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NEJ polévka světa? 
Z ptačích hnízd!

Automaty na jídlo  
snad konečně zmizí ze škol

Zdravá mouka 
 není mýtus

Nakupovat on-line 
se musí umět
Test bílých jogurtů.
 Které nesplnily normu?
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Široký sortiment produktů Naše bio 
šetrných k přírodě i k Vašemu zdraví 
na Vás čeká v síti prodejen BILLA.

Seznamte se s chutí biop� ravin
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Ochutnejte poctivé hotové omáčky mezinárodní 
kuchyně! Ať už zvolíte středomořskou, mexickou nebo 
asijskou, vaše chuťové buňky se rázem přenesou 
do dalekých krajin. Můžete se těšit například na velmi 
pálivou indickou omáčku Vindaloo s rajčaty, červenými 
chilli papričkami a cibulí, která se skvěle hodí 

k jehněčímu, ale i kuřecímu masu s rýží. Milovníky jemnějších chutí potěší italská rajčatová 
omáčka s houbami, která si dobře rozumí s těstovinami. 

Omáčky mezinárodní kuchyně Tesco Standard vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu 
redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:

Ve kterém dopravním prostředku Vám zboží objednané přes službu 
Potraviny on-line doručíme? 
a) v dodávce b) v kamionu c) v autojeřábu

Soutěžte s obchody Tesco

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

Správná odpověď byla c) na Slovensku
 
Na dárek se mohou těšit:

Věra Břízová, Havlíčkův Brod 
Karolína Mašková, Teplice 
Věra Pojmanová, Havlíčkův Brod

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
některé zákonitosti v naší mysli fungují spolehlivě. Tak třeba 
předsudky. Jen málokterá síla jejich bariéru prorazí a raději 
automaticky vytěsňujeme pomyšlení na to, že by něco 
mohlo být jinačí – lepší, než jak si to pamatujeme 
z první zkušenosti. A přestože už řada odborníků 
zkoumajících behaviorální jevy poukázala na to, že 
předsudky se velmi těžko mění, podle mě by měl existovat 
v hlavě nějaký mechanizmus, který by zakazoval vytvoření 
jakýchkoli předsudků týkajících se jídla. Proč? Jednoduše 
protože nás okrádají o tolik dobrot...
Když uvedu jako příklad sebe – trvalo mi pětadvacet 
let, než jsem znova začala jíst věci, které jsem do té 
doby považovala minimálně za „hnusné“. A to, že jsem vůbec 
přistoupila na to dát jim druhou šanci, byl vždycky buď omyl, nebo mě k tomu dohnaly 
okolnosti, ze kterých jsem nedokázala vybruslit. Červenou řepu, kterou jsem měla 
zafixovanou v podobě rozbředlých čtverečků, jsem musela ochutnávat jako předsedkyně 
poroty zdravého vaření jedné neziskovky. Byla podávaná jinak, než jsem znala –  s kozím 
sýrem, v podobě polévky, pečená i na propečeném toastu a, světe div se, byla skvělá. 
Nebo třeba červi. Já chápu, že nevypadají zrovna vábně, ale ostatně býčí varlata nebo 
jazyk také nejsou nic hezkého, a Francouzi to podávají jako top delikatesy. Záleží 
na tom, jak to dostanete na stůl – v redukci z kořenové zeleniny a červeného vína vám 
ani nepřijde, že pojídáte ne příliš populární části dobytka. Na hýbajícího červíka jsem 
si ještě, pravda, netroufla, ale na dozlatova vysmažené, na centimetr délky pokrájené 
kousky, které anatomicky nepřipomínají nic, co se nám hnusí, ano. Chutnali oříškověji 
než ty nejlepší ořechy a klidně si je příště dám zas. Nehledě na to, že řepa i červi mají 
na kontě tolik výživových hodnot, že byste na nich dokázali přežít 72 hodin bez jakéhokoli 
dalšího jídla. Ale o tom už v našich článcích. Co říct na závěr? Jednoduše to, že některé 
věci se musejí zkusit vícekrát, a to nejen protože naše chuťově pohárky stále vyspívají, ale 
gastronomie jde mílovými kroky kupředu.

Bon Apetit při poznávání skvělých chutí vám za celý tým Světa potravin 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. 

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.

Vyzkoušeli jsme nákup 
potravin on-line. 
Na jaká úskalí jsme narazili? 
A v čem prodejci naopak bodují?

strana 11

Jsou dětské příkrmy lepší 
z obchodu, nebo doma uvařené? 
Zjistili jsme, jaké jsou u obou variant 
jejich výhody i výživové hodnoty.

strana 19

Dostane se hmyzí kuchyně 
i do českého jídelníčku? 
Stačí odhodit předsudky a pak už si 
jen pochutnávat na zdravé stravě?

strana 33

Nejdražší polévka 
se připravuje z ptačích hnízd. 
Nahlédněte pod pokličku těch 
nejlepších polévek světa.

strana 43
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Přečtěte siVíte, že…?
Radčina kuchařka bez lepku
Začínáte žít bezlepkově a jste 
ztraceni v množství informací, 
které k vám plynou ze všech 
možných stran? Potřebujete 
poradit, jak začít? Pak právě 
tato kniha renomované české  
autorky Radky Vrzalové je 
pro vás ta pravá. Najdete v ní 
rychlokurz bezlepkového va-
ření pro začátečníky, poradí 
vám, jak se „bezlepkově cho-
vat“, čeho si všímat při nakupování, co se dá sehnat v čes-
kých podmínkách a mnoho dalšího. A samozřejmě nebyla 
by to kuchařka, kdyby vám nepřinesla množství lahodných 
receptů nejen bez lepku, ale i bez mléka a případně i vajíček. 
Knihu vydalo Nakladatelství GRADA Publishing, a. s., dopo-
ručená cena je 369 Kč.

Anthroposofická výživa
Výživa patří k aktuálním té-
matům doby. Jak posoudit 
potraviny a jejich kvalitu? Od-
pověď na tyto a jiné otázky na-
šla autorka Petra Kühneová.  
Ve své knize popisuje  
živočišné a rostlinné potravi-
ny na základě anthroposofic-
ké a racionální výživy, počí-
naje mlékem, masem a rybou 
přes obilniny, luštěniny a ze-
leninu až k vodě a soli. Při 
tom si všímá kvality potravin, 
jejich kulturně-historického 
významu i pěstování a zpra-
cování. V knize lze také vyhledávat informace k jednotlivým 
tématům, například, které tuky jsou vhodné, co je to maniok 
či jak je to s tříslovinami v ovoci. Vydalo Nakladatelství Mai-
tera, doporučená cena publikace je 275 Kč.

Pomalá dieta
Jak jíst pro potěšení, energii 
a zdraví? Najdete v knize Po-
malá dieta. Její autor Marc 
David v ní předkládá osmitý-
denní program, který čtená-
řům umožňuje prozkoumat 
jejich osobní spojení s jídlem, 
napomáhá jim opustit stra-
chy, pocity viny a staré ná-
vyky, takže se mohou naučit 
zacházet se svým tělem dů-
stojně a láskyplně. Odhaluje 
nedostatky rychle účinkují-
cích prostředků na podporu 
trávení i módních diet a na-
bourává ustálené mýty o výživě jako například „nadváhy 
se zbavíte, pokud budete méně jíst a více cvičit“. Místo toho 
nám vysvětluje, jak snížit hladinu kortizolu a dalších stre-
sových hormonů a jak nastartovat metabolickou sílu díky 
správnému dýchání a výživové strategii, které vyživují tělo 
i ducha. Vydalo Nakladatelství Maitera, cena je 277 Kč.
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Potravinářská komora České republiky se dlouhodobě snaží o zlepšení 
výživové hodnoty potravin. Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a Státním zdravotním ústavem pro-
to oslovila Českou televizi s žádostí o odvysílání dvacetiminutového te-
levizního spotu, který bude cílové publikum varovat před negativními 

důsledky využívání tran-
smastných kyselin. Tran-
smastné kyseliny jsou 
jednou z rizikových živin, 

u nichž byl prokázán negativní vliv na zdraví. Zejména ovlivňují kardio-
vaskulární onemocnění a některé studie naznačují i podíl na rozvoji dia-
betu druhého typu. Tolerovaný příjem pro transmastné kyseliny je velmi 
nízký, do 1 % z celkového příjmu energie, což odpovídá přibližně 2 až 
2,5 g na den. Částečně ztužené tuky mohou obsahovat až 60 % trans- 
mastných kyselin. I menší množství tohoto tuku použitého v receptuře 
může zapříčinit, že konzumace jedné porce výrobku povede k překroče-
ní denního limitu pro příjem transmastných kyselin. 
Sdělení se ponese pod titulem „Česká republika bez transmastných 
kyselin“. Celá kampaň pak navazuje na evropskou strategii iniciovanou 
nizozemským před-
sednictvím EU (v prv-
ní polovině 2016), tý-
kající se reformulací 
potravinářských vý-
robků s cílem snižová-
ní obsahu rizikových 
živin. Celkově projekt 
zapadá do priorit Evropské komise a Evropské technologické platformy 
pro potraviny „FOOD FOR LIFE“ i České technologické platformy pro po-
traviny v rámci koordinace PK ČR.

Více se tématu transmastných kyselin 
budeme věnovat v dalším čísle 
v samostatném článku.

NENECHTE SI UJÍT!

Potravinářska komora spustila  
kampaň ČR bez transmastných kyselin

www.svetpotravin.cz 5
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Zeleninové špaldoto
Zdravé, chutné a přitom jednoduché. Takové je 
zeleninové špaldoto. Názvem připomíná rizoto. 
Namísto rýže je však tento produkt vyroben ze 
směsi z obilovin. K jeho přípravě postačí voda, 
olej a 30 minut času. Pro vylepšení je možné 
posypat hotový pokrm strouhaným sýrem. 
Doplnit jej můžete také houbami nebo resto-
vaným kuřecím (krůtím) masem pokrájeným 
na nudličky. Zeleninové špaldoto Biolinie mů-
žete zakoupit například na biowebu v balení 
o obsahu 210 g za cenu 78 Kč.

Jemnější chuť tradičního sýra
Český sýr Apetito přichází na trh v novém obalu a s vylepšenou 
recepturou. Namísto zakysané smetany, která byla dosud jednou 
z jeho ingrediencí, se od nynějška používá na jeho výrobu čers-
tvá sladká smetana. Tím se stává sýr Apetito ještě smetanovější 
a krémovější. Vybrat si můžete ze čtyř velikostí balení — 140 g, 
150 g, 200 g a 240 g. Doporučená cena za 150 g je 34,90 Kč.

Chuť Francie v novém dresinku
Hellmann’s přichází na trh s novinkou Provensálský 
dresink. Koriandr, oregano, česnek a nezbytné hoř-
čičné semínko, to je základ, který společně s extra pa-
nenským olivovým olejem vytvoří perfektní dresink, 
který můžete využít na mnoho způsobů, ať už jako 

zálivku do salátu, tak i k dochucení různých pokrmů 
z masa, brambor a vařené zeleniny. S jejich pomocí 

vytvoříte spoustu chutných jídel snadno a rychle. 
Hellmann’s Provensálský dresink (235 ml) může-
te zakoupit v obchodech za doporučenou cenu 
41,90 Kč.

Svěží sýr s chutí rajčat
Pokud si potrpíte na jemnou chuť čerstvých sýrů, pak vás pravdě-

podobně potěší novinka Président, 
Svěží, čerstvý sýr s rajčaty… Na-

víc tento výrobek neobsahuje 
konzervanty. To vše dohro-
mady vytváří charakteris-
tickou plnou smetanovou 

chuť, krémovou konzisten-
ci a snadnou roztíratelnost. 
Président sýr 125 g zakoupíte 

za 25,90 Kč.

Lahodné ovocné dorty
Všechny hypermarkety Globus mají své vlastní pekárny, jejichž 
součástí je i cukrářská výroba. Z jejich produkce tak můžete nyní 
vyzkoušet i ovocné dorty. Ty hypermarket nabízí s jahodami nebo 
borůvkami — 1000 g koupíte za 139 Kč. Druhou variantou je dort 
malinový — za 1600 g zaplatíte 
219 Kč, jedna porce vás vyjde 
na 22,90 Kč. Třetím sladkým po-
těšením z produkce hypermar-
ketu je dort s lesní ovocnou 
směsí. Za 1600 g utratíte 219 Kč, 
jedna porce stojí 22,90 Kč.

Užitečný pomocník do kuchyně
Bujóny Podravka jsou díky snadnému a rychlému použití 
velkým pomocníkem v kuchyni. Skvěle se hodí nejen do polévek, 
ale dochutit jimi můžete například i omáčky, zeleninová jídla či 
těstoviny. K dostání jsou ve variantách hovězí a slepičí. V obou se 
ukrývá výborná kombinace masa, zeleniny a pečlivě vybraného 
koření. Podravka nabízí také zeleninový bujón, který je vhodný i pro 
vegetariány. Bujóny v 60 g balení stojí 19,90 Kč.

Tip
redakce

Kečup s jiným sladidlem
Logo „Vím, co jím“ od nynějška může 
používat kečup od Hellmann's. Ten 
je totiž slazen nejen cukrem, ale 
především sladidly steviol-glykosidy 
z rostliny stévie. Díky tomu obsahuje 
o 50 % méně cukru než Hellmann's  
kečup Jemný. Jedna porce (polévková 
lžíce — 15 g) obsahuje pouze 35 kJ/10 
kcal. Na výrobu 100 g kečupu je použito 
169 g rajčat. Doporučená cena za 450 ml je 
44,90 Kč.

Pepsi slazená cukrem
Dát přednost kvalitě, nebo chuti? Také 
se nemůžete rozhodnout? Ani nemusíte. 
Aspoň ne u nové Pepsi. Značka Pepsi totiž 
upustila od slazení fruktózo-glukózovým 
sirupem a navrací se k cukru. Tato novinka 
vznikla jako odpověď na stále sílící 
poptávku zákazníků, kteří se v průzkumu, 
který si společnost nechala zrealizovat, 
jednoznačně vyslovili pro colový nápoj, kde 
není chuť narušena umělou pachutí. Pepsi 
s opravdovým cukrem koupíte za 18 Kč.
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zapište si do diáře

Bystřice nad Perštejnem bude první říjnové dny patřit Slavnostem brambor. Ochutnat 
z této suroviny bude možné nejrůznější speciality, dopřát si menu o pěti chodech, ale 
i originální bramborové pivo. K vidění budou desítky nejrůznějších odrůd brambor, sou-
těžit se bude o největší bramboru, kuchaři představí svoji bramborovou show. Pro děti 
bude přichystán skákací hrad, projet se budou moci na konících či si prohlédnout mini 
zoo. K bramborovým slavnostem se přidají i desítky restaurací po celém Česku, které 
uvaří speciální bramborové menu.

Brambory i v tekutém stavu

1. — 2. října 2016

V pohádkové království krále Mlsoně se promění druhou říjnovou sobotu zámek Loučeň. 
Na zámku se budou mlsat a ochutnávat vybrané delikatesy. Kromě spousty dobrého jídla 
a pití se budou moci malí návštěvníci zapojit do pohádkového putování, kdy budou spolu 
s ježibabou zdobit perníkovou chaloupku, Sněhurce pomohou najít otrávené jablko mezi 
těmi zdravými, Honzovi zase nachystají buchty na vandr a s vodníkem budou chytat rybku. 
Na konci, pokud splní všechny úkoly, obdrží řád krále Jiříka.

Slavnosti mlsných jazýčků

8. října 2016

Pro všechny milovníky dobrého jídla se na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích otevře již tradiční 
přehlídka toho nejlepšího z gastronomie. Těšit se můžete na produkty od regionálních dodavatelů, 
na skvělou kuchyni od mistrů kuchařů, vybrané místní delikatesy. Představí se také nejlepší restau-
race, bary, pivovary a vinaři. Na bohatém programu se budou podílet přední čeští kuchaři a známé 
osobnosti.

Gastro Food Fest na Zahradě Čech

8. — 9. října 2016

Švestky, kam se podíváš, a nejrůznější pochoutky s tímto ovocem – především knedlíky 
a koláče. Takové budou letošní českobudějovické švestkové trhy, na kterých se představí 
i řada prodejců tradičních českých výrobků a desítky řemeslníků s originálním zbožím, 
kteří předvedou um svého řemesla. V novém se představí orientální šestimetrová čajovna 
s posezením a komentovanými rituály. Děti se budou moci svézt na kolotoči na kliku nebo 
si zastřílet v dobové střelnici či kuší na terč.

Českobudějovické švestkové trhy

13. — 15. října 2016

Milujete-li guláš, pak si rozhodně nenechte ujít akci v Mikulově Pálavský gulášfest, na kte-
rém bude možné ochutnat hned několik druhů tohoto pokrmu. Guláše se budou připravo-
vat jelení, dančí, kozí, vinařský, prezidentův či mexický. Jestliže si troufáte na větší porce 
tohoto jídla, pak se můžete zapojit do soutěže o největšího gulášového jedlíka. Zúčastnit 
se můžete např. také mistrovství ČR v „gůlání“ sudu na čas. Připravena bude i živá hudba 
a cimbálová muzika, u které nesmí chybět ochutnávka špičkových mladých vín z raných 
odrůd (Moravské Božolé).

Den pro gulášové gurmány

22. října 2016

www.svetpotravin.cz 7
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potravinová policie

Brambůrky, cukrovinky, krekry, sušenky, li-
monády i kofeinové nápoje. Takový sortiment 
nezdravých potravin se ještě donedávna 
našel na téměř pěti stech školách. V 82 % au-
tomatů byly nabízeny limonády, ve 12 % i ko-
feinové nápoje. Tomu by však od letošního 
podzimu měl být konec. Novelou školského 
zákona (zákon č. 82/2015 Sb.) bylo zakot-
veno omezení prodeje potravin ve školách 
a školských zařízeních. Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdra-
votnictví byly zmocněny k vydání prováděcí 

vyhlášky. „Ta byla připravena, prošla vnějším 
i vnitřním připomínkovým řízením, v sou-
časné době je stále v legislativním procesu 
a očekávat se dá vyhlášení ve sbírce zákonů 
na podzim,“ říká Ondřej Andrys, náměstek 
ústředního školního inspektora.

Bude škola konečně zdravá?
Za novým zákonem, který by měl omezit 
prodej nezdravých potravin ve školách, 
stojí mimo jiné i iniciativa Skutečně zdravá 
škola, která se snaží o to, aby děti jedly 

zdravě a chutně. Ta ministerstvům předlo-
žila i vlastní doporučení, které obsahovalo 
popis potravin, které by měly být označené 
jako nezdravé, a tedy nevhodné pro prodej 
ve školách.
„Vymezili jsme i množství cukrů, tuků a pak 
také aditiva, která by potraviny pro děti 

neměly obsahovat. Součástí našeho dopo-
ručení jsou i tipy na zdravé svačiny, které 
bychom ve školních bufetech viděli rádi. 
To jsme ale samozřejmě nechtěli včlenit 
do předpisu, slouží spíše jako návod pro 
školy, které chtějí poskytovat žákům zdravé 
svačiny a nevědí, jak na to, nebo hledají 
inspiraci,“ říká Margit Slimáková, spoluza-
kladatelka občanské iniciativy Skutečně 
zdravá škola. Iniciativa je ráda za tuto novou 
vyhlášku, nicméně ví o výjimkách, které 
zákaz nezdravých potravin ve školách kazí.

Připravujete dětem do školy zdravé svačiny? A dáváte jim také 
kapesné? Pokud ano, pak se mohlo dosud stát, že jídlo z domova 
skončilo v odpadkovém koši a kapesné v automatu, kde si 
školák nakoupil podle své chuti. Ač je to s podivem, ve školách 
se prodávají i nezdravé potraviny a snaha rodičů o správné 
stravovací návyky dětí tak může přijít vniveč. Zachrání děti před 
potravinovým byznysem na školách nový zákon?

Automat 
děti zdravě nenakrmí

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock a Skutečně zdravá škola

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

„Novela zákona přinese 
do škol omezení”
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Je to na rodičích i dětech
I když je stále ještě dost škol, kde automaty 
a bufety nabízejí nezdravé potraviny a pití, 
v některých je už zrušily či se tam vůbec 
neobjevily, jako například na základní škole 
Prosperity v Nové Vsi u Kolína.
„U nás automaty na pití nemáme. Pokud 
nepočítám barel na pitnou vodu a džbán 
s ovocnou šťávou. Nenajdete u nás ani bufet 
s potravinami nebo automat se sladkostmi. 
Nejen proto, že jsme malá škola. I kdyby-
chom byli mnohonásobně větší, jsme proti 
krabicím s logy firem, reklamami a bagetami 
nebo čokoládovými tyčinkami. O sladkých 
limonádách nemluvě,“ říká zřizovatelka 
školy Magdalena Málková a k tématu po-

kračuje: „Je zajímavé sledovat, jaké svačiny 
děti do školy nosí. Rozdíly jsou obrovské. 
Obzvlášť v soukromé škole, kterou si rodiče 
platí z konkrétních důvodů – a někdy nejen 
kvůli vzdělávání nebo individuálnímu 
přístupu. Dost rodičů už si hlídá i to, co děti 
obědvají, jaké stravovací možnosti mají, 
zda mohou kdykoli pít nebo si doplnit lahve 
s vodou. Zatímco někteří žáci nosí zdravé 
svačiny, další děti svačí tak, jak jsme byli 
zvyklí my před několika desítkami let. Rohlík 
se salámem nebo s margarínem, sušenku 
a sladké pití. Někdo má svačiny zeleninové, 
luštěninové nebo ovocné, někdo ovoce 
nemá za celý rok ani jednou. Mezi dětmi pak 
někdy probíhá i výměna toho, co maminky 
připraví. Stejně tak je velmi dobře pozoro-
vatelná aktivita dětí, které k svačině snědly 
tři sladké koblihy, které zapily kolou. ‚Jedou‘ 
pak na cukr, chvilku jsou velmi aktivní, 
zbytek hodiny prospí. Vše záleží na rodině, 
ve které dítě vyrůstá. My ve škole můžeme 
nabízet a ukazovat, ale konečné rozhodnutí 
je vždy na dítěti a jeho rodičích,“ uzavírá 
Magdalena Málková.

Záchrana je v domácí svačině
Podle odborníků je nejlepší dávat ratoles-
tem svačiny doma připravené. Jak by měla 
ale taková ideálně vyvážená svačina pro 
školáka vypadat? „Pokud dítě kvalitně snídá 
a chodí každý den do jídelny na oběd, pak 
mu ke svačině stačí například pár kousků 
ovoce. Jestliže ale dítě nesnídá, je pak 
vyvážené jídlo během svačinové přestáv-
ky důležité nejen pro zdraví a energii, ale 
i pro chování a školní výsledky,” vysvětluje 
Margit Slimáková, která je také specialistkou 
na zdravotní prevenci a výživu. „Vhodné je 
jakékoliv kváskové pečivo s máslem, sýrem, 

vejcem nebo třeba luštěninovou pomazán-
kou a kouskem zeleniny. Takovou svačinu 
můžete střídat třeba s ovocnými nebo 
zeleninovými saláty, kašemi nebo domácími 
dezerty s chia semínky. Nezapomínejte také 
na nápoje. Úplně nejvhodnější je čistá voda 
nebo neslazené čaje. Nejvíce dětem chutnají 
ty ze sušeného ovoce a šípků nebo rakyt-
níku a bylinkových směsí s ovocem,” radí 
Margit Slimáková. 

potravinová policie

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy Výboru pro zdravotní 
a sociální politiku
České technologické platformy 
pro potraviny.

To, že výživa dětí je celosvětový 
problém, není třeba nijak zvlášť 
zdůrazňovat. V Americe, kde je počet 
obézních dětí alarmující, už automaty 
se sladkostmi a dalšími nezdravými 
potravinami neuvidíte. Zákon zakazuje 
tzv. vysokoenergetické „junk food“ 
neboli odpadní potraviny ve školních 
automatech. Za ty jsou pokládány ty, 
které neobsahují potřebné živiny a jsou 
příliš energetické, např. plné soli, tuků 
a cukrů.
Ve Španělsku zase veškeré potraviny 
prodávané ve školních bufetech musejí 
splňovat přísná kritéria. Jejich ener-
getický obsah nesmí být větší než 200 
kcal. Maximální obsah tuků nesmí pře-
sáhnout 35 % (nenasycené tuky smějí 
dosáhnou nejvýše 10 %), cukrů musí být 
do 30 %, maximální přípustná hodnota 
soli je 0,5 g. Nabízené potraviny také ne-
smějí obsahovat umělá barviva, kofein 
a jiné stimulanty s výjimkou kakaa.
Zdroj: Uzdravme svůj školní automat

JAk Si S AUTOMATy 
PorAdili Jinde?

ReCePT NA ZDRAVOU SVAČiNKU 
JAbLeČNé MUFFiNy
Doba přípravy: 50 minut, cca 8 košíčků

ingredience: 300 g jablek, 120 g jáhlové 
mouky, 130 g bezlepkových ovesných 
vloček, 10 g psyllia, 150 g mandlového 
mléka, 1 vejce, 50 g medu, 20 g rozinek, 20 g 
vlašských ořechů, 6 g kypřícího prášku,  
1 lžička skořice

Postup: Jablka omyjeme a nakrájíme na menší 
kousky. Do mísy nasypeme jáhlovou mouku, 
ovesné vločky a psyllium. Směs obohatíme 
o mandlové mléko, jedno vejce, nasekané vlaš-
ské ořechy a rozinky. Obsah mísy ještě osladíme 
medem, „ovoníme“ skořicí a pak už všechny 
ingredience důkladně promícháme.
Jakmile nám vznikne jednolité (trochu tekutější) 
těsto, přidáme do něj kypřící prášek, přisype-
me nakrájená jablka a ještě jednou vše řádně 
promícháme. Pak už těstem naplníme papírové 
košíčky, které dáme do trouby a pečeme je 
na 180 °C zhruba pětadvacet minut.

(recept laskavě poskytla Škola zdravého vaření)



www.svetpotravin.cz10

Př
ip

ra
vi

la
 N

aď
a 

H
an

uš
 V

áv
ro

vá
, z

dr
oj

 Č
TK

, f
ot

o 
sh

ut
te

rs
to

ck

Deset zlatých pro 
české víno
Česká vína mají výbornou pověst i v zahrani-
čí a sbírají jedno ocenění za druhým. Potvr-
zuje to i nedávná soutěž ve Slovinsku s ná-
zvem Vino Ljubljana, která má za sebou již 
58 ročníků. Bylo tady představeno 413 vzor-
ků vín z 20 zemí. Z České republiky soutěžilo 
30 vín a 10 z nich získalo ocenění. Nejvýše 
hodnoceno bylo ledové víno Ryzlink rýnský 
2013 z Vinných sklepů Lechovice. Dvě zlaté 
medaile získal Josef Valihrach z Krumvíře 
na Břeclavsku a Vinařství U Kapličky. Velký 
úspěch slavila také vinařství Sonberk, Košut 
a Vinja František Jakubčík z Brumovic.

Nekvalitních potravin 
z dovozu přibývá
Veterináři letos zatím zadrželi přes 120 tun 
potravin z dovozu. Převažovalo maso 
a ryby, dále pak i 20 tun mléčných výrob-
ků a několik set tisíc vajec. Většina potra-
vin byla buď špatně označena, chyběly 
jim řádné dokumenty, nebo nebyl jejich 
dovoz nahlášen. Část potravin veteriná-
ři odstranili, část vrátili do země původu. 
Podle mluvčího Státní veterinární správy 
Petra Pejchala může množství závad a vrá-
cených zásilek stoupat i v důsledku toho, 
že se do ČR ze zahraničí více dostávají lev-
nější, a tudíž méně kvalitní potraviny.

Jágr má v Kanadě  
své pivo
Slavný český hokejista Jaromír Jágr má 
dokonce i svou značku piva. Malý pivovar 
Block Three v kanadské obci St. Jacobs 
v Ontariu chtěl poctít Jaromíra Jágra a po-
jmenoval po něm zlatavý mok. Nese název 
Jaromir Czech Jagr a jedná se o první dis-
tribuovaný ležák v historii tohoto pivovaru. 
Toto pivo bude k dostání čepované, ale 
i v lahvích. Pokud byste ho chtěli ochutnat, 
musíte se ale vydat do Kanady. K dostání 
bude pouze v okolí St. Jacobs.

Nový průvodce 
bio e-shopů
Portál Bio-info.cz připravil pro své ná-
vštěvníky seznam nejlepších e-shopů, 
které jsou zaměřené na všechny služby 
a produkty spojené se zdravým životním 
stylem. Uživatelé tady naleznou e-shopy, 
které se věnují bio potravinám, farmář-
ským bedýnkám, bio kosmetice a bio 
potřebám pro domácnost. V přehledu ne-
chybí ani odkaz na superpotraviny, raw, 
vegan i fair trade potraviny, eko drogerii, 
textil a oblečení. Tento počin má podle 
tvůrců webu usnadnit lidem rozhodování, 
kde hledat právě ten svůj obchod s ohle-
dem na zdraví a také na životní prostředí.

Hygiena provozoven 
je špatná
Výsledky kontrol Státní zemědělské a potra-
vinářské inspekce ukazují, že řada provozo-
vatelů stále nedodržuje hygienické předpisy. 
Od letošního ledna inspektoři museli přede-
vším ze závažného porušení hygienických 
předpisů uzavřít celkem 105 provozoven. 
Nejčastěji to byly provozovny obchodní 
a společného stravování, dvě provozovny 
velkoobchodu a deset drobných výrobců. 
Ve stravovacích zařízeních se nejčastěji za-
nedbává úklid, nebo není vyřešený odvoz 
odpadů. U maloobchodních prodejen zase 
patří k největším problémům výskyt škůdců 
ve skladech i na prodejní ploše.

Polská vejce drtí 
drůbežáře 
České chovatele vepřového převálcovala 
zahraniční konkurence a stejný osud patr-
ně potká i naše drůbežáře. Budou muset 
své chovy nejspíš zavřít. Výrazně levnější 
polská vejce totiž zaplavují především čes-
ké obchodní řetězce. Vajec z Polska v čes-
kých obchodech přibývá, přičemž podle 
ministerstva zemědělství má Česká repub-
lika potenciál být co do zásobování trhu 
naprosto soběstačná. Problém je v tom, že 
polská vejce se dovážejí za 80 haléřů, česká 
jim tak nemohou cenově konkurovat.

ano / ne
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Obliba nakupování potravin on-line stoupá. V zahraničí tvoří dokonce 10 % trhu 
a je jen otázkou, kdy se na toto číslo dostaneme také. Pro spoustu lidí znamená 
dnes takový nákup dovezený až ke dveřím i několikahodinovou úsporu času. 
Pro poskytovatele je on-line prodej zase snížením nákladů za pronájmy prostor. 
Podívejte se do zákulisí toho, kdo nakupuje on-line, i toho, kdo stojí na druhé 
straně pomyslné barikády.

nakupujeme
    bez front 
     i čekání 
  na vozík

zaostřeno

Připravily Jana Tobrmanová Čiháková, Jana Uhlířová, foto shutterstock
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nakupovat on-line je fajn, 
 ale musíte to umět

On-line nakupování mi šetří mnoho času, 
ale i sil. Když si jen vzpomenu, co všechno 
jsem musela podstoupit, než jsem „udělala“ 
nákup na týden pro pětičlennou rodinu, 
jsem ráda, že taková možnost nakupování 
vůbec existuje. Jednak jsem vždycky něco 
zapomněla, protože seznam si nikdy nena-
píšete tak, jak jdou regály za sebou, navíc se 
celou dobu strkáte s ostatními lidmi, naku-

pujete 40 minut, přičemž 10 z toho strávíte 
ve frontě, pokladní vám kliká jednu položku 
za druhou a vy si můžete zamotat ruce, 
abyste si je stihli házet do košíku a pak se 
rvete s taškami k autu, přičemž se mi snad 
nikdy nestalo, že by se mi neutrhlo ucho 
aspoň u jedné z nich. A o tom martyriu, které 
musíte podstoupit, abyste rozměnili drobné 
na vozík, kterému kloktají kolečka tak, že 

s ním bouráte do regálů, snad ani nemluvě. 
A přestože já sama vnímám nakupování 
on-line jako obrovskou výhodu, časovou 
úsporu i klidnou záležitost, přiznávám, že 
za ty dva měsíce pravidelného nákupování 
na Itesco.cz, Kolonial.cz nebo Rohlik.cz 
jsem zjistila, že se ho nejdříve musíte naučit, 
a to samosebou přináší i to, že se sem tam 
trochu spálíte.

Znalost on-line prostředí je klíčová
Pokud nepatříte mezi uživatele PC, on-line 
nakupování potravin či jiného zboží pro 
vás pohodlné nebude. Musíte mít emailo-
vý účet a projít registrací, která může být 
pro neznalce terénu složitá. Uživatel se 
základními zkušenostmi ale nebude mít 
sebemenší problém a zjistí, že nakupování 
potravin přes net přináší opravdu obrovské 
výhody. Od prvního nákupu a registrace si 
vás systém pamatuje a nemusíte vyplňovat 
jméno ani místo doručení – jen se přihlásíte 
a zadáte hodinu, v kolik má nákup přijet.
Samotný nákup si pak vybíráte z domova, 
z autobusu při cestě z práce, o polední pauze 
– kdy potřebujete. Celý systém je uživatelsky 

zaostřeno

na nakupování on-line se zpočátku lidé tvářili dost 
nedůvěřivě. Se vstupem nových provozovatelů, a tedy 
i rostoucím rozšířením této novinky, se názorové hranice 
začínají stírat. Zatímco starší generace stále nepojala důvěru, 
pro zaměstnanou a časově vytíženou generaci je on-line 
nakupování jednou z možností, jak si vůbec nakoupit. Sama 
mám dvě malé děti. nákup s nimi je pro mne vysilující 
i nepohodlný. A když jsem v rámci testování on-line nákupů 
pro Svět potravin zjistila, jak skvělé je jen naklikat si věci 
do košíku a nechat si je přivézt až před dveře, stalo se toto 
nakupování u nás doma pravidelnou záležitostí.

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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velmi jednoduchý. Všechno zboží máte pře-
hledně řazené podle skupin (mléko a mléčné 
výrobky, pečivo, mražené potraviny, dro-
gerie, pro dítě, pro domácího mazlíčka aj.), 
a pokud si nevíte rady, kam zařadit napří-
klad olivy, stačí potravinu, kterou hledáte, 
zadat do fulltextového editoru a z nabídky 
vám vyjede zboží obsahující zadaná klíčová 
slova s možností prokliku.
Já osobně využívám velmi šikovné služby, 
která mi šetří mnoho času. Poslední nákup 
si dávám k uložení do svého účtu. Většinou 
totiž kupuji podobné věci a u seznamu 
jen obměním množství, maximálně něco 
přidám a nákup je pro mne opravdu otázkou 
do 10 minut.

Věčná otázka peníze
Tvrdí se, že potraviny nabízené on-line jsou 
dražší a nákup je nevýhodný. Podle mne 
dost záleží na tom, co kupujete. U mnohých 
produktů jsou ceny tak nějak srovnatelné 
s kamennou prodejnou, někde pocítíte roz-
díly, nicméně v řádech korun. Je to i logické. 
U mnoha e-shopů odpadají náklady na pro-
nájem prodejen, a tak si mohou dovolit 
zákazníkům nabízet zboží za slušnou cenu. 
Dokonce při nakupování virtuální cestou 
nepřijdete ani o tolik oblíbené slevové akce. 

Zboží ve slevě máte buď přímo na home 
page (domovské hlavní stránce), nebo 
ve speciální záložce Akce.
Moje zkušenost je taková, že nakoupím 
za méně peněz už jen proto, že mám přehled 
o tom, kolik můj nákup aktuálně stojí. Vše, 
co totiž přidáte do košíku, se vám automa-

ticky nasčítá. V obchodě jsem častokrát 
sahala po věcech, které jsem nepotřebovala, 
u počítače jdu cíleně za tím, co koupit chci. 
Ale připouštím, že toto je velmi individuální.
A nyní k otázce, která vás určitě hodně 
zajímá – placení. Všechny e-shopy, které 
jsem vyzkoušela a na kterých pravidelně 
nakupuji, nabízejí možnost platby předem 
kartou přes platební bránu, ale i na místě – 
kartou i v hotovosti. Přiznám se, že nejsem 
příznivce plateb předem, a proto si vždy 
zaškrtávám možnost platit až po doručení 
a odkontrolování položek.
Jediné, na co jsem narazila v souvislosti 
s vyššími náklady, je cena dopravy. Pečlivě 

se podívejte, který e-shop kam doručuje. Já 
například vím, že když nakoupím na Rohlik.
cz, mám dopravu zdarma, a to dokonce 
i do vesnice kousek za Prahou. Při nákupu 
u itesco.cz jsem naopak připlácela ke stejně 
velkému nákupu 99 korun. Paradoxem je, že 
když jedu na nákup autem, projedu 70 korun 
v benzínu, nákup na Rohlik.cz mě tak vyjde 
dokonce levněji.

Kvalitu jde ošetřit
Osobně rozumím tomu, že člověk si chce sám 
vybrat zboží, za které platí. Přeci jen některé 
kousky, jako je ovoce, si chcete vyzkoušet 
pohmatem a maso nejspíš, stejně jako já, 

zaostřeno

Největším internetovým obchodem je 
Tesco Potraviny on-line (www.itesco.cz), 
které začalo rozvážet nákupy již v roce 
2012. Dnes zásobuje nejen Prahu 
a střední Čechy, ale i Plzeň, Pardubice, 
Hradec Králové, Brno a okolí. Má vel-
kou logistickou výhodu — jako sklady 
potravin funguje jeho síť obchodů 
a také díky nim může nabízet největší 
šíři sortimentu. Další známým on-line 
projektem je Rohlik.cz, který využívá 
zázemí prodejen Makro, má ale omeze-
nější dostupnost. Dále si zboží můžete 
objednat například od obchodů jako 
Kolonial, Košík, Potraviny domu 
a Z-market a úspěšně fungují i lokální 
projekty jako například Plna taska 
v Českých Budějovicích, MyFood v Brně 
nebo Idena v Ostravě. Objednat si 
v současné době můžete i speciali-
zované zboží — farmářské potraviny 
(nakupzfarmy.cz) nebo zeleninové 
bedýnky (www.bedynky.cz).

Kde nAkouPiT  
ON-LINE?

„Dražší než v obchodě? 
Jak co…”
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berete ze dna chladícího boxu, protože tam 
jsou ukryté balíčky, které vydrží déle.
Když jsem dělala hned svůj první nákup, při-
jelo mi několik balíčků krůtích prsou s kon-
čící trvanlivostí. Zjistila jsem, že ale i toto 
lze vyřešit. Naučila jsem se před potvrzením 
objednávky vpisovat 
poskytovateli poznám-
ku, že chci doručit vždy 
spíš nazelenalé banány 
a maso má mít minimálně týden do konce 
lhůty. Zatím to funguje.
S jakostí ovoce a zeleniny jsem byla nespo-
kojená jen jednou, a tak jsem zboží jedno-
duše vrátila už řidiči a objednala si ještě 
týž den nové kusy, které přijely do hodiny. 
Na reklamaci máte nárok jako u jakéhokoli 
jiného zboží. Jednoduše zaplatíte za zboží, 
které si skutečně chcete přebrat. Navíc 
pokud vracíte něco, za co jste předem zapla-
tili kartou, peníze se vám vrátí na účet.
Doporučit pak mohu jakost ovoce a zeleniny 
z Kolonial.cz a Rohlik.cz, odkud jezdí velmi 
pěkné čerstvé kusy.

Pozor na marketingové tahy!
Každá mince má dvě strany, takže i on-line 
nákupy se potýkají s některými úskalími. 
I poskytovatelé virtuálního obchodu totiž 
mají oblíbené pastičky, do kterých chytají 
peníze zákazníků jako myšky na kus slaniny. 
Obzvlášť u hmotností, objemu a velikosti 
zboží. Vždycky čtěte gramáže a mililitráže. 
Některé produkty vás mohou překvapit svou 
velikostí, kterou z fotky rozhodně nevyčtete. 

S tímto mám opravdu nejednu zkušenost. 
Jednou jsem dostala mini sušená rajčata, 
která lze pořídit v obchodě dvakrát taková 
za stejnou cenu, jednou tortilly, jejichž 
průměr byl dvakrát menší, jindy zase mini 
prostředek na uklízení.

Jenže vytýkat posky-
tovatelům klamání 
spotřebitele nelze. Tyto 
věci kupujete dobro-

volně a proklínat můžete především svou 
nepozornost, protože e-shopy uvádějí sku-
tečně pravdivá data. Navíc se chrání tím, že 
fotky jsou ilustrační.  Myslím ale, že v tomto 
ohledu je co zlepšovat a na neobvyklé veli-
kosti by se dalo výrazněji upozornit.

Když něco chybí...
Nabídka na e-shopu je aktualizovaná. 
Někdy se ale může stát, že zboží si v jeden 
čas dá s vámi do on-line košíku i někdo jiný 
a systém tuto skutečnost zjistí se zpoždě-
ním. Co se kompenzace chybějícího zboží 
týče, jsou mezi e-shopy rozdíly. Zatímco 
Rohlik.cz vám automaticky poníží částku 
o produkty, které vám kurýr nedoručuje 
a ještě vás dopředu informuje emailem 
s omluvou,  itesco.cz vám dá automatic-
ky produkt náhradní, který se cenově co 
nejvíce podobá tomu, který jste objednali 
(např. kuřecí za krůtí prsní řízky). Někomu 
to samozřejmě může vyhovovat. Mně tato 
služba příliš neoslovila a je mi zde sym-
patičtější přístup, kdy vám daný výrobek 
nepřijede a neplatíte za něj.

Balení věcí vás mile překvapí
To, co výrazně ovlivňuje, v jakém stavu při-
jede zboží, je též způsob zabalení. Jako plus 
vnímám vybavenost aut chladicími pulty 
i mrazicím boxem, takže vám přijíždějí napří-
klad mražené krokety domů v daleko lepším 
stavu, než v jakém si je přivezete sami. Palec 
nahoru dávám i za logické utřídění nákupu. 
Chlazené věci mám vždy při sobě, ovoce 
a zeleninu také a zvlášť je i maso. Pokud si 
kupujete produkt, který by mohl vytéct, je 
opatřený zvláštním obalem.
Na některých e-shopech se mi líbí ještě 
jeden fakt, a to, že smýšlejí ekologicky. 
Příklon k ekologii asi nejvíce prezentuje Ko-
lonial, který rozváží auty na zemní plyn, po-
užívá recyklovatelné krabice a rozložitelné 
tašky z kukuřičného škrobu. Rohlik.cz využí-
vá recyklovatelné papírové tašky a i těmi se 
snaží šetřit. Výtku mám v tomto ohledu jen 
k iTescu, kde je vše sice zabaleno hygienicky, 
ale v nadměrném množství igelitů.

Praktické tipy pro pravidelné uživatele
Jak už jsem uvedla, nakupování on-line, je 
prima, ale musíte v něm trochu umět chodit. 
Například je dobré si také pamatovat, že 
největší ruch nastává ve skladech on-line 
obchodů pravidelně v pátek. Pokud trváte 
na rychlém doručení například do obvyklých 
dvou hodin, raději si zvolte jiné dny (nejrych-
leji nakoupíte většinou od pondělí do středy 
odpoledne). U e-shopů vám poskytovatel 
služby samozřejmě vynahradí případný 
časový skluz slevou na další nákup nebo kre-
dity. Proč se ale riziku zbytečně vystavovat? 
Nikdy se mi moc nevyplatilo volit příplatek 
za doručení expres. Za službu zaplatíte 
od cca 50 do 100 korun a nákup přijede ma-
ximálně o půlhodinky dříve, což mi osobně 
už nepřijde rozhodující.
A chcete další tip, jak nakoupit co nejvýhod-
něji? Podívejte se na Atoto.cz. Je prvním 
srovnávačem cen potravin a drogerie mezi 
on-line supermarkety. Jeho cílem je usnadnit 
nákupy a přitom šetřit. Uživatelé v jakémkoli 
okamžiku nákupu vidí, o kolik se liší celková 
cena u jednotlivých internetových super-
marketů. Informace se denně aktualizují, 
zákazníci tedy mají přístup i ke všem akčním 
nabídkám. Atoto.cz není spojen s žádným 
on-line supermarketem ani výrobcem a zboží 
porovnává nezávisle tak, aby bylo co možná 
nejvýhodnější pro zákazníka. 

Domníváte-li se, že při reklamaci mu-
síte vždy dostat nazpět své peníze, tak 
buďte připraveni na to, že tomu tak 
být nemusí.
„V případě odstoupení od kupní 
smlouvy se při nákupu on-line potravin 
může stát, že namísto peněz vám jako 
kompenzace bude nabídnuta například 
sleva na další nákup. Při nákupu spo-
třebního zboží platí právo odstoupení 
do 14 dnů, pouze u potravin podléha-
jících rychlé zkáze, například u mléč-
ných výrobků, je výjimka z možnosti 
odstoupit od kupní smlouvy. Konkrétní 
podmínky a možnosti budou ale zcela 
jistě stanoveny a uvedeny v Obchodních 
podmínkách prodávajícího. Tam mů-
žete najít i nabídku slevy nebo jiného 
nákupu v té ceně, ale není to povinností 
prodávajícího, ale pouze projev jeho 
dobré vůle,“ říká k tomu Gerta Maza-
lová, předsedkyně SOS – Asociace, z.s. 
Podle ní však on-line obchodníci dbají 
na dobrou pověst, a tak i když k rekla-
maci dojde, v drtivé většině se vyřeší 
ke spokojenosti zákazníka.

O NáROK nA reklAmAci 
NEPŘIJdETE, formA 
komPenZAce JE VŠAK 
NA PROdEJCI

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

„Sledovat objem a hmot-
nost zboží se vyplatí”
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Byli jste po společnosti KBJ Velkoobchody 
druzí, kteří vstoupili na trh se službou 
tohoto druhu a dnes máte většinový podíl 
zákazníků. Kolik procent populace nyní 
využívá nakupování touto cestou?
Z květnového průzkumu společnosti KPMG 
vyplývá, že v některém z on-line super-
marketů někdy nakoupilo 19 % Čechů. 
Pravidelně tak ale nakupují zatím jen dvě 
procenta českých zákazníků. Zájem o tuto 

službu však každoročně roste, pomáhá 
k tomu i větší povědomí o této službě 
a rozšiřující se pokrytí. Služba Tesco Potra-
viny on-line je nyní dostupná 4 milionům 
Čechům v 7 krajích ČR.

Kdybyste měl definovat zákazníka, který 
nakupuje on-line, potvrzuje se, že je to 
spíše mladší a pracovně vytížená skupina 
žen a mužů?
Převažují ženy (80 %), ve věku 25 – 45 let, 
nejčastěji se jedná o matky na mateřské.

Lze vytipovat, o jaký sortiment mají 
zákazníci využívající službu on-line na-
kupování největší zájem? Nabízí se, že to 
budou položky s vyšší hmotností.
Ano, máte pravdu. Nejčastěji se jedná o vel-
koobjemové položky (mléko, nealko nápoje, 
prací prášky a aviváže, plenky, mouku, 
krmivo pro zvířata), ale rovněž čerstvé 
potraviny (mléčné výrobky, ovoce a zele-
ninu). Průměrná váha nákupu je necelých 
37 kilogramů a čítá desítky položek.

Pro mnoho starších lidí jsou on-line 
nákupy nedostupné, protože se neřadí 
mezi PC uživatele. Nepřemýšlíte na-
příklad o tom, že byste zavedli něco 
ve smyslu telefonických objednávek?
Věkově starší zákazník má pro nás velký 
potenciál, řada z nich patří mezi aktivní 
uživatele počítačů a nemají sebemenší pro-
blém si objednávku vyřídit. Máme ale i část 
zákazníků, kteří objednávají zboží pro svoje 
rodiče nebo prarodiče. Často využívají stejný 
nákupní seznam, který už mají na strán-
kách uložený.

Jak vůbec vypadá zákulisí poskytova-
tele on-line nakupování potravin? Kolik 
taková služba zaměstná lidí?
Celkem se jedná o 500 lidí včetně řidičů, pic-
kerů (zaměstnanec, který připravuje zboží) 
a manažerů.

Mají pickeři rozděleny jednotlivé polož-
ky v objednávce dle sortimentu, takže 
v konečném důsledku pracuje na jedné 
objednávce více lidí najednou, nebo má 
jeden picker odpovědnost za dokončení 
jedné objednávky napříč celým sortimen-
tem. Co je efektivnější a proč?
Celý proces přípravy zboží pro naše zákaz-
níky je zaměřený na kvalitu pro zákazníka 
a efektivitu. Pickeři tak kompletují až šest 
objednávek najednou.

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto Tesco Stores ČR

Druhá strana „barikády“
nakupování on-line u nás v posledních letech zaznamenává 
boom. Zájem ze strany kupujících sílí. co se ale děje na dru-
hé straně ve chvíli, kdy u počítače potvrdíte svou objednáv-
ku? nejen o tom jsme si povídali s panem Petrem koubkem, 
managerem e-commerce společnosti Tesco.
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Kolik položek dokáže během 60 minut 
piker odbavit? 
Do hodiny je picker schopen připravit až 
200 položek. Zákaznický nákup se následně 
kompletuje v zázemí.

Mají vaši zaměstnanci nějaký limit, za jak 
dlouho musí objednávku vyřídit? 
Pro nás je důležitá kvalita a efektivita při 
výběru zboží. Samotný výběr neprobíhá 
po zákaznících, ale po druzích zboží. Záleží 
tedy i na druhu zboží, které zrovna zaměst-
nanec vybírá. Dalším faktorem je teplotní 
řetězec jednotlivých potravin, jeho dodržení 
je pro nás zcela klíčové.

V kolik vůbec začíná směna on-line per-
sonálu, abyste mohli od časných ranních 
hodin nabízet službu nakupování on-line?
První zákazníci dostávají své zboží v osm 
hodin ráno, samotná směna na obchodě tak 
začíná o půl šesté ráno právě proto, abychom 
stihli připravit zboží pro první zákazníky.

Myslíte, že je to náročnější práce než ta 
v kamenné prodejně?
Práce lidí, kteří chystají nákup (pickerů), 
je jiná v tom, že oni jsou ruce a oči našich 
zákazníků, vybírají zboží, které by si vybral 
i zákazník – nejkrásnější a nejkvalitnější 
s nejdelší dobou trvanlivosti. Není to tedy 
jen práce se zbožím, ale jsou prodlouženou 
rukou zákazníka a to v řadě ohledů. Trénink 
a specifičnost tohoto nakupování spolu
se skvělým zákaznickým servisem klade 
na zaměstnance zvýšené nároky.

Spokojenost zákazníků je dána kvalitou 
a dobře odvedenou prací vašich za-
městnanců. Podle čeho vůbec přijímáte 
nové lidi?
V tomto případě je třeba se dívat zvlášť 

na řidiče našich dodávek a zvlášť na pickery. 
V případě řidičů je pro nás klíčový zákaz-
nický servis a schopnost komunikovat se 
zákazníkem. Projdou vstupním školením, 
ale i v průběhu jsou stále školeni ke zlepšo-
vání a zdokonalování zákaznického servisu. 
Ze strany zákazníků máme velmi pozitivní 
zpětnou vazbu na zákaznický servis našich 
řidičů. V případě pickerů je to chuť praco-
vat a schopnost vcítit se do potřeb našich 
zákazníků a být jejich rukama a očima při 
výběru zboží.

Když vezmeme v úvahu negativní zku-
šenost (pozdní doručení, špatnou jakost 
produktu, špatné naladění personálu) 
a současně se jedná o nového zákazníka, 
jak jej přesvědčíte k dalšímu nákupu?
Ze strany zákazníků máme velmi pozitivní 
zpětnou vazbu na zákaznický servis našich 
řidičů. Naši řidiči procházejí velmi kom-
plexním tréninkem, a to jak na začátku, tak 
v průběhu své práce. Navíc každý měsíc 
dostávají pravidelné hodnocení. Platí to 
i v případě pickerů, kteří jsou stejně jako 
řidiči v průběhu celého roku pravidelně 
školeni a hodnoceni. V případě, že by došlo 
k nějakému nedopatření, řešíme je vždy 
individuálně s ohledem k všem daným 
skutečnostem.

Podle mě musí být pro prodavače složité 
trefit se do „vkusu“ zákazníka napří-
klad u zralosti ovoce a zeleniny. Může si 
sám zákazník říct, jak mají tyto kousky 
vypadat, nebo musí podstoupit, řekněme, 
určité riziko a respektovat výběr cizího 
člověka?
Vybíráme dle nejlepších dostupných mož-
ností. V případě, že zákazník není s vybra-
ným zbožím spokojen, může ho odmítnout 
a nemusí ho převzít.

Existují nějaké obecné standardy pro 
výběr zboží? Jak například řešíte požada-
vek na dobu spotřeby u mlékárenského 
nebo masného sortimentu?
Vždy se vybírá zboží s nejdelší dobou trvan-
livosti, které je na prodejně dostupné. Navíc 
jsou pracovníci průběžně proškolováni 
na správný výběr zboží – zralost, velikost, 
barva apod.

Jak potom řešíte situaci, kdy vám zákaz-
ník odmítne polovinu nákupu, protože 
není podle jeho představ?
Zboží vybíráme tak, abychom uspokojili 
přání a potřeby našich zákazníka. Ale zákaz-
ník má vždy konečné slovo v tom, zda zboží 
převezme či nikoliv.

Stávají se tyto případy často?
Jedná se o jednotky promile.

Co vám zákazníci vůbec nejčastěji reklamují?
Vždy se snažíme zákazníkovi doručit všechny 
položky v jeho nákupu. V případě, že některá 
položka není v daný okamžik dostupná 
na obchodě, vybíráme náhradní. Právě část 
těchto alternativních položek se nám vrací.

Když už zmiňujete náhradní produkt, 
obecně zaznamenávám spíše negativní 
názory na toto zboží. Podle čeho personál 
náhradní produkt vybírá?
Naši zaměstnanci jsou speciálně trénovaní, 
aby byli schopni vybrat vhodné alternativy. 
Zohledňují také zbylou část nákupu, aby 
vybraná alternativní položka odpovída-
la celému nákupu i co se týká cenového 
rozpětí. 

Na některých e-shopech jsem si všimla, že 
u vybraných produktů velikost neodpo-
vídá těm, na které jsme zvyklí z kamenné 
prodejny. Najde zákazník takové produk-
ty i u vás?
Nabídka našich produktů je zcela trans-
parentní, protože zboží vybíráme přímo 
v našich obchodech. Zákazník tak přesně ví, 
co dostane.

Když zhodnotíte sebe a své konkurenty 
(Rohlik.cz, Kolonial.cz a Potravinydomu.
cz). V čem máte unikátní sales model?
Náš prodejní model je unikátní v tom, že 
zboží je vybíráno přímo v našich kamenných 
prodejnách, tím eliminujeme nejrůznější 
mezisklady, navíc zachováváme teplotní 
řetězec během celé doby přepravy. Zákaz-
níci tak znají zboží z našich kamenných 
prodejen. Máme nejširší nabídku produktů, 
v současnosti čítá zhruba 22 000 produktů 
a největší pokrytí na českém trhu. Služba 
je dostupná 4 milionům zákazníků v sedmi 
krajích ČR. 
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Příkrmy od výrobců podléhají přísným 
normám, které jsou dány vyhláškami Minis-
terstva zdravotnictví a předpisy Evropského 
společenství. Kontrolovány jsou obsahy 
látek, jako jsou například sodík, dusičnany, 
olovo či rtuť. 
Všeobecně do dětského jídla, ať už kupova-
ného či doma připraveného, by neměla být 
přidávána sůl, cukr a obiloviny s obsahem 
lepku. „Zaměřit by se rodič tedy měl zejmé-
na u kupovaných příkrmů nejen na toto, ale 
také na informaci, zda kupovaný příkrm ne-
obsahuje stopy nebo přídavek ryb, ty by se 
tam neměly vyskytovat vůbec,“ říká k tomu 
výživová poradkyně Štěpánka Štěpánová.

domácí je domácí, ale…
Když pomineme fakt, že vařením příkr-
mů pro děťátko docela dost ušetříte, to 

i po odečtení nákladů na energie, tak dalším 
důležitým kladem je, že víte, co do doma 
připravovaného jídla pro kojence či batole 
dáváte. Na druhou stranu, jak poznamenává 
i výživářka Štěpánka Štěpánová, těžko si 
rodič v domácích podmínkách zjistí obsah 
dusičnanů. I když přesný obsah nikdy doma 
nezjistíte (což ovšem nemusí znamenat, že je 
nutně vysoký), je podle ní nejlepší připravo-
vat dětský pokrm z bio surovin. Ty by také 
rozhodně neměly být nahnilé, s plísněmi ani 
potlučené. Dalším plusem doma připrave-
ných příkrmů je jejich pestřejší složení i chuť. 
Kupované mohou být sice chuťově výraz-
nější, ale dá se říct, že chutnají stále stejně. 
Velkou výhodou domácích je i vyšší obsah 
vitaminů, pokud je tedy připravujete pře-
vážně z čerstvých surovin. Na druhou stranu 
je příprava pokrmů časově náročnější, a to 

i v případě, že je zamrazujete. U domácích 
příkrmů musíte také dávat pozor, aby byly 
důkladně očištěné a tepelně upravené. Jinak 
by se mohlo stát, že u vašeho děťátka vyvolá 
taková nedostatečně čistá a upravená strava 
s největší pravděpodobností průjem.

Jídlo jako z konzervy?
Rozhodnete-li se pro svého drobečka volit 
variantu kupovaných příkrmů, pak se může 
stát, že výrazná chuť způsobí, že později od-
mítne domácí stravu. „Matějovi jsem stravu 
kupovala. Už od jeho půl roku jsem byla pra-
covně vytížená a nezbýval mi čas na vaření. 
Jednou dvakrát jsem to zkusila, ale Matěj  
už byl zvyklý na kupované příkrmy a domácí 
nechtěl,“ říká maminka Lenka. Ale zkuše-
nost může být i opačná. Děťátko odmítne 
kupovaný příkrm a bude vyžadovat jen 

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock, výživové hodnoty Štěpánka Štěpánová NATURHOUSE

Příkrmy pro děti. 
Jsou lepší z konzervy, nebo domácí?

Všechno má své výhody a zápory. 
Tak je to i s příkrmy pro miminka. 
Jsou maminky, které nedají 
na takzvané skleničky dopustit, 
jiné zase svým 
drobečkům vaří. 
A některé to mají 
půl na půl. Je ale 
možné říct, že jedna 
nebo druhá varianta 
je lepší? Pokusili 
jsme se najít 
odpověď.
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ten doma uvařený. Výhodou kupovaných 
je bezesporu to, že jsou vždy po ruce a díky 
přísným kontrolám se nemusíte obávat 
zdravotní závadnosti výrobku. Vyhnete se 
i kontaminaci, protože lahvička s příkrmem 
je sterilovaná. To ovšem na úkor vitami-
nů. Také například nikdy nezjistíte, pokud 
příkrm obsahuje maso, z jaké části zvířete 
je, dále budete jen tušit, co vlastně uvede-
né složky na obalu znamenají. Příkladem 
záhadné suroviny může být třeba pšeničný 
bezlepkový škrob. Také se při vaření vyhnete 
někdy podivným kombinacím, například jen 
těžko budete dávat do boloňských špaget 
rýži. Snad většina z vás bude souhlasit, když 
řekneme, že příkrmy z takzvané skleničky, 
jak se často kupované dětské výživě říká, by 
se daly přirovnat ke konzervám. A na takové 
stravě snad není dlouhodobě ani žádný 
dospělý člověk.

Jak na vaření příkrmů
Vařit příkrmy není nic složitého. Z vlastní 
zkušenosti vím, že není třeba žádného 
velkého kuchařského umu a ani čas strávený 
u plotny není podle mě nijak závratný. 
Příkrmy je ideální vařit na páře. Ušetříte čas 
a ještě se v surovinách uchová co nejvíce 
vitaminů. První zeleninové příkrmy by děti 
měly dostat v šesti měsících, to právě kvůli 
dusičnanům, které by mladšímu děťátku 
mohly ublížit. Takzvané první lžičky začínají 
mrkví, následuje brokolice, pak se přidává 

brambor a další zelenina, 
nakonec maso. Z ovoce 

je ideální banán, 
jablko či hruška. 

Pozor na jahody. 
Po roce věku 
dítěte už můžete 

postupně přidávat 
nové suroviny a vařit 

pestřeji.  

SLOžENÍ A VÝžIVOVÉ HOdNOTy PŘÍKRMŮ 
kuPoVAný VerSuS domA PřiPrAVený

Kuřecí s bramborem a zeleninou
Kupovaný (od firmy Hami 200 g)

Složení: bramborové pyré 63 g (voda, 
sušené bramborové vločky), mrkev, voda, 
kuřecí maso 20 g, hrášek, rostlinný olej 
(řepkový), rajčatový protlak, bramborový 
škrob, citronový koncentrát

Výživové hodnoty: 
Energetická hodnota 78 kcal
Tuky 3,3 g
Z toho nasycené mastné kyseliny 0,4 g
Sacharidy 9 g
Z toho cukry 2,6 g
Sůl 0,1 g
Vitamin C 0 mg
Bílkoviny 3,2 g

domácí (230 g)

Složení: syrové brambory 60 g, mrkev 
50 g, brokolice 50 g, hrášek mražený 20 g, 
kuřecí maso 50 g, řepkový olej 1/2 polév-
kové lžíce 

Výživové hodnoty:
Energetická hodnota 203,8 kcal
Tuky 6,7 g
Sacharidy 21,1 g 
Sůl 0,2 g
Bílkoviny 15,8 g
Vitamin C 40 mg

Přesnídávka s hruškami
Kupovaný (od firmy Hami 200 g)

Složení: jablečná dřeň 80 g, voda, hruš-
ková dřeň 40 g, cukr, fruktózový sirup 
(fruktóza, dextróza, maltóza), zahušťo-
vadlo: kukuřičný modifikovaný škrob, 
regulátor kyselosti: kyselina citronová, 
antioxidant: kyselina askorbová

Výživové hodnoty: 
Energetická hodnota 74 kcal
Tuky 0,1 g
Z toho nasycené mastné kyseliny 0 g
Sacharidy 18,1 g
Z toho cukry 14,6 g
Sůl 0 g
Vitamin C 10 mg
Bílkoviny 0,1 g

domácí (120 g)

Složení: jablko 50 g, hruška 50 g, trocha 
vody 
 
 
 

Výživové hodnoty:
Energetická hodnota 64,5 kcal
Tuky 0 g
Sacharidy 15,2 g 
Sůl 0 g
Bílkoviny 0 g
Vitamin C 5,5 mg

Rizoto s kuřetem
Kupovaný (od firmy Hami 250 g)

Složení: voda, mrkev 50 g, rýže 25 g, 
kuřecí maso 25 g, hrášek 20 g, rajčata 18 g, 
sušená naťová petržel, citronový koncen-
trát

Výživové hodnoty: 
Energetická hodnota 67 kcal
Tuky 0,8 g
Z toho nasycené mastné kyseliny 0,1 g
Sacharidy 11,5 g
Z toho cukry 2,2 g
Sůl 3,5 g
Vitamin C 0,1 mg

domácí (210 g)

Složení: mrkev 30 g, vařená rýže 60 g, 
kuřecí maso 50 g, hrášek 20 g, petrželová 
nať, loupané rajče 50 g 
 

Výživové hodnoty:
Energetická hodnota 167,6 kcal
Tuky 0,6 g
Sacharidy 23,5 g 
Sůl 0,2 g
Bílkoviny 15,1 g
Vitamin C 15 mg
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Ministerstvo zemědělství mapuje místa 
prodeje, kde zákazníci bio nakupují. V pro-
dejnách zdravé výživy a biopotravin utratili 
zákazníci za tyto výrobky 500 milionů korun 
(24,8 % podíl na trhu). Trvale roste podíl 
přímého prodeje jak ze dvora, tak od výrob-
ců a distributorů (10 %). Ne každý však má 
v dosahu vhodného farmáře, který by mu byl 
schopen pravidelně zajistit pestrou nabídku 
biopotravin v prověřené kvalitě. Místem, 
kde zákazník pohodlně nakoupí širokou 
paletu biopotravin za příznivou cenu, tak 
i nadále zůstávají maloobchodní řetězce. 
Zde lidé stále nakupují nejvíce biopotravin 
(za 825 milionů korun), což činí 40,9 % podíl 
na trhu. Také supermarkety BILLA biopotra-
vinám přikládají důležitou roli: „Společnost 
BILLA se chová odpovědně a s tím přirozeně 
souvisí také obsáhlá nabídka biopotravin, 
které tvoří důležitou část našeho sortimen-
tu. Lidé si uvědomují, že upřednostněním 

bioproduktů přispívají k pozitivním změnám 
ve společnosti a k ochraně prostředí, 
ve kterém žijí,“ přibližuje filosofii BILLY její 
generální ředitel Jaroslaw Szczypka.

Kontrolovaná kvalita biosortimentu
Kvalita, domácí původ a odpovědný přístup 
k pěstování a výrobě potravin. To jsou 
biopotraviny pod značkou Naše bio, které 
zákazníci naleznou výhradně v prodejnách 
BILLA. Všechny potraviny pod značkou 
Naše bio pocházejí od certifikovaných 
dodavatelů, kteří musejí splňovat, jako 
všichni ostatní výrobci privátních značek 
BILLA, požadavky certifikace potravinář-
ského standardu IFS. Dále musí být všichni 
výrobci zaregistrováni u Ministerstva země-
dělství a procházet ročními kontrolami ze 
strany certifikačních organizací (např. KEZ 
nebo BIOKONT). 

U rostlinných produktů si BILLA nechává 
předkládat rozbory půdy na těžké kovy 
a pesticidy. BILLA má u bia nastavený 
limit o jeden řád přísnější než pro běžnou 
produkci. Audit se dotýká dokonce i čisticích 
prostředků, které jsou používány ve výrobě 
a ve skladovacích prostorech Naše bio 
výrobků. Sledují se možné složky na bázi 
kontaminantů (např. pesticidy). 

Bio není drahé
Rozmachu bio jistě pomáhá i jeho větší 
cenová dostupnost. Právě díky privátní 
značce totiž společnost BILLA dokáže nabíd-
nout vysokou kvalitu bio produktu za pří-
znivou cenu pro většinového zákazníka. 
A tak se bio stále jistěji zabydluje v českých 
domácnostech.

Biopotraviny pod značkou Naše bio jsou 
k dostání ve všech základních kategori-
ích. Největší podíl má čerstvý sortiment, 
tzn. mléčné, ovoce a zelenina, maso nebo 
vejce. Zákazníci BILLY nejčastěji nakupují 
čerstvé mléko, jogurty, vejce, citrony či 
sirupy – sladidla.  Mezi novinky posledních 
měsíců v řadě Naše bio patří např. tempeh, 
farmářský jogurt zrající v kelímku, vanilkový 
cukr s pravou vanilkou a třtinovým cukrem, 
kakao, krekry s chia semínky, tvarohový 
dezert či biopečivo.

Vysokou kvalitu potravin pod značkou Naše 
bio oceňují i nezávislé spotřebitelské testy 
a programy. Naše bio jogurt jablko se skořicí 
a Naše bio sirup z Agáve se pyšní oceněním 
Volba spotřebitelů 2015. Mezi další oceněné 
patří např. Naše bio zelený čaj, který zvítě-
zil v dTestu. 

Spotřeba biopotravin stále roste. Průměrný němec 
ročně za potraviny v bio kvalitě utratí 2 511 kč, rakušan 
3 429 kč, dán 4 401 kč a Švýcar dokonce 5 670 kč. 
V Česku se průměrná útrata pohybuje kolem 200 kč 
na obyvatele za rok. V porovnání se západní evropou 
to stále nejsou nijak ohromující čísla, avšak vezmeme-
li v potaz, že v roce 2005 byla průměrná roční útrata 
pouhých 27 kč, můžeme mluvit o výrazném trendu 
posledních let.

biopotraviny jsou trendy
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Není to tak dávno, co pár kořenů řepy 
v sladkokyselém nálevu měsíčně odškrt-
lo dostatek vitaminů ve spotřebním koši 
průměrné školní jídelny. Dnes ji má na svém 
menu i vyhlášený kuchař nejlepší restau-
race v Čechách. O to víc úsměvný je fakt, 
že jídelny řepu využívaly jako levný zeleni-
nový zdroj a dnes si za předkrm z červené 
řepy připlatíte.

Není ojedinělé, že takové carpaccio vás 
přijde i na sto sedmdesát korun. A pořád je 
to jedna a ta samá řepa, jejíž celý kilogram 
pořídíte zhruba za sedm korun. V tomto 
ohledu je to jednoznačná vítězka. Vzhle-
dem k tomu, že na jednu takovou porci se 
použije řepa v hodnotě kolem dvou korun, 
je na jídle zisk převyšující vstupní nákla-
dy více než šest tisíc procent. Nejdražší 

na celém pokrmu jsou pak ingredience, 
které mají řepu ochutit, tedy olivový 
olej, balzamico, piniové oříšky a podklad 
z rukoly.

Kouzelnická hůlka v kuchyni
Další medaile řepě připadají i za to, kolik 
toho nabídne svému strávníkovi. S ledovým 
klidem vás můžeme upozornit, že to, na čem 
mnozí vyrostli, je z toho to nejhorší. Když 
začneme od toho nejjednoduššího, čím se 
obvykle v kuchyni začíná, zhruba za devate-
náct korun můžete uvařit skvělou polévku 
pro pětičlennou rodinu. Připravuje se ze 
strouhané řepy, kterou orestujete na cibulo-
vém základu, zalijete vývarem, necháte po-
vařit, rozmixujete a přidáte čerstvé bylinky 
nebo bylinkové „gervais“. 
Chuťově vás ale mile překvapí i na toastu. 
Během dvaceti minut máte skvělou poma-
zánku. Stačí ji utřít s ricottou, bylinkami, oli-
vovým olejem a posekanými oříšky. Pokud 
ji povaříte v bílém víně a vývaru doměkka, 
nakrájíte na tenoulinké plátky a zakápnete 
olejem, připravíte skvělé nejen vegetari-

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

řepa nabíjí 
 moderní kuchyni

Také pamatujete ty tmavě růžové rozbředlé kostičky neidenti-
fikovatelné chuti, které vám vždycky obarvily část šunkofleků? 
onoho času řepa hojně suplovala zeleninový podíl klasických 
„závodních“ jídel. někteří na to mají dokonce tak živé vzpo-
mínky, že řepa má doteď přísný zákaz vstupu do jejich jídelníč-
ku. Jenže chyba! řepa od své původní chuti nejen ušla velký 
kus cesty a zakotvila na pomyslném olympu vysoké gastro-
nomie, ale byly u ní prokázány léčivé účinky na lidský organis-
mus, kterým se jen tak něco nevyrovná. Vedle toho drží první 
příčky i například za obsah antioxidantů.
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ánské carpaccio. S kozím sýrem chutná 
také fantasticky.
Naprosto bezkonkurenčně vám také nahradí 
brambor ke steaku. Stačí, když ji oloupa-
nou rozkrojíte „vejpůl“, mezi půlky vložíte 
bylinkové máslo nebo ji zalijete lžičkou 
oleje, ve kterém jste utřeli česnek. Podá-
vat ji můžete pečenou a ochucenou také 
v každém zeleninovém salátu, upéct si z ní 
můžete řepný koláč, svaříte-li ji s cukrem, 
máte skvělou marmeládu k masu nebo 
sýrům a koneckonců ani takové smažené 
řepné chipsy nejsou 
rozhodně k zaho-
zení. I když tady lze 
předpokládat, že se její 
zdravotní přínos v oleji utopí. A lámat hůl 
není třeba ani nad „klasickou“ nakládanou 
řepu. Najdou se totiž značky, které nabízejí 
kousky řepy příjemné konzistence s překva-
pivě vyváženým sladko-kyselým nálevem.

Pumpa pro zdraví
To nejlepší u červené řepy je odjakživa 
obsah cenných látek. Ne nadarmo se pou-
žívá spojení „zdravý jako řípa“. První příčky 
řepě bezpochyby patří také za poměr množ-
ství, které je potřeba sníst, a užitečných 
látek, které se pak dostanou do vašeho těla.
Patří mezi ně hlavně kyselina listová. Ex-
trakty z řepy se zpracovávají do tablet. Jsou 
obsažené v mnoha doplňcích stravy, které 
dokážou nejen podpořit imunitu, ale také 
pomoci například při krvetvorbě. Kromě 
toho, že je vhodné zvýšit obsah řepy v jídel-
níčku v těhotenství, je též doporučována 
lidem s nedostatkem železa a při poruchách 
krvetvorby. Co řepu řadí na špici, je fakt, že 
když chudokrevnému pacientovi podáte 
hovězí maso a řepu, tedy zhruba stejně 
bohatá jídla na železo, z řepy je příjem pro 
tělo až několikanásobně vyšší. Toto je způ-
sobeno obsahem katalyzátorů, díky kterým 
se železo snadno vstřebává. Tím, že má řepa 
vysoký obsah draslíku, je vhodnou potravi-

nou pro lidi s poruchou srdečního rytmu.
Málokdo ví, že červená řepa je vysoce zása-
ditá, tím dokáže potlačovat viry a bakterie. 
Určitě se ji tedy vyplatí zařadit právě teď, kdy 
vstupujeme do rizikového období, které je 
každoročně pověstné chřipkovou vlnou. 

Chemoterapie červenou řepou
Mezi onkologickými pacienty a lékařskou 
populací je znám už i pojem chemoterapie 
červenou řepou. Přestože se jedná o velmi 
alternativní způsob a západní medicína 

popírá uzdravení 
jakýmkoli jídlem, řepa 
se obecně doporučuje 
ve zvýšeném množství 

a ke každodenní konzumaci pacientům 
s léčbou zhoubných nádorů. Maďarský 
vědec Dr. Alexander Ferenczi a jeho příznivci 
jsou přesvědčeni, že červená řepa má v sobě 
tak silné látky, že její konzumace může vést 
k uzdravení. Jako důkaz nashromáždili řadu 
pacientů, u kterých došlo k remisi pouze 
po dietě založené na podávání červené řepy. 
Odpovědí, proč má léčba touto potravinou 
dobré výsledky, je podle Dr. S. Schmidta 
obsah rubidia a césia, tedy látek, jejichž 
soli využívá medicína při léčbě rakoviny už 
několik let. Při pokusech bylo dokázáno, že 
laboratorním myším, kterým se podávala 
sloučenina těchto látek, ustupoval počet 
rakovinných buněk.

Těžké kovy? S lehkostí
Červená řepa také zbavuje mozek jedovatých 
kovů, třeba hliníku. Patří rovněž mezi nejlepší 
antioxidanty. Zatímco v jedné mrkvi je index 
antioxidantů na 100 g spočítán asi na tři 
sta jednotek, v červené řepě musíte tuto 
hodnotu osmkrát vynásobit. Na antioxidan-
tech obsažených v řepě je též hodnotné, že 
se dobře vstřebávají při trávení. Červená řepa 
je také dost často doporučována v období 
čistících procedur těla, které bývá vhodné 
zavést dvakrát do roka, či před nastartováním 

procesu redukce váhy, kdy se má tělo správně 
zbavit toxinů, aby se zrychlil metabolismus 
a spalování tuků. Proto se doporučuje pít 
denně ráno nalačno po dobu minimálně 
jednoho týdně 150 ml čisté šťávy z řepy. Je 
možné do ní přidat i šťávu z poloviny citronu, 
který navíc podpoří správnou činnost jater.

Ne(zničitelná)!
Co řepu také řadí mezi top potraviny, je 
její stálost. Jak jistě víte, jakákoli strava je 
přirozeně nejprospěšnější v syrovém stavu. 
To, že úprava teplem část látek deformuje 
nebo oslabuje, není asi žádná novinka.  Řepa 
ale patří mezi ojedinělé kousky, kde to tak 
úplně nevadí. Jednak jsou některé látky va-
řením nezničitelné a navíc těch, které se dají 
tepelnou úpravou znehodnotit, má tolik, že 
je kolikrát nezískáme z jiných druhů zeleniny 
v syrovém stavu. Pokud chceme zachovat 
její téměř stoprocentní hodnoty, doporučuje 
se vařit ji více než hodinu v osolené vodě. 
Pak vzniká ve vodě iontová rovnováha, která 
způsobuje minimální ztráty na minerál-
ních látkách.

Jídlo bohů
Zatímco brokolice, květák nebo třeba 
kedlubny jsou záležitostí přelomu 18. a 19. 
století, řepa oslovila už starověk. Zmínky 
o jejím využití najdeme v tehdejší Babylo-
nii. Bohyně Afrodité zpracovávala oddenky 
i plody. Odvar byl pak určen jako obětina 
bohu Apollónovi.
Oblíbená byla ale řepa i v kuchyni. To, jak 
ji připravit, je totiž zapsáno už v antické 
kuchařce Apicius, kde jsou popsány recepty 
na saláty i vývary. Zajímavý je pak fakt, 
že historicky rozhodně nešlo o jídlo pro 
dobytek či chudinu, ale pro „smetánku“ 
starého Říma.  

„Řepa tělu dodá více 
železa než hovězí maso“
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Elektronické tržby se v průběhu několika 
příštích měsíců dotknou všech podnikatelů, 
kteří přijímají za své zboží či služby platby 
v hotovosti, kartou nebo jiným podob-

ným způsobem. V praxi podnikatel, který 
od zákazníka obdrží platbu, odešle přes své 
zařízení údaje do systému finanční správy, 
ten mu přidělí unikátní kód, který se vytisk-

ne na účtenku. Oproti původním návrhům 
není v zákoně zakotvena povinnost zákazní-
ka účtenku převzít, a je tedy na rozhodnutí 
jednotlivce, zda ji bude požadovat, či nikoli. 
Příští rok se počítá se začátkem účtenkové 
loterie, která by zákazníky pozitivně motivo-
vala, aby od obchodníků vystavení dokladů 
vyžadovali. Konkrétní podobu účtenek 
zákon neupravuje, bude možné je vystavit 
v tištěné podobě či elektronicky.

Nevysoké náklady
Pokud by podnikatel měl s připojením 
do systému problémy, které by kompliko-
valy jeho činnost, může požádat o tzv. zjed-
nodušený režim. V tomto uspořádání může 
odeslat informace o platbě do 5 dní od jejího 
uskutečnění. V případě poruchy nebude 

téma měsíce

od počátku prosince se začnou čeští podnikatelé potý-
kat s kontroverzní elektronickou evidencí tržeb. Jejím 
cílem je omezení daňových úniků a nastolení rovných 
podmínek pro všechny hráče na trhu. koho se však 
nakonec bude tato novinka skutečně týkat? A opravdu 
dosáhli farmáři a stánkaři vytoužené výjimky z tohoto 
systému, nebo nás v budoucnu čekají účtenky za nákup 
kila třešní či jednoho svařáku na vánočním trhu?

Svařák a trdelník 
 letos ještě bez účtenky
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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podnikatel za nezaevidování služby a vydání 
účtenky sankcionován, chybějící údaje  
za toto období bude možné zaslat jednou 
sumární částkou do dvou dnů. Za úmyslně 
nezaevidovanou platbu však bude možné 
uložit pokutu až do výše půl milionu korun.
Konkrétní zařízení, jehož prostřednictvím 
bude možné hlásit tržby či příjmy, zákon 
podnikatelům nepředepisuje. Malým pod-
nikatelům bude stačit například tablet či 
chytrý telefon, ke kterému si pořídí tiskárnu. 
Větší firmy mají většinou moderní pokladny, 
které jen vyžadují aktualizaci systému a při-
pojení k internetu. Náklady podnikatelů by 
tak podle odhadu ministerstva neměly být 
vysoké. To zároveň navrhne, aby se souběž-
ně se spuštění EET snížilo DPH za stravovací 
služby ze současných 21 na 15 %.

Jak je to se spropitným?
Jako první se s elektronickou evidencí tržeb 
začnou v prosinci tohoto roku potýkat re-
stauratéři a hoteliéři. Ti mohou od září žádat 
o evidenční údaje do systému, aby se mohli 
připojovat na server ministerstva financí 
a odesílat na něj údaje o uskutečněných 
platbách. Od listopadu bude možné tes-
tovat komunikaci s úřady. A jak to bude se 
spropitným, budou ho muset podniky také 
evidovat? Povinnost vedení těchto příjmů 
v elektronickém systému vyplývá pouze 
za předpokladu, že si spropitné nebo jeho 
část ponechá majitel restaurace. Pokud celé 
spropitné připadne číšníkovi či barmanovi, 
evidence nebude nutná.

I jídelny budou evidovat
Mezi stravovací zařízení patří také samozřej-
mě školní jídelny. Také ony budou muset 
své tržby evidovat? Jídelny provozované 
příspěvkovou organizací mají status veřej-
noprávní instituce, a jsou tedy z evidence 
vyloučeny. Jídelny soukromých škol příjmy 
od žáků a učitelů také do systému zařazovat 
nemusejí, je však třeba evidovat, pokud 
jídelna poskytuje 
stravu také jiným 
osobám, typicky 
třeba důchodcům 
nebo maminkám na mateřské dovolené. 
Zatím tedy není zcela jasné, kolika jídelen 
se bude zavedení EET týkat. Další, na koho 
se, možná trochu překvapivě, EET také 
vztahuje, jsou provozovatelé autobusové 
a vlakové přepravy, kteří na cestách prodá-
vají občerstvení. 
Tržby z doplňkové činnosti budou moci 
podnikatelé evidovat až společně s příjmy 
z činnosti hlavní. Když například v kadeř-
nictví prodávají zákazníkům kávu, mohou 

tento příjem evidovat až společně s hlavním 
příjmem. Pokud podnikatelé tápou, zda 
se jich EET týká již v první fázi, nebo zda 
budou zařazeni až do etapy další, či budou 
z nutnosti evidovat zcela vyjmuti, mohou se 
obrátit přímo na finanční úřady. Ty budou 
za poplatek 1000 Kč vydávat rozhodnutí, 
zda dané příjmy EET podléhají. Zároveň je 
možné u nich žádat o možnost vést evidenci 
ve zjednodušeném off-line režimu.

Farmáři neuspěli
V srpnovém čísle jsme vám nastínili obavy 
farmářů ze zavedení EET. Snaha ministra 
zemědělství Mariana Jurečky, aby farmáři 
dostali ze systému elektronické evidence 
výjimku, však ve vládě neuspěla. Pokud 
farmáři prodávají své vlastní výpěstky 
a zboží jen nepřeprodávají, evidence je 
čeká od března 2018. Farmáři se obávají 
především toho, že administrativní a finanč-
ní zátěž spojená s EET bude tak velká, že 
řada z nich bude muset s prodejem skončit, 
nebo alespoň výrazně zdražit zboží, čímž se 
stanou nekonkurenceschopnými. Minister-
stvo financí slibuje, že zavedení EET nena-

ruší atmosféru trhů 
a nepovede k tomu, 
že by zákazníci 
čekali dlouhé minuty 

na vytištění účtenky. „Pokud nebude spojení 
fungovat, resp. bude překročena mezní 
doba odezvy, což je pokladním zařízením 
nastavený parametr, který musí být delší než 
2 sekundy, může podnikatel vytisknut účten-
ku bez unikátního kódu. Musí ale data poslat 
dodatečně, do 48 hodin,“ stojí v podkladech 
ministerstva.
V případě prodeje přebytků ze zahrádek se 
nemusejí obchodníci elektronickými po-
kladnami vybavovat vůbec, neboť tento 

„Účtenku dostanete 
i v autobusu a vlaku”
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prodej bude zahrnut mezi nepodnikatelské 
příjmy. Z povinnosti evidovat tržby budou 
vyloučeny také příjmy ojedinělé a příjmy 
pocházející z drobné vedlejší podnikatelské 
činnosti – typicky půjde například o příjmy 
zájmových spolků z pořádaného plesu, 
ačkoli prodejem vstupenek či lístků do tom-
boly zisk generují.

Výjimky existují
Stánkaři, kteří se chystají na adventních 
trzích prodávat občerstvení, počítali s tím, 

že horkou čokoládu nebo pečené kaštany 
budou prodávat s elektronickou poklad-
nou v ruce. Vláda se ale nakonec rozhodla 
ponechat letošní vánoční trhy v původním 
režimu – nákupy se tedy ještě nebudou muset 
evidovat v systému elektronických tržeb. 
Stánky s občerstvením na adventních trzích či 
prodej z okna tedy nebudou podléhat eviden-
ci od prosince 2016, nýbrž až od března 2018. 
Přestože ze zákona vyplývá, že se elektronic-
ká evidence 
v první fázi 
týká všech 
stravovacích 
služeb, podle definice ministerstva nejde 
o službu, ale jen o dodání zboží, pokud prodej 
jídla neprobíhá v prostorách s posezením 
či není přítomna obsluha. Až donedávna 
přitom vláda tvrdila, že žádné výjimky ze 
systému neplánuje, pokud má sloužit svému 
účelu. Své rozhodnutí obhajuje faktem, že již 
dnes se z občerstvení odvádí DPH jen ve výši 
15 %, zatímco jídlo zkonzumované přímo 
ve stravovacím zařízení je zatíženo DPH 21 %. 
Je však zřejmé, že motivací jsou i kapacitní 
důvody a schopnost finanční správy případné 
prohřešky odhalovat a postihovat.

Odborníci jsou proti
Podnikatelé tento odklad samozřejmě 
vítají, postavila se za ně také například 

Hospodářská komora ČR. „Jsme rádi, že 
ministerstvo financí vyslyšelo náš požada-
vek a nalezlo řešení umožňující, aby se EET 
v první fázi netýkalo například vánočních 
trhů, protože by to ohrozilo klidný průběh 
letošního adventu. Tratili by na tom podni-
katelé, ale i zákazníci,“ uvedl její prezident 
Vladimír Dlouhý.
Odborníci však mají názor odlišný. Nebude 
podle nich zcela jasné, které subjekty do vý-

jimečného 
režimu budou 
spadat, 
a otevírá se 

tak prostor pro obcházení zákona. Je napří-
klad otázkou, jak posuzovat občerstvovací 
koutky v obchodních centrech, kde zázemí, 
tedy židle a stoly, patří obchodnímu centru. 
Podnikatelé, u kterých se povinnost EET 
posune, získají také značnou konkurenční 
výhodu. Proti se jednoznačně postavili 
zástupci opozice: „Tipneme si, kolik bude 
nakonec výjimek z EET? Nikdo neví. EET 
se prý v první fázi nebude týkat stánkové-
ho prodeje. Za 14 dní se asi můžeme těšit 
na další a další změny, na které se ve finále 
nemůže nikdo nachystat. Z podnikatelů si 
někdo ve vládě dělá nepatřičnou legraci. 
Zrušme celý ten nesmysl, dokud je čas,“ 
upozorňovala 1. místopředsedkyně ODS 
Alexandra Udženija. 

„Letos si dáte čaj na stánku  
bez účtenky patrně naposledy”

20.ROČNÍKDEN
ZDRAVÍ

Více informací na www.stob.cz

Koná se v neděli 

23.10.2016
od 10.00 do 16.00 hod.

v ZŠ Rakovského, Praha 4-Modřany

VSTUP ZDARMA

V PRAZE SE STOBEM JIŽ PODVACÁTÉ 

 INZERCE

prosinec 2016 – ubytovací a stravovací zařízení

březen 2017 – maloobchod a velkoobchod

březen 2018 – všichni ostatní kromě řemeslníků a výrobců

červen 2018 – řemeslníci a výrobci

Kdy ZAČNE eVidence?
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co jste nevěděli o polévkách

Podíváme-li se do historie, tak zjistíme, že 
polévky se vařily už v pravěku. Tehdy lidé 
vyvařovali maso z mamutů či sobů. O pár 
století později se do tohoto pokrmu přidáva-

ly bylinky a zelenina. Nejčastěji se použí-
valy česnek, cibule, pórek, mrkev, petržel, 
fenykl, máta, tymián nebo koriandr. Zhruba 
ve 4. století se v dochovaných kuchařských 

knihách objevují recepty na polévky jako 
ječmeno-zeleninová nebo římský boršč. 
Dnes najdeme tradiční polévku snad u kaž-
dého národa.

Polévky kolem světa
Mezi slavné polévky, na které v českých 
restauracích jen tak nenarazíte, patří bu-
jabéza. Ta je zajímavá tím, že vznikla jako 
jídlo pro chudé rybáře. Ti si ji připravovali 
z mořské vody, ryb a mořských plodů, které 
neprodali ráno na trhu. Dnes patří k nejdraž-
ším polévkám v Evropě. Zaplatit za jednu 
porci můžete až 60 eur. Tradiční polévka se 
připravuje z několika druhů ryb, přičemž 

V zimě nás zahřejí, v létě dokážou ochladit. mohou být hlavním 
jídlem a zvlášť v minulosti jim byly připisovány léčivé účinky. 
označení jídlo chudých, jak se polévkám také říkalo, ale už 
moc neplatí. dnes si totiž v restauraci můžete objednat tento 
tekutý pokrm i za tisíce korun. Polévek existují stovky druhů, 
od těch klasických či levných nebo jednoduchých na přípravu, až 
po opravdové libůstky.

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

nejdražší polévka? 
 Ta z ptačích hnízd!
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nesmějí chybět ropušnice a koření česnek 
a šafrán. Její servírování má v nejdražších re-
stauracích svá specifika. Nejdříve se podává 
opečený chléb s vývarem a šafránovou 
omáčkou. Teprve pak se jedí ryby a korýši.
Mezi opěvované polévky patří i španělské 
gazpacho, které si našlo místo už i v českých 
restauracích. Tato zeleninová studená polév-
ka pocházející z Andalusie je nejen osvěžují-

cí v horkých letních dnech, ale velkou oblibu 
si získala u vitariánů, kteří konzumují pouze 
stravu tepelně upravenou do 42 °C.
Jestliže gazpacho je pochoutkou a osvěže-
ním spíše v letních měsících, pak thajská 
Tom Yam spíše zahřeje, a to nejen tím, že se 
servíruje teplá, ale i proto, že se jedná o po-
lévku pálivou. Tato polévka by měla být vždy 
pikantní s kuřecí, nebo krevetovou příchutí. 
Kromě toho se v ní 
prolínají i další 
chuti – nakyslost, 
rybí slanost, sladká 
kořenitost i svěžest bylinek. Její jistou kon-
kurencí je vietnamská polévka Pho Bo, která 
se připravuje z hovězího vývaru a masa, hub, 
bylinek a nudlí. Asi bychom při výčtu těch 
nejslavnějších polévek světa neměli opo-
menout boršč, který pochází z Ukrajiny, ale 
často se vaří i v Rusku, Pobaltí a Polsku. Mezi 
další polévkové star patří určitě německý 
Einptof, který ale proslul spíše negativně. 
Kritici tvrdí, že je to splácanina připomínající 
vaření pejska a kočičky. Polévka z jednoho 
hrnce se skládá z masa i uzeniny, různé 
zeleniny a luštěnin.
Slováci zase nedají dopustit na kapustni-
cu, která jen zdánlivě připomíná zelňačku. 
Na rozdíl od ní je co do ingrediencí pestřejší 
a pikantnější. Vychvalovaná pro svoji jedi-
nečnou chuť je i maďarská halaszlé, jejímž 
základem jsou sladkovodní ryby, rajčata 
a papriky.

Ptačí plivance za tisíce dolarů
Jestliže je bajubéza drahou záležitostí, 
oproti polévce z „vlaštovčích hnízd“ je 

ještě stále levným gurmánským zážitkem. 
Tento ojedinělý pokrm se totiž prodává 
i za tisíce dolarů. A co je na polévce tak 
drahého? Kromě toho, že jsou pro její 
přípravu nezbytná hnízda ptáků, je jí také 
připisováno, že vyhlazuje pleť a působí 
i jako afrodiziakum. Mimo to se podle čínské 
medicíny jedná o velmi výživnou polévku, 
která posiluje imunitní systém. Na přípravu 
této exotické pochoutky je potřeba speciální 
hnízdo jednoho z druhů rorýsovitých ptáků – 
salangany ostrovní, což je tropický opeřenec 
obývající převážně jihovýchodní Asii. Tito 
ptáci si nestaví svá hnízda z větviček či pe-
říček, ale ze svých slin. Suchá hnízda, která 
se sbírají především v oblasti Filipín, se pak 
v polévce mění na hmotu podobnou želé, 
která se posype hrubým cukrem. Pokrm, 
na kterém si pochutnávali i čínští císaři, ale 
má svoje velké mínus. Kvůli ničení hnízd, 
ve kterých jsou často mláďata, klesla popu-
lace těchto ptáků. A to je docela vysoká daň 
za ochutnání polévky z ptačích plivanců.

Postaví nás vždycky na nohy
K tomu, abychom se cítili dobře, nemusíme 
ničit ptačí hnízda. Ke zdraví totiž pomůže 
i docela obyčejný vývar. Zasytí, je málo 
kalorický a obsahuje řadu minerálních látek, 
především vápník, železo, fosfor, hořčík 
a draslík. Když jej vaříme s větším množ-
stvím zeleniny a pomalu, tak v něm najdeme 
i vitaminy E a B. Ve vývaru nechybějí ani ne-
zbytné bílkoviny. Slepičí vývar umí dokonce 
snižovat krevní tlak, nesmíme jej však pře-

solit. V chladných 
měsících nás vývar 
nejen zahřeje, ale 
i posílí imunitu. 

Jako lék se projeví při chřipce a nachlazení – 
zvlhčuje sliznici, a tím velmi příznivě působí 
při rýmě a kašli. Také obsahuje cystein, který 
se podílí na detoxikaci těla. Vývar působí 
protizánětlivě a výborný je při nechutenství. 
Svojí konzistencí tolik nezatěžuje organis-
mus trávením, a přesto mu dodá spoustu 
zdraví prospěšných látek. A to platí nejen 
o vývaru, ale i dalších polévkách, které by 
na našem jídelníčku neměly chybět.

Slané i sladké
Polévek existují stovky druhů, jsou slané, 
pálivé, kyselé a také sladké. Poslední 
jmenovanou chutí si získáte především děti. 
V létě jim můžete připravit pro osvěžení 
studené ovocné polévky, třeba melounovou 
či jahodovou. Na podzim je zahřeje a dodá 
spoustu vitaminů například sladká mrkvová 
se zázvorem nebo polévka z červené řepy. 
Šlápnout vedle nemůžete ani s teplou jab-
lečnou polévkou, ke které se přidává skořice 
a vanilka.
Ačkoliv se může zdát, že sladké polévky jsou 

„Nejdražší polévka stojí 
2000 dolarů“

PRAVá HALLOweeNSKá  
DýňOVá POLéVKA
Doba přípravy: 30 minut, 4 porce

ingredience: 1 dýně, 1 cibule, 1 l zele-
ninového nebo kuřecího vývaru, 2 lžíce 
olivového oleje. Na dochucení: 50 ml sladké 
smetany, mletý černý pepř, sůl

Postup: Oloupanou cibuli nakrájíme 
na kostičky a osmahneme dozlatova na ole-
ji. Přidáme předem oloupanou na kostičky 
nakrájenou dýni a zalijeme vývarem. 
Necháme 20 minut povařit, dokud dýně 
nezměkne. Po uvaření polévku odstavíme 
a necháme vychladnout. Dýňovou polévku 
rozmixujeme a ochutíme pepřem, solí 
a sladkou smetanou. Vše dáme zpět na mír-
ný oheň a ještě chviličku povaříme.

Že musí být polévka vždycky teplá, není pravda. Španělé si pochutnávají na dobře vychlazeném gazpachu
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co jste nevěděli o polévkách

především záležitostí pro děti, nemusí tomu 
tak být, ba právě naopak. Pokrm výhradně 
pro dospělé z polévky uděláte, pokud do ní 
přidáte kapku alkoholu. Lahodná je mandlo-
vá, která je nenáročná jak na ingredience, 
tak i přípravu. K její přípravě postačí kromě 
mandlí a cukru trochu kvalitního bílého 
vína, rýže, citron a jablka. Máte-li rádi husté 
polévky, pak můžete vyzkoušet sladkou vari-
antu s pomerančovým likérem. Pro labuž-
níky pak bude tím pravým mandarinková 
kuřecí polévka s pistáciemi.

Levná, rychlá, ale také nezdravá
Většinou se k nám do kuchyně vloudí 
z časové tísně, je ale i levnou alternati-

vou oběda nebo večeře. Řeč je o polévce 
instantní, která však nemůže konkurovat té 
domácí ani žádnému jinému doma uvařené-
mu plnohodnotnému jídlu. Proto bychom ji 
měli konzumovat 
minimálně a spíše 
jako svačinu. Určitě 
by ji ale měli vylou-
čit z jídelníčku těhotné ženy a podávána by 
neměla být ani dětem.
Dle legislativy je instantní polévka defino-
vána jako dehydrovaný produkt, který je 
složen z více složek se sníženým obsahem 
vlhkosti, pastovité nebo sypké konzistence, 
která se před konzumací obnoví zejména 
tekutinou. 

I když se kvalita těchto polévek liší, jen 
těžko v nich budete hledat vitaminy a další 
zdraví prospěšné látky. Naopak často 
obsahují konzervanty, zahušťovadla, bar-

viva, větší obsah 
soli, zvýrazňova-
če chuti a další 
nezdravé látky. 

A na takovém koktejlu chemie snad ani 
není možné si pochutnat, i když sympa-
tickou vlašťovkou je v poslední době řada 
polévek bez glutamátů, které se od kon-
kurence liší nejen vyšší cenou, ale naštěstí 
i složením a chutí, v níž už nepřevládá 
konzervant, ale surovina, po níž polévka 
nese své jméno. 

„Instatní polévky mají  
své stinné stránky"

•  Ačkoli se i k nám dostávají exotické 
chutě, stále u Čechů vede klasika. 
Mezi nejoblíbenější polévky 
patří česnečka, vývar, gulášová, 
bramboračka nebo dršťková.

•  Takzvané tukožroutské polévky 
složené z vody, koření a zeleniny 
jsou sice dobré pro očistu těla, ale 
na druhou stranu nejsou vůbec 
výživné a navíc při dlouhodobější 
konzumaci mohou způsobit 
nadýmání a dehydrataci.

•  Mezi nejluxusnější polévky patří ta 
ze žraločích ploutví. Ale i tady se 
za gurmánský zážitek platí příliš 
vysoká daň – žralokovi jsou ihned 
po odchycení uříznuty za živa ploutve.

PoléVkoVé 
ZAJÍMAVOSTI

V asijských polévkách najdete dokonalé symbiózy zdánlivě nesourodých ingrediencí Polévky z Thajska na chilli papričkách nešetří
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Test bílých jogurtů. 
     Z celé čtrnáctky 
neuspěly jen tři.

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, Mafra (Lukáš Procházka, Yan Renelt)

Původně vznikly na balkáně – dokonce omylem. Vlivem počasí rychle kyslo mléko, a protože se 
tradovalo, že mléko je elixírem zdraví i mládí, neplýtvalo se a pilo se i zkvašené. Tenkrát se bílé 
jogurty označovaly doslovně jako „zkyslé mléko“ – v turečtině yogurt. Dnes je název zcela běžný 
a v malých obměnách protíná celý svět (jen pro zajímavost označení jogurt dokonce používají 
i v Nepálu nebo Somálsku). V mnoha zemích patří mezi nejoblíbenější produkty mlékárenského 
světa, u nás podle průzkumů sníme 2 až 4 bílé jogurty týdně. Vybíráme ale ty správné? A co vůbec 
určuje kvalitu bílého jogurtu? Nejen tyto odpovědi přináší náš test, kterému jsme podrobili 
14 zástupců na českém trhu.
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Není to tak dávno, co naše redakční porota 
vyhodnotila nejchutnější jahodový jogurt. 
Jestli si vzpomínáte, vyhrál Florián. Ovocné 
jogurty nebylo tak těžké klasifikovat. Rozdíly 
v chutích byly poměrně zásadní a stanovit, 
zda se v jogurtech vyskytují jahody, nebo 
jen růžové barvivo, se nabízelo s velkou 
nadsázkou už od pohledu. To se ale nedá 
říct o jogurtech bílých. Chutí i vzhledem 
totiž obstojí celá škála, ale jaký je jejich 
přínos pro zdraví? Konzumujeme jen chutné 
„zkvašené mléko“, nebo produkt s přidanou 
hodnotou „hodných“ bakterií? Zejména 
tento parametr jsme nechali analyticky určit 
v laboratořích Výzkumného ústavu mléká-
renského.

Pravidla pro označení jogurtů
Jogurty, stejně jako mléko a mléčné výrob-
ky, upravuje vyhláška 77/2003 Sb. Označení 
jogurt smí používat produkt, který vzniká 
kysáním mléka (másla, podmáslí nebo jejich 
směsi) za pomoci jogurtových kultur. Dle 
obsahu tuku se pak bílý jogurt dále dělí na 
podkategorie. Pokud ho má produkt méně 
než 0,05 %, mluvíme o jogurtu nízkotučném 
(odtučněném), v případě, že má výrobek 
méně než 3 %, jedná se o jogurt se sníženým 
obsahem tuku, jogurt bílý je produkt od 3 % 
do 9,99 % tuku a od 10 % výš se jedná o bílý 
jogurt smetanový.
Dále se jogurty dělí podle toho, kde dozrá-
vají. Buď proces fermentace probíhá v tanku 
a vzniklý koagulát (jogurtová sraženina) se 
plní následně do kelímků, anebo jogurt zraje 
přímo v obalu, ve kterém se prodává, např. 
v kelímku nebo ve skle. I přes mýty, které 
o jogurtech kolují, lze považovat za skutečně 
plnohodnotný jogurt produkt využívající oba 
druhy zrání.

Výjimky nebo marketingové kličky?
V chladicích pultech můžete najít vedle 
bílých jogurtů klasických (zrajících v tanku 
nebo v kelímku a rozdílně tučných) i jogurty 
řecké nebo jogurty finského typu. Oba typy 
mléčných produktů totiž mají zvláštnosti, 
které klasické jogurty nemají. Jogurt řecký je 
zbavený syrovátky, a tím 
je u něho dosaženo vy-
sokého obsahu bílkovin. 
Tento typ jogurtu je velmi 
hustý. Jogurt finského typu má výrazně 
snížený obsah laktózy, což ocení zejména 
spotřebitelé, kteří nedokáží mléčný cukr 
(laktózu) sami strávit. Přesto, že ani jeden 
z těchto speciálních druhů jogurtů vyhláška 
zatím neklasifikuje, existují i pro ně pravidla. 
Ing. Jiří Kopáček, CSc. z Českomoravského 
svazu mlékárenského vysvětluje, že „výro-
bek označený jako řecký jogurt patří podle 
mezinárodního potravinářského standardu 
Codex Alimentarius pro fermentovaná mléka 

do kategorie ‚koncentrovaný jogurt‘, který 
musí splňovat předepsaný obsah bílkovin 
ve výši nejméně 5,6 %. Jogurty finského 
typu označují ty mléčné produkty, u kterých 
došlo k enzymové hydrolýze (štěpení) mléč-
ného cukru“.

živé kultury a jejich přínos pro zdraví
V každém případě jogurt musí obsahovat 
bakterie, které určitě budete znát pod 
označením „hodné“. Tyto ušlechtilé mikro-
organismy jsou přesně definované. Jsou jimi 
Lactobacillus delbrueckii, subsp. bulgaricus 
a Streptococcus salivarius, subsp. ther-
mophilus. Používají se za účelem přeměny 
mléčného cukru (laktózy) na jiné přírodní 
látky, které přirozeným způsobem prodlužu-
jí trvanlivost původní potraviny. Právě díky 
těmto bakteriím při dodržení veškerých pra-
videl hygieny a při úplném uzavření obalu 
může mít jogurt trvanlivost okolo 30 dní. 
Významný vliv mají také tzv. probiotika. 
Zlepšují imunitu, trávení a napomáhají též 
správnému chodu metabolických procesů 

v těle. „Hodné“ bakte-
rie v jogurtech, které 
obsahují aktivní kultury, 
mohou pomoci chránit 

střeva mnoha různými způsoby. Tím, že se 
usídlí ve střevním traktu, mohou příznivě 
působit na zácpu, průjem, zánětlivé střevní 
nemoci, infekci způsobenou bakterií Helico-
bacter pylori. Konzumace jogurtu přispívá 
také k obnovení střevní mikroflóry po léčbě 
antibiotiky. Dalšími přínosnými složkami 
v jogurtu s pozitivním účinkem na lidské 
zdraví jsou vápník, který podporuje hustotu 
kostí a působí preventivně proti osteoporó-
ze, i vysoký obsah bílkovin, které poskytují 

tělu esenciální aminokyseliny potřebné 
k budování svalové hmoty.

Normované parametry vs. přidané 
hodnoty
Kvalitní jogurt musí splňovat předepsaný 
počet živých jogurtových kultur po celou 
dobu použitelnosti. Dle legislativního rámce 
je pro stanovení počtu bakterií povin-

„Jogurt s přehledem 
vydrží 30 dní“

Marcela Ostřanská, Mlékárna Valašské 
Meziříčí, vedoucí laboratoře
doc. dr. Ing. Marek doležal, Vysoká 
škola chemicko-technologická v Praze 
MUdr. Václava Kunová, 
Společnost pro výživu
Ing. Radmila Matějíčková, Střední 
průmyslová škola mlékárenská 
Kroměříž
Ing. Vojtěch Ilko, Vysoká škola 
chemicko-technologická v Praze
Ing. dana Gabrovská, Ph. d., Potravi-
nářská komora ČR, projektový manažer 
MVdr. Jiří Hlaváček, Státní veterinární 
správa, odbor veterinární hygieny
Ing. Helena Weisserová, 
Olma, technolog
Pavel dostál, Hollandia, 
vedoucí laboratoře
Ing. Irena Němečková, Ph. d., 
Výzkumný ústav mlékárenský
Ing. Jiří Kopáček, 
Českomoravský svaz mlékárenský
Ing. Kamila Toušková, Danone, Head 
of Regulatory Affairs Eastern Europe

do PAnelu PoroTců 
PŘIJALI POZVáNÍ
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ný minimální obsah 10 milionů (tj. řád 10 
na 7). V kvalitním jogurtu se samozřejmě 
nesmějí objevovat kvasinky ani plísně. Právě 
proto se mléko při výrobě pasteruje, aby 
se tyto nežádoucí mikroorganismy zničily. 
Kritériem, které je též 
ukotveno v platném 
zákoně, je obsah tu-
kuprosté sušiny. Ten je 
stanoven minimálně na 8,2 %. Dle legisla-
tivy nesmí bílý jogurt obsahovat též žádná 
aditiva (stabilizátory, konzervanty a záměr-
ně přidané enzymy). Při dodržení všech 
technologických a hygienických kritérií se 
doba spotřeby jogurtu obvykle pohybuje 
okolo 30 dnů.
Z hlediska nutričního jsou pak pro organi-
smus důležité bílkoviny a vápník. Legisla-
tiva minimální obsah bílkovin ani vápníku 
neudává, v případě bílkovin by měl mít 
výrobek více než 3 % a vyšší obsah je vždy 
přidanou hodnotou.

Výběr vzorků pro testování
Terminologie jogurtů je pro člověka neznalé-
ho velmi komplikovaná. Na trhu jsou nejvíce 
zastoupeny klasické jogurty zrající v tanku, 
popřípadě přímo v obalech, v široké nabídce 
mléčných výrobků však spotřebitelé nalez-
nou také jogurty řecké a jogurty finského 
typu. Poslední dva uvedené nelze posuzovat 
podle stejného metru.
Jelikož naše testy ale vždy vznikají pro zá-

kazníka a tudíž předpokládáme, že průměr-
ný spotřebitel tyto rozdíly neodlišuje, pojali 
jsme výběr vzorků šířeji a do testů zařadili 
zástupce z každé jogurtové skupiny.
Vzhledem k tomu, že se jedná o různorodé 
typy jogurtů a naši hodnotitelé posuzovali 
jogurty anonymně, vždy jsme hodnotitele 
upozornili, jaký typ jogurtu právě testují. 
Jen tak nemůže dojít ke zkreslení objektivi-
ty výsledku.

Výsledky – milé překvapení
Výsledky společného testu PKČR a Světa 
potravin prokázaly, že se na trhu prodávají 
kvalitní české mléčné výrobky. Test se zamě-
řil na kontrolu normovaných parametrů dle 
klíče, který najdete v tabulce níže. Mikrobio-
logické rozbory odhalily, že u třech ze 14 tes-
tovaných výrobků nebyl dodržen parametr 
počtu jogurtových bakterií na konci doby 
spotřeby. To vedlo k ponížení bodového 
hodnocení. Konkrétně se jednalo o Zott 
Natural bílý jogurt, jogurt bílý Krasolesí 
a Moravia jogurt finského typu. V posledním 
případě je možné mírné nesplnění tohoto 
kritéria ke konci doby použitelnosti vysvětlit 
skutečností, že po enzymatickém rozštěpení 
laktózy neměly pravděpodobně přítomné 
bakterie dostatek živin pro svůj růst a jejich 
počet se tudíž snížil.
Mezi výrobky se objevil také výrobek spo-
lečnosti Lactos, označený jako řecký jogurt. 
Vzhledem ke zjištěnému obsahu bílkovin 
3,89 g/100 g se však v tomto případě o řecký 
jogurt jednat nemůže a označení tohoto 

výrobku je tedy spíše 
zavádějící.
Na vítězných příčkách 
potom stanuly Milko 

Řecký jogurt Bílý, Hollandia Selský jogurt 
bílý a Korrekt Jogurt krémový bílý. Příjem-
ným zjištěním je, že bronz vyhrál jogurt, 
jehož 100 gramů vás vyjde na 3 koruny. 
Jednalo se též o senzorického krále. 

Celková známka byla produktům 
udělena na základě sečtení hodnot 
za analytickou část a senzorickou část.
40 % senzorika
30 % obsah živých jogurtových kultur
10 %  deklarace informací na obale, 

info pro spotřebitele, čitelnost 
a praktičnost obalu

5 % obsah kvasinek a plísní
5 % obsah bílkovin
5 % obsah vápníku
5 % obsah tukuprosté sušiny

ZNáMKy A JeJich 
ProcenTuální 
roZložení

Milko  
Řecký jogurt Bílý
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Polabské mlékárny

Z laboratoře: Má jeden z nejvyšších obsahů 
živých jogurtových kultur. Oproti některým 
vzorkům se nepočítají na miliony, ale 
na miliardy. Konkrétní údaj je 1,3 mld.

Z degustace: Není nakyslý, konzistencí 
splnil očekávání hodné řeckého jogurtu. 
Pro porotce bylo milým zjištění, že v něm 
skutečně stojí lžička.

Známka za senzorické hodnocení: 1,8

Známka testu 1,5

Cena/g: 
16,90 Kč/140 g
Cena za 100 g: 
12,1 Kč
Složení: 
mléko, smetana, 
jogurtová kultura 
s Bifidobacterium 
BB-12

VÍTĚZ
TESTU

Hollandia  
Selský jogurt bílý
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Hollandia Karlovy Vary

Z laboratoře: Jednoznačný vítěz co se týče 
obsahu živé kultury (hodnota 1,5 miliardy). 
Obsahem vápníku však patří mezi zástupce 
s nižší hodnotou.

Z degustace: Plusové body získal za čistou 
vůni, kterou nepřebíjelo mléčné aroma. 
Konzistence byla příjemně hustá.

Známka za senzorické hodnocení: 1,6

Známka testu 1,7

Cena/g: 
22,90 Kč/500 g
Cena za 100 g: 
4,6 Kč
Složení: 
mléko, mléčná 
bílkovina, jogurtová 
kultura, kultura 
Bifidobacterium 
a Lactobacillus 
acidophilus

„Tři jogurty nevyhovovaly 
počtem živých kultur“
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Korrekt  
Jogurt krémový bílý
Zakoupeno: Globus
Výrobce: neuvedeno

Z laboratoře: Obsahem vápníku patří 
produkt ke zlatém středu, snížený je pak 
obsah bílkovin. Jogurt jich obsahuje 3,8 %. 
Obstál v počtu živých kultur, kterých bylo 
naměřeno 550 milionů.

Z degustace: Co se týče vlastností chuťových 
a vzhledových, obstál s velmi dobrými 
známkami. Tím se také jedná o vítěze 
senzoriky.

Známka za senzorické hodnocení: 1,5

Známka testu 1,8

Cena/g: 
11,90 Kč/400 g
Cena za 100 g: 
3 Kč
Složení: 
mléko, mléčná 
bílkovina, jogurtová 
kultura, kultura 
Bifidobacterium 
BB12 
a Lactobacillus 
acidophilus LA 5

Olma  
Selský jogurt bílý
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Olma

Z laboratoře: Produkt splnil všechny 
legislativní parametry. Má středně vysoký 
obsah vápníku (143 mg/100 g), správně je 
deklarován obsah tuku. Má 120 milionů 
„hodných“ bakterií.

Z degustace: Velmi dobře hodnocena 
byla jeho konzistence. Nicméně negativní 
komentáře směřovaly k mutující chuti 
na kořeni jazyka.

Známka za senzorické hodnocení: 1,6

Známka testu 1,9

Cena/g: 
14,90 Kč/200 g
Cena za 100 g: 
7,5 Kč
Složení: 
mléko, mléčná 
bílkovina, jogurtové 
kultury

AGRO-LA  
jihočeský Jogurt bílý
Zakoupeno: Globus
Výrobce: AFGRO-LA

Z laboratoře: Vysoký obsah vápníku (205 
mg/100 g) a slušnou hodnotu obsahu bílkovin 
(6,6 %) korunuje nízký obsah tuku (3,3 %). 
Obsahuje 110 milionů bakterií mléčného 
kvašení.

Z degustace: Už z vůně bylo patrné, že se 
bude jednat o kyselejší produkt. V konzistenci 
se objevovaly zřetelné hrudky, které lepily 
v ústech.

Známka za senzorické hodnocení: 2,2

Známka testu 1,9

Cena/g: 
19,90 Kč/200 g
Cena za 100 g: 
10 Kč
Složení: 
mléko plnotučné, 
sušené mléko, 
jogurtová kultura

Madeta  
Jihočeský Nature
Zakoupeno: Albert 
Výrobce: Madeta

Z laboratoře: I tento produkt překvapil 
vyšším obsahem vápníku (205 mg/100 g). 
Živé jogurtové kultury byly vyčísleny na 190 
milionů. Ostatní parametry zcela v normě.

Z degustace: Za vůni i homogenní 
konzistenci vzorek nasbíral poměrně hezké 
známky. Horší však bylo hodnocení chuti. 
Označována byla jako svíravá. 

Známka za senzorické hodnocení: 2,2

Známka testu 1,9

Cena/g: 
10,90 Kč/150 g
Cena za 100 g: 
7,3 Kč
Složení: 
mléko, sušené 
mléko, jogurtová 
kultura

Clever  
Jogurt bílý
Zakoupeno: Billa
Výrobce: Hollandia Karlovy Vary 

Z laboratoře: Výrobek splnil všechny 
normované parametry. Žádnou z hodnot 
nevyčnívá z řady, velmi slušný je pak obsah 
živých bakterií v počtu 800 milonů.

Z degustace: Textura byla homogenní, 
hezká na pohled, lesklá. Jogurt byl sice trochu 
řidší, ale svěží. Někteří porotci si všimli vyšší 
sladkosti.

Známka za senzorické hodnocení: 1,9

Známka testu 2,0

Cena/g: 
14,90 Kč/500 g
Cena za 100 g: 
3 Kč
Složení: 
mléko, mléčná 
bílkovina, jogurtová 
kultura, kultura 
Bifidobacterium 
BB12 
a Lactobacillus 
acidophilus LA5

Danone  
Activia bílá
Zakoupeno: Makro
Výrobce: neuvedeno

Z laboratoře: Všechny hodnoty produkt 
splnil dle norem, chvályhodná je pak 
tukuprostá sušina o hodnotě 11,2 %. Výrobek 
obsahuje 180 milionů živých kultur.

Z degustace: V jogurtu porota odhalila chuť 
po pasterované surovině. Uvedla též, že 
výrobek byl sladší. Hodnotitelům také vadila 
řídká konzistence. 

Známka za senzorické hodnocení: 2,3

Známka testu 2,0

Cena/g: 
7,80 Kč/120 g
Cena za 100 g: 
6,5 Kč
Složení: 
mléko, mléčné 
bílkoviny, jogurtové 
kultury a Bifidus 
ActiRegularis 
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Bílý jogurt 
z Valašska
Zakoupeno: Albert
Výrobce: Mlékárna Valašské Meziříčí

Z laboratoře: Jogurt taktéž na 100 % splnil 
legislativní rámec, TPS je v zcela v pořádku. Je 
zde patrné snížení jogurtových kultur na 67 
milionů, i tak je produkt vysoko nad limitem.

Z degustace: Konzistence i chuť porotu 
potešily. Struktura produktu byla velmi hezká 
na pohled homogenní, vůně byla příjemná 
a čistá a chuť lehce nakyslá. 

Známka za senzorické hodnocení: 1,9

Známka testu 2,3

Cena/g: 
19,90 Kč/380 g
Cena za 100 g: 
5,2 Kč
Složení: 
mléko, mléčné 
bílkoviny, jogurtová 
kultura, 

Kunín  
Selský Jogurt bílý
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: Mlékárna Kunín

Z laboratoře: Produktu nelze vytknout 
žádné pochybení v normovaných 
parametrech, splňuje TPS, i obsah živých 
jogurtových kultur, kterých bylo naměřeno 
720 milionů.

Z degustace: Výrobek nesklidil dobré ohlasy. 
Struktura nebyla stejnorodá, byla označována 
za lámavou. Porota v produktu cítila pachuť. 

Známka za senzorické hodnocení: 2,2

Známka testu 2,0

Cena/g: 
15,90 Kč/200 g
Cena za 100 g: 
8 Kč
Složení: 
mléko, mléčné 
bílkoviny, jogurtová 
kultura, kultury 
obsahující 
Bifidobacterium, 
Lactobacillus 
acidophilus 

Lactos  
přírodní Řecký jogurt
Zakoupeno: Penny 
Výrobce: neuvedeno (PL)

Z laboratoře: Jedná se o řecký jogurt. 
V tomto parametru ale nesplnil předepsaný 
obsah bílkovin stanovený na 8,2 mg/100 g. 
Neměl ani jeho polovinu.

Z degustace: Vzorek byl hustý a stejnorodý. 
Překvapivé však bylo, že porotě svou chutí 
řecký jogurt nepřipomínal. Jeho vlastnosti 
byly podobné jogurtu zrajícímu v obalu. 

Známka za senzorické hodnocení: 2,1

Známka testu 2,4

Cena/g: 
19,90 Kč/380 g
Cena za 100 g: 
5,2 Kč
Složení: 
pasterované kravské 
mléko, bílkovinný 
koncentrát, jogurtové 
kultury Streptococus 
thermophilus, 
Lactobacillus 
bulgaricus

Moravia  
Jogurt finského typu
Zakoupeno: Rohlik.cz
Výrobce: Moravia Lacto

Z laboratoře: Jogurt finského typu nesplnil 
limit pro živé bakterie. Obsahoval jich jen 
2,4 milionu. Nízký obsah bakterií je však 
logicky spjat s nízkým obsahem laktózy.

Z degustace: Porota se vyslovila, že se 
jednalo konzistencí spíše o nápoj než jogurt. 
Řídká konzistence navíc obsahovala hrudky, 
které nepříjemně drhly na jazyku. 

Známka za senzorické hodnocení: 1,9

Známka testu 2,9

Cena/g: 
49,90 Kč/1000 g
Cena za 100 g: 
4,9 Kč
Složení: 
mléko, enzym 
laktáza, jogurtová 
kultura

Zott  
Natura Bílý Jogurt
Zakoupeno: Tesco
Výrobce: neuvedeno (PL)

Z laboratoře: Produkt výrazně nesplnil 
legislativu, počet jogurtových kultur byl jen 
4,8 milionu. Za tento parametr mu byla 
přidělena známka 5.

Z degustace: Kladné hodnocení dostal 
za vzhled a konzistenci. Vadily jen malé 
hrudky, které drhly na jazyku. Chuť prý nebyla 
tak plná.

Známka za senzorické hodnocení: 2

Známka testu 2,9

Cena/g: 
8,90 Kč/150 g
Cena za 100 g: 
5,9 Kč
Složení: 
mléko, mléčné 
bílkoviny, jogurtová 
kultura

Originální Jogurt  
z Krasolesí bílý
Zakoupeno: Sklizeno
Výrobce: Mlékárna Krasolesí

Z laboratoře: Jednoznačný propadák, který 
výrazně nesplnil počet jogurtových kultur. 
Namísto 10 milionů jich měl jen 6 600. 
Známkován za tento parametr hodnotou 5.

Z degustace: Porota vyhodnotila konzistenci 
jako rozpadající se. Jogurt obsahoval hodně 
syrovátky. Dále byla vytýkána prázdná chuť 
a nevýrazné aroma.

Známka za senzorické hodnocení: 2,9

Známka testu 3,4

Cena/g: 
26 Kč/200 g
Cena za 100 g: 
13 Kč
Složení: 
pasterované 
mléko, jogurtová 
kultura
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Připravila Klára Chábová, foto shutterstock a archiv Petra Ocknechta

Nebyli jsme vychováni k tomu, abychom 
konzumovali hmyz. Spíše nám bylo vště-
pováno, že brouci jsou špinaví a přenášejí 
nemoci, protože se pohybují nízko u země 
a zalezou všude. Naše babičky nevařily 
k nedělnímu obědu cvrčkovou polévku, ale 
měli jsme hovězí vývar. Jako zákusek jsme 
si nedali cikádu namočenou v čokoládě, 
pochutnali jsme si však na laskonce nebo 
věnečku. To ale neznamená, že jsou hmyzí 
pokrmy pro nás tabu. Naopak. V Čechách 

žije celá řada propagátorů, kteří se zaměřují 
na osvětu obyvatel a pomalu dokazují, že 
konzumace hmyzu stojí za to. Už třeba jen 
proto, že je to zdravé.

Chutné, zdraví prospěšné a netypické
„Hmyz obsahuje velmi kvalitní bílkoviny. 
Třeba cvrčkovu hmotnost tvoří ze šedesáti 
procent proteiny. Ani u masa tak vysoké 
procento nenajdeme,“ říká hmyzí kuchař 
Petr Ocknecht. Ten se věnuje úpravám 

hmyzu a propagaci této kuchyně již čtrnáct 
let. V současné době ale dojíždí do rakouské 
restaurace, kde vaří pouze klasiku. Hmyzí 
podnik by se zatím v Evropě neuživil a navíc 
v Čechách je velmi přísná legislativa, která 
takové podnikání ani neumožňuje. „Jedno-
rázové akce jsou povoleny na vlastní riziko. 
Proto s hmyzí kuchyní objíždím nejrůznější 
akce jako firemní večírky, svatby nebo třeba 
narozeniny. Snažím se lidem vysvětlit, proč 
je konzumace hmyzu dobrá pro naše zdraví, 
jak se nejrůznější brouci upravují. Zájem 
o to mezi lidmi je, někdo jen musí překonat 
jakýsi odpor nebo fobii, ale i s tím se dá 
pracovat,“ říká P. Ocknecht.

Hmyz jako překvapení nefunguje
Podle něj si Češi na hmyzí kuchyni postupně 
zvykají. Je to způsobeno hlavně tím, že se 
otevřely hranice a vyrážíme do destinací, 
kde se na ulicích prodávají pražení 

Zadeček z pavouka chutná prý jako vinná klobása, hlava jako 
krevetka a nožičky jsou podobné brambůrkám. Úprava pavou-
ka není v české kuchyni úplně běžnou záležitostí, každopádně 
se najdou gurmáni, kteří si takovou pochoutku rádi dopřejí. 
Češi jídlu připravenému z hmyzu sice moc nedůvěřují, ale naše 
chuťové pohárky se pomalu otevírají novým výzvám. Třeba si 
za pár let na ulici u stánku koupíme pražené cvrčky.

chlupaté a barevné nejíst
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cvrčci a v restauracích servírují pavouci, 
červi či třeba cikády. Zajímavé je, že když je 
hmyzí prezentace Petra Ocknechta na akci 
nahlášena, jeho výtvory ochutná až 80 % 
lidí. Pokud je ale pozván jako překvapení 
a najednou se zjeví i se svým sortimentem, 
k degustaci se odhodlá jen 30 % přítomných. 
„Lidé se na to potřebují připravit, něco si 
třeba i přečíst. Pak si troufnou a ochutna-
jí. Tady ale funguje to, že když dáte hmyz 
jednou do úst, pak se k němu většinou rádi 
vracíte. Je totiž velmi chutný,“ doplňuje 
hmyzí odborník.

Brouci jako národní jídlo
Entomofágie, tedy využití hmyzu jako 
potravy, je rozšířena ve 113 zemích světa. 
Počet  etnických skupin, které považují 
hmyz za přirozenou součást své stravy, jsou 

tři tisíce. Momentálně se ví o 1400 druzích 
hmyzu, které jsou poživatelné, ale určitě 
to není konečné číslo. Třeba v Mexiku je 
po hovězím masu a fazolích hmyz třetím 
národním jídlem.
Mezi nejčastěji pojídané druhy hmyzu patří 
ty, které žijí ve velkých skupinách a vytvářejí 
hustší populace. Dají se tak dobře nasbí-
rat. Jsou to třeba mouční červi, termiti, 
mravenci, larvy vos a včel, 
sarančata, brouci a cvrčci. 
„Tvrzení, že hmyz je 
špinavý a přenáší nemoci, 
není úplně správné. Ve svém exoskeletu 
vyrábí antibiotické látky, které nebezpečné 
mikroorganismy vyhubí,“ upřesňuje Petr 
Ocknecht. A jak kuchař pozná, který hmyz 
je jedlý?
„Máme jedno pravidlo, a to zní, že barevné 

a chlupaté se nejí. Spolupracujeme s několi-
ka chovateli, kteří vědí, jaký hmyz je vhodný 
a  jak se o něj starat, než skončí na talíři. Ta 
příprava není úplně jednoduchá,“ vysvětluje.
Hmyz se musí asi měsíc před konzumací 
krmit ovocem a zeleninou, aby byl chutný. 
Petr Ocknecht razí zásadu, že zpracovává 
pouze hmyz, který se chová v našich pod-
mínkách. „Týden před úpravou je potřeba se 

o hmyz pak velmi inten-
zivně starat. Když si chci 
dát řízek o půlnoci, není 
problém. Zajedu si do ob-

chodu, naklepu, obalím, usmažím a jím. 
U hmyzu to tak není, tam je potřeba pár dní 
péče, než se začne vařit,“ říká.
On sám nejraději připravuje cvrčka 
na másle, bez koření, má prý pak oříškovou 
chuť. Jako příloha je vhodný třeba kuskus. 

V Československu vyšlo v roce 1928 již 
páté přepracované vydání Nejnovější ilu-
strované kuchařské knihy od Luisy Ond-
ráčkové, kde je na patnácté straně recept 
na chroustovou polévku.

Příprava:  
1/4 kg chroustů ve studené vodě omy-
tých vhoď do horké vody, přidej všechnu 
kořínkovou zeleninu, kmín, trochu soli 
a nechej v ní zapěniti jemně sekanou ze-
lenou petržel. Vodu z chroustů sceď, zalij 
jí připravenou zásmažku a nechej chvíli 
povařiti. Pak zakvedli do polévky 2 žlout-
ky se 6 lžicemi husté smetany.

TroufneTe Si ochuTnAT 
CHROUSTOVOU PoléVku?

„Cvrček na másle 
chutná jak oříšek“
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Příprava je vcelku jednoduchá. Přebraní 
živí exempláři cvrčků se hodí do vařící vody. 
Smrt nastává během vteřiny. Pak už je to 
na každém, jaký zvolí další postup. Vhodné 
je třeba smažení. Cvrčka je možné si vykrmit 
tak, aby měl pokaždé jinou chuť, či složení 
potřebné pro naši dietu (mrkev – provitamin 
A, pivovarské kvasnice – vitaminy skupiny 
B). Můžeme mu dát také mátu, majoránku, 
estragon nebo mrkev. Fantazii se meze 
nekladou.

Příprava pavouka je výzva
Velkou výzvou pro hmyzího kuchaře Petra 
Ocknechta byla příprava pavouka. Z kra-
bičky se vhodí do vařící vody, nesmí vám 

však při tom utéct. Když se usmrtí, opálí 
se chlupy flambovací pistolí, protože olej 
chlupy neseškvaří a navíc mohou dráždit při 
konzumaci. „Nožičky chutnají jako brambůr-
ky, zadeček jako vinná klobása a hlava jako 
krevetka. V jedné porci je tak namícháno 
několik chutí.“ Z pavouka se nejedí jen jeho 
zuby, které jsou velké jako kočičí drápy, 
obsahují jed a mohly by se konzumentům 
zaseknout v krku.

Češi jedí krev, a nevadí jim to
Zajímavé je, že se Češi nad hmyzí kuchyní 
pozastavují, ale nepohrdnou třeba tzv. prde-
lačkou, tedy polévkou, která se připravuje 
při zabijačce z krve prasete. „To, že lidé jedí 
vlastně krev, nikomu divné nepřijde, ale 
jiné národy by se na nás dívaly divně. To už 
je opravdu jen krok zkusit nějaké broučky,“ 
dodává P. Ocknecht.
Podle něj je nejlepší začít nějakým červí-
kem nebo cvrčkem. Doma si hmyz připraví 
několikrát do měsíce a rodina je na takové 
pokrmy zvyklá. „V Evropě není nouze o jídlo, 
proto po hmyzu nesaháme, když nemusíme. 
Ale jsou národy, které jsou na hmyzí stravě 
závislé, jinak by vymřely hlady,“ vysvětluje 
hmyzí kuchař. Jeho rodina považuje hmyz 
za součást jídelníčku.
Hmyz ale nebyl vždy určený jen ke konzuma-

ci. Mnoho národů ho využívá i v medicíně. 
Například mravenci rodu Atta se na ope-
račních sálech začali používat jako lékařská 
svorka k zašívání ran – jejich čelisti produkují 
látku, která napomáhá zhojení rány. 

ZOPHObAS NA CHiLLi
Doba přípravy: 20 minut, pro 2 osoby
Ingredience: 1 dcl zophobasů – velkých 
moučných červů, 1 lžíce oleje, 1 strou-
žek česneku, 1 malá chilli paprička, 1/2 
lžičky hrubé soli
Postup: Přebrané živé a vyhladovělé čer-
vy spaříme ve vařící vodě. Dobře nechá-
me okapat. Na pánvi si rozehřejeme olej 
a vhodíme červy. Opatrně restujeme, 
rádi vystřelují z pánve, dokud se nena-
rovnají, cca 1 až 2 minuty. Vypneme pla-
men a přidáme středně sekaný česnek, 
chilli a sůl. Zamícháme a podáváme.

exotika na talíři

EXOTIKA NA DOSAH
mAlEdIvy • KUBA • THAJSKO fIrST mInUTE

SLEVY

www.dovolena.cz    |    800 600 600   

 INZERCE
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dobrodružství v kuchyni

Bylo to namyšlené prohlášení. A kulinární 
Bůh se zasmál a rozhodl se nedat mi koláč 
jen tak. Musela jsem si ho zasloužit, abych 
lépe pochopila, co tenkrát ženské v kuchy-
ni dokázaly.

Trochu se blýsknout
Koláč přinesla ochutnat kolegyně Helenka. 
Byla trochu vyhecovaná buchtami a cukro-
vím, které jsem do práce nosila já. Obvykle 
to byla mezipřistání mých pekařských 
a cukrářských cest za nějakým hóch nóbl 

výsledkem. Jenže kolegyním připadaly už ty 
výtvory z půlky cesty skvostné. Naštěstí. Pro-
tože právě to vyburcovalo Helenku, chtěla 
se taky blýsknout. Postavila se tedy k válu 
a stvořila pro nás Ořechový koláč babičky H.
Postavila jej před nás, na pohled jednodu-
chá klasika, a pravila: „Važte si toho. Strašně 
nerada ho dělám. Je s ním moc práce a vý-
sledek je hodně nejistý.“ Vážily jsme si, tak 
jsme směly ochutnat. Bylo to božské.
Ten, kdo vymýšlel koláč, přesně věděl, jak 
zdůraznit chuť mletých plodů. Co udělat, 

kolik čeho přidat, aby všechno ostatní vy-
tvořilo příjemnou náruč, v níž sladce spočine 
duch ořechů. 

Budeš mě proklínat
To se rozumí, že jsem začala loudit recept. 
Helenka se zdráhala. Není lakomá, ale 
tvrdila, že ji budu proklínat. No… Klela jsem 
u toho koláče mockrát, ale nikdy jsem se ne-
zlobila na ni. Obvykle jsem proklínala sebe 
a své hloupé nápady.
Jak jsem se posléze s receptem dozvědě-
la, Helenčina babička byla kuchařka. A ne 
ledajaká. Vařila prý pro prezidenta Škodo-
vých závodů. Pro něj, pro jeho rodinu, pro 
přátele, pro bankety… Jak jen mě mohlo 
napadnout, že bych jí mohla stačit?
Ovšem vysvětlovalo to delikátnost koláče. 
Pocházel z lepších kruhů. Moučník k sváteč-

Připravila Michaela Matuštíková, foto shutterstock, archiv autorky

Tentokrát nešlo jen o tu božskou chuť totálně ořecho-
vého koláče. Šlo i o jeho historii. A co si budeme poví-
dat, taky o prestiž. musím přece zvládnout to, co zvlá-
daly kuchařky za první republiky. Ačkoli…

Nóbl koláč 
ze Škodovky
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Potřebujeme:
Těsto:   180 g hladké mouky    1 lžíci mou-
čkového cukru    170 g másla    1 žloutek  
  1 lžíci vlažné vody.

Náplň:   140 g moučkového cukru  
  140 g mletých vlašských ořechů    5 vajec  
  půlky ořechů na ozdobu

Postup  

Těsto:
Máslo necháme změknout, pak na vále 
všechny suroviny důkladně zpracujeme 
na vláčné těsto. Teplem dlaní se těsto začne 
rychle lepit na ruce i na vál a nechce přestat. 
Pracujeme proto rychle.
Z těsta oddělíme jednu čtvrtinu, upravíme 
bochánky a dáme je do lednice odpočinout.

Než vyndáme těsto z lednice, připravíme 
si náplň.
Čtyři vejce rozdělíme na žloutky a bílky. Je-
den žloutek odložíme na potření, tři žloutky 
utřeme s cukrem do pěny. Přidáme ořechy, 
jedno celé vejce a jemně vmícháme sníh ze 
čtyř bílků. 
Koláč:
Troubu předehřejeme na 150 °C.
Větší díl těsta vyndáme z lednice a na po-
moučeném vále rozválíme. Placka musí být 
větší než forma. Když pak přeneseme těsto 
do formy vyložené pečicím papírem, musí 
dosahovat pod okraj. 
Na těsto rozprostřeme náplň.
Vyndáme z ledničky malý díl těsta, na po-
moučeném válu ho rychle rozválíme na ten-
kou placku, na válečku opatrně přeneseme 

na koláč. Okraje spodního a horního těsta 
lehce spojíme. Povrch potřeme žloutkem 
a ozdobíme ořechy. 
Pečeme pomalu, až má těsto zlatou barvu 
a náplň se nelepí na špejli.

dobrodružství v kuchyni

ořechový koláč babičky H.

nímu obědu pro nastrojenou rodinu, lesk 
stříbrných příborů a jemného porcelánu…

Přesně, prosím
Dost snění. Vzhůru do reality. Jedna maličká 
vychytávka pro začátek – když vylouskám 
ořechy, dávám je na chvíli do mírné, poote-
vřené trouby. Malinko se opraží, chuť a vůně 
se rozvine.
Návod na těsto vypadal nenápadně. Až by to 
člověk klidně trochu odfláknul. Zkusila jsem 
to a radím vám dobře – nedělejte to. Nesnaž-
te se jako já odhadovat množství surovin 
od oka, jinak budete buď naštvaně plácat 
k sobě kousky, které se trhají a nedají vyvá-
let, nebo budete zpracovávat tuhou hmotu. 
Když si s takovým těstem, až se uklidníte, 
poradíte, koláč stejně nebude mít TU chuť.
Takže těsto mě naučilo přistupovat k němu 
s pokorou a dobře seřízenou kuchyňskou 
váhou.

Nápad od Indiánů
Helenčin návod, zřejmě už generacemi její 
rodiny trochu modifikovaný, dost sázel 
na pečicí papír. Nejen na vyložení formy, ale 

také při formování svrchní placky.
Vyválet placku mezi dvěma papíry je velká 
legrace. Věta, která byla v Helenčině návodu: 
„Pomalu odlupujeme těsto z papíru, aby 
pokrylo celý koláč,“ ta mi s odstupem 
času přijde k popukání. Z mého pečicího 
papíru se nic neodlupuje. Naopak, těsto 
na papíru lpí.
Zkoušela jsem také válet mezi dvěma vrst-
vami potravinářské fólie. Tenhle postup se 
mi osvědčil u cukroví podle starodávných 
receptů. U koláče babičky H. nefunguje. 
Takže za sebe vám mohu doporučit jediné 
– dobře vychlazené těsto opatrně a rychle 
vyválejte na rozprášené mouce pomouče-
ným válečkem, naviňte na váleček a z něj 
pokládejte na náplň.
Vrchní placka má být opravdu tenká. A tohle 
těsto je takový prevít, že se trhá i pod tou 
nejjemnější peroutkou či štětcem, kterým by 
člověk chtěl nanést na povrch předepsaný 
žloutek.
Až jsem jednou shlédla v televizi pořad 
o vaření v Latinské Americe – Indiánky maz-
livě roztíraly žloutek po koláčích dlaněmi. 
Ejhle! Hned jsem to vyzkoušela. Ano – to je 

správná cesta. Vůbec  se neostýchejte klenot 
českých kuchařek vylepšit technikou domo-
rodých Američanek.
Při práci s těstem také hodně pomůže, když 
ho necháte odpočinout v lednici. Nejmé-
ně hodinu, ale ideálně přes noc. Pak se 
tolik nelepí.

Ostatní je hračka
U náplně pro změnu popis přípravy chyběl. 
„Smícháš to,“ pravila Helenka. Není to tak 
jednoduché, ale ve srovnání s těstem je to 
vlastně hračka. Jen se nespleťte při počítání 
žloutků a bílků.
Nabízím vám tedy recept, který, ač není 
v původním znění, stejně bude napínat vaši 
trpělivost jak gumu praku a vaši zručnost si 
prověří. Přistupujte k němu s pokorou a kuli-
nární bůh vám jistě dopřeje moučník snů.

P.S.
A ještě maličkost – Helenčina rodina peče 
v koláčové nebo dortové, kulaté formě.  
Nevím, jak vy umíte vykládat pečicím papí-
rem kulatou formu, ale mně se koláč moc 
líbí obdélníkový. 

2) 3) 4)

1)
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zdravé vaření

Špalda postupně přesvědčuje i české spotře-
bitele, aby ji zařazovali do svých jídelníčků. 
Někdy se už dokonce stává, že bývá v super-
marketech vyprodaná. Dobrá osvěta a zájem 
o zdravější stravu přivádějí Čechy k tomuto 

dříve opomíjenému druhu pšenice. „Špalda 
je považována za nejlepší druh obilí, protože 
obsahuje nejvíce bílkovin ze všech obil-
nin. Má také vysoký obsah vlákniny, proto 
napomáhá dobrému trávení,“ říká Karolina 
Risser, výživová poradkyně. Špaldová pšeni-
ce je podle ní navíc bohatá na minerální látky, 
zejména na hořčík, vápník, draslík, fosfor, 
zinek a vitaminy B1, B2 a PP. Špalda také 
obsahuje zanedbatelné procento tuku, který 
představují především nenasycené mastné 
kyseliny, důležité pro náš organismus.

Špalda posilovala vojáky
O kvalitách špaldy věděli už naši předci. Ne-
chyběla v jídelním lístku Asyřanů, Palestinců 

ani dalších národů Blízkého východu. Chléb 
z ní pekli i ve starém Řecku. Populární byla 
v antickém Římě, kde ji legionáři běžně do-
stávali jako součást mzdy. „Ženy jim tehdy 
ze špaldy připravovaly tradiční římské jídlo 
zvané libum. Byl to koláč, který měl vojákům 

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

Zdravá mouka?
Zkuste tu ze špaldy
Špalda dnes zažívá renesanci. Tento velmi zdravý druh pšenice 
pěstovali už egypťané před osmi tisíci lety. římští legionáři ji 
dostávali dokonce k výplatě — tak si ji naši předci cenili. mouka 
ze špaldy obsahuje velké množství minerálních látek a bílkovin, 
navíc je nenáročná na pěstování. Přesto až do roku 2000 neby-
lo na českých polích povoleno pěstovat jakoukoliv její odrůdu.

CHiLLi CeLOZRNNé SUŠeNKy
Doba přípravy: 45 minut, 4 porce

ingredience: 1 lžička chilli koření, 
250 ml mléka, 100 g celozrnné pšeničné 
mouky, 100 g žitné mouky, 100 g špaldové 
mouky, 40 g slunečnicového oleje, špetka 
soli, 1 vejce

Postup: Mouku, mléko, olej a špetku soli 
umícháme v řidší těsto, které vyklopíme 
na pomoučený vál a obalíme moukou, aby 
se nám nelepilo (musíme mít i pomoučené 
ruce). Válečkem nebo ručně vypracuje-
me z těsta placku o tloušťce 2 až 3 mm, 
posypeme ji chilli a potřeme rozmíchaným 
vajíčkem. Rádelkem pokrájíme placku 
na proužky, které poklademe na plech s pe-
čicím papírem a dáme do předehřáté trouby 
péct na 200 °C po dobu 25 minut.
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dodat sílu do boje,“ upřesňuje K. Risser. 
Později špalda ustoupila šlechtěné pšenici, 
která vykazuje vyšší výnosy a je také časově 
i finančně méně náročná na zpracování. 
V současné době se ale špalda vrací. Je po-
važována za zdravější alternativu šlechtěné 
pšenice, s vyšším podílem minerálních 
látek a bílkovin. Vzhledem ke své mini-
mální reakci na hnojení umělými hnojivy, 
značné odolnosti proti škůdcům, chorobám 
a nepřízni počasí je vhodnou a často vyu-
žívanou plodinou v ekologickém (organic-
kém) zemědělství. 
Patří mezi pěstitelsky nejméně náročné 
obilniny. Nevadí jí nepříznivé klimatické 
podmínky a daří se jí i tam, kde by jiné obilí 
nerostlo. Je typická tím, že její zrna jsou 
obalena dvojitou plevou. Ta je chrání před 
kontaminací, chorobami a znečištěným 
prostředím. Odolnost vůči okolním vlivům 
je obrovskou výhodou špaldy. Dnes je oblí-
bená zejména na Blízkém východě, hlavně 
v Libanonu, také v Libyi, ale i ve Spojených 
státech a Kanadě. V Evropě ji nejčastěji 
pěstují na biofarmách. „U nás bohužel není 
používání špaldy v kuchyni běžnou záleži-
tostí, ale její obliba neustále stoupá. Zakou-
pit ji můžete převážně v prodejnách zdravé 
výživy, a to v mnoha různých formách,“ 
doplňuje K. Risser.

Kam s ní?
Špaldová mouka je vhodná nejen na pečení, 
ale dají se z ní připravit i houskové a bram-
borové knedlíky, noky, knedlíčky do polévky 
a jíška na zahuštění omáček. Má výraznější 
chuť než pšenice. „Zpočátku doporučuji 
smíchat jednu třetinu špaldové mouky se 
dvěma třetinami bílé. Postupně přidávejte 
špaldovou a ubírejte bílou. Špalda poskytuje 
především celozrnnou mouku. Ta se od bílé 
mouky liší tím, že je při mletí zpracováno 
celé vyčištěné zrno. V mouce jsou tak zacho-
vány obalové vrstvy a klíček, které obsahují 
nejvíce cenných látek. Pečivu propůjčuje 
delší trvanlivost,“ vysvětluje K. Risser. Chléb 
upečený s větším podílem špaldové mouky 
potěší výraznou chlebovou vůní, popraska-
nou kůrkou a vláčností.

Buchty téměř bez cukru
„Pokud použijete špaldovou mouku třeba 
do buchet, budou tmavší a těsto tužší. Je 
dobré přidat o deset až dvacet procent více 
droždí a prášku do pečiva, než jste zvyklí. 
Špaldová mouka je také přirozeně nasládlá. 
Chcete-li upéci velmi dobrou buchtu nebo 
koláč, je vhodné dát do těsta díl špaldové 
mouky. Výrobek tím získá nevšední oře-
chovou chuť a můžete použít méně cukru. 
Pečivo ze špaldové mouky je proto mnohem 
chutnější i zdravější,“ doplňuje K. Risser.
Špaldová mouka, ačkoliv je celozrnná, 

vypadá skoro jako bílá mouka. Její nutriční 
hodnota však dalece přesahuje mletou bílou 
mouku. Špaldových koláčů sníte tedy méně 
než těch z běžné mouky, protože špalda je 
velmi výživná. 
Dalšími výrobky ze špaldy jsou také špal-
dové vločky, které jsou ideálním základem 
do müsli. Velmi oblíbený je rovněž bulgur, 
při jehož výrobě se vyčištěné zrno po ter-

mickém ošetření párou usuší a následně 
drtí. Rozdrcený bulgur už není nutno vařit, 
takže se přidává do hotových polévek nebo 
do salátů. V neposlední řadě existují i špal-
dové celozrnné těstoviny, instantní kaše 
nebo špaldová káva či dokonce pivo. Pokud 
chcete prospět své pokožce, svařte 250 g 
špaldových otrub se 3 litry mléka, přeceďte 
a vlijte do koupele. 

zdravé vaření

Je pravda, že má špalda léčivé účinky?
Ano. Špaldová mouka pozitivně působí 
na imunitní systém díky beta-karotenu 
a tiokyanátu, které podporují regeneraci 
buněk a chrání nás tak před infekcemi. 
Moderní medicína dokonce špaldě připisuje 
protirakovinné účinky. V okrajových vrstvách 
zrn se totiž nachází množství rostlinných 
estrogenů. Ty mohou působit příznivě při 
hormonálně předurčených druzích nádoro-
vých onemocnění.

Komu byste konzumaci této mouky 
doporučila?
Díky vysokému podílu bílkovin, vlákniny 
a dobré oříškové chuti doporučuji špaldu 
skutečně všem. Dokáže ozvláštnit jídelní-
ček, je lehce stravitelná a má mnohem nižší 
toxicitu pro jedince alergické na lepek. Proto 
ji lidem s alergií na pšenici doporučuji jako 
náhradu pšenice. Nesmíme ovšem zaměnit 
alergii na pšenici s celiakií. Špalda není 

bezlepková, není tedy vhodná pro bezlep-
kovou dietu. Vzhledem k vysokému obsahu 
vlákniny ji také doporučuji konzumovat při 
potížích s trávením.

Využíváte ve své kuchyni špaldové 
kernotto? Jak?
Ano, kernotto připravuji pro své blízké po-
měrně často, protože jim moc chutná a jeho 
příprava je velmi jednoduchá. Ráda zařazuji 
výrobky ze špaldy také do jídelníčku svých 
klientů, i když ji většina z nich nezná a ani 
neví, co je to kerrnoto. Špaldové kernotto 
vzniká šetrným obroušením zrn od tvrdé 
obalové vrstvy, a proto je není nutné před 
uvařením máčet. Po uvaření vypadá jako 
ječné kroupy a má výbornou oříškovou chuť. 
Výhodou kernotta je krátká doba přípravy. 
Jeho použití je široké. Hodí se jako příloha, 
zavářka do polévek, karbanátků, zapéka-
ných pokrmů, místo rýže do rizota, lze jím 
nahradit i těstoviny.

Která mouka, kromě špaldové, je podle 
vás také zdravá a doporučila byste ji?
Doporučuji především bezlepkové mouky, jako 
jsou pohanková, rýžová, kukuřičná, cizrnová. 
Nebojte se experimentovat a zkuste postupně 
nahrazovat pšeničnou mouku. Obohatíte tak 
svůj jídelníček a zlepšíte své zdraví. 

látky ve špaldě jsou výborné
pro náš imunitní systém
Pokud chce člověk přispět 
ke svému lepšímu zdraví, pak 
by měl omezit konzumaci bílé 
pšeničné mouky. „existuje mnoho 
zdravějších alternativ. Stačí se 
jen zajímat,“ říká Karolina Risser, 
výživová poradkyně.
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cestování

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Maďaři 
to rádi ostré

Z typických maďarských jídel a koření zná 
každý cizinec zcela jistě papriku, halászlé 
a perkelt. Tím ale hitparáda zdejší kuchy-
ně nekončí, protože Maďaři umějí skvěle 
upravit zvěřinu i ryby a byla by určitě škoda 
neokoštovat jedinečné 
maďarské pálenky a skvělé 
tokajské a egerské víno. 
Ale kde a s čím začít? To je 
základní otázka každého gurmánského ces-
tovatele. Bylo mi jasné, že všechno nestihnu, 
a tak jsem si řekla, že nejdřív ochutnám 
jídlo a pití na maďarsko-rakouském pomezí. 
A pak se vydám nejen za gurmánskými zážit-
ky do Budapešti.

Marmeláda a koření v císařském městě
Město Szombathely leží v západní části Ma-
ďarska, nedaleko hranic s Rakouskem. Ne-
vybrala jsem si jeho návštěvu náhodně. Už 
ve středověku se tady konaly velmi známé 

sobotní potravinové trhy a tato tradice vydr-
žela dodnes. Proto jsem neváhala a rozhod-
la jsem se je navštívit. Zdejší specialitou jsou 
vynikající marmelády, snad nejúžasnější je 
ta z červených hroznů. Její chuť je naprosto 

dokonalá. Koupila jsem 
hned pět skleniček, samo-
zřejmě také koření, hlavně 
červenou papriku. Bude 

dobrá do segedínského guláše, což je snad 
jediné maďarské jídlo, které se pevně usíd-
lilo v naší české kuchyni. Maďarská paprika 
mu dodá patřičný říz.
Putování po restauracích v Szombathely 
mě přesvědčilo, že zdejší kuchaři si zaklá-
dají nejen na tradičních guláších, ale také 
na vepřových medailoncích s hořčicí, feny-
klovém ragú s pohankovými nudlemi nebo 
na telecí paštice s koriandrem. Typické pro 
posledně jmenovanou pochoutku je, že želé 
na ni je připravené z tmavého piva.

říká se, že ostré je v zemi 
čardáše ostřejší a sladké 
ještě sladší. maďarská 
kuchyně nabízí vynikající 
pokrmy a rozhodně nemusí 
jít jen o ty pikantní. Touha 
ochutnat speciality, které 
mi u nás doma hned tak 
někdo neuvaří, byla natolik 
silná, že rozhodnutí strávit 
několik dní v maďarsku 
padlo rychle a spontánně.

„Maďarsko není jen 
perkelt a paprika”
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Specialitou Zadunají, kterou obdivují 
i gurmáni na rakouské straně gastrono-
mické mapy regionu, je také zbojnická 
polévka, pokrm ovlivněný kořeněnou 
kuchyní někdejších junáků z lesů pohoří 
Bakonye. Tady je nutné dodat, že vý-
slednou chuť všech maďarských pokrmů 
ovlivňuje hlavně koření. Záleží ale jenom 
na kuchaři, kolik papriky, česneku, fefero-
nek či pepře do jídla přidá. Každopádně 
je pravdou, že v restauracích na rakouské 
straně hranice je to o poznání méně, než 
v těch zadunajských.

dvě hlavní maďarské ingredience
Při své gurmánské cestě Maďarskem jsem se 
stále častěji přesvědčovala o tom, že zdejší 
kuchyni sice panuje červená paprika, ale 
kysaná smetana je její královnou. Ochucují 
a zjemňují se jí polévky, masové pokrmy 
i zeleninové saláty.

Co rozhodně stojí za to ochutnat, je 
fazolová polévka à la Mór Jókai, pojmeno-
vaná po rodákovi z Komárna, maďarském 
spisovateli M. Jókaii, který ji miloval. Po-
lévka z fazolí, uzeného vepřového kolena, 
mrkve, petržele, celeru, cibule, česneku, 
papriky a pikantních klobás dnes patří 
mezi desítku nejoblíbenějších maďarských 
jídel. Vůbec se nedivím, slova chvály jsou 
na místě.
Ke skvěle chutnajícím jídlům patří také 
tykvová omáčka zahuštěná kysanou sme-
tanou s koprem nebo rajčatové zelí s pe-
čeným žebírkem. Opomenout se nedá ani 
známé plněné zelí, které se připravuje tak, 
že se nakrájené hlávkové zelí uvaří v nálevu 
s pepřem, paprikou a cibulí a do zelných 
listů se zabalí okořeněné mleté maso s rýží, 
které se v nálevu podusí. Pokrm se při po-
dávání přelije kysanou smetanou a ozdobí 
osmaženou slaninou.

Sladkosti na jedničku
I v případě maďarských koláčů a zákusků 
jsem řešila dilema, co si dát hned a co 
potom. Absolutní jedničkou pro mě byly 
somloy galoska, což jsou piškotové pláty 
prokládané vanilkovým krémem a rozva-
řenými rozinkami. Dezert se podává 

MAďARSKý GULáŠ PeRKeLT
Národní jídlo se v Maďarsku připravuje 
různě, vždy ale musí obsahovat směs 
masa, cibule, paprik a rajčat dušených 
ve vlastní šťávě. 

Doba přípravy: 2,5 hodiny, 6 porcí

ingredience: 1 kg vepřové plece nebo 
bůčku, 3 středně velké cibule, 6 masitých 
zelených paprik, 6masitých rajčat, 2 lžíce 
vepřového sádla, mletá sladká i pálivá 
paprika

Postup: Maso opláchneme, případně 
vykostíme a zbavíme kůže, osušíme a nakrá-
jíme na kostky. V kastrolu rozpustíme sádlo 
a za stálého míchání na něm osmažíme 
nakrájenou cibuli, následně přidáme maso 
a orestujeme. Když jsou kousky masa zata-
žené, přidáme vrchovatou lžíci sladké a půl 
lžičky pálivé papriky a zamícháme. Nakonec 
opláchneme a nakrájíme na menší proužky 
papriky, oloupeme a nakrájíme spařená 
rajčata a vše přidáme se dvěma lžičkami 
soli k masu. Mícháme při mírné teplotě, při-
klopíme poklicí a pomalu dusíme. Maďarští 
kuchaři připomínají zásadu, že maso se 
musí dusit, ne vařit ve vodě.

Městem založeným v roce 45 po Kristu 
vedla výnosná Jantarová stezka, díky 
které se vzácné šperky dostávaly k mo-
vitým římským občanům. V tu dobu 
se město nazývalo Savaria, stejně jako 
hlavní město římské provincie Panonie. 
V té době se mohlo pyšnit císařskou rezi-
dencí, veřejnými lázněmi i amfiteátrem. 
Obyvatelé měli všechna práva římských 
občanů. Dnes se starobylé, ale živé měs-
to pyšní svou historií, kterou neopomene 
zmínit místní průvodce.

SZombAThely ZAlo-
žil CÍSAŘ CLAUdIUS
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zásadně se šlehačkou, čokoládovou polevou 
a vlašskými ořechy. Ochutnala jsem ho 
ve vyhlášené cukrárně místních milovníků 
sladkého jménem Daubnere a neodolala ani 
v cukrárně Sugar.
Do Budapešti jsem jela za ještě jedním gur-
mánským zážitkem. Byly jím palačinky  
á la Gundel. V Budapešti je to pojem a říká 
se, že ten, kdo je neochutnal, jako by v Bu-
dapešti nebyl. Palačinky jsou pojmenovány 
po proslulém kuchařském rodu Gundelů. 
Otec Johann, rodák z Bavorska, založil svoji 
budapešťskou re-
stauraci už v roce 
1869. Jeho syn 
Károly po jeho 
smrti vedl restauraci ještě v padesátých 
letech minulého století. Čas ale její věhlas 
nezavál, dodnes patří k nejlepším v Maďar-
sku. Kromě neodolatelných palačinek se tu 
zrodily i další slavné recepty. Za připomenutí 

rozhodně stojí specialita Fonott borjúszüz 
Queen Elisabeth módra, což je copánek 
z proužků telecí svíčkové, pečený na rožni 
a plněný smrži a husími játry. Gundel toto 
jídlo vymyslel pro britskou královnu.

Potrava i pro duši
Nejen jídlem živ je člověk, a tak po vydat-
ných pokrmech byl čas na kulturní zážitky. 
A ani o ty není v Budapešti nouze. Když 
začneme v samém centru města, dojdeme 
k sídlu maďarského parlamentu, majestátní 

budově na břehu 
Dunaje. Pokud se 
na sídlo díváme 
od řeky, skoro 

si vykroutíme hlavu z krku, když ji chceme 
vidět celou. Budova, která je velmi bohatě 
zdobena zlatem, byla dokončena v roce 1896.
Minout nelze ani Andrássyho třídu, která má 
počátek nedaleko Baziliky sv. Štěpána. Při 

procházce touto snad nejpůsobivější buda-
pešťskou ulicí narazíme na honosné budovy, 
otevřené dvory, muzea, obchody, bary, 
kavárny i restaurace. Kouzelné jsou v Bu-
dapešti také uličky starého města, stejně 
tak nejkrásnější park města — Margaretin 
ostrov. Potkávají se tu běžci, rodiny s dětmi 
i cyklisté. Autem se na ostrov nedostanete, 
a tak vás čeká zážitek v podobě jízdy jednou 
z nejdelších tramvají Evropy. Čísla 6 a 4 jezdí 
po okruhu města a mají zastávku i na mostě 
Margit u jižní části ostrova s názvem Margit-
szigeti bejáró.
Po procházce Margaretiným ostrovem 
vyhládne. A tak uvítáte, stejně jako já, když 
vám cestu zkříží jedna z unikátních restau-
rací s názvem Trófea Buda. Zážitek netkví 
jenom v jídle samotném, ale také v pohledu 
na jídelní lístek. Ten nabízí až sto druhů 
různých chodů podávaných formou švéd-
ských stolů. 

K maďarským specialitám patří také 
skvělé pálenky a vína, které jsou mnohdy 
i součástí hlavního menu. Může to být tře-
ba agárdská polévka z jablkové pálenky. 
Vyhlášený je i Unicum-zwack, maďarský 
alkoholický bylinný likér hořké chuti, 
který tvoří čtyřicet léčivých rostlin. Z vi-
nařské oblasti Nesměly pochází víno Juh-
fark, kterému tady neřekne nikdo jinak 
než víno svatební noci. Podle legendy ho 
pili arcivévodové z rodu Habsburků, aby 
si tak zajistili mužského potomka rodu.

Menu S Pálenkou 
i Vínem

„Ochutnat palačinky á la Gundel 
je povinnost”

Maďarsko láká k podzimním návštěvám Najdete tu jedny z nejdelších tramvají
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Připravila Klára Chábová, foto archiv Liběny Rochové

Přejedený mozek 
nic nevyplodí
Liběna Rochová je úspěšnou oděvní designérkou, šťastnou babičkou a v otázce životních 
priorit má jasno. každý den medituje a cvičí, o víkendech se věnuje své rodině. Za svou 
poslední kolekci s názvem „oděvní partitury“ získala cenu oděvní designér roku a cenu 
napříč všemi kategoriemi Grand designér na czech Grand design. nyní pracuje na nové 
kolekci. Je v jednom kole, ale na pravidelnou a vyváženou stravu si čas udělá.
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Liběno, pohybujete se v oboru, ve kterém 
jste stále na očích, udáváte trendy a Vaše 
oblečení předvádějí štíhlé ženy. Jak se 
udržujete v kondici Vy sama?
Velmi důležité je propojení těla a ducha. 
Když je člověk vyrovnaný a spokojený, cítí 
se celkově dobře, baví ho život a stará se 
o sebe. Je to jakási duševní strava, která 
pak určuje rovnováhu celého těla a vnitřní 
rozpoložení. Pokud jde o jídlo jako takové, 
pak nesnáším pocit najedenosti. Když se 
přejíte, jídlo zahltí mozek, člověk je zpoma-
lený a líný, nemá nápady. Snažím se proto 
jíst střídmě, pravidelně a zdravě. Volím spíše 
vločky, sýry, zeleninu, maso téměř nejím. 
Dám si ráda ryby. Důležitá je také pravi-
delnost. Vím, že je náročné, když je člověk 

v poklusu, jíst pětkrát denně, ale je potřeba 
si udělat čas sám na sebe a nezanedbávat 
se. Pro mě jsou důležitá rána, kdy potřebuji 
tak dvě hodiny na rozjezd. Nasnídat se, něco 
si přečíst, podívat se na angličtinu, tak zvaně 
usebrat se...

Trváte na tom, aby Vaše kolekce předvá-
děly hubené modelky, nebo si vybíráte 
i plnoštíhlé ženy? Přeci jenom od kultu 
vyzáblých postav se pomalu upouští.
Vybírám si štíhlé a vysoké modelky, protože 
šaty na nich velmi dobře vypadají a vy-
niknou, jak mají. Když má ale prezentace 
formu jakési performance a šaty předvádějí 
například tanečnice, pak mi vůbec nevadí, 
že mají třeba vypracovaná lýtka nebo sval-

naté ruce. Prostě to k tomu patří, je to určitý 
styl, vypadá to jinak a krásně. Když mám ale 
klasickou oděvní přehlídku, pak preferuji 
štíhlost.

Jste člověk, který vytváří krásu a este-
tičnost. Umíte si své modely představit 
třeba i na silných lidech?  Jak vnímá-
te obezitu? Češi jsou v tomto ohledu 
na předních místech žebříčků a i počet 
obézních dětí narůstá rychlým tempem…
Nyní budu trochu vzrušeně hovořit o lidech, 
kteří nejsou nemocní a jejich kila navíc 
nejsou způsobena třeba geneticky nebo 
nemocí, tudíž léky. Poukazuji celý život 
na tlusté lidi. A pěstovanou tloušťku považu-
ji za nehoráznost. Byla jsem nedávno v kině 
a viděla jsem tam dívku, velmi mladou, které 
koukalo z trička několik břich a objednala si 
největší kelímek sladkého nápoje a k tomu 
největší krabici pražené kukuřice. Jen jsem 
zírala… Tomu nerozumím. Mne irituje, kolik 
dětí trpí obezitou a rodiče s tím nic nedělají, 
naopak je v tom podporují tím, že je nechají 
jíst nezdravé pokrmy ve fast foodech. Vůbec 
neuznávám to, když žena svou nadváhu 
svádí na to, že je po dětech a jde to špatně 
dolů. Prostě když to zabalí a nechá to být, 
přestane se o sebe starat a tloustne, to 
mi vadí. Když má někdo silné nohy a je to 
způsobeno geneticky, tak s tím prostě nic 
neudělá, ale stále se o sebe může starat 
a vypadat dobře. Garantuji, že to jde.
Důležité je mít vůli a chuť. Když se budu 
přejídat, nebudu mít pohyb a nechám to 
být, pak se nesmím divit, že jsem tlustá, 
nemocná a nespokojená. Ti lidé jsou pak 
na sebe naštvaní a zlobí se na celý svět. 
Nemají pozitivní energii a trápí se. Ve zdra-
vém těle zdravý duch, to funguje doslova 
a do písmene. Mohu to potvrdit.

Liběna Rochová výjimečně ve stříbném oděvu

kdo Je LIBĚNA ROCHOVá
Vystudovala střední školu textilní. Na české scéně, kterou často zastu-
puje v zahraničí (výstavy a přehlídky ve Vídni, Paříži, Lyonu, New Yorku, 
Düsseldorfu, Los Angeles), působí řadu let. Její odborné předpoklady 
a schopnosti jí dovolily navrhovat divadelní, filmové a scénické kostýmy, 
umělecké objekty na tělo, toalety pro vystoupení zpěvaček i běžné civilní 
zakázky, kolekce pret-a-porter a konečně oblast nejprestižnější pro kaž-
dého módního tvůrce, kolekce unikátních modelů. Zaměřuje se na vol-
nou a individuální tvorbu, která je více otevřená výtvarné než ryze oděvní 
formě. Věnuje se i tvorbě solitérní zakázkové. V roce 1999 založila Studio 
LR pro konzultační činnost a ateliér na realizaci oděvů na zakázku. V letech 2005 až 2010 provozovala Studio 
LR-galerie, které se cíleně věnovalo podpoře mladých designérů. Od roku 2008 vede Ateliér designu oděvu 
a obuvi na UMPRUM. Každoročně představuje svou tvorbu prostřednictvím autorské módní přehlídky a dva-
krát za rok prezentuje limitované sezónní kolekce. Zabývá se také navrhováním skleněných šperků s firmou 
AJETO. Je vdaná, má dvě děti a dvě vnoučata.
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Máte mnoho zákaznic, ale určitě ne 
všechny mají ideální postavu. Jaké to je 
navrhovat šaty třeba na plnoštíhlé ženy 
nebo ženy, které mají někde na těle něco 
ne právě dokonalého?
Mé zákaznice jsou velmi osobité ženy, které 
mají vytříbený vkus, styl a vědí, co chtějí. 
Ne všichni na této planetě mají ideální míry 
a váhy, ale o tom to také není. Chodí ke mně 
dámy, které nemusejí mít vždy ideální posta-
vu, ale svým přístupem k životu a šarmem 
zaujmou. Pracovat s takovými zákaznicemi 
je pro mě výzva a velmi si to užívám.

Liběno, jste velmi vytížená žena, máte 
velkou rodinu a vedete Ateliér designu 
oděvu a obuvi na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové. Jak se vám daří skloubit 
všechny tyto role? Maminka, babička, 
manželka a známá módní návrhářka…
Toto řeší každá žena, která chce rodinu, ale 
zároveň by ráda dělala i kariéru. Je to velmi 
náročné... Když se narodila Madlenka, to 
bylo ještě za komunistů, bylo to jednodušší. 
Neměla jsem takové pracovní ambice, byla 
jsem na volné noze a pracovní aktivity jsem 
spíše utlumovala. Syn se narodil dva roky 
před revolucí a já věděla, že bych ve své 
profesi ráda pokračovala. V roce 1991 se 
mi otevřely dveře na Světovém veletrhu 
módy v Düsseldorfu a postupně se to začalo 
rozjíždět. Zvládla jsem to díky třem skvělým 

babičkám, ale naplno jsem do toho na-
stoupila, až když děti trochu odrostly. Mám 
výhodu, že jsem stále na volné noze a mohu 
si svůj čas uspořádat. Kdybych budovala 
kariéru, musela být někde do osmi hodin 
večer v kanceláři, neabsolvovala bych to. 
Chci být výbornou babičkou i mámou. Jde 
to, ale někdy nastane problém.  Ano, jsou 
chvíle, kdy máte pocit, že to nezvládnete, ale 
je důležité mít víru a spolupracovat s energií. 
A tyto situace rodinného a profesního života 
vybalancovat.

A jak to vypadá v praxi?
Od pondělí do pátku pracuji, tedy kromě 
středy odpoledne, kdy trávím čas s vnou-
čaty. Přes to nejede vlak. O víkendech jsem 
v Brně s manželem. Miluji uklízení, praní 
i vaření. Sice mi vypomáhá paní Broňa, ale 
domácnosti se věnuji ráda. Momentálně 
kreslím novou kolekci, kterou budu prezen-
tovat na podzim a bude to jakási obhajoba 
mé vítězné kolekce, za kterou jsem získala 
nedávno cenu Grand Designer.

Kdybyste měla popsat sebe samu v kuchy-
ni, jak se vidíte? Vaříte ráda?
Když byly děti malé, vařila jsem podle knížky 
Vaříme dětem, tedy žádná velká invence 
a spíše osvědčené recepty. Nyní si ale můžu 
dovolit experimentovat. V kuchyni se snažím 
být kreativní, nevařím podle receptů, mám 

jen pár knih o vaření, spíše mezinárodní 
a osobité. Většinou, když jsem zkusila vařit 
podle nějakého receptu, zjistila jsem, že 
nemám polovinu ingrediencí. Ráda improvi-
zuji, říkám si, co bych tam tak dala, a to tam 
pak taky přidám.
Na druhou stranu, rodina miluje mé vepřo- 
knedlo-zelo, na němž si dávám záležet.

Hodně cestujete a poznáváte jiné kultury 
a chutě. Která z kuchyní Vás nejvíce oslo-
vila a co byste naopak nikdy nepožila?
Byla jsem v Honolulu v jedné vietnamské, 
spíše lidové restauraci. Byly tam dlouhé 
stoly a mnoho výborného jídla. Vietnam-
ská kuchyně je lehká, obsahuje spoustu 
zeleniny, nabízí úžasné chutě. Doma vařím 
česká jídla, ta vyžaduje rodina, ale já sama 
preferuji spíše zdravé a lehké pokrmy. V Číně 
jsem jedla také různé věci, možná jsem 
ochutnala i psa, to netuším. V Thajsku jsem 
zase jedla na ulici hmyz ze sáčku. V Africe 
jsem dostala na talíř nevzhledného brouka, 
a když jsem ho snědla, dostala jsem certifi-
kát. Nejsem vybíravá. 
Při cestách ráda objevuji nové a typické 
chutě pro daný region. I když se nedá o mně 
tvrdit, že zkouším vše za každou cenu. Tak 
například v Tibetu jsem nepozřela jačí 
mléko. Tibetská kuchyně je dobrá, ale to 
mléko nevalně zapáchá. To už bylo moc. 
Ráda ale experimentuji a ochutnávám. 

Nová kolekce Liběny RochovéKolekce Liběny Rochové s názvem Partitury je velmi úspěšnáŠaty, které jsou inspirované obrazy Milana Grygara
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Kdysi dávno, když jsem začínala se svou 
krosnou objevovat svět, říkala jsem si, že 
se do žádné země nevrátím dvakrát, to 
abych jich viděla co nejvíce. Prostě jednou, 
a co nejpoctivěji, a pak o dům dál. Když 
jsem poznala Portugalsko, věděla jsem, že 
mé pravidlo nelze dodržet. Že jsou prostě 
místa, kam vás to táhne, ani nevíte proč. 
Čechy jsou krásné, příroda je pestrá a nád-
herná, naše lesy, hory a louky nemají vůbec 
konkurenci, ale lidé jsou tady „šediví“ ( jak 
o nás říkají jižanské národy). Velmi často 
si stěžujeme, i když nemáme úplně proč, 
neoplýváme úplně dobrou náladou a nedo-
kážeme si navzájem moc přát. Prostě na nás 
leží nějaká tíha minulosti a té se nedokáže-
me zbavit. Naši zemi objevujeme moc rádi, 
člověk se snaží také obklopovat lidmi, kteří 

jsou v dobré náladě a pozitivní, ale když vy-
táhnete paty za hranice, poznáte ten rozdíl. 
Hlavně v mentalitě a životním přístupu.

Pudink se uvaří na pánvi
Portugalci jsou milí, otevření, ochotní 
a usměvaví. Přestože se jim ekonomicky 
stále tak úplně nedaří, moc nelamentují, 
spíše doufají, že bude třeba trochu lépe 
a hlavně si považují zdraví svého a svých 
blízkých. V Portugalsku člověk neustále něco 
ochutnává a objevuje. A my jsme se na naší 
rodinné zimní dovolené zamilovali do jejich 
kávy a dezertu zvaného pastel de nata čili 
pudinkový zákusek. Myslím na něj už hodně 
dlouho a také mi vrtalo hlavou, z čeho všeho 
se skládá náplň.
Internet je všemocný, ale recepty se trochu 

lahodný, křupavý a nepo-
psatelně chutný. Tak jsem si 
zapamatovala portugalský 
pudinkový zákusek, který 
v této zemi koupíte téměř 
na každém rohu. když se 
do něj jednou zakousnete, 
musíte ho mít druhý den 
znovu. už jsem dlouho ne-
pekla nic sladkého a o této 
lahůdce snila už dlouho. 
Takže volba sváteční slad-
kosti byla jasná.

Pastel de nata: Zní složitě
a zkazíte ho snadno
Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková
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různí. Tak jsem se rozhodla, vyzkoušet to 
po svém. Základem je listové těsto. To se dá 
koupit, tím se vše urychlí. Nejdůležitější je 
náplň. Tipovala jsem si, že v ní bude určitě 
mléko, smetana, žloutky!!! (ne celé vajíčko), 
cukr a trochu soli. Také byla z náplně cítit 
skořice a citronová kůra. Nedala bych tam 
vanilkový extrakt, ani mouku. Ale patří tam. 
Když sem tam 
něco peču, připra-
vuji těsto v míse 
a bývá většinou 
lepivé a husté. V tomto případě jsem si ale 
nebyla jistá, protože se pudink do vytvarova-
ných košíčků nalévá (viděli jsme v Lisabonu 
v jedné pekárně) a hlavně, měl by být před 
pečením už téměř hotový. Zjistila jsem z jed-
noho cestovatelského portálu, že se náplň 
musí uvařit na pánvi. Všechny ingredience 
jsem smíchala, ale udělaly se mi trochu 
hrudky, kterých se nešlo moc zbavit. Zkou-
šela jsem je rozmačkat vidličkou, ale nebylo 
to ono. Nakonec ale za stálého míchání 
vznikl hustý krém.

Místo válečku láhev od vína
Troubu je potřeba nechat vyhřát zhruba 
na 150 °C. Listové těsto vyválíme (nemám 
ještě váleček, používám tedy láhev od vína) 
a posypeme moukou, aby se vůbec nele-
pilo. Placka by měla být tak 2,5 až 3 mm 

silná. Pak se pustíme do rolování, délka 
rolky by měla vyjít tak na 10 cm a jednotlivé 
vrstvy by se neměly na sebe lepit, spíše by 
zde měl být prostor. Důležité je tedy rolku 
neutahovat.  
Z nich nakrájíme kousky dlouhé asi 4,5 cm 
a v dlaních je jeden po druhém rozmačká-
me a vymodelujeme z nich košíček. Stěny 

by neměly být 
moc tenké, ale ani 
tlusté. Mně se to 
moc nepodařilo, 

měla jsem je mělké, stěny široké a nevešlo 
se mi tam moc pudinku. Takže jsme jedli 
spíše upečené listové těsto. A navíc jsem 
udělala chybu, že jsem si prázdné košíčky 
předpekla a listové těsto pak další teplotní 
nápor moc nevydrželo a trochu se mi vy-
sušilo.
Ale zpět k postupu. Košíčky můžeme dát 
do formiček, nebo je péct volně. Do nich 
nalijeme připravenou náplň (měla by být tak 
ve 2/3 jejich výšky) a dáme péct. Pečeme  
asi patnáct minut, ale nesmíme se od trouby 
hnout, protože se tento dezert může 
rychle připálit. 
Výsledek stojí za to. Jen je potřeba se 
vyvarovat některých chyb, kterých se 
dopustí spíše začátečníci. Věřím, že správné 
hospodyňky vyndají z trouby pastel de nata,  
jak má být. 

Dá se říci, že jsem většinu snědla sama, 
protože to prostě nebylo úplně ono.  
Napsala jsem si všechny chyby, které jsem 
během postupu udělala, a rozhodla jsem 
se to vyzkoušet znovu. Partner obrátil oči 
v sloup, když jsem mu oznámila, že budeme 
mít k snídani zase pastel de nata. 
Tentokrát to vyšlo a já pištěla radostí. Když 
mi kuchyňský budík oznámil konec pečení, 
vytáhla jsem koláčky, o kterých se mi zdálo. 
Žluťounké, voňavé a daly se i jíst. Na jejich 
mizení z talíře jsem se nepodílela tentokrát 
jen já. Určitě je vyzkoušejte.

Opakování je matka moudrosti a z chyb je 
potřeba se poučit. Tato dvě kréda se mi opět 
potvrdila a já se těším na další výzvu. Že by 
to tentokrát byly španělské ptáčky? 

„Nakonec jsme jedli jen upečené 
listové těsto“

nA co Si Při PříPrAVě dáT PoZor
•  do pudinku dáme pouze žloutky

•  při smíchávání ingrediencí musíme dát 
pozor na hrudky, mícháme pomalu 
a postupně

•  v pudinku vyvaříme celou skořici a tu 
pak s citronovou kůrou vylovíme

•  košíčky se nepečou napřed, ale spolu 
s náplní

•  košíčky by neměly mít silné stěny a měly 
by být vyšší, aby se vám tam vešla náplň

co PoužíT Pro PříPrAVu PASTel de nATA?
Doba přípravy: 30 min  
(z toho 15 minut pečeme)
Ingredience: 1 balení listového těsta,
1 a 3/4 hrnku mléka,
1/4 hrnku smetany,
4 žloutky
4 lžíce medu
špetka soli
2 lžíce mouky (dávám špaldovou)
celá skořice
tři plátky citronové kůry
půl lžičky vanilkového extraktu
skořicový cukr
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Připravit si šípkovou 
marmeládu, která skvěle chutná, 
ale je i prevencí proti nachlazení.

Vysázet česnek a cibuli, které 
jsou nepostradatelné v každé 
dobré kuchyni.

Zužitkovat přebytky úrody 
moštováním. 

Zazimovat správně gril 
i zahradní nábytek.

„Deštěm-li se konec října rozvodní, znamená, že příští rok se zúrodní.“

  „Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře.“

                               „Září víno vaří, říjen víno pije.“

Je čas:

Pranostiky měsíce:

Měsíčník SVĚT POTRAVIN,  adresa: Granville, s. r. o., Rokycanova 31, 130 00 Praha 3, tel.: 222 781 811, email: redakce@svetpotravin.cz, www.svetpotravin.cz
ReDAKCe: Dana Večeřová (šéfredaktorka), dana.vecerova@svetpotravin.cz, Jana Čiháková (zástupce šéfredaktorky), jana.cihakova@svetpotravin.cz, 
Klára Chábová (editorka), klara.chabova@svetpotravin.cz, Naďa Hanuš Vávrová (editorka), nada.vavrova@svetpotravin.cz, 
Kateřina Kmecová (korektorka), katerina.kmecova@svetpotravin.cz.
ObCHOD: obchod@svetpotravin.cz. DiSTRibUCe: Aneta Hradecká, predplatne@svetpotravin.cz, tel.: 725 716 566
ReDAKČNí RADA: Ing. Tomáš Kreuzer, doc. MVDr. Milan Malena, Pd. D., Ing. Věra Menšíková, Ing. Jakub Šebesta.  
VyDAVATeL: Granville, s. r. o., IČO: 28967653 ReGiSTRACe: MK ČR E 18477, ISSN 1803-5140. DiSTRibUCe: MEDIAPRINT KAPPA, s. r. o., POSTSERVIS, a. s.
Jakékoliv přebírání nebo šíření obsahu bez předchozího písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.

Dobrý den,
Zajímalo by mne, zda je řepkový olej opravdu tak vhodný pro přípravu pokrmů. Slyšela jsem, že 
ano, ale nepřepaluje se a nedodává jídlu i nějakou nepříjemnou chuť?

Hana Králová, Praha
Odpověď redakce: 
Olej z dnešních odrůd řepky je velmi kvalitní a doporučovaný odborníky na zdravou výživu. 
I když je tento olej z výživového hlediska hodnotný, není stále mezi českými spotřebiteli dosta-
tečně doceňován, což je jistě škoda. Přitom například v sousedním Německu je řepkový olej 
velmi oblíbený. Důvodem může být i to, že naši sousedé vědí, že obsahuje mastné kyseliny, kte-
ré přispívají v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Nenasycené mastné kyseliny ovlivňují 
hladinu cholesterolu, brání růstu aterosklerotických plátů v cévách a snižují riziko trombóz, 
které zhoršují průchodnost cév. Pro to, abychom byli zdraví a předcházeli těmto ci-
vilizačním chorobám, je doporučená denní dávka tohoto oleje cca 100 ml. Ptáte-li 
se na chuť, tak vás můžeme ujistit, že je řepkový olej velmi chutný. V kuchyni 
pak najde mnohostranné využití. Je vhodný k vaření a dušení i na přípra-
vu studených pokrmů. Řepkový olej díky své neutrální chuti zvýrazňuje 
aroma ostatních přísad v jídle. Vzhledem k vysokému obsahu mono ne-
nasycených tuků dobře snáší i tepelnou úpravu, tedy laicky řečeno – při 
správném zacházení se nepřipaluje.

Bylinka měsíce

Zajímá vás

Bylinkářka Radmila Červinková doporučuje v říjnu využít 
léčivé síly bodláku malého vzrůstu — benediktu lékařského. 
Jednoletou bylinku však v přírodě nenajdeme, musíme si 
ji vypěstovat na zahrádce. „Naše babičky používaly tuto 
bylinku na různé zažívací potíže. Je také výborná pro starší 
nemocné, kteří mají narušenou sliznici trávicího ústrojí 
různými záněty, nebo jsou po operaci tohoto orgánu,“ říká 
bylinkářka R. Červinková. Podle ní v případech zažívacích 
problémů můžeme podpořit působení benediktu zeměžlučí, 

čekankou, měsíčkem anebo pampeliškou. Další výborné účinky čubetu mohou využít ti, 
kteří potřebují podpořit vylučování kyseliny močové z těla. Naši předkové jej také využívali 
při chřipkách a virozách různého typu. Pro vnitřní užití se používá nálev. Pro zevní se 
z bylinky připravuje odvar, anebo se používají horkou vodou omyté listy, které můžeme 
přikládat jako obklady. Benedikt se nedoporučuje při zánětech ledvin a vyvarovat by se 
jeho používání měly i těhotné ženy.

Benedikt lékařský (čubet benedikt)

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:
 Studie: cukrovarníci platili vědce,   

        aby ze srdečních chorob vinili tuk

  Každý pátý Čech trpí intolerancí 
laktózy

  Překvapivé zjištění. Ve školních 
obědech je málo tuku, dětem pak 
chybí energie

 Mražené jogurty míří do dalších  
        měst v Česku 

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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Na co se můžete těšit příště?

Proč pít obilninové nápoje?

Senioři versus mladí. Jak nakupují 
potraviny a co nejčastěji jedí?

Na čem si ráda pochutná herečka 
Bára Kodetová?

Co jíst na podzim, abyste se vyhnuli 
stresu a virozám?

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 24. října

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 na celý rok 
+ dárek (kniha v hodnotě 229 kč)

-  předplatné za 290 kč 
(12 čísel za cenu 10) 

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

NyNÍ NOVĚ 
OdMĚňUJEME KAždÉ  

PROdLOUžENÍ 
PŘEdPLATNÉHO!
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Podle reklam zásadně nenakupuji, 
a jakmile se spustí v televizi či rádiu jejich 
blok, většinou ladím jinou frekvenci nebo 
přepínám na jiný kanál. Přesto přesně vím, 
kde je nejvýhodnější volání, kterou banku 
mám mít ráda, jaká aviváž je navržena 
pro dlouhotrvající svěžest mého prádla 
a že můžu mít doma pět pytlů s hnijícími 
odpadky, ale s novou vůní to bude jedno, 
protože si budu připadat jako na louce 
plné fialek. A bohužel se mi do mysli vtírají 
i takové ty klasické „ oblbovačky“ typu 
„ dny jsou tu pro tebe, měj olvejs u sebe“. 
Nedělám si iluze, že i člověk, který má po-
cit, že reklamní ataky drží pevně na uzdě, 
doma nemá pár těch skvělých produktů, 
které jsou zrovna ve slevě nebo jakkoli 
podávány jako neodolatelné.
Tak například já. Co že to máme doma 
ve skříňce na kávu? Tu, na kterou běží 
nejvíc reklam! Což o to, chuťově je dobrá, 
ale dost pochybuji o tom, že je skutečně 
bez kofeinu. V dobré víře, že budu spát 

jako miminko, jsem si ji dala takhle jednou 
asi v půl osmé večer. Chyba! To zatrace-
né kafe fungovalo snad lépe než injekce 
adrenalinu přímo do srdce. Vytřela jsem, 
uklidila botník, na hodinách půlnoc a já 
byla čerstvá jako po ranním cvičení. Třeba 
budou dávat něco v televizi a to mě unaví. 
Programová nabídka mě neunavila, ale 
otrávila. Bohužel ne tak moc, že bych 
upadla do mdlob, ale tak, že jsem se ze 
samého rozčilení ještě víc probrala. 
Na jednom programu kriminálka, po pěti 
minutách mi bylo jasný, že to udělal sám 
policajt, co to jako měl vyšetřit. Na druhém 
pro změnu detektivka, to už mi bylo mi 
jedno, kdo byl pachatelem, na třetím doku-
ment o Hitlerovi, no tak to bych neusnula 
ani za měsíc, a na dalším jakási soutěž, kde 
jste měli najít tři zvířata v textu, přičemž 
osel a kůň byli hned v prvním řádku a sleč-
na moderátorka vybízela soutěžící stylem: 
„ Lidičky volejte, ten můj telefonek tady po-
řád nezvoní, vytočte číslo, volejte, volejte“. 

Když nikdo čtyři minuty nezavolal, přep-
nula jsem na další kanál. Á vida – pořad 
o vaření. Skvělé, ty mám ráda. A tak 
jsem si lehla s tím, že mě to příjemně 
unaví a já konečně usnu. Ale stihla jsem 
jen rozloučení Jamieho Olivera, že se 
uvidíme prý zase příště a ať nejsme 
smutní. Nebyla jsem smutná, byla jsem 
vzteklá. Pak přišel blok reklam, který 
normálně přepínám, ale zrovna dnes 
opravdu nebylo kam. Chvilku jsem se 
snažila nechat se ukolébat výhodami 
produktů na trhu a pak jsem ji uviděla. 
Ta proradná dóza kafe tančila přes celou 
obrazovku jakoby nic, zatímco já měla 
energii tančit kdekoli minimálně dalších 
devět hodin. Z čirého zoufalství jsem 
přemýšlela, že si zaplatím vysílací čas 
a budu lidi varovat, ať si ho nekupují. 
Jenže hned potom přišla reklama, které 
jsem snad poprvé v životě opravdu vědo-
mě podlehla – doplňky stravy na spaní. 
Zítra si je jdu koupit. 

A pak (ne)věřte 
reklamám

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock
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PR článekkřížovka

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

  každý měsíc newsletter 
s nejnovějšími informacemi, 
odkazy na nejzajímavější 
články, soutěže a akce měsíce

  avíza o nebezpečných 
potravinách ihned poté, 
co jsou odhaleny kontrolou

  bezplatné shrnutí testů 
potravin za uplynulý rok, 
které vám bude dobrým 
pomocníkem při nákupech

  předplatné s dárkem



www.svetpotravin.cz 52

PŘISPÍVÁ K NORMÁLNÍ FUNKCI IMUNITNÍHO SYSTÉMU

VYZRAJTE
NA ZMĚNY

POČASÍ

ProbiotickákulturaSynbio*
*Po celou dobu spotřeby se v produktu nachází stejná koncentrace probiotik.

JOGURTOVÝ NÁPOJ IMUNEL


