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Houslista Pavel Šporcl 
miluje japonská jídla

Ze španělského ptáčka  
ježek v kleci

Smoothies 
 vás nastartují
Pizza v Česku ano,
ale ne mražená
Jak nakupujeme 
ve 30 a jak v 70 letech?
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Italská kuchyně je považována za jednu z nejlepších a ještě 
k tomu je jednoduchá na přípravu. Známá je především 
nepřeberným množstvím druhů těstovin. Tesco nabízí širokou 
škálu kvalitních těstovin, což se podle odborníků pozná podle 
toho, že jsou vyrobené z tvrdé pšenice a nelepí se na dno hrnce. 
Vyzkoušejte například 100 % bezvaječné semolinové lasagne, 

tagliatelle  nebo třeba méně známé obří conchiglioni rigati. 

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

Které suroviny patří k podzimu?
a) Dýně, oříšky, jablka 
b) Jahody, banány, mandarinky 
c) Mazanec, vánočka, cukroví

Soutěžte s obchody Tesco

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

Správná odpověď byla a) v dodávce
 
Na dárek se mohou těšit:

Věra Břízová, Havlíčkův Brod 
Lenka Kašlíková, Otrokovice 
Zuzana Vacková, Sadská

Nápovědu hledejte na tescorecepty.cz

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
když jsme připravovali témata pro listopadové vydání, živě 
se mi vybavila scéna z filmu Vratné lahve, kdy brigádník 
ve výkupu lahví Zdeněk Svěrák nabízí Věře Tichánkové, 
pravděpodobně nejlépe ztvárněné české důchodkyni, 
rajčata. Ta odpoví, že jí nedělají dobře, ale poté, co zjistí, 
že jsou zlevněná na polovinu, nabere celý pytlík.
Naše editorka Naďa zažila něco podobného na vlastní 
kůži. Vyrazila totiž nakupovat s bezdětnou single 
ženou i se seniorkou omezenou finančním rozpočtem 
a monitorovala všechny položky, které padaly do jejich 
košíků. Zatímco sedmadvacetiletá Soňa nabírala 
převážně zeleninu a ryby, navíc všeho pomálu, protože 
si dost věcí dokupuje na internetu, Zdena (70), zaměřila 
svůj radar jen na akční zboží (hlavně na uzeniny a sladkosti) 
a rozhodla se navštívit hned všechny obchody, které má 
v dosahu. 
Já jsem se mezitím vžila na jeden den do role single muže (je to divné, ale je to 
tak) a v dostupných řetězcích nakupovala jídlo, které si samostatně žijící muž dává 
několikrát do měsíce k večeři – mraženou pizzu. A pak jsem se ji jala s pár single 
muži otestovat. Gurmánský zážitek jako v pravé italské restauraci nás tedy rozhodně 
nečekal. S velkým potěšením jsme totiž na pizza placce přivítali i vloudilce, jako 
byly kečup nebo eidam, a některé pizzy jsme zase trhali zuby jako neandrtálci, 
protože prostě nešly krájet. V restauraci, kde ostatní lidé jedli civilizovaně, jsme si 
sice připadali trochu podivně, ale co bychom pro vás neudělali. Prostě vítěze máme 
a výrobce se za něj rozhodně nemusí stydět. 
Jste na něj určitě zvědaví, takže nebudu dále zdržovat. Příjemné čtení 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 sítích Valmont, Peal 
a na prodejních místech České pošty. 
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.

Upečte si chleba v obecní peci! 
Připravili jsme pro vás tipy 
na zajímavé akce a jednou z nich 
je pečení chleba ve staré peci 
na náměstí v Lenoře.

strana 7

Nebojte se nahradit mléko, 
máte čím. 
Obilné nápoje jsou na vzestupu díky 
své chuti a dobrému vlivu na zdraví.

strana 16

Oblékněte svůj jídelníček 
do chladných měsíců a vybírejte si 
potraviny, které vám v tuto dobu 
prospějí.

strana 28

Už jste si zkusili vyrobit vlastní 
trnkové víno? 
Pokud ne, pak pro vás máme návod.

strana 37
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Přečtěte siVíte, že…?
Pečeme z kvásku
Autorka Lenka Žák – Biolen-
ka se zabývá vědomým vaře-
ním a čtenářům už v předchozí 
knize dokázala, že se dají šetřit 
peníze, zdraví i příroda maxi-
málním využitím navařených 
surovin. V nové kuchařce Pe-
čeme z kvásku, která navazuje 
na předchozí bestseller, vás 
naučí péct kváskové pečivo 
v troubě, na páře i na ohni. Najdete v ní vše od založení kvásku, 
pečení a napařování chleba i housek až po recepty na kváskové 
buchty, koláče i vánočku. Naučíte se péct chleba tzv. „na míru“ 
bez použití vajec, mléčných produktů, masa, škrobů a che-
mie. Celou kuchařku doprovází svými komentáři MUDr. Judita 
Hofhanzlová. Kniha je určena všem, které zajímá, co jedí, kde 
plodina, z níž vaří, vyrostla a kdo se o ni s láskou staral. Vydala 
Lenka Žák ve vlastní produkci a cena je 399 Kč.

Jóga, očista a rituály
Barvitá knížka přivádí čtená-
ře do jiného světa asijského 
kontinentu. Indický způsob 
života a náš západní se vzá-
jemně ovlivňují a podle au-
tora Václava Krejčíka přiná-
šejí našemu životu nadhled, 
zamyšlení, ale zároveň také 
lehký zmatek v mysli. Václav 
Krejčík Indii navštívil již po-
druhé. Kniha vypovídá o jeho 
pobytu barvitými slovy a au-
tentickými prožitky. Mimo 
jiné strávil 14 dnů na ájurvéd-
ské očistné klinice a ihned 
po komplexní očistě se vydal na dovolenou do Toskánska, 
která však získanou rovnováhu výrazně narušila. V knize na-
leznete také ájurvédské postupy očisty, doporučenou stra-
vu, jógové ásany a praxi jógy, stejně jako se můžete začíst 
do mytologie a filosofie jógy přenesené do dnešních dnů. 
Kniha vyšla v nakladatelství GRADA, cena je 299 Kč.

Džusy a smoothies nabité vitamíny
Chcete-li zhubnout, mít do-
statek energie, posílit imu-
nitu a vypadat skvěle, pak je 
tato kniha od známé výživo-
vé poradkyně Christine Bai-
ley pro vás to pravé. V knize 
naleznete sbírku svěžích ná-
pojů, které poskytují organis-
mu dostatek výživy a zlepšují 
jeho regeneraci. V uvedených 
receptech se používá celá 
řada zdraví prospěšných pří-
sad. Patří sem například super potravinové prášky, mořská 
zelenina, bylinky, čaje, doplňky a zdravé i posilující tinktury. 
Připraveno je pro vás také 115 receptů a najdete zde i návod 
na dvoudenní detoxikační bleskovku. Knihu vydal Dobrov-
ský, s.r.o., cena je 249 Kč.
Více o zdraví prospěšných nápojích smoothies se dozvíte 
v rubrice Zdraví na straně 34.
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neuniklo nám

V největším hrnci se vařilo i pro Bolka Polívku
Nerezový hrnec s průměrem 
dna 120 cm a objemem 2 300 
litrů vyrobila pelhřimovská fir-
ma NEZA. Hrnec byl využit na-
příklad při oslavách šedesátých 
narozenin Bolka Polívky. U pří-
ležitosti kulatin slavného herce 
v něm bylo připraveno na tisíc 
porcí gulášové polévky. Nyní 
je vystaven na zahradě Domu 
dobrých dnů, jedné z expozic 
pelhřimovského Muzea rekordů 
a kuriozit.

Češi jsou milovníci kolových nápojů
Češi jsou koloví gurmáni. Ukázal to letošní spotřebitelský průzkum 
agentury Datamar. Pro více než polovinu Čechů je podle získaných dat 
konzumace kolových nápojů běžnou součástí života. Pro někoho je 
tento nápoj zdrojem 
energie, ale i života-
budičem po probdělé 
noci.  Pokud by si měli 
Češi vybrat sladidlo, 
které by jejich kolový 
nápoj měl obsahovat, 
až 90 % by dalo před-
nost cukru. Právě druh 
použitého sladidla je 
informace, kterou spo-
třebitelé na etiketách 
sledují nejčastěji.

Šunková roláda měřila bezmála 20 metrů
Šestadvacetičlenný 
tým  kuchařů Anen-
ských slatinných láz-
ní Lázně Bělohrad 
a Střední školy gas-
tronomie a služeb  
v Nové Pace pod ve-
dením šéfkuchaře 
ASL a.s. Radka To-
nara vytvořil šunko-
vou roládu dlouhou 
19,92 m. Ke zhoto-

vení obřího výrobku bylo třeba kromě souhry a fortelu kuchařů i 9 kg 
šunky, 10 kg sýra niva, 2 kg másla, 2 kg taveného sýra, 2 kg špenátu, 
3 kg baby karotky, 1 litr smetany, 50 vaječných bílků, 1 kg petrželky, 
12 ks hlávkového salátu, 2 kg hroznového vína, 1 litr želatiny. Roláda 
byla ozdobena 176 sýrovými pusinkami z másla, nivy a taveného sýra 
a 176 vlaječkami se znakem lázeňského klíče a výsečí hroznového vína.

www.svetpotravin.cz 5



novinky na trhu
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Je libo k snídani čerstvou koblihu?
Pocukrované koblihy, do kterých se zakousnete a na druhé straně vám 
vyteče třeba malinová náplň, patří k české snídaňové klasice. Když si ráno 
dopřejete čerstvou, voňavou koblihu a k ní si připravíte dobrý čaj, nebo 
lahodnou kávu, příjemný start do nového dne je zaručený. V Globusu 
vzniká toto sladké pečivo pod rukama zkušených pe-
kařů, kteří každou koblihu dozlatova smaží 
a pak ji naplní. Můžete si tak dopřát např. 
koblihu nugátovou nebo ovocnou. Sou-
částí každého hypermarketu je vlastní pe-
kárna, a tak máte záruku, že pečivo kupu-
jete čerstvé. Koblihu o váze 65 g zakoupíte 
za obvyklou prodejní cenu 6,90 Kč.

Sýr zrající v ošatkách
Prémiový tvrdý sýr Herold zraje na Vysočině šest měsíců v ošat-
kách, než se dostane na pulty. Je ručně obracen a díky tomuto 
postupu získává typickou kavernovou strukturu na řezu s unikát-
ním reliéfem na povrchu. Je vyroben z kravského mléka tradiční 
sýrařskou technologií. Pro vyznění chuti nechejte sýr patnáct mi-
nut stát při pokojové teplotě. Porcujte na trojúhelníčky a konzu-

mujte směrem od jemného středu k chuťo-
vě výraznějšímu kraji. Výrobcem tohoto 

sýra je mlékárenská značka Moravia, 
doporučená cena za 160 g je 49 Kč.

Zmírnit stres nápojem?
Nový nápoj Tranquini dokáže prý zázraky. Novin-
ka na našem trhu podle výrobce zmírňuje stres, 
zvyšuje soustředění a umožňuje příliv pozitivní 
energie. Když jej budete konzumovat pravidelně, 
dostaví se údajně velmi brzy zlepšení celkového 
stavu a podle výrobce budete prožívat každou mi-
nutu svého života na maximum. Za 250 ml tohoto 
pozitivního nápoje zaplatíte 35,90 Kč. Každopád-
ně je dobré vědět, že máte v rukách nápoj, po kte-
rém se budou na sebe všichni usmívat a budou 
bez starostí.

Křupky se zábavnými tvary
Monster Munch přinášejí napínavou 
křupavou pochoutku, která se rozpadne 
na jazyku a potěší lahodnou, mírně koře-
něnou chutí. Díky zábavným tvarům je 
navíc vhodná pro celou rodinu, což oce-
ní zejména děti. Monster Munch je navíc 
vyráběný bez umělých dochucovadel. Po-
kud se budete vypravovat na cesty, pak se 
vám bude hodit i velikost sáčku. Monster 
Munch zakoupíte v 20 g balení a zaplatíte 
za něj 9,90 Kč.

Co dát dětem na svačinu do školy?
Lámete si hlavu, jakou připravit dětem do školy svačinu, aby vám ji 
nedonesly zpět domů, nebo neskončila u někte-
rého z hladovějších spolužáků? Holdují vaše 
děti spíše uzeninám a sýry jim zatím moc neje-
dou? Vyčerpali jste už svou fantazii? Prodejny 
Lidl rozšířily svou nabídku značky Pikok o no-
vinky, kterými jsou dušená a kuřecí šunka. 
Obsahují 98 % masa, nenajdete v nich kon-
zervanty, barviva a fosforečnany. Můžete si 
tak být jisti, že svým dětem připravíte chutný 
obložený šunkový chlebík. Obě šunky koupíte 
pouze v prodejnách Lidl za 26,90 Kč (100 g).

Pohodový nápoj 
z chytrého kávovaru
Pokud si rádi připravujete doma kávu 
a stejně tak ji u vás pijí vaši přátelé, pak 
možná používáte kávovary Tassimo. Výhodou 
tohoto přístroje je, že sám pozná, kolik vody 
v jaké teplotě na přípravu vybraného nápoje 
potřebujete. Uživatelé také oceňují, že zde 
funguje samočistící program, a váš nápoj 

proto nenese stopy toho předchozího. Výběr 
kapslí do kávovaru je velmi pestrý. Vyzkoušet 
můžete třeba chutný krémový horký nápoj 
s chutí sušenek Oreo nebo Latte macchiato 
s kombinací mléka, silného shotu voňavého 
espressa a hebké pěny ve třech vrstvách. 
Doporučená spotřebitelská cena za balení 
šestnácti kapslí je 149,90 Kč.

Tip
redakce

Ovocné pyré do kabelky
Je-li váš den uspěchaný a nestíháte se někdy ani 
pořádně nasvačit, pak byste mohli uvítat 100 % 
ovocné a zeleninové pyré. Kapsička obsahuje 
120 g ovocné náplně bez přidaného cukru či 
konzervantů, obsahuje vysoký podíl vlákniny, 
která zasytí, a je velmi skladná. Vybírat můžete ze tří 
kombinací: 100 % hruška a banán s vitaminem C, 
tropická 100 % broskev s maracujou nebo 100 % 
malina s jahodou a borůvkou. Doporučená cena 
kapsičky je 17,90 Kč.

Citronové tyčinky bez mléka
Někdo rád svačí sladké, jiný si třeba zase doplňuje energii po cvičení 
něčím na zub. Pokud jste příznivci sladkých malých tyčinek, pak 
možná právě vám přijde vhod novinka v podobě raw tyčinek, 
které neobsahují podle výrobce lepek ani mléko. Dají se zakoupit 
v prodejnách Lidl a jsou nabízeny ve čtyřech variantách: jablko/
skořice, citron, kokos/
datle a pomeranč/
raw kakao. Za jednu 
tyčinku zaplatíte 
29,90 Kč.
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zapište si do diáře

Až dvě stě druhů whisky bude představeno na 4. ročníku whisky festivalu, který se 
koná začátkem listopadu v historických prostorách Novoměstské radnice v centru Prahy. 
Kromě whisky mohou návštěvníci akce ochutnat také bourbony a koktejly, nebudou 
chybět ani doutníky a čokoládové pralinky. Součástí doprovodného programu budou 
speciální řízené degustace. Organizátoři počítají také s hudebním doprovodem. Akce je 
jednodenní, začíná v 16  a potrvá do 23 hodin.

Whisky life opět v Praze

4. listopadu 2016

I letos se můžete připojit ke svatomartinskému hodování, které připadá na pátek 
11. listopadu a již tradičně se bude konat v Kroměříži na Hanáckém náměstí. Návštěvníci 
budou moci ochutnat desítky vzorků mladých vín z produkce místních vinařů, 
pochutnají si také na staročeských dobrotách a nebude chybět ani hudební doprovod, 
včetně akcí pro děti. Svatomartinská vína jsou první vína ročníku, se kterými si podle 
tradice můžete přiťuknout právě na sv. Martina. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která 
zrála pouhých pár týdnů.

Svatomartinské hodování v Kroměříži

11. listopadu 2016

Druhá polovina listopadu se v mnoha městech a obcích nese v duchu oslav mladého svatomartinské-
ho vína. Každý pojímá tuto příležitost po svém. Ani v Českém Krumlově nezahálejí. Při této příležitosti 
pořádají právě 11. listopadu Slavnosti vína a přesně v 11 hodin a 11 minut budou zahájeny obřím 
přípitkem na náměstí Svornosti. Festival vyvrcholí zahradní slavností vína, kde si mohou návštěvníci 
vychutnat přes sto vzorků vín z Čech, Moravy i zahraničí. Nebude chybět ani svatomartinská husa. 
Podzimní oslava vína potrvá až do konce měsíce.

Zahradní slavnost vína na jihu Čech

11. – 30. listopadu 2016

Na zámku Zbiroh pojali vítání svatého Martina na bílém koni po svém. Kromě toho, že se 
tady bude konat tradiční jarmark s ukázkou staročeských řemesel, návštěvníci si budou 
moci ochutnat svatomartinskou husu, koláče a další lahůdky připravené v zámecké krčmě. 
Na zámku je možné navštívit také interiéry, kde budou připraveny komentované prohlídky 
s průvodci. V 11, 13 a 15 h přijede podle organizátorů svatý Martin na bílém koni a nebude 
chybět ani velkolepá ohnivá show. Akce začíná v 10  a potrvá do 18 hodin.

Husa z pravé zámecké krčmy

12. listopadu 2016

Nejznámější a nejatraktivnější památkou Lenory je veřejná obecní pec na chleba z roku 
1837. Sloužila nemajetným občanům, kteří neměli dost peněz na to, aby si mohli doma 
vybudovat pec vlastní. Na pečení se většinou domluvilo více rodin najednou, aby ušetřily 
na palivu. Místní nadšenci ze spolku Velká lóže pecařská uchovávají tradici pečení a zvou 
všechny na 26. listopadu, aby si přišli ochutnat čerstvě vytažený chléb, housky, koláče 
i placky a zažili tak atmosféru společného pečení z dřívějších dob. Akce začíná v 9 a peče se 
do 13 hodin. Výtvory budou rozdány.

Upečte si chleba v obecní peci

26. listopadu 2016

www.svetpotravin.cz 7
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potravinová policie

Vydali jsme se na rodinnou dovolenou 
na jihočeskou farmu. Moje čtyřleté dítě mělo 
poznat život tam, kde se chovají zvířata, 
seznámit se s péčí o ně a do paměti si vrýt, 
že kráva není modrá a vejce se nevyrábí 
v supermarketu. Problém byl ale v tom, že 
návštěva vybrané biofarmy nebyl úplně 
zážitek, který jsem si pro syna a také sebe 
přála. Krávy byly sice na pastvě, to bylo 
ještě v pořádku, horší to však bylo s ostatní 
hospodářskou zvěří.

Necháváme to na přírodě
Děti milují králíčky, a tak když syn zjistil, že 
je na farmě mají, museli jsme si je prostě 
prohlédnout. Můj děda je choval, tak si 
ještě něco pamatuji a vím určitě, že podivně 
nezapáchali, když jste se k nim přiblížili. 
V králíkárně zrovna čisto nebylo. Pak jsem 
si všimla, že králíci nemají v miskách vodu 
ani žádné krmení a podestýlku si evidentně 
sežrali. Trochu mně to podlomilo nohy, ale 

to nejhorší mělo teprve přijít, když jsme 
v dřevěné bedně objevili králíka napůl 
ochrnutého a v křečích se zmítajícího. 
Ještě víc nepochopitelné bylo, když se ho 
dvanáctiletý syn 
farmáře pokoušel 
nakrmit. Upozornila 
jsem ho, že králík spíš 
vypadá na to, že potřebuje hned léčit, než že 
by chtěl nažrat. Na moji otázku, jestli s ním 
budou něco dělat, jen krčil rameny a koktal 
cosi o tom, že počkají a případně ho zabijí.
To však nebylo třeba, králík do druhého dne 
nepřežil. Ležel vedle králíkárny celý den 
a nebýt toho, že se můj syn opět dožadoval 
návštěvy u králíků, možná by tam byl ještě 
teď. Farmář ho odklidil až na moji žádost. 
Na farmě měli také husy. Pěkné, ze všech 
těch zvířat vypadaly nejzdravěji. Asi proto, 
že je mimo jiné krmili umělou kojeneckou 
výživou prošlého data. Prasata už na tom 
byla o trochu hůř. Měla sice výběh, dokonce 

běhala volně a mohla se tak pohybovat 
po celé vsi, ale postrádala jsem chlívek 
(přesněji byl tam jakýsi malý dřevěný napůl 
rozbořený přístřešek, u něhož byli za ohra-
dou tři velcí čuníci). Kam se schovala další 
prasata, kterých bylo zhruba třicet, nevím. 
Všude bláto a výkaly, kterými byli pašíci 
hojně obaleni. O pořádném chlívu, suché 
části s pevnou podlahou i podestýlce se jim 
mohlo jen zdát. Krmení pravidelně obsta-
rávala tři roky stará siláž a jak jsem vypozo-
rovala, co kdo ze sousedů dal. Rybník, který 

měl nabízet rybolov, 
byl silně znečištěný, 
na jeho povrchu 
plavaly jakési mastné 

skvrny. Nejsem zemědělec, ale nějak se mi 
tahle biofarma nezdála. Farmář se mě snažil 
uklidnit tím, že tu všechno nechávají na pří-
rodě. Po jeho slovech jsem si vzpomněla 
na králíka a začala pátrat po tom, jestli se 
toto dá skutečně nazývat biofarmou.

Co je a co není v pořádku
To, že jinde zacházejí se zvířaty lépe, jsem 
měla možnost vidět při nákupech na far-
mách ve svém okolí. Přesto jsem se ještě 
poohlédla po jiných chovech a zeptala se 
odborníků, jak by biofarma měla vypadat.
Ve Velkých Hostěrádkách chovají mimo jiné 

Domnívali jste se stejně jako já, že maso od menšího farmá-
ře či z biofarmy bude vždy lepší, protože chovatel svá zvířata 
krmí jen tím nejlepším a zachází s nimi lépe než ve velkocho-
vech? Věřte, že ne vždy tomu tak musí být. O tom jsem se 
přesvědčila na vlastní oči.

Kdy už není produkt 
z farmy bio?

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto archiv autorky a Agroton, shutterstock

„Návštěva biofarmy nebyl 
zážitek, jaký bych si přála”
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i hospodářská zvířata. Ale trochu jinak než 
farmář z jihu Čech. Jejich prasátka mají 
venkovní výběh, ale také přístřešek a suchou 
část se slámovou podestýlkou. „Co se týká 
krmení prasat, siláž je jen doplňkové krmivo, 
prasata ani nedokážou takovou stravu 
řádně strávit. My je krmíme šrotovou směsí, 
tedy zrninou všeho druhu. Přidáváme pro 
biochov povolené minerální látky, také jim 
dáváme zelené, padané ovoce. Samozřej-
mostí je i dostatek vody. To, jak se o prasata 
staráte, se odráží na jejich pohodě,“ říká pan 
Cyril Urbánek z VH Agroton, s.r.o.
Dalším kritériem pro biochovy je omezení 
utrpení na nejnižší možnou míru a okamžité 
léčení případně nemocného zvířete. To po-
tvrzuje i pan Urbánek. „Je nutné ho oddělit 
a ihned léčit, pokud je to ještě možné. Nejen 
kvůli nákaze ostatních v chovu, ale i z hle-
diska eliminace utrpení,“ říká k tomu. Pokud 
jde o krmivo, pak podle něj záleží na chova-
teli. „Je možné krmit pouze granulemi, ale 
vždy je lepší přidat i zelené. Každopádně 
musí být zajištěn dostatek vody po celý 
den, nejlépe z napáječek. Tím se zamezí 
kontaminaci vody z misek, kam se jim lehce 
dostanou jejich výkaly a mohou být zdrojem 
nákazy,“ doplňuje C. Urbánek.

Co říká zákon?
Chovatelé hospodářských zvířat si také 
musejí počínat v souladu s legislativou. Tuto 
problematiku upravují především veterinár-
ní zákon č. 166/1999 Sb., zákon č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů a řada souvisejících 
vyhlášek. „Legislativa  jasně definuje povin-
nosti chovatelů a podmínky, které musejí 
chovaným zvířatům zajistit. Nerozlišuje 
hospodářství dle velikosti, právní formy či 
majitele,“ říká Ing. Petr Majer ze Státní vete-
rinární správy. „Pravidla pro biochovy jsou 
obecně přísnější než pro chovy konvenční. 
To znamená, že musejí splňovat nejen 

všechny požadavky na konvenční chovy, 
ale i stanovené nadstandardní požadavky,“ 
doplňuje P. Majer.
Patří sem například to, že krmivo musí být 
pouze rostlinného, živočišného či minerál-
ního původu. Používá-li farmář doplňkové 
krmivo, to musí být v souladu s Nařízením 
o ekologickém zemědělství. Padesát procent 
krmiva musí pocházet z farmy, kde zvířata 
žijí, či z jiného podniku v regionu. Zvířata 
musejí mít přístup k venkovnímu výběhu 
a k plochám splňujícím jejich specifické 
etologické potřeby, například kachny musejí 
mít vodu, prasata prostor pro rytí. Garanto-
vána musí být i plocha vnitřního a vnějšího 
životního prostoru se specifickými poža-
davky, například u slepic je zakázán chov 
v klecích. Dále ve stáji či chlívku musí být 
nejméně polovina plochy pevná. Zvířata ne-
smějí být vystavena stresu a základem jejich 
stravy je zelené krmivo z ekofarmy. Zvířa-
tům by neměla být přidávána do krmiva 
antibiotika a růstové hormony, jak je tomu 
u konvenčních chovů. To vede k velice od-
lišné kvalitě masa. Biomaso je pevnější, má 

výraznější chuť a přirozené mramorování.
Z toho je patrné, že farmář z jihu Čech hned 
v několika bodech nedodržuje pravidla pro 
ekologický chov, a tak by své hospodářství 
neměl vůbec označovat biofarmou. Navíc 
takové zacházení se zvířaty, ať už jde o jaký-
koliv chov, je neetické a může být v jistém 
smyslu i nebezpečné. Z minulosti je znám 
případ, kdy v podobných neadekvátních 
podmínkách žila i zvířata na statku v Břest-
ku. Majitelka byla obviněna z týrání zvířat, 
která jí byla nakonec odebrána. 

potravinová policie

Dle údajů Státní veterinární správy bylo 
v roce 2015 v chovech hospodářských 
zvířat provedeno celkem 3 550 kontrol, 
z toho bylo zjištěno 384 závad. Nejčas-
těji se jednalo o nevhodné podmínky 
chovu, omezování výživy a napájení, 
chybějící nezbytné vybavení nebo 
nedodržení legislativou stanovených 
minimálních standardů pro hospo-
dářská zvířata. V případě, že kontrola 
zjistí nedostatky, nařídí jejich nápravu 
a následně na jejich plnění dohlíží. Je-li 
zjištěno, že osoba zvíře týrala nebo 
utýrala, může být postižena podle 
zákona na ochranu zvířat proti týrání 
nebo podle zákona č. 40/2009 Sb. Méně 
závažné případy jsou postihovány, a to 
zpravidla finanční sankcí.
U závažnějších případů týrání, kte-
ré však ještě nedosahují závažnosti 
trestného činu, může pokuta dosáhnout 
až 500 000 Kč. Na návrh příslušného 
orgánu Státní veterinární správy může 
být správním rozhodnutím nařízeno 
zvláštní opatření, tedy odebrání týra-
ného zvířete, nebo nařízeno chova-
teli pozastavení činnosti, při které se 
chovatel dopouští týrání zvířat. Náklady 
spojené s léčbou a péčí po odebrání 
(např. pobyt v útulku) týraného zvířete 
hradí a nese osoba, která tento stav 
způsobila, tj. majitel zvířete.

MŮŽEME SE 
na chOVaTele 
SPOLEHNOUT?
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Zkontrolujte si bio 
potravinu
Poptávka po biopotravinách v Česku rok 
od roku roste a s tím se množí i dotazy 
spotřebitelů, zda produkt, který kupují, je 
opravdu bio. Pokud mají lidé pochybnosti 
nad etiketou výrobku, mohou si ověřit její 
pravost v registru ekologických podnika-
telů, který najdou na stránkách ministerstva 
zemědělství. Každý výrobek, který je ozna-
čen jako bio, musí být zároveň certifikován. 
Např. inspekční společnost Bureau Veritas 
platnost těchto certifikátů bio ověřuje jak 
u tuzemských, tak zahraničních dodavatelů. 
Kontroly jsou přísné a velmi detailní.

Špatně značené 
nebalené potraviny
Mnoho maloobchodních prodejen v Česku 
nedostatečně označuje nebalené potravi-
ny. Nedávná kontrola Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce prokázala nedo-
statky v 60 % případů. Inspektoři provedli 
179 kontrol u 125 prodejců a sledova-
li především předepsané údaje v těsné 
blízkosti nabízené potraviny. Nejčastěji 
inspektoři zjistili chybějící údaje o výrob-
ci, obchodním názvu a adrese sídla vý-
robce (88 % zjištění) a neuvedení úplného 
nebo zákonného názvu potraviny (67 %). 
Ve 40 případech (67 %) nebyly uvedeny in-
formace o látkách nebo produktech vyvo-
lávajících alergie.

Vařit se dá zdravě 
i ve velkém
Stále populárnějšími přístroji na vaření jsou 
konvektomaty, které využívají nejen majite-
lé restaurací a hotelů, ale také malé domác-
nosti. Existuje mnoho typů těchto pomocní-
ků, které usnadňují přípravu jídel, a proto 
s nimi velmi často pracují také cateringové 
společnosti. Jednou z nich je třeba firma 
Koley catering, která si vybírá na přípravu 
pokrmů kvalitní technologie. Její kuchaři 
používají například konvektomaty Rational 
Self Cooking Centre. Podle firemního šéfku-
chaře Petra Anderta je zde pak jistota, že si 
suroviny při tepelné úpravě zachovají svou 
výživou hodnotu a budou chutné.

Elitní vinaři 
posilují
Členství v exkluzivní alianci vinařů V8 je 
velmi prestižní záležitostí. Tento „klub 
výjimečných“ vznikl v roce 2006 s cí-
lem podpořit výrobu a propagaci vysoce 
kvalitních moravských vín, která mohou 
úspěšně konkurovat špičkovým zahranič-
ním producentům. Každý nový člen musí 
dodržovat velmi přísná pravidla výroby vín 
s cílem produkovat pouze mimořádně kva-
litní a nadprůměrná vína. A nyní se vstup 
do klubu podařil i pavlovskému vinařství 
Reisten. Pro milovníky vína to je dobrá 
zpráva, protože vědí, u jakých značek se 
určitě nespletou.

Pozor na falešného 
inspektora
Pokud provozujete podnik společného stra-
vování, je velká pravděpodobnost, že vás 
navštíví inspektoři ze Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce (SZPI). V současné 
době je ale také možné, že se setkáte s fa-
lešným inspektorem. Představuje se jako 
Bc. Pavel Koudný a v provozovnách odebírá 
vzorky. Dosud se ale nepokusil vybrat po-
kutu. Provozovatelům sděluje, že pracuje 
na zakázku SZPI jako subdodavatel – sou-
kromá firma. Na provozovnách nezanechá-
vá protokoly o kontrole a při vyzvání před-
kládá průkaz Ústavu pro kontrolu hygieny 
a potravin.

Kokosové mléko 
nebylo mléko 
Kokosové mléko je velmi chutné, dáte-li 
si originál. Pokud se nacházíte v zemi, kde 
jsou kokosové palmy, pak si tento nápoj 
určitě dopřejte. V případě, že si kupujete 
kokosové mléko v českém obchodě, pak 
si nejdříve pročtěte složení nápoje. Nedáv-
ná kontrola inspektorů ze Státní zeměděl-
ské a potravinářské inspekce odhalila, že 
se v jednom z obchodů Teska vyskytoval 
kokosový nápoj sterilovaný (400 ml) se za-
vádějící informací na regálové etiketě. Stá-
lo zde, že se jedná o kokosové mléko, ale 
výrobkem byl kokosový nápoj smíchaný 
z více přísad, který skutečné kokosové mlé-
ko obsahoval jen z části.

ano / ne
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Češi stále patří k národům, které na zdravé stravování příliš nedbají. Přestože 
náš trh nabízí kvalitní potraviny, na jídle šetříme a neumíme si jídelníček udělat 
pestrý, natož vyvážený. Co za tím vězí? Je důležité hlavně to, že na kvalitní jídlo 
nemáme, nebo prostě nejsme ochotni věnovat tomu, co jíme, více času a peněz? 
Podívejme se na to, jak nakupují a jedí dnešní senioři a jak mladí lidé.

Dvě ženy,
       rozdíl jedné generace. 
     Co najdete 
            v jejich lednicích?

zaostřeno

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto archiv Zdeny Vorlové, Soni Brunnerové a shutterstock

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

www.svetpotravin.cz 11
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zaostřeno

Soňa „vyrostla“ na typicky českých jídlech. 
Přesto si dnes pochutná na Maně, což je 
nápoj, který svým složením nahradí jedno 
denní jídlo, či müsli od Mixitu. Tyto potraviny 
nakupuje přes internet. On-line nákupů využí-
vá k dovozu běžných potravin, ale i hotových 
jídel. Kromě toho za účelem pořízení potravin 
navštěvuje také supermarkety. Tam se zastaví 
tak jednou za tři dny. Množství a výběr záleží 
na tom, co zrovna potřebuje. Někdy je nákup 
menší, jindy větší. Přitom rozhoduje nejen 
potřeba doplnit spíž tou či onou potravinou, 
ale třeba i slevové akce, přičemž vždy po-
měřuje cenu s kvalitou. Dalším faktorem při 
nakupování potravin jsou momentální chutě 

a nákup sice ne důležitých, ale oblíbených vý-
robků. Co se týká preference kvality potravin, 
jen občas sleduje složení výrobku na etiketě, 
věří obvykle lety prověřeným (většinou) čes- 
kým značkám, které jsou však podpořené 
i reklamou. Co se týká vaření, nemůže o sobě 
tvrdit, že je kuchařkou, ale jednoduché jídlo 
zvládne, i když, jak říká, ji to příliš nebaví.

Sázka na osvědčené značky
Soňa ráda nakupuje potraviny, o kterých si 
myslí, že jsou kvalitní. Když kupuje máslo, 
tak Jihočeské, u jogurtů dává přednost těm 
značky Hollandia, čokoládu si koupí Milku či 
Studentskou pečeť. Maso a ryby si nakupuje 

v supermarketu. Tam nejčastěji pořizuje 
pstruha či lososa, ale také kuřecí maso. Když 
je maso v akci, dává je do mrazáku. Slevové 
akce nesleduje v letácích, ale když už do ob-
chodu zajde a vidí, že je něco dobrého v akci, 
co se zrovna do jejího nákupního košíku 
hodí anebo je to její oblíbený výrobek, tak 
neváhá a levnější potravinu koupí.
„Tak to je hlavně u mé oblíbené Kofoly, tu 
nakupuji výhradně v akci. Ale jinak poměrně 
často pořizuju potraviny v Lidlu, především 
kvůli cenám. Třeba mozzarellu tam mají 
dobrou a oproti konkurenci snad nejlevnější. 
Zajdu ale i do Billy nebo do Albertu, záleží, co 
mám nejblíž,“ říká k výběru obchodů Soňa. 

heslo mladé generace: 
 Nakupovat a jíst rychle
Dnešní mladá generace žije ve spěchu. a to platí i o nakupo-
vání potravin a jejich konzumaci. Mladí si často objednávají 
hotová jídla přes internet a takto také nakupují potraviny. 
Spíše než na akční nabídky hledí na značku výrobku podpo-
řenou reklamou. někteří z nich dávají přednost alternativ-
ním směrům stravování, většina však nakupuje podle toho, 
na co má zrovna chuť. Stejný je i případ Soni, která nám 
odhalila své nakupovací a stravovací návyky. nakupují mladí 
lidé kvalitnější potraviny a jedí zdravěji než generace starší?

Věk: 27
Vzdělání: 
bakalářské
Povolání: 
na volné noze
Měsíční rozpočet 
na jídlo: 
4000 – 5000 Kč

Bydlení: 
střídavě u rodičů v menším městě 
a u přítele v Praze

SOňA
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zaostřeno

Co se týká pečiva, věří kvalitě značky Penam. 
Jinak ale pečivo koupí i v dobré pekárně. 
Nevaří denně; když nemá moc času, objedná 
si hotové jídlo přes internet, nebo si dá něco 
lehčího i ve fastfoodu, přičemž vždy volí 
známé a prověřené firmy. To, zda nakoupí 
potraviny přes internet, nebo v kamenném 
obchodě, vyplyne z času, který nákupu může 
věnovat, a momentální ochotě zajít do ob-
chodu. Nejčastěji on-line potraviny nakupuje 
přes Damejidlo.cz pro momentální spotře-
bu a do zásoby z Mojemana.cz, Mixit.cz či 
Jezhned.cz.

Jím zdravěji než dřív
Soňa tvrdí, že v jídle není extra vybíravá. 
„Když je uvařeno, tak sním, co mi na talíři 
přistane,“ říká s úsměvem a dodává: „Sama 
se ale nepovažuji za dobrou kuchařku, 
vaření mě ani moc nebaví. Uvařím sice jed-
noduchá jídla, ale rozhodně se nepouštím 
do žádných experimentů. Spíš upeču klasic-
ké moučníky jako třeba buchty, bábovku… 

Ale je fakt, že přípravou jídla nerada trávím 
moc času.“
A jak tedy vypadá její běžný jídelníček? 
„Snídám Manu s banánem nebo celozrnný 
chléb s máslem a šunkou. Přes den piju 
vodu (i s citronem). K obědu si dám občas 
něco v restauraci, někdy si uvařím rýži 
s masem. Většinou je to největší porce toho 
dne. K večeři si buď dám zbytek z oběda, 
nebo si udělám nějaký salát. Svačím podle 
toho, co je po ruce – většinou nějakou 
tyčinku, müsli s mlékem, jogurt nebo ovoce. 
Někdy si místo klasického jídla vypiju při-
měřenou dávku Many, když mám například 
hodně práce a nestihnu nakoupit.“

Dnešní generace má na výběr
Soňa nad tím, co jí, sice přemýšlí, ale 
nemyslí si, že by jedla ukázkově. „Teď mám 
v jídelníčku mnohem víc zdravých věcí 
než před pár lety, kdy jsem skoro nejedla 
zeleninu. Díky tomu, že jsem zařadila do jí-
delníčku Manu, jsem se naučila snídat – je 
to na přípravu nenáročné, navíc na dopo-
ledne zasytí. A taky jsem omezila pečivo. 
To mi právě nahrazuje zmíněná Mana, 
což je vlastně plnohodnotné jídlo, které 
obsahuje mimo jiné i obiloviny ve zdravější 
formě. Ale hřeším pivem nebo Kofolou, 
kterou mám moc ráda a piji ji několikrát 
do měsíce. Z alkoholu, přestože vím, že 

se jedná o prázdné kalorie, si dám občas 
i víno, ale většinou oblíbené pivo. Mám 
také ráda kvalitní burgery, což se snažím 
trošku omezovat. Dost mladých lidí i kolem 
mne se věnuje tomu, co jedí – řeší skladbu 
jídla a čtou složení potravin na etiketách. 
Dost z nich také podléhá podle mě módním 
stylům ve stravování jako například raw, 
paleo, veganství… Na druhou stranu jsou 
ale i ti, kteří neřeší, co jedí. Dost mladých 
lidí chce hlavně rychle se najíst, nic slo-
žitého neřešit – nákupy ani vaření. Určitě 
ale máme dost na výběr, což je super. Dřív 
v podstatě bylo na trhu několik málo výrob-
ků a dost potravin ani nebylo k sehnání. Ale 
možná, že potraviny byly tenkrát kvalit-
nější, zvlášť lidé na vesnici měli větší šanci 
na dobré jídlo,“ uzavírá Soňa, která věří, že 
tím, co jíme, můžeme ovlivnit nejen svoje 
zdraví, ale i náladu. 

Jídelníček Soni je poměrně zdravý 
a vyvážený. Za neřest bych označila 
snad jen pravidelnou konzumaci Kofoly. 
Určitě bych dala přednost čerstvě 
připraveným jídlům před polotovary 
z fast foodů. Místo supermarketů bych 
doporučila spíše farmářské obchody 
(např. Sklizeno, Náš Grunt), z on-line 
obchodů např. Rohlik.cz, kde se dají 
koupit kvalitní čerstvé potraviny.

cO na SONIN 
JÍDELNÍČEK říká 
nuTriční TerapeuTka 
karOlína riSSer?

„Mladí jedí podle trendů 
současné gastronomie”
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Český senior v akci. 
co si může dovolit nakoupit?

Se Zdenou jsme vyrazili na první větší nákup 
v druhé polovině měsíce, kdy její nákupní 
seznam je delší. Zdena ráda navštěvuje 
supermarkety Kaufland a Lidl. Navštívili 
jsme s ní oba obchody. „Několikrát za měsíc 
projdu obě místa a chodím sem hlavně 

v ty dny, kdy mají slevové akce. Vytipuju 
si v letácích, co by se hodilo a je levné. Ne 
vždycky se jedná o to, co potřebuji, ale 
spíš, na co mám chuť,“ říká Zdena. A právě 
cena hraje u této paní největší roli v tom, co 
právě nakoupí. Nutno dodat, že přes týden 
se stravuje sama, o víkendu jídlo připravuje 
Zdenina dcera, u které bydlí.

Na startu s nákupním vozíkem
Zdena vyráží vyzbrojena nejen seznamem 
s nákupem tvořeným převážně z letáko-
vých slev, ale i brýlemi a odhodláním ulovit 
co nejvíce za nejlepší cenu.  Procházíme 
pomalu regál po regálu, kdy ona pečlivě sle-
duje zboží, aby jí nic zajímavého neuniklo. 
Nacházíme se v oddělení ovoce a zeleniny, 
kde i ostatní, většinou starší zákazníci rychle 
vybírají jablka za bezkonkurenční cenu a při-
dávají k nim i několik rajčat – také ve slevě. 
Zdena jde ale na vše s rozvahou. Zboží si 
nejprve prohlédne a teprve pak vkládá 
do igelitového sáčku po jednom celkem čtyři 
jablka. Poté přechází k dalšímu boxu, kde 
s naučeným odhadem ukládá do sáčku 2 kg 

pozdních brambor. I tady hraje roli cena, 
a tak je třeba dobře vybírat, aby nekoupila 
vadné zboží. Zběžně pak prohlédne akční 
okurky a jednu pokládá do vozíku. Nákup 
v tomto oddělení je hotov.

Cukrovinky, pečivo i uzeniny  
za nejlepší ceny
Pokračujeme k oddělení cukrovinek. Tady 
je zastávka delší. Zdena vybírá oblíbené 
sušenky privátní značky Kauflandu, také 

zaostřeno

pro mnoho seniorů je 
nakupování potravin 
v podstatě každodenní 
součástí dne. S tím souhlasí 
i sedmdesátiletá Zdena, která 
nás nechala nahlédnout 
do svých nákupů potravin 
i skladby jídelníčku. Vypravili 
jsme se s ní do obchodů 
a také jsme ji řádně 
vyzpovídali, abychom o ní 
a jejím stravování zjistili 
co nejvíc.

Věk: 70
Vzdělání: 
střední odborné
Povolání: 
důchodkyně, 
dříve zástupkyně 
vedoucí v ob-
chodu

Měsíční rozpočet na jídlo: do 2000 Kč
Bydlení: v rodinném domě na malém 
městě společně s dcerou

ZDENA
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bonbony za nejnižší cenu a želatinové 
medvídky v akci za 10 Kč. Tatranky jsou 
právě za 3 Kč, tak bere rovnou čtyři kousky. 
Hned naproti jsou nejrůznější pochutiny, 
zde vybírá nejlevnější arašídové křupky. 
Přecházíme ke kávě, kterou má napsanou 
na svém nákupním seznamu. Zdá se, že 
dnes tu ale žádnou nevybere. Všechny se 
zdají být drahé.
„Podívám se v Lidlu, tam mají levnější. 
Nebudu kupovat něco, co jinde stojí o polo-
vic méně. Někdy se 
tu dá koupit i kafe 
v akci, dneska ale 
ne.“ Přecházíme 
k pečivu, kde bere do sáčku tři obyčejné 
rohlíky a dva croissanty. Zdena nepřehlédne 
ochutnávku pečiva a nabízí i mně. S díky 
odmítám, a tak si ochutná dýňový chléb 
i za mě. Hned vedle je pultový prodej sýrů, 
uzenin a salátů. Zdena mě žádá, zda bych jí 
přečetla nabídku dne slev na lahůdkářský 
a uzenářský sortiment.
„Ze salámů mám nejraději lovecký, 
někdy dostanu chuť na buřtíka, tak si dva 
koupím. Jestli mají i dneska za dobrou 
cenu, ale kvalitní, tak si zase dva vezmu. 
Jinak neodolám téměř nikdy salátu, můj 
nejoblíbenější je rumcajs. A ze sýrů miluji 
parenici a blaťácké zlato,“ vyjmenová-
vá seznam oblíbených lahůdek Zdena 
a dodává: „Vím, že to není příliš zdravé, 
ale nejím to každý den a jednou za čas 
to snad uškodit nemůže. Podle mě by 
člověk měl jíst všechno a hlavně s mírou,“ 
míní. Do nákupního vozíku ještě přibývá 
kromě buřtů, sýrů a salátu také slanina 
a jedeme dál.

Na tucích já nešetřím
Zastavujeme u mléčných výrobků. Mléko 
Zdena nekupuje, to zajišťuje její dcera. 
Vezme si tu jen dva bílé a dva ovocné jogurty 
a jeden tvaroh. I tady volí nejlevnější vari-
antu. Jogurty ovocné bere privátní značky, 
bílé jogurty od firmy Olma, tentokrát v akci, 
a tvaroh opět privátní značky Kauflandu. 
Zlatým hřebem je nákup Flory, ta dnes sice 
není v akci a nepatří ani k nejlevnějším, 
ale na tucích prý Zdena šetřit nebude. Má 

nemocné srdce 
a věří, že je Flora 
tím nejzdravějším 
margarínem.

Zdena prochází chladicí box se sýry a na-
chází opět poklady v podobě zlevněných 
tavených sýrů. Odtud putujeme do nápojů, 
kde si Zdena nakoupí pivo, které jí pomáhá 
při trávení. Stačí to nejlevnější – desítka 
z nymburského pivovaru. Jedna lahev vyjde 
na 5 Kč. A teď hurá ke kase. Ostatní z nákup-
ního seznamu nakoupíme v Lidlu, který je 
hned vedle Kauflandu a kde Zdena kromě 
potravin pořídí i něco málo z drogistic-
kých potřeb.

Druhý neoblíbenější
V Lidlu chce Zdena nakoupit kávu značky, 
kterou zde vždy pořídí za dobrou cenu, ale 
také se chce podívat na maso, které se jí zdá 
v tomto obchodě, jak říká „pěkné“. Je přece 
z oboru a pozná, jaké maso je čerstvé. Bere 
si balíček hovězího a také vepřového, které 
je navíc v akci. Zběžně okoukne zahraniční 
nabídku potravin, kterou tento obchod 
pravidelně nabízí, ale Zdenu málokdy osloví. 
Dává přednost tuzemským potravinám. 

„Všelijaké exotické potraviny, tomu já ani 
nerozumím, kam se co do čeho používá. 
Za nás tohle nebylo, cestovalo se málo. 
Občas zkouším nové recepty, co mne zau-
jmou v časopisech nebo televizi, ale spíš ty, 
jejichž ingredience znám,“ vysvětluje.

Jídelníček důchodkyně Zdeny
Zdena se nám svěřuje, že snídá až kolem 
desáté hodiny, ráno si dá pouze kávu. 
„K snídani mám nejčastěji chleba namaza-
ný Florou, občas k tomu kousek zeleniny. 
Obědvám až tak po druhé hodině odpolední. 
Uvařím si, na co mám chuť. V létě lečo nebo 
rizoto, připravím si i salát se zálivkou. Často 
vařím polévky – bramborovou, vývary, ale 
i kulajdu. Mám ráda pečené maso, nej-
radši bůček. Uzeninu si dám tak dvakrát 
do měsíce. Hřeším na salátu rumcajs, ale 
také na bílém pečivu. Večer pak často dostá-
vám chuť na něco sladkého, mám vždycky 
v zásobě oplatky, sušenky, bonbony, někdy 
ovoce. Vím, že nejím zrovna předpisově, 
ale tak jsme vyrostli, těžko se s tím v mém 
věku dají dělat zázraky. Taky nemám peněz 
nazbyt, abych za jídlo bůhvíjak utrácela, 
a i kdyby, přijde mi to škoda, když se dá 
nakoupit levně,“ říká nakonec Zdena. 

zaostřeno

„Jídelníčky seniorů bijí 
na poplach”

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

Zdeně bych doporučila nahradit Floru 
čerstvým sýrem (např. gervais, lučina 
atd.), případně si na chleba raději 
namazat tenkou vrstvu másla, které 
je lepší než v 90. letech zprofanované 
margaríny. Místo pečiva z bílé mouky 
doporučuji celozrnné chleby, ideální 
jsou kváskové nebo žitné, které obsahu-
jí méně lepku. Cukrovinky bych alespoň 
částečně nahradila oříšky a sušeným 
ovocem. Ideální je udělat si směs z man-
dlí, ořechů, dýňových a slunečnicových 
semínek, rozinek a sušených meruněk. 
Tato zdravá alternativa skvěle nahradí 
mlsání sladkostí. Uzeniny a majonézové 
saláty je potřeba úplně vynechat. Tole-
rovat by šla jen libová vysokoprocentní 
šunka. Velkou neřestí jsou i tavené sýry. 
Ty lze lehce nahradit čerstvými sýry. 
Určitě bych Zdeně doporučila konzumo-
vat více čerstvé zeleniny a ovoce.

cO říká NA ZDENINU 
STRAVU nuTriční 
TerapeuTka 
karOlína riSSer?
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objevili jsme

Obilné nápoje jsou určeny převážně pro 
ty, kteří vyznávají zdravý životní styl, nebo 
nemohou z jakýchkoliv důvodů konzumovat 
kravské mléko. Ideální jsou pak pro jedince 
s intolerancí na mléčné bílkoviny – kasein, 
beta-laktoglobulin a další. Mnohé z nich jsou 
také bezlepkové, a proto po nich určitě sáhnou 
i celiaci. Existují názory, že mléko zahleňuje 
organismus, proto není od věci našemu tělu 
čas od času ulehčit. Z toho důvodu jsou obilné 
nápoje vhodným řešením. Výhodou je i to, že 
nápoje rostlinného původu mají stejné mož-
nosti využití jako kravské mléko.

Podle čeho vybírat
Pokud se ocitnete před regálem s rostlin-
nými nápoji a nebudete si vědět rady s tím, 
který vybrat, zde je pár vodítek. Předně se 
vyplatí vybírat rostlinné nápoje v kvalitě bio. 

Máte tak totiž jistotu, že výrobek neobsahuje 
chemicky ošetřené suroviny ani zbytky pes-
ticidů a navíc i finální úprava bioproduktů 
je velmi šetrná. Neobsahují většinou žádná 
chemická barviva, konzervanty, stabilizáto-
ry, aromata či zvýrazňovače chuti. U sojo-
vého nápoje je biokvalita obzvlášť důležitá, 
protože jedině tak 
si můžete být na-
prosto jistí, že není 
vyroben z genetic-
ky modifikované soji. Bohužel velká část 
světově pěstované soji obsahuje geneticky 
modifikované organismy (GMO).
Jelikož v České republice jde o poměrně 
nový trend, narazíme v obchodech přibližně 
na 15 značek, které tento sortiment nabízejí. 
Mezi nejznámější patří značky Alnatura, 
Oatly, Isola Bio, EcoMil, DM Bio, Provamel, 

Alpro. Ale není rostlinný nápoj jako rostlinný 
nápoj. Proto je dobré se v nich před náku-
pem trochu zorientovat.
Jak již bylo zmíněno, nejlepší variantou je 
sáhnout po nápoji s certifikátem a logem 
bio. Označení je několik, ale to, které by 
rozhodně nemělo chybět, je zelené a má 

podobu listu z malých 
hvězdiček. Dále je 
dobré vybírat nápoje 
s co nejvyšším obsa-

hem základní suroviny. Tak například ty nej-
kvalitnější rýžové nápoje obsahují až 17 % 
rýže a na chuti je to znát. Jsou mnohem 
lahodnější, jemnější a mají plnější chuť 
oproti těm, které obsahují rýže méně – rozdíl 
poznáte při první ochutnávce.
Někteří výrobci nabízejí velmi široký výběr 
rostlinných nápojů – rýžový, ovesný či sojový, 

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto Isola Bio a shutterstock

 Nebojte se nahradit mléko. 
Máte čím.

Dá se jimi nahradit kravské mléko, nezahlení 
organismus, nezpůsobí alergii a tělu dodají 
prospěšné živiny. navíc jsou chuťově 
pestré, takže si vybere 
opravdu každý. řeč je 
o obilných nápojích, 
které si pomalu, ale jistě 
nacházejí na našem trhu 
své výsostné místo.

„U sojového nápoje hledejte 
BIO kvalitu”

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

pohankový, jahelný a čirokový. Setkat se 
můžeme s těmi bez příchutě či bez lepku, 
jakož i s příchutí mandlí, kokosu, lískového 
oříšku, kakaa a dalších. Ochucené bio nápoje 
jsou většinou mírně přislazené agávovým 
sirupem. Existují i varianty bio nápojů obo-
hacené vápníkem, který pochází z mořských 
řas. Takovéto nápoje obsahují 120 mg váp-
níku na 100 ml, což je stejné nebo dokonce 
vyšší množství, než obsahuje kravské mléko. 
Vápník z rostlinných zdrojů však má všeobec-
ně horší biologickou využitelnost.

Jak rostlinný nápoj vzniká
Třeba v italské firmě Isola Bio, která patří 
k největším výrobcům těchto nápojů, nám 
prozradili, co je nutné udělat pro to, aby 
nápoj byl opravdu kvalitní a chutný. Na za-
čátku je důležitý pečlivý výběr suroviny, která 
bude tvořit základ nápoje. Může to být na-
příklad soja, rýže či proso – ty se sejí na jaře 
a sklízejí v měsíci září. Nebo to mohou být 
oves, špalda či ječmen – ty se sejí na podzim 
a sklízejí v červnu. Po sklizni přichází na řadu 
první testování, kde se zkoumá kvalita, 
hmotnost, vlhkost a další důležité aspekty, 
které musí plodina splňovat před tím, než 
půjde na čištění. Po vy-
čištění jsou suroviny 
umístěny do skladu 
a připraveny k využi-
tí. Pokud se jedná o suroviny dovezené, je 
primárním krokem výběr spolehlivého doda-
vatele a následná kontrola kvality ve vlastní 
laboratoři. Teprve po pečlivém prozkoumání 
je obilovina přijata a zpracována.
Samotné nápoje jsou vyráběny relativně slo-
žitou, ale maximálně šetrnou metodou. Velmi 
zjednodušeně se dá výrobní proces popsat 

tak, že obilovina se nejprve nasype do ná-
sypky a zároveň vedle se nalije čistá voda 
do vodního tanku. Při zahřátí se základní obi-
lovina začne rozkládat na jednoduché cukry, 
které mají přirozeně sladkou chuť. Proto jsou 
obilné nápoje, přestože neobsahují žádný 
přidaný cukr, příjemně nasládlé. Po tom, co 
se základní surovina mixuje s vodou, dochází 
k oddělení pevných částí (zbytků suroviny) 

a vzniká tekutý pro-
dukt. Do tekutiny, která 
vznikne v mixovacím 
válci, se následně při-

dají sekundární ingredience (mandle, kokos, 
lískové oříšky a jiné). Následuje filtrace, 
homogenizace, sterilizace a chlazení. Po vy-
chlazení je na řadě tzv. primární balení, kde 
se nápoje rozlijí do bílých krabic dle objemu. 
Poté putuje nápoj k sekundárnímu balení, 
kde je mu dodána finální podoba, je zabalen 
a naskládán na palety, odkud pak cestuje 

do celého světa. Správná firma dbá nejen 
na kvalitu výrobků, ale i na životní prostředí, 
a tak ani při výrobě kartonů nezapomíná 
společnost na ekologickou odpovědnost. 
Tak to má i firma Isola Bio, která například 
za každý strom poražený pro výrobu obalů 
vysadí jeden nový.

Proč sáhnout po kvalitě
Nápoje vyráběné výše popsanou technologií 
nezatěžují organismus, jsou stoprocentně 
přírodního původu, bez lepku či laktózy, 
bez cholesterolu a přidaného cukru, čímž 
vynikne původní chuť každé z obilovin. Co 
do počtu kalorií jsou s mlékem srovnatelné, 
nebo jich obsahují méně – to platí pro neo-
chucené nápoje, ale na rozdíl od mléka jsou 
mnohem lépe stravitelné. Proto jsou vhodné 
i pro děti. Mají také nízký obsah nasycených 
tuků a zároveň vysoký obsah těch „zdra-
vých“ nenasycených.

Do kávy i do koktejlu
Ať už ze zdravotních důvodů musíte, nebo 
prostě jen chcete vyřadit kravské mléko, 
můžete místo něj běžně používat obilninové 
nápoje. Jsou vhodné pro teplé i studené 
snídaně, do kávy, místo mléka do müsli 
i jako odpolední či školní svačina. Kuchařky 
a pekařky je mohou při svých kulinářských 
dílech využít do těst. Jsou z nich lahodné 

Jednoduché mandlovo-
OVESné SmOOThiE
Doba přípravy: 10 minut, 1 porce

ingredience: 200 ml rýžového mandlového 
nápoje Isola Bio, 2 polévkové lžíce ovesných 
vloček, 1/2 banánu

Postup: Do vysokého hrnku nalijeme rýžový 
mandlový nápoj a přidáme ovesné vločky. 
Necháme 5 minut odstát, během této doby 
vločky změknou. Přidáme na kousky nakráje-
ný banán. Směs tyčovým mixérem rozmixuje-
me. Nalijeme do sklenice, ozdobíme čerstvým 
banánem a můžeme podávat. Kdo chce, může 
přidat 1 kávovou lžičku medu.

„Obilné nápoje neobsahují 
přidané cukry”
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koktejly, šejky, smoothie, krémy i pudinky. 
Ocení je maminky s malými dětmi, protože 
je z nich výborná krupicová kaše. Nemusíte 
se bát je pro zpestření chuti přidat i do ně-
kterých polévek.

Jsou skutečně chutné?
Byli jsme zvědaví, jak obilninové nápoje 
chutnají. A tak jsme vyzkoušeli hned několik 
druhů. Začali jsme 
základ-

ním rýžovým nápojem. Překvapilo nás, 
jak sladce chutná i bez přidaných cukrů. 
A protože máme rádi kávu, zkusili jsme ho 
přidat do ledového frappé, latté i cappucci-
na a všude chutnal skvěle. Druhou volbou 
byl nápoj mandlový, ze kterého jsme zkusili 
udělat dětem krupicovou kaši. Lehce jsme 
dochutili skořicí a plátky mandlí a děti se jen 
olizovaly. Cukr přitom opět nebyl potřeba. 

A abychom zůstali ještě chvíli nala-
děni na letní atmosféru, sáhli 

jsme do třetice po nápoji kokosovém, který 
jsme si přidali do banánového smoothie 
s trochou strouhaného kokosu. A skutečně 
už chyběl jen zvuk moře a výhled na palmy. 
Všechny obilné nápoje, které jsme ochutnali, 
byly dobré i samotné jen tak na chuť nebo 
na osvěžení – vynikla chuť obilného základu 
a lahodnost jednotlivých příchutí. Tak směle 
do toho a nebojte se experimentů. Je možné, 
že po jejich ochutnání si už domů jiné 
nápoje kupovat ani nebudete.  

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny 
Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Mražená pizza 
      s tou italskou 
   moc společného nemá

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto Eva Slavíková, shutterstock

italové znají přes dvaadvacet tisíc receptur na dobrou pizzu. Že by ale ty, které 
najdete v českých mrazících pultech, byly aspoň z části vyhotoveny podle některého 
z nich, se říct rozhodně nedá. S rajčatovým základem, sugo di pomodoro, si většina 
výrobců hlavu neláme a místo mozzarelly z buvolího mléka trůní na většině 
pizz strouhaný eidam. není divu, že jsme se na tento výrobek zaměřili v našem 
redakčním testování.

www.svetpotravin.cz 19
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Pizza k dopečení se těší velké oblibě. Zvlášť 
u mužů, protože je jednoduchá a hlavně 
rychlá na přípravu. A u dětí, na které placka 
s trochou sýra působí přímo magicky. Ročně 
se jí prodají stovky tisíc krabic. Nikoli nadar-
mo je pizza považovaná za výborný byznys. 
Vyhotovená je s poměrně nízkou cenou 
vstupních ingrediencí, takže atraktivní je až 
300 % marže hotového výrobku. Vybírejte 
ale dobře, komu necháte takhle vydělat. 
Zdaleka ne každý výrobce zvládá už samot-
ný základ a v kvalitě i chuti jednotlivých 
druhů pizz jsou opravdu velké rozdíly.

Pravá italská z Polska
Sortiment je opravdu docela široký. V hoj-
ném zastoupení mají pizzy i v menších 
prodejnách. Nejčastěji v obchodech najdete 
šunkové nebo hawaii. Větší řetězce mají 
nabídku rozšířenou i o méně obvyklé spe-
ciály – například s uzeným masem, kousky 
lososa či s masovou směsí a fazolemi. My 
jsme se rozhodli vyzkoušet co nejvíce druhů 
a do našeho testu zařadili 11 pizz, které 
se lišily složením, výrobcem a samozřej-
mě cenou.
Jestliže jste doposud pokládali pizzu za ital-
ský produkt a utvrzovaly vás v tom italské 
názvy, musíme vás zklamat. Na krabicích 
totiž najdete uvedené výrobce z jiných 
světových stran – převážně se o tento sorti-
ment stará Polsko, Německo nebo Británie, 
najdete i pár čistě českých výrobců. Italské 
názvosloví pak není nic než dobře mířený 
tah na spotřebitele. Italové si totiž na svůj 
národní pokrm velmi potrpí. Dokonce tak 

moc, že léta bojují za zařazení tradičních 
receptur na světový seznam UNESCO, a jestli 
by něco chtěli trestat, tak nejen jakoukoli 
odchylku od „povolených“ receptur, ale 
hlavně zmražení produk-
tu, protože jsou názoru, 
že pravá pizza se musí 
jíst vždy čerstvá.
Přestože Italové bojují řadu let, jak mohou, 
zákonodárci zatím pizzu nijak nenormovali. 
To dává výrobcům volnou ruku a jak se po-
sléze ukázalo, dost jim to vyhovuje. Rozdíly 
ve složení i chuti pizz se stejnou cenou 

jsou opravdu markantní. „Chytit“ jsme se 
tak mohli pouze postupu deklarováného 
v manifestu nejlepších italských pekařů 
a pizzařů, podle kterého má mít příprava 
pizzy přísná pravidla. A také svých chuťo-
vých pohárků.

Aby pizza byla pizzou
Když jsme se sešli v jedné vinohradské 
restauraci a číšník nám přinesl všechny 
testované pizzy na stůl, pochopili jsme, 
proč se Italové tolik čertí. Jestli zná kolébka 
pizzy přes 22 000 receptur na to, jak pizzu 
vytvořit, výrobci znají zcela určitě další, 
o nichž Italové nevědí. Některé placky měly 
dokonce pětinásobek povolené normy 
výšky, na jiných zase velmi viditelně trůnil 
eidam a už na první pohled bylo vidět, že 
se sugem si někteří hlavu nelámali, protože 
moderní gastronomie má všemocný kečup, 
který v mnoha pokrmech spolehlivě nahradí 
vše, co má být červené. Jak se následně 
sami přesvědčíte, když se podíváte na slože-
ní do hodnotící tabulky, tyhle „zlepšováky“ 
najdete hned u 5 pizz.
A jak má pizza vypadat správně? Základními 
ingrediencemi jsou vedle pšeničné mouky 
droždí, voda, sůl a panenský olivový olej. 
Těsto se táhne pouze rukama, výpomoc ja-
kýmkoli robotickým hnětačem je zakázaná. 
Vytvořené těsto musí také správně fermen-

tovat a k tomu potřebuje 
asi 24 hodin odpočinku 
v lednici. Pizza se pak 
tahá na výšku 0,5 cen-

timetru a průměr, který nesmí přesáhnout 
32 centimetrů.
Na placku má správně přijít kvalitní sugo 
di pomodoro (rajčatový základ), které se 
připravuje z bazalky, mrkve, rajčat, cibule 

„Pizza je výsadou mužů 
žijících single“
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a olivového oleje, a pak plátky mozzarelly 
výhradně z buvolího mléka. Produkt se 
následně musí péct v klenuté kamenné peci, 
která je vytápěná dřevem na 250 až 300 °C. 
O tomhle si drtivá většina testovaných 
vzorků mohla nechat jen zdát.

Cesta do středu pizzy
Zajímavé byly rozdíly nejen ve složení, 
ale také ve vůni testovaných pizz. Některé 
voněly vyloženě rajčatově, jiné zaváněly 
chemickým aroma. Nejvíce zábavy přine-
sl samotný proces krájení. Můžeme vám 
garantovat, že u některých pizz se vrátíte 
do pravěku a budete muset svůj „úlovek“ 
spíš natrhat. Krájet totiž nejde ani speciál-
ním kolečkem na pizzu. Některé výrobky 
nás pobavily i tím, že na někoho zbyl kousek 
se šunkou a na druhého jen „upatlaný“ 
korpus, který víc než pizzu připomínal velmi 
nevydařenou buchtu od začínající hospody-
ně. Výrobce pravděpodobně předpokládá, 
že budete jíst jen prostředek, jelikož právě 
na něm se nachází zásadní ingredience. 
Také jsme si při testování zahráli hru „najdi 
ve složení mozzarellu z buvolího mléka“. 
Nevyhrál nikdo. Pravá italská mozzarella 
totiž na žádné z pizz nebyla. Plusové body 

jsme proto rozdávali i za mozzarellu z mléka 
kravského. A jak jsme zjistili, ani ta není 
zdaleka samozřejmostí.
Samostatnou kapitolou byl deklarovaný 
obrázek v porovnání s tím, co se sku-
tečně v krabici ukrývá. Jedna pizza byla 
zabalena jen do fólie, tam jsme předem 
věděli, do čeho jdeme. A jen u dalších čtyř 
obrázek na obalu 
alespoň zhruba 
odpovídal obsahu. 
Shodou okolností se 
jednalo o vzorky na prvních čtyřech místech 
pořadí. U ostatních stačilo si krabici předem 
neoznačit a horko těžko jsme odhadovali, 
jakou pizzu vlastně testujeme. Na obalech 
se výrobci vyřádili s notnou dávkou fantazie 
a optimismu.

7 z 11 už znova nekoupíme
Testované pizzy jsme ochutnávali v náhod-
ném pořadí. Při zakousnutí do čtvrté z nich, 
kdy mi buď sjel veškerý obsah z placky 
do pusy, nebo rovnou spadl do klína, už 
jsem přemýšlela, proč si někdo takový 
pokrm dobrovolně kupuje. A šanci, že na-
jdeme kandidáta, který by si zasloužil místo 
v domácím mrazáku, aspoň pro případ 
nouze, jsem viděla jako nepatrnou. 
Naštěstí se ale další kousky 
začaly chutí rapidně 
zlepšovat.

Do pravé italské pizzy má sice daleko většina 
z nich, ale protože nejsme Italové a nepotr-
píme si na přehnané puritánství, našli jsme 
nakonec i velmi chutné výrobky, které se 
vám rozhodně nemusíme stydět doporu-
čit. Vítězi jsme prohlásili výrobky značek 
Italiammo a Alfredo. Obě pizzy jsou tenké, 
ingredience jsou rovnoměrně vyskládané 

po celé ploše a na zá-
kladu je něco, co chutí 
velmi připomíná sugo. 
Chuť čerstvých rajčat 

se tu totiž nezapře. Navíc spokojená bude 
i vaše peněženka. Pizzy pořídíte se dvěma 
dvacetikorunami v kapse.
To však nejde říct o těch, co příliš neuspěly. 
Některé pizzy sice nenabourají rozpočet, ale 
zase vás příliš neosloví chutí. A ty, které by 
zase nebyly úplně k zatracení, jsou zbytečně 
drahé. Některé z druhé poloviny žebříčku 
pořídíte skoro za 70 korun. Někde je to na-
příklad vzhledem k poctivým kouskům ryby 
pochopitelné, jinde nepřiměřené. Například 
nejdražší pizza od značky Buitoni sice chutí 
úplně neurazí, ale zdaleka se nevyrovná 
vítězi. Tak proč zbytečně utrácet víc, než 
je třeba? 

Doba přípravy: 30 minut, 1 pizza
Ingredience: 250 g hladké pšeničné 
mouky, 5 g droždí, 1 polévková lžíce 
olivového oleje, 1,5 dcl vody, špetka soli
Postup: V první řadě smíchejme mouku, 
kvasnice a sůl, poté přidejme olivový 
olej a následně vodu. Ingredience lehce 
zamícháme vařečkou nebo lžící. Až se 
těsto začne spojovat, začneme ho velmi 
lehce promačkávat. Těsto musí být při 
hnětení stále měkké a vláčné, nesmí 
se lepit (když se bude lepit, přisypeme 
trochu mouky a znovu zlehka hněteme). 
Vláčné těsto poprašíme moukou 
a necháme v míse přikryté vykynout. Pak 
ho dáme na 24 hodin zrát do lednice. 
Zdroj: pizza-pizza

Jak na DOBRÉ TěSTO?

Jako mnoho věcí na světě i pizza má 
svůj svátek. Ten je připsán k datu 
9. února. Není překvapením, že 
mezinárodní den svého národního 
pokrmu zavedli právě Italové. Důvodem 
bylo nejen oslavit 70 milionů snědených 
kusů ročně, ale také vyjádřit odkaz 
k historii. Přestože některé prameny 
uvádějí jako místo vzniku starověký 
Egypt (původně picea) nebo staré 
Řecko (původně pitta), Italové odjakživa 
vnímají pizzu jako svůj „vynález“. Datují 
jej pak k roku 1899, kdy měl pokrm 
v Neapoli svou premiéru.

piZZa Má SVŮJ DEN

„Eidam na pizzu nepatří. 
Opravdu!“
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Název  Italiammo 
Pizza Quattro Formaggi

Výrobce  neuveden 
Zakoupeno Lidl
Cena za balení 54,90 Kč/350 g
Cena za 100 g 15,70 Kč
Složení: 58 % těsto (pšeničná mouka, 
pitná voda, olivový olej, krupice z tvrdé pšenice, 
jedlá sůl, kvásek, dextróza pšeničná sladová 
mouka, pekařské droždí), 17 % sýr mozzarella, 
17 % rajčatová omáčka, 5,7 % sýr gorgonzola, 
1,4 % sýr asiago, 1,4 % sýr pecorino 

Název  Buitoni La Pizzeria 
Cremosa al Prosciutto

Výrobce  nestlé
Zakoupeno Albert
Cena za balení 72,90 Kč/300g
Cena za 100 g 24,30 Kč
Složení: pšeničná mouka, pitná voda, 
15 % sýr mozzarella, 13 % krájená rajčata, 
9 % vařená šunka, řepkový olej, 3 % paprika, 
jedlá sůl, cukr, modif. kuk. škrob, sladová 
mouka, dextróza, mouka, sušený sladový 
výtažek, stabilizátor, bylinky a koření, kvasnice 

Název  Alfredo Deliziosa 
Mozzarella

Výrobce  neuveden 
Zakoupeno Lidl
Cena za balení 32,90 Kč/335 g
Cena za 100 g 9,80 Kč
Složení: pšeničná mouka, 26,4 % sýr 
(22 % sýr mozzarella, 4 % sýr eidam), 29,3 % rajčata, 
řepkový olej, bazalka, jedlá sůl, cukr, pekařské 
droždí, petržel, 0,2 % strouhaný tvrdý sýr, sušené 
plnotučné mléko, kvásek, extrakt z ječného sladu,  
syrovátka, pražená sladová mouka, česnek, 
oregano, margarín, chilli, černý pepř

Název  Pizza Speciale  

Výrobce  hASA Gmbh, německo
Zakoupeno Billa
Cena za balení 39,90 Kč/320 g
Cena za 100 g 12,50 Kč
Složení: pšeničná mouka, rajčata 
nakrájená na kousky, 13 % sýr (sýr mozzarella 
z kravského mléka, sýr eidam), voda, 7 % salám, 
4 % žampióny, 3 % vařené šunky,  3 % salám 
s feferonkami, rostlinný olej, jedlá sůl s jodem, 
cukr, mouka z nabobtané pšenice, koření, 
byliny

Název  El Tequito  
Pizza Chili con Carne

Výrobce  neuveden 
Zakoupeno Lidl
Cena za balení 39,90 Kč/350 g
Cena za 100 g 11,40 Kč
Složení: pšeničná mouka, 25 % 
krájená rajčata, 10 % kořeněné mleté maso, 
voda, řepkový olej, cukr, cibulový prášek, sůl, 
droždí, česnekový prášek, sušené plnotučné 
mléko, chilli prášek, kvásek, bílý pepř, kmín, 
ječný sladový extrakt, sladká sušená syrovátka, 
pražená sladová mouka

Název  Don Peppe 
Losos&Mozzarella

Výrobce  FrostFood, ČR
Zakoupeno Billa
Cena za balení 69,90 Kč/415 g
Cena za 100 g 16,80 Kč
Složení: 57,8 % korpus (pšeničná 
mouka, pitná voda, řepkový olek, jedlá 
sůl, cukr, pekařské droždí, ječný slad), 
14,3 % smetanová omáčka (smetana, tavený 
sýr, česnek, jedlá sůl), 10,6 % sýr mozzarella, 
9,6 % kousky lososa, 6,2 % červená cibule, kopr 

Líbí se nám tloušťka placky, která nejvíc 
splňuje parametry pro pizzu. Pizza je vizuálně 
vyvážená, vidíme všechny sýry a dokonce 
nabýváme pocitu, že je na ní použit základ, 
který se velmi blíží sugu. Též se nám líbí slo-
žení, ze kterého je patrné, že nebylo použito 
stabilizátorů. 

na přebalu se píše, že pizza obsahuje uzené 
maso a šunku, na první pohled ale není znát, co 
je co, což se vzápětí potvrzuje i chuťově. na pizze 
je mnoho cibule, i přesto je chuť málo výrazná. 
Co naopak oceňujeme, je smetanový základ, kte-
rý je dobře vychucený. Velká výtka pak směřuje 
ke složení, které je zmatečně popsané a dlouhé. 

Když jsme se podívali na obal a cenu, očekávali 
jsme, že obsah bude právě ceně úměrný, tedy 
sotva dostatečný. nebyl. Už na pohled byla 
pizza lákavá, kolečka mozzarelly výrazná, 
v dostatečném množství, pizza byla vychu-
cená pestem. Po prvním zakousnutí nás také 
příjemně pohladila chuť čerstvých rajčat. 

neměli jsme velká očekávání, že pizza bude 
ve skutečnosti vypadat stejně lákavě jako na oba-
lu, ale i tak jsme byli nepříjemně překvapeni, 
že salámy byly jen na jedné straně pizzy, druhá 
zůstala téměř suchá. Žampiony jsme sice poznali, 
ale jen s velkou dávkou fantazie. A konečně tu 
máme ve složení i Čechy tolik milovaný sýr eidam. 

Když Polákům odpustíme špatné skloňová-
ní a překlepy v deklaraci na obalu, jedná se 
o celkem dobrý kousek. Pizza se dobře krájí, 
je tenká, chuť chilli, masa a kukuřice je dobře 
vyvážená. Pálivost je příjemná. malá výtka opět 
k sýru eidam, který má mít na pizzu zakázaný 
přístup – určitě i v mexiku.

hned na úvod musíme pochválit složení a jeho 
deklaraci na obalu. Je přehledné, popsané 
dostatečně velkým písmem a hlavně srozumi-
telné. na pizze je jinak hodně sýra, příjemně 
se boří do chutného smetanového  základu. 
Ani lososem výrobce nešetří. Celek je vychucen 
cibulí, registrujeme i příjemnou chuť kopru. 

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Název  Buitoni La Pizzeria 
Prosciutto

Výrobce  nestle, ČR
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 69,90 Kč/ 320 g
Cena za 100 g 21,80 Kč
Složení: pšeničná mouka, pitná voda, 
15 % sýr mozzarella, 13 % krájená rajčata, 
9 % vařená šunka, řepkový olej, 3 % paprika, 
jedlá sůl, cukr, mod. kuk. škrob, sladová mouka, 
dextróza, mouka, sušený sladový výtažek 
z ječmene, stabilizátor, bylinky a koření, 
kvasnice, kvásek, extrakty koření, česnek

Název  Albert Quality 
Pizza se šunkou

Výrobce  FrostFood, ČR
Zakoupeno Albert
Cena za balení 39,90 Kč/325 g
Cena za 100 g 12,30 Kč
Složení: pšeničná mouka, pitná voda, 
15,5 % rajčatová omáčka, 12,3 % sýr mozzarella, 
10,7 % šunka, 4 % paprika, řepkový olej, jedlá 
sůl, cukr, pekařské droždí, česnek, oregáno, 
ječný slad 
 

Název  Dr. Oetker 
Ristorante Pizza Hawaii 

Výrobce  Dr. Oetker, Polsko
Zakoupeno Albert
Cena za balení 64,90 Kč/340 g
Cena za 100 g 19 Kč
Složení: pšeničná mouka, voda, 
13 % sýr (mozzarella, eidam), 11 % ananas, 
6 % šunka, rajčatový koncentrát, řepkový olej, 
pekařské droždí, jedlá sůl, cukr, modifikovaný 
škrob, petržel 
 

Název  Pizza se šunkou 

Výrobce  Domita, ČR
Zakoupeno Billa
Cena za balení 17,90 Kč/300 g
Cena za 100 g 5,90 Kč
Složení: pšeničná mouka, voda, 
kečup, 12,5 % šunka, sýr na pizzu (voda, 
rostlinný tuk, mléčná bílkovina, pšeničný 
škrob, mořská sůl, emulgátory E452 a E331, 
aroma, konzervant E202, chilli mleté), sůl, ocet, 
pekařský přípravek  

Název  Mcennedy American Way 
Hawaii

Výrobce  neuveden
Zakoupeno Lidl
Cena za balení 49,90 Kč/440g
Cena za 100 g 11,30 Kč
Složení: pšeničná mouka, 
13,5 % drcená rajčata, 13 % sýr mozzarella, 
pitná voda, 11 % ananasový kompot, 9,8 % 
dušená šunka, koncentrát anansové šťávy, 
řepkový olej, pekařské droždí, cukr, jedlá sůl, 
pšeničná sladová mouka, oregano, sušená 
mrkev

Buitoni pizza by se dala jednoduše přirovnat 
k onomu známému – neurazí, nenadchne. Oce-
ňujeme poctivé kousky šunky a dobrý rajčatový 
základ. Těsto vůbec není od věci. Co nám trošku 
přebíjí chuť šunky, která by byla jinak asi velmi 
chutná, je mnoho oregana, které spolehlivě 
zakryje ostatní chutě. 

Opět kousek, kde obrázek na obale hýří přemrště-
ným optimismem. Rozdílů najdete víc než 10, jak 
tomu bývá u dětských rébusů. Tak například hned 
na první pohled zjistíte, že na obrázku je sýr,  
na pizze však téměř nikoliv. na obrázku je 
paprika, ale na pizze jen vysušené slupky. Prvním 
zakousnutím se sesunou všechny ingredience.

Výrobce se pyšní tvrzením „chutná vždy jako 
v italské restauraci“. Přátelé, nenechte se utáh-
nout na vařené nudli. nechutná tak ani zdaleka. 
na pizze jsou shluky ananasu a šunky, nerovno-
měrně rozprostřené, vše je na tak malé kousky, že 
by se snad hodila i lupa. Co se ale musí ocenit, je 
velmi chutné těsto. 

Přemýšlíme, v čem je produkt pizze podobný. 
Vedle toho, že jsme si povšimli kulatého tvaru. 
Připomíná nepovedenou buchtu od začínající 
hospodyně, která nejde ani krájet, ani trhat – asi 
uzpůsobená ke konzumaci vcelku. na blátivém 
povrchu je cosi, co barevně připomíná kečup, 
ostatní ingredience netušíme chutí ani pohledem.

Samotná pizza placka je dost vysoká, jak by se 
od americké pizzy dalo očekávat, ale není příliš 
chutná. na pizze jsou velké kousky ananasu 
i sýra, což je příjemné, ale na vysušeném rajča-
tovém základu nevyniká žádná z chutí. V závěru 
navíc cítíme mýdlovou pachuť, která nás neláká 
zakousnout se do dalšího sousta. 

7.

10.

8.

11.

9.

Na každou pravou italskou pizzu patří 
základní ingredience, kterými jsou sugo 
di pomodoro a mozzarella. V Itálii je pak 
v nabídce pouze 6 druhů pizz, které si 
můžete dle chuti „dotvořit“. 
Margherita – pizza základ s bazalkou
Napoletana – základ doplněn čerstvou 
bazalkou a ančovičkami 
Marinara – základ doplněný o černé 
olivy, kapary a ančovičky
Pizza ai fungi – základ s čerstvou 
bazalkou a žampiony
Capricciosa – k základu jsou přidány 
žampiony, prosciutto, artyčoky, černé 
olivy, vařená vejce
Quattro stagioni – základ je pokladen 
černými olivami a do 1/4 jsou pak 
přidány žampiony, do 1/4 prosciutto, 
do 1/4 artyčoky a do 1/4 vařená vejce

ZáKLADNÍ piZZy
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Podpora zdravého životního stylu hlavně 
v oblasti stravování i snaha zvýšit 
povědomí českých spotřebitelů 
o kvalitě výrobků motivovala 
SZIF k zahájení velké spotřebi-
telské soutěže. Ta potrvá déle 
než čtvrt roku. Na úspěšné 
soutěžící čekají atraktivní 
výhry především z oblasti 
kuchyňských spotřebičů. Mas-
kotem a průvodcem kampaně je 
opět Klasáček. 

„Pravidla soutěže jsou velmi jednoduchá. 
Stačí navštívit webový portál aka-

demiekvality.cz, kde je možné 
si stáhnout a vytisknout 

herní kartu s třiceti volnými 
políčky. Do nich se vystřihují 
a nalepují loga kvality ze 
zakoupených výrobků. Herní 

karty bude také možné získat 
ve vybraných obchodech, kde 

je bude zákazníkům rozdávat 
„promo“ tým,“ vysvětluje Vladimíra 

Nováková, tisková mluvčí SZIF.
Mezi soutěžní značky kvality patří následu-
jící: Regionální potravina, Klasa, Chráněné 
označení (ZTS, CHZO, CHOP), Český výrobek 
– garantováno Potravinářskou komorou, BIO 
Produkt ekologického zemědělství, Evrop-
ské značení ekologické produkce. 

PR článek

Tak zní motto velké spotřebitelské soutěže pořádané Státním 
zemědělským intervenčním fondem. Jejím principem je sbírat 
ze zakoupených výrobků oceněných značkami kvality jejich 
loga. Soutěž probíhá od 26. září 2016 do 1. ledna 2017. Detailní 
informace najdete na akademiekvality.cz.

„Střihněte si naše výhry!“

Hlavními výhrami jsou:
5x jízdní kolo Author 
s brašnou nebo košem na nákup 
kvalitních potravin

2x kuchyňský robot Eta 
v hodnotě 10 000 Kč

2x poukaz na nákup 
elektrospotřebičů dle vlastního výbě-
ru za 10 000 Kč

1x poukaz na prodloužený rodinný 
víkendový pobyt 
na farmě rodiny Němcovy

ZAhřEJTE SE DOmáCí hORKOU ČOKOLáDOU
Horká čokoláda je přímo skvělou možností, jak se zahřát v mrazivých dnech. Připravit si ji doma 
není vůbec těžké a navíc máte možnost dohlédnout i na kvalitu surovin. Použijte smetanu a mléko 
od oceněných výrobců a vychutnejte si domácí pohodu.

ingredience: 
•  150 g kvalitní hořké čokolády   •  150 ml plnotučného mléka   •  50 ml 30%  smetany + 200 ml další 
k vyšlehání   •  sušenky, pusinky nebo měkké bonbony na dekoraci

Postup:
1. Do hrnce nalijte mléko a smetanu a zahřejte.  2. Do horké mléčné směsi nalámejte čokoládu, odstavte 
ze sporáku a za stálého míchání nechte čokoládu rozpustit.  3. Horkou čokoládu rozdělte do malých šálků 
a vyšlehejte šlehačku, kterou pomocí zdobícího sáčku naneste na čokoládu.  4. Šlehačku ozdobte sušenka-
mi, pusinkami nebo měkkými bonbony
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inzerce SZIF

Střihněte si naše výhry!
NAŠE KVALITA VYHRÁVÁ – SOUTĚŽTE O TISÍCE CEN

Nakupujte potravinářské výrobky označené uvedenými logy kvality. Loga vystřihujte a nalepujte na herní karty, 
které stáhnete na akademiekvality.cz. Čekají na vás tisíce skvělých cen. Poznávejte kvalitní potraviny a soutěžte 

s chutí až do 1. 1. 2017. Více informací najdete na akademiekvality.cz.

70 000×
VÝHRA PRO NEJRYCHLEJŠÍ

KUCHYŇSKÉ NÁČINÍ A MAGNETKY

14×
TÝDENNÍ VÝHRA

MALÉ KUCHYŇSKÉ SPOTŘEBIČE

10×
HLAVNÍ VÝHRA

5× KOLO ZNAČKY AUTHOR 
A 5× DALŠÍ SKVĚLÉ CENY

akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

Svet_potravin_Klasa_soutez_210x297.indd   1 13.10.16   11:36



www.svetpotravin.cz26

inzerce PKČR
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Odpověď je jednoduchá. Ano, pomůže nám, 
když naši stravu přizpůsobíme ročnímu 
období. Tím, že budeme jíst takzvaně 
„zimně“, minimalizujeme únavu, špatnou 
náladu, nervozitu a samozřejmě i nepříjem-
né virózy a chřipky.

Není nutné měnit stravu od základu, stále by 
měla obsahovat dostatek ovoce, zeleniny, 
kvalitních bílkovin a obilovin. Jen s klesající 
teplotou můžeme začít naše tělo „zahřívat“, 
proto je vhodné vyloučit ochlazující potravi-
ny a nahradit je zahřívacími potravinami.

Jak na to? Zeleninu spíš tepelně upravujte, 
nepřehánějte to i s mléčnými výrobky, stačí 
jeden až dva bílé jogurty denně. V případě, 
že budete v zimním období svoje tělo ochla-
zovat potravinami, budete i více pociťovat 
hlad a můžete být častěji nemocní. Navíc 
to vede k pocitům vyčerpání a zimy. Proto 
z ovoce zařazujte raději druhy, které rostou 
běžně v našem podnebí, např. jablka, 
hrušky, švestky. Ze zeleniny využívejte např. 
dýně, červenou řepu, mrkev, celer, zelí. 
Bohatým zdrojem bílkovin jsou luštěniny, 
připravit si z nich můžete výborné polévky, 
kaše nebo pomazánky. Jídlo si dochucujte 
i prohřívacím kořením, jako jsou skořice, 
hřebíček, kardamom, pepř, paprika, chilli. 
Do pitného režimu zařaďte občas zázvorový 
čaj, můžete si ho dochutit ideálně medem.

sezónní tipy

V dnešní době se stresu asi nedá zcela předejít, ale určitě 
lze ovlivnit míru jeho dopadu na náš organismus. Stres 
nám oslabuje imunitní systém, a tak jsme jeho půso-
bením unavenější a náchylnější k útokům různých virů. 
a o ty v podzimních a zimních měsících rozhodně není 
nouze. pak se ale nabízí otázka, zda může skladba jídel-
níčku ovlivnit naši psychickou a fyzickou kondici.

udělejte si z jídla 
 teplý kabát
Připravila Naďa Hanuš Vávrová ve spolupráci s poradci sítě center NATURHOUSE, foto shutterstock a archiv NATURHOUSE
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sezónní tipy

Doplňte vitaminy, 
nakopněte endorfiny
Méně světla, málo slunce, chlad. To vše má 
vliv na naši psychiku. A v dnešní uspěchané 
době na nás stres a únava dopadají o to víc. 
Tyto nepříjemné stavy určitě nezaženete 
kávou a mlsáním čokolády, ale dobře vyvá-
ženým jídelníčkem se zvýšeným obsahem 
minerálních látek, jako jsou hořčík, který na-
jdete především v mořských rybách a masu, 
železem, jehož zdrojem je například červené 
maso a špenát, draslíkem (obsahují jej 
banány, datle, fíky, kokos), zinkem (dýňová 
semena, ořechy, pivovarské kvasnice, krabi, 
pšeničné klíčky, játra a červené maso) 
a manganem, který získáte například z avo-
káda, ananasu, ořechů či mořských řas.
Z vitaminů je nejdůležitější C, který pomáhá 
vytvářet protistresové hormony. Najdete jej 
ve všech druzích čerstvého ovoce a zeleniny. 
Nejvíc vitaminu C obsahují citrusy, kiwi, 
paprika a brokolice. Zdrojem vitaminu B 

jsou například celozrnné potraviny, vaječné 
žloutky, sýry, jogurty, ryby a ořechy. „Zmí-
nila bych i aminokyselinu tryptofan, která 
patří mezi mozkové nutriety, tedy látky, 
které jsou přirozeným zdrojem serotoninu, 
který je považován za hormon štěstí a dobré 
nálady,“ doplňuje výživová poradkyně Ště-
pánka Štěpánová a k tomu dodává: „Strava 
by tak měla obsahovat dostatek ovoce 
a zeleniny, která je bohatá právě na vitaminy 
a minerální látky, především na flavonoidy, 
které jsou silnými antioxidanty a mají pozi-
tivní vliv na lidskou 
psychiku. V jídelníčku 
by neměly ani chybět 
kvalitní bílkoviny, 
na které organismus klade zvýšené nároky 
v období stresu.“
Do stravy bychom měli zařazovat pravidelně 
hlavně kvalitní libové druhy masa, pře-
devším krůtí a mořské ryby (losos, tuňák, 
sardinky), dále játra, luštěniny i naklíčené 

(mungo) a vejce. Čokoládu je dobré nahradit 
ořechy a semeny. Pochutnat si a dodat tělu 
to, co právě potřebuje, můžeme díky mand-
lím, dýňovým, slunečnicovým či sezamovým 
semínkům.
Stres také můžeme tlumit tím, že zařadíme 
do pitného režimu různé bylinkové čaje. 
Nejlepšími antistresovými a protiúnavovými 
bylinami jsou máta, levandule, heřmánek, 
meduňka, rozmarýn, tymián. Namísto 
bílého pečiva je vhodné volit celozrnné 
výrobky, což platí i u těstovin.

Naopak je odborní-
ky doporučováno 
omezit kávu a al-
kohol, tyto nápoje 

ještě více prohlubují dopady stresu a únavy, 
přičemž povzbuzující účinek je pouze krát-
kodobý. Zapomenout byste však neměli ani 
na fyzickou aktivitu. Sport podporuje tvorbu 
endorfinů (přírodních složek zvyšujících 
dobrou náladu), posiluje imunitu, odol-

„Na podzim načerpejte 
hlavně flavonoidy”
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sezónní tipy

nost organismu při stresu a minimálně se 
jím krásně vyčistí hlava.

Potraviny proti virům
Jestliže se budete řídit výše jmenovanými 
radami, můžete se i v tom nejkritičtějším 
zimním období cítit dobře a nepodléhat 
prvním náporům viróz. Posílit imunitní 
systém a vyzbrojit se tak proti virům je 
možné i bez potravinových doplňků. Stačí 
vsadit na správné potraviny. Nejznámějším 
přírodním antibiotikem a antivirotikem je 
česnek. Ten působí současně jako dezinfekce, 
přičemž obsahuje také vitaminy A, B1, B2 
a C. Nejlepší je jíst ho syrový, připravit z něj 
můžete například česnekovou pomazánku, 
ale i taková domácí česnečka v sychravém 
počasí je výborným pokrmem, který zasytí, 
zahřeje a dodá tělu prospěšné látky.
Prevencí proti nachlazení a virózám je 
zázvor, který skvěle chutná v podobě čaje, 
nejlépe s citronem a medem. Pomůže ale 
také už při probíhajícím nachlazení. Přírod-
ním antivirotikem a posilovačem imunity 
je i med, potravina, kterou byste si měli 
dopřát denně. Dalším tipem, který zaručeně 
dodá tělu energii a navíc zahřeje, je slepičí 
či kuřecí vývar. U jeho přípravy je důležité 
vařit jej co nejdéle, použít kvalitní maso 
a nezapomenout ani na zeleninu. Vynechat 
byste měli naopak bujón. Jako prevence 
proti nejrůznějším virózám funguje skvěle 
i obyčejné kysané zelí. To obsahuje vitaminy 
C, B, K a vlákninu. Také dokáže pročistit 
střeva a omezit problémy se zácpou. Vynika-
jící antivirové účinky má rovněž koření jako 
badyán, anýz, chilli, křen. Můžete tak spojit 
příjemné s užitečným a vyzkoušet indickou 
nebo čínskou kuchyni, které těchto koření 
do pokrmů hojně využívají. 

Zahřát se, pochutnat si a přitom tělu dodat jen to nejlepší. Vyzkoušejte menu, které splní 
do puntíku vše jmenované a přitom není nikterak zvlášť náročné na přípravu. 

Mrkvová polévka s koriandreM
Doba přípravy: 20 minut, 4 porce

Ingredience: cca 10 mrkví, 200 g koriandru, 
kůra z jednoho pomeranče (ideálně v bio kvalitě), 
kousek chilli papričky, 200 ml jogurtu do 3 % tuku, 
lžíce olivového oleje, zeleninový bujón bez soli, 
sůl, pepř

Postup: Očistěte a nakrájejte mrkev na kolečka. 
Zpěňte na oleji a zalijte vývarem ze zeleninového 
bujónu bez soli. Přidejte svázaný koriandr, kůru 
z pomeranče a koření s chilli papričkou. Po změk-
nutí mrkve koriandr vyndejte a mrkev rozmixujte. 
Zjemněte jogurtem. Na talíři posypte na dozdobení 
čerstvým nasekaným koriandrem.

Výživové hodnoty na 1 porci: 185 kcal
Bílkoviny: 16 %
Sacharidy: 70 %
Tuky: 14 %

ZelenInové PlacIčky s lososem
Doba přípravy: 25 minut, 1 porce

Ingredience: 
placičky: 60 g mrkve, 200 g cukety, 1 střední bram-
bora, 60 g bio cizrny, česnek, sůl, pepř, olej 
ryba: plátek lososa, koření na ryby, sůl, olej, limetka 
dip: bílý jogurt do 3 % tuku, česnek, kari

Postup: Zeleninu nastrouhejte, osolte, opepře-
te, přidejte prolisovaný česnek a směs zahustěte 
cizrnou. Vytvořené placičky (cca 8 ks) opečte 
na pánvi nebo v troubě na pečícím papíru. Rybu 
osolte, posypte kořením na ryby a orestujte na oleji. 
Na talíři pokapejte limetkovou šťávou a ozdobte 
nakrájenými plátky limetky.

Jogurtový dip: Bílý jogurt ochuťte prolisovaným česnekem a kari kořením. Placičky a rybu přelijte 
jogurtovým dipem.

Výživové hodnoty na 1 porci: 546 kcal
Bílkoviny: 41 %
Sacharidy: 27 %
Tuky: 32 %

Dýňový cheesecake
Doba přípravy: 15 minut, na 1 formu

Ingredience: 200 g máslových sušenek, 300 g 
dýně, 50 g másla, 2 vejce, 200 g třtinového cukru, 
250 g polotučného tvarohu, 250 g ricotty, lžička 
skořice a zázvoru

Postup: Dýni uvařte, rozmixujte, sceďte vodu a ne-
chte vychladnout. Na dno dortové formy nasypte 
nadrcené sušenky promíchané s máslem a pečte 
cca 8 minut při 150 °C. V misce smíchejte vejce s cuk-
rem, ricottou a tvarohem, ochuťte skořicí a zázvo-
rem a postupně přidávejte vychladlou dýni. Směs 
nalijte na vychladlé sušenky a dejte zpět do trouby. 
Pečte cca 40 minut na 160 °C. Po upečení nechte vychladnout v ledničce.

Výživové hodnoty na 1 porci: 249 kcal
Bílkoviny: 21 %
Sacharidy: 48 %
Tuky: 31 %

podziMní menu
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Potraviny a stravovací návyky jsou důležitý-
mi faktory ovlivňujícími zdraví jednotlivce 
a celé populace, přičemž jejich dopad je 
o to významnější, že se dotýká všech fází 
lidského života – od prenatálního vývoje 
až po stáří. Současný převládající životní 
styl obyvatel rozvinutých zemí se vyznačuje 
nedostatkem fyzické aktivity, nadměrnou 
konzumací energeticky bohatých potravin 
obsahujících i vyšší podíl rizikových živin 
a zvýšenou stresovou zátěží. V důsledku 
toho dochází k rostoucímu výskytu nein-
fekčních onemocnění. Mezi ně lze zařadit 
nemoci srdce a cév, hypertenzi, diabetes 
mellitus, onemocnění trávicího a zažíva-

cího systému, osteoporózu, degenerativní 
onemocnění kloubů i vznik některých 
zhoubných nádorů.
V ČR je úmrtnost na srdeční a cévní one-
mocnění vyšší než ve většině zemí západní 
Evropy. Ekonomické výpočty ukazují, že 
snížením příjmu transmastných kyselin 
lze dosáhnout výrazných úspor ve státním 
rozpočtu. Modelová studie z Velké Británie 
uvádí potenciální úsporu 265 milionů liber.

Spotřebitel obvykle tápe
Běžný spotřebitel se v problematice 
transmastných kyselin nevyzná. Dokonce 
řada spotřebitelů je považuje za prospěšné 

a snaží se jich konzumovat větší množ-
ství. Dalším problémem je, že průměrný 
spotřebitel neví, jak rozpoznat potraviny 
s vyšším obsahem transmastných kyselin. 
Nařízení 1169/2011 zakázalo uvádět údaj 
o obsahu transmastných kyselin na obalech. 
Výrobci přitom tuto možnost v minulosti 
využívali. Místo toho se výrobcům ukládá 
uvádět ve složení kromě původu olejů a tuků 
informaci, zda byly použity tuky částečně 
nebo plně ztužené. Této informaci však 
běžný spotřebitel obvykle nerozumí. Z vý-
sledků spotřebitelských průzkumů dokonce 
vyplývá, že si spotřebitelé myslí, že plně 
ztužené tuky obsahují více transmastných 
kyselin než tuky částečně ztužené, i když je 
tomu naopak. Nařízení 1169/2011 navíc ani 
nedefinuje, co je plně a co částečně ztužený 
tuk, takže ani výrobci potravin nemusejí oba 
tyto pojmy správně rozlišovat.

Poptávka ovlivňuje nabídku
Česká technologická platforma pro potra-
viny vypracovala v červenci a srpnu 2015 
studii složení výrobků trvanlivého pečiva 
a nečokoládových cukrovinek. Výsled-

Zajímáte se o potraviny a jejich vliv na naše zdraví? Snažíte se 
vyřazovat z jídelníčku ty, které nedělají dobře vašemu tělu? pak 
jste možná slyšeli o nevhodnosti konzumace transmastných 
kyselin, které mohou způsobit nejen kardiovaskulární 
onemocnění. Tolerovaný příjem pro transmastné kyseliny 
je velmi nízký. Denně by to mělo být maximálně 2 až 2,5 g. 
a v jakých potravinách je najdete?

Redakční úprava Klára Chábová, foto shutterstock

Vyhněte se transmastným kyselinám.
Nedělají tělu dobře

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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kem analýzy bylo zjištění, že 22 výrobků 
ze 104 sledovaných obsahovalo částečně 
ztužené tuky, které jsou hlavním zdrojem 
příjmu transmastných kyselin. Veškeré 
výrobky obsahující částečně ztužené tuky 
pocházely z regionu střední a východní 
Evropy. Z tohoto pohledu se jeví jako 
důležitá osvěta výrobců, 
hlavně malých a střed-
ních firem, ale i spotře-
bitelů, aby preferovali 
výrobky bez částečně ztužených tuků.
Edukační kampaň, jejímž cílem je sníže-
ní příjmu transmastných kyselin, může 
fungovat za předpokladu, že jak výrobci, tak 
i spotřebitelé pochopí důležitost odstranění 
transmastných kyselin z výrobně distribuč-

ního řetězce a přestanou výrobky s částečně 
ztuženými tuky vyrábět i používat.

Ztužené a neztužené tuky
Transmastné kyseliny v potravinách pochá-
zejí hlavně ze dvou zdrojů. Transmastné 
kyseliny vznikají v bachoru skotu a ovcí 

enzymově řízenou 
hydrogenací, nebo v prů-
myslových technologiích 
částečným ztužováním 

tuku vodíkem. Při průmyslovém ztužovaní 
olejů zaleží na způsobu vedení procesu. 
Dvojné vazby se nasycují postupně. Přitom 
vznikají transmastné kyseliny jako vedlejší 
produkt přeměny dvojných vazeb v uhlo-
vodíkovém řetězci na jednoduché. Probí-

há-li proces dále, dojde k nasycení většiny 
dvojných vazeb a tuk obsahuje jen nasycené 
mastné kyseliny. Proto je potřeba rozlišo-
vat mezi částečně ztuženými tuky, které 
obsahují transmastné kyseliny, a tuky plně 
ztuženými, které transmastné kyseliny (až 
na nevýznamné množství) neobsahují.
Menší, většinou nutričně nevýznamné množ-
ství transmastných kyselin konzumujeme 
v olejích po jejich záhřevu na vyšší teploty 
(např. při desodoraci olejů) nebo díky 
zprostředkovanému přenosu transmastných 
kyselin z jiných organismů (mateřské mléko, 
pokud kojící matka konzumovala tuky 
s transmastnými kyselinami, vepřové sádlo, 
pokud bylo prase krmeno tuky s transmast-
nými kyselinami apod.).

Pozor i na cereálie a maso
Podle zahraničních zkušeností patří mezi 
hlavní přispěvatele k příjmu transmastných 
kyselin výrobky trvanlivého i jemného 
pečiva a cereálií, rostlinné tuky, smažené 
výrobky, mléčné výrobky, maso, cukrovinky 
a některé nápoje. Některé dřívější studie sle-
dovaly složení tuků v jednotlivých skupinách 
potravin i v České republice. Příjem trans-
mastnych kyselin z masa a mléčných výrob-
ků lze ovlivnit hlavně konzumací výrobků 
s nižším obsahem tuku. Analýza složení mar-
garínů na trhu v České republice ukázala, 
že částečně ztužené tuky se v margarínech 
na českém trhu až na ojedinělou výjimku 
nevyskytují. Na druhou stranu můžeme 
zaznamenat na českém trhu zvýšený obsah 
transmastných kyselin u některých výrobků 
jemného a trvanlivého pečiva, polev, cukro-
vinek a v sojových nápojích.

„Řešením je přestat 
tyto výrobky kupovat“
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Pokud sledujeme aktivity vládních i ne-
vládních organizaci, tak jednou z hlavních 
priorit pro reformulace výrobků je snižovaní 
obsahu transmastnych kyselin v produktech 
a související osvěta spotřebitele. Světo-
vá zdravotnická organizace WHO přišla 
s výzvou k odstranění transmastných kyselin 
z dodavatelsko-výrobního řetězce. Řada 
aktivit a podpůrných programů probíhá 
přitom paralelně.
Některé státy, jako například Dánsko, vydaly 
legislativní limity pro obsah transmastných 
kyselin v potravinách. Další cesta, jak spotře-
bitele informovat o obsahu transmastných 
kyselin ve výrobcích, je povinné značení 
jejich obsahu na obalech. Tímto směrem se 
vydaly například Spojené státy americké. 
Značení na obalech bylo navíc podpořeno 

i edukační kampaní. Některé státy USA 
legislativně zakázaly používání částečně 
ztužených tuků v restauracích. Zásadním 
krokem na poli boje s transmastnými 
kyselinami je rozhodnutí Amerického úřadu 
pro kontrolu potravin a léčiv FDA o odebrání 
statusu GRAS (generally recognized as safe) 
částečně ztuženým 
tukům. Částečně 
ztužené tuky nejsou 
nadále v USA pova-
žovány za bezpečné a od vydání rozhodnutí 
běží tříleté přechodné období, kdy je výrobci 
musejí nahradit jinými alternativami.
Evropská komise vydala v prosinci 
2015 dlouho očekávanou zprávu tykající 
se transmastných kyselin. Ve zprávě se 
konstatuje, že většina potravinářských 

výrobků v rámci Evropské unie obsahuje 
transmastné kyseliny v množství nižším než 
2 g ve 100 g tuku. Zpráva však také ukazuje, 
že stále existuje řada potravin s vysokým 
podílem transmastných kyselin (nad 
2 g na 100 g tuku) zvláště v některých evrop-
ských zemích a některých druzích potravin.

V celosvětovém mě-
řítku přibývá řada 
aktivit směřujících 
k omezení příjmu 

transmastných kyselin. Jako nejúčinnější se 
ukazuje odstranění částečně ztužených tuků 
z potravinového řetězce od výroby surovin, 
potravinářských technologii, společného 
stravovaní až po přípravu pokrmů v domác-
nostech. Částečně ztužené tuky lze nahradit 
jinými alternativami prakticky ve všech apli-
kacích. Vyžaduje to osvětu u výrobců, hlavně 
malých a středních firem, které disponují 
podstatně menším technickým zázemím 
v oblasti inovací. Na druhou stranu je rovněž 
zapotřebí zlepšit edukaci spotřebitelů, kteří 
se v problematice vlivu tuků a jednotlivých 
mastných kyselin na zdraví dobře neorien-
tují. Příklady z některých zemí v západní 
Evropě ukazují, že příjem transmastných 
kyselin lze udržet v tolerovaných mezích pod 
1 % z celkového přijmu energie. 

„Ztužené tuky budou povinně 
značeny na obalu"

Kampaň na zlepšení výživové hodnoty 
potravin, kterou realizuje Potravinářská 
komora ČR (PK ČR) ve spolupráci 
s Ministerstvem zemědělství ČR, 
Ministerstvem zdravotnictví ČR 
a Státním zdravotním ústavem, 
bude mít své pokračování také 
ve dvacetiminutovém spotu na téma 
Česká republika bez transmastných 
kyselin, který bude vysílán na České 
televizi.  Kampaň navazuje na evropskou 
strategii iniciovanou nizozemským 
předsednictvím EU v letošním 
roce a jejím cílem je reformulace 
potravinářských výrobků za účelem 
snižování obsahu rizikových živin. 
Projekt zapadá do priorit Evropské 
komise a Evropské technologické 
platformy pro potraviny „FOOD FOR 
LIFE“ i České technologické platformy 
pro potraviny v rámci koordinace PK ČR.

ČESKá TELEVIZE 
pODpOří kaMpaň

defotoberg Shutterstock

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

Až doposud byl trh zaplavený mnoha medi-
kamenty, které slibovaly lepší kondici, útlejší 
siluetu, odvodnění organismu, vitaminovou 
injekci nebo dodávku energie. Poslední léta 
ale vnímáme odklon. Trendem moderní 
doby je sázet na moc přírody. 

A pokud jste se rozhodli pustit více ozdravné 
přírodní síly do svého těla, nyní máte velkou 
příležitost vyzkoušet si, jak to funguje. 
Podzim je totiž zátěžovým obdobím nejen 
na psychickou, ale i na fyzickou kondici 
a porce čerstvých vitaminů, které ukryjete 

do chutného smoothie, vám pomůže vlít 
takřka novou krev do žil.

Co je smoothie?
Smoothie je mixovaný nápoj tvořený syro-
vým ovocem nebo zeleninou (či kombinací 
obojího) s dalšími možnými přísadami, jako 
jsou voda, led, mléčné produkty (mléko, 
nebo jogurt) a popřípadě sladidly (i když 
vzhledem k tomu, že samo ovoce  obsahuje 
fruktózu, to nebude třeba).
Toto „ovocné pyré“ konzumovali lidé 
ve Středomoří již před několika staletími, 
avšak ve Spojených státech se stalo běžným 

Že by se měl člověk starat o své zdraví, snad ani nemusíme 
připomínat. než ale prvoplánově sahat po doplňcích stravy 
z lékárny, které vám zocelí imunitu nebo pomohou nastar-
tovat čisticí procesy ve vašem těle, raději nahlédněte do své 
lednice. právě tam se totiž nacházejí daleko cennější zdroje…

Smoothies 
pro imunitu i energii
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pokrmem až ve 20. století, a to z toho 
důvodu, že přišly na trh mixéry a ledničky. 
Do doby, než byl vynalezen mrazák, lidé 
připravovali smoothies pouze z plodů, které 
byly v onu roční dobu k dostání, ale po-
stupně se začalo ovoce zamrazovat a např. 
borůvky tak byly k dispozici i v prosinci.
Ve 30. až 50. letech 20. století získávalo 
smoothie své příznivce, nicméně konzumaci 
tohoto nápoje nejvíce ovlivnila 60. léta, kdy 
se lidé začínali více zajímat o zdravou stravu 
a makrobiotiku. V této době „ovocné pyré“ 
získalo svůj název smoothie, jenž je odvozen 
od slova „jemný“.

Proč pít smoothie
Výhodou je, že při přípravě smoothie se 
fantazii meze nekladou. Nemusíte mít 
u sebe mnoho receptů, abyste si vytvoři-
li dobrý nápoj. Přesto jsou dnes na trhu 
k dostání nejrůznější knihy, které se tomuto 
nápoji věnují, a autoři přicházejí s výborný-
mi a originálními kombinacemi. Na jednu 
takovou knihu jsem narazila a pár tipů si zde 
vypůjčila. Jedná se o titul Džusy a smoothies 
od autorky Christiane Bailey, který vyšel 
v Nakladatelství Dobrovský.
Nápoje jsou zde rozděleny do několika 
skupin. Některé jsou přímo na hubnutí, jiné 

fungují jako očista těla, další zase pijete pro 
rozjasnění mysli a na doplnění energie. Také 
se objevují kategorie na posílení imunity 
a mozkové činnosti. Pravidelná konzumace 
smoothies snižuje i stres.
Pokud si zvyknete nápoje doma připravovat, 
pak je ideální pít alespoň jednu skleničku 
denně. Výběrem surovin, které do smoothies 
přidáte, tak můžete ovlivnit, jakou oblast 
chcete ve svém těle posílit. Tyto husté 
nápoje mohou být výživovou alternativou 

jídla, nebo poslouží jako vydatná svačinka, 
dají se použít i jako detoxikační kúra.
„Mnohé z nich jsou ideálním zdrojem ener-
gie před cvičením i po něm a díky smoo-
thies do sebe dostanete také více zeleniny 
a ovoce, než byste jinak zkonzumovali. 
Chcete-li snížit příjem cukru, zaměřte se 
více na zeleninové džusy než na ty ovocné. 
Doporučuji také připravovat si na snídani 
zeleninové a zelené džusy nebo smoothies 
na bázi bílkovin, aby se po ránu zabránilo 
kolísání hladiny cukru v krvi,“ píše v úvodu 
své knihy Christiane Bailey.
Pokud jde o používání surovin pro výrobu 
džusů a smoothies, trochu se liší. „V džusech 
se používají převážně tekutiny z ovoce a zele-
niny. Dužina se odstraňuje. Mohou však obsa-
hovat také čaje nebo kokosovou vodu, kapku 
omega oleje nebo šťávu z aloe vera,“ upřesňu-
je autorka. Ve smoothies se podle ní používá 
celé ovoce a zelenina. Mnohé obsahují také 
šťávy či drcený led. Je možné přidat ořechy, 
semena a mléčné nápoje z nich vyrobené, 
které tvoří hustější a vydatnější koktejl.

Vytipovali jsme pro vás šest skvělých ná-
pojů, které nejen překvapí svou senzační 
chutí, ale pomohou vašemu tělu vypořá-
dat se s nástrahami podzimních dní. 

Obrana proti chřipce = zelí, řapíkatý ce-
ler, mrkev

Pročištění organismu = koriandr, kopři-
vy, petržel, řapíkatý celer, citron, mango

Pro zdravá a funkční střeva = jablko, 
třešně, švestky, mandle, limetková šťáva

Podpora hubnutí = kapusta, špenát, 
ananas, máta, jablka

Před fyzickou námahou = červená řepa, 
mrkev, jablko, celer 

Proti únavě = červená řepa s chia semín-
ky, pomeranč, jablko, banán

KOMBINACE, 
kTeré VáS 
POSTAVÍ NA NOHy

„Na každý neduh se najde 
nápoj“

zdraví
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Smoothies jsou oblíbená rovněž u lidí trpících 
nesnášenlivostí mléčných výrobků a u raw 
veganů – vitariánů, kteří konzumují pouze 
ovoce, zeleninu a ostatní rostlinné potraviny 
v syrovém stavu. Raw vegani si smoothies 
nejčastěji přislazují například čerstvými 
datlemi a přidávají do nápoje různé exotické 
potraviny – chia semínka, agávový sirup, acai 
berry nebo nepražené kakao.

Kde se bere tolik zdraví?
Smícháním čerstvých surovin docílíte toho, 
že jsou smoothies plná zdravých a užiteč-
ných látek potřebných pro organismus. Víte, 
co do nápoje přidáváte, regulujete si sami 
chuť, můžete se vyhnout cukru a jakýmkoliv 
nevhodným přísadám. Máte-li slabší období 
a potřebujete posílit imunitu, můžete si 
připravit třeba avokádový zelený nápoj. 
Ten se skládá z avokáda, kokosového oleje, 

čerstvého (případně mraženého) ananasu, 
šťávy z limetky, trochy prášku z listů moringy 
a chlorelly, šťávy z aloe vera, glutaminového 
a probiotického prášku, kokosového mléka 
či vody.
„Krémové avokádo v kombinaci s kokosovým 
olejem vytvoří smetanovou texturu. Tento 
nápoj je užitečný pro zklidnění zažívacího 
traktu. Obsahuje trávicí enzymy z ananasu 
a navíc glutamin a probitoika k léčbě střev. 
Aloe vera a prášek z listů moringy snižují 
zánět,“ uvádí ve své knize Christiane Bailey.
Kdybyste se chtěli pokusit zhubnout, pak 
si zase můžete doma namíchat brusinkový 

džus. Ten obsahuje čerstvé nebo mražené 
brusinky, oloupanou limetku, oloupané 
pomeranče a jednu lžičku medu. „Tento 
mírně kyselý, pikantní džus je skvělý na ve-
čírky, pokud se podává se šumivou vodou. 
Je ideální i jako sváteční nápoj na Vánoce. 
Brusinky mají mimořádně vysoký obsah 
proanthokyanidů, což jsou rostlinné an-
tioxidanty. Ví se o nich, že pomáhají bojovat 
s infekcemi močových cest. Mají také silné 

protizánětlivé vlastnosti. A pomáhají snižo-
vat riziko vzniku zubního kazu,“ vysvětluje 
Christiane Bailey.
Nemusí se ale hned začínat s několika ingre-
diencemi. Pro začátek postačí chuť, trocha 
fantazie a pár surovin. A časem se třeba 
smoothies stanou součástí vašeho jídelníčku 
a jejich příprava už pro vás bude automa-
tická. Zvláště pak, když jejich konzumace 
podpoří vaše zdraví a dobrou náladu. 

„Zkuste smoothie zahustit 
ořechy“
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Nevím, proč jsem chtěla trnkové víno. Ale 
v posledních letech mě posedla výroba 
likérů, pálenek a jiných dobrot. Ovocné víno 
mi zřejmě chybělo v portfoliu. Jenže náš 
rybíz moc neplodí, třešeň nemáme, pam-
pelišky jsem prošvihla, ostružiny zaschly… 
Prostě to padlo na trnky.

Na začátku trnité pouti
Cesta k trnkovému vínu nezačíná tím, že 
jdete v listopadu sbírat trnky. To si tak někdy 
v září musíte napřed vyhlídnout keře, které 
mají plody. Ony sice na jaře všechny kvetou, 
ale jen některé pak taky plodí. Pozor! Každý 
rok plodí jiné. Takže, první krok – najít a za-

pamatovat si letošní lokality.
Druhý krok – sehnat všechno to sklo, jako 
demižony, kvasné zátky, trubičky do zátek, 
a taky kvasinky a výživu pro kvasinky, 
nějakou pektinázu a spoustu dalších věcí. 
To není dobrodružství, to je nuda. Naštěstí 
manžel dobře a rád nakupuje na internetu, 
kde ho napadlo otevřít obchody pro vinaře, 
a najednou jsme to všechno měli doma.
A pak nastane podzim, už ten studený, ne-
vlídný. Čekáte a čekáte, až ty trnky konečně 
přemrznou, protože tak se mají sbírat. 
Jenže nemrzne. 
Mně vždycky pomůže šťastná náhoda, 
které říkám Kulinární Pánbůh. Tentokrát 

se jeho poslem stal kamarád Beneš, aby 
nám vysvětlil, že na trnky kdysi taky dlouho 
čekali, ale přišli na to, že si je můžou klidně 
nasbírat, když je hezky a uložit je na den, 
dva do mrazáku. Jak prosté, jak geniální.
Marně přemýšlím, která fáze je opravdu 
nejhorší. Těžko si vybrat. Mezi favority patří 
ta, kdy se prodíráte trnkovým křovím, roz-
píchané ruce musejí lovit bobulky velikosti 
nepovedených borůvek a doma pak zjistíte, 
že stejně rozpíchané máte i nohy, džíny 
můžete vyhodit a musíte někoho poprosit, 
aby vám vytahal bodliny ze zad.
Ale výživná je taky ta, kdy různě mačkáte 
a přeléváte trnky, jejichž dokonalá fialová 
barva, lehce rozprostřená po celé kuchyni, 
se nechce rozloučit ani se zařízením bytu, 
ani s vašima rukama.
Nebo ta, kdy stáčíte víno z obřího demižo-
nu přes sítko konečně do lahví. Nejenže si 
při nasávání loknete a otřesete se hrůzou 
z ostré chuti, přepadne vás beznaděj – tolik 
práce a trápení kvůli takovému octu, ale pak 
vám hadička vyskočí z ruky a vmžiku stihne 
ohodit kde co.
Nebo je na celé věci nejstrašnější fakt, že 
celý rok musíte čekat, než zjistíte, jestli se 
vám víno povedlo?
A to jsme v našem domácím megalomanství 
připravovali dvě různá trnková vína. 

Připravila Michaela Matuštíková, foto shutterstock, archiv autorky

Trvá to strašně dlouho, celou tu 
dobu je výsledek velmi nejistý, 
práce jak na kostele, všude to 
překáží… ale když se věc povede, je 
to prostě lahoda. inu trnkové víno.

Trnková 
kalvárie

dobrodružství v kuchyni
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dobrodružství v kuchyni

Potřebujeme:
  1,5 kg trnek    250 g hrozinek    1,5 kg cuk-

ru    4 l vody    1 lžičku kvasinkové výživy  
  1 lžičku pektinázy    šampaňské kvasinky 

a pyrosiřičitan draselný, ale ten nemusí být

Vybavení:
  5 litrový hrnec    4,5 litrový demižon  
  šťouchadlo na brambory    trychtýř  
  sítko    filtr na čaj    kvasná zátka s trubič-

kou (zvaná též vypouštěcí ventil se zátkou)  
  přečerpávací hadička a lahve (dohromady 

se do nich musí vejít asi 4,5 litru tekutiny)

Postup  

Čisté, přemrzlé trnky nasypeme do hrnce. 
Přidáme nakrájené hrozinky a zalijeme 
3 litry vařící vody. Pak trnky rozmačkáme 
šťouchadlem na brambory, až bude voda 

úplně tmavě fialová. Necháme vystydnout 
a přidáme pektinázu, případně pyrosiřičitan.
Pyrosiřičitan se ve vinařství běžně používá, 
chrání víno proti růstu divokých mikroor-
ganismů a působí jako účinný antioxidant, 
čímž chrání barvu, chuť a vůni vína.
Necháme den odstát, další den by šťáva 
měla být hustší.
Druhý den svaříme 500 ml vody, rozpustíme 
v ní 2/3 cukru a nalijeme do hrnce k trnkám. 
Přidáme kvasinky a výživu, dobře promí-
cháme a necháme deset dní při pokojové 
teplotě, jen lehce přikryté.
Po deseti dnech scedíme tekutinu do demižo-
nu. Nemusíme filtrovat, ale nesmíme do de-
mižonu pasírovat trnky, víno by bylo hořké.
Svaříme 500 ml vody se zbytkem cukru, 
dolijeme do demižonu a doplníme vodou. 
Demižon zazátkujeme, do trubičky na zátce 
nalijeme vodu.

Po měsíci scedíme a nalijeme zpátky 
do demižonu. Za další 2 týdny přefiltrujeme, 
stočíme do lahví a dobře uzavřeme.
Ochutnáváme až příští podzim.

Domácí trnkové víno ze staré anglie

Takže kvasily tři demižony, jeden velký 
a dva menší. Jednak jsme nasbírali hodně 
trnek. A nečekaně rychle – nejsme u nás 
na vsi zvyklí nosit s sebou telefony, není tam 
signál, neměli jsme ani hodinky. Trhali jsme 

trnky, bundy, ruce, napichovali se a úpěli, 
až byl kbelík plný. Ploužili jsme se přes pole 
domů, že nasypeme úrodu do mrazáku 
a zasloužíme si pivko v hospodě. Ale co to, 
hospoda zavřená. Ono ještě nebylo šest? 

Ono nebylo ani pět. To, co nám připadalo 
jako úmorná nekonečná dřina po celé od-
poledne, totiž ve skutečnosti trvalo pouhé 
dvě hodinky. 
A taky jsem od kamarádů dostala knihu 
anglických receptů na domácí pití a chtěla 
jsem udělat  trnkové víno podle ní, protože 
autor používá spoustu hrozinek. Ale manžel 
chtěl klasické české, abychom si mohli 
porovnat chutě. 
Za rok jsme se dočkali. Chutě jsme porov-
nali. A tvrdím, že anglické je lepší. Manžel to 
ovšem tvrdí o českém. A nezaujatí ochut-
návači? Ti tvrdí, že je to jedno. Svařák se dá 
udělat z obojího. A že nejlepší je stejně náš 
trnkový gin.

A teď vážně
Upřímně? Nejlepší je ten gin. A to prosím 
jen ty přemrzlé trnky trochu nadírkujete 
pilkovým nožem, zasypete cukrem, zalijete 
ginem a za pár týdnů máte luxusní, jemný 
likér. Radím trochu naředit, kamarádi se 
nám po něm opíjeli moc rychle. 

2) 3)

4)

1)
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chutě slavných

Připravila Klára Chábová, foto archiv Pavla Šporcla

když na to přijde, 
i chleba upeču

houslista pavel Šporcl je velkým milovníkem dobrého jídla a kvalitního vína. Se svou 
manželkou Bárou kodetovou vychovávají tři dcery, a jejich domácí kuchyně proto jede 
na plné obrátky téměř nepřetržitě. na cestách si s oblibou dává sushi, a když byste 
k němu zavítali na návštěvu, pohostil by vás salátem a lehkými těstovinami. Vítejte 
ve světě hudebního virtuosa, který se snaží řadu let popularizovat vážnou hudbu 
a oslovit tak i mladé generace.
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Máte doma zavedený nějaký společný 
rituál, který se týká jídla?
Žádné rituály v tomto ohledu asi nemáme. 
Mám rád společné snídaně, ale nějak nám 
to v poslední době nevychází. O víkendech 
spíme každý jinak dlouho a necháváme 
děti odpočinout. Tak se snažím alespoň 
ve všední den vždy vstát, abych je viděl 
ještě před odchodem do školy a mohl jim 
dát pusu.

Jak u vás vypadá provoz domácí kuchyně 
přes pracovní týden?
To by byla spíš otázka na Báru. Myslím ale, 
že to u nás vypadá stejně jako v jiných do-
mácnostech. Vzhledem k tomu, že je kuchy-
ně součástí obýváku, je nejčastějším místem 
setkávání, konverzací, dokonce i psaní 
úkolů. Stále se tam něco kuchtí, protože jsou 
děti neustále hladové, rostou a vyvíjejí se.

Vychováváte spolu tři děti. Jsou to nároč-
né strávnice? Co mají nejraději?
Patnáctiletá Lily v tomto období samo-
zřejmě jí nejvíc. Odmalička miluje saláty 
a zdravá jídla. I její malé sestry jsou ale 
dobré strávnice a dost jim chutná. Nejvíc 
si pochutnají na svíčkové omáčce s knedlí-
kem. Tu mají málokdy, ale vždy se na ni těší 
a na talíři nic nenechají. Vybíravé jsou asi 
jako každé jiné děti. A my s Bárou se vždy 
nějak přizpůsobíme.

Vyrazíte si na jídlo někdy mimo domov? 
Kam to bývá nejčastěji?
Rádi si s Bárou zajdeme na dobré jídlo 
do nějaké příjemné restaurace. Holky jsou 
už teď větší, tak se samy pohlídají a my si to 

můžeme trochu užít. Protože jsem ale dost 
často mimo domov a holčičky mají mnoho 
aktivit ve škole i mimo ni, nedostáváme se 
ven tak často. Když už se to podaří, jdeme 
na sushi. To milujeme. Máme v Praze několik 
oblíbených podniků, kam rádi zajdeme. Já 
jsem velký gurmán. Když jsem na koncer-
tech v zahraničí, ochutnávám místní specia-
lity a nápoje. Jídlo máme prostě rádi.

Když jste doma oba, kdo vaří?
Převážně má manželka Bára a jde jí to 
skutečně moc dobře. Já na to opravdu 

nemám čas. Zajišťuji pro nás spíše zelený 
čaj a různé zdravé lektvary z peruánských 
bylin. Ale občas se k vaření dostanu a velmi 
rád něco ukuchtím. Jsem takový sváteční 
kuchař, ale můj pětiletý pobyt v USA mne 
naučil nejen, jak na housle hráti, ale také 
jak vařit. Většinou dělám nějakou čínu, 
nebo nudle. Když mám chuť a čas, vezmu 
si na pomoc kuchařskou knihu. Co ale rád 
v kuchyni provozuji, je pečení chleba. To 
miluju. Dělám domácí, různě obměňuji 
recepty, používám celozrnné mouky. Není 
nad to si upéct vlastní chléb.

Je Vám blízké tvrzení, že láska prochází 
i žaludkem?
Určitě. Bez jídla a vína by lásky bylo jen půl.

Jakým jídlem Vám partnerka udělá největ-
ší radost?
Kachnou. Knedlík, zelí a kachna, to je 
ňamka. Ale jak už jsem psal, Bára vaří moc 
dobře, takže si vždy pochutnám.

Hrajete také na Moravě. Máte zde svého 
oblíbeného vinaře? Jaký je Váš vztah 
k vínu?
Víno miluju. Díky Znojemskému hudebnímu 
festivalu, jehož jsem deset let patronem, 
jsem se naučil víno pít. Nejsem žádný 
expert, ale dobré víno poznám. Mám krásný 
vztah s vinařem Staňou Mádlem z Velkých 
Bílovic, který dělá výborná vína a je to velký 
srdcař a kamarád. Ale samozřejmě i jiná 
moravská vína jsou skvělá a za poslední léta 
se moc zlepšila. Mám doma opravdu mnoho 
lahví kvalitních vín a je vždy těžké pro ten 
který večer vybrat to pravé.

Pavel Šporcl s manželkou Bárou Kodetovou a dcerami

Pavel Šporcl na cestáchS dcerou Violetkou ve Znojmě
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Pokud byste si měl vybrat kuchyni, která 
je Vaše oblíbená? Do jaké země byste jel 
za gastrozážitky?
Jezdím koncertovat do Japonska a jsem 
schopný jít každý den na sushi, i když 
je poměrně drahé. Také miluju čínskou 
a thajskou kuchyni. A normálně uvařené 
či grilované mořské ryby. Ale nepohrdnu 
ani dobře propečeným steakem, pizzou, 
těstovinami. Zkrátka a dobře, mám jídlo rád, 
i když to s ním nijak nepřeháním, abych si 
držel figuru.

Je naopak nějaký pokrm či potravina, 
které byste nepožil?
Nejsem myslím moc vybíravý. Nemám ale 
rád červenou řepu. A v Japonsku jídlo, 
kterému se říká nátó, což jsou fermento-
vané sojové boby. Z těch se mi opravdu 
dělá špatně.

Pokud byste pořádal oběd pro své nejbliž-
ší přátele, čím byste je pohostil?
Základem našich obědů je vždy salát. Ten se 
dá připravit na tisíc způsobů, ale bez olivo-
vého oleje by to nešlo. A k němu si přidáme 
ještě něco lehkého, klidně špagety aglio e 
olio, tedy opět s olivovým olejem. Ten je 
u nás hojně používaný. A nesmím zapome-
nout na sklenku dobrého bílého vína.

Připravujete nějaké turné? Co Vás nyní 
vlastně čeká?
Letos jsem sice nepřipravil žádné speciální 

turné, ale budu hodně koncertovat. A to 
nejen v Česku, ale též na Slovensku, ve Francii 
a Mexiku. Učím se nový repertoár, rád bych 
něco opět složil. Také budu nahrávat svoje 
variace pro sólové housle Kde domov můj, 
kterými apeluji na českou národní hrdost. 
Té se nám nikdy moc nedostávalo, a tak je 
potřeba si připomínat, jak se krásně máme 
a v jak nádherné zemi žijeme. A že na ni, 
i přes všechny problémy, máme být hrdí.

Máte před sebou stále hodně výzev 
a pěkné práce. Existuje ale přesto ještě 
nějaký profesní sen, kterého byste 
rád dosáhl?
Jsem moc rád, že se mi postupně daří sny 
plnit. Vždyť jsem letos poprvé hrál v Car-
negie Hall, což je sen každého muzikanta. 
Za poslední roky jsem odehrál mnoho 
krásných koncertů, viděl nadšené a nové 
posluchače. Mám spoustu dalších snů, ale 
kdybych některý z nich teď prozradil, už by 
to nebyl sen a nemusel by se splnit. Takže si 
je ještě nechám pro sebe.

Aby Vám to dobře hrálo, musíte také nej-
spíš hodně cvičit. Jak často musí houslis-
ta Vašeho formátu trénovat?
Cvičím na housle stále tři až čtyři hodiny. 
Bez každodenního cvičení to nejde, člověk 
se musí neustále udržovat v kondici. Mám 
velkou výhodu v tom, že mě hraní a cvičení 
na housle baví, je to můj velký a životní 
koníček. Na chodníku slávy s největším houslistou minulého století

kDO Je PAVEL ŠPORCL
Houslový virtuóz Pavel Šporcl se narodil 25. dubna 1973 v Českých Bu-
dějovicích. Po studiích na konzervatoři a na AMU (prof. Václav Snítil) stu-
doval houslovou hru v USA, kde žil pět let. Vystupuje na světových pódi-
ích, festivalech (Salzburger Festspiele, Pražské jaro, Schleswig-Holstein) 
i s renomovanými orchestry (Česká filharmonie, Tokyo Metropolitan 
Symphony Orchestra, National Orchestra de France, Liverpoolská králov-
ská filharmonie, Orchestre de Paris). Své posluchače navíc zaujal svým 
často velmi neformálním vystupováním a oblékáním, kterým se snažil 
obecenstvu co nejvíce přiblížit vážnou hudbu. Jeho nahrávky se těší velké 
přízni jak posluchačů, tak kritiky. Takřka všechna jeho alba získala titul Platinová deska. Vedle stěžejní klasické 
hudby koncertuje a nahrává i jiné žánry: s cikánskou kapelou (alba Gipsy Way & Gipsy Fire) odehrál přes 270 
vystoupení v mnoha zemích světa včetně Číny. V roce 2012 nahrál své první pop-crossoverové album Sporce-
lain. Na koncertních pódiích se setkal s K. Gottem, E. Pilarovou, V. Dykem, E. Farnou, T. Černochovou, kapelou 
Kryštof i s Hradišťanem. Je častým hostem televizních a rozhlasových pořadů, těší se zájmu všech médií. Pro-
střednictvím svých vystoupení podporuje benefiční projekty nadací a neziskových organizací (Srdce pro děti, 
Nadace Adra, Kapka naděje, Naše dítě, Běh pro Paraple, Esteta, Pomozte dětem, Olivova dětská léčebna, Hos-
pic Anežky České, záchrana kostela v Neratově, záchrana záplavami postižených oblastí…). Je patronem SOS 
vesniček, Centra pěstounských rodin a Asociace Apla pomáhající lidem s autismem. Působí rovněž jako patron 
festivalu Hudba Znojmo a umělecký ředitel festivalu Kociánovo Ústí. Je ženatý, s herečkou Bárou Kodetovou 
vychovává tři dcery.
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PR článek

Připravila Lucie Borovičková, foto archiv Billa

Ivan Myšík a jeho žena Erika i přes znač-
nou sezonní únavu nezapřou nadšení pro 
obor, který si vybrali. O produktech ze své 
Moštárny Louny totiž dokážou se zaujetím 
mluvit hodiny, přitom s výrobou 
moštů začali v Moštárně Louny 
až v roce 2012. Ale ovocem, 
lépe řečeno nákupem ovoce 
pro průmyslové zpracování, 
se zde zabývali už od roku 
1993. Tato hlavní činnost 
zde funguje stále a právě 
v roce 2012 se k ní přidala 
výroba nápojů. Není divu, vždyť 
v okolí Loun jsou obrovské sady. 
A daří se i dlouhodobá intenzivní spoluprá-
ce se sadaři, které si obě strany velmi váží, 
což potvrzuje jednatel společnosti Ivan 
Myšík.

Rozumíme tedy dobře, že veškeré zpraco-
vávané produkty jsou z místních zdrojů?
Ano, skutečně jsou, ačkoliv jsme blízko 
hranic, kde by nebyl problém nakoupit 

levnější produkty ze zahraničí. My 
ale vybíráme z místního ovoce, 

které je kvalitní a navíc už 
víme, jaké odrůdy který sadař 
má a nabízí. Vybíráme si tak 
nejen odrůdu, ale také v jaké 
kyselosti a zralosti ji chceme 
a potom samozřejmě řešíme 

nějakou reálnou cenu.

Znamená to tedy, že prakticky 
neznáte problém se sháněním suroviny 
a s její kvalitou?
Ano, je to tak. My nakupujeme v okolí 
u sadařů bez problému a vybíráme si 

odrůdy, které potřebujeme. Například 
u višní – některé jsou sladší, některé kyselej-
ší, spíše vhodné na lisování. Podobně jsou 
na tom například jahody. Nepoužíváme ty 
španělské bez chuti, ale z místních plantáží. 
Vždycky se všichni diví, proč mošt s jaho-
dou je tak drahý. Ale zkuste jít na plantáž 
a kupte si kilo jahod. To samé je mrkev, 
nepoužíváme krmnou mrkev za pár korun. 
My používáme karotku, která je sladká, má 
chuť, ale je samozřejmě dražší. Černý rybíz 
a další ovoce, které přidáváme do moštů, je 
od místních zahrádkářů. Nebyl by problém 
si koupit produkty z velkoobchodů, ale to 
nemá význam. To zboží nemá chuť a v moš-
tech je to znát. Takže hlavní charakteristikou 
našich produktů je chuť lokálního ovoce 
a zeleniny.

Zatím hovoříme o tradičních šťávách, jako 
je mrkvová, jahodová nebo višňová. Máte 
ale také některé svoje speciality? A je 
těžké získat na ně surovinu?
Samozřejmě, že děláme také netradiční 
kombinace, například s rebarborou. Máme 
také mix s kdoulí. Rebarbora je opravdu 
čerstvá, tady vypěstovaná. Kdoule je velice 
zajímavý a netradiční druh, je celkem těžké 
ji u nás sehnat. Její hlavní část musíme brát 
z Německa, kde jsou sady. Velmi oblíbený 
druh je také rakytník. Pro rakytník si jezdíme 
až do Krkonoš, kde jsou rakytníkové plan-
táže v bio kvalitě. Je velice zdravý, obsa-
huje například velké množství vitaminu C. 
Jediné, co není z našich místních zdrojů, je 
zázvor, který pochází z Číny. Ale určitě je to 
zajímavá varianta na zimu.

Už rok spolupracujete se společností 
BILLA. Jak byste tuto spolupráci zhodno-
tili a co přinášíte jejím zákazníkům?
Díky BILLE se dostaneme blíž i ke vzdáleněj-
ším zákazníkům, což bychom si vzhledem 
k náročnosti na logistiku nemohli sami 
dovolit. I prezentace regionálních výrobků 
v BILLE je zajímavá, zejména pokud jde o sa-
motný regionální regál i promo okolo. Jsme 
za to rádi a těší nás, že můžeme do BILLY 
dodávat. 

Společnost Billa si zakládá na bohaté nabídce kvalitních 
a hlavně čerstvých produktů. S tím přirozeně souvisí 
i podpora lokálních výrobců, díky kterým jsou i regionální 
speciality zákazníkům pohodlně dostupné v jejich oblíbeném 
supermarketu. projekt Billa regionálně byl spuštěn v únoru 
2015 a dnes je uveden již ve 12 krajích české republiky.  
V současnosti Billa spolupracuje přibližně s 200 dodavateli, 
od kterých odebírá přes 1 500 položek. Za dobu fungování 
regionálního regálu se v Bille již prodalo více než 25 milionů 
kusů místních specialit. S řadou dodavatelů se Billa zná již 
déle než rok, a proto se rozhodla představit vám zajímavé 
příběhy některých z nich blíže.

Moštárna Louny: 
 rozhovor s panem Myšíkem, jednatelem
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Připravili Jan a Pavla Chramostovi, foto rodinný archiv

Bali, 
ráj barev a chutí

cestování

Jsme novomanželé. Režisér. Kostýmní 
výtvarnice. Bali jsme si zvolili jako místo, 
kde strávíme naše líbánky. Milujeme nové 
zážitky, kulturu, milujeme jídlo a milujeme 
se. Na Bali jsme letos na jaře strávili čtrnáct 

krásných dní, pak jsme se přesunuli na souo-
stroví Gili a na cestě zpět do Evropy jsme se 
zdrželi na den v Hong Kongu.

Jak přežít v Asii?
Na internetu jsme našli mnoho informací 
o tom, jak v tropické Asii přežít. Měli bychom 
pít pouze balenou vodu, očkovat se proti 
tyfu a žloutence AB, stříkat se repelentem, 
držet se dál od toulavých psů, nechodit 
do džungle, nejíst jídla z pouličních stánků 
a hlavně si nic nezačínat s opicemi. Očko-
vání a balenou vodu jsme dodrželi. Ostatní 
obavy po osobní zkušenosti považujeme 
za zbytečné.

Ráj na zemi pro každého
Bali je rájem na zemi pro každého, kdo chce 
pocítit sílu přírody. Nejvyšší hodnotou je zde 
rodina, pozitivní přístup k životu a zdravé, 
tvořivé a nepřehnané pracovní nasazení. Je 

to místo, kde všechno perfektně funguje bez 
našich západních vymožeností.
Na naše smysly zapůsobila tsunami podně-
tů. Horko a vlhko, neskutečné. Kdo se na to 
chce připravit, ať si zkusí celý den pobývat 
v botanické zahradě v sekci tropy. Když si 
na to zvyknete, zvláště pro dýchací cesty 
je to velmi příjemné. Dalším překvapením 
byl všudypřítomný hluk fauny. Ve městě 
slyšíte hlavně gekony, kohouty a opice, ale 
v džungli si připadáte jako před hradbou 
reprobeden na technoparty. A nejúžasnější 
změnu zaznamenají vaše oči. Barvy jsou 
na Bali nepopsatelně barevnější a vše oza-
řuje slunce, pro které je jakýkoliv opalovací 
krém s faktorem pod 50 výsměch.

Jedli jsme úplně všechno
Pokud jde o jídlo, rozhodli jsme se pro 
zkoušku ohněm. Doslova. Nejenže jsme 
chtěli jíst všechno, co jedí místní, ale 

Ostrov Bali je ideální cíl pro 
začínající cestovatele. Dost 
turistický na to, abyste se se 
všemi domluvili anglicky, a když 
máte chuť trochu riskovat 
a odvahu přizpůsobit se místním 
lidem, otevřou se před vámi 
obzory autentické balijsko-
hinduistické kultury. a k té patří 
výjimečně pestrá gastronomie.
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„Šálek dobré kávy z cibetek 
vyjde na 200 Kč”

zároveň jsme k tomu chtěli přistoupit tra-
dičně. Se vší pálivostí. Věříme, že nám díky 
tomu po jídle nikdy nebylo zle a na pekelné 
plameny spalující ústní i jiné dutiny jsme si 
brzy zvykli.
Na místě jménem Luwak Cofee jsou plantá-
že s cibetkovou kávou. Ta je po celém světě 
vysoce hodnocena (cibetky si vybírají jen ty 
nejčervenější, a tudíž nejlepší kávové boby. 
Ty konzumují a poté, 
co projdou trávicím 
traktem, Balijci 
posbírají bobečky, 
pročistí je, upraží a káva je na světě). Ale 
problém těchto plantáží je, že jsou cibetky 
zavřené v klecích, a proto snědí cokoliv, co 
jim přistane v misce. Když se na vás při pro-
hlídce plantáže sesypou prodejci a nabídnou 
vám šálek cibetkové kávy za pouhých 200 Kč, 
zdá se to jako dobrý obchod. Není. Dostane-
te obyčejnou kávu, která prošla cibetkou. 

První obchod snad i zadarmo
Na Balijcích je fajn, že vás sice chtějí při-
pravit o peníze, ale pokud jim naznačíte, 
že už Bali znáte, začnou se chovat férově. 
Dá se s nimi dobře smlouvat a smlouvání 
není souboj s časem jako v případě jiných 
zemí, ale hra o nejvtipnější argument. Jsou 
neobyčejně pověrčiví, čehož můžete využít 
ve svůj prospěch, například pokud jste 
prvními, kdo si od nich ten den něco kupuje. 
Podle Balijců se první obchod musí uzavřít 
za jakoukoliv cenu, jinak přijde na obchod-
níka smůla. Navíc jejich morální kodex 
jim zakazuje hněv. Ten jim připadá zcela 
nevhodný, až směšný. Čím jste naštvanější, 
tím víc jim připadáte legrační. Agresivní 
chování na Bali zaregistrujete pouze u opic, 
konkrétně makaků.

Za zloděje tu kradou opice
Sledování volného pohybu opiček je krásný 
zážitek. Jsou mírumilovní, dokud nezjistí, že 

máte u sebe něco, co se jim líbí. K našemu 
překvapení to nemusí být pouze jídlo.
Opice se na místech, kde se často pohybují 
turisti, naučily, že ukradené předměty se 
dají za jídlo vyměnit. Vrácení brýlí stojí jedno 
jablko, mobilní telefon banán. Byli jsme fasci-
nováni jejich důvtipem. Viděli jsme dokonce, 
jak opičák vytrhl turistce z ruky zavřenou plas-
tovou láhev s vodou. Tu si sám odšrouboval 

a vypil. Ve snu by nás 
nenapadlo, že budou 
mít odvahu přijít 
k nám na pokoj a chtít 

nám ukrást peřinu. Tu jsme před opičáky ubrá-
nili, tak vzali alespoň Pavlínčinu botu. Naštěstí 
je pak zaujal kousek smradlavého durianu 
na vedlejším balkóně a botu pustili.

Všechno je goreng
Všelijakých gorengů najdete na Bali mnoho. 
Znamená to, že je jídlo smažené. Předpo-

na „nasi“ znamená rýže, „mio“ jsou nudle 
a „pisan“ banán. Pisan goreng je parádní 
dezert, nenechte si ho ujít. Nasi goreng se stal 
brzy základním pilířem našeho stravování, 
tuhle směs zeleniny, rýže a kuřete nebo moř-
ských plodů si můžete objednat na každém 
rohu. Je to prostinké jídlo. Geniální kombi-
nace koření (cítit je zvláště zázvor, kokosové 
mléko nebo citronová tráva) a čerstvosti suro-
vin z něj dělají opravdovou lahůdku.

Durian cítíte všude
Na Bali jsme zažili durianovou sezónu, takže 
jsme ho viděli a cítili všude. Je to nejsmrad-
lavější ovoce na světě, někteří jeho aroma 
přirovnávají k výkalům. Nás dva, milovníky 
aromatických sýrů, však taková vůně nijak 
nepohoršuje. Durian vypadá trochu jako 
ananas a trochu jako vajíčko vetřelce. V chuti 
spojuje vanilku, avokádo a cibuli, což v rámci 
té zvláštní vůně už málokoho překvapí.

Tuňák v arašídové omáčce
Navštívili jsme také starobylé města Ubud, 
které se nachází ve střední části Bali. Už jsme 
byli zkušenější. Zjistili jsme, že lépe než přes 
internet se dá najít kvalitní a levné ubytování 
tak, že chodíte od domu k domu a ptáte se. 
Krásný pokoj pro dva s klimatizací a v centru 
jsme tak měli okolo 400 Kč za noc. Navíc 
součástí ubytování bývá snídaně, což jsou 
zpravidla vynikající banánové palačinky.
Ubud je přeplněn krásnými chrámy, 
řemeslnými dílnami, kavárničkami, bary 
a warungy. Doporučujeme najít ubytování 
zde a odtud pak podnikat výlety do okolí. 
V Ubudu pro nás začaly nefalšované hody. 
Internetový průvodce nás zavedl na před-
městí do Mama's warungu, kde jsme přímo 
od „mama“ ochutnali báječného tuňáka 

Bar postavený z okenic na ostrově Gili Trawangan „Obětinky Bohům“ z květů a ovoce

Jeden ze stovek typických pobřežních chrámů
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v arašídové omáčce gado-gado, zabaleného 
v banánovém listu.
Tropické Bali je přeplněno kokosy a ovocem. 
Oba jsme se stali závislými na čerstvé koko-
sové vodě. Za 30 Kč si od stařenky koupíte 
kokos, ta ho rozsekne mačetou, dodá dvě 
brčka a dokonalá osvěžující svačinka je 
na světě. Všechny 100 % kokosové vody, 
které si koupíte v Čechách, bohužel nemají 
se skutečnou chutí mladého kokosu vůbec 
nic společného. A když se kokosů přepijete, 
můžete si dát fresh z dračího ovoce, ananasu 
nebo avokáda. Do avokáda Balijci přidávají 
čokoládu, takže i slušně nasytí.

Ovocné koktejly s arakem
Po přejezdu do tropického ráje na ostrovech 
Gili pro nás přestal existovat čas. Ostrůvky 
jsou tři. První, Gili Trawangan, je „pařící 
ostrov“. Je posetý opravdu krásnými, ale 
drahými bary, západním typem ubytování 
a vy si můžete polehávat na pláži a s drin-
kem z oblíbené pálenky arak vychutnávat 
kýčovité západy slunce. Do toho vám bude 
hrát DJ současné taneční hity a všude 
budete narážet na opilé Němce.
Druhý ostrov Gili Meno je útočištěm 
důchodců. Je tam absolutní klid – jen pár 
restaurací, několik ubytovacích zařízení 
a líheň želv karet obrovských. Na třetí ostrov, 
Gili Air, jezdí zamilovaní lidé, kteří si rádi 

poslechnou živou muziku. Neexistuje tady 
policie a na nápojových lístcích naleznete 
kromě ovocných koktejlů s arakem i „magic 
mushrooms“. Je to nápoj připravený z hou-
biček. Na drogy mají místní stejný názor 
jako v Holandsku, a protože chtějí, abyste se 
v jejich baru objevili i následující den, starají 
se o vaše zdraví a bezpečí. Gili Air byl naší 
volbou. I když jsme se při potápění u pestro-
barevných korálů spálili, takže jsme se druhý 
den nebyli schopni ani obléct, viděli jsme 
několik karet i rybičku Dory z Hledá se Nemo.

Z ráje do reality
Během zpátečního letu jsme zaspali 
snídani, a tak jsme do centra Hong Kongu 
dorazili hladoví. Nechtěli jsme hned 
riskovat, proto jsme si v místním západně 
vypadajícím bistru objednali anglickou 
snídani. Robotická obsluha nám nachystala 
jakousi červenou polévku, ve které plaval 
jeden párek, osmažené vajíčko, kolínka 
a list salátu. Chutnalo to jako desinfekce, 
po měsíci čerstvého a chutného jídla to byl 
skutečný šok. 

www.studentagency.cz* Tam i zpět včetně všech poplatků. Cena platná v době tisku.
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začátky u plotny

Když je španělský ptáček dobře připravený, 
je to vážně lahůdka. Maso se rozpadá po za-
krojení, zevnitř vykukuje okurka, vajíčko 
i kus slaninky a k tomu patří dobře uvařená 
rýže s chlazenou desítkou.
Než jsem začala vůbec uvažovat o tom, že 

bych se do této dobroty pustila, snažila jsem 
se zjistit, proč se nazývá právě tak, jak se 
nazývá. A dopracovala jsem se jen k tomu, 
že se o této úpravě masa zmiňuje strahovský 
premonstrát Jiří Evermod Košerácký ve své 
kuchařce, která vyšla koncem 17. století. Za-

jímavostí je, že Španělé vůbec netuší, že by 
se některý z jejich pokrmů takto jmenoval. 
Nabízí se ale teorie, že si matka Rudolfa II., 
která pocházela ze Španělska, nechala při-
pravovat pokrmy na českém dvoře od vlast-
ních kuchařů. A španělský ptáček na talíři 
opravdu jako ten oškubaný vypadá, když ho 
dobře naaranžujete.
Je mi ale jasné, že tímto lidovým vyprávě-
ním vaření neoddálím. Takže, jak to bylo?
Partner mi řekl, že by si dal ptáčka. Myslela 
jsem si ale, že si ho taky uvaří. Mně nedělá 
problém sehnat potřebné suroviny, ale 
některá jídla stojí již za větší studie receptur 
a na to mě moc neužije. Ostatně už jsem 
tady představila pár svých výtvorů a ne vždy 
se to všechno povedlo napoprvé.

Španělský ptáček s rýží je součástí mnoha jídelníčků v čes-
kých restauracích, a tak má strávník možnost srovnání, 
pokud ho sem tam v různých regionech vyzkouší. každý 
má na přípravu této masové pochoutky svůj recept. Já 
nemám žádný. Jen mi v redakci kolegové říkali, že to je 
velká výzva. Trochu mě zaskočila informace, že se ptáček 
peče i vaří. ale to jsem si nechala pro sebe.

Španělský ptáček
à la ježek v kleci

Připravila Klára Chábová, foto autorka
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začátky u plotny

Přišlo mi opakované zadání
Dělala jsem nejprve, že neslyším tento 
požadavek vyslaný do kuchyně, ale když 
byl dvakrát zopakován, začala jsem o tom 
přemýšlet. Odkývala jsem tedy, že to vy-
zkouším, ale zdůraznila jsem, že následky 
nenesu. Po počáteční panice a studiu několi-
ka postupů jsem se svěřila Blance, mamince 
svého partnera. Protože je moc hodná, na-
bídla se, že zakoupí maso a domluvily jsme 
se na hovězím ze zadní kýty. Pět pěkných 
plátků jsme rozklepaly a Blanka je naložila 
přes noc v hořčici.
Druhý den jsem se pustila do práce. Uvařila 
jsem si čtyři vajíčka natvrdo, vyndala z led-
ničky cikánskou pečeni, kyselé okurky a raj- 
čata v oleji. Vše jsem pokrájela, naostřila si 
špejle a začala točit. Maso mi prokluzovalo, 
nemám grif, takže horčice byla po chvíli 
všude. Ptáčci se statečně bránili. Velkou 
potíž mi působilo propichování masa špejlí. 

Obsah mi vyjížděl, kapsy nedržely pohroma-
dě. Byla to zkouška pevných nervů.
Na plotnu jsem si dala papiňák. Mám z toho 
hrnce respekt. Když jsem byla trochu menší, 
naší sousedce bouchnul a měla v něm 
zrovna guláš. Asi jelení. Musela vymalovat 
celý byt a hodně 
dlouho tvrdila, 
že na jedno ucho 
hůře slyší.
Vůbec jsem nevěděla, že se ptáčci smaží 
a vaří. To bylo pro mne velké překvapení. 
Myslela jsem si, že se prostě hodí na pekáč 
do trouby a tím to končí. No, a tady to začalo 
být napínavé.

Maso bylo rozpálené do ruda
Do rozpáleného papiňáku jsem dala sádlo. 
Když vypadalo, že už je dostatečně zahřáté, 
dala jsem tam jednoho ptáčka na zkoušku. 
Začal se hned připalovat a nešel mi vůbec 

odtrhnout. Když jsem se ho snažila otočit, 
špejle povolily a celý obsah se mi vysypal.
Papiňák jsem odstavila, ptáčka vylovila 
a složila znovu dohromady. Pak jsem celý 
proces zopakovala. Olej jsem tolik ne-
rozpálila. Jen jsem nedomyslela, že když 

neulámu špejle, 
v hrnci budu maso 
jen těžko otáčet. 
Ptáčci se do sebe 

zapichovali, nešlo s nimi manipulovat, všude 
trčely špejle. Když se mi začali zespodu zase 
přichytávat, vzala jsem nůžky na stříhání 
masa a většinu špejlí zkrátila na půlku. 
Najednou se vytvořilo v papiňáku místo a já 
mohla ptáčky od sebe a ode dna odtrhnout. 
Trochu se mi ulevilo. Maso jsem „škvařila“ 
asi dvacet minut. Když zbělalo, dolila jsem 
trochu horké vody, patnáct minut nechala 
povařit a pak ptáčky zalila úplně a zavřela 
papiňák. Dusila jsem je skoro hodinu a půl.
Bylo hotovo. Čtyři ptáčci se celkem vy-
vedli. Měli sice trochu snědou barvu, ale 
drželi pokupě. Jeden se rozpadl. Neustál 
asi ty manévry. Do vývaru, který zbyl, 
jsem nalila smetanu a zahustila trochou 
špaldové mouky. Už jsem to chtěla mít 
za sebou, protože mi to tentokrát nešlo 
moc od ruky. K ptáčkům jsem uvařila rýži 
a připravila okurkový salát s citronovou 
zálivkou. Ptáčky jsme si dali k večeři. Byla 
to docela dobrota. Jen jsem zapomněla 
vyndat všechny špejle, takže si můj partner 
nabroušený konec píchnul do dásně. Atmo-
sféru večera to nezkazilo, byl krásný západ 
slunce. Úplnou euforii z tohoto vaření sice 
nemám, ale zase jsem se pustila do něčeho, 
co mi přišlo vážně hodně vzdálené. Trochu 
jako ze Španělska… 

„Ptáčci naložení do hořčice 
klouzali po celém stole“

Nešťastný ptáček na „operačním“ stole Ptáčci se změnili v ježka v kleci

•  důležitý je výběr masa a mít doma 
paličku

•  až dodatečně jsem zjistila, že je třeba 
na dušení masa použít cibuli

•  méně znamená více, není potřeba 
ptáčky přeplnit obsahem

•  je nezbytné ptáčky osmažit, ale neo-
svědčil se mi úplně rozpálený tuk

•  špejle by měly být co nejkratší, aby se 
dalo v hrnci s ptáčky manipulovat

•  důležité je vyndat všechny špejle 
z hotového ptáčka

na cO Si DáT POZOR



www.svetpotravin.cz48

Věnovat pozornost posílení plic 
konzumací například sušených 
švestek, hřebíčku či skořice

Sklidit pórek, zelí, polníček nebo 
kapustu a připravit si z nich 
zdravé pokrmy

Vydat se do přírody na trnky 
a šípky, které obsahují mnoho 
důležitých vitamínů

Objednat se do některého 
z moravských sklípků 
a ochutnat dobré víno

 „Když ještě v listopadu hřmívá, úrodný rok nato bývá.“

„Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.“

  „Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.“
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Začaly jsme se s dcerou zajímat o zdravou výživu a nedávno jsme se dozvěděly, že by lidské tělo 
mělo přijímat ve větší míře omega-3 mastné kyseliny. můžete nám doporučit potraviny, které 
tyto kyseliny obsahují? Děkuji

Karla horová, Plzeň
Odpověď redakce: 
Potravin, kde se nacházejí omega-3 mastné kyseliny, je mnoho. Kdybychom ale vybrali jed-
nu z nich, pak bychom doporučili konzumaci lněného semínka. Zajímavostí ale je, že aby byla 
účinnost všech užitečných látek správná, je nutno konzumovat semínko rozdrcené. Při konzu-
maci vcelku (i když je necháte nabobtnat ve vodě) totiž projde naším trávicím traktem téměř 
bez užitku – uvolní se jen slizové látky ze slupky semínka.
Můžete ale vyzkoušet doma recept na nápoj, kam se lněné semínko přidává. Potřebujete ještě oves-
né vločky, bílý jogurt, trochu vody a můžete přidat ovoce a případně sušenou syrovátku. Suroviny 
přidávané do koktejlu se dají všelijak obměňovat, například bylinkami – v zimě sušenými a v létě 
čerstvými. Velmi zdravým doplňkem může být také přidání koření, např. skořice nebo kurkumy.
Omega-3 mastné kyseliny mají klíčový význam pro správnou činnost mozku, stejně jako pro 
správný růst a vývoj. Mohou snižovat riziko kardiovaskulárních chorob. Vědci prokázali, že 
omega-3 mastné kyseliny mají protizánětlivé účinky a mohou snižovat riziko vzniku chronic-
kých chorob, jako jsou artritidy a zhoubné nádory. Jsou nezbytné pro lidské zdraví, ale tělo si je 
nedokáže vytvořit – musejí být přijaty stravou.

Koření měsíce

Zajímá vás

Všechno na šafránu je vzácné, posvátné a drahé. „Koření se v dáv-
ných dobách používalo vedle dalších vonných bylin při nábožen-
ských rituálech ve směsi kadidla. Název šafrán pochází z arabské-
ho za´faran, což znamená žlutý – svatá barva. Právě onu jasnou 
žluť si buddhističtí mniší vybrali na své oděvy,“ říká kořenářka 
Irena Velebilová. Šafrán je nejdražší koření na světě. Jeho cena 
je tak vysoká, protože celý proces sklizně musí být načasovaný 

a odehrává se bez mechanizace. Sběrači květů sklízejí právě rozvinuté květy v ranních nebo dopoled-
ních hodinách a ještě ten den musí další dělníci ručně nebo pinzetou vytrhnout tři asi 2,5 cm dlouhé 
blizny z každého květu a pomalu je sušit. Vlákna šafránu jsou lehká a na 1 kg koření je třeba nasbírat 
několik stovek tisíc květů. Nejkvalitnější šafrán je dovážen ze Španělska. „V kuchyni se používá pro 
svou jasnou žlutou barvu, kterou obarví pokrm, a pronikavou teplou vůni,“ doplňuje I. Velebilová. Při 
přípravě těsta se doporučuje množství do 1 g na 1 až 1,5  kg těsta. Na dochucení jídel, jako jsou italské 
rizoto milanese, španělská paella nebo hustá polévka z mořských plodů bouillabaisse se používá půl 
čajové lžičky šafránových vláken. Před přidáním do pokrmu je dobré malé množství koření namočit 
do trochy teplé vody, ve které pustí barvu a lépe se dávkuje.

Šafrán – koření plné vůně, chutě a barvy

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:
  V ovoci je pořád co objevovat: 
Kaki je taková multifunkční 
oranžová koule

  Fondue do mikrovlnky je svatokrá-
dež, zlobí se ve Švýcarsku

  Albert musí stáhnout slunečnicový 
olej Vénusz, obsahuje jiný olej

  SZPI zadržela tři a půl tuny nebez-
pečných želé kuliček pro přípravu 
Bubble tea

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

Najdete nás 
     na webu a Facebooku
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čtenářská dvoustrana

Nová dávka zdravých receptů 
ze Svatojánu

od populární food blogerky 
Evy Francové

www.albatrosmedia.cz

Kucharka ze Svatojanu - inzerat 210x99.indd   1 15.9.2016   16:18:41

na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Cukroví. Jak je pekly naše 
prababičky a co je trendy nyní? 

Připravte si s námi vánoční nápoje

Jak správně vybrat kapříka?

Vánoce? Tak hlavně bez stresu!
Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 21. listopadu

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

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

- předplatné za 348 kč + dárek 
   (kniha v hodnotě 339 kč) 
- předplatné za 290 kč (12 čísel za cenu 10) 

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

NyNÍ NOVě 

ODMěňUJEME KAŽDÉ  

PRODLOUŽENÍ 

PřEDPLATNÉHO!
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post scriptum

Dovolená je časem, kdy by se člověk měl 
trochu oprostit od přizemních starostí a užít 
si čas s blízkými. Na nic nemyslet a nechat se 
unášet zážitky, přírodou a nabytou svobodou.
Pokud se vydáte do zahraničí, pak je 
příjemné se naučit přestat přepočítávat 
valuty a prostě si dopřát. Přestože se tomu 
člověk někdy neubrání a ta čísílka mu 
v hlavě naskakují, je potřeba rychle začít 
myslet na něco jiného a tu výbornou kávu si 
za sedmdesát korun dát. No a co.
Samozřejmě je jasné, že každý rozpočet ta-
kového zájezdu je omezený a je potřeba ho 
lehce hlídat. Spíše ale nenásilně. A možná 
není na škodu si ceny raději ověřovat, když 
si nejste jistí.
Byli jsme na dovolené v Itálii s našimi velmi 
blízkými přáteli. Moře, slunce, nekonečné 
plochy jemného písku a hlavně klid a poho-
da. Jedinou starostí bylo, jestli si uděláme 
k obědu špagety, nebo zda si otevřeme 
lahvinku bílého, či červeného vína k večeři. 
Děti jsou většinou u moře šťastné, nespou-

tané a mohou se tady projevit v celé své šíři. 
Tak jsme si ten společný čas užívali.
S našimi přáteli jsme měli naplánovanou 
na závěr pobytu společnou večeři. Těšili 
jsme se, že se rozšoupneme a pořádně si to 
užijeme. Jenže druhá partička se rozhod-
la, že si zajde během týdne ještě na jeden 
malý, nenáročný oběd. „Dáme si jen salá-
tek, stejně je teplo. Na nic většího ani chuť 
nemáme,“ utrousili, když jsem je potkala 
na cestě z pláže. „Jasně, pak nám povíte, 
jak tam vaří,“ odvětila jsem. Restaurace, 
kam šli, byla obyčejná. Sedělo se na plasto-
vých židlích, ale s výhledem na moře.
Když jsme se večer potkali, byli zaskočení 
a oznámili nám, že společná večeře sice 
bude, ale nejspíš ne tak opulentní, jak si 
představovali. Prý si svůj rozpočet dopole-
dne lehce narušili. V restauraci jim donesli 
jídelní lístek. Každý si vybral svůj hlavní 
chod, ale usoudili, že by bylo dobré začít 
polévkou. „Jakou dnes máte polévku?“ 
zeptala se má kamarádka číšníka a ten jí 

sdělil, že rybí a ještě nějakou. S partnerem 
si tedy dali dvakrát rybí. Myslela si, dle 
vzoru z českého jídeláku, že by mohla stát 
maximálně 50 Kč (tedy 2 eura). Polévka 
vypadala skvěle. Byly v ní namíchaní snad 
všichni mořští živočichové žijící v místních 
vodách. Pochutnali si. Gastronomický 
zážitek byl ale na chvíli pokažen, když jim 
donesli účet. Zalapali po dechu. Jedna po-
lévka stála 20 euro. Jejich nenáročný oběd 
vyšel tedy na necelých 60 euro. Pro ty, kdo 
přepočítávají, to je asi 1600 Kč. Pro někoho 
málo, pro někoho moc.
Každopádně naše společná večeře nebyla 
opulentní. Ale nevadilo to. Byli jsme rádi 
spolu a i ten italský řízek s bramborem se 
povedl. Víno jsme si pak dali na balkoně 
a řekli si, že příští rok jedeme znovu a my se 
na tu polévku s partnerem už také těší-
me. Žijeme totiž jen jednou a na ten svůj 
vydařený oběd naši přátelé určitě nezapo-
menou. Ne kvůli výši účtu, ale kvůli tomu 
gastro zážitku. 

Žijeme jen jednou
Připravila Klára Chábová, foto shutterstock
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eklasa.cz • akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

Startujeme
kampaň kvality!

Buďte u toho.
Mají vaši zákazníci jistotu, že na stůl dostávají potraviny splňující přísné 

parametry kvality? Jsme přesvědčeni, že zákazníci kvalitu ocení! Právě začíná 
nová kampaň na potravinářské výrobky oceněné logy kvality Klasa, Regionální 

potravina, Bio a značky evropského systému ochrany názvu produktů. 
Jejím cílem je podpořit informovanost zákazníků, prodeje vašich výrobků 

a také vzdělávat veřejnost na novém webu Akademie kvality. 
Získejte pozornost a prodávejte kvalitu s ještě větší chutí!

KLASA_Svet_potravin_210x146.indd   1 13.10.16   12:01

 INZERCE

Staňte se členy 
Klubu Světa potravin
Zaregistrujte se na www.svetpotravin.cz  
a získáte novou výhodu:

V klubu Světa potravin jsme pro vás připravili novou aplikaci 
do vašich chytrých telefonů, se kterou se rázem ocitnete v zóně 
výhod. Máme pro vás připravené slevové kupóny na spoustu 
potravin a nápojů, zajímavé novinky, pozvánky na akce,  
soutěže a ještě něco navíc.

Aplikaci si můžete stáhnout ZDARMA.

Více informací se dozvíte  
na našich webových stránkách  
a Facebooku.
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Široký výběr regionálních potravin 
z Vašeho kraje je dostupný 

již ve 160 prodejnách BILLA.
Více informací naleznete na www.billa.cz.

DÁVÁTE PŘEDNOST POTRAVINÁM
Z RODNÉ ZEMĚ?
V BILLE nyní nabízíme prvotřídní a poctivé
potraviny od regionálních dodavatelů.

Billa_regiony_image_Svet_potravin_210x297.indd   1 06.10.16   10:07


