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Tentokrát máme něco pro milovníky čajů. Řada Tesco finest 
přichází s novinkami v sortimentu listového čaje. Assam 
– lahodný černý čaj vypěstovaný v údolí Brahmaputra v Indii, 
je známý pro svou jantarovou barvu a plnou chuť. Jemná směs 
černého čaje Earl Grey s vůní kůry bergamotu vás nadchne 
svou příchutí citrusových plodů. Exkluzivní čaje Tesco finest 
najdete v obchodech Tesco po celé České republice. 

Assam nebo Earl Grey vyhrají tři čtenáři, kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz 
zašlou správnou odpověď na otázku:

Jaký podtitulek mají Tescorecepty?
a) Čerstvá inspirace 
b) Skvělá inspirace 
c) Žádná inspirace

Soutěžte s obchody Tesco

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.

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

Eva Vohnická, Kocanda 
Alena Košková, Liberec 
Eva Vacková, Jablonné nad Orlicí

Nápovědu hledejte na tescorecepty.cz

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
testovali jsme v redakci pro vás šestnáctku čokoládek, které 
najdete pod jednotlivými okénky adventních kalendářů, nebo pod 
stanioly šibalsky se usmívajících Santa Clausů. Tyto řádky 
proto píši tak trochu v indispozici. Ještě stále se lepím 
ke klávesnici a vsadím se, že sedím minimálně na pár 
kouscích zatoulané čokolády, takže se celkem těším, až 
pojedu s čokoládovými skvrnami na zadku svých světlých 
džínů několika hromadnými dopravními prostředky. A jak 
tak o tom přemýšlím, bude mi asi i dost jedno, jestli se 
mi bude nějaká parta puberťáků posmívat. Mám totiž 
obalené nervy dokonce na několik let. 
Po pravdě, čekala jsem, že alespoň odhalíme nekalé 
praktiky výrobců a budeme vás informovat o tom, že používají 
pro své produkty název mléčná čokoláda zcela neoprávněně. 
Podle státem uznané legislativy smí totiž produkt nést název mléčná čokoláda, jen 
pokud obsahuje stanovený obsah kakaové sušiny minimálně 25 %. Žádná velká kauza 
se ale nekoná.
Výrobci nabízejí čokoládu poctivě, trošku hůř jsou však na tom s její chutí. Ještě 
dlouho bude trvat, než mě někdo zbaví pocitu, že na jednu takovou čokoládku padlo 
pole cukrové řepy. Ale na druhou stranu, když se podívám na rubriku „zaostřeno“, kde 
píšeme, jak pekly naše prababičky, také se cukrem moc nešetřilo. A o sladkostech jsou 
koneckonců celé Vánoce.
Ale pozor na obchodníky, kteří za sladkým úsměvem schovávají nějaký ten plán, jak vás 
ošálit. Pátrali jsme po jejich nešvarech a pár bodů, které by měly rozblikat vaše varovné 
kontrolky, přinášíme v „potravinové policii“. A kdyby vám náhodou někdy během 
prosince vánoční nálada poklesla, nebo vás přepadl pocit, že nic nezvládáte, podívejte 
se na „naše začátky v kuchyni“. Přesvědčíte se, že nic není nemožné. 
Asi by se na konec hodilo říct, abyste se měli rádi a byli na sebe hodní, ale já jsem 
názoru, že tohle bychom měli dělat celoročně a ne jen jednou za rok na Vánoce, takže 
vám z celého srdce přeji: „Přátelé, přežijte je (za rok jsou tu zase)!“
 
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.

Nenechte se ošálit 
vánoční atmosférou. 
Na co si dávat při nákupech 
na trzích pozor?

strana 8

Proměny pečení cukroví 
Co frčelo v osmdesátých letech 
minulého století a jaké trendy 
jsou dnes?

strana 11

Kapr patří na talíř, ne do vany! 
Návod na to, jak zacházet 
se symbolem Vánoc.

strana 22

Vánoce na Srí Lance? 
Proč si neužít nadílku 
pod palmami.

strana 43
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Přečtěte siVíte, že…?
Coolinářka – Testováno na rodině
Svatava Vašková alias Cooli-
nářka, autorka stejnojmen-
ného blogu, připravila knižní 
verzi svých nejlepších rodin-
ných receptů. V kuchařce na-
jdete 80 receptů na skvělá jíd-
la s bohatým fotografickým 
doprovodem. Kniha vznikala 
během celého roku a je rozdě-
lena na čtyři části – jaro, léto, 
podzim a zimu. V každé jsou 
zařazeny recepty na polévky, 
malá jídla, recepty z masa 
i sladká jídla, dezerty a nápoje, které dokonale ladí s daným 
ročním obdobím. Coolinářka servíruje léty prověřené recep-
ty na tradiční jídla a moučníky, jako jsou například kynuté 
buchty či kulajda, i oblíbená jídla moderní mezinárodní gas-
tronomie v jednoduchých verzích s použitím běžně dostup-
ných kvalitních surovin. Vydalo nakladatelství Fragment, 
cena je 299 Kč.

Zdraví z kuchyně
Eva Francová servíruje další 
porci oblíbených receptů ze 
Svatojánu, tentokrát s pod-
titulem Zdraví z kuchyně. 
Autorka čtenářům předklá-
dá návod na to, jak si skvěle 
a velmi zdravě pochutnat 
na vegetariánských a vegan-
ských jídlech. Kniha je pře-
hledně rozdělená na kapitoly: 
polévky, hlavní jídla, saláty, 
pečivo, pomazánky, mouční-
ky a co si můžete udělat doma 
sami. V kuchařce také najde-
te návod na to, jak používat 
našim kuchyním mnohdy ještě neznámé suroviny, jako jsou 
hraška, tamari, tempeh, miso a nejrůznější neobvyklá koření.
„Říká se, že ne každou nemoc je možné vyléčit jídlem, ale 
žádná nemoc se beze změny stravy vyléčit nedá,“ poukazuje 
na to, že je dobré myslet na to, co jíme, Eva Francová. Vydalo 
Motto, doporučená cena je 299 Kč.

Domácí kváskové pečení
Myslíte si, že upéct si vlastní 
chleba je příliš těžké? Autorka 
této knihy Gabriela Hradec-
ká vás přesvědčí, že ne. Sko-
ro denně připravuje poctivé 
domácí kváskové klasické 
i bezlepkové pečivo. Peče 
z různých druhů mouky – žit-
né, špaldové, pšeničné, graha-
mové. Přitom používá tradiční 
pomůcky, jako jsou lopaty 
na sázení chleba do pece i pe-
digové ošatky. V jejím podání 
jsou semínka dávána do zápa-
ry i do těsta. Toto umění předá i vám. V této knize vás také 
naučí, jak se starat o kvásek, jak si při přípravě rozvrhnout čas 
a samozřejmě tam naleznete i recepty na lahodné pečivo. Vy-
dalo nakladatelství CPRESS, cena je 249 Kč.
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neuniklo nám

Nejdražší káva je z cibetek?
Cibetková káva je velmi 
vzácná a má specifickou 
chuť. Zpracovává se z trusu 
cibetek, konkrétně z dru-
hu, který se nazývá cibetka 
palmová. Cibetku můžeme 
najít jak v Asii, Africe nebo 
i jižní Evropě. Cibetky jsou 
sice masožravé, ovšem 
sladkými kávovými bobu-
lemi nepohrdnou. Jakmile bobuli cibetka sní, projde jejím trávicím 
traktem, a to téměř neporušená. V žaludku dochází k tzv. fermenta-
ci, což je přesně to, co dodává výsledné kávě specifickou a nezaměni-
telnou chuť a aroma. Není divu, že si Filipíny své zvláštní „bohatství“ 
bedlivě střeží. Díky tomu, že jsou kávová zrnka „přírodně zpracová-
na“ v těle cibetky, jsou po opražení více olejnatá, mají silnější aroma 
a údajně i výbornou chuť. Obalená zrnka kávy se proplachují v hor-
ských říčkách, poté se usuší a následně praží jako „normální“ káva.

Nejkaloričtějšími ořechy jsou makadamy?
Pocházejí z Austrálie a říká se jim také queenslandské či puma ořechy. 
V Čechách jsou známé pod názvem makadamové. Jsou velmi chutné, 
ale také velmi drahé. V případě, že na ně dostanete chuť, počítejte s tím, 
že za vážených 100 g zaplatíte minimálně 60 Kč. Obsahují velké množství 
zdraví prospěšných rostlinných tuků, které snižují hladinu cholesterolu, 
zlepšují proudění krve a mají blahodárný vliv na kardiovaskulární 
systém. Díky vysokému obsahu tuku se 
také používají k výrobě oleje, který je 
stejně jako ořechy kvalitním 
zdrojem vápníku, fosforu, 
železa, niacinu a vitaminů. 
Ve 100 g ořechů je obsaže-
no 75,77 g tuků, 7,91 g bíl-
kovin a 13,82 g cukru.

Nejstarší pec na chleba je u Olomouce?
Pečení chleba má 
na našem území vel-
kou tradici. To potvr-
zuje objev v obci By-
lany u Olomouce, kde 
se nachází nejstarší 
pec u nás. Její původ 
se datuje do období 
4 800 až 4 600 př.n.l. 
V Čechách se objevili 
podle Kosmovy kro-

niky pekaři jako dvorní řemeslníci již v 11. a 12. století. Za vlády krále 
Václava II. předepisovali otcové města, jak má být bochník chleba těž-
ký a za kolik se má prodávat. Chlebu se dostávalo poct, které si zaslou-
žil. Za vlády Jiřího z Poděbrad se peklo dvanáct druhů chleba: žemlový, 
žitný, nakyslý, mazancový, ječný, prosný, žaludový, jáhlový, pohanko-
vý, rýžový, perníkový a koláčový.
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Nová příchuť Pribináčka
Pribináček je vhodná svačinka plná energie, kterou ocení děti kdykoliv 

během dne. Pochutnávají si na ní nejen malé 
děti, ale i dospělí, a to již po několik genera-

cí. Nyní přichází na trh jako novinka jemný 
smetanový krém s lahodnou chutí kokosu, 

který je výborný v kombinaci s čerstvým 
ovocem. Pribináček Kokos 125 g zakoupíte 

v supermarketech Hypermarket Albert, Tesco 
či Globus za doporučenou cenu 19, 90 Kč.

Zdraví v kokosové vodě
Díky novince CocoCool si nyní můžete 
dopřát lahodnou chuť kokosové vody 
každý den. 100 % kokosová voda z mla-
dých zelených kokosových ořechů je bo-
hatá na draslík, vápník, hořčík a sodík. 
Svým složením připomíná iontové nápo-
je a pro své výborné rehydratační účin-
ky je oblíbeným nápojem sportovců. 
Na rozdíl od kokosového mléka má níz-
kou energetickou hodnotu a nenajdete 
v ní žádný tuk. Kokosovou 
vodu CocoCool 240 ml 
koupíte za doporuče-
nou cenu 34,90 Kč.

Jedna lahev – dvě možnosti
Tato novinka vás hned po otevření upoutá příjemnou vůní jablka 
doplněnou o jemné tóny skořice a vanilky. Cider 
Kingswood Spiced Apple je v porovnání s ostatní-
mi variantami sladší, plnější a připomene vám chuť 
pečeného jablka či čerstvě připraveného domácího 
štrúdlu, jako byste se ocitli v babiččině ku-
chyni. Tento jablečný nápoj chutná skvě-
le i ve chvílích, kdy toužíte po teplém 
nápoji na zahřátí, tedy svařený. Za 0,4 l 
Kingswood Spiced Apple zaplatíte v su-
permarketech 25,90 Kč.

Čerstvý losos na vánoční stůl
Rádi dodržujete vánoční tradice, ale sladkovodním rybám příliš ne-
fandíte? Zkuste si letos štědrovečerní hostinu zpestřit šťavnatým 
kouskem lososa. Skvěle si pochutnáte a uděláte 
i něco pro své zdraví. V hypermarketech Glo-
bus jsou k dostání čerství lososi, kteří 
pocházejí z chovu v Norsku. Najdete 
je u pultu s čerstvými rybami, kde je 
v nabídce široký sortiment různých 
mořských i sladkovodních ryb. 
V hypermarketech Globus koupíte 
100 g za cenu 49,90 Kč.

Rychlé a originální pohoštění
K příjemnému večeru patří dobré jídlo 
a pití. Čím ale pohostit návštěvu, když 
nechcete trávit dlouhé hodiny v kuchyni? 
Máme pro vás tip. Během chvilky můžete 
vykouzlit výtečné jednohubky s čerstvým 
francouzským sýrem Tartare Apérifrais 
Itálie s chutí typických italských bylinek 
nebo Tartare Apérifrais Provence in-
spirovaný francouzskou kuchyní. Jedno 
balení obsahuje dvacet jednohubek a za-
platíte za ně 69,90 Kč.

Cukroví jako od cukráře
Také nemáte rádi moučkový cukr rozsypaný po celé kuchyni? Na pomoc 
při pečení si vezměte Korunní cukr moučku 
mlýnek. Stačí jen odklopit víčko z mlýnku, 
obrátit dózu dnem vzhůru a střídavě 
otáčet tak, jak jste zvyklí 
u mlýnku na pepř nebo sůl. 
Začne se sypat ten nejjemnější 
moučkový cukr, který ozdobí 
vaše vánoční cukroví či 
vánočku. Dóza o obsahu 250 g 
s půvabným retro designem 
stojí kolem 40 Kč. Korunní 
cukr můžete zakoupit nyní 
i jako třtinový krystal a kostky.Tip

redakce

Méně cukru, stejně chuti!
Lahodný kávový nápoj ve třech vrstvách, to je Latte Macchiato, které 

v zimních měsících zahřeje. A abyste si mohli 
užít svou odpolední kávu bez výčitek, 
představujeme Jacobs Latte Macchiato 
s méně cukru. Vychutnejte si důmyslnou 
kombinaci mléka, silného shotu voňavého 
espressa a hebké pěny ve třech vrstvách se 
sníženým obsahem sladidla. Nápoj obsahuje 
o 30 % méně cukru v porovnání s klasickými 
kapslemi Tassimo Latte Macchiato. 
Doporučená cena je 149, 90 Kč.

Jogurt nejen pro vegany
Pokud z jakéhokoliv důvodu nekonzumujete klasické jogurty, 
ale nedokážete si své ráno bez jogurtu představit, pak je 
v supermarketech hledejte pod značkou Sojasun. Můžete 

vybírat z různých chuťových variací. 
Vyzkoušet můžete například 
novinku – Sojasun kokosový 

krémový. Pod touto značkou 
najdete v segmentu veganských 

jogurtů i dětskou řadu. Veganské 
jogurty Sojasun jsou k dostání 

v hypermarketech Globus od 42,90 Kč.
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zapište si do diáře

Do nedávno zrekonstruovaného muzea lidových staveb v Kouřimi se můžete vypravit 
i v předvánočním čase a znovu objevit kouzlo Vánoc dob minulých. Připraveny jsou 
tematické vánoční instalace, které přibližují lidové obyčeje v době adventu a Vánoc. 
Mimo jiné se dozvíte, jak se dřív pekly například vánoční perníčky či z jakých pokrmů 
se skládala štědrovečerní večeře.  V prosinci jsou také připraveny národopisné pořa-
dy. Muzeum v Kouřimi je v tomto období otevřeno vždy v pátek, sobotu a neděli.

Advent a Vánoce ve skanzenu

4. – 18. prosince 2016

V Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad se budou konat ještě den před Štědrým dnem 
farmářské trhy. Bez stresu tady můžete nakoupit poslední dárky – k mání budou například 
oděvní doplňky, keramika, knížky či drobný dřevěný nábytek. Potěšit své blízké můžete 
i dárky, jako jsou originální likéry, paštiky, těstoviny z chráněné dílny, pesta nebo česnekový 
věnec. Pokud dostanete ještě před svátky chuť na něco z tradičních nápojů a jídel, pak 
můžete například ochutnat punč, pochutnat si na rybí polévce či dát si staročeského kubu.

Farmářské trhy před Štědrým dnem

23. prosince 2016

Zažít koncert jinak. Potěšit sluch, duši i chuť. Při Mozartových operách v podání předních sólistů 
a hudebního tělesa Amadeus Prague v památkově chráněném neobarokním tanečním sále Bocca-
ccio v Grandohotelu Bohemia nedaleko pražského Obecního domu je toto vše možné. Při svíčkách, 
za libých zvuků hudby si můžete vychutnávat skvělé tříchodové menu připravené šéfkuchařem 
Michalem Čermákem. Jako polévka se bude k tónům z Figarovy svatby servírovat hráškový krém 
s máslovými krutony, hlavním chodem budou při dalších operních áriích hovězí líčka na červeném 
víně a tymiánu, podávaná s celerovo-bramborovým pyré a jako dezert si můžete vychutnat jablečný 
štrúdl s vanilkovou omáčkou.

Večeře a Mozartův koncert

30. prosince 2016

Tradiční veřejné pečení chleba, ale i koláčů, houstiček a lenorských placek, které se 
koná o Silvestra u bývalé obecní pece v Lenoře, je tentokrát výjimečné nejen tím, že se 
bude péct poslední den v roce. Ojedinělou atmosférou přispěje i všudypřítomná vůně 
čerstvého pečiva, které bude všem přítomným rozdáváno na ochutnání tradičně zdarma. 
Zajímavostí je, že produkty z lenorské veřejné pece jsou také nositeli regionální značky 
„ŠUMAVA originální produkt®“.

Silvestrovské pečení chleba v Lenoře

31. prosince 2016

Až do konce roku mohou děti do Národního zemědělského muzea bez placení. Proč toho 
nevyužít právě o vánočních prázdninách? Vypravit se s nimi můžete například do interaktivní 
vodní expozice Rybářství, seznámit se s malými i velkými zemědělskými stroji v expozici Jede 
traktor či nahlédnout do světa rostlin v Laboratoři ticha. Děti, ale určitě i dospělé bude zajímat, 
jak se vyrábí náš cenný vývozní artikl pivo, neméně přitažlivá bude i expozice, která se věnuje 
historii kolektivizace a jejím důsledkům u nás a kterou pod názvem Rozkulačeno! připravilo NZM 
ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů.

Do zemědělského muzea zdarma

do 31. prosince 2016

www.svetpotravin.cz 7
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potravinová policie

Že zboží na vánočních trzích bývá předra-
žené, asi nikoho nepřekvapí. Není problém 
narazit na obyčejnou půllitrovou vodu za 60 
korun. Ceny si jednotliví stánkaři určují sami, 
centrálně je provozovatelé trhu samozřejmě 
regulovat nemohou. Regulaci ale podléhá 
poctivost a správnost prodeje, kterou kon-
troluje Česká obchodní 
inspekce. Prodejci 
musejí počítat s tím, 
že její zástupci mohou 
na začátku kontroly vystupovat anonymně 
jako běžní zákazníci. Pro stánkové prodejce 
platí v podstatě stejné povinnosti jako pro 
obchody kamenné. Stánek musí být řádně 
označený a prodej zboží probíhat v souladu 
s platnými předpisy, musí být řádně účtová-
no a na vyžádání musí být vystaven doklad 
o jeho prodeji.

Prohřešky stejné jako během roku
Občerstvení nepatří k hlavním problémům 
vánočních trhů, těmi jsou tradičně vánoční 
dekorace, především svíčky či řetězy, a samo-
zřejmě pyrotechnika. Z dat ČOI vyplývá, že 
během kontrol prodeje vánočního sortimen-
tu v roce 2015 bylo prověřeno celkem 945 
míst, nedostatky byly zjištěny v necelé třetině 

z nich. Tyto prohřešky se nijak výrazně neliší 
od zjištění během jiných kontrolních akcí. 
Uloženo bylo celkem 172 pokut v celkové 
hodnotě 282 000 korun. Zvýšená pozornost 
byla věnována zásadám poctivosti při prodeji 
vánočních stromků a kaprů.
„Nejčastějším nedostatkem, který naši 

inspektoři při kontrolách 
zjišťovali, bylo nespráv-
né účtování, a to zejmé-
na při vánočním prodeji 

ryb. Tam přesáhla chybná částka účtovaná 
v neprospěch spotřebitele v některých 
případech více než 100 korun. V kontrolách 
dalšího vánočního sortimentu bylo závad 
podstatně méně,“ uvedl Mojmír Bezecný, 
ústřední ředitel České obchodní inspekce. 
Nejvíce nedostatků inspektoři odhalili v Mo-
ravskoslezském a Olomouckém kraji (44 %), 
nejméně problematické byly prodeje v Praze 
a Středočeském kraji (14 %).

Nejčastěji se porušuje poctivost
Mezi nejčastější prohřešky patří porušení 
zásad poctivosti prodeje (například prodej 
výrobků s měřidlem bez platného úředního 
ověření, nalévání alkoholu pod míru), dále 
nevydání dokladů o zakoupení zboží se 

Vánoce jsou svátky klidu 
a míru, ale také bezbřehého 
nakupování a leckdy i pře-
jídání. Většina z nás zajde 
alespoň jednou v uspěcha-
ném adventu nasát vánoční 
atmosféru na vánoční trhy. 
Ne všichni zdejší prodejci 
jsou ale vzorem ctností 
a řada z nich má v rukávu 
spoustu triků, jak nakupující 
ošálit. Ani zde bychom tedy 
neměli podléhat emocím, 
ale nakupovat obezřetně, 
aby nám trdelník či svařák 
nezhořkly na jazyku.

Nenechte se ošálit 
vánoční atmosférou

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

„Více než 300 prodejců 
loni pochybilo”

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny
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všemi záležitostmi na žádost spotřebitele, 
neseznámení zákazníka s cenou a chybějící 
údaje o výrobci, dovozci a případně doda-
vateli. Počet kontrol se každoročně zvyšuje, 
ale dobrou zprávou je, že prohřešky nijak 
významně nenarůstají – pohybují se mezi 20 
a 30 %. Méně závažné nedostatky jsou poku-
továny na místě, větší prohřešky jsou řešeny 
ve správním řízení. Na místě je možné udělit 
pokutu do výše 5000 korun, ve správním 
řízení se mohou vyšplhat mnohem výš. 
V případě, že výrobek nesplňuje podmínky 
pro uvedení na trh, může inspekce jeho 
prodej okamžitě zakázat. Na kontrolu vánoč-
ních trhů se inspektoři samozřejmě chystají 
i v letošním roce.

Žádejte účtenky
I přes probíhající kontroly je hlavní zákaz-
nická obezřetnost – v případě pochybností 
trvejte na předvedení zboží, jeho převážení 
či doklad o původu. Pro obchodníky jsou 
trhy samozřejmě šancí, jak prodat i celo-
roční „ležáky“. Lidé čím dál více během 
běžných nákupů, a tím nadšeněji v před-
vánoční době, slyší na domácí produkty. 
A tady pozor! Někdy se totiž může jednat 
o zboží zakoupené v běžné obchodní síti, 
které je jen přebalené a prodávané s řádnou 
přirážkou. Pokud budete mít pocit, že prodej 
neprobíhá v řádných podmínkách nebo je 
například účtována chybná cena, můžete 
podat podnět příslušné kontrolní organizaci. 
Problémem samozřejmě zůstává ztížená 
reklamace zboží. Pokud kupujete dražší po-
ložky, vždy si od prodejce vyžádejte účtenku. 
Je povinen vám ji vystavit.

Kontroly prodeje alkoholu
Na jedné straně stojí (ne)úmyslné šizení, 
na straně druhé podmínky prodeje. Pra-
covníci Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce a hygienici kontrolují způsob 
skladování a prodeje. Provozovatelé musejí 

zajistit, aby jejich stánky byly udržovány 
v takovém stavu, aby se zabránilo riziku 
kontaminace, zejména zvířaty a škůdci. 
Nejdůležitější je, aby byla zaručena přede-
vším nezávadnost prodávaných potravin. 
Kontrole neuniknou ani prodejci alkoholu. 
Inspekci zajímá samozřejmě nejen správná 
míra, ale zejména po metanolové aféře také 
původ alkoholu a jeho označení kontrolní 
páskou. Dobrá zpráva je, že prodejci s těmito 
kontrolami počítají a mívají všechny potřeb-
né dokumenty k dispozici.

Okradení majitelé
Podvody ale nemusejí být nutně namířeny 
jen vůči zákazníkům. Na pěkný peníz si 
občas touží přijít i najatí prodejci a ukrátit 
tak o zisk majitele stánku. Oblíbeným trikem 
je například prodej vlastního alkoholu nebo 
uzenin, u kterých generují zisk i několik 
stovek procent. Podle propočtů se pak 
prodá například 150 párků v rohlíku, ale 
rohlíků zmizí 300, z čehož vyplývá, že stán-
kař prodával vlastní zboží. Majitelé stánků 
evidují také spotřebované kelímky. Trhovci 
proto mají najaté sběrače, kteří po městě 
vybírají kelímky z odpadků. Ty neporušené 
omyjí a opět použijí. Velmi výnosný je samo-
zřejmě obchod s alkoholem. Jeho množství 
je možné nastavit lihem a vodou, při kont-
role úbytku pak množství sedí s tržbou, ale 
část zisku jde opět do kapsy prodávajícímu.
Dosud je na většině stánků využívána 
maximálně kalkulačka, v naprosté větši-
ně případů zákazníci účtenky nevyžadují. 
Prodávající tak teoreticky mohou využívat 
účtenky vlastní, od nichž kopie zlikvidují. 
To se ale brzy změní s nástupem elektro-
nické evidence tržeb, ze které zatím dostali 
stánkaři výjimku, jak jsme vás informovali 
v říjnovém čísle časopisu. Personál tak zatím 
bude spoléhat především na to, že je během 
provozu na stánku velký ruch, který obsáh-
lejší kontroly ani neumožňuje. 

potravinová policie

1. Prostory a veškeré zařízení musí 
být umístěno, konstruováno a udržo-
váno v čistotě a dobrém stavu tak, aby 
neohrozilo bezpečnost potravin. Musí 
být prováděn pravidelný úklid. 
2. Musí být zajištěno vhodné zařízení 
pro udržování osobní hygieny, prostřed-
ky na hygienické mytí a osoušení rukou, 
prostor pro převlékání a vyčleněné WC 
pro potravináře oddělené od veřejnosti. 
3. Povrchy přicházející do styku s po-
travinami musejí být hladké, celistvé 
a snadno čistitelné, je-li to nezbytné, 
také dezinfikovatelné. 
4. Musí být zajištěno čištění potravin 
(dochází-li k němu), pracovních nástro-
jů, zařízení a pracovních ploch – pro 
tyto účely by měly být stánky vybaveny 
alespoň jednoduchým zařízením.
5. K dispozici musí být odpovídající 
přívod studené pitné vody v případě, 
že je tato voda používána k výrobě 
pokrmů či nápojů, a teplá voda pro 
zajištění osobní a provozní hygieny.
6. Odpady musejí být ukládány 
do uzavíratelných nádob, odstraňovány 
z prostor, kde se zachází s potravinami, 
co nejrychleji, nesmějí se hromadit 
a musejí být nezávadně likvidovány.
7. Potraviny musejí být skladovány 
dle vzájemné slučitelnosti, aby nedo-
cházelo k riziku vzájemné kontaminace. 
Musejí být dodrženy skladovací pod-
mínky vhodné pro daný typ potraviny či 
pokrmu. Potraviny musejí být uchová-
vány dle pokynů výrobce.
8. Na místě musejí být k dispozici 
veškeré nabývací doklady na potraviny 
a pokrmy a veškeré potraviny mu-
sejí být řádně značeny. Pro výrobu 
jídel není možné používat potraviny 
s prošlou záruční dobou, v netěsných, 
špinavých a potrhaných obalech anebo 
se známkami napadení škůdci.
9. Dopravní prostředky a zařízení 
používané pro přepravu potravin mu-
sejí být udržovány v čistotě, dobrém 
stavu, musejí chránit potraviny před 
nežádoucími vlivy a umožňovat čištění 
nebo dezinfekci.
10. Do oběhu je možné uvádět jen 
takový sortiment potravin a pokrmů, 
pro který jsou v provozovně vytvořeny 
patřičné podmínky zabezpečující jejich 
nezávadnost.
Zdroj: Krajská hygienická stanice Královéhra-
deckého kraje

HyGIENICKÉ 
DESATERO 
STáNkoVého 
prodeje

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Ve značkách kvality 
se vyznáme
Propagační kampaň Kvalita z Evropy – chutě 
s příběhem, pomohla k posílení kladného 
vnímání evropského systému kvality země-
dělských produktů u spotřebitelů a odborní-
ků u nás i na Slovensku. Z průzkumů vyplý-
vá, že znalost značek kvality potravin se 
zvýšila, a to včetně evropského značení, kde 
se pohybuje mezi 10 – 17 %. Čtvrtina Čechů 
zná alespoň jedno evropské chráněné ozna-
čení. Z českých výrobků si respondenti vyba-
vili především Štramberské uši, Olomoucké 
tvarůžky, České pivo nebo Jihočeskou Nivu.

Ceny potravin 
opět vzrostly
Světové ceny potravin v září vystoupily 
na maximum od jara 2015, zejména kvůli 
zdražení cukru. Vyplývá to z údajů, které 
zveřejnila Organizace OSN pro výživu a ze-
mědělství (FAO). Ceny cukru se v září proti 
předchozímu měsíci zvýšily o 6,7 %. Může 
za to hlavně špatné počasí v Brazílii, kte-
rá je největším producentem a vývozcem 
cukru na světě. Ceny obilovin mírně klesly, 
ceny masa, mléčných produktů a rostlin-
ného oleje se naopak zvýšily. FAO také mír-
ně zvýšila odhad globální produkce obi-
lovin pro pěstitelskou sezonu 2016/2017, 
a to na 2,569 miliardy tun, což je o 1,5 % 
více než v předchozí pěstitelské sezoně. Není důvod 

zdražovat mléko
Potravinářská komora ČR a Agrární komora 
ČR se ohrazují proti tvrzení, že růst cen sy-
rového mléka, které jsou placeny zeměděl-
cům, bude příčinou růstu cen mléka a mléč-
ných výrobků na pultech obchodů. Podle 
Potravinářské a Agrární komory nastavené 
obchodní přirážky u mléka naprosto nere-
spektovaly v průběhu uplynulých dvou let 
razantní pokles cen mléka pro zemědělce, 
tudíž pro jakékoliv zvyšování spotřebitel-
ských cen není nejmenší důvod.

Další ocenění pro 
regionální potraviny
Agrární komora společně se Zlínským kra-
jem každoročně uděluje ocenění nejlep-
ších regionálních potravin Perla Zlínska. 
Letos toto ocenění získalo 15 výrobců. 
V kategorii mléko a mléčné výrobky byl 
oceněn bio zrající sýr z malé farmy Miro-
slava Horuta z Rožnova pod Radhoštěm, 
z pekařských výrobků uspěl například 
zrníčkový chléb z Pekařství Střelná či sva-
tební vdoleček Ludmily Podešťové z Neda-
šovy Lhoty. Komise hodnotila také masné 
výrobky, med, mléčné a pekařské výrobky, 
produkty z ovoce a zeleniny, alkoholické 
a nealkoholické nápoje a ostatní.

Britové se řadí 
mezi nejobéznější
Britové patří k nejobéznějším evropským 
národům. Podle žebříčku Asociace pro svě-
tovou obezitu se týká nadváha téměř tři-
ceti procent všech mužů i žen. Tento pro-
blém je dán tím, že pro většinu Britů není 
výjimečné konzumovat jídlo v restauracích 
a fastfoodech.  Vláda proto výrobce vyzvala, 
aby snížili obsah cukru v dortech, croissan-
tech a dalších sladkostech, omezili velikost 
jejich porcí nebo propagovali jejich méně 
kalorické alternativy. Britové se také chys-
tají zavést tzv. „cukrovou daň“. Peníze, které 
stát vybere, utratí za podporu sportu na zá-
kladních školách.

Špatně značí 
nebalené potraviny 
Státní zemědělská a potravinářská inspek-
ce (SZPI) provedla cílenou kontrolní akci 
zaměřenou na správné označování neba-
lených potravin. To zahrnuje mj. uvedení 
snadno čitelného údaje obsahujícího např. 
název potraviny, obchodní název a adre-
su sídla výrobce, informaci o třídě jakosti, 
zemi původu, přítomnosti alergenních slo-
žek a datu použitelnosti nebo minimální 
trvanlivosti. Nedostatky byly zjištěny 
v 33,7 % kontrolovaných výrobků, kdy 
došlo k porušení jednoho či více zákon-
ných požadavků. Nejčastěji inspektoři zjis-
tili chybějící údaje o výrobci, obchodním 
názvu a adrese sídla výrobce a neuvedení 
úplného nebo zákonného názvu potraviny.

ano / ne
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Perníčky, vosí hnízda, vanilkové rohlíčky, pracny, linecké cukroví, dýšenky, 
rumové kuličky. Česká hitparáda vánočního cukroví sedmdesátých, 
osmdesátých a víceméně i devadesátých let. Co a jak ale pečeme dnes?  
V čem byly recepty našich babiček lepší? A zasáhl trend zdravého jídla 
i do vánočního cukroví?

Proměny 
     cukroví 
  Od peprníku k trendu raw

zaostřeno

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock
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zaostřeno

Vánoční cukroví se začalo péct už v 16. sto-
letí. Tato tradice však nebyla jen o mlsání, 
význam měly i její magické účinky, které 
rodinu, dům i domácí zvířata chránily od nej-
různějších nástrah. Z těsta se tvarovala 

kolečka a kuličky, což mělo symbolizovat 
slunce, vykrajovala se zvířátka, která zase 
představovala domácí zvěř. Hotové cukroví 
se nejen dávalo na stůl, ale i věšelo na dům, 
na chlév a ovocné stromy, aby se domu 
drželo štěstí, zvířata prospívala a stromy 
dobře plodily. Co se týká surovin, používalo 
se především sušené ovoce a med. Prvním 
pečeným cukrovím, které obsahovalo 
mouku, byly perníčky.

Léčivé perníky
Perníček se začal péct už ve starém Římě 
k nejrůznějším slavnostním příležitostem.  
Základem byla mouka, voda a med. Recept 
se stále vylepšoval, až se jeho pečení stalo 
téměř uměním. Do cukroví se totiž přidávalo 
velké množství druhů nejrůznějšího koření 
a bylin. Proto byly perníčky ordinovány pro 
lepší trávení a další žaludeční a střevní pro-
blémy. Každý cukrář měl také svůj originální 
tajný recept. A protože se do nich svého 
času přidával i pepř, říkalo se jim peprníky. 

Dnešní perníčky neztratily na své oblibě 
nejen u nás, ale ani ve světě. Stále existuje 
mnoho receptů na tuto poměrně na přípra-
vu nenáročnou cukrovinku, kterou milují 
děti nejen pro jeho výbornou chuť, ale i pro-
tože si jej mohou ozdobit dle své fantazie.

Kouzlo pečení našich prababiček
Přesuneme-li se do století dvacátého, 
můžeme pozorovat, že se na vánočních 
mísách, především těch bohatších, začaly ob-
jevovat cukrovinky velmi podobné těm, které 
známe dnes. Namísto másla se ale používal 
umělý tuk a mouka nebyla vždy jen ta bílá. 
Naše prababičky však uměly i z mála vykouz-
lit skvělé cukroví. Takové zázvorky, jejichž 
základní ingrediencí je kromě mouky a vajec 
zázvor, byly tehdy opravdovou pochoutkou. 
Hospodyňky ani dnes nezapomenou upéct 
takzvané Masarykovy knoflíky – oblíbené 
cukroví prezidenta Masaryka.  A protože 
je doma také pečeme, nedivím se, že tolik 
chutnalo také tehdejší hlavě státu. Přitom při 

Nejdřív peprníky, pak tuny kalorií 
od českých hospodyněk
Začínáme péct s první advent-
ní nedělí. poslední zdobení 
vánočního cukroví probíhá 
několik dnů před Štědrým 
dnem. Taková tradice je u nás, 
ale i v jiných zemích po staletí. 
která cukrovinka se objevila 
na svátečním stole jako první 
a co bylo typickým znakem 
snad všech českých domác-
ností v letech osmdesátých?
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zaostřeno

čtení receptu si říkáte, co na tom může být 
tak výjimečného. Až pak vám dojde, že jsou 
to určitě vlašské ořechy, kterých se do tohoto 
cukroví dává poměrně hodně a které dělají 
cukrovinku chuťově dokonalou.
Namísto másla se do cukroví používalo 
kromě margarínů také sádlo, které bylo 
dostupnější. Zřejmě proto se hojně pekly 
sádlovky. Z ingrediencí jako zmíněný tuk, 
mouka, vejce, a pokud bylo, tak i kakao, se 
vypracovalo těsto, které se nechalo do dru-
hého dne odpočinout. Pak se z něj udělaly 
kuličky, do nich důlek, který se naplnil mar-
meládou – většinou z domácích zdrojů.

Čím více, tím lépe
O několik desítek let později nastává čas, 
kdy nebyl až takový problém sehnat mouku 
a máslo, zato kvalitní kakao se našlo přede-
vším v Tuzexu. To ale pilným hospodyňkám 
stejně nezabránilo napéct třeba 16 druhů 
cukroví. České ženy se předháněly, která 
bude mít víc a hezčí vánoční cukrovinky. 
Trouby značky Mora byly rozpáleny od rána 
do večera, hliníkové plechy stále v pohoto-
vosti. Ne každá zaměstnaná žena ale stíhala 
připravit tolik druhů těst a cukroví. A právě 
tady někde začala zlatá éra polotovarů a ku-
povaného cukroví.
Těsto se dalo pořídit třeba v Jednotě – pro 
ty, které nechtěly rodinu připravit o vůni 
cukroví linoucí se celým bytem. Pro další, 
které neměly opravdu času nazbyt či si 
netroufaly péct, se hotové cukroví dalo už 
tehdy objednat z místní cukrárny. Ale pozor! 
Takové hotové cukroví si rozhodně nemohl 
v časech minulých dovolit každý. Jeho cena 
byla vysoká a dostupnost obtížná. Takže 
prestiž získala nejen hospodyňka s deseti 
druhy cukroví z dvojité dávky, ale i ta, která 
„měla napečeno z obchodu“!

Takové normalizační kousky
A co i z čeho nejčastěji pekly naše babičky 
či maminky? Když se podívám do kuchařské 

přílohy časopisu Květy s podtitulem Pro 
volnou chvíli z roku 1981, je hned jasné, že 
amatérské cukrářky měly velký výběr. Od li-
neckého cukroví před nejrůznější sušenky, 
medvědí tlapky, išlské dortíčky, kominíčky, 
čokoládové košíčky, až po dietní bílkové 
suchary či cukroví na tu dobu s odvážným 
názvem boží mi-
losti. Opomenout 
se samozřejmě 
nedá ani klasika 
– vanilkové rohlíčky, pracny, linecká kolečka 
a z nepečeného cukroví rumové kuličky. 
Podívám-li se ale blíže na ingredience, kde 
samozřejmě základem je máslo, mouka, 
vejce, používalo se pak nejvíce kakao, kokos, 
citronová kůra, ořechy, ale třeba i černá káva 
či čokoláda. Trochu zvláštní ingrediencí byly 
například karlovarské rohlíky, ze kterých 

se připravují kokosové pusinky společně 
s cukrem, kokosem a bílky. Tak trochu 
kuriózně může působit i recept na brambo-
rové rohlíčky, skládající se právě z vařených 
rozemletých brambor, cukru, másla, mouky, 
vejce a prášku do pečiva.
Společným znakem tehdejšího vánočního 

pečení bylo to, 
že hospodyňky 
neměly k dispozici 
příliš přísad. Z re-

ceptů se téměř vytratilo (kromě skořice a va-
nilkového cukru) koření, náplně nejčastěji 
tvořila marmeláda nebo pudink, vrcholem 
byla čokoládová poleva. I přesto ráda vzpo-
mínám, jak maminka napekla devět druhů 
cukroví, včetně zmiňovaných bílkových 
sucharů, kterými jsme ještě v květnu krmili 
labutě na Vltavě. 

Masarykovo cukroví
Na jednu dávku budete potřebovat: 
180 g vlašských ořechů, 300 g hladké 
mouky, 200 g másla, 100 g krupicového 
cukru, 1 lžíce kakaa holandského typu, 
1 žloutek, moučkový cukr na obalení 
Postup: Ořechy na 2 hodiny namočíme 
do studené vody, pak je nahrubo nase-
káme. Přidáme ostatní suroviny a zpra-
cujeme těsto. Vytvarujeme z něj válečky 
o průměru cca 4 centimetry a necháme 
je v lednici nebo v mrazáku ztuhnout. 
Z válečků krájíme kolečka, klademe 
na plech vyložený pečicím papírem 
a pečeme v předehřáté troubě při 
180 °C asi 8 minut. Po vyjmutí z trouby 
necháme chvíli vychladnout a následně 
obalujeme ve vanilkovém cukru.

TIP redAkce

„Do cukroví se dávaly karlovarské 
rohlíky i třeba brambory”
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Trendy v cukroví? 
Bez lepku, cukru i raw

I dnes některé ženy cukroví nepečou. Buď je 
koupí bez ohledu na cenu a někdy bohužel 
i kvalitu, anebo jim napeče rodina či známí. 
Druhou stranou barikády jsou hospodyňky, 
které připravují rok co rok ty nejchutnější 
a nejkrásnější sladké kousky. Avšak přitom 
většina z nich dbá na to, aby bylo cukroví 
vhodné i pro malé děti, aby obsahovalo jen 
kvalitní potraviny, bylo lehčeji stravitelné 
a méně kalorické. Hity posledních pár let 
jsou pak recepty po babičce, nejrůznější, 
většinou nepečené, zdravější variance 

oblíbených cukrovinek a ani raw sváteční 
dobroty nebývají výjimkou.

Babiččino vánoční kouzlení
Vánoce jsou kouzelné. A proto by i cukroví 
mělo být jako z pohádky. Takový názor má 
také Monika, která se do pečení cukroví 
pustila sice až s příchodem prvního potom-
ka, ale tak si jeho přípravu zamilovala, že 
z toho učinila rodinný vánoční rituál. Ten 
nesmí nikdo porušit, a když se řekne, že už 
se bude péct, musejí se všichni sejít a pustit 

společně do díla. A pomáhají tu i muži – 
například s propracováním těsta. „Začínáme 
péct se začátkem adventu. To připravujeme 
cukroví, které je nejlepší nechat odležet. 
Takže perníčky, pak následují skvělé ba-
biččiny vanilkové rohlíčky, oblíbené je u nás 
i Masarykovo cukroví nebo linecké košíčky 
plněné kávovým krémem a zalité čokoládou. 
Těsně před Vánoci zdobíme, děláme krémy 
a také jednoduché nepečené cukroví. To se 
většinou skládá ze sušeného ovoce namá-
čeného v čokoládě, nezapomeneme ani 
na klasické rumové kuličky, které ovšem dle 
našeho rodinného receptu nemají konku-
renci,“ vypráví Monika o svém vánočním 
cukrářském umu.

Inspirace odjinud
Nemusí to být jen recept od prababičky, 
který nás motivuje k tomu, abychom vyzkou-
šeli něco netradičního. Za poslední desetiletí 
se nám otevřely obzory nejen ve vaření, ale 
i pečení třeba právě cukroví. A tak tu máme 

zaostřeno

jestliže naše prababičky i maminky neřešily kalorie, 
jednoduché cukry, nezdravé tuky, ale hlavně to, aby 
byla o Vánocích rodina stran nabídky dobrot spokojená, 
pak dnes je tomu už trochu jinak. Současné ženy, které 
jsou především těmi, které cukroví na vánoční stůl 
obstarávají, se v tomto ohledu trochu rozcházejí.
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i vánoční experimentátorky s cizokrajnými 
recepty. Za vyzkoušení určitě stojí cukroví 
pocházející nejspíš z drsného Irska. K němu 
je zapotřebí irská whisky, máslo, mouka, 
vejce, mandle, citronová kůra, cukr a rozin-
ky. Po smíchání všech 
ingrediencí se vytvoří 
malé plátky, které se 
upečou a nakonec 
ozdobí čokoládou. Milovníky sladkého 
nadchnou určitě i francouzské oříškové 
koule či vídeňské sachrovky, které jsou sice 
trochu náročnější na přípravu, ale za jejich 
vynikající chuť to prostě stojí.

Pečou za ně jiní
Doba je rychlá. Téměř nemáme čas si jídlo 
uvařit a v klidu se najíst, a tak někteří pro 
pracovní vytíženost i další důležité aktivity 
na pečení cukroví rezignovali. Jinde může 
chybět i motivace. Pak přijde na řadu rodina 
a kamarádi, kteří se o nějaké to cukroví 
podělí. Jiní si rovnou zadají objednávku 

u profesionálů. Pokud si vyberou místního 
vyhlášeného cukráře, pak si i pochutnají 
na kvalitě, kterou ale náležitě zaplatí. 1 kg 
cukroví může vyjít i na necelých 500 Kč a ob-
jednávat je třeba hodně dopředu. Koupit se 
dá samozřejmě levněji i v supermarketu, ale 
to už asi nebude chutnat jako od babičky. 
Další kapitolou jsou hotová těsta, která tu 
jsou pro zaměstnané, ale i méně zkuše-
né cukrářky. Není problém koupit těsto 
na vanilkové rohlíčky či pracny. Ale i tady 
musíte počítat s tím, že i když vykouzlíte ty 
nejkrásnější rohlíčky, chutnat budou pořád 
jako z obchodu.

Pochutnat se dá i na zdravém
Trend je jíst zdravě. A to platí i u cukroví. 
Je to však vůbec u sladkého možné? Ale 
ano. Dnes můžete udělat cukroví bez lepku, 
mouky, tuku a s minimem cukru. Překva-
pením je to, že i takové cukrovinky chutnají 
skvěle a mnohdy jsou na přípravu méně 
náročné. Jediné, co trochu brzdí, je shánění 
těch správných ingrediencí a někdy i jejich 
cena. Ale to neplatí vždy. Například u zdra-
vější varianty rafaelo kuliček, které se připra-

vují z vařených jáhel, 
kokosu a medu – tedy 
běžných a i cenově 
dostupných surovin. 

Dalším prověřeným receptem na zdravé cuk-
roví jsou datlové kuličky, které jsou téměř 
raw. K rozmixovaným datlím se přidávají 
oříšky, karob a kokos. Opravdu chutnají 
skvěle a navíc obsahují díky datlím množství 
zdraví prospěšných látek.
Když se pak pustíme do pečeného cukroví, 
nemusíme nutně použít jen bílou mouku. 
Ta se klidně může nahradit špaldovou, 
pohankovou nebo celozrnnou pšeničnou. 
Moderní cukrářky dbající o štíhlou linii 
i zdraví své i svých blízkých používají namís-
to cukru med, javorový či rýžový sirup, ale 
také rozinky. Pokud je však cukr v receptu 

nenahraditelný, dá se ještě tolerovat tmavý 
třtinový. I máslo můžeme nahradit kvalitním 
rostlinným tukem.
„Například ani náplně nemusejí být kaloric-
kou bombou,“ říká Markéta, která peče tak, 
aby svým blízkým spíše než udělala radost, 
neškodila. „Nejlepší je používat co nejvíce 
sušeného nepřislazovaného ovoce a oříšků, 
z těch se dá udělat i skvělá náplň,“ radí 
zkušená cukrářka. Hitem se poslední dobou 
staly i pokrmy bez lepku. Právě cukroví jej 
nemusí obsahovat. Mezi takové recepty patří 
například čokoládové kostky s ořechy, man-
dlemi a pistáciemi, k nimž se přidá hořká 
a mléčná čokoláda a pochoutka je na světě. 
Připravit se však dá i bezlepkové linecké 
cukroví či vanilkové rohlíčky.
Ať už ale dáváte přednost klasice, či jste 
zastáncem zdravých variant, pořád platí, že 
je třeba všeho (pojídat) s mírou. A to platí 
i o tom „nejzdravějším“ cukroví. 

zaostřeno

„Hlavně zdravě, to je heslo 
moderního pečení”

87 % si peče alespoň část cukroví sama 
doma
26 % alespoň část cukroví peče někdo 
jiný zdarma
8 % dostává zdarma všechno cukroví 
19 % si alespoň část cukroví objednává 
(z toho 5 % všechno cukroví)

jAk To mAjí ČeŠi 
S CUKROVÍM

Sachrovky inSpirované 
sAChRoVýM DoRTEM
Doba přípravy: 35 minut, 50 kousků

Ingredience: 240 g hladké mouky, 
120 g změklého másla, 35 g kakaa, 
30 g cukru, 1 vejce, hladká mouka na vál, 
meruňková marmeláda na slepení, tmavá 
čokoládová poleva na potření, bílá čokoláda 
na ozdobení

Postup: V míse smícháme hladkou mouku, 
cukr a kakao. Přidáme změklé máslo a vejce 
a vypracujeme hladké těsto. Rozválíme ho 
na pomoučeném válu na plát o tloušťce 
cca 2 mm a vykrojíme z něj trojlístky nebo 
i jiné menší tvary. Vykrájené tvary rozložíme 
na plech pokrytý pečicím papírem, vložíme 
do trouby předehřáté na 170 °C a pečeme 
12 až 15 minut. Upečené kousky sundáme 
z plechu a na tácku necháme vychladnout. 
Polovinu kousků potřeme meruňkovou 
marmeládou a zbylé kousky na ně přile-
píme. Zdobíme tmavou polevou a linkami 
z bílé čokolády.
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objevili jsme

K tradičním vánočním nápojům u nás, ale 
i v jiných zemích patří bezesporu punč či 
svařené víno, vaječný koňak či grog. Ačkoliv 
se může zdát, že punč je ryze alkoholický 
nápoj, není tomu tak. Slovo punč je označe-
ní pro vícero nápojů, které jsou alkoholické, 
ale i nealko a skládají se z různých ingredi-
encí, přičemž je rozhodující, ve kterém kraji 
jsou připravovány. Většinou ale obsahují 
ovoce či ovocnou šťávu.
Nejčastější českou alkoholickou variantou je 
příprava z červeného či bílého vína s přídav-
kem rumu, cukru, pomeran-
če, citronu, rozinek, oříšků 
a nesmí chybět ani koření 
jako badyán a skořice. 
Neméně populární u nás i našich západ-
ních sousedů je svařené víno s hřebíčkem 
a skořicí. Nápoj námořníků grog se u nás stal 

velmi populární, a to nejen o Vánocích. Jeho 
jednoduchá příprava a výborná chuť spolu 
se schopností rychle zahřát z něj udělala 
českou legendu. Přitom se i tento nápoj dá 
připravit různě.

Tradiční nápoje jinak
Grog, který ocení nejlépe ženy pro jeho 
příjemně slaďoučkou chuť, se připravuje 
kromě trošky rumu i z griotky. Skvěle chutná 
i takzvaný skandinávský grog s brandy, 
červeným vínem, oříšky a kořením. Méně 

obvyklý a přitom skvělý 
je rovněž karamelový či 
bezinkový grog. I punč, jak 
už bylo zde napsáno, může 

mít mnoho podob. Například jej můžeme 
připravit po staroanglicku, kdy namísto vína 
použijeme rum (ne tuzemský) a koňak.

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

Lahodné sváteční nápoje 
pokaždé jinak
k nejkrásnějším svátkům 
v roce, jak jsou Vánoce 
označovány, patří nejen 
cukroví, kapr, stromeček 
a dárky, ale také nápoje. 
Nejoblíbenější jsou ty 
alkoholické a horké. Ale 
připravit se dá i vynikající 
pití vhodné pro děti 
nebo dietnější varianty 
oblíbených drinků.

„Nápoj námořníků 
je oblíbený i dnes”
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objevili jsme

Chceme-li originální nápoj, pak je tu hořící 
punč. Jeho příprava je jednoduchá. Do za-
hřáté sklenice nasypeme cukr a zalijeme jej 
citronovou šťávou. Sklenici doplníme vroucí 
vodou a zamícháme. Na povrch horkého 
nápoje položíme kolečko citronu a na něj 
nalijeme opatrně rum (tuzemský nehoří), 
který zapálíme a takto podáváme. Oblíbe-
ným nápojem je i medovina, kterou můžeme 
pít jen tak, nebo ji připravit jako horký 
nápoj. Stačí ji ohřát a společně s horkým 
hruškovým džusem a skořicí podávat. Tak 
trochu novinkou v nápojích je cider, který 
nemusí být nutně příjemným osvěžujícím 
nápojem pro horké letní dny, ale i pitím, 
které zahřeje. Smícháním horkého cideru 
s jablkem, skořicí, třtinovým cukrem a pár 
brusinkami dostaneme lahodný nápoj.

Vánoce s chutí dálek
Snad každý národ má svého favorita, co se 
vánočních drinků týká. Například Finové 
si nejradši vychutnají vánoční nápoj, kde 
samozřejmě nesmí chybět vodka, ale také 
víno z hroznů i červeného rybízu, to vše 
podtrženo hřebíčkem, skořicí a karda-
momem. Mexická podoba punče spočívá 
v ingrediencích, jako jsou tequilla, mezcala 
a cukrová třtina. V Koreji je nejoblíbe-
nější vánoční nápoj připravený z ovoce 
kaki, skořice a zázvoru. V Německu zase 
nesmí při vánočních oslavách chybět punč 
připravený z několika druhů ovocných šťáv 
a lihoviny či vína. Vůbec punč je, jak se zdá, 
oblíbeným nápojem snad na celém světě. 
Přitom má v každé zemi svůj nezaměnitel-
ný recept. A kromě toho, že může být také 
studený, je možné jej připravit i pro děti 
bez alkoholu.

Nápoje pro děti i abstinenty
Ne každý holduje alkoholu a stran sváteč-
ních nápojů by zkrátka neměly přijít ani 
naše děti. Pro ně můžeme připravit také 
punč, samozřejmě ve variantě bez alko-
holu. Stačí mít při ruce směs ovocného 
kompotu, mandarinky, ovocný čaj, vanilku 
a rozinky. Velcí, kteří z jakéhokoliv důvodu 
ani neochutnají nějaký ten alkoholický 
nápoj, si mohou užít pravý vánoční čaj při-
pravený z černého čaje, medu, kardamomu, 
skořice a hřebíčku. Výborné jsou i pečené 
čaje a opomenout se nedá ani horká čoko-
láda. K domácí výrobě budeme potřebovat 
mléko, 30 % smetanu, kvalitní 70 % čoko-
ládu, kardamom, hřebíček, badyán a cukr 

dle chuti. Svátečním nápojem se může stát 
i káva, stačí, když popustíme uzdu fantazii 
a ochutíme si ji například peprmintem 
či do ní přidáme čokoládu a ozdobíme 
pravou šlehačkou.

Vánoce na dietě
Bohužel všechny tyto tekuté dobroty jsou 
příliš kalorické – plné cukru a někdy i tuku. 
A to rozhodně neplatí jen o těch alkoholic-
kých. Chceme-li se i v době svátků držet tak 
trochu zpátky, nebo prostě ze zdravotních 
důvodů nám nic jiného nezbývá, pak je 
možné připravit si lahodný nápoj, který 
bude mít kalorií o poznání méně. A takovým 
může být i zmiňovaný pečený čaj připravený 
z jablek, pomerančů, švestek, vanilky, ba-
dyánu a medu. Odlehčenou variantou může 
být punč, kde bílý cukr nahradíme nejlépe 
medem a z alkoholu přidáme pouze víno. 

Novoroční koktejly
O Vánocích je jen krok k silvestrovskému 
veselí a příchodu nového roku. A k němu 
kromě nejrůznějších pochoutek patří také 
slavnostní nápoje. Nemusí jít jen o samot-
ný sekt či dobrou whisky, užít si můžeme 
i daleko rozmanitější chutě s oblíbeným 
alkoholem. Suchý sekt si vychutnáme 
i v podobě koktejlu s rooibosem a šťávy 
z pomeranče. Klasikou je novoroční bowle, 
na kterou je třeba kromě kvalitního rumu 
grep, pomeranč, ananas, mandarinky, 
kardamom a opět rooibos. Zvlášť ženy si 
pochutnají na koktejlu z lískových oříšků 
s přídavkem kávového likéru. Pořádáte-li 
silvestrovskou párty, tak své hosty oslní-
te jahodovým punčem, který připravíte 
za pomoci sektu, rumu, jablečného moštu 
a samozřejmě mražených jahod.  

DoMáCí VAJEČNý koňAk 
PoDlE NAŠICh BABIČEk
Doba přípravy: 60 minut, objem 0,75 l

Ingredience: 1/2 litru rumu, 20 dkg mouč-
kového cukru, 5x vanilkový cukr, 5 žloutků, 
1 Salko, 1/2 l mléka, 2 šlehačky

Postup: Žloutky s cukrem ušleháme, vlijeme 
Salko, šlehačku a mléko. Vše povaříme. Pak 
vychladíme a přidáme rum.
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1) Tři jakostní třídy
Šunky se podle vyhlášky o mase a masných 
výrobcích rozdělují do tří jakostních tříd: 
„nejvyšší jakosti“, „výběrová“ a „standard-
ní“. Každá z nich má vymezené speciální 
požadavky na složení i smyslovou charakte-
ristiku.

2) Jak se od sebe jakostní třídy liší? 
Tepelně opracované šunky třídy nejvyšší jakos-
ti a třídy výběrové musejí být „celosvalové“. 
„Standardní šunky mohou na rozdíl od šunek 
výběrových a nejvyšší jakosti obsahovat 
kromě masa, vody, soli i některé povolené pří-
sady, např. bílkovinné preparáty rostlinného 
původu, škrob, vlákninu a potravinářská bar-
viva,“ vysvětluje Jan Katina, výkonný ředitel 
Českého svazu zpracovatelů masa.

3) Fermentované šunky
Výrobky typu Parmská šunka, Schwarzwald 
apod. jsou trvanlivé fermentované šunky, 
jejichž výroba není pro naši zemi typická. 
Proto nejsou požadavky na její výrobu a kva-
litu zahrnuty ve vyhlášce ČR.

4) Šunka od kosti, dušená, sterilovaná
„U šunek na kosti probíhá celá výroba 
vcelku, produkt je zbaven kostí až násled-
ně. Pro tyto výrobky je typické povrchové 
tukové krytí (částečně včetně kůže) a také 
povrchové zauzení. Šunky dušené v techno-
logickém obalu se plní do nepropustných 
plastových obalů. Šunky, které se vkládají 
do forem, jsou typické vysokou kvalitou 
a je u nich vyšší podíl ruční práce,“ popi-
suje J. Katina. Sterilované šunky v našich 
podmínkách reprezentuje nejčastěji Pražská 
šunka v konzervě.

5) Z jaké části masa se vyrábí?
Vepřová šunka v ČR musí být vyrobena jen 
z celé vepřové kýty nebo z masa vepřové 
kýty. Pokud je šunka z jiného masa, musí být 
náležitě označena (druhem zvířete i částí 
jatečného těla).

6) Obsah masa v šunkách
„Obsah čistých svalových bílkovin (ČSB) 
v šunce závisí na obsahu zcela libové a vy-
tříděné svaloviny,“ informuje Jan Katina. 

„Šunka nejvyšší jakosti musí obsahovat min. 
16 % čistých svalových bílkovin (ČSB), u vý-
běrové šunky stačí, aby obsahovala alespoň 
13 % ČSB, standardní šunka jich musí mít 
min. 10 %.“ Pro názornost lze uvést, že zcela 
očištěná, libová svalovina vepřové kýty ob-
sahuje do 19 % ČSB a přibližně 1 % bílkovin 
pojivové tkáně.

7) Šunkové „náhražky“
U šunek se můžeme setkat s jejich ná-
hražkami neboli analogy, které nesplňují 
kritéria ani na standardní šunky a nejčastěji 
nesou označení např. „nářez“, „cihla“ apod. 
Od standardních šunek se šunkové analogy 
zpravidla odlišují vyšším obsahem vody.

8) Šunka a zdraví
Z výživového hlediska jsou tepelně opracova-
né šunky velmi přínosnou potravinou. Zpravi-
dla obsahují do 2 % soli, proto nejsou pro náš 
organismus tak rizikovým zdrojem sodíku.

9) Šunka pro děti – v čem je jiná?
Dětská šunka se od šunky „nedětské“ zpra-
vidla liší sníženým obsahem soli a případně 
též některých potravinářských přídatných 
látek, např. konzervantů. Prakticky vždy 
se jedná o šunky výběrové nebo nejvyšší 
jakosti.

10) Pražská šunka – to je historie
Názvem „Pražská šunka“ se již od 60. let 
19. století označuje jeden z nejznámějších 
potravinářských výrobků, který má původ 
u nás, zejména v Praze. Začal ji vyrábět 
řezník František Zvěřina. Na úroveň průmy-
slové výroby přivedl Pražskou šunku pan 
Antonín Chmel, který založil svoji firmu 
v Praze U Zvonařky v roce 1879. Po Praze se 
její výroba rozšířila do dalších českých měst. 
Díky její jedinečné chuti slavila úspěch nejen 
v Evropě, ale i v zámoří. Oblíbenou delika-
tesu můžete ochutnat ve třech variantách 
– Pražská šunka na kosti, Pražská šunka bez 
kosti a Pražská šunka konzerva.

Více informací včetně zajímavých receptů se 
šunkou najdete na www.akademiekvality.cz 
a nebo na facebooku - Klasa kvalitní potravi-
na.SZIF 

PR článek

dříve byla šunka poměrně vzácná a patřila na slavnostní tabule. 
díky vysokému obsahu bílkovin a poměrně nízkému obsahu 
soli a tuku představuje jednu z nejchutnějších a nejzdravějších 
uzenin. dneska si už mezi šunkami můžeme vybírat. jak se liší 
dětská šunka od „nedětské“? A jak poznáte levné náhražky?

Vyznáte se v šunkách? Napoví 
vám desatero a „Klasáček“
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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
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Jak už bylo naznačeno, je v prvé řadě nutné, 
abychom z jídelníčku vyloučili či omezili po-
traviny, které ochlazují. Syrovou zeleninu je 
dobré nahradit vařenou, klasické mléčné vý-
robky by se v jídelníčku také měly objevovat 
spíše méně často, protože jsou velmi silným 
ochlazovačem (pamatujte ale na to, že u dětí 
se vzhledem k vývinu nedoporučuje dávku 
snižovat raději vůbec). Vedle mléčných pro-
duktů dodají tělu vápník sezamová semínka, 
mořské řasy, mák či mandle.
Co se týká ovoce, i tam bychom měli být při 
jeho konzumaci obezřetní. Určitě není cílem 
je ze seznamu jídel vyškrtnout, ale raději 
ovoce lehce tepelně upravíme. Také je dobré 
konzumovat především ty druhy, které 
rostou u nás. Mnohdy se mylně domníváme, 
že plody typu citrusů je dobré jíst co nejvíce. 
„Z pohledu výživových filosofií mezi základ-
ní vlastnosti potravin patří i jejich teplota. 
Zjednodušeně lze uvést, že ochlazující po-
traviny, jako jsou třeba pomeranče, skvěle 
prospívají v Africe, kde rostou, ale u nás 
a zejména v zimě ochlazují, a tedy spíše nám 
ubírají energii,“ říká specialistka na výživu 

PharmDr. Margit Slimáková. 
Vyhnout bychom se měli 

také kávě a čer-
nému čaji.

sezónní tipy

Zatímco v létě vyhledáváme spíše stravu lehkou 
a takovou, která nás osvěží a zchladí, v zimě 
raději sáhneme po té, která nás zahřeje. Většinou 
volíme jídla hutná a horká. Někdy se stane, že 
nevědomky zvolíme potraviny, které náš organis-
mus spíše ochladí. Tím se ale zbytečně připravu-
jeme o potřebnou energii. jak si tedy v chladném 
období zajistit komfort?

Jezte termické potraviny. 
Budete se cítit fit
Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock
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sezónní tipy

Jídlo pro dobrou kondici i zahřátí
Jaké potraviny nás v chladném počasí 
zahřejí? Obecně platí, že v zimě při vaření 
používáme více tuku, déle pokrmy vaříme 
i zahušťujeme. Do jídelníčku je dobré zařadit 
mírně kyselé potraviny, které svými vlast-
nostmi brání ztrátě tepla. Šetřit nemusíme 
ani ostrým kořením, které nás ochrání 
nejen před chladem, ale i bakteriemi. Pálivé 
koření udělá svoji službu i tím, že nám 
zrychlí metabolismus, což může pomoci při 
hubnutí. Kromě těch ostřejších, jako je na-
příklad chilli, má obdobné účinky například 
i skořice, která navíc dokáže snížit hladinu 
krevního cukru. Vhodnými zimními pokrmy 
jsou bezkonkurenčně všechny polévky, 
dále dušené maso se zeleninou, rizoto, kaše 
či pečená zelenina. Pokud dáte přednost 
kvalitním obilninám, jako jsou například 
jáhly, rýže či pohanka, můžete se těšit nejen 
na to, že vám bude menší zima, ale i na příliv 
energie a lepší náladu.
Správnou volbou v zimních měsících jsou 
rovněž luštěniny, kvalitní maso nebo tofu. 
Dostanete-li chuť na něco sladkého, pak jsou 

skvělé dezerty s jablky či hruškami, případ-
ně ořechové. Chcete-li si zachovat v zimě 
kondici a vyhnout se váhovému přírůstku, 
je třeba i nadále jíst hodně zeleniny. Mezi 
druhy, které na náš organismus v zimě příz-
nivě působí, patří celer, květák, bílá ředkev, 
pórek. Určitě je dobré pravidelně do jídel 
zařazovat křen, cibuli a česnek, které mají 
také skvělý zahřívací účinek.

Tloustnout nemusíte
I když v zimě jíte jídla tučnější a hutnější, 
nemusíte nutně přibrat na váze. Podle 
odbornice na výživu PharmDr. Margit Sli-
mákové udržet zdravou hmotnost jde určitě 
také v zimě. „Úplně stačí, když se namísto 
pravidelného pobytu venku a jedení základ-
ních kvalitních potravin a jídel neusadíme 
na gauči před televizí s chipsy a sušenkami,“ 
radí M. Slimáková. A jak by měl vypadat ide-
ální zimní jídelníček, aby vás zahřál, zasytil 
a zároveň neohrozil naši váhu?
„Variant je spousta a je třeba vybírat podle 
vlastních chutí, potřeb a zvyklostí. Jako 
příklad mohu doporučit teplou snídani 

s vejci anebo kaši vařenou na sladko z obi-
lovin, ne pouze instantní prášek přelitý 
vodou. K obědu je dobrá zapečená zele-
nina, včetně kořenové, která může i plně 
nahradit naše typické zdroje sacharidů 
s kouskem masa, k večeři hustá krémová 
polévka, kterou můžete podávat s kvásko-
vým chlebem a máslem anebo třeba jídla 
jako rizota či česká krupota,“ prozrazuje 
jeden z mnoha tipů na správné zimní menu 
Margit Slimáková.

Co pít v zimě?
Samozřejmě i v zimě je třeba dodržovat 
správný pitný režim. Co je v tomto období 
důležité pro to, abychom si zbytečně neško-
dili a dodali tělu přesně to, co v chladných 
měsících potřebuje? Základním pravidlem 
je, že veškeré nápoje by měly mít alespoň 
tělesnou teplotu. Vhodné jsou bylinkové 
čaje, rooibos, zázvorový či lapacho čaj, které 
jsou zahřívací. Pokud sáhneme po alkoholu, 
je nejlepší volbou červené víno, které může 
být i svařené. 

Ovoce – kyselé jablko, rybíz, jahoda, 
brusinka, mandarinka, pomeranč, 
grep, angrešt, borůvky, hrozny, ananas, 
citron, kiwi, žlutý meloun, červený 
meloun, banán
Mléčné výrobky – tvaroh, čerstvý sýr, 
kefír, zakysané mléko, kysaná smetana
Zelenina – výhonky luštěnin a sóji, 
řeřicha, ředkvička, bílá ředkev, artyčoky, 
čekanka, hlávkový salát, rajčata, okurky
Maso, ryby, mořské plody – králík, ústři-
ce, sépie, kaviár, krab, rak, slávka jedlá
Nápoje – jablečná a hrušková šťáva, 
minerální voda, šampaňské, zelený čaj, 
ibiškový čaj, meduňkový a mátový čaj, 
bílé víno, pivo

poTrAViNy, kTeré BySTe 
V ZIMě MěLI OMEZIT 
NA miNimum

Zahřívací potraviny
•  teplé polévky
•		
koření	(zázvor,	chilli,	kari,	pepř,	skořice,	
badyán,	bazalka,	hřebíček,	fenykl,	kmín)•		
ryby	–	losos,	úhoř•		
maso	–	kuřecí,	skopové,	jehněčí,	
kachna,	husa•		vnitřnosti
•		sýry	–	plísňové,	kozí	a	ovčí
•		sušené	ovoce	
•		zelenina	–	česnek,	cibule,	pórek,	
pažitka,	křen,	chřest,	chilli	papričky
•		ostatní	zelenina	–	vařená,	a	to	v	páře	či	
lehce	osmahnutá	nebo	opečená

•		semena	–	mák,	vlašské	ořechy,	
slunečnicová	semínka
•		rýže,	jáhly,	pohanka,	sója
•		ovesná	kaše
•		celozrnné	potraviny
•		vejce
•		máslo	a	ostatní	tuky
•		sůl
•		kakao,	kakaové	produkty
•		alkohol
•		červené	a	rýžové	víno
•		káva
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téma měsíce

Kádě s rybami sice vyrostou v době před-
vánoční na každém rohu, ale samozřejmě 
si jejich prodej nemůže zřídit každý, existují 
pro něj jasně stanovená pravidla. Osoba, 
která chce provozovat sezónní prodej, musí 
místně příslušné veterinární správě oznámit 
čas a místo prodeje. Za předpokladu, že ne-

půjde jen o prodej živých ryb, ale ty budou 
na místě také zabíjeny, kuchány a porcová-
ny, musí prodejce vlastnit zdravotní průkaz 
a ryby zabíjet předepsaným způsobem. 
Ryba se nejprve omráčí tupým předmětem 
kousek nad očima a okamžitě poté se vykrví 
přetnutím žáber, případně míchy a cév těsně 
za hlavou. V žádném případě není dovoleno 
kapra zaživa odšupinovávat, vytlačovat mu 
jikry nebo mlíčí, ohrožovat mu oči či ho brát 
za skřele. Usmrcování musí probíhat výlučně 
na přání zákazníka, nikdy ne do zásoby, aby 
se vyloučil prodej leklých kusů. Ty jsou tzv. 
konfiskáty a je nutné je zlikvidovat přede-
psaným způsobem.

Kapr ve vaně trpí
Na šetrné zacházení a usmrcení dbejte i vy, 
pokud si od stánku odnesete živou rybu. Je 
dobré ji zabít a vykuchat co nejdříve, další 

porcování je vhodné odložit na později, 
těsně před kuchyňskou úpravou. Především 
je třeba si uvědomit, že kapr neslouží jako 
domácí mazlíček ani hračka pro děti. Trpí 
přesunem, pobytem v chlorované vodě, 
opakovanými změnami teploty i neodbor-
nou manipulací. Pokud se přeci jen pro 
nákup živé ryby rozhodneme, pořídíme si 
vhodnou tašku – pevnou, aby měl kapr dost 
místa a zároveň ji neprotrhnul. V tašce po-
necháme dostatek vzduchu a poté ji nahoře 
zavážeme. Pokud jsou teploty dostatečně 
nízké (do 10 °C), vydrží kapr takto uložený až 

tři hodiny, při teplotách vyšších maximálně 
hodinu. Vždy bychom se ale měli snažit zkrá-
tit tento čas na nezbytné minimum. Pokud 
by se vám stalo, že kapr cestou domů lekne, 
nic dramatického se neděje. V takovém 
případě ho co nejdříve vykuchejte a vyjměte 
vnitřnosti. Pokud by vám však kapr leknul 
například přes noc ve vaně a nevíte, jak 
dlouho v tomto stavu zůstal, rybu rozhodně 
nekonzumujte.
Jestli chcete v předvánoční době vyko-
nat dobrý skutek, zvolte si určitě jiný než 
vypustit kapra zpět na svobodu. Ryba na to 

máloco vystihuje vánoční atmosféru tak intenzivně jako 
obalovaný kapr s bramborovým salátem na slavnostně 
prostřeném štědrovečerním stole. Vánoční svátky jsou také často 
jedinou příležitostí, kdy se do ryby pustí i její zarytí odpůrci. Tím 
spíše se vyplatí vědět, jak by měl prodej kapra vypadat, na co si 
dát při nákupu pozor a čemu se při zacházení s ním vyhnout.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Ryba není hračka, 
patří na sváteční stůl

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

„Kapra je ideální nechat usmr-
tit přímo v místě prodeje“
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není připravena, po podzimním výlovu je 
sádkována, kdy se zbaví bahenního pachu 
a nechá se vylačnit, pak v této kondici 
v drtivé většině případů „na svobodě“ 
do několika dní uhyne. Naštěstí i díky 
osvětě veterinární správy těchto neukázně-
ných zákazníků i obchodníků, kteří se takto 
zbavují neprodaných kusů, ubývá.

Pravidelné kontroly
Minimum prohřešků kontroloři v posledních 
letech zaznamenávají také u samotných pro-
dejců. Kromě zacházení s rybami inspektoři 
prověřují rovněž doklady o nabytí ryb a před-
chozím sádkování. Mezi nejčastější porušení 
pravidel patří přeplňování kádí a nedostateč-
ný přívod vody, což má obojí za následek ne-
dostatek kyslíku a dušení ryb, a může proto 
být považováno za týrání. S těmito prodejci 
veterinární správa zahajuje správní řízení 
a může jim být udělena 
pokuta v řádech desetitisí-
ců korun.
Inspektoři sledují také 
platné povolení k prodeji, zda je na viditel-
ném místě umístěn ceník ryb i doplňkových 
služeb, jestli má prodejce úředně ověřenou 
váhu a zda ryby zákazníkům také správně 
účtuje. Na váze by neměla být namrzlá 
vrstva vody, která každé rybě přidá několik 
gramů. Samozřejmostí by mělo být dodržo-
vání hygienických pravidel, čistota pracovní-

ho prostředí a dostupnost pitné vody. Kádě 
by měly být umístěny co nejblíže kanalizaci, 
aby znečištěná voda netekla po ulici. Prodej-
ce si musí zajistit odpovídající vybavení, tedy 
především vhodné pracovní nástroje (dobře 
čistitelnou desku, nože, paličku na omračo-
vání ryb), ochranné pomůcky (zástěra, holín-
ky a rukavice) a nádobu na pevné odpady, 
tedy šupiny či vnitřnosti.

Jak kapra vybrat 
Ačkoli kontroloři na stánkový prodej ryb 
v předvánočním čase pravidelně dohlížejí, 
o čistotu prostředí a čerstvost nabízených 
ryb by se měl zajímat také každý zákazník. 
Vždy k nákupu volte řádně vedený a ozna-
čený stánek. V případě podezření, že zde 
dochází k týrání zvířat či jsou porušovány zá-
kladní hygienické normy, se můžete obrátit 
na místně příslušnou veterinární správu. 

A jak tedy poznat 
a vybrat toho pravého 
kapra, který bude v co 
nejlepší kondici? Ryba 

samozřejmě nesmí mít na první pohled 
žádná zranění, plavat na boku či dokonce 
břichem nahoru. Povrch těla musí být hezky 
lesklý, s pevnými šupinami, ploutve nepo-
škozené. Žábry jsou u zdravých kusů jasně 
růžové či červené, oči jasné, průhledné, 
vypouklé. Pokud na rybě pozorujeme matný 
povrch, hlen či dokonce plíseň, poškozené 
šupiny a potrhané ploutve, v žádném pří-
padě ji nekupujeme. To platí také, když má 
matné, zapadlé oči a její žábry jsou zašedlé 
či hnědé.
Zda zvolit lysce, či šupináče, záleží samo-
zřejmě na vašich preferencích. U lysce je sice 
méně práce se šupinami, ale rybu musíme 
důkladně očistit nebo ji rovnou stáhnout 
z kůže. U šupináče je třeba oškrábat šupiny, 
ale kůže je tenčí a není třeba ji odstraňovat. 

Za nejlepší jsou považovány kusy o váze 
kolem 2 kilogramů. Menší kapři mají příliš 
malé kosti, ryby nad 3 kg jsou zase příliš 
tučné a mohou být cítit bahnem. U men-
ších kusů ale hrozí, že ryba ještě nedosáhla 
pohlavní zralosti, a proto nebude mít jikry 
nebo mlíčí do polévky. „Zdravá ryba se musí 

lesknout“

Samozřejmě ne každý volí jako štědrove-
černí pokrm kapra, v řadě rodin připravu-
jí candáta, štiku, úhoře či některou z ryb 
mořských. Pro ty se můžete vypravit 
do specializovaných prodejen či většiny 
supermarketů. Ryby nemusíte kupovat 
celé, v nabídce jsou i opracované a file-
ty. Také zde spoléhejte hlavně na svo-
je smysly – ryba musí působit čerstvě, 
maso musí být pružné a pochopitelně 
nesmí zatuchle páchnout. Volně ležící 
kusy musejí být pokryty ledem, nesta-
čí, aby na ledu jen ležely. Pozor na ryby 
tzv. čerstvené (refreshované) – jde o kusy 
zmražené a opět rozmražené.
Pokud byste z jakéhokoli důvodu upřed-
nostnili rybu mraženou, sledujte způsob 
zamražení. Nejkvalitnější je maso ryb, 
které byly zamrazeny a zpracovány pří-
mo na moři (seafrozen) – díky šokové-
mu ochlazení v mase nevznikají žádné 
krystalky, které by svalovinu narušovaly. 
U kusů zpracovaných a zmražených až 
na pevnině (landfrozen) může dochá-
zet ke změnám v mase. Nejméně vhod-
ným způsobem je tzv. dvojité zamražení 
(doublefrozen), kdy dochází k zamrazení 
přímo na moři, ale ryby jsou na pevnině 
rozmrazeny, zpracovány a znovu zamra-
ženy. V těchto případech je také vhodné 
sledovat rozdíl mezi brutto a netto hmot-
ností – při značeném rozdílu je jasné, že 
výrobek obsahuje velké množství vody.

Nákup JINÝCH 
DRUHŮ

Při přípravě 
tohoto článku 
byly použity 
výstupy pracovní skupiny  
pro maso
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Vánoce jsou tady. Ale my se letos už nebude-
me stresovat, protože víme, že vůbec nejde 
o nablýskaný byt, ale o rodinnou pohodu. 
A tak si je letos uděláme hezké, klidné, lás-
kyplné… A taky trošku zdravější. Netvrdíme 
dietnější – anebo ano, ale jen tak, aby o tom 
věděla jen paní domu a ostatní členové 
rodiny to nepoznali.

Uklízejte přiměřeně, a ne sama
Víme, že něco zkrátka nevydýcháme, 
základní úklid se nedá vynechat. Ale 
nepřehánějte to, spíš zkuste vyjednávat 
s ostatními členy rodiny: Ty umyješ okna 
a já zapomenu, že každý den lovíš z kra-
bice vanilkové rohlíčky. Milé děti, každý 
si po sobě uklidí svůj pokoj, jinak Ježíšek 
nepřijde… Nebo nějak podobně, vždyť 

víte, co na vaše miláčky platí. A vy sama 
rozhodněte, nad kterými šmouhami máv-
nete rukou. Fakt nejde o život. (Měla jsem 
kdysi dávno kolegyni, která ještě před 
oblékáním večerní toalety pro štědrove-
černí večeři rychle povlékla postele. K jídlu 
dosedala zničená a upocená, ale použité 
cejchy by jí zkazily Vánoce, takže se s tím 
nedalo nic jiného udělat.)
Pokud nepřemůžete rodinné zvyky a geny 
v tom smyslu, že před Vánoci musí být nutně 
proveden Velký úklid, objednejte si včas 
agenturu. Ale opravdu včas, protože dnes je 
to už běžné a možná se na vás nedostane. 
Pokud ano, těsně před příchodem Ježíška 
můžete jen utřít prach, lehce přeluxo-
vat, otřít pracovní plochy, varnou desku, 
troubu…

A zabalit dárky. Ti prozíravější z nás tak činí 
průběžně, jiní to všechno nechávají na po-
slední chvíli a slibují si, že příště to udělají 
jinak a lépe.

Vtipné dárky nestojí moc
A vůbec – vzpomínali jste někdy na Vánoce, 
kdy jste měli vygruntováno tak, že jste se 
báli položit lžičku mimo talířek? Anebo spíš 
na to, jak bylo veselo tehdy, když se vám 
podařil opravdu vtipný dárek? Jak se všichni 
smáli? Moje maminka se už na mne, bohu-
žel, dívá jen z obláčku a já ráda vzpomínám 
na následující: prakticky každé Vánoce se 
v určitou chvíli po rozbalení dárků zadívala 
do prázdna a po chvíli se zvoláním „ježíš-
marjá…“ začala štrachat ve skříni, v prádle 
a v různých úkrytech zapomenutý dárek. 

Tak už jsou tu zase. kolik druhů 
napečeme? Stihneme umýt všechna 
okna, vymyslet a nakoupit ty pravé dárky 
a hlavně – přichystat všechny vánoční 
dobroty, aby se stoly prohýbaly?

Připravila Jana Hrabáková, foto shutterstock

Vánoce v pohodě? 
Žádný problém…
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Obvykle se objevil ještě tentýž večer a bylo 
to vždycky hezké překvapení nakonec – 
jednou jsme takhle našli zabalený prstýnek 
v papírovém minisáčku v kamnech.

12 druhů – proč? Raději ovoce
Bez již citovaných vanilkových rohlíčků, 
možná ještě ořechových pracen, pracných 
išlských dortíčků nebo jiných rodinných 
a oblíbených receptů by se svátky asi neo-
bešly, ale proč dělat dvanáct druhů? Vždyť 
víme, že nám a především dětem všechna 
vánoční cukrátka chutnají nejvíc před 
Vánoci (někdy tak, 
že musíme péct 
znovu), a když 
je ráno 24. pro-
since vyskládáme na parádní misku, už je 
prakticky nikdo nejí. A zbytky v krabicích 
leckde přežívají až do února, my je ujídáme, 
protože je to škoda vyhodit, a zbytečně si 
tak ještě víc devastujeme tajli.
A přiznejme si také, že si malí i velcí strávníci 
po všech těch dobrotách obvykle raději 
dají misku vychlazeného ovocného salátu 
s oříšky; pokrájené pomeranče, mandarinky, 
banány a jablíčka jsou zdravou a dobrou 
svačinou nebo dezertem.

Nejen kostička v krku aneb  
kdo musí být opatrný
Vánoce jsou jednou za rok, říkáme si, ale 
mnozí z nás musejí i o svátcích respektovat 
různá dietní omezení. Možná polovina z nás 
má zvýšenou hladinu cholesterolu, vysoký 
tlak, je mezi námi mnoho diabetiků a obéz-
ních. Velmi opatrní by měli být nemocní se 
žlučníkem a slinivkou.
Pokud máte v rodině diabetika, můžete pro 
něj upéci pečivo z celozrnné mouky, která 
obsahuje řadu vitaminů a stopových prvků, 
z ovesných vloček či ořechů.
Pacienti s vysokým krevním tlakem by měli 
pamatovat na výrazné omezení soli, střídmé 
používání živočišných tuků (pozor na máslo 
v cukrovinkách!) a na dostatek zeleniny 

a ovoce. I pro ně se lépe hodí kapr pečený 
v troubě.
Při vysoké hladině cholesterolu v krvi je nejri-
zikovější nadměrný přísun živočišných tuků. 
Vhodně připravené ryby, olivový olej a zeleni-
na jsou v těchto případech ideálním pokrmem.
Nemocní se žlučníkem (ale i ti, kteří to 
s hodováním přeženou) dobře znají pocity 
plnosti v břiše spojené s nadýmáním, tlak pod 
pravým žebrem nebo až bolest vystřelující pod 
lopatku, někdy nevolnosti a zvracení. Abyste 
se o Vánocích vyhnuli problémům, dodržujte 
svou osvědčenou dietu a vyvarujte se riziko-

vých jídel. Dávejte 
si velký pozor 
na přepálený tuk, 
tedy na co nejkrat-

ší dobu tepelného zpracování pokrmů.
Při nemocné slinivce se špatně vstřebávají 
živiny. Někdy je vhodná přísná dieta a ne-
zbytná i naprostá abstinence. Nemocní by 
si měli především o Vánocích, které svádějí 
k dietní chybě, dávat velký pozor. 
I nadváha nebo dokonce obezita je v pod-
statě nemoc, která s sebou nese rychlý vznik 
následných zdravotních potíží. Při přípravě 
vánočních laskomin se obvykle nevyhneme 
ochutnávání, oďobávání, a to je pro linii 
špatně. Pokuste se eliminovat koštování 
na nejmenší možnou míru, nezapomínejte 
na denní pohybovou aktivitu, procházky, 
zajděte si do fitka nebo zacvičit. A vyberte 
si i o svátcích nějaký dietnější pokrm nebo 
aspoň zdravější variantu vánočního menu.

I malé ozdravění jídelníčku 
má velký efekt
Pokud nemáme zdravotní problémy, nemu-
síme si složení svátečních jídel příliš pečlivě 
hlídat. Tradice je tradice, ale nad skladbou 
vánočního jídelníčku by se mohla a měla 
zamyslet většina z nás.
Výjimečně trochu čísel: vánoční klasika – 
smažený kapr s bramborovým salátem, 
obnáší asi 5000 kJ, připočteme-li rybí po-
lévku a na závěr „sladkou tečku“ v podobě 

plátku vánočky nebo pár kousků cukroví, 
jsme už téměř na 8000 kJ.
Sice si už mnozí z nás připravují ke štědrove-
černí večeři pstruha, lososa nebo jiný druh 
ryb, třeba jen se zeleninovým salátem, ale 
pokud milujeme českou klasiku, můžeme 
přichystat její lehčí a zdravější variantu.

Denní režim se neobejde bez pohybo-
vé aktivity
I o Vánocích si jídlo rozdělte do 5 denních 
dávek a třeba vánoční cukroví s kávou berte 
(výjimečně) jako svačinu. Dodržujte také 
pitný režim, vypijte 2 až 3 litry neslazených 
tekutin. Hned po Vánocích si zařaďte do jí-
delníčku luštěniny, více zeleniny a celozrn-
ného pečiva.
Vychutnejte si vánoční pohodu bez stresu, 
ale nezapomínejte každý den na svižnou 
procházku, a pokud se nám letos poštěstí 
Vánoce na sněhu, vyrazte na běžky, na sáňky 
anebo místo třídenního maratonu televiz-
ních pohádek běžte stavět sněhuláka. Nebo 
raději dva. 

„Nepečte cukroví na kila – stačí 
symbolicky provonět dům“

Polévka
Nejen rybí, ale i jinou, třeba hrachovou, 
polévku nezahustíme jíškou, ale proliso-
vanou uvařenou zeleninou nebo bram-
borami. Do rybí polévky nemusíme jíšku 
vůbec dávat. Tímto způsobem si může-
me ubrat až 300 kJ.

Kapr
Na štědrovečerní stůl u většiny z nás tra-
dičně patří kapr. Musí být smažený v tro-
jobalu? Nemusí. Výborně chutná třeba 
s čerstvým křenem (předtím lehce po-
dušený na menším množství rostlinného 
tuku) nebo pečený v alobalu s bylinka-
mi. Při přípravě ryby v alobalu se může 
množství energie a tuku snížit o polovi-
nu.Pokud však nedáte jinak, připravujte 
jej na dostatečně rozehřátém, ale nepře-
páleném tuku a po usmažení odstraňte 
přebytečný tuk ubrouskem.

Bramborový salát
Klasický bramborový salát (brambo-
ry, cibule, hrášek, mrkev, okurka, vejce 
natvrdo a uzenina) s majonézou odlehčí-
me vynecháním vajíček a uzeniny, menší 
množství majonézy můžeme doplnit ky-
sanou smetanou nebo bílým jogurtem, 
anebo majonézu vynecháme a salát 
spojíme směsí citronové šťávy a hořčice 
s trochou panenského olivového oleje. 
Do salátu se výborně hodí i pokrájené 
jablíčko. Lehčí varianta je o mnoho di-
etnější, ušetříte cca 1750 kilojoulů. Z pů-
vodních 2600 kJ v jedné porci se dosta-
nete na cca 850 kJ.

jAk NA ODLEHČENÉ 
VáNoČNí MENU
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Test čokolád: 
      Pozor 
   na cenové finty
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, Eva Slavíková

pulty se pod vánočním sortimentem začínají solidně prohýbat. jednou z položek, která se 
kupuje snad v každé rodině, jsou adventní kalendáře a čokoládové figurky. Schovávají se 
pod všemi těmi obrázky rozjařených sobů, vánočních stromků a šibalsky mrkajících Santa 
clausů skutečně kvalitní čokolády, nebo opojeni vánoční euforií kupujeme jen hromadu 
ztužených tuků v hezkém pozlátku? Testovali jsme pro vás desítku 
kalendářů a k tomu šestici figurek s motivem „Santy“. 
Zkoumali jsme především kvalitu mléčné čokolády, 
kterou výrobci slibovali na obalu, i celkovou 
chutnost produktů.

Trh je čokoládami v líbivých obalech nasyce-
ný až až. Samozřejmě stále převažuje spous-
ta větších dutých figurek, které rozbalíte 
a uvnitř máte jakýsi skelet, který vzdáleně 
připomíná obrázek na staniolu. Zazname-
nali jsme ale, že se hodně rozšířil sortiment 
také o menší čokolády, které jsou zabalené 

separovaně a ukryté do plastové dózičky, 
nebo vyhotovené „na klacku“ na způsob 
lízátek. Mezi megalomanskými baleními je 
můžete hravě přehlédnout, popřípadě se 
nechat odradit vysokou pořizovací cenou. 
Nás ale zajímalo, jestli se náhodou v malém 
těle neukrývá velký duch, a proto jsme se 

na tyto menší produkty zaměřili.
Na úsporných baleních nás zaujalo také to, 
že můžete zvláště u dětí dobře dávkovat 
množství bez zbytečných komplikací. Každá 
maminka ví, že zkusit vzít dítěti velkého 
„Santu“ v půlce, nebo mu jen odlomit kus 
hlavy, se ne vždy setká s úspěchem.

Za hodně peněz celkem dost muziky
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Řešit, nebo neřešit cukr?
Samozřejmě si neděláme iluze, že někdo 
v období Vánoc řeší doporučené denní 
dávky cukru, i tak je ale na místě se alespoň 
trochu mírnit. Přeci jen tělo na tak velkou 
sladkou nálož není zvyklé a nezřídka se 
stává, že se zvýšené množství čokolády 
projeví ve formě zažívacích potíží, od pálení 

žáhy přes nevolnost až po sní-
ženou schopnost trávení.

Na druhou stranu 
odborníci s nad-

sázkou říkají, 
že čokoláda se 
má při výrobě 

cukrem jen trochu 
„posolit“. Jak 

se ukázalo, toto 
pravidlo výrobci 
moc nectí. U většiny 
čokolád se obsah 
cukru pohybuje mezi 

50 až 60 gramy 
na 100 gramů 

produktu. 
Připouštíme, že 
dětem nedělá 
problém jíst 
samotné kos-
tičky cukru 
a orientovat 

se podle 
jednoduché-

ho hesla „co je 
sladké, to je dobré“. 

Dospělá část popu-
lace by ale pravdě-

podobně ocenila nižší 

sladkost, kde by trochu 
více vynikla chuť samot-
né čokolády. Například 
u figurky od renomova-
né čokoládové značky 

Figaro jsme zazna-
menali, že se přes 

cukr čokoládová chuť 
úplně ztrácí. Dobře vyvážené nám naopak 
přišly vítězné čokoládky Choco Christmas, 
které sice patří k těm sladším, i když para-
doxně mají nejméně sacharidů (49 gramů), 
ale podíl kvalitní a chuťově výrazné kakaové 
složky nezapřou.

Podle čeho vybírat
Pro výběr figurek platí stejná pravidla jako 
u jakékoli jiné mléčné čokolády. V první řadě 
se při výběru zaměřte na složení. To, co je 
na prvním místě, vždy udává, co je v potra-
vině nejvíce zastoupeno. Ty nejkvalitnější 

čokolády mají mít správně jako první položku 
ve složení deklarovaný obsah kakaové sušiny 
nebo kakaové hmoty. Obsah celkové kakaové 
sušiny by měl být vyjádřený v procentech, 
neboť právě tento podíl určuje kvalitu 
čokolády (vyhláška číslo 76/2003 Sb. udává 
minimální podíl 25 % u mléčné čokolády). 
Pokud procentuální zastoupení nenajdete, 
popřípadě je kakaová složka až za dalšími 
čtyřmi údaji, je velmi pravděpodobné, že vý-
robce si pomohl při výrobě náhražkami, které 
do kvalitní čokolády úplně nepatří.
Na nekvalitních „čokoládách“ také často 
najdete označení typu kakaová pochoutka 

nebo čokoládová 
pochoutka. To je pak 
jasný důkaz toho, 
že kakaová sušina 

je zde hluboce pod stanoveným limitem 
a výrobek ze zákona nemůže používat ozna-
čení mléčná čokoláda. Posledním laickým 
kritériem je samozřejmě cena. A jak už bylo 
psáno výše, u jakékoli čokolády platí přímá 
úměra kvality a ceny už jen z toho důvodu, 
že čokoládové boby jsou poměrně drahá 
záležitost (za kilo nepražených kakaových 
bobů zaplatíte okolo 750 korun).
Výběr produktů, které najdete v hodnotí-
cích tabulkách, procentem kakaové sušiny 
obstál. Průměrně se pohyboval okolo 30 %, 
což je obsah srovnatelný s dobrou tabulko-
vou mléčnou čokoládou.

Pravda o rostlinných tucích
Mléčné čokolády mají mít nejméně 25 % 
celkového tuku, který je součtem tučnos-
ti kakaového másla s tukem mléčným. 
Do čokolád (většinou těch s náplní) se 
někdy přidávají i tuky rostlinné pro získání 

lepších vlastností tání i vylepšení struk-
tury. Musejí se ale použít striktně jen ty, 
kterým vyhláška uděluje výjimku. Ta je 
uložena například často využívanému pal-
movému tuku nebo Shea. Čokolády, které 
byly zařazeny v našem testu, obsahovaly 
jen povolené rostlinné tuky a byly řádně 
zaznamenány ve složení. Pokud byste 

Kvalitní čokoládu určuje mimo 
chuťových vlastností i její znatelná 
vůně. Tou jsme také při testování začali. 
Pravá čokoláda voní opravdu pronikavě. 
Z náhražek vůni ucítíte jen, pokud jsou 
použité vhodné aromatické přídatné 
látky. Většina vzorků voněla celkem 
dobře a nezaznamenali jsme mezi 
nimi nějaké velké rozdíly. U některých 
čokolád bylo znatelné například aroma 
vanilky nebo ořechů, což bylo dáno též 
vylepšením čokoládové hmoty a řádně 
zapsáno ve složení.
Vedle vůně jsme si všímali i toho, jak 
kousky čokolády praskají. Pokud totiž 
zlomíte kostičku dobré čokolády, 
příjemně „lupne“. Je to dáno strukturou 
kakaové sušiny a tuku. Kousky, které 
se dají rozlomit obtížně a táhle, jako 
když ohýbáte pendrek, poukazují 
na šetřivost výrobce na kvalitních 
ingrediencích. Po pravdě řečeno, 
čokoláda příjemně praskla v minimu 
případů. Při testování nás také zarazilo, 
že zdaleka ne každá čokoláda tála podle 
představ. Pravá čokoláda má tendence 
se začít rozpouštět při styku s teplotou 
lidského těla téměř okamžitě. Zpravidla 
u levnějších vzorků se začalo dít něco 
až po několika vteřinách. Potvrdilo se, 
že tyto vzorky se pak o poznání hůř 
rozpouštěly i v ústech.

TeST VŮNě A TáNÍ

„Obsah kakaové sušiny musí 
být minimálně 25 %“
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však na jiných čokoládách objevili kokoso-
vý nebo palmojádrový tuk a zároveň ozna-
čení mléčná čokoláda, obraťte se na Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekci. 
Může se s velkou pravděpodobností jednat 
o protizákonné jednání výrobce a tyto 
výrobky by se pak z trhu měly následně 
stáhnout.

Gramáž mluví za vše
Nenechte se zlákat cenou ani šibalskými 
úsměvy velkých Santa Clausů, kde se snaha 
výrobce o použití klasického psychologické-
ho taháku nezapře. Nezapomínejte, že velká 
figurka = dutá figurka. Hodně z nich má jen 
okolo 60 gramů a čokoláda si s tou dobrou 
příliš netyká.

Naopak v malém balení se může ukrývat 
až dvojnásobek gramáže duté figurky. Ty, 
které jsme zařadili do našeho testu, měly 
minimálně o polovinu více čokolády (vážily 
od 85 gramů do 150 gramů). Sice to zdánlivě 
vypadá, že si za hodně peněz kupujete málo 
muziky, ale opak je pravdou. Navíc, tahle 
muzika o poznání lépe hraje.   

Název  Choco Christmas 

Výrobce  Cgr. storz Gmbh & Co, 
Německo

Zakoupeno kaufland 
Cena za balení 64,90 kč/125 g
Cena za 100 g 51,90 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, sušené 
plnotučné mléko, kakaová hmota, emulgátor: 
sojový lecithin, extrakt z bourbon vanilky. 
obsah kakaové sušiny nejméně 33 %.  
Výživové hodnoty na 100 g: 
541 kcal, 34 g tuků, 49 g sacharidů, 
8,7 g bílkoviny, 0,25 g soli

Název  Riegelein figurky 
z mléčné čokolády

Výrobce  hans Riegelein & sohn, 
Německo

Zakoupeno kaufland
Cena za balení 39,90 kč/125 g
Cena za 100 g 31,90 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, sušené 
plnotučné mléko, kakaová hmota, sušená 
syrovátka, emulgátor: sojový lecithin, vanilkový 
extrakt. obsah kakaové sušiny nejméně 30 %. 
Výživové hodnoty na 100 g: 
536 kcal, 30 g tuků, 59 g sacharidů, 
5,5 g bílkovin, 0,25 g soli

Název  Orion mikuláš 

Výrobce  Nestlé, ČR 
Zakoupeno Billa 
Cena za balení 54,90 kč/90 g
Cena za 100 g 61 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, sušené 
plnotučné mléko, kakaová hmota, rostlinné 
tuky (palmový, shea), mléčný tuk, sušená 
syrovátka, laktóza, emulgátory, vanilkový 
extrakt. obsah kakaové sušiny nejméně 25 %. 
Výživové hodnoty na 100 g: 
540 kcal, 31,1 g tuků, 58,8 g sacharidů, 
5,4 g bílkoviny, 0,13 g soli

Čokoláda okamžitě taje v prstech, příjemně se 
rozplývá na jazyku. Chuť vanilky je zde celkem 
znatelná, ale není rušivá. spolu s cukrem tvoří 
vyváženou souhru. I zde se nám líbí balení. 

Čokoláda při lomu slyšitelně praskne, je velmi 
dobrá a není ani tolik sladká. Při přepočtu ceny 
na gramy koupíte kvalitní čokoládu, hezky bale-
nou, za poměrně malé peníze.  

hned na začátek nás zaujalo uvedení na obalu, 
že čokoláda obsahuje i rostlinné tuky. Údaj je vy-
tučněný. Výrobce se nasnaží nic skrývat. Z chuti 
rostlinné tuky nejsou cítit. Chuť je průměrná.

1. 2. 3.
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Název  Dutá figurka z mléčné 
čokolády

Výrobce  I.D.C., holding, 
Sr

Zakoupeno Billa
Cena za balení 39, 90 kč/85 g
Cena za 100 g 46,90 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, 
kakaová hmota, sušené plnotučné mléko, 
emulgátory (E442, E476), přírodní vanilkové 
aroma. obsah kakaové sušiny nejméně 25 %.
Výživové hodnoty na 100 g: 
581 kcal, 39 g tuků, 50 g sacharidů, 6 g bílkoviny, 
0,2 g soli

Název  Vollmilch Schokolade am 
Stiel

Výrobce  Eickmeyer & Gehring, 
Německo

Zakoupeno kaufland
Cena za balení 39, 90 kč/150 g
Cena za 100 g 26,60 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, sušené 
plnotučné mléko, kakaová hmota, sladká 
sušená syrovátka, laktóza, sojový lecithin. 
obsah kakaové sušiny nejméně 30 %
Výživové hodnoty na 100 g: 
536 kcal, 30 g tuků, 58 g sacharidů, 
6,8 g bílkoviny, 0,38 g soli

Název  Schoko Lolly 

Výrobce  heinerle spiel, 
Německo

Zakoupeno Albert
Cena za balení 44,90 kč/90 g
Cena za 100 g 49,90 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, sušené 
plnotučné mléko, kakaová hmota, sladká 
sušená syrovátka, sojový lecithin, vanilkový 
extrakt. obsah kakaa 30 %.
Výživové hodnoty na 100 g: 
535 kcal, 30 g tuků, 58,9 g sacharidů, 
6,4 g bílkovin, 0,25 g soli

Čokoláda je křehká, z lomu tušíme kvalitní ingre-
dience, v prstech taje, v ústech se velmi příjemně 
rozpouští. Z vůně cítíme více cukr než čokoládu, 
což se posléze projeví i v chuti.

Voní i chutná čokoládově, na kořeni jazyka vás 
pak překvapí kyselo-slaná příchuť, netušíme ze 
složení, čím by mohla být dána. opět superprak-
tické balení pro větší děti.

Čokoláda taje trochu hůře v prstech i ústech než 
ostatní. Je sice dost sladká, ale vadí nám divná 
pachuť. Nicméně pro děti praktické balení na špej-
li má výhody, kterým dáváme palec nahoru.

4. 5. 6.

V druhé části testu se pod drobnohledem 
ocitlo 10 adventních kalendářů. Opět jsme 
se zaměřili na ty s mléčnou čokoládou, takže 
pro jejich kvalitativní ukazatele platí to 
samé, co popisujeme u figurek. I ony mohou 
obsahovat jen povolené rostlinné tuky 
a obsah kakaové sušiny musí dosahovat 
minimálně 25 %. Oproti figurkám, kde jsme 

se vyhnuli náplním, jsme pro změnu zařadili 
i kalendáře plněné. Tvoří totiž podstatnou 
část nabídky na trhu. Jak se ukázalo, příjem-
ně překvapily i chutí.

Mílový krok kupředu
I adventní kalendáře se posunuly dál. 
Dokonce už najdeme kategorie pro kluky 

a holky a kromě vyobrazení vánočních 
motivů výrobci sázejí i na oblíbené dětské 
hrdiny, jako jsou kočička Hello Kitty, 
kultovní Krtek nebo Angry Birds. Líbivost 
přirozeně hraje jednu z nejdůležitějších rolí. 
Dětský sortiment ostatně vydělává zejména 
na dobrém vizuálu.
S potěšením musíme uznat, že spousta 
adventních kalendářů už má daleko lépe 
vypracovaná plastová okénka ukrývající se 
pod kartonem. Většinou je každá čokoládka 
ve svém „chlívečku“, a tak už se nestává, že 
si kalendář pověsíte, všechny čokolády se 
sesunou dolů a vy pak otevíráte 24 dní jen 
prázdná okénka, nebo že musíte z kalendáře 
čokoládu páčit šroubovákem. Příjemným 
zjištěním pak bylo, že čokolády v kalendá-
řích si drží i svůj tvar a rytinu. Opět velké 
zlepšení oproti dobám minulým.

Výrobci nás neklamou
I u kalendářů jsme byli příjemně překvapeni 
zjištěním, že se v nich skutečně ukrývá ne-
falšovaná mléčná čokoláda. Normované pa-
rametry (alespoň podle deklarace na obale) 
totiž splnily všechny výrobky.  Rozdíly jsou 
tak hlavně v chuti a především v ceně.

obrázek na adventním kalendáři není rozhodující
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Když se podíváte, kdo obsadil vítězná 
místa adventních kalendářů, zjistíte, že se 
jedná o výrobky spíše s vyšší cenou. Nejvíce 
nám chutnaly ty plněné a od osvědčených 
značek, které prostě čokoládu umějí, a to 
Lindt a Milka. Dostanete 24 velkých a dobře 
plněných čokolád, ale počítejte, že za ně za-
platíte částku blížící se 200 korunám. Velké 
a příjemné překvapení bylo, že hned třetí 
post obsadil kalendář Figaro za 25 korun. 
Ovšem i tady hleďte na gramy. V  kalen-
dáři Milka si kupujete gramáž Figara hned 
čtyřikrát.
Jestli zvolíte vyšší, nebo nižší cenovou 
hladinu, necháme na vás. Slušný výběr je 
v obou relacích. Nenechte se ale utáhnout 
na vařené nudli. Takový kalendář s Krtkem 
od little mole nedoporučujeme, ani pokud 
dítko roztomilého hrdinu nadevše miluje. 
Má opravdu silnou pachuť. Stejné varování 
platí pro kalendář pro dospělé. Na první 
pohled je to sice dobrý pokus, jak zaujmout, 
ale cena s kvalitou příliš nekoresponduje. 
Navíc se na českém trhu ze zákona nesmějí 
objevovat produkty bez složení uvedeném 
v českém jazyce. Tento produkt by se tedy 
na pultech vůbec neměl objevit. 

Název  Lindt Advent Calendar

Výrobce  lindt Advent Calendar
Zakoupeno Tesco 
Cena za balení 199,90 kč/128 g
Cena za 100 g 156,20 kč
Složení: mléčná čokoláda: obsah 
kakaové sušiny nejméně 30 %, cukr, kakaové 
máslo, sušené plnotučné mléko, kakaová 
hmota, rostlinné tuky, laktóza, mléčný tuk, 
lískové ořechy, emulgátor: sojový lecithin, 
extrakt z ječného sladu, aromata 
Výživové hodnoty na 100 g: 
580 kcal, 38 g tuků, 52 g sacharidů, 
6,6 g bílkovin, 0,17 g soli

Název  Angry Birds

Výrobce  Chocoland, ČR
Zakoupeno Albert
Cena za balení 31,90 kč/75 g
Cena za 100 g 42,50 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, 
kakaová hmota, sušené odstředěné mléko, 
mléčný tuk, sušená syrovátka, emulgátory 
sójové lecithiny, E 476, aroma. obsah kakaové 
šušiny minimálně 30 %, mléčné sušiny 
minimálně 15 %
Výživové hodnoty na 100 g: 
543 kcal, 32 g tuků, 56 g sacharidů, 
5,6 g bílkovin, 0,15 g soli

Název  Milka

Výrobce  Mondeléz, CZ
Zakoupeno Albert
Cena za balení 189 kč/200 g
Cena za 100 g 94,50 kč
Složení: cukr, palmový tuk, kakaové 
máslo, sušené odtučněné mléko, sušená 
syrovátka, kaková hmota, mléčný tuk, 
sušená smetana, emulgátor (sojový lecithin), 
lískooříšková pasta, aromata. obsah kakaové 
sušiny nejméně 30 %
Výživové hodnoty na 100 g: 
562 kcal, 35 g tuků, 53 g sacharidů, 
5,5 g bílkovin, 0,33 g soli

Název  Neuveden

Výrobce  Müller & Müller,  Německo
Zakoupeno Billa
Cena za balení 24,90 kč/75 g
Cena za 100 g 33,20 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, sušené 
plnotučné mléko, kakaová hmota, sladká 
sušená syrovátka, emulgátory (sojový lecithin, 
E 476), přírodní aroma. obsah kakaové sušiny 
nejméně 30 % 

Výživové hodnoty na 100 g: 
543 kcal, 30 g tuků, 62 g sacharidů, 6 g bílkovin, 
0,07 g soli

Velmi dobré kousky plněných kuliček. sousto 
je akorát do pusy. Jsou zde hodně cítit ořechy. 
Čokoláda okamžitě taje na jazyku, velmi dobře 
voní, kvalitní ingredience výrobce nezapře. 

Čokoláda taje v prstech, hezky čokoládově voní, 
příjemně se rozplývá, má oříškovou chuť. lom je 
lepší než u krtkova adventního kalendáře. Chutí 
vás neurazí, ale ani nenadchne.

Uvnitř balení vás překvapí opravdu velké kousky 
čokolády s lahodnou chutí, které tají v mžiku oka 
na jazyku. kdo má rád portfolio Milka a nevadí 
mu typická vyšší sladkost, nebude zklamaný.

Čokoláda v prstech skoro netaje. spíše ji musíte 
uloupnout než zlomit. Na jazyku se rozpouští 
až po delší době převalování v ústech. Ničím 
nevyniká, ale ani neuráží. Například u Figaro ale 
za stejnou cenu dostanete daleko lepší chuť.

1.

6.

2.

7.

Pokud chcete mít pocit, že dětem 
dáte opravdu každý den skutečnou 
kvalitu, můžete si  kalendář i vyrobit. 
Způsobů, jak to udělat je spousta. Nás 
zaujalo 24 malých sáčků, které navěsíte 
na hřebíčky na zeď nebo navážete 
na zábradlí u schodičtě. Každý pytlík 
přitom označíte příslušným dnem 
a naplníte jej zdravějšími variantami, 
jako je sušené ovoce, kvalitní hořká 
čokoláda či kousky vlastnoručně 
napečeného cukroví.

udělejTe Si VLASTNÍ 
KALENDáŘ
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naše testy

Název  Figaro

Výrobce  I.D.C holding, ČR 
Zakoupeno Billa 
Cena za balení 24,90 kč/50 g
Cena za 100 g 49,80 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, 
kakaová hmota, sušené odstředěné mléko, 
mléčný tuk, sušená syrovátka, emulgátory 
sójové lecithiny, E 476, aroma. obsah kakaové 
sušiny minimálně 30 %, mléčné sušiny 
minimálně 15 %
Výživové hodnoty na 100 g: 
543 kcal, 32 g tuků, 57 g sacharidů, 6 g bílkovin, 
0,2 g soli

Název  Sexy Xmas

Výrobce  Müller & Müller,  Německo
Zakoupeno kaufland
Cena za balení 59,90 kč/75 g
Cena za 100 g 79,90 kč
Složení: mléčná čokoláda (30 % 
kakao), cukr, kakaové máslo, sušené plnotučné 
mléko, sladká sušená syrovátka, emulgátor 
(sojový lecithin, E476), přírodní aroma 
 

Výživové hodnoty na 100 g: 
540 kcal, 30 g tuků, 62 g sacharidů, 6 g bílkovin, 
0,07 g soli

Název  Orion Adventní kalendář

Výrobce  Nestlé, ČR
Zakoupeno Albert
Cena za balení 109,90 kč/189 g
Cena za 100 g 58,10 kč
Složení: cukr, sušené plnotučné 
mléko, rostlinné tuky, kakaové máslo, kakaová 
hmota, sušená syrovátka, rýžové křupinky, 
mléčný tuk, laktóza, emulgátor (slunečnicový 
lecitin), vanilkový extrakt. obsah kakaové 
sušiny v mléčné čokoládě nejméně 25 %  
Výživové hodnoty na 100 g: 
559 kcal, 34,2 g tuků, 56 g sacharidů,  
6 g bílkovin, 0,17 g soli

Název  Carla

Výrobce  Carla, ČR
Zakoupeno Billa
Cena za balení 21,90 kč/50 g
Cena za 100 g 43,80 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, 
kakaová hmota, sušené mléko odstředěné, 
sušená syrovátka, mléčný tuk, emulgátory 
(sojový lecithin, polyglycerin polyricin oleát). 
obsah kakaové sušiny nejméně 33 %  

Výživové hodnoty na 100 g: 
nejsou uvedeny 

Název  Kinder Mini Mix adventní 
kalendář

Výrobce  Ferrero, ČR
Zakoupeno Billa 
Cena za balení 179,90 kč/152 g
Cena za 100 g 118,30 kč
Složení: 39 % mléčná čokoláda (cukr, 
plnotučné mléko, kakaové máslo, kakaová 
hmota, emulgátory: lecithin, vanilín). obsah 
kakaových složek 14,5 % 

Výživové hodnoty na 100 g: 
566 kcal, 35 g tuků, 53,5 g sacharidů,  
8,7 g bílkovin, 0,313 g soli

Název  little mole

Výrobce  Yumi, ČR
Zakoupeno kaufland
Cena za balení 32,90 kč/ 50 g
Cena za 100 g 65,80 kč
Složení: cukr, kakaové máslo, 
kakaová hmota, sušené odstředěné mléko, 
mléčný tuk, sušená syrovátka, emulgátory 
sójové lecithiny, E 476, aroma. obsah kakaové 
sušiny minimálně 30 %, mléčné sušiny 
minimálně 15 % 
Výživové hodnoty na 100 g: 
543 kcal, 32 g tuků, 56 g sacharidů, 
5,6 g bílkovin, 0,15 g soli

Čokoláda taje velmi rychle, dobře se láme. Pozi-
tivně zde hodnotíme optimální sladkost, na ko-
řeni jazyka pak cítíme příjemný ocas, který však 
nedokážeme přirovnat k žádné známé příchuti. 

Už z obrázku je patrné, že kalendář je určen pro 
dospělé. Chválíme sice záměr, avšak vytýkáme, 
že chybí složení v češtině. Výrobce porušil legis-
lativu a výrobek by měl být stažen z trhu. 

Uvnitř jsou čokoládky plněné mléčnou náplní. 
I přesto kousek pronikavě čokoládově voní. 
Z chuti je patrné, že se jedná o kvalitní suroviny. 
Čokoláda taje na jazyku, je velmi chutná. 

Čokoláda má velmi nepříjemnou pachuť na ko-
řeni jazyka. Patří mezi nejsladší kandidáty. Pozi-
tivně lze vnímat alespoň snahu výrobce o to dát 
čokoládkám nějaký tvar. Uvnitř najdete komety, 
hvězdičky, zvonečky aj. 

Čokoláda je při pokojové teplotě rozteklá a zde-
formovaná. To hodnotíme jako nešťastné. Uvnitř 
je schovaný mix čokolád, který chuťově kopíruje 
jednotlivé výrobky značky kinder. 

Tuto čokoládu  charakterizuje nepříjemná 
pachuť, která některé porotce přiměla k tomu 
kousek vyplivnout. Evidentně je tu investice jen 
do renomovaného obrázku. 

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková

Vztah k dobrému jídlu a vaření získal Vu 
Minh Tuan po svých vietnamských předcích. 
V Čechách žije skoro pětatřicet let a zprvu 
se živil jako tlumočník, nebo jako mistr 
odborné výchovy ve strojírenském průmy-
slu. V roce 1998 se rozhodl, že si v areálu 
pražské tržnice otevře malé bistro. „Začátky 
byly velmi těžké. Musel jsem se mnoho 
věcí naučit. Nevěděl jsem, jestli bude naše 
kuchyně místním lidem chutnat, vše bylo 
nové,“ vypráví Vu Minh Tuan. 
Výhodou ale podle něj bylo, že začal pod-
nikat v místě, kde působí mnoho firem a je 
velká fluktuace lidí. Proto neměl o strávníky 
nouzi. Jídelníček sestavil tak, že polovinu 

jídel tvořil podle vietnamských receptů, 
druhá polovina je mixem dalších asijských 
kuchyní. Velká změna pro Vu Minh Tuana 
přišla před několika týdny, kdy se ze svého 
malého pouličního bistra přesunul do větší-
ho jen o pár metrů dál. Pronajal si prostory 
po uzavřené pizzerii. Má z toho prý radost, 
protože se už nemusí mačkat se svými 
pomocníky na malé ploše a není mu zima. 
Když sem přijdete na oběd mezi polednem 
a druhou hodinou, nesednete si, všude jsou 
fronty. „Sázím hodně na kvalitu surovin. 
Jezdím si nakupovat sám. Třeba maso mám 
od jednoho z nejlepších dodavatelů v zemi. 
Suroviny musejí být čerstvé, pak jsou chutné 
a lidé se k vám vracejí,“ vysvětluje, proč je 
o jeho jídla takový zájem. On sám stojí v ku-
chyni každý den a připravuje pokrmy spolu 
se svými kuchaři.

Oblíbená polévka je Pho
Češi si podle něj velmi oblíbili vietnamskou 
polévku Pho s hovězím masem nakráje-

usadili se v Čechách a rozhodli se, že začnou podnikat v gastro-
nomii. Trefit se však do chutí, které by českým strávníkům vyho-
vovaly, není podle nich jednoduché. každý si ale našel svůj styl 
a zatím se jim daří. Vietnam, Francie, kazachstán a chile, to jsou 
místa, odkud pocházejí průkopníci tak trochu jiné kuchyně.

Cizinci v Čechách. 
co si na Štědrý den servírují?
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ným na tenké plátky, rýžovými nudlemi 
a bylinkami. „Tato polévka má velmi léčivé 
účinky. Silný vývar je zdravý, ve Vietnamu 
si ji dáváme k snídani, ale i k obědu a třeba 
také k večeři. Ví se, že je zdraví prospěšná 
a jsem rád, že se v Čechách ujala,“ doplňuje 
Vu Minh Tuan. Populární jsou ale také zelné 
listy s rýží a masem.
Češi jsou podle něj dobří strávníci, ale 
neradi experimentují. „Máme zákazníky, 
kteří jedí stále to samé, a pak se najde 
někdo, kdo si třeba rád vyzkouší i něco 
nového. Takových lidí ale moc není,“ dopl-
ňuje. A jak vnímá vietnamský podnikatel 

česká jídla? „Víte, na nás jsou moc těžká. 
Ale třeba na Štědrý den si kapra a brambo-
rový salát dáme, to nám chutná a snaží-
me se dodržovat vaše zvyky. Žijeme tady 
a vánoční svátky mají atmosféru, hlavně 
když je sníh. České Vánoce mám rád. Lidé 
chodí hezky oblečení, protože se vydávají 
na nákupy do města, jsou veselejší a uvol-
něnější,“ dodává.

Čínské oslavy nového roku
Vietnamská komunita žijící v Čechách slaví 
ještě jednou, a to začátek února. Jedná se 
o jakýsi náš Silvestr, kdy končí starý rok 

a přichází nový. Jde o čínský svátek – oslavu 
Lunárního roku. Slaví se dodnes nejen v Číně 
a jihovýchodní Asii, kde byl tradičně velký 
vliv čínských komunit, ale i v jiných zemích. 
„I když je to několik dní trvající slavnost, 
u nás doma to máme na jeden den,“ dopl-
ňuje Vu Minh Tuan. Ve Vietnamu provází tuto 
slávu květinová výzdoba, nejvíce se pro de-
korace používají květy z broskví. Tradičním 
jídlem je Báhn Trung, což je jakási rýžová 
kapsa naplněná masem, která se vaří prý 
asi deset hodin. Pije se čaj, ale i káva, kterou 
Vietnamci původně neznali, ale globalizace 
je ke kávě přivedla.

vánoční speciál

Tomuto baru je nyní dvacet let a Jorge 
Zuniga má do práce stále chuť. „Přišel jsem 
do Čech v roce 1988 jako student, a když pak 
byla revoluce a padla doba temna, řekli jsme 
si s kamarádem, že bychom mohli zkusit 
vytvořit nějaké komunitní místo. Vznikl tak 
bárek, kde to žilo a scházeli se tady fajn lidi. 
Do té doby v Praze nic takového nebylo. 
Koncept jihoamerického podniku byl nový 
a přitahoval pozornost,“ vzpomíná na své 
začátky.
Postupem času ale musel prý Jorge Zuniga 
přistoupit k provozu baru zodpovědněji. 
„Brali jsme to jako srandu, ale bar se rozjíž-
děl a my museli začít uvažovat trochu eko-
nomicky a řešit účetnictví. Prostě se z toho 
stala regulérní živnost,“ doplňuje.

První nekuřácký podnik
Dnes je pyšný třeba na to, že jeho bar 
patří mezi první v zemi, kde si hosté sami 
odhlasovali, že se nebude uvnitř kouřit. 
Také přišel s rezervacemi přes SMS, což bylo 
tehdy pokrokové. „Když se nebráníte novým 
trendům, může se to vyplatit. My jsme díky 

zrušení kouření nalezli nové zákazníky. 
Chodí sem třeba rodiny s dětmi a hlavně 
se nepije do rána, ale končíme v rozumnou 
hodinu. V posledních letech se zaměřujeme 
především na kvalitu jídlu, to je moc důleži-
té,“ upřesňuje Jorge Zuniga.
Češi jsou podle něj velmi konzervativní 
strávníci a navíc vyžadují maso, proto se 
stálým jídelníčkem moc neexperimentuje. 
Novinky objevíte především v poledním 
menu.
„U nás najdete fúzi různých jídel napříč Jižní 
Amerikou, ale i celým světem. Nejsme vy-
hranění. Jsem člověkem bez vlasti a nemám 
rád, když se někdo přiřazuje sveřepě 
k nějaké vlajce a národnosti. Není důležité, 
odkud jste, ale jací jste. A tento můj postoj 
odráží i naše nabídka jídel. Je pestrá a neza-
řaditelná,“ říká a dodává: „Chceme vařit tak, 
aby jídlo bylo cenově dostupné, ale lidé se 

k nám vraceli, protože je baví a chutná jim,“ 
vysvětluje.

Sirotci mají kam jít
Vánoční svátky mu nic neříkají, proto je 
neslaví, ale v podniku se lehké výzdobě 
nebrání. A navíc má otevřeno 24. prosince 
večer, kdy se prý zastavují na drink a kus 
řeči sirotci. „Jsou to lidé, kteří třeba rodinu 
nemají, žijí single, nebo ji mají daleko, a tak 
tím, že k nám přijdou, nejsou sami. Většinou 
nejedí, ale spíše pijí,“ popisuje vánoční at-
mosféru ve svém baru. Několikrát prý zkusil 
do nabídky zařadit i vánoční českou klasiku, 
ale nefungovalo to.
Konec roku bývá v La Casa Blů veselo. Tančí 
se a pití teče proudem. „Víte, mám rád tu 
atmosféru, když se lidi baví a je jim dobře. 
A je jedno, co je za období v roce. Starostí je 
všude kolem dost,“ dodává.

podnik la casa Blů patřící 
rodákovi z chile Jorge Zu-
nigovi Pavlovovi se dnes 
řadí mezi nejznámější bary 
v Čechách. on sám tvrdí, že to 
způsobil nejspíš film Samotáři, 
ve kterém si jedna z hlavních 
ženských postav lehne na bar 
a z jejího břicha pije další po-
stava tequillu. drink se jmenuje 
Body shot. Tato scéna diváky 
ohromila a každý chtěl vidět 
místo, kde se odehrála.

steaky na Vánoce nesmějí chybět
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Vaše kavárny jsou francouzského typu, 
ale jídelníčky jsou poskládané ze surovin 
pocházejících z celého světa. Kde vznikl 
tento koncept?
To, že pocházíme každý z jiné země, se 
promítlo také do jídel v našich podnicích. 
Manžel se rád stará o design interiérů. 
Hodně cestoval a své zážitky a zkušenosti 
promítá i do své tvůrčí práce. Veškerý dekor 
je jeho dílo. A pokud jde o jídlo, máme 
různé nápady, inspirace z cest a pracuje 
u nás kuchař z Kazachstánu, který to vše 
šikovně propojuje. Pečivo a dezerty jsou 
francouzské. Já třeba ráda začínám den 
croissantem. Když si chci udělat přestáv-
ku a odměnit se, pak si ráda dám jemný 
a vzdušný dezert. V jejich výrobě nemají 
Francouzi konkurenci.

Jaké při vaření používáte nejraději ingre-
dience?
Zaměřujeme se na zdravá a exotická jídla. 
Nepoužíváme umělá dochucovadla, hodně 
si hrajeme s kořením. Nejraději máme ta in-
dická a pak také koření dovezené z Kazach- 
stánu, protože v něm se potkávají vůně 
korejské, uzbecké a uherské kuchyně.

Co Čechům nejvíce chutná? Přeci jen, v na-
bídce bychom očekávali exotická jídla.
V minibistru patří mezi favority čokoládové 
minifondány a polévky. Oblíbený je třeba 
dýňový krém s dijonskou hořčicí nebo 
řepový krém s jablkem. Do velkého bistra 
chodí lidé na víkendové brunche, což mám 
moc ráda. O víkendu se má lenošit a zákaz-
níci mohou nechat starost o vaření na nás. 

Zákazníkům také chutnají naše francouzská 
vína. Češi jsou upřímní a umějí pochválit. 
My pak díky tomu víme, v jakých jídlech 
pokračovat.

Jak vypadají francouzské a kazašské svátky, 
navíc pakliže jsou zasazeny do českého 
prostředí?
Francouzi slaví Vánoce rozhodně u stolu. Je 
plný celý den, lidé si u něj povídají a hodně 
jedí, pijí šampaňské a víno. Každý region 
má svá tradiční jídla, ale u nikoho rozhod-
ně nechybějí fois gras, ústřice, piškotová 
roláda Buche de Noel nebo mix dezertů 
Petit Fours. V Kazachstánu slavíme Nový 
rok takto – celý den se vaří, pozdě večer se 
celá rodina schází na přípitek a jídlo, roz-
dají se dárečky a pak se jdou všichni dívat 
na ohňostroj. Výběr hlavního jídla záleží 
na významu dalšího roku. Pokud to bude 
třeba Rok kohouta, pak nikdo nepřipraví 
kohouta na víně. Máme ale také bramboro-
vý salát a sváteční dort. S manželem jsme 
si oblíbili české vánoční cukroví, ale nepeču 
ho. Většinou se s námi někdo podělí.

Promítají se vánoční svátky do chodu 
a programu vašich podniků? Máte napří-
klad pro své hosty připraveno speciální 
menu?
Nemáme speciální menu, ale organizuje-
me vánoční večírky. Lidé se v tomto čase 
rádi potkávají, zvyšuje se konzumace vína 
a chuťovek. Také se hodně mlsá. Je to moc 
milý čas. 

Aliya Kurmanbayeva pochází 
z kazachstánu a její manžel 
z Francie. V Čechách žijí již mno-
ho let. oba mají vztah k dobré-
mu jídlu, proto se rozhodli, že 
si otevřou svůj vlastní podnik. 
Nezůstali ale u jednoho. jako 
první to byla bretonská pa-
lačinkárna la creperie, pak 
následovalo mini bistro ohlala 
a do třetice zprovoznili velké 
bistro, opět s názvem ohlala. 
Všechny podniky se nacházejí 
v hlavním městě a mají jedineč-
nou atmosféru.

Francie a Kazachstán
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V tradicích jsem se zhlédla už v deseti letech. 
Nejspíš za to mohly knížky – do povinné 
četby patřily všechny ty Babičky, Barunky, 
Hanýžky, Kytice a podobně, kde se člověk 
dozvěděl spoustu zajímavých věcí. Ovšem 
moje cesta ke kořenům byla těžká.
Už ty první Vánoce byla násilně přervána. 
Prosadila jsem si půst, úplný a dokonale 
tradiční. Nemyslela jsem na hlad a skoro 
jsem se vznášela radostí. Pak přišla sváteč-
ní večeře a následoval totální žlučníkový 
záchvat. Poté, co rodiče celou noc ošet-
řovali skučící dítě, další návrat k tradicím 
prostě zakázali.
Sbírala jsem informace a čekala na správný 
čas. V té době jsem taky zjistila, že štěd-
rovečerní lahůdky vypadaly v době, k níž 
jsem se chtěla vracet, docela jinak. Nebyl 
bramborový salát, ryby se jedly jen v krajině 
rybníků a rozhodně ne smažené v trojobalu. 
Ale těžko říct, jestli by vyhladovělé desetileté 

tělo líp zvládlo hrách a houbového kubu.
Hlubší studium vánočních lahůdek je pro 
ctitele historie trochu studenou sprchou. 
Štědrovečerní menu se  v posledních 
dvou stovkách let měnilo a vyvíjelo. Hrách 
a houby se držely poměrně dlouho, pak se 
chytly ryby – na modro či na černo a s kned-
líkem, u bohatých rodin taky šenci, doputo-
val sem závin čili štrúdl… Je tu však vlajková 
loď vánočních tradic. Dobrota, dnes trochu 
opomíjená, a právě ta se drží na svátečním 
stole už nejmíň 300 let. Ano, vánočka.

A přece tradice
Říkalo se jim calty, štědrovnice nebo taky 
jen housky. A peklo se jich hodně – každý 
v hospodářství musel dostat svou, někdy 
dokonce i zvířata.
Takže já jsem chtěla rodičům vnucovat 
nějaké zvyky, přitom tu hlavní tradici jsme 
vlastně doma drželi. Maminka pekla skvělé 
vánočky, kdo je ochutnal, chtěl ještě. Taky je 
rozdávala jako vzácný dárek.
Zadělávaly se večer, těsto bylo těžké, 
muselo se propracovat důkladně, rodiče se 
u toho střídali a než maminka uznala, že 
krásně „pšouká“, i sportovně zdatný tatínek 
se zapotil. Přes noc těsto kynulo a od rána 
se peklo. Klidně pár dní před svátky, 
protože tyhle vánočky vydržely vláčné 
ještě dlouho.

Netopit a odfukovat
Po svatbě jsem samozřejmě předpokládala, 
že budu péct stejně báječné vánočky. Mám 
ten samý recept a jsem zaškolená. To byl 
ovšem omyl. První těsto, které jsem dala 
kynout večer, odešlo z mísy. Z překynutého 
těsta se péct nedá. Pak jsem zadělala ráno 
a těsto sledovala. Bylo nakynuté už po dvou 
hodinách. Tak jsem upekla vánočky.
Jíst se daly, ale chutnaly úplně obyčejně. 
Jako bych je koupila. Navíc byly druhý den 
suché a tvrdé. Abych to zkrátila – další rok 
jsem poprosila maminku a od té doby jsme 
měli vždycky skvělé vánočky. Vláčné a trvan-
livé. Jenže jsem je nepekla já.
Nedalo mi to spát. Maminka sice také říkala, 
že už nekynou přes noc a že dnešní kvasnice 
jsou jiné, musím dát méně. Chápala jsem, 
že u nás doma se topilo v kamnech a v noci, 
kdy těsto leželo, bylo chladno. Takže kynulo 
pomalu. Což mu určitě prospívalo. Pak jsem 
se doslechla o švýcarském pečivu, které 
kyne v lednici. Moje vánočkové těsto však 
nemělo o Švýcarsku ani potuchy, takže netu-
šilo, že má kynout.
Jednou jsem zadělávala v domě, kde se ka-
marádovi stále nedařilo zatopit. Tak to taky 
není cesta. Ve studeném těstě se kvasnicím 
nedaří. Teplota by měla být akorát.
Takže: ten den v kuchyni netopíme. Není 
tam úplně zima, ale ani teplo. Vypne-

Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka a shutterstock

můžete si ji koupit. Bude to 
snadné. Ale nikdy neprovoníte 
celý dům, neodloupnete 
si teplou praženou mandli 
a nezažijete pravé vánoční 
dobrodružství – povede se?

Je to jen vánočka?

dobrodružství v kuchyni
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dobrodružství v kuchyni

Potřebujeme:
  500 g hladké mouky    500 g polohru-

bé mouky    130 g másla    120 g sádla  
  250 g cukru    70 g kvasnic    5 žloutků  
  300 ml vlažného mléka    100 ml rumu  
  sůl    rozinky    mandle    citronovou kůru  
  1 lžíce citronové šťávy    vejce na potření

Postup  

Mandle spaříme, vyloupeme a nasekáme. 
Pak si připravíme kvásek. Z odváženého 
cukru odebereme 5 lžiček, rozmícháme 
v něm kvasnice, zalijeme vlažným mlékem 
a necháme vzejít.
Máslo a sádlo rozehřejeme a necháme 
trochu zchladnout. Mouku v míse osolíme, 
přidáme žloutky, cukr, citronovou kůru 
i šťávu, tuk a kvásek, rozinky a část mandlí. 
Zbytek mandlí necháme na posypání. 
Těsto důkladně propracujeme. Musí být 
kompaktní a při hnětení odfukovat – vzduch, 
který vženeme do těsta rukou, musí na dru-
hé straně vyfouknout (základní práci dělám 
hnětačem, další propracování pak rukou).
Bochánek posypeme hladkou moukou, 
přikryjeme utěrkou a necháme při pokojo-

vé teplotě vykynout – musí zvětšit objem 
na dvojnásobek. 
Troubu dáme předehřát na cca 220 °C. 
Po vykynutí rozdělíme těsto napůl. Z kaž-
dé půlky vytvoříme 9 stejných dílů. Rukou 
vyválíme 4 prameny a spleteme je do širšího 
copu (pokud jste to nikdy neviděli, inspirujte 
se na internetu, nebo v kuchařkách, kde 
jsou recepty nafoceny krok za krokem). Cop 
přeneseme na plech, uprostřed vytlačí-
me žlábek.
Vyválíme 3 prameny a spleteme z nich 
klasický cop. Přimáčkneme jej na první cop, 
také v něm vytlačíme žlábek.
Vyválíme poslední 2 prameny, spolu je svine-
me a přetáhneme přes celou vánočku, konce 
zastrčíme pod ni.
Stejně postupujeme u druhé poloviny těsta. 
Pak necháme obě vánočky znovu trochu 
vykynout. Mezitím rozšleháme jedno vejce 
na potření.
Vykynuté vánočky potřeme vejcem, posy-
peme zbylými mandlemi a na třech místech 
zpevníme  zapíchnutými špejlemi. Vložíme 
vánočky do trouby, když zčervenají, ztlumí-
me teplotu na 180 °C. Zvolna pečeme.
Tak hezké svátky. 

Ta pravá vánočka (rozpočet na dva kusy)

me topení, zaděláme těsto a necháme je 
v klidu kynout. Obvykle tak pět, šest hodin. 
Nechávám je kynout rovnou s mandlemi 
a rozinkami. Maminka je tam sice přidá-
vala po vykynutí, znovu těsto zpracovala 
a nechala ještě jednou vzejít, ale na to už 
nemám. Začínám topit tak, aby těsto bylo 
právě vykynuté. Než z něj totiž udělám 
vánočky a nechám je na plechu znovu vy-
běhnout, bude trouba správně předehřátá.

P.S. Přiznám se, že i v receptu jsem oproti 
starému rodinnému návodu udělala pár 
úprav. Ale výsledek – to je vánočka, na kterou 
si pamatuji. Je to vůně a chuť Vánoc. I když 
jsem se k ní dopracovávala asi čtvrt století.

1)

2)

3) 4) 5)
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chutě slavných

Připravila Klára Chábová, foto archiv osobností, shutterstock

Vánoce slavných. 
     Jedí syrové maso 
    i salát z lahůdkářství

Vánoce jsou obdobím v roce, kdy se můžeme na chvíli zastavit a pobýt beze 
shonu s lidmi, které máme rádi. A mají to tak i známé osobnosti, jejichž životy 
jsou sice více na očích veřejnosti, ale i ony chtějí zažít klid a pocit rodinné pohody. 
Jak a s kým tráví vánoční svátky a co u nich najdeme na štědrovečerní tabuli?

Během roku vám přinášíme v naší rubrice Chutě slavných 
rozhovory se zajímavými lidmi, pro které je jejich profese 
vším, ale zároveň se snaží pobývat co nejvíce času se svými 
blízkými. Požádali jsme tedy některé z nich, zda by nám dali 
nahlédnout do soukromí a podělili se s námi o to, jak nejra-
ději tráví Vánoce a co pro ně tyto svátky vůbec znamenají.
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chutě slavných

Martine, jak trávíte Vánoce? Co pro Vás 
tyto svátky znamenají?
Jsem nevěřící pravicový anarchista lehce 
buddhistického zaměření. Na Vánocích mě 
vlastně štve posedlost nakupováním a hek-

tické shánění nepotřebných dárků. Vánoce 
už řadu let neslavím a snažím se vždy v tento 
čas odjet. Kolem patnáctého prosince se 
zabalím a mizím do ciziny, nejraději jsem 
někde na poušti. Víte, jak je tam krásně?

Na jakou vánoční cestu nejraději vzpomí-
náte?
Byl jsem v nádherném pralese starých cedrů, 
pět stupňů pod nulou, pára nám šla od pusy, 
kolem pobíhaly opice a my na ohýnku 
opékali kus masa. Dá se říci, že vánočním 
pokrmem je pro mne kus nedopečeného 
syrového masa.

Z jakých letošních počinů se nejvíce těšíte 
a co Vás v nejbližších dnech čeká?
Podařilo se nám postavit dva domy, které 
patří k tomu nejlepšímu, co jsem kdy dělal. 
Je to dřevěná vzducholoď v Centru součas-
ného umění DOX v Praze, která je nádherná 
a bude snad těšit i návštěvníky, kteří sem 
zavítají. A po šesti letech je dokončená golfo-
vá klubovna u města Kácov. Ale jsem vlastně 
nejvíc vděčný za to, že můžu stále pracovat, 
být v partě skvělých spolupracovníků a těšit 
se z každého tvůrčího dne. Moc se těším 
na to, až mi vyjde před Vánoci kniha mých 
vzpomínek, a snad se bude líbit. Je pravdivá 
a divoká. A také se těším, že dostaneme opět 
skvělou zakázku a postavíme další domy, 
třeba ve Francii. No, a doufám, že kamarádi 
budou na Vánoce šťastní. Protože já se budu 
na té poušti radovat také. 

respektovaný český 
architekt, prof. ing. arch. 
Martin Rajniš, je veřejnosti 
známý také jako autor 
nové poštovny na Sněžce. 
cestuje, přeplouvá 
na malé plachetnici 
oceány a s výjimkou 
Antarktidy navštívil všechny 
kontinenty.  Věnuje se 
experimentální architektuře 
a dbá na propojení 
architektury s přírodou. rád 
vaří a velmi rád jí.

místo kapra si dám syrové maso

Liběno, jak vypadají Vaše Vánoce? Ctíte 
spíše moderní trendy, nebo se obracíte 
spíše ke starým tradicím?
Vánoce milujeme celá rodina. Trávíme je 
společně a dodržujeme tradice, které se dědí 
z generace na generaci.

A jak to vypadá na Vašem štědrovečerním 
stole? Připravujete u vás nějaký tradiční 
rodinný pokrm?
Dodržování tradic ctíme i v jídle. Na štědro-
večerním stole proto nikdy nechybí tradiční 
rybí polévka, obalovaný kapr, bramborový 
salát. Cukroví už pár let nepeču, ale bývaly 
časy, kdy jsem pekla i patnáct druhů. Na-
štěstí máme v rodině výbornou kuchařku, 
která nás vždy zásobí nejlepší vánočkou 
a cukrovím.

Máte za sebou bezesporu velmi úspěšný 
rok, plný prestižních ocenění. Nezbývá 
se tedy než zeptat, na co se těšíte v roce 
následujícím.
Přeji si, aby další rok byl tak krásný jako pře-
dešlý v rodině, práci i na cestách. Lidé byli 
slušní a ze společnosti vymizela brutalita 
a násilí. 

oděvní designérka 
Liběna Rochová 
má za sebou velmi 
úspěšný rok. Během 
něj získala hned dvě 
prestižní ocenění. Stala 
se Grand designerkou, 
ze soutěže czech Grand 
design si odnesla titul 
oděvní designér roku. 
když zrovna nepracuje 
na návrzích, učí na vysoké 
škole. Ve dnech, kdy má 
volno, si vždy najde čas 
na rodinu, vnoučata 
a přátele.

cukroví už moc nepeču 

rozhovor jste si mohli přečíst  
v čísle    04/2016

rozhovor jste si mohli přečíst  
v čísle    10/2016
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chutě slavných

Danielo, co pro Vás znamenají Vánoce? 
Máte v rodině zažité nějaké zvyky?
Jsou pro mne především duchovním svát-
kem, mám je moc ráda. Už odpoledne zapá-
lím všude v bytě svíčky a ztišíme se. V tom 
zvláštním tichu se dějí věci a pak přijde 
i Ježíšek. Letos ale pojedeme za rodinou mé 
sestry do Itálie, tam budou tři děti. Vypadá 
to, že klid letos necháme asi v Praze. Zvyky 
dodržujeme. Lijeme olovo, předloni jsem si 
odlila sekyru. Rozkrajujeme jablka, pouští-

me svíčky po vodě ve vaně a díváme se, kolik 
která bude mít síly v dalším roce.

A jak to u vás vypadá se štědrovečerním 
jídelníčkem?
Kapr a bramborový salát. Klasika. Obojí 
dělám sama, mám recept od svého táty. 
Cukroví dostanu skvělé od kamarádky An-
geliky, ale s dcerou Natalií pečeme perníčky, 
pracny a linecké. Ani jedna však u toho 
dlouho nevydržíme. Jsem ráda, že to u nás 
nekončí stejně, jako když jsme jako děti 
pekly s naší babičkou. To jsme těsto házely 
hlavně po sobě. A skvělé bývá, když se vy-
pravíme s kamarádkou Jolanou Voldánovou 
na zámek Loučeň a tam pečeme v zámecké 
kuchyni při svařáku a grogu. Bývá nás deset 
a tajně doufám, že se to letos zopakuje.

Když byste hodnotila letošní rok, jaký byl?
Byl pro mě intenzivní, krásný a vlastně šťast-
ný, v pracovním i osobním životě. Kdyby to 
šlo, zastavila bych a zakonzervovala čas. 
To ale nepůjde, tak se budu muset snažit, 
aby se i ten příští vydařil. Naše internetová 
televize DVTV prospívá. Pokud jde o politiku, 
dnes už nehodnotím dění jako dobré, nebo 
špatné. Pokud tedy špatné, nebo dokonce 

zlé, není znát na první pohled. Ale svět se 
mění a to velmi rychle, dynamika je obrov-
ská a je třeba neustrnout, vydržet s dechem 
a přizpůsobit se tempu, aby člověk nezůstal 
viset ve staré době. 

Úspěšná televizní 
moderátorka Daniela 
Drtinová je v současné 
době profesně plně 
vytížená aktivitami 
spojenými s internetovou 
televizí dVTV.cZ, kterou 
založila se svým kolegou 
martinem Veselovským.

Co pro Vás znamenají vánoční svátky? 
Dodržujete nějaké zvyky?
Vánoce trávíme všichni pohromadě. 
Na Štědrý den se vždy vydáváme na pro-
cházky a na Štěpána jezdíme na venkov. 
Na štědrodenní procházky jsme většinou 

chodili přes Pražský hrad, ale teď si nejsme 
jistí, zda se chceme nechat kontrolovat 
u vstupu do areálu. Možná trasu změníme.

Máte nějaký tradiční rodinný pokrm, 
který na Vánoce nikdy nechybí? Pečete 
cukroví? 
Tradiční pokrm nemáme, snažíme se 
z Vánoc vyváznout s co nejmenší časo-
vou ztrátou. Děláme proto vše jednoduše 
a rychle. Na Štědrý den máme většinou 
lososa a bramborový salát z našeho vyhlá-
šeného letenského lahůdkářství. Cukroví 
jsme pekli, když byly děti malé, vždy tak osm 
druhů podle receptů z kuchařky mé babičky. 
Ale teď se snažíme přísun sladkého spíše 
omezovat a bohatě stačí to, co dostaneme 
na návštěvách.

Na co se těšíte v následujícím roce?
Těším se na lednovou premiéru filmu Strna-
dovi. Je to jeden příběh z televizního cyklu 
Manželské etudy rozvinutý až do dnešních 
dnů, tedy pětatřicet let života jednoho 
manželského páru a jejich pěti dětí. Čekají 
mne i různé pracovní cesty, třeba na Kubu 
a do Varšavy. Dalším se nechám překvapit. 

uznávaná česká 
dokumentaristka Helena 
Třeštíková obdržela 
za své dokumenty 
mnoho ocenění, řadí se 
mezi absolutní špičku 
dokumentárních tvůrců 
minimálně evropského 
formátu. jak ale sama 
přiznává, neřadí se 
mezi velké kuchařky 
a koneckonců jí nedělá 
problém bramborový salát 
koupit.

Bramborový salát kupuji

Na klasiku nedám dopustit

rozhovor jste si mohli přečíst  
v čísle    08/2016

rozhovor jste si mohli přečíst  
v čísle    09/2016



www.svetpotravin.cz42

inzerce BILLA

MASO Z ČESKA
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Jsme rádi, že se otázce poctivosti a kvality po-
travinářských výrobků v maloobchodních ře-
tězcích věnuje pozornost na takové úrovni. Je 
to totiž téma, které sami považujeme 
za naprosto zásadní. Za stejně 
důležité považujeme i to, 
aby v debatě o kvalitě a pů-
vodu potravin padaly přesné 
informace a zákazník nebyl 
uváděn v omyl. Proto přinášíme 
mapu původu a přehled českých 
a moravských chovatelů, od nichž 
maso označované značkou Vocílka po-
chází. Jako kaž dý obchodník, který má 
na prvním místě zákazníka a ctí jeho přá-
ní a potřeby, i my v BILLE nabízíme a vždy 
budeme nabízet našim zákazníkům to, co si 
přejí. V našich prodejnách si proto vybere ka-
ždý – ten, kdo vy hledává nejvyšší kvalitu, i ten, 
kdo upřednost ňuje příznivou cenu.

Téma kvalitních, a přitom dostupných potravin je v poslední době 
často probírané a diskutované. Naposledy se mu věnovala televizní 
debata Otázky Václava Moravce. Diskuze se týkala toho, jak se má 

spotřebitel zorientovat v označení jednotlivých produktů a novinkách, 
které v tomto ohledu přinese novela zákona o potravinách. 

Vocílka = maso ze špičkových českých a moravských chovů

Vepřové maso značky Vocílka se také pyšní českým půvo-
dem. U  vepřového masa zákazníci nejvíce sahají po  kýtě 
bez kosti, řízcích, pleci bez kosti, krkovici s kostí a vepřové 
pečeni s kostí.

Poctivé hovězí maso od Vocílky je mezi zákazníky velmi 
oblíbené. Nejoblíbenější je čerstvé hovězí zadní, roště-
ná, guláš nebo mleté maso. Veškeré produkty do BILLY 
dorazily z českých krajů.

Drůbež pod  značkou Vocílka zaručuje kvalitu českých 
chovů. Z  kuřecích výrobků v  nákupních košících nej-
častěji končí kuřecí řízky, celé kuře, spodní a horní steh-
na a samozřejmě kuřecí čtvrtky.

Přehled chovatelů:

Lipra Pork, a.s.:
Luštěnice
Libřice
Kasalice
Lužec
Valovice
Štěpánovice
Vlčkovice
Tišice

SPV Pelhřimov, a.s.:
Krhovice
Velké Němčice
Milotice
Bojanovice
Litohošť
Vyskytná

Animo Žatec, a.s.:
Nemilkov
Vrbka
Lišany 
Vroutek
Jindřichov
Zlonice
Kladruby

Přehled chovatelů:

AGPI, a.s. Králova Lhota
AGP Beroun-Agropodnik, a.s.
Agro Čejetice s.r.o.
BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.
BROLA, spol. s r.o. 
DRUMO, spol. s r.o.
Ing. Marta Tůmová
Mavela, a.s. Dynín
Sušárna Pohořelice, s.r.o.
Vodňanské kuře, a.s. Velké Albrechtice
Výkrm Tagrea, s.r.o.
Výkrm Třebíč, s.r.o.
Vodňanské kuře, a.s.
Zemědělské družstvo Petřín
ZOD Borovany

Přehled chovatelů:

Agro Jevíšovice 
Agro Rozsochy 
Agro Vnorovy 
Agrocom Hrušovany 
Agroprim 
AGS České Budějovice 
Alimex Nezvěstice 
Doubrava, a.s. Chrást 
DZV Nova 
Farma Holešov 
Farma Sousedovice 
Farma Veselka 
Kladrubská a.s. 

M+A+J Sedčice 
Oseva Chrudim 
Rynagro Rynárec 
Vlčnovská a.s. 
VSV Vracov 
Zeas Puclice 
Zem. Nový Bydžov 
Zem. spol Blšany 
Zemos  
Zeva Chlístovice 
ZS Vysočina 
ZS Březno
ZS Luže 
ZS Vilémov 

Více než kdekoliv jinde se vyso-
ká kvalita a chuť pozná u masa. 
V případě nákupu čerstvého 
kuřecího, vepřového i hovězího 
masa značky Vocílka získává zá-
kazník jistotu skutečně českého 
původu. BILLA garantuje, že zvíře 
bylo v České republice odchová-
no a následně i zpracováno.

Produkty Vocílka zaručují 
maso vysoké kvality opracování, 

výborné chuti, zdravotně nezá-
vadné, s garantovaným českým 
původem a z certifikovaných 
chovů. Sto procent veškerého 
hovězího, vepřového a drůbežího 
masa pod značkou Vocílka po-
chází z českých chovů. V České 
republice bylo také zpracováno 
profesionály v moderních provo-
zech za přímé kontroly společ-
nosti BILLA.

Značka Vocílka si již od začát-
ku stanovila jasný cíl – navázat 
na tradici našich předků, zpra-
covávat maso ze špičkových čes-
kých chovů a za příznivou cenu 
zaručit zákazníkovi stoprocentní 
kvalitu. Tím se zároveň „Vocíl-
kovi“ daří pozdvihnout české 
řeznictví a naši zemědělskou vý-
robu jako celek. Zákazník BILLY 
si domů odváží čerstvé maso, 

které je baleno buď v průtahové 
fólii, nebo v ochranné atmosfé-
ře. Ty udržují produkt čerstvý při 
zachování všech kvalitativních 
parame trů masa. Značka Vocílka 
zaručuje maso od řady kvalitních 
českých a moravských chova-
telů. Produkty z řady Vocílka se 
několikrát umístily na předních 
příčkách v nezávislých spotřebi-
telských testech. 

Advertorial_BILLA_Svět potravin_210x297.indd   1 11/9/2016   11:25:34 AM
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Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

Svátky pod palmami? 
Na Srí lance je všechno možné

cestování

Stres a shon se stal typickým znakem všech 
vyspělých zemí. To také vysvětluje fakt, proč 
je taková Srí Lanka dávno „vybookovaná“ 
už během listopadu. Pokud se vám podaří 
zakoupit letenky na Srí Lanku včas, pak se 
můžete dostat i na částku 10 000 Kč za jednu. 
Ale je to opravdu velká náhoda, spíše počítej-
te se sumou o 5000 Kč vyšší. Protože je tento 
ostrov přes vánoční svátky vyhledávanou de-
stinací, je dobré se podívat po ubytování do-
předu, i když vždy se dá sehnat hostel za pár 
korun. Záleží, jak moc je cestovatel náročný. 
Na Srí Lance není nic problém a hlavně, nikdo 
nikam nespěchá. To je pro výletníky utíkající 
před shonem Vánoc ideální.
Domorodci slaví Vánoce až v dubnu. To je 
také výhoda. Poskytnou vám totiž během 
prosincových svátků pravý turistický full 
servis a dokonale vykouzlí atmosféru, jak se 
patří. Na Štědrý den uvidíte mnoho turistů 
večeřet přímo na pláži u krásně prostře-
ných stolů. Všude svítí lampiony a naprosto 
neodolatelný pohled se vám naskytne, když 
k takovému místu přicházíte. Přes tlume-
né světlo tu totiž prosvítá mnoho santa 

čepiček, které mají buď místní, nebo turisté 
nasazené na hlavě. I když něco je přece jen 
třeba oželet. Třeba klasickou štědrovečerní 
večeři. V místních restauracích dokážou 
výborně připravit čerstvé ryby, namísto rybí 
se podává polévka s kokosovým mlékem 
a obalovanými rybími kousky v těstíčku. Je 
opravdu výtečná. A koneckonců ani brambo-
rový salát tu neseženete.

Nuda? Tak tu tady nezažijete
Srí Lanka je ostrov, kde se návštěvník roz-
hodně nenudí. Kromě toho, že vás na tomto 
ostrově uchvátí panenská příroda a neko-
nečné čajové plantáže v kopcích, můžete 
navštívit krásné a velmi staré památky. Mezi 
ně patří vyzdobené provoněné hinduistické 
a buddhistické chrámy, jimiž se procházejí 
tisíce turistů denně, ale dají se najít také 
chrámy malé a komorní, kde spíše potká-
te jen místní obyvatele. Všude narážíte 
na sochy Buddhy v nejrůznějších polohách.
Na Srí Lance se setkáte se směsicí nejrůzněj-
ší vyznání. Narazíte na buddhisty (asi 70 % 
místních obyvatel), hinduisty (16 %), 

představte si, že 
24. prosince dáváte 
partnerovi, partnerce nebo 
dětem místo pod stromek 
dárek pod palmu, nehrají 
koledy, ale šumí moře, 
a místo kapra povečeříte 
senzační kus grilované 
ryby, kterou právě před 
hodinou ulovili na moři. 
Vánoce jsou přece svátky 
klidu a pohody. Tak proč 
neutéct od stresu a shonu 
někam daleko, na místo, 
kde svátky dokážou být 
stejně kouzelné?



www.svetpotravin.cz44

cestování

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

K letence kompletní servis · ubytování · pojištění · víza · pronájem aut · parkování u letiště · dárek k letence

Rozumíme letenkám

Dubaj

od 6 200 Kč*

Londýn

od 1 920 Kč*

muslimy i křesťany (po 7 %). Žijí vedle sebe 
ve vzájemné toleranci. V zajímavé situaci se 
pak jako turista ocitáte, když se vás místní 
obyvatel zeptá na vaši víru a vy mu odpovíte, 
že v nic nevěříte, nebo že věříte sám v sebe. 
Vůbec tomu nerozumí, kroutí hlavou a volá 
na ostatní, aby se na vás přišli podívat.

Co Srílančan, to obchodník
Když se vydáte s krosnou napříč Srí Lankou, 
můžete uvíznout v jakési spletité obchodní 
síti, kterou se nám podařilo rozkrýt až v po-
lovině pobytu. Jakmile si necháte od míst-
ního doporučit nějakou restauraci nebo 
ubytování, hned se na vás nabalují další 
obchodníci. Hoteliér má bratrance, který řídí 
taxík, taxikář vás zaveze do tzv. spicy garden 
(zahrada s kořením), tam vám jeho sest-
řenice prodá masážní olej a přírodní sprej 
proti komárům, a když se zmíníte, že druhý 
den potřebuje přejet 300 km na druhou část 

ostrova, rozjede se znovu už známá mašiné-
rie. Taxikář začne obvolávat své příbuzné, 
nabídne vám opět své služby, doporučí 
ubytování a po dlouhé jízdě zastaví na večeři 
před restaurací svého bratrance přes koleno. 
A ze všeho mají všichni provizi.
Stalo se nám v malé vesničce Haputale, 
která je položená vysoko v horách (cca 1400 
m.n.m.) v centrální části Srí Lanky, že jsme 
u nádraží naskočili do taxi a poprosili jsme 
o dopravu do centra. Taxikář nám začal 
usilovně nabízet ubytování a pak už to bylo 
tak nepříjemné, že jsme ho 
požádali, aby zastavil. Našli 
jsme si hotel, ale muž ve voze 
za námi po celou dobu pomalu 
jel a čekal, do jakých dveří zajdeme. Hoteliér 
ho uviděl a ptal se nás, jestli jsme si ho našli 
sami, nebo nás dovezl ten mužík. Pokud by 
nás přivedl taxikář, stál by pokoj jednou tolik 
a hoteliér by mu musel vyplatit provizi. Po-

stupně jsme si ale na tenhle nátlak místních 
zvykli a snažili jsme se je pochopit. Dělají 
pro svou obživu, co mohou.

Čaj, kam se podíváš
Když se dostanete k čajovým plantážím, 
vůbec se vám odsud nechce. Kopce poseté 
čajem září sytou zelenou, až zrak přechází. 
Stačí se jen procházet úzkými uličkami mezi 
čajovými keři a obdivovat práci místních 
sběraček. Jejich ruce se mezi čajovými 
lístky jen kmitají. Na zádech poponášejí 

koše, do kterých dávají sklizeň. 
Za den dokážou nasbírat až 
dvanáct kilogramů čaje.
Srílanský (cejlonský) čaj je 

černý, má jemnou citrusovou příchuť a použí-
vá se jak samostatně, tak ve směsích. Pěstuje 
se v různých lokalitách a výškách, které 
mají výrazný vliv na jeho konečnou chuť. 
Nebylo to ale tak vždy. Původně se na tomto 

Konda Keum, tradiční srílanský sladký pokrm Bramborový salát tu sice nenajdete, ale chapati také nejsou od věci

Sběr na čajových plantážích Místní rybáři jsou téměř jako akrobati

„Všechno je 
za provizi”
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malebném ostrově pěstovaly kávovníky, 
ty však byly zničeny parazitující houbou. 
Majitelé plantáží se proto rozhodli, že místo 
nich vysadí čajovníky. První osévání začalo 
v roce 1867. Protože majitelé plantáží mohli 
čerpat z letitých zkušeností s pěstováním 
čaje na severu Indie, přišli s osvědčenými 
metodami. Čajové lístky se ručně rolovaly 
a pak se zoxidované sušily v jílových pecích. 
Do roku 1971 byly čajové fabriky převážně 
ve vlastnictví Britů, po roce 1990 se stát snaží 
rozdělit čajový průmysl mezi státní a soukro-
mé továrny. Čaj se sbírá třikrát ročně.

Kokosové mléko jasně vede
Jeden místní kuchař nám vysvětlil, že 
všechny recepty, které připravuje zákazní-
kům, jsou ovlivněné nejen sousední Indií, 
ale vlastně i všemi mocnostmi, které se 
v nadvládě nad zdejším ostrovem vystřídaly. 
Takže nedokáže vlastně říci, jaké je původní, 
nebo úplně typické srílanské jídlo. 
Hlavními potravinami, které kuchaři použí-
vají, jsou rýže a kokosové mléko, a ve svých 
výtvorech kombinují desítky druhů koření. 
Velmi oblíbenou ingrediencí je kari. Pokud 
nejste příznivci pálivého, musíte to při 
objednávce zdůraznit několikrát a upřesnit 
si s obsluhou, co je vlastně „nepálivé“, nebo 
„méně pálivé“. Srílančané totiž pojmy ostrý 
a neostrý téměř nerozlišují. Výborně dokáží 

připravit ryby, hovězí, kuřecí, ale i skopové 
či kozí maso. Stolování je na Srí Lance velmi 
příjemné, protože vám na stůl donesou 
kromě hlavního jídla mnoho mističek s nej-
různějšími omáčkami.

I na ulici se skvěle najíte
My jsme si často objednávali jídlo zvané 
kotthu rótí, které se dá snadno sehnat 
u pouličního stánku. Na pánev se nakrájí ne-
kvašené chlebové placky z pšeničné mouky, 
k nim se přidá zelenina a maso (většinou 
hovězí či kuřecí), vejce nebo sýr. Směs je 
chutná a velmi sytá.
Výborná je také dosa, což je kvašená 
palačinka z rýžového těsta a černých fazolí 
mungo, která patří k základním jídlům jiho-
indické kuchyně. Placka je křupavá a dá se 
jíst samotná, nebo si ji můžete dát s cibulí, 
čatním, dalšími omáčkami a zeleninou. 
Sem tam se na cestách 
přihodí, že má člověk 
chuť i na sladké. Nechali 
jsme se zlákat zlatavými 
smaženými koblihami, které ale byly nako-
nec slané. Místní jim říkají vádai a připravují 
se z černých fazolí mungo, do kterých se při-
dává hodně koření, jako jsou kmín, cibule, 
lístky kari, chilli, sůl, pepř aj.
Na Srí Lance jsme si dopřávali dost ovoce. 
Mají tady snad nejsladší banány na světě, 

které využívají hojně v gastronomii (napří-
klad smažené na kokosovém mléce s lehce 
pálivým kořením jsou nezapomenutelné), 
ale výborné jsou i papája, mango a narazíte 
také na žakii. Ta chutná jako fíky, někdo v ní 
cítí ananas.
A jak to mají Srílančané s alkoholem? 
Nejčastěji k dostání je palmové víno toddy 
a arak nebo pálenka z palmového vína. 
Když jsme sháněli víno, byli jsme odkázá-
ni na speciální obchody, kde stála jedna 
sedmička třeba i tři sta korun. Velmi jsme 
si ale oblíbili ginger beer, tedy zázvorové 
pivo, které chutná jako zázvorová limonáda 
a nemá s alkoholem nic moc společného.
Jeden známý, profesionální gastroturista,  
mi řekl, že na Srí Lanku by za zážitky spojené 
s kuchyní nejel. Možná jsme měli štěstí, 
možná nejsme tak nároční, ale my jsme si 
pochutnávali. Do restaurací jsme chodili mi-

nimálně, využívali jsme 
hodně kiosky a jídelny 
pro místní a tam se o nás 
vždy postarali a pokaždé 

nám doporučili něco, co bylo netypické a vý-
borné. Když si k tomu přidáte neuvěřitelné 
přírodní scenérie a podaří se vám zahléd-
nout i slona v národním parku, můžete si 
návštěvou vánoční Srí Lanky dát i daleko 
větší dárek, než jaký byste si mohli rozbalit 
pod jedličkou u nás v Čechách. 
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 INZERCE

„Koblihy tu mají 
slanou chuť”
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začátky u plotny

Nikdy jsem bramborový salát nedělala. Když 
jsem bydlela s rodiči, chystala ho na Vánoce 
mamka a pak převzal tuto štafetu můj otec. 
Jeho recept je sice rychlý, jednoduchý, ale 
přitom výsledek stojí vždy 
za to. Je pravda, že když se 
pokaždé najde někdo ochot-
ný ujmout se příprav vánoční 
hostiny, pak se nepídíte po výrobě jednotli-
vých pokrmů. Prostě si hledíte svého, nebo 
zařizujete jiné záležitosti týkající se sváteč-
ních příprav.
A pak přijde den, kdy si přejete také přinést 
trochu do mlýna, nebo nejlépe vyzkoušet 
nepoznané a dokázat si, že těch pětatřicet let 
mimo kuchyni není zase tak moc. Vánoce jsou 
k tomu ideální příležitost a navíc se o nich 
tvrdí, že jsou to svátky klidu a míru. Tak když 
to úplně nedopadne, nikdo hartusit nebude.

Na jádro pudla jsem narazila hned na za-
čátku, což se mi ale u novinek stává celkem 
často. Kromě toho, že jsem cosi zaslechla 
o rozdílných chutích brambor, z prozkou-

maných desítek receptů jsem 
nebyla moudrá. Základ je 
většinou stejný, ale každý 
si pak přihodí sem tam více 

koření, sem tam více zeleniny a někdo pou-
žije i zálivku.

Brambor vyčtený na internetu
Začala jsem u výběru brambor a narazila 
jsem na ty dovozové, krásné žluté hladké, 
a na brambory české, hnědé a hrbolaté. 
Protože se snažíme podporovat české země-
dělce a výrobce, sáhla jsem po těch českých. 
Jenže mezi nimi bylo možné si ještě vybrat. 
Na jednom pytli bylo napsáno, že se jedná 

o varný typ A, druhé byly označeny jako 
varný typ C. Stála jsem u regálu a na inter-
netu si našla, že to „áčko“ má vyšší obsah 
vody a minimum škrobu. Po uvaření mají 
tyto brambory údajně pevnější lojovitou 
strukturu a nerozpadají se. Hodí se proto 
všude tam, kde potřebujete mít pevné 
kousky i po uvaření. Do salátů, na opékání 
i do příloh. Brambory typu C jsou nejmouč-
natější, mají tedy nejvyšší obsah škrobu 
a po uvaření se rozpadají na jednotlivé 
buňky. Tyhle brambory jsou prý jako dělané 
pro kaše a bramborové těsto. Je možné, 
že jsem díky této informaci předešla noční 
směně, kdy bych salát dělala znovu, stejně 
jako portugalské koláče.

Musím si doplnit pomůcky
Do košíku jsem si přidala červenou cibuli, 
kyselou zeleninu ve sklenici, dvě mrkve, 
kyselé okurky, šlehačku na vaření (inspirace 
od táty), plato vajec a sterilovaný hrášek. 
U hospodyněk jsem vypozorovala, že se 
brambory na salát vaří ve slupce, vedle nich 
mi na plotně klokotalo šest vajec. Ráda bych 
zmínila, že toto vaření bylo zkušební, ještě 
ne naostro, proto jsem nakoupila suroviny 
pouze pro dvě osoby. Před ostrým závodem 
je třeba přípravy.
Nasekala jsem dvě červené cibule na mi-
nikostičky a vhodila je do mísy. To samé 

každý má svůj recept na bramborový salát. Navštívíte-li 
deset domácností, ani v jedné nebude chutnat tento tra-
diční český vánoční pokrm stejně. Nikdy jsem to nechápa-
la. jak je možné, že mix brambor, cibule, okurek a mrkve 
chutná pokaždé jinak? když jsem se začala ptát ve svém 
okolí, měla jsem pocit, že ten svůj recept nedám nikdy 
dohromady. Tak jsem se rozhodla, že smíchám všechno, 
co mi přijde vhodné, a uvidíme.

Syrová mrkev
do bramborového salátu asi nepatří

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

„Áčko, nebo céčko? 
Co je správně?“
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jsem udělala s uvařenými brambory a vejci. 
Ve skleněné míse vypadá všechno tak nějak 
elegantně, ale bylo mi jasné, že to chce 
ještě cosi přidat, protože člověk jí hlavně 
očima. Má směs byla 
zatím jednotvárná, 
přidala jsem tedy 
do ní jednu skleničku 
zavařené zeleniny. Pořádně zamíchala a pak 
nakrájela na kousky čtyři kyselé okurky 
a dvě mrkve. Vše jsem důkladně promíchala.  
Říkala jsem si, že si musím pořídit takové 
to drátěné „promačkávátko“ na brambory 
a vejce, protože si pamatuji, že mamka to 
měla všechno několikrát rychleji.
Všimla jsem si, že mám na lince připravenou 
ještě konzervu s hráškem, tak jsem celý 
obsah vysypala do mísy. Salát mi přišel 
hodně těžký, vejce a brambory výrazně 
převažovaly nad ostatními surovinami, 
proto jsem si do hrnečku připravila hořčič-
nou zálivku (inspirace od babičky – hrnek 
teplé vody, rozmíchaná hořčice, velmi málo 
pepře) a tou jsem vše zalila. Opět zamícha-
la. A na závěr jsem přidala jednu šlehačku 
na vaření. Salát byl už tekutější, barva mi 

přišla také docela zajímavá a spíše jsem si 
tak říkala, co jsem mohla vynechat a nic 
by se nestalo. Možná ten hrášek by se dal 
oželet. Výtvor jsem ochutnala a přišlo mi to 

málo slané. Vzpo-
mněla jsem si, že 
táta používal i více 
pepře, ale ten já 

zatím moc nedávám kvůli malému synkovi. 
Uvidíme, jak to bude chutnat ráno, říkala 
jsem si, a dala salát odležet do ledničky.

Malá zkouška na velkou slávu
Zatím jen představa, že druhý den nastane 
Štědrý večer, byla hodně adrenalinová, vždyť 
zkušené hospodyňky do toho pečou dvacet 
druhů cukroví, chystají rybí polévku, smaží 
kapry a vaří dalších tisíc chodů. Uklízejí, 
shánějí dárky, chodí do práce a ještě k tomu 
sezvou celou patnáctičlennou rodinu. Já 
nemám zatím upečený ani jeden druh 
a bůhví, jak by to dopadlo. I když mě lákají 
raw vosí hnízda. Naštěstí to zatím byl jen test.
Přála bych si vyzkoušet znovu vánočku, 
protože loni mi nenakynula a byla tak tvrdá, 
že se dala slepicím. Stejně tak i mazanec ze 

stejného těsta. Dárkovému šílenství nepod-
léhám a na úklid mám už několik měsíců 
paní Ruslanu, která přijde vždy jednou 
za tři týdny a vezme to od základu. A navíc 
uvažujeme s partnerem o tom, že na Vánoce 
zmizíme do zahraničí a vrátíme se, až bude 
po všem. To ale neznamená, že si bramboro-
vý salát nemůžeme udělat kdykoliv přes rok, 
když už si ho natrénuji.

Chroupalo to. Až moc...
Druhý den jsme měli bramborový salát 
k obědu. K němu jsem servírovala pečenou 
krůtu na červené řepě. A po chvilce jsme zjis-
tili, kde je drobný zádrhel. Salát byl tekutý, 
to by ale ani tak nevadilo. Nevhodnou se 
zdála být syrová mrkev, která rušila dojem 
z jinak měkkých surovin. Zapomněla jsem ji 
uvařit!!! A nebylo jí tam málo. Výborně! Na-
štěstí nehrají koledy, ale Rádio 1, a Vánoce 
jsou až za pár dní, takže nemusím vybírat ze 
salátu kousky mrkve, aby si příbuzní nevy-
lomili u štědrovečerního stolu zuby, a mám 
ještě spoustu času na vypilování receptu, 
který je jinak v pohodě. A ta šlehačka, ta je 
tam vážně dobrá! 

„Potřebuji takové to drátěné 
„promačkávátko“

Tuhle pomůcku nemám a moc by se mi hodila Mrkev jsem tak trochu zapomněla uvařit

•  Vše, co se dává do salátu, by mělo být 
uvařené. Zapomněla jsem uvařit mr-
kev a rušily nás při jídle tvrdé kousky.

•  Méně je někdy více. Sterilizovaný 
hrášek už není potřeba.

•  Dobrého to chce naopak více. Do por-
ce pro dva dám dvě šlehačky.

•  Nekombinovat zálivky. Jedna stačí, já 
použila šlehačku. Voda s hořčicí už být 
nemusela (chtěla jsem salát trochu 
naředit).

NA co Si příŠTě 
DáT POZOR
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Začít péct ty druhy cukroví, 
které chutnají nejlépe odleželé.

Kontrolovat ovoce a zeleninu 
uloženou ve sklepě. Také je třeba 
prohlédnout cibule či hlízy, které 
budeme vysazovat až na jaře.

Zařadit do jídelníčku více 
teplých pokrmů a potravin 
se zahřívacími účinky.

Připravit si bylinkový čaj 
na posílení imunity.

„Je-li v prosinci Mléčná dráha jasně a zřetelně vidět, bude rok budoucí 
úrodný; je-li však částečně viditelná, nebude mnoho obilí a vína.“
          „Na Štědrý večer hvězdičky – ponesou vajíčka slepičky.“ 
   „Mnoho sněhu v prosinci – mnoho ovoce a trávy.“

Je čas:
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Dobrý den,
zajímalo by mne, podle čeho poznám kvalitní čokoládu na Vánoce. Jde mi především o to, zda se 
dají koupit kvalitní vánoční čokoládové figurky, kolekce či něco podobně vhodného na Vánoce? 
Děkuji.

Marta Trnavská, Pardubice
odpověď redakce: 
Hlavním vodítkem pro to, kdy se jedná o kvalitní čokoládu, je samotný obsah kakaa. Ten by měl 
být minimálně 70 %. Běžné mléčné čokolády obsahují malé množství pravého kakaa a naopak 
velké množství cukru a tuku. To se bohužel týká i vánočních kolekcí a všelijakých lákavých čo-
koládových figurek. Pokud budeme chtít ochutnat skutečnou čokoládu, za takovou se dá ozna-
čit pouze hořká s výše uvedeným obsahem pravého kakaa, které se získává z kakaových bobů. 
Ty jsou označovány za superpotravinu, protože obsahují zdraví prospěšné látky a vitaminy.
Zaměříme-li se na běžnou mléčnou čokoládu s vánočními motivy, je třeba pečlivě sledovat 
složení. Aby mohl být produkt označen jako čokoláda, je nutné, aby obsahoval nejméně 25 % 
kakaové sušiny. Ty, které obsahují méně kakaa, se jako čokoláda označovat nesmějí. Pak jsou 
označovány například jako kakaová pochoutka, kakaová poleva nebo jednoduše cukrovinka. 
Na kvalitu čokolád se také pravidelně zaměřuje potravinářská kontrola a z jejích průběžných 
kontrol vyplývá, že kvalita většiny produktů spadajících do sortimentu vánočních figurek, ko-
lekcí či adventních kalendářů je dobrá, legislativa je dodržována a zákazník není klamán.

Bylinka měsíce

Zajímá vás

Jmelí je stále zelený  keřík rostoucí  ve větvích stromů. Staří 
Keltové této rostlině přisuzovali magickou moc. Považovali ji 
za dar z nebes a věšeli si ji do domu jako ochranu před zlem. 
V době Vánoc i dnes přináší jmelí podle pověr do našich příbytků 
štěstí a lásku.
Jelikož jde o mírně jedovatou rostlinku, zacházíme s ní obezřetně. 
Při správném dávkování je to ovšem velký pomocník na různé 

zdravotní problémy. Za nejlepší a nejkvalitnější je považováno jmelí z jabloní, hlohu a borovice či 
smrku. Naopak jmelí topolové je vysoce toxické a k vnitřním léčebným účelům je nepoužíváme. Sbí-
rá se v listopadu a prosinci, z tohoto sběru má jmelí největší účinnost na krevní tlak. Používáme jen 
lístky bez větviček a bobulí, které jsou jedovaté. Nejlepší formou pro užívání je tinktura, kdy lístky na-
stříháme a zalijeme lihem. Pomáhají ke snížení krevního tlaku i změkčení a odstraňování vápenatých 
usazenin v krevních cestách. Díky těmto účinkům jsou také výborným preventivním prostředkem 
před infarktem. Jmelí působí při zvýšené činnosti štítné žlázy a rovněž při některých bolestech hlavy, 
zvláště způsobených stresem, strachem či nervozitou. Při křečových žílách a bércových vředech 
macerujeme jmelí 4 hodiny ve studené vodě, potom je přihřejeme a provedeme koupel nohou.

JMELÍ BÍLÉ

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:
  Čeští zemědělci si stěžují na řetězce. 
Bude ministerstvo zemědělství 
dodavatele více chránit?

  Lék a pomocník v kuchyni. Kde 
všude najde uplatnění křen?

  Komu nevadí o svátcích zavřené 
obchody a proč?

  Zbavit únavy se můžete přírodní 
cestou. Jaké potraviny vám při tom 
pomohou?

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

Svatava Vašková alias foodblogerka Coolinářka začala svůj 
blog psát teprve nedávno – na mateřské dovolené. Za necelý 
rok si získala řadu nadšených čtenářů a to už byl jen krůček 
k vydání knížky.
V maximálně autentické kuchařce najdete její nejoblíbeněj-
ší rodinné recepty. Kniha je rozdělena do čtyř částí – jaro, 
léto, podzim a zima. Výběr pokrmů mapuje celý rok a vy tak 
můžete vařit ze surovin, které jsou právě k dispozici. 

www.albatrosmedia.cz

Coolinarka - inzerat 210x99.indd   1 18.10.2016   13:39:29

Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Některé potraviny mohou být nebezpečné. 
Které to jsou?

Jaké potraviny vám pomůžou 
přestat kouřit a přitom nepřibrat?

Jaké triky obchodníci chystají při slevách?

Do nového roku nejlépe bez kocoviny. 
Prozradíme, jak na to.

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 19. prosince

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 299  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 

TAKÉ KAŽDÉ  

PRODLOUŽENÍ 

PŘEDPLATNÉHO!
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post scriptum

Nechci, aby to vypadalo, že nemám ráda 
pravé české Vánoce, ale čím jsem starší, 
tím víc mi vadí ta xenofobní hysterie ze 
Santa Clause, sobů a punčoch visících 
u krbu. Prostě doba je taková a já si 
rozhodně nemyslím, že je to špatně. 
Když jsem byla malá, nevěděla jsem, kdo 
je vlastně Ježíšek. Jezulátko, nebo ten 
umučený trpitel visící na kříži? Kolikrát 
jsem se ptala dospělých, jak vypadá ten, 
který mi nosí dárky a jestli je to skutečně 
ten pán s hřeby v rukou a nohou? Anebo 
to miminko? Ale jak by vlastně utáhlo ten 
obrovský pytel s hračkami? A to bylo v po-
řádku? Moje děti a obecně tato generace 
dětí se moc neptá. A já jsem celkem ráda. 
Doteď totiž nevím, k čemu našeho Ježíška 
připodobnit, a tak mi starý pán na saních 
taženými soby ani trochu nevadí.
Podobný pocit zažívám na téma koled. 
Tuhle se u stromku na Staroměstském 
náměstí nějaký pán rozčiloval, proč ty děti 
zpívají nějakej „silentnaj“, když je to přece 

Tichá noc. Dost si dával záležet, aby ho 
všichni slyšeli. A zatímco ty děti zpívaly 
krásně, pán nasupeně odcházel a kaž-
dému dupal na paty a kazil ten krásný 
zážitek, kdy vás v dnešní době alespoň 
něco přiměje se zastavit a vypnout. V tu 
chvíli jsem si říkala, jakoupak kolekci si 
asi na stromeček věší? Tu německou nebo 
snad polskou? A má tyhle xenofobní ataky 
zlosti, i když podporuje zahraničního 
výrobce? Připomněl mi našeho dědu, který 
se také neustále vytáčí nad všudypřítom-
nou globalizací, ale každý rok si nadiktuje 
do salátu majonézu Hellman’s, protože 
jiná mu nechutná, a ani jeden rok v televizi 
nevynechá snad největšího konkurenta 
chudáka Ježíška – Mrazíka.
Já jsem prostě jednoznačný zastánce toho, 
že bychom si měli vzít od každého trochu 
a hlavně si přiznat, že některé zahranič-
ní věci nejsou špatné. My třeba máme 
doma rádi americké koledy a vánoční hity 
od známých kapel nebo zpěváků a nezna-

mená to, že jsme vyhodili okouzlujícího 
Jakuba Jana Rybu do popelnice. A vůbec 
mi nevadí, když z rádia křičí Mariah Carey, 
zatímco krájíme jablíčko, pouštíme lodičky 
nebo svazujeme nohy stolu řetězem, aby 
rodina držela pohromadě.
A tím, že jsem pustila domů některé 
zahraniční vlivy a pravidelně dárky balím 
do papíru, kde je napsáno „ho ho ho merry 
christmas“, jsem se rozhodně nevzdala 
české identity. Ostatně moje rodina mě 
neustále utvrzuje, že jsme Češi, jak se patří, 
hlavně na Vánoce. Můj švagr pravidelně „vy-
žere“ salám ze všech chlebíčků, můj manžel 
mě každý rok přemlouvá, jestli by přece 
jen nemohl jít k večeři v teplákách, teta si 
pokaždé nacpe nějaký ten řízek v ubrousku 
do kabelky a asi dva roky nazpátek si děda, 
co rád Hellman’s, na Boží hod zapálil rukáv 
o svíčku na stole a obsluha restaurace jeho 
„hodobožové“ sako hasila minimaxem.
A víte co, já se na ty naše Vánoce zase 
začínám těšit! 

Ho ho ho, 
Meeeeeery Christmas!
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, 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

Na stránkách www.svet-potravin.cz 
najdete formulář, 
jehož vyplněním a odesláním 
si během několika vteřin zajistíte 
novinky a zajímavé články 
z potravinářského světa. 
Každý měsíc do schránky 
po dobu celého roku!

Do kolonky poznámka můžete uvést i jméno obdarovaného 
nebo speciální vzkaz. S tímto textem Vám také odešleme 
dárkový certifikát, který můžete následně darovat 
hned spolu s knižní novinkou, kterou k předplatnému dostanete.

Objednejte 
         sobě nebo svým blízkým 
předplatné časopisu 

    Svět potravin 
jako vánoční dárek!

VáNOČNÍ DáREK 

PRO SEBE 

NEBO SVÉ BLÍZKÉ 

POŘÍDÍTE 

ZA 348 KČ
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         Št'astné 
     a prémiové

Ochuťte si Vánoce delikatesami 

BILLA Premium

100 g = 74,95 Kč

14990

6990

100 g = 22,17 Kč

3990

 

4990

100 g = 19,94 Kč

3490

4490

100 g = 56,19 Kč

8990
100 g = 59,97 Kč

17990

100 g = 23,96 Kč

5990

BILLA Premium
Parmigiano 

Reggiano
200 g

BILLA Premium
Speck alto Adige

100 g

BILLA Premium
Profi teroles

180 g

BILLA Premium
Dezert ve skle

100 g

BILLA Premium
Cookies 

s lískooříškovým 
krémem

175 g

BILLA Premium
Máslovosýrové 

krekry
100 g

BILLA Premium
Cofi serie

čokoládové košíčky
160 g

BILLA Premium
Krevety vařené 

glazované 
s omáčkou

300 g

BILLA Premium 
Butter crisps

250 g

Svet_potravin_210x297_billa_premium.indd   1 09.11.16   14:44


