 
„Částku vymezenou na stravu ve zdravotnic-
kých zařízeních nelze specifikovat. Nemocni-
ce mají stravování zajištěno vícero způsoby 
s různými náklady. Mohou mít vlastní přípra-
vu stravy, nebo může být jídlo zajišťováno 
dodavatelsky,“ míní Ladislav Šticha, tiskový 
mluvčí ministerstva zdravotnictví.
Výše nákladů se podle něj rovněž odvíjí od roz-
sahu připravovaných diet, případně individu-
álních potřeb pacientů. Finance jsou důležité, 
ale další otázkou je využití vyčleněných finanč-
ních prostředků. „Rozhodující je tedy přístup 
managementu jednotlivých zdravotnických 
zařízení,“ dodává mluvčí. A něco na tom asi 

bude. Každá správná hospodyňka přece ví, že 
uvařit se dá levně a přitom zdravě a chutně. 
Jen se u toho musí více přemýšlet, což bude 
zřejmě zásadní zádrhel v případě nemocnic 
na cestě k lepšímu jídelníčku.

Pro koho je to jídlo?
Některá jídla podávaná v nemocnicích srší 
nápady a skutečnou originalitou. Dali byste 
si třeba houskový knedlík politý jakým-
si jahodovým sirupem s nastrouhaným 
tvrdým tvarohem? Na jídelníčku nechybí 
ani univerzální hnědá omáčka, která má 
mnoho využití. Podává se třeba jako přeliv 
ke kousku masa, promění se i na guláš, 
trochu více rozředěná pak zase supluje šťávu 
na knedlu-vepřu-zelu. Pokud máte to štěstí 
a dostanete alespoň občas nějaké to ovoce 
nebo zeleninu, není výjimkou, že je nahni-
lé. Takzvaná bílá káva je spíše obarvenou 
teplou vodou. Tím ale nekončíme. Seznam 
podobných dobrot je velmi dlouhý.

Připravila Naďa Vávrová, foto shutterstock

Nemocniční jídlo straší 
 skoro každého pacienta
Nemocniční prostředí stresuje, 
zvláště pak, když je člověk 
v roli pacienta. Kromě toho, 
že se strachuje o své zdraví, 
má před sebou nadlidský 
úkol. Musí se vypořádat 
nejen se všemi nezbytnými 
zdravotními procedurami, ale 
čelí místní specifické stravě. 
S jakými „dobrotami“ se 
pacienti v nemocnicích napříč 
Českem setkali? Existují vůbec 
nemocnice, kde je strava 
poživatelná? Na to jsme si 
snažili odpovědět v našem 
malém průzkumu.
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Běžně se podává rozvařená rýže i těstoviny, 
podivné čalamády, ukázkou zdravé kuchyně 
má být vařené neochucené tofu. A aby toho 
nebylo málo, může se také stát, že najíst 
nedostanete vůbec. „Nastoupil jsem do ne-
mocnice den před plánovaným vyšetřením. 
Bylo těsně před obědem. K mému překva-
pení jsem ale jídlo nedostal. Prý se mnou 
nepočítali, i když jsem byl objednaný měsíc 
dopředu,“ říká pacient František.

Máte-li dietu, modlete se
Zvláštní kapitolou jsou lidé, kteří mají ze 
zdravotních důvodů nařízenou dietu. Leckdy 
se stane, že dostanou to, co jíst nesmějí. 
O tom vypráví i Honza, který byl hospitali-
zován na kardiologii a jako diabetik měl mít 
dietu. „Pečivo jsem dostával bílé. Když byla 
k snídani marmeláda, nebo sladký loupák, 
dal jsem si, protože nic jiného nebylo. 
Dokonce mi dali i žemlovku. Prostě ke mně 

přistupovali jako ke zdravému pacientovi, 
i když o mé nemoci věděli,“ dodává Honza.
Je zvláštní, že ministerstvo zdravotnictví to 
vidí jinak, když tvrdí, že strava ve zdravotnic-
kých zařízeních je uzpůsobena zdravotnímu 
stavu pacienta. Stížnosti pacientů podle 
ministerstva pramení také z toho, že strava 
podávaná některým pacientům nemusí 
nutně odpovídat jejich běžným domácím 
stravovacím zvyklostem.

Co na to kontroly
Aby se i v nemocnicích strava zlepšila, 
zaměřily se kontroly právě na tato zařízení. 
V loňském roce bylo zkontrolováno 111 ne-
mocnic. A ukázalo se, že je opravdu hodně 
co zlepšovat. Hygiena většinou narážela 
na jídla málo výživná, obsahující příliš 
mnoho soli, ale také odhalila, že je strava 
málo pestrá.
„Kontroly se zabývají nejen stavem hygie-
nických podmínek při přípravě a podávání 
pokrmů, ale monitorují také výživovou 
hodnotu. Ke zlepšení ale snad podle mini-
sterstva zdravotnictví postupně dochází. 
Strava se prý stává součástí léčebného 
procesu. Výrazně se také projevují pozitivní 
výsledky díky práci nutričních terapeutů. 
Zlepšuje se jejich spolupráce s lékaři, což je 
velmi důležité nejen pro zdraví pacienta, ale 
také pro jeho komfort při léčbě. „Monitoring 
pestrosti a výživového složení pokrmů je 
zahrnut do pravidelných kontrol a zjištěné 
výsledky jsou projednávány se zástupci 
zdravotnických zařízení. Cílem je zvýšení 
nutriční kvality pokrmů,“ uvádí k problema-
tice nemocniční stravy mluvčí L. Šticha. 

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

Strava pro pacienty ve Fakultní nemocnici Motol je zajišťována z vlastní 
kuchyně. Za ni i skladbu jídelních lístků zodpovídají nutriční terapeuti. Pa-
cienti se v této nemocnici stravují 5x denně. Ti, kteří mají racionální dietu,  
si mohou vybírat oběd a večeři ze dvou jídel.

Příklad denního jídelního lístku pro pacienty ve FN Motol
Snídaně:  2 ks tmavé pečivo, 20 g Flora, 50 g sýr, 1/4 l mléka 

(čaj a bílá káva se podávají na oddělení)
Svačina:  Ovoce
Oběd: 
 Menu 1. Polévka hovězí s těstovinou 
  Hovězí vařené, rajská omáčka, houskové knedlíky
 Menu: 2. Polévka hovězí s těstovinou 
   Lososové medailonky na másle, grilovaná zelenina,  

brambory  
Svačina: Sladká bulka
Večeře: 
 Menu 1.  150 g kuřecí stripsy, 150 g chléb, tatarská omáčka,  

pomeranč
 Menu 2. Duko sýr, 20 g máslo, 150 g chléb, pomeranč
Druhá večeře: 
 Menu 1. 50 g žervé, 1 rohlík
 Menu 2. 40 g šunka, 1 rohlík

Zajímalo nás také, zda mají i zaměstnanci motolské nemocnice stejnou 
skladbu jídla jako pacienti. Na tuto otázku nám z odboru komunikace 
odpověděli, že se pro zaměstnance vaří samostatně v zaměstnanecké 
kuchyni dle vlastních jídelních lístků.

Říká se sice, že první vlaštovka jaro nedělá, ale i nemocnice budou časem 
muset zlepšovat i tento druh služeb. Pacient si dnes může v některých pří-
padech vybrat, do jaké nemocnice půjde a jedním z kritérií může být právě 
kvalita stravy.

Lepší případy snad táhnou
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křížovka

Tajenka z červencového čísla: 
Jaroslav Hašek: Nezáleží ???
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Společný test deníku MF DNES 
a časopisu Svět potravin,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR

testy kvality potravin

Sorbety 
    vás překvapí 
podílem ovoce

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto Lukáš Procházka, MAFRA, shutterstock

Sorbety se nabízejí jako zdravější varianta zmrzlin pro děti. Obsahují ovoce a není 
v nich prý tolik přidaného cukru, právě protože ovoce už je samo o sobě sladké. Ale 
je to skutečně tak? Odpověď na tuto otázku byla předmětem našeho zářijového 
testování. Pod drobnohledem se ocitlo osm jahodových sorbetů, které běžně 
najdete na trhu a i jeden chyták – sorbet domácí. Poznala jej porota?
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Protože nikdo jiný není schopný ohodnotit 
zmrzlinu lépe než její nejčastější konzument, 
sestavili jsme tentokrát i dětskou porotu 
a nestačili se divit, jak jsou dětské chuťové 
senzory neúprosné.
Proč karta padla zrovna na jahodové pří-
chutě, má své opodstatnění. Jednak je jich 
na trhu nejvíce, ale hlavně jsou pro děti chu-
ťově nejdostupnější. Chuť jahody je pro dítě 
velmi dobře známá, a tak dokáže objektivně 
posoudit, zda se nabízený vzorek „jahůdce“ 
blíží, nebo ne. 
Zajímavé jsou pak i výsledky hodnocení 
obalů. Vedle chuti jsme se totiž rozhodli 
prozkoumat ještě psychické stimuly, které 
děti ke koupi té či oné zmrzliny vedou – zda 

si i malé dítě skutečně vybírá podle chuti na-
příklad na základě dřívější zkušenosti, nebo 
ho při pohledu do mrazicího boxu upoutá 
pouze líbivý obrázek.

Suma sumárum ze senzoriky
Při hodnocení nás překvapilo, že děti možná 
zbytečně podceňujeme. Nejenže většina 
z nich poznala sorbet domácí hned, ale 
nevadilo jim ani, že jsme jej osladili sirupem 
z agáve, třtinovým cukrem a medem, a to 
zhruba o 40 % méně, než udávala receptura. 
Jak vidno rodičovské předsudky, že jejich 
děti by tu domácí zmrzlinu stejně nejedly, 
jsou tatam. Domácí sorbet totiž dostal 
nejvyšší kladné hodnocení a to dokonce 

i přes poměrně závažný nedostatek. Vy, 
kdo jste četli editorial, už víte, že se sorbet 
v parném horku cestou na testování v autě 
vrátil do původního stavu pyré, a i přestože 
jsme jej ihned vložili do mrazáku o mínus 
50 stupních, nestihl opět zcela ztuhnout. Je 
skoro škoda, že se jedná o vítěze tak trochu 
mimo soutěž, a to z toho důvodu, že by 
některé parametry, jako je například vzhled 
obalu, nebylo možné zhodnotit a tím pádem 
by test neukázal 100 % relevantní hodnoty. 
Vítězné žezlo jsme potom logicky přenechali 
jednomu zástupci z obchodu.
Když děti hodnotily samotné obaly, často 
pro ně byly líbivější ty barevné. Naopak 
obal, kde se objevovalo moc černé barvy, 
pro ně nebyl příliš „sexy“. Lepší známky pak 
porotci rozdávali i balením v kelímcích, pod 
kterými je malá plastová lžička, a od těch 
nejmenších hodnotitelů pak „smajlíci“ při-
padly i Primě Mrož jahodové dřeni, která má 
na přebalu vyobrazené zvířátko.

Hodnocení z laboratoře
V době, kdy jsme dělali test senzorických 
vlastností zmrzlin, jsme ještě neměli 
v rukou výsledky analytiky. Posléze se ale 
ukázalo, že to, co se zdálo být senzoricky 
kvalitní, bylo nadprůměrné i dle výsledků 
laboratoří Vysoké školy chemicko-techno-
logické. I když našli jsme pár věcí, které si 
zaslouží zmínit. Hned na úvod nás na-
příklad překvapily vysoké obsahy cukrů. 
Pokud jste doposud také žili v domněn-
kách, že ovocné zmrzliny budou přidanými 
cukry šetřit, protože sladké už je samo 
ovoce, vyvedeme vás z omylu. Laboratorní 
rozbor totiž prokázal, že jedna porce zmr-
zliny v průměru obsahuje asi 20 % procent 
cukrů, čímž trumfne i celou řadu nanuků 
s čokoládou. Když například porovnáte 
zástupce ze zmrzlinové říše – Cornetto 

Vím, že základem dobré chuti je kvalitní 
ovoce. Na výběru jahod jsem si proto 
dala záležet. Z dvoukilového košíku 
jsem vybrala všechny ty, které měly jen 
trochu zelené špičky nebo byly třeba 
na některé části už naměklé. Nakonec 
mi zbylo 1750 gramů krásného ovoce, 
které jsem rozmixovala na pyré. Do něj 
jsem potom postupně vmíchávala 350 
gramů třtinového cukru, medu a sirupu 
z agáve zhruba ve stejném poměru, což 
byla asi polovina toho, co se objevovalo 
v receptech. Vodu ani vaječné bílky, 
jak se v mnoha receptech uvádělo, 
jsem přidávat nemusela. Sorbet jsem 
potom nechala jen zmrznout přes noc 
v mrazáku. Příště bych se neobávala 
na cukru ještě více ubrat.

JAK JSME DělAlI 
DOMáCÍ SORBET?
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vanilkový kornout s čokoládovým přelivem 
obsahuje asi 16 gramů cukrů, tvarohový 
nanuk Míša s čokoládou okolo 10 gramů, 
avšak ovocná dřeň 24 gramů. I pokud 
byste od této hodnoty odečetli fruktózu, 
tedy cukr obsažený v ovoci, stejně se 
dostanete na hodnotu, která je minimálně 
o 30 % vyšší než u jiných mražených krémů. 
Plusové body jim na rozdíl od nanuků, ale 
zase přihrává fakt, že téměř neobsahují 
tuky, které jsou minimálně stejně velkou 
hrozbou jako cukry (v  nanuku Míša je cca 
o 11 gramů tuku navíc).
Laboratorní výsledky též prokázaly, že výrob-
ci jsou jinak poctiví. Očekávali jsme, že aspoň 
v některých vzorcích budou jahody dohnány 
levným jablečným pyré, nebo že najdeme 
umělá barviva. Ani v jednom z případů se ale 
žádné takové pochybení neprokázalo.

Druhá strana mince
Vzhledem k tomu, že dvorními konzumenty 
zmrzlin jsou děti, o celé plejádě vzorků by se 
nabízelo říci, že z hlediska cukrového podílu 
jsou pro ně naprosto nevhodné. Pokud 
byste totiž u malého dítěte chtěli ohlídat 
příjem cukrů, správně byste mu měli některé 
zmrzliny odebrat „na později“ a po zbytek 
dne už mu servírovat pouze stravu bez sa-
charidů včetně cukrů (pozor tím jsou míněny 
například i sacharidy v těstovinách nebo 
v pečivu, ne jen další sladkosti). Denní dávka 
cukrů je stanovena Světovou zdravotnickou 
organizací. Níže najdete přehled jejich dopo-
ručeného denního příjmu u dětí i dospělých.
Na druhou stranu sladkosti nejsou určeny 
ke každodenní konzumaci, a když zmrzli-
ny srovnáte s nabídkou sladkého pro děti 
na trhu obecně, zjistíte, že z výživového hle-
diska je daleko lepší nabídnout dítěti kva-
litní sorbet než jednu čokoládovou tyčinku. 
Do té se pro srovnání schová 35 až 40 gramů 
cukrů a k tomu okolo 17 gramů tuku. Zdraví 
méně prospěšné nasycené mastné kyseliny 
pak tvoří více než polovinu.

Deklarace na obalu na výbornou 
rozhodně nebyla
Zůstaneme-li ale u cukrů, to, co je pro nás 
poměrně dost alarmující, jsou odchylky de-
klarovaných cukrů na obalu od skutečnosti. 

Do jisté míry chápeme, že výrobce nikdy 
nemůže dopředu tušit, jak sladké bude sa-
motné ovoce a přihlížíme i k faktu, že dělat 
chemickou analýzu při každé nové dávce 
ovoce je nákladné, ale i tak všem velmi ostře 
vytýkáme hodnoty, které zacházejí na hrani-
ci klamání spotřebitele. Tam, kde se výrobce 
mýlí o 2 %, by se dalo ještě přimhouřit oko. 
I když lepší by samozřejmě byl opačný trend 
- tedy deklarace by byla o těch pár procent 
vyšší než skutečnost. Nicméně rozdíl 7 % 
už je pro nás poměrně závažné pochybení. 
U těchto produktů jsme proto také snížili 
známku v kategorii deklarace a obal. Veške-
ré rozdíly mezi deklarací a skutečností jsme 
vám pak zpracovali do přehledné tabulky.

Název Deklarace 
na obalu 
od výrobce 
v %

Laboratorní 
měření 
VŠCHT v %

Zielona budka 
Strawberry sorbet 21 28

Prima Mrož  
Jahodová dřeň 30,1 30

Albert Quality Jahůdka 18 21
Billa Jahodová 30 30
Ballino Jahodová dřeň 30,1 31
Tesco Strawberry sorbet 20,8 27
Jahodová dřeň Dione 18,1 20
Hájek sorbet neuvedeno 25

Legislativu všechny vzorky splnily
Sorbety upravuje, stejně jako všechny jiné 
mražené krémy, vyhláška č. 77/2003 Sb. 
Podle ní je každý výrobce oprávněn použít 
označení sorbet pro svůj produkt, splňuje-
li obsahem minimálně 25 % ovoce a není 
použit žádný záměrně přidaný tuk. Výjimka 
se pak vztahuje na citrusové ovoce, jehož 
plody obsahují mnoho kyseliny citronové 
a vysoký podíl ovoce by byl v tomto případě 
kontraproduktivní (zde je možné stáhnout 
ovocný obsah o 15 % hmotnostních, 

Domácí sorbet Jahodová dřeň Dione
Senzorická známka 1,18 1,39

Obsah cukrů v % 22* 20

Ovocný podíl v % 83,3 67 

Cena na 100 g v CZK 8,60 22,40

*pozn. (cukr třtinový, sirup z agáve, med)

DOMáCÍ SORBET vS. VÍTěZ z ObchOdu

Věk Hodnota
4 až 6 let 36 gramů

7 až 9 let 44 gramů

10 až 12 let 52 gramů

Dospělý 66 gramů

DOPORUČENÉ DENNí 
DávKy cUKRů
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Ballino  
Jahodová dřeň 
Zakoupeno: Lidl 
Výrobce: neuvedeno

Z laboratoře: I v tomto vzorku je obsah 
cukrů žalostně vysoký a čítá 30 %, které 
na druhou stranu ale výrobce poctivě 
deklaruje. Ovocný podíl je však v pořádku 
na obale i ve skutečnosti. 

Z degustace: „Chuť je dobrá, ale není 
to jahoda,“ objevovalo se v dotaznících. 
Zmrzlina byla označena za moc sladkou. 
Konzistencí také příliš neuspěla, prý byla 
moc lepkavá. Naopak dostala hezké známky 
za vůni a tmavou barvu, která opravdu budila 
dojem vysokého obsahu jahod. Známka 
za senzorické hodnocení 2,31.

Známka testu 2,5

Cena: 
10,90 Kč/90 ml
Cena na 100 ml: 
12,10 Kč
Ovocný podíl: 
53 %

Dione  
Jahodová dřeň
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Agrimex Vestec, ČR

Z laboratoře: Velmi pozitivní hodnocení 
za obal, deklaraci i ovocný podíl. Dokonce 
i cukr se drží v mírnějších hodnotách (20 %). 
Oproti deklaraci na obale ale výrobce téměř 
o 2 % u cukru pochybil.

Z degustace: Hodnocení u tohoto vzorku 
bylo jednohlasné. Velmi dobrá dřeň, má 
krásnou barvu a chutá i voní skutečně jako 
jahody. Někteří si všimli, že je v ní o poznání 
více kousků ovoce, a tak usoudili, že se 
jedná o zmrzlinu s vyšším ovocným podílem.  
Známka za senzorické hodnocení 1,39.

Známka testu 1,4

Cena: 
22,40 Kč/80 ml
Cena na 100 ml: 
28 Kč
Ovocný podíl: 
67 %

VÍTěZ
TESTU

takže například na citronovém sorbetu 
můžete najít 15 % ovoce a je to zcela správ-
ně). Nutno podotknout, že sorbety mohou 
být zaměnitelné s vodovou zmrzlinou. Mohou 
totiž vykazovat vizuální podobnost, nicméně 
procento ovoce je buď mizivé nebo je ovoce 
nahrazeno ovocným sirupem. Rozdíl poznáte 
dle toho, že budete číst tabulku s výživo-
vými hodnotami nebo samotný dílčí název 
zmrzliny. Většina sorbetů se tím, že spadají 
mezi sorbety logicky netají, zatímco vodové 
zmrzliny mohou být označeny například jen 
jako zmrzlina s ovocnou příchutí, mražený 
krém s ovocnou příchutí a podobně.

Zlatá medaile byla jasná
A zajímá vás, která zmrzlina je nejlepší? 
Porota se jednohlasně vyslovila k tomu 
korunovat Jahodovou dřeň Dione. Ta sice 
neměla nejvyšší podíl ovoce (v této kategorii 

ji o procento porazil Hájek sorbet), ale nej-
více se podobala jahodě svou barvou, vůní 
a chutí. Bonusem, který určitě ocení ma-
minky hlídající denní příjem cukrů u svých 
dětí, je pak (ve srovnání s jinými vzorky) jeho 
relativně nízký obsah 20 %. Zde se dá říci, že 
takováto občasná zmrzlina by hravě prošla 
přes „prověrky“ odborníků zaměřujících se 
na zdravou výživu dětí. 

Hodnoty známek
45 % senzorika (vůně, barva, chuť)

25 % obsah ovocného podílu

15 % obsah cukrů

10 %  deklarace na obalu, jeho 
čitelnost a soulad s hodnotami 
laboratorního šetření

   5 % líbivost obalu
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Tesco  
Strawberry Sorbet
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: neuvedeno, Polsko

Z laboratoře: Laboratorní testy prokázaly 
o mnoho vyšší obsah cukrů (6,2 %), než je 
výrobcem uvedeno na obale. Obdobně jako 
u případu Zielona sorbetu jsme zde přistoupili 
k výrazně nižší známce za deklaraci a obal. 

Z degustace: Mnoho protichůdných názorů: 
„Docela dobrá chuť. Barva byla v pořádku. 
Nic jsem necítil, a zmrzlina by měla alespoň 
trochu vonět. Chutnalo to celkem dobře.“ 
A na druhou stranu: „Má divnou chuť, ale 
snědla jsem ji. Hrozná chuť! Strašně nedobrá!“ 
Známka za senzorické hodnocení 2,56.

Známka testu 2,6

Cena: 
54,90 Kč/500 ml
Cena na 100 ml: 
11 Kč
Ovocný podíl: 
34 %

Billa  
Jahodová
Zakoupeno: Billa
Výrobce: neuvedeno

Z laboratoře: Výrobek je dobře označen, 
ani zde se v etiketě nezmýlíte. Opět se jedná 
ale o alarmující obsahu cukrů 30 %. Výrobek 
si proto za tento parametr vysloužil nejhorší 
známku. 

Z degustace: Barva i vůně byly naprosto 
v pořádku. V dotazníku jsme ale objevili 
i hodnocení typu: „Barva připomíná shnilou 
jahodu. Zmrzlina voní jako mámin malinový 
deodorant.“ Nelíbila se ani tahavá a lepkavá 
konzistence. Známka za senzorické 
hodnocení 2,78.

Známka testu 2,6

Cena: 
14,90 Kč/90 ml
Cena na 100 ml: 
16,60 Kč
Ovocný podíl: 
56 %

Albert Quality  
Jahůdka
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Tipafrost, ČR

Z laboratoře: Co se podílu ovoce týče, zde 
výrobce neklame. Kde však zase shledáváme 
pochybení, je u garance obsahu cukrů, kdy se 
údaj na obale od reality liší. Výrobce uvádí jen 
18 %, namísto naměřených 21 %.

Z degustace: Některé porotce u vzorku 
překvapila barva, která měla do jahody velmi 
daleko. Naštěstí to prý zachránila výtečná 
chuť. Ve zmrzlině však nebyla znatelná ani 
jahodová zrníčka, ani kousky jahod, čímž 
se vzorek odlišoval od ostatních. Známka 
za senzorické hodnocení 2,51.

Známka testu 2,4

Cena: 
26,0 Kč/150 ml
Cena na 100 ml: 
17,70 Kč
Ovocný podíl: 
54 %

Hájek  
sorbet
Zakoupeno: Ovocný Světozor
Výrobce: Hájek a Boušová, ČR

Z laboratoře: Cukry sice spadají 
do kategorie méně vyhovujících, ke kterým již 
byla přiřazena známka 4, ale jinak se jedná 
o vítěze za ovocný podíl. Svými hodnotami se 
sorbet nejvíce blížil domácí zmrzlině. 

Z degustace: Vzorek byl ohodnocen převážně 
kladně. Byly mu dávány přívlastky jako 
výborný, výtečný, moc dobrý. Malé výtky pak 
byly k barvě světlejší než u jiných vzorků, které 
byly chuťově též dobré. Zmrzlina byla i velmi 
příjemně našlehaná a rozplývala se na jazyku. 
Známka za senzorické hodnocení 1,51.

Známka testu 1,8

Cena: 
119 Kč/500 ml
Cena na 100 ml: 
23,80 Kč
Ovocný podíl: 
68 %

Prima  
Mrož jahodová dřeň
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: Bidvest, ČR

Z laboratoře: Velmi mile nás překvapilo, 
že výrobce uvádí skutečný obsah cukrů, 
přestože se jedná o vyšší číslo (30 %). Ovocný 
podíl je vyhovující a též v souladu s údajem 
na obale.

Z degustace: Vzorek byl hodnocen převážně 
kladně. Porotce zaujala o poznání tmavší 
barva než u jiných vzorků, chuťově prý tíhla 
spíše k malinám. Obecně však byla zmrzlina 
hodnocená jako vyvážená, přiměřeně sladká, 
avšak moc tvrdá. Známka za senzorické 
hodnocení 2,64.

Známka testu 2,5

Cena: 
22,10 Kč/90 ml
Cena na 100 ml: 
24,50 Kč
Ovocný podíl: 
50 %

Zielona budka  
strawberry sorbet
Zakoupeno: Kaufland
Výrobce: Zielona Budka, Polsko

Z laboratoře: Ovocný podíl v deklaraci 
neklamal, velká výtka pak padla na uvedený 
podíl cukrů na obalu, který je výrazně nižší 
než naměřené hodnoty. Výrobce deklaruje 
21 %, skutečný obsah je 28 %. 

Z degustace: Malí porotci uváděli, že 
zmrzlina hezky voní, ale ne úplně jahodově. 
Barva je narůžovělá a ne sytě červená, 
jahodová. Chuťově je však zmrzlina dobrá, 
některým jen přišla moc sladká. Tři členové 
poroty uvedli, že ke konci je cítit pachuť.  
Známka za senzorické hodnocení 1,48.

Známka testu 1,9

Cena: 
69,90/500 ml
Cena na 100 ml: 
14 Kč
Ovocný podíl: 
48 %
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Cestování po Evropě může být pro nás poho-
dlnější v tom, že okolní národy jsou nám 
blízké, mají podobné společenské i stravova-
cí návyky a i podnebí je dobře známé. Když 
ale navštívíte země, na které není naše tělo 
připraveno, může se objevit celá řada obtíží. 
A mezi nimi je i akutní průjem způsobený 
infekcí. Příčinou jsou hlavně bakterie a ali-
mentární nákazy z potravin.

Průjmy mohou provázet křeče v břiše, ho-
rečka, zvracení či únava. Rodiče malých dětí, 
zvlášť kojenců a batolat, by měli při pláno-
vání dovolené u moře zvážit, do jaké míry je 
organismus jejich dětí schopen vyrovnat se 

zdraví

letní prázdniny jsou za námi, ale stále více Čechů se 
vydává na svou dovolenou až po hlavní sezóně. Kromě 
toho, že jsou zájezdy levnější a v turistických destinacích 
není tolik lidí, člověk si tu může příjemně odpočinout 
a prodloužit si tak teplé letní období. velmi často se ale 
právě na dovolené vyskytují u lidí zažívací potíže. Na vině 
je nedostatečná hygiena spojená s cestováním, změna 
jídelníčku, prostředí a celková únava z horka, stres, pří-
padně oslabená imunita organismu. Můžeme se těmto 
problémům vyhnout? Prevence je určitě na místě.

Faraónova 
pomsta číhá 
i na odolnější 
turisty

Připravila Mgr. Marie Martiňáková, foto shutterstock

„Faraonovou pomstou je 
pověstný hlavně Egypt”
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se změnami. Je dobré vzít v potaz vzdále-
nost, náročnost cesty, hygienické podmín-
ky v cílové lokalitě. Nejčastější příčinou 
prázdninových průjmů bývají špinavé ruce, 
jiná než pitná voda, nedostatečně tepelně 
zpracované maso, neumyté ovoce, ale také 
změna klimatu a životního rytmu. A nejen 
to. Pro organismus (a ten dětský nejvíce) 
představují velký nápor i rozdíly v teplotě, 
nadmořské výšce a časový posun. Faraóno-
va pomsta, jak se tato bakteriální infekce 
lidově nazývá, nás nejčastěji překvapuje při 
návštěvě Tunisu, Egypta a Turecka. Objevuje 
se ale také při pobytu v asijských zemích.

Pozor na komplikace
Při průjmu se metabolismus zrychlí tak, že 
je porušeno vstřebávání živin. Pokud máte 

řídkou až vodnatou stolicí třikrát i mnoho-
krát denně, hrozí dehydratace organismu 
a ztráta důležitých minerálních látek (např. 
draslíku), která ohrožuje zejména starší 
osoby a malé děti. Přestože lze průjem 
ve většině případů zvládnout v domácích 
podmínkách, jde-li o seniory nebo malé děti 
či osoby chronicky nemocné, nebo pokud 
se stav ani po sedmi dnech neupraví, je 
na místě rychle vyhledat lékařskou pomoc.

Co můžeme dělat při průjmu
Terapie je postavena na rychlé náhradě 
ztrát vody a elektrolytů – dehydrataci, 
a na včasné realimentaci – podání výživy 
ve formě dobře tolerovaných potravin. 
Z léků, které nejsou vázané na lékařský před-
pis, se většinou užívá Imodium tobolky, En-
diaron tablety nebo klasické černé živočišné 
uhlí. Některá střevní léčiva v určitých regio-
nech nefungují a pak nezbývá nic jiného, než 
navštívit místního lékaře nebo lékárnu.

Jak na rehydrataci
K rehydrataci je nejvhodnější použít tzv. 
rehydratační roztok, který lze zakoupit 
v lékárně. Podává se vychlazený a po lžič-
kách. V případě nouze je možné si jeho 
domácí variantu připravit ze šťávy pome-
ranče, citronu či grapefruitu, 3/4 lžičky soli, 
1 čajové lžičky jedlé sody a čtyř lžic cukru. 
Vše se rozpustí v litru hygienicky bezpečné 
a převařené vody.
Často doporučovanými tekutinami jsou 
Coca-Cola, Pepsi nebo džusy. Při rehydrataci 
nejsou vhodné, mají vysokou osmolalitu 
a minimum požadovaných iontů. Obvykle 
„fungují“ jen u lehkých průběhů onemocně-
ní, kdy rehydratace ani není nezbytná a jde 
spíše o udržení hydratace.

Realimentace výživou
Strava je schopná průjem vyvolat, zkomp-
likovat, ale také vyléčit. Pověra, že je třeba 
střeva nechat odpočinout, je již překoná-

Střevní peristaltiku zpomaluje černý čaj, odvar ze sušených borůvek, z černého rybízu, 
hořká kvalitní čokoláda, kakao bez mléka, vývary z obilovin, bramborová moučka, 
jablečný rosol, vyzrálé banány, vařená nebo dušená mrkev, suchá strava, která se 

déle zdržuje ve střevech (bílé netučné pečivo, rýže, 
rozmačkané brambory, suchary), jogurty obsahující živé 

kultury. Tato probiotika pomáhají vytvořit správnou 
rovnováhu bakterií v trávicím traktu.

Zajímavost
V Nigeru patří mezi potraviny tradičně využívané 
při průjmu směs kvašené kukuřičné kaše, 

vignové mouky, cukru a palmového oleje. V Peru 
je využívána směs pšeničné mouky nebo bílých 

brambor, hrachové mouky, mrkve a oleje.

Potraviny vhodné při akutním průjmu



www.svetpotravin.cz24

zdraví

na, stejně jako hladovění s podáváním čajů. 
I přes nechutenství zkoušíme po malých 
dávkách mírně osolené polévky z rýže, 
ovesných vloček, brambor, mrkve, libového 
kuřecího masa. Bílé pečivo, banán, jablečné 
pyré či přesnídávky.
Strava má zpočátku šetřící charakter a nízký 
obsah tuku. Důležitý je příjem tekutin a vyře-
šení otázky původu nemoci. Výběr potravin 
se postupně rozšiřuje až k běžnému jídelníč-
ku. Ještě minimálně dva týdny je vhodné se 
vyvarovat smažených jídel, tučného masa 
a uzenin, ostrého koření, nadýmavé zeleniny 
(cibule, česnek, kapusta, zelí), tučných zá-

kusků a pochutin.

Prevence a hygiena jsou základ!
Pro snížení rizika letního cestovatelského 
průjmu jsou důležitá základní hygienická 
pravidla –  mytí rukou, sledování čerstvosti 
a nezávadnosti potravin. Ovoce je vhod-
nější se slupkou, která se před konzumací 
oloupe. Riziková je listová a kořenová 
zelenina ve formě salátů. Opatrní buďte 
v teplejších měsících s konzumací mléč-
ných výrobků, které kvasí. Pečlivě vybírejte 
restaurace a místa, kde budete jíst. U masa 
zkontrolujte, zda je dobře tepelně připrave-
né. Nekupujte jídlo od pouličních prodava-
čů. To platí i pro stánky se zmrzlinou.
Máte-li v plánu cestová-
ní do exotických zemí, 
zapomeňte na pitnou 
vodu z kohoutku a vsaďte 
na balenou vodu, kterou po otevření rychle 
spotřebujte, aby nedošlo k její kontaminaci 

bakteriemi. Balenou vodu 
používejte také k čištění 
zubů a mytí ovoce. 
Pozor na led do nápojů 

z místní vody! Kromě 

balené vody a nápojů (nejlépe značek, které 
znáte) je nejvhodnějším nápojem vlažný 
nebo studený čaj s citronem. Alkohol jako 
prevence sice může v malém množství pod-
pořit sekreci žaludeční kyseliny a odstranit 
stres, ale ve větším množství působí nepříz-
nivě, zvláště během dne.

Bez tekutin to nepůjde
Přestože lehce probíhající cestovní průjem 
většinou odezní během 1 až 3 dnů i bez 
léčení, dovede zkomplikovat a narušit pro-
bíhající pobyt. Proto se vybavte před cestou 
dostupnými protimikrobiálními léky a dů-

sledně dodržujte zásady 
prevence přímo na místě. 
A pokud ani to nepomůže, 
mějte na paměti, že při 

každém průjmovém onemocnění je nutné 
přijímat dostatek tekutin. Jestliže omezíte 
příjem tekutin, průjem neskončí. Naopak 
se pravděpodobně ocitnete v nemocnici 
na infuzích. Ale tak daleko to jistě nezajde. 
I s faraónovou pomstou se dá zatočit. Jen je 
potřeba být připravený. 

Mléko, ovocné šťávy, káva, nadýmavé potraviny (fazole, zelí, cibule, čerstvé pečivo), 
potraviny s vysokým obsahem hrubé vlákniny (semínka, oříšky, mák, kokos, slupky 
z ovoce).
Masové vývary a bujóny (mají vysoký obsah sodíku a malou energetickou hodnotu), 
přeslazené tekutiny, tučná a smažená masa, uzeniny, alkohol, nápoje sycené CO2.

Potraviny nevhodné při akutním průjmu

„V balené vodě myjte 
i ovoce”
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Regionální potraviny lákají 
zákazníky supermarketů

Kvalitní domácí potraviny, které již nyní tvoří 
v BILLE ca 75 % sortimentu, obohatila nová 
řada regionálních specialit. V supermarke-
tech BILLA vznikl speciální prostor pro 
malé regionální výrobce a BILLA 
se tak stala prostředníkem 
mezi lokálními dodavateli 
a zákazníky se zájmem o české 
potraviny. 

Unikátní projekt BILLA regio-
nálně nabízí v prodejnách BILLA 
pouze lokální speciality typické pro 
daný kraj. Do každého takového výrobku se 
promítá neopakovatelnost přírodních pod-
mínek, tradice zpracování a kvalita regionál-
ních surovin. Regionální výrobky prokazují 

jedinečnost v porovnání s běžnou produkcí 
dostupnou na trhu. Ať už se jedná o tradiční 
recepturu typickou pro daný kraj, originál-
ní výrobní postup nebo využití specifické 
regionální suroviny. 

Zakoupením regionálního výrobku zákaz-
ník podporuje lokální zemědělskou výrobu 
a posiluje sociální i ekonomickou stabilitu 
regionu, ve kterém žije a nakupuje. Co nej-
kratší cesta jídla od výrobců na naše talíře 
je prospěšná pro naše zdraví i pro krajinu. 
Když zvolíte tuzemský produkt od českého 
výrobce, pomáháte také snížit negativní 
dopad nákladní dopravy a složitých dodava-
telských procesů.

V současnosti je regionálními koutky 
pokryto devět krajů ČR: Jihočeský, Středo-
český, Liberecký, Ústecký, Královehradecký, 
Pardubický, Jihomoravský, Zlínský a hlavní 
město Praha. Široký výběr regionálních spe-
cialit se nachází ve 133 prodejnách BILLA. 

Nabídka zahrnuje na 1000 lokálních 
produktů od ca 150 prvovýrob-

ců. V září se otevřou tři nové 
kraje a do konce letošního 
roku bude launch dokon-
čen a širokého zastoupení 

regionálních potravin se 
dočkají i zbývající regiony Čech 

a Moravy.  Od spuštění projektu, 
v únoru 2015, se v BILLE prodalo již 

více než 30 mil. ks regionálních potravin! 
Největší zájem ze strany zákazníků BILLY je 
o místní pečivo, pivo, uzeniny, mléčné vý-
robky, lihoviny a trvanlivé lokální speciality. 

BILLA si přeje mít produkty od těch nejlep-
ších lokálních dodavatelů, i proto ve spo-
lupráci s Agrární komorou České republiky 
organizuje setkání s potenciálními regionál-
ními dodavateli. To poslední se uskutečnilo 
na počátku června v Brně. Pozvání na akci 
přijal i prezident Agrární komory Miroslav 

Toman a zástupkyně Jihomoravského kraje, 
vedoucí Oddělení rozvoje venkova a země-
dělství, paní Iveta Macurová. Akce se zúčast-
nilo na 50 malých lokálních výrobců. Věříme, 
že většina z přítomných již brzy zalistuje své 
jedinečné výrobky do regionálního regálu 
v prodejnách BILLA. 

BILLA v roce 2015 
odstartovala ojedinělý 
projekt podpory 
regionálních dodavatelů. 
Jednoduše vybrala výrobky 
krajově proslulé, často 
i oceňované v lokálních 
soutěžích, a nabídla je 
zákazníkům ve svých 
obchodech. Do projektu 
se postupně zapojují 
všechny kraje a každý 
zákazník dostává možnost 
podpořit svou volbou místo, 
ve kterém žije.

Regionální dodavatelé se sešli v Brně, aby se seznámi-
li s projektem BILLA regionálně a projednali se zástup-
ci společnosti BILLA možnosti vzájemné spolupráce.



www.svetpotravin.cz26

advertorial

Pod významným mottem „Budoucnost české-
ho zemědělství a českého venkova“ nachází 
na výstavě velký prostor již řadu let téma rozvo-
je života na venkově. Prezentace Celostátní sítě 
pro venkov a jejích partnerů - místních akčních 
skupin, NS MAS, Spolku pro obnovu venkova 
ČR a dalších, budou letos součástí rozšířené 
expozice MZe v pavilonu T1 (najdete v ní i OP 
Rybářství a nově Lesy ČR, s.p.).
Novinkou agrosalonu je Pavilon zemědělské 
techniky (pavilon Z), kde se bude prezento-
vat i letošní jubilant ZETOR (70 let). Přehlídka 
zemědělské techniky bude umístěna i kolem 
pavilonu a na venkovních plochách, především 
podél hlavní prohlídkové trasy. Vystavovatelé 
a návštěvníci jistě přivítají dokončení zpevnění 
ploch kolem pavilonu Z, takže prohlídka strojů 
zblízka bude zážitkem za každého počasí.
Prezentace kvalitních českých potravin zůstává 
i nadále jednou z hlavních priorit výstavy. Ná-
vštěvníci budou letos opět moci v multifunkčním 
pavilonu T ochutnat i zakoupit za zvýhodněné 
ceny potraviny s národní značkou kvality KLASA, 
potraviny vyrobené v českých regionech z čes-
kých surovin a oceněné v regionálních soutěžích 
jednotlivých krajů značkou kvality „Regionální 
potravina“, „Český výrobek-garantováno 
Potravinářskou komorou ČR“, „Chutná hezky.
Jihočesky“ a značkou „Naše Bio“. Poprvé budou 
mít možnost seznámit se s logem České cechovní 
normy a s produkty, které již mohou logo pou-
žívat. Od roku 2014 se novou tradicí výstavy se 
stala soutěž Potravinářské komory ČR a České 
technologické platformy pro potraviny „Cena 
prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší 
inovativní potravinářský výrobek“. 

Prezentace a ochutnávky potravin budou dopl-
něny kuchařskými show, recepty a hudebními 
programy se soutěžemi. Jejich cílem je prosadit 
na našem trhu kvalitní, chutné, tradiční či spe-
ciální potraviny vyráběné v českých regionech 
a ovlivnit tak spotřebitele k jejich vyhledávání 
a nákupu. Ve společné expozici Potravinářské 
a Agrární komory ČR bude představený také 
projekt „Kvalita z Evropy – chutě s příběhem“, 
jehož cílem je seznámit veřejnost se značkami 
evropského systému ochrany názvu potravin 
a zemědělských produktů.
Součástí mezinárodního agrosalonu Země živi-
telka jsou opět dvě samostatné výstavy:
Mezinárodní výstava družstevnictví přináší 
aktuální informaci o výrobním a spotřebním 
družstevnictví, podnikání zemědělských nebo 
odbytových družstev a prezentace úspěšných 
družstevních podniků s širokým sortimentem 
kvalitních výrobků. Tvorba a ochrana životního 
prostředí pod názvem Ekostyl vytváří v rámci 
výstaviště jedinečné prostředí pro prezentaci 
firem, zabývajících se alternativními zdroji 
energie, ekologickými technologiemi, stavbami 
a ekologicky šetrnými výrobky.
Tradičně budou na Zemi živitelce ke zhlédnutí 
expozice ovocnářů, zelinářů, zahrádkářů, 
včelařů a chovatelů. 
Za návštěvu rozhodně stojí pavilon myslivosti 
R1 s kolekcí nejsilnějších trofejí ČR, prezentacemi 
odborných řemesel, zvěřiny, kynologie a sokol-
nictví. Připravena je bohatá nabídka myslivec-
kých a loveckých potřeb, oblečení, obuvi a optiky. 
Také pavilon rybářství R3 s řadou zajímavých 
novinek potěší odbornou i laickou veřejnost.
Těšit se můžete na prezentace hospodářských 
zvířat, plemenných krav, koní, beranů, ovcí 
a národních plemen drůbeže v pavilonech 
a na předvadišti v severní části areálu. Letos je 
program obohacený o divácky atraktivní Ovčác-
ký den a JIHOČESKOU BEEF SHOW, dvě pře-
hlídky vynikajících masných plemen: 3. Angus 
show a 2. Limousine show, spojené s propagací 
hovězího masa a skvělými kulinářskými zážitky. 
Výstava je tradičně rozdělena do jednotlivých 
oborových dnů, s NáRODNÍMI DOŽÍNKAMI 
v sobotu 27. srpna za účasti významných hostů. 

Země živitelka – oborové dny:
Čt 25. 8. Den Země živitelky
  Den českých pekařů a cukrářů 
  (soutěž O nejhezčí dožínkový koláč)

Pá 26. 8. Den českého venkova
So 27. 8. NáRODNÍ DOŽÍNKY
   slavnostní hudebně zábavný program se soutěžemi 

v Pivovarské zahradě moderuje Alexander Hemala

Ne 28. 8. Den zdraví
Po 29. 8. Vodohospodářský den
Út 30. 8. Den zemědělství
V rámci jednotlivých oborových dnů je připrave-
na celá řada seminářů, konferencí, přednášek 
a diskusních fór na aktuální témata jako součást 
odborného doprovodného programu.
Na jejich přípravě se podílely také Ministerstvo ze-
mědělství, Ministerstvo pro místní rozvoj, Agrární 
komora ČR, Družstevní asociace a další. Pořadate-
lé většiny těchto seminářů fungují po celou dobu 
výstavy i jako odborná bezplatná poradenství 
v rámci svých expozic, které pak návštěvníci podle 
svých zájmů a potřeb mohou využít.
Součástí odborného doprovodného programu je 
i soutěž s dlouholetou tradicí „Zlatý klas“ o nej-
lepší vystavené exponáty z rostlinné a živočišné 
výroby, mechanizace, potřeb a služeb zemědělství, 
potravinářského a zpracovatelského průmyslu.
Při zahájení výstavy proběhne v Pivovarské za-
hradě předání řady ocenění, mezi nimi přede-
vším certifikátu národní značky kvality KLASA, 
kterou spravuje SZIF, nebo Český výrobek – 
garantováno Potravinářskou komorou ČR.
Kromě odborného programu je pro návštěvníky 
připraven po celou dobu výstavy bohatý kultur-
ní program. V Pivovarské zahradě budou vyhrá-
vat především dechové kapely a připravené jsou 
zábavné hudební pořady se soutěžemi o ceny. 
Na finále 3. ročníku Českého poháru v hodu 
oboustrannou sekerou Česká sekera 2016 
zveme na venkovní plochu 117 v blízkosti Rybář-
ské bašty a nejmenší návštěvníci se mohou těšit 
na soutěž ušatých závodníků Králičí hop.
Program a aktuality sledujte na www.vcb.cz.

výstava Země živitelka je jedinou 
výstavou v republice, která 
zahrnuje celý zemědělsko-
potravinářský sektor. Dlouholetou 
tradicí a každoročním počtem 
100 000 návštěvníků patří mezi 
nejnavštěvovanější výstavy 
u nás (v roce 2015 celkem 
102 400 návštěvníků).

43. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO AGROSALONU
vás zve od 25. do 30. srpna do jižních Čech  
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Podle Světové zdravotnické organizace 
by denní dávka cukrů (glukóza, fruktóza, 
sacharóza) v jídelníčku dospělého člověka 
měla být 66 gramů. „Do tohoto množství 
se ovšem počítá i přidaný cukr v potravi-
nách i nápojích. Denní dávka tak může být 
obsažena v jedné skleničce sladké limoná-
dy,“ upozorňuje Mgr. Alena Přídová, hlavní 
výživová poradkyně NATURHOUSE. Podle ní 

bychom neměli přijímat cukrů více, než je 
doporučeno. Jedině tak si můžeme udržet 
nejen štíhlou linii, ale také život bez závaž-
ných onemocnění.

Cukry, nebo sacharidy?
Cukry patří do skupiny jednoduchých sacha-
ridů. Kromě nich rozeznáváme i sacharidy 
složité. Všechny jsou přitom důležitým 

zdrojem energie. Ovšem s tím rozdílem, že 
jednoduché nejsou zdraví nijak prospěšné. 
„Obsahují totiž takzvané prázdné kalorie, to 
znamená čistou energii bez jakýchkoliv vi-
taminů, minerálních látek či bílkovin. Navíc 
cukr nás i přes vysokou energetickou hod-
notu na dlouhou dobu nezasytí,“ vysvětluje 
poradkyně. V jídelníčku bychom měli podle 
ní upřednostňovat sacharidy složité. 
V optimální vyvážené stravě tvoří sachari-
dy přibližně 50–60 % z celkového denního 
příjmu. “Najdeme je v celozrnném či ve ví-
cezrnném pečivu, celozrnné nebo natural 
rýži, celozrnných těstovinách, luštěninách, 
bramborách a vločkách. Energie z těchto po-
travin se uvolňuje postupně, a proto může 
být efektivně využita po delší čas. Navíc 
potraviny, ve kterých se složité sacharidy na-
cházejí, jsou i významným zdrojem nutričně 
hodnotných látek, například vitaminů, 

Podle statistik každý Čech v průměru zkonzumuje čtyřicet 
kilogramů cukrů ročně. Tímto množstvím se také jednoznačně 
řadíme mezi země s největší spotřebou. Jako kdybychom si 
stále neuvědomovali, jaké fatální dopady může mít jeho nemalé 
pojídání na naše zdraví. Sladit se však dá i jinak, bez zdravotních 
rizik. Stačí vědět, v jakém množství cukry do svého jídelníčku 
pustit a které raději úplně vyškrtnout.

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

Oslaďte si život. 
 Zn: správně!
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minerálních látek a také důležité vlákniny,“ 
vysvětluje dále A. Přídová.

Zabiják ukrytý v cukrech
Podle výživové poradkyně můžeme bílý cukr 
skutečně chápat jako jed. Způsobuje totiž 
překyselení organismu, a tím oslabuje i naši 
obrannyschopnost. „Nadměrná konzuma-
ce cukrů navíc vytváří optimální prostředí 
pro záněty, růst bakterií a ochuzuje tělo 
o minerální 
látky, zejmé-
na vápník 
a hořčík. Tělo 
musí následně čerpat tyto prvky ze svých 
zásob, tedy ze zubů a kostí. Takto oslabený 
imunitní systém pak skutečně může vést 
i k nádorovému bujení. Skryté riziko bílého 
cukrů je také v jeho snadno vypěstované 

závislosti. Dnešní děti přirozené pokrmy 
nechtějí, připadají jim málo sladké. Se zvý-
šenou konzumací bílého rafinovaného cukrů 
pak úzce souvisí i dětská hyperaktivita, 
neklid, agresivita a podobné negativní proje-
vy chování dětí,“ říká Alena Přídová.
Jedinou možností, jak se tomuto vyhnout, je 
dát přednost alternativám, ale i tady je po-
třeba být obezřetný ve výběru. U dětí, které 
vše s cukrem milují, což je dáno i tím, že 

sladká byla 
i jejich první 
potrava, 
tedy mateř-

ské mléko, bychom měli dávat velký pozor, 
v jaké formě jim sladké dáváme. Cukry by 
měli přijímat především v v čerstvém ovoci, 
z příloh jako rýže, brambory, těstoviny, 
ovesné vločky či kuskus. Pokud jim rodiče 

budou podávat potraviny bez přidaného 
cukrů, učit je na přirozenou chuť a slad-
kosti budou spíše výjimečnou záležitostí, 
odnesou si děti tyto návyky do dospělosti. 
Abychom se ale mohli škodlivým cukrům 
vyhnout, musíme o nich také něco vědět.

Sacharóza, fruktóza, dextróza
Nejběžnější, nejdiskutovanější a nejméně 
zdraví prospěšná je sacharóza. Což je řepný 
a třtinový cukr. Sacharóza nedodává tělu 
žádné užitečné látky a zvláště při hubnutí je 
tím nejméně žádoucím druhem sacharidů. 
Její nadměrná konzumace vede k obezitě 
a množství závažných onemocnění. Napros-
to nevhodná je pro diabetiky.
Dalším hojně v potravinářském průmyslu 
používaným cukrem je fruktóza, která je 
označována jako ovocný cukr. Najdeme 

•  Cukr využijete nejen na slazení, ale 
i na odstraňování skvrn na oblečení, 
čalounění i koberci. Stačí postižené 
místo namočit, posypat cukrem 
a nechat několik hodin působit.

•  Skvěle působí i jako dezinfekce. Dá 
se přidat k obvazu pro urychlení 
hojení ran.

•  Je přírodním konzervantem. Při 
zavařování stačí cukr a přírodní 
pektiny obsažené v ovoci. 

•  I když dnes se bílému cukru často 
přezdívá bílý jed, v minulosti 
byl nazýván bílým zlatem. Dříve 
totiž patřil k drahým a žádaným 
komoditám.

CO JSTE MOžNá 
NEVěDěLI O cUKRU

„Bílý cukr, to jsou jen prázdné kalorie 
bez užitečných látek pro tělo“
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ji v mnoha druzích ovoce, ale i některé 
zelenině – například v cibuli, kukuřici 
či sladkých bramborách. Fruktóza se 
získává z cukrové třtiny, cukrové řepy 
nebo kukuřice. V potravinář-
ském průmyslu se fruktóza 
využívá jako náhražka cukrů 
a alternativa k umělým 
sladidlům. Najdeme ji v nealko-
holických nápojích, dresincích, 
omáčkách, Coca–Cole, ochucených 
minerálkách, ovocných džusech, 
jogurtech, pečivu, ale dokon-
ce i ve slaných tyčinkách či 
brambůrkách. Ačkoliv by se 
mohlo zdát, že jde o přírodní sla-
didlo, které nemůže ublížit, opak je 
pravdou. Její větší dlouhodobá konzumace 
přispívá k obezitě i poškození jater. Zvyšuje 
riziko vzniku cukrovky a kardiovaskulárních 
nemocí. Takže i na zdánlivě neškodný pří-
rodní cukr je 
třeba si dávat 
pozor.
Dextróza se 
často označuje jako hroznový cukr. Vyrábí se 
ale i z bramborového škrobu. V obchodech 
jej můžeme najít pod názvem Glukopur. Dex-
tróza je zdrojem rychlé energie. Má stejnou 
energetickou hodnotu jako cukr, ale přitom 
menší sladivost. Z tohoto důvodu se nedo-
poručuje diabetikům ani lidem s nadváhou. 
Stejně jako bílý cukr má negativní vliv 
na zubní sklovinu, proto není ani vhodnou 
alternativou sladkostí pro děti.

Pozor na sladké chemické
Sladidla, kterými se nahrazuje cukr, se dělí 
na přírodní, modifikovaná přírodní a čistě 
syntetická. Ta poslední jmenovaná nejsou 
pro organismus z dlouhodobého hledis-
ka vhodná a mohou mít škodlivý dopad 

na zdraví. „Sladit 
umělými sladidly bych, 

pokud netrpíte cukrovkou, nedopo-
ručovala. Jsou to látky chemického původu, 
které nejsou tělu vlastní,“ říká poradkyně. 
Mezi nejznámější umělá sladidla patří 
aspartam (E 951). Odborníky je považován 

za jedno z nej-
bezpečnějších 
sladidel. Jeho 
denní příjem 

je 40 mg na kilogram hmotnosti. Dalšími 
sladidly, na která testy ukázaly jako velmi 
nebezpečná, jsou P-4000 nebo kyselina 
zvaná Snosan. Pozor si dejte také na chlo-
rované deriváty aminokyseliny tryptofanu, 
konkrétně na 6-chlortryptofan. Na našem 
území a ve většině evropských zemí jsou tyto 
látky zakázané. Pokud sladidlo v některé po-
travině najdete, ihned se obraťte na Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekci.

Čím nahradit bílý cukr?
Je vůbec možné sladit zdravě? Určitě ano. 
Existuje spousta přírodních sladidel, která 
nejenže jsou nízkokalorická, ale dokonce 
některá z nich mohou být zdraví prospěšná. 
Jedním z nich je med. Kromě toho, že jde 

o čistě přírodní produkt, působí protizánětli-
vě i jako antioxidant a také posiluje imunitu. 
Využijete ho nejen do čaje, ale hodí se skvěle 
k vaření i pečení.
Namísto bílého rafinovaného cukrů je dobré 
používat přírodní třtinový cukr, který obsa-
huje množství vitaminů, minerálních látek 
a enzymů. Pozor byste měli dávat na jeho 
množství, protože jeho kalorická hodnota je 
stejná jako u cukrů bílého.
Výborným sladidlem je javorový sirup, který 
vyniká svojí výbornou chutí, ale i nízkým 
glykemickým indexem. Zajímavé také je, že 
má sladivost vyšší než bílý cukr.
Minimální kalorie a čistě přírodní produkt 
vám zajistí rostlinka pocházející z Jižní Ame-
riky zvaná stévie. V obchodech ji najdete 
buď jako tabletky či krystalky. Pěstovat ji ale 
můžete i doma.
Do sladkého pečiva se zase skvěle hodí 
karob. Chutí připomíná kakao, je však více 
nasládlý, oproti kakau obsahuje minimum 
tuků a naopak bohatý je na dobré sacha-
ridy. Často se mu také říká svatojánský 
chlebíček. 

téma měsíce

„Mnohá syntetická sladidla jsou dnes 
dokonce zakázána“
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sezónní tipy

Houby jsou dietní a plné vitaminů. Obsa-
hují až 95 % vody, ale také cukry, bílkoviny, 
aminokyseliny, minerální látky a stopové 
prvky. Z vitaminů jsou to A, B1, B2, ale i E, 
D, K. Z minerálních látek a stopových prvků 
v nich najdeme vápník, draslík, sodík, fosfor, 
železo, mangan a měď. 
Díky obsahu chitinu také 
napomáhají k pohybu 
střev a přispívají tak 
k lepšímu trávení. Konzumace hub má ale 
i svá úskalí. Pokud je totiž špatně upravíme, 

mohou nám způsobit nevolnost, v nejhor-
ším případě i otravu.

I jedlé mohou být jedovaté
Znalost hub, které se rozhodneme konzumo-
vat, je nezbytná. V tomto případě nejsou 

vhodné experimenty, 
protože následky mohou 
být nevratné. Když si 
houbař není jistý, měl 

by nechat houbu v lese. Pozornost bychom 
měli věnovat také přípravě jedlých hub. 

Některé z nich jsou totiž zasyrova jedovaté. 
Patří sem třeba hřib kovář, koloděj, některé 
druhy václavek či čirůvek. Pokud si na nich 
chceme pochutnat, musíme je dostatečně 
tepelně upravit. Za vhodnou dobu přípravy 
se považuje minimálně třicet minut. Kon-
zumovat bychom neměli ani houby staré, 
zapařené či přemrzlé.

Nakyselo i se sádlem
Pokud se pustíme do zavařování hub, pak 
můžeme zvolit hned několik postupů. 

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

Pochutnejte si 
 na omeletě z muchomůrky 
 i salátu z hřibů

Češi milují houbaření a potvrzují to i statistiky. 
Jen vloni jsme nasbírali kolem 22 tisíc tun 
hub. Nejčastěji se na našich talířích objevují 
houby hřibovité, které většinou upravujeme 
smažením, nebo je přidáváme do polévek 
a omáček. Jsou ale houby zdraví prospěšné? 
Jak je nejlépe uchovávat? A co všechno se 
z nich dá vytvořit?

„I jedlé houby mohou být 
za syrova jedovaté“
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sezónní tipy

K tomuto typu uchovávání se nejlépe hodí 
houby pevné hřibovité a hlavičky žampionů. 
Po pečlivém očištění a nakrájení na větší 
kusy je nutné houby dvacet minut pova-
řit ve slané vodě.  Poté je scedíme, dáme 
do sklenic a zalijeme nálevem. Ten můžeme 
připravit z vody, octa, soli a cukru. Můžeme 
také přidat bobkový 
list, celý pepř a hořčici. 
Pro výraznější chuť 
je možné k houbám 
dodat cibuli nebo papriku. Jakmile je máme 
takto připravené v dobře uzavřených skle-
nicích, sterilizujeme je při teplotě 90 °C asi 
dvacet minut.
Dalším způsobem uchování hub je naložení 
do sádla. Příprava je vcelku jednoduchá. 
Osolené je podusíme, aby se vypařila voda, 
poté přidáme sádlo, na kterém je osmahne-
me. Plníme je do sklenic a na závěr se zalijí 
vypečeným horkým sádlem. Pečlivě sklenice 
uzavřeme a sterilizujeme padesát minut při 
100 °C. Druhý den sterilizování opakujeme.

Pozor na jedovaté dvojníky
Ať už z hub připravujeme smaženici, houbo-
vou omáčku, přidáváme je do polévky nebo 
obalujeme v trojobalu, vždy nám svou skvě-

lou chutí zpestří jídelníček. A pochutnáme si 
nejen na hříbcích. Chutí vynikají například 
holubinky, ale i muchomůrka růžovka (zvaná 
masák). U ní však hrozí záměna za jedovatou 
muchomůrku tygrovanou. Proto vždy sbírej-
te jen ty druhy hub, o kterých bezpečně víte, 
že jsou jedlé, případně se před konzumací 

poraďte se zkušeným 
mykologem. Obrátit 
se můžete na poradnu 
mykologické společ-

nosti, kam je možné přinést houby k přesné 
identifikaci. Zaměnit můžete i různé druhy 
hřibů, které mají své nejedlé a jedovaté dvoj-
níky. Tam, kde si nejste jistí, houbu přiroze-
ně nesbírejte.

Hodí se téměř všude
Víte-li bezpečně, že máte v košíku jen 
houby jedlé, pak se můžete bez obav pustit 
do jejich úprav. A těch je nespočet. Je-li 
mezi vašimi úlovky zmiňovaná muchomůrka 
růžovka, zkuste z ní udělat výbornou ome-
letu s vejcem a strouhaným sýrem, nebo 
ji přidejte do bramboráku. Jestliže se vám 
kromě hřibů povedlo nasbírat bedly, pak si 
na nich nejlépe pochutnáte, když je opražíte 
na másle a přidáte jen sůl s trochou drcené-

ho kmínu. Bedly jsou výborné i na houbový 
řízek. Lišky jsou také vynikající houbou 
nejen svou chutí, ale nebývají červivé a dají 
se bez újmy uchovat v lednici déle než 
jeden den. Vyzkoušet je můžete nakládané, 
výtečně chutnají s masem, v polévce či jako 
smetanová omáčka. Sázíte-li pouze na hřiby, 
sušené jsou výborné do polévek, omáček 
a k masu. Netradičním houbovým jídlem 
je salát z hřibů, nebo houbové klobásy. Vý-
borné jsou i grilované, můžeme je například 
přidat k masovému špízu.  

„Víte, jak rozeznat masák 
od muchomůrky?“

SALáT Z HřIBů
Doba přípravy: 20 minut, pro 5 osob

Ingredience: 600 g hřibů, 100 g cibule, voda, 
sůl, 1 malá majonéza, citronová šťáva, 
1 jogurt, mletý pepř.

Postup: Hřiby očistíme a nakrájíme na větší 
tenké plátky. Vložíme do vroucí vody s cit-
ronovou šťávou a vaříme na mírném ohni 
asi 5 minut. Potom scedíme, propláchneme 
studenou vodou a vmícháme do majonézy, 
do které jsme předtím přimíchali jogurt, mletý 
pepř, nastrouhanou cibuli, kečup a sůl.

•  Při zpracovávání hub je důležité, aby 
byly čisté, nečervivé.

•  Pokud houby sušíme, je vhodné 
použít sušičku. Jestliže ji nemáte, pak 
je vhodné je vyskládat na prodyšnou 
plochu tak, aby neležely přes sebe 
– síť je nejvhodnější. Houby musejí 
být úplně suché, ideálně by měly 
takzvaně šustit, aby nezplesnivěly. 
Po usušení se jim dobře daří 
ve sklenicích a papírových pytlících. 
K nasušeným houbám je dobré přidat 
pepř nebo bobkový list.

•  Jestliže chceme houby zamrazit, 
musíme je nejdřív povařit.

•  Čerstvé houby je nejlepší zpracovat 
ihned. Po 24 hodinách se mohou stát 
nejedlými.

ZáSADY SPRáVNÉHO 
USKLADNěNÍ HUB

Ingredience: dobře nasušené houby 
(200g), sůl (1/2 lžičky), černý mletý pepř 
(1/4  lžičky), bylinky dle chuti (oregano, 
tymián, rozmarýn – 1/4 lžičky)
Postup: Vše rozmixujeme na prášek 
a poté přesypeme z mixéru nejlépe 
do skleněné kořenky. Houbové koření 
se skvěle hodí přidávat do omáček, 
na těstoviny, do polévek apod.

JAK SI VYROBIT 
HOUbOvé KOřENí
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na návštěvě

V krámku s kořením bych si za pultem 
představila spíše bábu kořenářku 
v šátku a zástěrce. Proč jste si zvolila 
právě tento sortiment?
Krámek s kořením máme v rodině už v druhé 
generaci. Moje maminka se o něj starala 
přes třicet let a sortiment vybírala právě 
ona. A myslím, že se nespletla. V době, kdy 
naše rodina v krámku U Salvátora začínala, 
nebylo koření v Čechách dostupné. Dnes 

je situace zcela jiná. Za svými dodavateli 
můžete cestovat a oni za vámi, v regálech 
supermarketů je široká nabídka v různé 
kvalitě. Koření je vášeň, dobrodružství, 
u nás doma tradice. Bez té vůně si to už ani 
neumím představit.  

Máte všechno koření, které nabízíte, 
vyzkoušené? Jaké doporučujete nejraději 
a nejčastěji?

V nabídce máme asi dvě stě druhů jedno-
druhového koření a směsí. Základ našeho 
sortimentu je stabilní a vyzkoušený už 
řadu let. Ochutnávky děláme ve chvíli, kdy 
rozhodujeme o novince. U nás doma vaříme 
nejčastěji s klasikou – pepřem, paprikou, 
kmínem, novým kořením, muškátovým 
květem, bylinkami, se směsí bylinkové 
máslo a kari. To pochopitelně souvisí s cha-
rakterem použití těchto druhů. Nechybějí 
ani mletý zázvor, kardamon, vanilka, skořice, 
masala a řada směsí na rychlé vaření, jako 
například karibské koření, které je vynikající 
na kuřecí plátky.

Jaké koření používají Češi ve své kuchyni 
nejčastěji?
V podstatě jako u nás doma. Je to pepř, pa-
prika, kmín, nové koření, bobkový list, ma-
joránka, oregano, bazalka, tymián, skořice, 
římský kmín. Ze směsí pak chlebové koření, 

Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková

Koření je u nás doma
vášní a tradicí
Krámek s kořením převzala Irena Velebilová po své 
mamince, která jej budovala třicet let. v době, kdy sestavovala 
nabídku pro své zákazníky, se v Čechách o koření nic moc 
nevědělo. Používalo se jen to základní. Představte si, že 
přijdete do obchodu, kde na vás z dóz a sáčků vykukuje dvě 
stě druhů koření. co teď? Je dobré začít postupně ochutnávat 
a experimentovat.
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garam masala, bylinkové máslo, všechny 
druhy kari směsí. Záleží na sezoně, která 
momentálně přeje grilování. Větší poptáv-
ka je nyní po směsích. Na vepřové maso je 
výtečné pepřovo-bylinné Amazonské koření 
nebo Country. Výborná je také směs na kuře 
a bílé maso Zámecké. Vkus Čechů se mění. 
S tím, jak cestují a dostávají se ke kuchy-
ním jiných regionů, rádi zkoušejí nové věci. 
Například hitem na přípravu ryb ve skandi-
návské kuchyni je citronový pepř.

Máte ve svém krámku nějaké koření, které 
není vůbec známé a přitom velmi dobré?
Asi bych zmínila muškátový květ. Všichni 
vědí, že existuje, ale je to taková přehlížená 
popelka svého bratříčka, muškátového 
oříšku. Je oproti němu jemnější, ale jakou-
koliv čirou, popřípadě rybí polévku nebo 
bešamel si bez něj neumím představit.

Kam chodíte pro inspiraci, o jaké koření 
rozšíříte sortiment?

Podněty nám přinášejí zákazníci. Také ces-
tujeme a poznáváme cizí kuchyně, rádi jíme. 
Soustředíme se teď na spuštění internetové-
ho obchodu. Z novějších věcí v koření bych 
doporučila výbornou zauzenou papriku. 
Jedná se o španělskou papriku vyrobenou ze 
zralých zdravých červených paprik z Cap- 
sicum annuum a Capsicum longum. Je 
vyrobena tradiční technologií, suší se teplem 
vydávaným z hořícího dřeva. To není už vůbec 
běžné, aroma se totiž často dodává uměle.  

na návštěvě

Příprava 20 min, vaření cca 1,5 hodiny, pro 4 až 6 osob

Ingredience: 
Na omáčku: 4 větší lžíce olivového oleje, 2 větší cibule – nakrájet, 6 va-
jec, 1 lžička mleté papriky, 1 lžička mletého zázvoru, 1/2 lžičky kmínu 
(doporučuji drcený), trochu šafránu, 1/2 svazečku nasekané petržele, 
1/2 svazečku nasekaného koriandru, mletý pepř, sůl

Směs na karbanátky: 500 g mletého masa, 1 větší nahrubo nakrájená 
cibule, 1/2 svazečku nasekaného koriandru, 1 lžička mleté papriky, 
1/2 lžičky kmínu (doporučuji drcený), sůl

Postup: Maso smícháme s cibulí, koriandrem, paprikou a kmínem, 
osolíme. Dobré těsto prohněteme a vytvarujeme kuličky velikosti 
vlašského ořechu. Na pánvi na olivovém oleji restujeme cibulku 5 mi-
nut. Přidáme koření, dochutíme pepřem a solí. Přiklopíme pokličkou 
a pomalu dusíme 45 minut na mírném ohni. Poté sundáme poklič-
ku a čekáme, až se omáčka zahustí. Do ní vložíme masové kuličky, 
posypeme koriandrem a petrželkou. Pak dusíme dalších dvacet minut 
na mírném ohni. Kuličky promícháme v omáčce a do omáčky opatrně 
rozklepneme vajíčka a dusíme, dokud nejsou vejce hotová. Podává se 
třeba s arabským chlebem.

KEFTA TAJINE S vEJcEM 
(MAROkO)
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na návštěvě

Chléb nemusí být jen osolený
Výtečně chutná, když do těsta přidáte směs, 
která obsahuje kmín, koriandr a černuchu, 
která dodává směsi příjemnou vůni a chuť. Je 
podobná máku a cibuli. Když už máte pečivo 
vytažené z trouby či pece, můžete si na něj 
natřít ďábelskou pomazánku. Stačí, když si 
zakoupíte v obchodě lučinu, nebo vaničku 
měkkého tvarohu a přisypete kombinaci 
chilli, černého pepře, sladkou papriku, zázvor, 
rozmačkaný česnek, nakrájenou cibuli, karda-
mom a mořskou sůl. Vytvoříte tak ostrou a pi-
kantní pomazánku, která vám zachutná díky 

kombinaci zajímavých chutí koření. Někdo si 
směs těchto druhů koření přidává i do guláše.

Perník upečtě s anýzem
Koření může vytvářet ale také jemné mixy, 
které se hodí do salátů, dětských jídel, či 
koláčů. Jeden takový příjemný mix koření 
se dá například použít do těsta na kořeněné 
sušenky nebo na čajové a vánoční pečivo. 
A jak docílíte toho, aby se po vašem výtvoru 
jen zaprášilo? Stačí, když přidáte směs anýzu, 
badyánu, citrónové kůry, hřebíčku, skořice, 
kardamonu a nového koření. A když už jsme 
u toho sladkého, proč si třeba neochutit 
voňavou směsí i domácí povidla, džemy, či 
zavařeniny? Stačí smíchat hřebíček, badyán, 
skořici a cukr a je hotovo.
K dobré buchtě si pak můžete připravit lahod-
ný punč, zvláště pak, když si chcete trochu od-
počinout a uvolnit tok svých myšlenek. V tom 
případě stačí nakombinovat pomerančovou 
kůru, skořici, kardamom, hřebíček a jablka 
a máte základ na nápoj, který vás zahřeje.

Severské scampi si dejte 
na dary moře
Pokud si doma sem tam uvaříte 
exotický pokrm, nebo si rádi připra-
vujete novinky, pak i pro vás budou 
následující tipy. Co třeba směs zvaná 
Severské scampi? Zní to záhadně, 
ale ve skutečnosti se jedná o mix 

česneku, cibule, citronové kůry, pepře bílého 
mletého, petržele, medvědího česneku, chilli, 
kurkumy a soli (27 %). Použít ji můžete na kre-
vety, olihně, kalamáry a další mořské plody, 
hodí se i na grilované ryby, do rybích pomazá-
nek a salátů.

Podpořte chuť Indonésie
A abychom se podívali i mimo Evropu. Dopo-
ručujeme vyzkoušet směs Nasi goreng, která 
se používá pro přípravu indonéského pokrmu 
téhož jména (z rýže, kuřecího masa, krevet, 
zeleniny, koření a dalších složek). Je mírně 
ostré chuti, křupavá. V malém množství zpestří 
i bramborovou kaši, rýži, pohanku, šťoucha-
né brambory, dušenou zeleninu. Skládá se 
z cibule, chilli, kurkumy, řepkového oleje, čes-
neku a zázvoru. 

Kombinace, 
 které vás překvapí
Koření vybízí k experimento-
vání. vyzkoušejte také neotře-
lé kombinace a vaše pokrmy 
dostanou úplně jiný rozměr.
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co byste měli vědět o exotickém mase

Připravila Jana Uhlířová, foto shutterstock

Krátce po revoluci bylo symbolem největ-
šího úspěchu pozvat někoho do restaurace 
na klokaní maso. Znamenalo to, že jste 
opravdu znalí trendů a ani jste to nemu-
seli dokazovat fialovým sakem a zlatými 
hodinkami. Devadesátá léta už sice dávno 
pominula, ale občasnou zálibu v exotických 
masech Češi mají. Obzory se nám rozšířily 
díky tomu, že jsme mohli začít cestovat 
do dalekých končin, kam to dříve nebylo 
možné, nebo to nikoho ani nenapadlo. 

Na takových výletech pak člověk narazí 
na tradiční místní kuchyně, které už dávno 
nemají na svých jídelníčcích zařazené jenom 
hovězí a kuřecí. V mnoha destinacích si 
můžete na ulici koupit pražený hmyz, uzené-
ho hada, naloženého a ogrilovaného legu-
ána či velrybí steak. Abyste měli kulinářský 
zážitek, nemusíte ale cestovat příliš daleko, 
i v Evropě jsou země, kde se najdou exotické 
pokrmy. Někde si tak můžete objednat třeba 
maso z oslíka, drobného ptactva, žáby, 

šneky, hlemýždě. Chutě jsou různé a mož-
nosti pestré.

Proč vlastně experimentovat?
Je konzumace masa exotických zvířat jen 
snobizmus? Proč ochutnávat něco, co 
nám není úplně přirozené a blízké? A má 
vůbec smysl připravovat netypická masa 
v české kuchyni, když nám nikdo nezaručí, 
že se nám to povede? Nemáme v zahraničí 
mnohem větší jistotu, že bude maso lépe 
připravené a čerstvé? 
Experimentů se určitě bát nemusíme. Lepší 
ale asi je dojít si na netradiční pokrm do re-
staurace, kde je větší pravděpodobnost, 
že umějí jídlo nachystat. Cizokrajná masa, 
která se dostanou na náš trh a do restaurací, 
jsou většinou hluboce zmražena a je důle-
žité, aby s nimi kuchař uměl dobře naložit. 
Benefitem při konzumaci exotických mas je 
i jejich výživová hodnota. Třeba pštrosí 

Trochu se v kuchyni nudíte, chtělo by to změnu? Nebo se vám 
po návratu z cest stýská po cizokrajných pokrmech? Ať tak nebo 
tak, kromě našeho už tradičního českého kuřecího, vepřového 
nebo hovězího, můžete s ohledem na vaši odvahu a zvědavost 
ochutnat maso krokodýlí, zebří, pštrosí, klokaní, antilopí nebo 
sobí. Nenajdete je sice v každém supermarketu, ale pátrání 
po nich může stát za to.

Exotické chutě táhnou. 
Ochutnáte pštrosa nebo krokodýla?
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co byste měli vědět o exotickém mase

a antilopí maso obsahují nízké množství 
tuku a cholesterolu, a hodí se tedy i pro 
osoby s dietou nebo se zdravotním omeze-
ním v jídelníčku.

Pštrosí maso raději nevařte
Z hlediska gastronomického využití je pštro-
sí maso velmi oblíbené pro svou jemnost, 
křehkost a také díky mnoha variantám 
úprav. Připravíme z něj guláš, medailonky, 
bifteky, výborně se hodí také na grilování 
a kombinovat se dá s velkým množství 
příloh i zeleniny. Rozdělit jej dokonce 
můžeme na sedmnáct různých částí, každá 
se připravuje jinak. Toto maso není tak 
tučné jako hovězí a navíc má nízký obsah 
cholesterolu (díky nízkému obsahu tuku). 
Podle druhu úpravy a použitého koření 
chuťově připomíná buď hovězí, nebo zvěři-
nu. Pštrosí maso se nehodí k vaření, spíše 
k pečení, grilování nebo smažení. Stejně 
jako ostatní druhy exotických mas i maso 
pštrosí skladujeme i rozmrazujeme zásadně 
v originálním obalu. Zabráníme tak jeho 
vysychání. Balíček pštrosího masa na po-

lévku koupíme za cenu kolem 100 Kč, maso 
na steak stojí necelých 500 Kč (z farmy). 
V restauraci za 200 g steak zaplatíme kolem 
300 Kč, za guláš asi 200 korun.
V Čechách se podařilo v chovu pštrosů 
vyniknout. Farma Lukáše Krejného je dnes 
největším producentem pštrosího masa 
v Evropě, i když cesta 
k úspěchu nebyla jedno-
duchá. „Když se před asi 
dvaceti lety začali pštrosi 
u nás chovat, bylo jich podstatně více. Pak 
začal dovoz pštrosího masa z Jihoafrické 
republiky, kde je chov státem dotován, a tak 
mnoho českých farem zkrachovalo. Nám to 
sice způsobilo velké problémy, ale přežili 
jsme, a dnes jsme největším dodavatelem 
v Evropě,“ říká L. Krejný.

Krokodýlí maso musíte dochutit
Krokodýlí maso se u Čechů s příliš velkou 
odezvou nesetkalo a farma na chov těchto 
plazů byla na Znojemsku dokonce zru-
šena. Zajímavostí ale je, že od roku 2013 
jsme jedinou zemí v EU, která jateční chov 

krokodýlů umožňuje. Toto maso má nízký 
obsah tuku a obsahuje důležitou kyselinu 
linolovou, která se podílí na redukci tuku 
v těle. Maso není moc chuťově výrazné. 
Před úpravou ho proto raději naložte, nebo 
je potřeba ho výrazně okořenit. V asijských 
zemích připravují kuchaři z krokodýlů 

velmi často polévky a věří 
tomu, že má jejich maso 
stejně léčivý účinek jako 
léky. Prý posiluje hlavně 

imunitu. U nás se spíše vaří, dusí nebo peče. 
Filety od páteře se výborně hodí k přípravě 
steaků. Za kilogram dovozového mraženého 
masa většinou zaplatíme více než 1000 Kč, 
v restauraci za 200 g steaku dáte asi 600 Kč. 
Na rozdíl od Česka zájem o krokodýlí maso 
v jiných zemích Evropy strmě narůstá.

Bizoní maso pečte kratší dobu
V Rožnově nás zase překvapí stáda bizonů, 
které zde na bizoním ranči chová Dirk 
van de Poel. „Bizoni jsou velmi odolná 
a přizpůsobivá zvířata, proto jsou chováni 
celoročně venku na rozsáhlých pastvi-

Pořekadlo: „Jiný kraj, jiný mrav.“ platí 
i v případě konzumace exotických mas. 
Co je pro čechy vrcholem exotiky, může 
být v jiných zemích téměř každodenním 
chlebem. Obchod s exotickým masem 
ovšem naráží na problémy s ochránci 
přírody, kteří jejich chov, lovení a konzu-
maci považují za nadbytečné a neetické. 
Takový problém vznikl třeba ve Francii 
se strnady zahradními, které je zde zvy-
kem jako lahůdku pojídat celé i s kostič-
kami a jejichž počet v posledních letech 
dramaticky klesá.

ObyČEJNá ExOTIKA

„Krokodýlí maso 
redukuje tuk v těle“
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nách, kde jim to jde k duhu. Býčci se porá-
žejí ve věku 3 až 4 let a jatečná výtěžnost 
je zhruba třicet procent, což může pro 
někoho být neekonomické. Pro mne ale 
finance nebyly hlavním důvodem, proč 
jsem se k chovu krásných bizonů odhod-
lal,“ vysvětluje majitel.
Bizoní maso je vyhledávané pro svou 
jemnost a šťavnatost, díky nízkému obsahu 
tuku je zdravější varian-
tou masa hovězího. Je 
výživné a přitom neka-
lorické. Často se k nám 
také dováží zmrazené z USA nebo Kanady 
(cena kolem 700 až 800 Kč za 1 kg kýty). Hodí 
se pro grilování i pečení vcelku, ale i pří-
pravu polévky nebo hamburgeru. Tím že je 
křehčí než hovězí, stačí mu zhruba poloviční 
doba úpravy. Chutná podobně jako hovězí 
nebo zvěřina. 100 g svíčkové vyjde na cenu 

přes 200 Kč, v restauraci steak nad 500 Kč 
(za 200 g). V sušené podobě poslouží jako 
rychlá a vydatná svačinka.

Klokaní maso nesmí zchladnout
Klokaní maso chutná podobně jako maso 
srnčí. Obsahuje nízké procento tuku 
a naopak vysoké procento vitaminů a mi-
nerálů, proto patří ke zdravějším druhům 

červených mas. Navíc je 
křehké a šťavnaté a hodí 
se jak pro steaky, tak 
na přípravu guláše, při-

čemž se můžeme inspirovat recepty na vep-
řové nebo hovězí maso. Při jeho úpravách 
je však třeba dávat si pozor na jednu věc 
– nesmí nám příliš zchladnout, jinak zůstane 
nepříjemně tuhé. Ceny začínají na 200 až 
300 Kč v restauraci za 200 g, ale zmražené 
stojí kolem 200 Kč za kilo masa na guláš.

Na úpravu nespěchejte
Exotické maso koupíte nejčastěji v mraže-
ném stavu. I zde platí stejná pravidla pro 
rozmrazování masa - žádná mikrovlnná 
trouba a teplá voda, ale počkat, až maso 
samo povolí. A ještě jedna rada na závěr. 
Mějte lehkou ruku se solí i pepřem. Exo-
tické maso je sice chuťově podobné tomu, 
co je nám dobře známé, ale je chuťově 
výraznější. 

GULáŠ ZE PŠTROSíHO MASA
Doba přípravy: 20 minut + vaření, pro 
4 osoby
Ingredience: 500 g pštrosího masa 
(kližky), 500 g cibule, hovězí vývar, sůl, 
mletá paprika, římský kmín, mletý 
pepř, bobkový list
Postup: Maso odblaníme a nakrájíme 
na kousky, cibuli oloupeme a naseká-
me nadrobno. Maso orestujeme na tuku 
na pánvi ze všech stran. Přidáme lžičku 
soli, lžičku mleté papriky, lžičku řím-
ského kmínu, bobkový list a pepř podle 
chuti, nejlépe čerstvě mletý. Na hlu-
boké pánvi osmažíme cibuli, přidáme 
maso, podlijeme vývarem a přivedeme 
k varu. Poté necháme na mírném ohni 
dusit asi dvě hodiny, dokud není maso 
měkké. Pokud je potřeba, doléváme 
vývarem, k zahuštění můžeme použít 
rozdrobený chleba. Podáváme s kned-
líkem nebo bramborem.

Pštrosí maso - Pštrosí farma Studánka 
Lukáše Krejného, prodejna pštrosího 
masa v Roudnici nad Labem nebo v Ži-
dovnicích. Více na www.pstrosifarma.cz

Bizoní maso - Bizoní farma, Český Rudo-
lec, Rožnov, majitelé Eva a Dirk Van de 
Poel, prodej přes www.fresh-meat.cz, kde 
koupíte bizoní hamburgery, klobásy i su-
šené maso. Více na www.bisonranch.cz.

Antilopí masa - Školní zemědělský pod-
nik, Lány, více na www.lany.czu.cz.

Klokaní maso - dováží se hluboce za-
mražené a vakuově zabalené z Austrálie, 
zakoupíte ve velkých hypermarketech 
typu Makro nebo přes specializované 
e-shopy distributorů.

KAM SE PRO ExOTIcKé 
masO VYPRAVIT?

„Klokaní maso je chutí 
podobné srnčímu“

co byste měli vědět o exotickém mase
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dobrodružství v kuchyni

Vloni houby nerostly, tak byl klid. Letos 
v tom už od jara zase jedu naplno. Houby 
prostě miluju. Ony mě ale asi moc ne. 
Ze sběru hub moc veselých historek nemám. 
Jen jednu – jak jsem v Radotíně u řeky 
nasbírala koš žampionů, očistila je, obalila, 
usmažila… Až tehdy jsem najednou měla 
dojem, že divně voní. Tak jsem je radši 
vyhodila. A tím jsem celou rodinu uchránila 
od výplachu žaludku. Ale já jsem opravdu 

do té doby netušila, že existuje jedovatý 
žampion zápašný.
Žampiony tedy už nesbírám. Kromě hřibovi-
tých jsem se naučila poznat bedly a růžovky, 
s tím vystačím. Jenže čemu se dneska dá 
věřit – teď jsem zjistila, že u nás rostou nej-
méně dva druhy jedovatých hřibů. 

Houbový výbuch
S houbami se mi dějí horší věci. Víte, že za-
pomenutá houba zatouchá hůř než zkažené 
maso? A když dítko najde houbu, chce vám 
udělat radost, ale pak na houbu v tašce 
zapomene… 
Takové nakládání a zavařování hub je proces 
vyloženě nebezpečný. Mám moc ráda zava-
řené houby. Nejraději ty, které zavaří někdo 
jiný. U těch svých obvykle do rána poznám, 
že se sklenice nechytily a můžu veškerou 
práci vylít do kanálu. A je mi to líto. 
Mnohem víc mi však bylo líto, když jsem 
jednou zkoušela zavařit do sklenic základ 
houbové smaženice. Teta tvrdila, že je to 
jednoduché. Osmahnout houby, nacpat 

do sklenic, sterilovat čtvrt hodiny. Někomu 
to nejspíš funguje. Mně ne. 
Vypadalo to sice nadějně. Od neděle 
do pátku to opravdu vypadalo nadějně. Pak 
jsme odjeli na sobotu a na neděli zase sbírat. 
Když jsme se vrátili, byly houby všude. Nejen 
v koších, které jsme nesli. To by bylo celkem 
v pořádku. Ale ty sklenice se smaženicí 
prostě explodovaly. Houby nakvasily, vyrazi-
ly víčka a rozprskly se po jediné obyvatelné 
místnosti, kterou jsme tenkrát měli. 
Nevím, kdy k výbuchu došlo, ale bylo teplé 
září… Ačkoli jsme drbali byteček celou noc, 
stejně jsme další den šli spát ke kamarádům. 
Za odměnu jsme jim dali koše hub. Ten rok 
mě úplně přešla chuť. 

Ta chuť stála za riziko
Stejně, jako jsem přestala sbírat žampiony, 
nezavařuji smaženici. Nikdy jsem ovšem 
netušila, že existují houbové pečenáče. 
A jejich chuť mě okouzlila natolik, že jsem 
se rozhodla riskovat zase nějaké to zavařo-
vání s nejistým výsledkem. Ostatně kama-

Připravila Michaela Matuštíková, foto shutterstock, archiv autorky

Trochu se jich bojím 
a hodně je miluji. Inu 
houby. Člověk nemůže být 
nikdy dost opatrný. Ale 
pro delikatesu smažených 
a naložených houbových 
řízků se vyplatí trochu 
zariskovat.

Houbové 
 pečenáče
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Potřebujeme:
  houby    hladkou mouku    vajíčko  
  strouhanku    sůl    olej na smažení  
  nálev

Buď nálev připravíme z balíčku Deka 
podle návodu, nebo si pohrajeme s tím, 
který údajně pochází přímo ze znojemské 
konzervárny.

V tom případě potřebujeme:
  2,8 l vody    1,2 l octa    50 zrnek nového 

koření    25 zrnek černého pepře    16 hře-
bíčků    5 bobkových listů    1 lžičku hoř-
čičného semínka    160 g soli    600 g cukru. 
Všechno svaříme.

Postup

Houby nakrájíme na menší kousky, osolíme, 
obalíme jako řízky a osmažíme na všech 
ploškách dozlatova. 
Pak je naskládáme do sklenic, zalijeme 
horkým lákem, pečlivě zavíčkujeme a v za-
vařovacím hrnci sterilujeme cca 20 minut při 
70 °C.
Za tři dny jsou jedlé. A pokud jsme neudělali 
nějakou banální chybu, budou jedlé a výteč-
né i za tři měsíce.

dobrodružství v kuchyni

Houbové pečenáče

rád, u nějž jsme naložené houbové řízky 
ochutnali, tvrdil, že je to úplně jednoduché. 
Tenkrát jsem ještě netušila, že u nich doma 
nakládá manželka (já ani nevěděla, že něja-
kou má), tak jsem přijala jeho návod a ještě 
jsem ho pochválila, jak je šikovný. 
Přesto mi připadalo trochu podezřelé, že 
mám houbové řízky ve sklenicích jen zalít 
nálevem a zavřít. Kamarád musel houby 
sbírat v září a jedli jsme je v prosinci. Tak 
dlouho že by jen tak vydržely? Nebudu vás 
napínat. Nevydrží. Ani jeden celý měsíc 
nevydrží. A bylo mi těch řízků hodně líto. 
Měli jsme je sníst tak, jak byly. Ale protože 
jsem mlsná… 

Nebezpečný ocet
Nedalo mi to a začala jsem pátrat. Kromě 
toho, že jsem odhalila existenci kamarádovy 
manželky, sešlo se mi taky pár mnohem vě-
rohodnějších návodů, jak připravit houbové 
pečenáče. 
Druhá várka, která prošla zavařovacím 
hrncem, vydržela. Opravdu dlouho. Několik 
sklenic mám už dva roky. Nikdo je nechce 
jíst, ani já. A to jsem svařila speciální nálev, 
léty prověřený, který mi kdysi svěřila re-
dakční sekretářka zvaná Dvořka, jejíž sestra 

prý pracovala ve Znojmě u okurek a měla 
složení přímo od zdroje. Ten rok byl ale 
nějaký divný ocet. Každý, kdo něco naložil, 
měl lák najednou příšerně kyselý. I já a moje 
houbové poklady. Hrůza. 
Od té doby nálev ochutnávám. Je to malá 
pojistka, která se rozhodně vyplatí. A zdá se, 
že jsem tenhle recept už docela vychytala. 
Sice s velkou opatrností, ale povedou se. 
Výhodou hub navíc je, že hned tak nezměk-

nou. Když „přetáhnete“ okurky, už ty bačko-
ry nebude nikdo jíst. U hub nemusíte hledět 
na nějakou tu minutku. Jsou odolné. 
Takže si nasbírejte houby, kterým bezpečně 
věříte, obalte je, smažte je ze všech stran 
a sil a pak je naložte. Pokud chcete napros-
tou jistotu, proložte řízky kolečky cibule, 
zalijte nálevem, nechte ustát 3 dny v lednici 
a pak si pochutnejte. A jestli jste vyznavači 
dobrodružství, pusťte se do zavařování. 

2)

1)

3)

4)
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Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

Likér se v Portugalsku 
pije z čoko košíčku

Portugalsko leží na samém jihozápadním 
cípu našeho světadílu, v západní části Py-
renejského poloostrova. Jediným jeho pev-
ninským sousedem je Španělsko, západní 
a jižní břehy země omývají chladnější vody 
Atlantského oceánu. Žije tady deset miliónů 

obyvatel. Důvodů, proč navštívit tuto zemi 
a třeba i zůstat, je mnoho.

Portugalci si nestěžují
Do Lisabonu jsme letěli po Vánocích. Vybrali 
jsme si Portugalsko proto, že je kousek 

od Prahy a cesta letadlem se s ročním 
dítětem tak dá skvěle zvládnout. Trvá necelé 
tři hodiny a nepotřebujete navíc žádné 
očkování. V Portugalsku už jsem jednou byla 
na dámské jízdě, hodně jsme toho sjezdily 
a viděly a já věděla, že se sem chci vrátit. 
Portugalcům se nežije snadno, i když se 
po dlouhotrvající recesi začala v roce 2013 
portugalská ekonomika pomalu oživovat. 

Podle ekonomů také postupně klesá ne-
zaměstnanost a zdá se, že by Portugalcům 
mohlo svítat na lepší časy.
Stále ale platí to, že ukazatele chudoby 
jsou v Portugalsku již tradičně velmi vysoké 
v porovnání s průměrem Evropské unie. 
A během finanční a hospodářské krize se 
ještě zhoršily. Počet lidí, kteří jsou ohroženi 

Portugalci jsou otevření a pohostinní lidé. Mají radost, 
když se někdo zajímá o jejich zemi a dávají to pak člověku 
najevo na každém kroku. Kdybych se někdy měla 
stěhovat natrvalo jinam, pak by mé kroky zavítaly právě 
do této destinace. Hory, moře, krásná městečka, ochotní 
obyvatelé a také pocit, že jste daleko od násilí a útoků. Čas 
tady poklidně plyne a Portugalci říkají: „Nějak bylo, nějak 
bude, hlavně, ať nejsou války.“

„Místní se neustále 
usmívají”
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chudobou a sociálním vyloučením, se mezi 
lety 2007 a 2013 zvýšil asi o 220 000. To činí 
nárůst na více než 27 % z celkové populace. 
Tento problém se nejvíce týká domácnos-
tí, které se málo zapojují do pracovního 
procesu a domácností s dětmi. Portugalci si 
ale nestěžují, žijí ze dne na den a jen doufají, 
že nebude válka. Drží hodně pospolu a věří 
v nové generace.

Ryba skoro každý den
Když se rozhodnete cestovat po Portugalsku, 
nejlepší je pronajmout si auto a přejíždět 
z místa na místo. Stojí za to vidět nejen 
pobřežní městečka, ale dobré je také zajet 
si do vnitrozemí. My jsme si naplánovali 
cestu z Lisabonu do krásného města Porto 
vlakem, ta trvá asi tři hodiny, a v Portu jsme 
si půjčili vůz. Většinou jsme si pronajímali 
apartmány, kde se dá vařit. A to ne proto, 
že bychom chtěli trávit čas u plotny, ale 

z toho důvodu, že všude na místních trzích 
zakoupíte výborné ryby, čerstvou zeleninu 
a ovoce, chutný olivový olej a koření. Por-
tugalci jsou od nepaměti výbornými rybáři 
a vědí, kde a kdy zalovit, aby měli to nejlep-
ší, co oceán nabízí. Každý den tak můžete 
zkoušet nové recepty, jiné ryby a také další 
mořské plody. Velmi oblíbenou portugal-
skou pochoutkou je pokrm zvaný cataplana. 
Je to talíř plný škeblí smíchaných se šunkou, 
klobásou, rajčaty, česnekem, cibulí a papri-
kami. To vše dušené na olivovém oleji. Toto 
je ale druh jídla, na který je dobré si zajít 
do restaurace.

Lahodná káva z Brazílie
Velmi často se nám stávalo, že jsme se 
během našeho putování napříč Portugal-
skem nechali zlákat místními kavárnami. 
Kromě toho, že tady většinou všude vaří 
výbornou kávu, která pochází z Brazílie 
– bývalé portugalské kolonie, můžete si 
k ní zakousnout lahodný zákusek. Zkou-
šela jsem ho péct doma, omámena jeho 
chutí, ale vyšly mi jakési pudinkové placky 
podobné spíše jihočeskému bramboráku. 
Dezert se jmenuje pasteis de nata a jsou 
to nerovnoměrné košíčky z listového těsta 
plněné žloutkovým 
krémem. Dáte si 
jednu a musíte 
pokračovat.
Portugalci jsou velmi ochotní a vstřícní. 
Cokoliv potřebujete, není problém. Dají se 
s vámi do řeči, doprovodí vás, když hledá-
te nějaké místo, poradí vám, kam si zajít 
na dobré pivo a zajímají se, odkud pochá-
zíte. K dětem mají velmi přátelský přístup. 

V hostelech vám automaticky přistavují 
postýlku voňavě povlečenou, když tedy 
je pro koho. I když máte ležící nemluvně, 
komunikují a jsou potěšeni, pokud s nimi 
prohodíte pár slov. Člověk se tady cítí dobře 
a čas příjemně plyne.

Památky a třešňový drink
V každém městečku, kam jsme zavítali, jsme 
jednu dvě noci pobyli. Naše kroky třeba 
směřovaly ke zdejší nejstarší a nejslavnější 
univerzitě v městečku Coimbra. Stojí na vr-

cholu kopce ve staré 
části města, vysoko 
nad řekou Mondego. 
K univerzitě vede ně-

kolik malých uliček, kde se nacházejí koleje 
a hodně barů a hospůdek. Monumentální 
je také slavný klášter Alcobaça s největším 
gotickým kostelem v zemi.
Není ale na škodu zajet si i trochu mimo 
civilizaci a podívat se, kde se již téměř 

Výborné pečené kaštany koupíte na každém rohu

„Ke kávě se podávají košíčky 
pasteis de nata”

Pokrm zvaný cataplana složený jen z mořských plodů
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dva tisíce let vyrábí slavné portské víno. Je 
to v údolí řeky Alto Douro a tato vinná oblast 
stojí za vidění. Od roku 2001 je navíc zapsá-
na na seznam památek UNESCO.
Mimochodem, portské víno si můžete koupit 
v Portugalsku téměř na každém kroku a jeho 
kvalita je opravdu různá. My jsme si pár láhví 
dovezli domů, ale spíše jsme se zaměřili 
na vyhledání unikátního místního třešňové-
ho likéru, který vám nalijí do křupavých ko-
šíčků z hořké čokolády. Něco takového jsem 
vážně nikdy neochutnala a stále si říkám, že 
tento drink musím zavést i v naší domácnosti, 
třeba když přijdou hosté.

Záhada s treskou rozluštěna
Během naší cesty jsme na několika místech 
narazili na zajímavé jídlo a dlouho jsme 

nemohli odhalit, z čeho přesně se připravu-
je. Pomohl nám průvodce. Ochutnali jsme 
bacalhau, což znamená portugalsky treska. 
Tento název se používá hlavně pro suše-
nou nasolenou tresku a jídla, která se z ní 
připravují. Čerstvá treska je v Portugalsku 
totiž vzácná. Ve své kuchyni se Portugalci 
neobejdou bez olivového oleje, česneku, 
oliv, koriandru a třeba i petržele. Na trzích 
jsou k dostání ovčí a kozí sýry. Místní oby-
vatelé si také rádi dopřávají vepřové maso, 
jako přílohy mají nejčastěji brambory a rýži. 
Často vám hlavní chod připraví v restauraci 
na dřevěném uhlí. Zajímavostí také je, že 
si zde husičku nikde nedáte. Ta je považo-
vána za okrasného ptáka stejně jako u nás 
třeba páv nebo labuť. A nešetří se tady ani 
kořením. Místní kuchyně má tisíce chutí, to 

vše díky koření, které si Portugalci dovezli ze 
svých mořeplaveb.
A ještě jsem si vzpomněla. Zkuste nase-
kat na drobné proužky zelené fazole, 
syrové, zakápněte je citronem, olivovým 
olejem a podávejte jako salát k čemukoliv. 
Na trzích tohoto jídla mají plné mísy a je to 
vážně lahůdka. 

Jídlo připravené z nasušené tresky zvané bacalhau

V Lisabonu se svezete tramvajemi jak z pohádek Slavný lisabonský výtah The Santa Justa

KOŠíČKy SE žLOUTKOVýM 
KRéMEM
Doba přípravy: 70 minut

Ingredience: 500 g listového těsta, 22 g 
hladké mouky, 160 g cukru krupice, 300 ml 
plnotučného mléka, 3 žloutky, 1 vejce, kůra 
ze 1/4 citronu vcelku (pouze žlutá část), 
mletá skořice na podávání

Postup: Listové těsto rozválíme na ob-
délník o rozměrech cca 40 x 25 cm (3-4 mm 
silný). Obdélník si otočíme delší stranou 
k sobě a stočíme ho do roličky dlouhé cca 
40 cm (průměr 4-5 cm). Roličku zabalíme 
do potravinářské fólie a dáme ji odpočinout 
do lednice. 

Mezitím si připravíme žloutkovou náplň. 
Do mísy si prosejeme mouku s cukrem. V jiné 
nádobě krátce prošleháme žloutky s vejcem. 
Mléko vlijeme do středně velkého hrnce, 
přidáme citronovou kůru a vše přivedeme 
k varu. Jakmile mléko začne vřít, odstra-
níme citronovou kůru a zhruba polovinu 
mléka přilijeme k mouce s cukrem. Mícháme 
dohladka. Poté přilijeme zbývající mléko 
a opět promícháme. Pár lžic směsi odebe-
reme, přidáme je k rozšlehaným vajíčkům 
a promícháme. Poté za stálého míchání 
přiléváme ke směsi mléka, mouky a cukru. 
Mícháme, dokud se vše pěkně nespojí. Náplň 
již dále nevaříme a necháme ji vychladnout. 
Případnou pěnu sebereme. 

Troubu si předehřejeme na 250 °C. Odpoči-
nuté těsto vyndáme z ledničky, konce roličky 
odřízneme a dále je nepoužíváme. Zbylé 
těsto nakrájíme na 18 stejně velkých částí 
(vysoké 1,5–2 cm). Zbylé těsto nakrájíme 
na 18 stejně velkých částí (vysoké 1,5–2 cm). 
Nakrájená kolečka rozložíme do formiček 
na muffiny a palcem vytvoříme ve středu 
prohlubeň. Vzniklou mističku roztahováním 
vytvarujeme do tvaru muffinu. Plech s vy-
tvarovanými mističkami dáme odpočinout 
na 30 minut do lednice. Do ztuhlých mističek 
nalijeme žloutkovou náplň cca 1 cm pod hra-
nu těsta. Pečeme asi 8 – 12 minut. Upečené 
košíčky podáváme posypané mletou skořicí.
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Připravila Klára Chábová,  foto archiv D. Drtinové

Rozhovor 
 s Terezií z Avily 
 už neudělám

Odešla jste z České televize a spolu s Mar-
tinem Veselovským jste vymysleli dnes 
velmi sledovanou internetovou televizi  
DVTV.CZ. Čekali jste takový úspěch?
Z České televize jsme odešli po tlacích 
s celým týmem Událostí, komentářů, kde 
jsme s Martinem působili. A protože jsme 
chtěli jako tým pokračovat dále, nezbylo, 
než si založit vlastní televizi. Tak vznikla 
DVTV. Projektu jsem od začátku věřila hlavně 
intuitivně. Ale je pravda, že úspěch, který 
přišel, mé očekávání předčil. Zažíváme 

Moderátorka Daniela Drtinová doma příliš nevaří. Když se 
do toho ale pustí, většinou sahá ke svému vypilovanému 
a osvědčenému receptu, kterým je pomalu dušené hovězí 
s houbami, domácími hranolkami a tatarkou. Profesně je 
velmi vytížená aktivitami spojenými s internetovou televizí 
DvTv.cZ, a tak si raději dojde na dobré jídlo do restaurace. 
Snaží se jíst zdravě a inspiraci mnohdy nachází také u svých 
hostů, se kterými vede rozhovory.
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krásný a intenzivní čas s DVTV. Sama jsem 
prošla vnitřní změnou. Mnohem více jsem se 
otevřela, cítím se skvěle, a možná i proto po-
třebuji méně jídla. Měsíčně máme na videích 
kolem pěti milionů zhlédnutí.

Jaký host na Vás zanechal dojem? S kým 
byste se chtěla ve svém vysílání setkat? 
Těch hostů bylo více. Určitě mě velmi oslovil 
profesor Stanislav Grof, který mimo jiné 
objevil holotropní dýchání. Zajímavý rozho-

vor byl také s profesorem Jiřím Horáčkem 
o výzkumu psychedelik.  Z dalších hostů to 
byla třeba lékařka Jarmila Klímová, která 
hovořila o psychosomatice. Dobře se mi 
povídalo s Davidem Kollerem a zaujal mě 
třeba i rapper Řezník, který skrývá při ve-
řejných vystoupeních svůj obličej. Nedávno 
jsem měla ve studiu spisovatelku Petru 
Dvořákovou, to bylo také velmi intenzivní 
setkání. A takto bych mohla pokračovat 
hodně dlouho. Přála bych si udělat rozhovor 
s Terezií z Avily, ale to už se mi nepodaří.

Jste hodně vytížená a velmi aktivní žena. 
Jak u Vás vypadá denní provoz v kuchyni?
Ten provoz se rozhodně nedá označit za čilý. 
Do školy odchází dcera se svačinou. Jestli 
ji sní ona, nebo odpoledne její kůň, nevím. 
Ve škole má obědy, ale od učitelky španělšti-
ny vím, že je určitě nejí. Já si dám dopoledne 
kávu a nápoj mana, pevného nejím nic. 
Odpoledne jím polévky v ESCE vedle naší 
redakce. Mám ráda i jejich skvělé chleby se 
sázeným vejcem. Večer pak vařím naše oblí-
bená jídla, jedno, maximálně dvoudruhová. 
Maso jíme minimálně, máme ale velkou 
spotřebu zeleniny, ovoce, ořechů, vajec, 
sýrů. Dcera Natalie dělá parkúr, potřebuje 
energii, a obě jsme zdravé. Tak mě to vlastně 
jen přesvědčuje o tom, že přejídání vůbec 
není nutné. Asi spíš naopak.

A jaký máte vztah k vaření? Vaříte ráda, 
nebo je to pro Vás spíše rutinní záležitost?
Nevařím skoro vůbec. Těch důvodů je více. 
Moje dcera má ráda všehovšudy asi pět jídel, 
ty tedy ve všední dny připravuji. Ale jsou to 
pokrmy tak jednoduché, například spaghetti 
al pomodoro fresco, že to ani za vaření 
nepovažuji. Navíc mám opravdu málo času. 

Daniela Drtinová s dcerou Natalií

KDO JE DANIELA DRTINOVá
Narodila se v Olomouci. V roce 1993 dokončila studia na Právnické fakultě 
Univerzity Karlovy, kde v roce 1997 získala titul PhD. Profesní kariéru začí-
nala v Tiskové agentuře Arteria a v roce 1993 nastoupila do České televize  
do redakce zpravodajství, kde moderovala a spoluvytvářela několik po-
řadů, např. Zprávy, Debata nebo „21“. Několik let působila také jako par-
lamentní zpravodajka. Do srpna 2013 uváděla Interview ČT24 a večerní 
zpravodajský pořad Události, komentáře. V srpnu 2013 vyvolalo mediální 
odezvu její odvolání z pořadu Události, komentáře. Po odchodu z tohoto 
pořadu přijala nabídku moderovat v témže roce vlastní podvečerní pořad 
Interview Daniely Drtinové a ve svém prohlášení uvedla: „… byla jsem ujištěna, že mám důvěru vedení a že 
půjde o pořad zaměřený na kritickou analýzu, pořad politicky zacílený.“  V březnu 2014 své působení v České 
televizi ukončila. Ten samý rok spolu s moderátorem Martinem Veselovským založila projekt DVTV, který dodá-
vá videoobsah vydavatelství ECONOMIA. Tato internetová televize je velmi úspěšná. Za svou novinářskou práci 
získala v roce 2001 Cenu Karla Havlíčka Borovského a v roce 2014 Novinářskou cenu udělovanou nadací OSF. 
Za pořad Události, komentáře získala se svým týmem televizní cenu Elsa.

foto DVTV.cz
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A dnes je také mimo domov nabídka jídel 
tak pestrá, že když se jako rodina sejdeme 
ve větší skupině, což je hlavně o víkendu, 
rádi jíme venku.

Máte nějakou svou specialitu či vybrouše-
ný recept, který si Vaše rodina žádá?
Ano, ten mám. Je to pomalu dušené hovězí 
s houbami, domácími hranolkami a tatarkou.

Chodíte ráda do restaurací, nebo spíše 
holdujete domácí stravě?
Restaurace mám moc ráda. Ale i tam jím 
poloviční porce a dcera si většinou z objed-
naného jídla odstraňuje ingredience. Třeba 
špagety se sušenými rajčaty a rukolou si dá 
bez rukoly. V restauracích už nás znají. Ale 
muži kolem nás jedí samozřejmě normálně.

Jste náročný strávník?
Vlastně ano. Potraviny, které jím, musejí být 
kvalitní, i když je jich málo. Jen tak leccos 
do sebe nenasázím. Nejím párky, hambur-
gery, nekvalitní sendviče. Ale zajímavé je, že 
tlačenku si jednou za čas dám.

Kterou ze světových kuchyní preferujete?
Nejraději mám středomořskou kuchyni 
v malých porcích. Spíš než kuchyni si ale 
vybírám potraviny, které jím. Ryby, ovoce, 
zelenina, ořechy, klidně upravené středo-

mořským způsobem. Doma jsme si ale také 
oblíbili thajskou kuchyni, mají třeba výborné 
polévky. Držím se toho, co mi u nás v televizi 
řekl Milan Calábek, dnes už legenda přes po-
traviny a látky v nich působící. Nejzdravější 
byli lidé za protektorátu, a to proto, že bylo 
méně jídla. Pro organismus není špatné, 
když jednou za čas vyhladoví. Z těla odejdou 
všechny toxiny, ale samozřejmě se to nesmí 
přehnat. Měli bychom se naučit tělo i mysl 
pozorovat, abychom zjistili, co nám vyho-
vuje. Podle toho se pak můžeme i stravovat. 
Když třeba vím, že mě čeká nějaké fyzicky 
náročnější období, třeba stěhování (Dani-
ela Drtinová se letos na jaře přestěhovala 
do nového bytu – pozn.red.), dám si maso, 
abych měla hrubší sílu.

Co Vás nyní čeká po pracovní stránce?
Slavili jsme dva roky výročí DVTV, takže toho 
bylo hodně. Na svět přišlo speciální vydání 
časopisu DVTV s rozhovory, na jaře jsme od-
jezdili regionální roadshow, teď na podzim 
se možná bude pokračovat. Taky se blíží 
krajské volby, práce bude zase dost.

Když zrovna nevysíláte, co nejraději 
děláte?
Čtu si nebo jsem s lidmi, na kterých mi záleží 
a které bytostně potřebuji ke šťastnému 
životu. 

Nikdy není pozdě
začít se učit

  programy plné aktivit a exkurzí

  jedinečná možnost učit se jazyky 
 a poznávat nové lidi a místa

  skvělá příležitost pokud nemáte  
 s kým cestovat na dovolenou

Pusťte se do studia 
cizích jazyků ještě dnes!

www.jazykovepobyty.cz
studium@studentagency.czjazykové pobyty v zahraničí

 INZERCE
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začátky u plotny

Chléb patří mezi nezbytné potraviny, které 
se nacházejí v naší domácnosti. Snažíme se 
ale, aby byl kvalitní a proto jsme se rozhod-
li, že si ho budeme péct sami. Zprvu jsem 
se o to pokoušela. Metod a receptů jsem 
objevila mnoho. Chléb s kvásku mi moc 
nešel. Těsto se mi většinou všude lepilo a asi 
dvakrát jsem pak nemohla trochu chycené 
dílko dostat z pečící misky. O jednu nádob-
ku jsme takto přišli, putovala i s chlebem 
do popelnice. Na několik měsíců jsem pak 
pečení vzdala, protože jsem chtěla vy-
zkoušet nějaký rychlý a dobrý recept, ale 
zapomněla jsem tam dát droždí. Byla z toho 
podivná placka, na které by se dalo cokoliv 
rozkrájet. Pak přinesl partner recept, který 
mi přišel skvělý a rychlý. Ale nepekla jsem. 
Prostě jsem to nechala na něm, protože si 
v tom získal velkou zručnost, a já jen běhala 
pro mouky a semínka. V neděli večer zadělal 
těsto a do půlnoci bylo upečeno. Chleba 
váží vždy asi kilo a kousek a vydrží nám 
celý týden.

Na samotě u lesa
Každopádně, když jsem přemýšlela, že 
bych si pečení znovu vyzkoušela, upustila 
jsem nakonec od našeho vypilovaného 
rychlo receptu. Na našem rodinném výletě 
jsem potkala velmi zajímavou ženu Lenku. 

Spotřeba chleba je v naší domácnosti veliká. Rohlíky ani 
housky nejíme, občas koupíme farmářský chléb na trhu, ale 
většinou si pečeme sami. Já jsem to zkoušela párkrát, ale 
výsledky byly nevalné. Můj partner našel někde na internetu 
recept, který se nám osvědčil, a chleba podle něj pečeme 
skoro každou neděli. Nedávno jsme ale objevili pro nás 
velkou zajímavost. Už jste zkoušeli upéct chléb v páře? Je 
to lahůdka! Omlouvám se všem, kteří to už znají. v oblasti 
kulinářství se stále divím téměř všemu.

Chleba v páře je tak dobrý, 
že ho musíte péct stále znovu
Připravila Klára Chábová, foto Václav Pancer, shutterstock

Výsledek stojí za to
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začátky u plotny

Se svým manželem Davidem a osmnácti 
měsíční Anežkou žijí většinu měsíců v roce 
v nastavěné maringotce na krásné louce 
v Novohradských horách. A protože jsme 
se u nich na návštěvě chvíli zdrželi, čas se 
přehoupl až k době oběda. Nechtěli jsme ob-
těžovat dlouho, ale náš synek usnul v hou-
pačce, a tak jsme vyčkávali. Lenka připravila 

výborné jednohubky z chleba, který byl tak 
lahodný, že se nedalo přestat jíst. Na něj na-
mazala výbornou pomazánku z namixované 
rukoly, slunečnicových semínek a olivového 
oleje. To jsem taky nikdy nejedla, ale doma 
ji určitě zavedeme. A když přišla řeč na ten 
chleba, který rychle mizel, Lenka skromně 
poznamenala, že je její vlastní. A ukázala 
nám svou knížku Pečeme z kvásku, kde je 
i zmíněný recept. A já žasla. Už jste někdy 
zkoušeli péct v páře? Domluvily jsme se 
s Lenkou, že by se stala mým hostem rub-
riky Začátky v kuchyni a společně s ní vás 
postupem provedeme. Tedy já to okoukám, 
zprostředkuji a pak se uvidí.
Bez kvásku to nejde. Pokud si chcete pečení 
urychlit, pak je možné si ho zajistit třeba 
na www.cuketka.cz, kde si na kváskové 
mapě najdete nejbližší adresu, kam si pro 
něj můžete zajít. Lenka už kvásek měla, je 
vždy připravena. A vyrábí z něj nejen chleba, 
ale třeba knedlíky, štrůdl a bábovku.

Na těsto se musí pomalu
Po vyndání z lednice kvásek ihned zapracu-
jeme do 300 g žitné mouky (nejlépe namletá 
nahrubo, Lenka si mele doma sama, ale není 
to podmínkou). Směs zalijeme vlažnou vodou 
a vymícháme až do konzistence hořčice. To 
celé je potřeba si připravit večer a těsto musí 
být pak osm hodin v teplotě 20-25 stupňů.  
Ráno pak odebereme 100 g kvásku do skleni-
ce, nesmí se uzavírat víčko, ale je potřeba ho 

nechat pootevřené, aby zde proudil vzduch 
a mohl se rozjet kvasící proces. Do zbytku 
těsta přidáme 200 g špaldové mouky, teplou 
vodu a opět vymícháme konzistenci hořčice. 
V těstě musí stát lžíce. Připravíme si misky, 
které neprasknou v horké vodě, a do nich 
nalijeme těsto. 
Vše ponoříme až 
po okraj do hrnce 
s vodou a vaříme 
asi hodinu. Když je hotovo, necháme chléb 
vychladnout a z misek vyklepneme. Chléb 
v páře je lehký a velmi chutný. Výtvor zabalí-
me do utěrky, ale věřte, že vám v chlebníku 
moc dlouho nevydrží.

S droždím, nebo raději bez něj
Když se dílo povede a vy zasednete ke sní-
dani a namažete si dobrou pomazánku 
na vlastní chléb, je to skvělý pocit. Víte, že 
jíte zdravě a hlavně prošlo těsto vašima 
rukama a můžete být na sebe pyšní. Díky 
Lence jsme objevili recept, který je neo-
třelý a není to zase tak složité. Důležité je, 
nevzdávat se po prvním nezdaru a zkusit to 

třeba za čas znovu. Je to tak vlastně se vším. 
A protože jsem u Lenky nalezla mnoho zají-
mavých receptů a postupů, určitě se k nim 
tady ještě vrátím.
Na závěr bych ještě ráda poznamenala, že 
není úplně nezbytné péct jen z domácího 

kvásku. Dá se 
použít také droždí, 
ale s tím se Lenka 
úplně neztotožňu-

je. Zatímco v kvásku z mouky a vody najdete 
bakterie mléčného kvašení, které jsou 
lidskému organismu prospěšné, protože 
zlepšují imunitu, v kvásku z droždí jsou bak-
terie tzv. alkoholového kvašení. Tyto podle 
výživových poradců naše trávení zbytečně 
zatěžují a způsobují mimo jiné překyselení 
organismu. Každopádně když není zbytí, 
i po droždí je možné sáhnout. A třeba postu-
pem času zjistíte, že výroba vlastního kvásku 
není tak složitá, zvláště pak, když si ho 
můžete pěstovat v lednici. Stačí jen připravit 
první dávku a pak už ho jen množíte.
Tak vzhůru do toho, my zase pečeme 
v neděli. 

„Takové lahůdky jsem už 
dlouho nejedla“

„Příjemná návštěva mi otevřela 
nečekaně nové obzory“

Lenka Žák s dcerou Anežkou u potoka v Novohradských horách

Chléb je v páře hotový asi za hodinuLenka si mele mouku doma, chléb je pak chutnější
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Věnovat pozornost sliznici 
a slinivce a jejich očistě 
a posílení vhodnými potravinami

Sklidit cibuli a mrkev, tuto 
zeleninu je možné skladovat 
po celý rok

Na výsadbu, nebo přesadbu 
rebarbory, velmi zdravé 
a chutné rostliny

Na výlet do lesa, protože by 
už měly konečně začít růst 
pěkné hřiby

„Zářijový déšť polím potrava, zářijové spršky pro víno otrava.“

                „Po hojných deštích v září osení zimní se podaří.“

                               „Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.“

Je čas:

Pranostiky měsíce:
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Léto velmi rychle uteklo a podzim klepe na dveře. Mnoho lidé má v tomto zimním období de-
prese a smutné nálady. Někde jsem slyšela, že se dá proti těmto splínům odolávat také výběrem 
vhodných potravin. Je to pravda? Obávám se, zda tím nebyla myšlena třeba čokoláda, kterou 
mnozí moji přátelé zajídají těžké chvíle. To ale nemyslím. Poradíte mi?

Helena Kratinková, Hradec Králové
Odpověď redakce: 
I čokoláda je samozřejmě řešení, ale není úplně vhodná především kvůli kaloriím. Na podzim 
a v zimě bychom měli své tělo a mysl udržovat v kondici a určitě tomu můžeme napomoci vý-
běrem vhodných potravin. V tomto období bychom měli konzumovat více horčíku, který dodá 
tělu potřebnou energii a také povoluje napětí ve svalech. Velmi vhodná je také konzumace po-
travin s vitamíny C a D, které působí jako životabudič. Můžeme omezit pití kávy a místo ní 
si třeba připravit pouze teplou vodu ochucenou citrónem, nebo bylinkový čaj. Abyste měli 
dostatek hormonu štěstí (serotonin), pak je vhodné třeba ke snídani jíst více vloček a do jídel-
níčku zařadit více těstovin. Nikdy není na škodu konzumovat více ovoce a zeleniny. Dobré jsou 
třeba meruňky, které mají hodně vitamínu C a železa. V případě zeleniny zařazujte převážně 
tu červenou a zelenou, tedy nejlépe rajčata, papriku, červenou řepu, kapustu, špenát či rukolu. 
Jestliže vás i přesto zláká čokoláda, pak si klidně dejte, ale spíše hořkou. Měla by obsahovat 
alespoň 60% kakaa. Před spánkem si nezapomeňte uvařit silnější heřmánkový, nebo meduň-
kový čaj. Klidně se vyspíte a tělo i mysl si tak lépe odpočinou. 

redakce

Bylinka měsíce

Zajímá vás

V Indii je kardamom druhé nejpoužívanějších a nejpopulárnějších 
koření hned po pepři. Indie je také jeho stěžejním producentem. 
Na místních plantážích se sklízí 80% světové produkce a celá po-
lovina z toho zůstává zde pro vlastní spotřebu! „V indické kuchyni 
hraje základní úlohu ve sladkých i slaných pokrmech, zvýrazňuje 
jejich chuť. Využívají se celé tobolky, semena i mletý prášek,“ říká 
Irena Velebilová, majitelka krámku s kořením.
Kardamom je nezbytnou součástí kořenících směsí jako je např. 

garam masala, na přípravu butter chicken nebo do zeleninových taštiček samosa. Oblíbená 
je indická zmrzlina kulfi a rýžové pudinky. Chuť kardamomu se výborně snoubí s pečenými 
jablky. A jaká vlastně je? Kardamom je ve své chuti i vůni zcela specifický a nenahraditelný. 
Pokud by bylo třeba jeho vlastnosti přirovnat, pak jistě ke kafru a eukaliptu. „Bez karda-
momu se neobejde už ani evropská kuchyně. Velkým konzumentem jsou severské země, 
kde se koření přidává do sušenek, pečiva a chlebu, dále Anglie, a kdo nezná norimberské 
perníčky. Jednoduchý typ na obměnu: zkuste přidat několik tobolek kardamomu při vaření 
rýže,“ doplňuje Irena Velebilová.

Kardamom - královna koření

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:
  Do Česka letos přišlo mnohem víc 
falešných mléčných výrobků? Jak 
se může spotřebitel bránit?

  Podívali jsme se na některé mýty 
o otravě z jídla v létě. Tak třeba 
maso by se mělo rozmrazovat 
ve dřezu a oplachovat vodou.

  Zjišťovali jsme, jaké jsou nejú-
činnější afrodiziakální potraviny 
k podpoře sexuálního apetitu.

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 Facebooku
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čtenářská dvoustrana

Na co se můžete těšit příště?

Recept na krásu 
Liběny Rochové
Automaty na jídlo, hrozba 
hlavně pro děti

Nakupovali jsme jídlo online
Hmyzí kuchyně. 
Odvážíte se?

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 26. září

Dárky pro nové předplatitele

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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post scriptum

Dokončujeme zářijové číslo. Ještě naposle-
dy se dívám na všechny stránky, abych je 
mohla s klidným svědomím poslat do tis-
ku. Do toho balím. Zítra totiž odlétáme 
na dovolenou. A vedle toho, že balím, mažu 
sendviče. Dva pro sebe, dva pro manžela 
a tři pro děti. Můj muž si myslí, že jsem blá-
zen. Většinou je totiž ještě v odletové hale 
vyhazujeme. Ale štěstí přeje připraveným. 
Od jisté doby jsem o tom přesvědčená.
Je to sice hodně let, ale očividně to ve mně 
zanechalo hlubokou stopu. To jsme takhle 
jednou letěli do Bulharska. Mělo to být 
moje první rande s letadlem. Připravo-
vala jsem se dlouho na to, že jako silný 
klaustrofobik budu dvě hodiny zavřená 
na palubě a že mou osobní zónu budou 
narušovat sedadla přede mnou i za mnou. 
Ale když jsme dorazili na letiště, všechna 
ta hysterie ze mne pomalu opadáva-
la. Rozlehlá hala, všichni plni nadšení 
v žabkách, kloboucích a s velkými kufry 
a naproti tomu elegantní letištní personál. 
Navíc, když jsem vykoukla ven, dívala 
jsem se na všechna ta letadla zařazená 
za sebou, jejich elegantní vzlety a přistání 
a zaplavila mne hřejivá euforie, že se není 
čeho bát. Hodinky ukazovaly něco přes 
hodinu a půl do odletu. Pán vedle mne 
ve frontě na check-in se nejspíš těšil tak, 
že mi ze samé euforie nabídl loka whisky 
přímo z láhve. Odmítla jsem.

V odletové hale jsme se podívali po pár ob-
chodech. Čas se krátil, tak jsme se posunuli 
ke správnému „gejtu“. A protože bylo brzké 
ráno, dost jsme se těšili i na snídani v leta-
dle. Co nám tak asi naservírují? Hlad se sice 
trochu ozýval, ale při pohledu na bagety 
za devadesát korun jsme žaludky nechali 
škrundat dál. Vždyť už to bude za chvilku.
Cvrlikání všech cestujících ale náhle přeru-
šilo hlášení, že náš let bude mít zpoždění. 
„Tak je asi dneska velký provoz,“ řekla jsem 
si, než paní hlášení dokončila: „Opakuji. 
Upozorňujeme cestující, že let číslo 0965230 
z Prahy do Burgasu bude mít zpoždění kvůli 
závadě na letadle. Čas odletu je závislý 
na době, po kterou bude trvat oprava.“ 
Takže ke škrundání žaludku se přidalo ještě 
drkotání zubů a strach, který by se dal snad 
porcovat na díly. Euforii vystřídala panika. 
Skvělý, takže čas odletu je ve hvězdách 
a ještě ke všemu máme závadu na moto-
ru našeho Boeingu 737. Ve stejném typu 
letadla se v posledním díle Vyšetřování le-
teckých neštěstí zabili úplně všichni. Letoun 
měl totiž – představte si – závadu na moto-
ru. Kde je sakra ten chlap s tou whisky?
Chlap se připotácel záhy – whisky neměl. 
Nebo měl, ne v láhvi, ale v sobě. K čertu 
s těmi pravidly o povolených centilitrech 
tekutin. Kdyby neexistovala, nemusel by to 
hamižně vypít sám, ale býval by mě mohl 
pohostit a mě by přešly obavy, že se možná 

zřítíme už nad Mělníkem. 
Po dvou hodinách další hlášení, že letadlo 
se stále nepodařilo opravit a že odletíme 
zhruba až za pět hodin. Ať si přijdeme vy-
zvednout stravenky na občerstvení. Jejich 
hodnota byla 40 korun, každý dostal dvě, 
zato hodnota bagety v letištním prodeji 
se najednou úměrně zvedla ze 70 korun 
na 160 korun. Koupila jsem si tedy předra-
ženou bagetu, o něco horší, než tady teď 
mažu, vodu za stovku a tím jsem se vyčer-
pala, protože dál už jsem měla v peněžence 
jen leva, které na letišti nikdo nechtěl. 
Na odlet jsme čekali dohromady osm ho-
din. Ti, co měli štěstí, chytli po dobu čekání 
sedadlo v čekací hale a pospávali nebo četli 
knížku. Největší štěstí měl pán s flaškou, 
který zabral hned čtyři sedadla a usnul, 
zatímco se všichni šli prát o stravenky. 
A když jsme se nakonec už konečně sunuli 
do letadla, letuška se každému, kdo nastu-
poval, omluvila. Někteří pokynuli hlavami, 
jiní na ní aspoň zašilhali (hlady). Já neřekla 
nic. Fakt, že lezu do letadla smrti – hladová 
a vyčerpaná – zatemnil vnímání okolního 
světa. Probral mě až pán s flaškou, když 
letušce na omluvu odvětil: „Ale, prosím vás, 
vždyť to tak rychle uteklo...“

P.S.S: No... a když se mi to teď při psaní tak 
živě vrátilo – jdu pro jistotu ještě dva do foro-
ty přimazat. 

Osm hodin na letišti 
vyškolí i flegmatika

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock
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Vyhrát je jednoduché. Stačí si stáhnout náš Klub Světa potravin do Vašeho mobilu. Každé x-té 
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svetpotravin

Vychutnávejte si další 
klubové výhody přímo 
ve vašem mobilu:
• Výhodné slevové kupóny
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www.billa.cz

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

       Grilování, 
                co má štávu!
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