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Co (ne)patří do lednice? 
Banány a rajčata dejte raději do spíže

Nekupujte zajíce v pytli.  
Skutečná loga kvality potravin

 Přípitkové pravidlo:
Protřepat, 
ale nemíchat!
Jak nenaletět 
drahým slevám

Naše testy:
 Políčeno na poličany 
 Bublinky z prosecca stoupají pomalu
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* v nápojích pro děti rum vynechejte

Syrovátkové nápoje ochutnejte také v příchutích mango, bílý čaj s broskví a energy (s taurinem).
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Tesco představuje svůj nový sortiment Čaje a  Kávy, který je 
založen na detailní analýze toho, jaké produkty jsou pro zákazníky 
nejdůležitější. Přání a potřeby zákazníků se tak v produktech  zcela 
odrážejí. Ochutnejte například směs kávových zrnek pocházející 
z afrických a jihoamerických plantáží:  Tesco 100 %  Arabica Classic  
má díky pečlivému způsobu pražení syté aroma a vyváženou chuť, 

Espresso  intenzivní chuť a nápadné aroma ukryté pod perfektní zlatou pěnou a Crema 
překvapí bohatou pěnou, dlouho doznívající chutí a jemnou vůní. Celý nový sortiment Čaje 
a Kávy najdete v obchodech Tesco po celé České republice. 

Zrnkovou a mletou kávu Tesco 100 % Arabica Classic vyhrají tři čtenáři, 
kteří na adresu redakce@svetpotravin.cz zašlou správnou odpověď na otázku:

Při nákupu kávy přes Tesco Potraviny online si můžete zvolit 
například mezi těmito kávami:
a) zrnkovou, mletou, instantní, bez kofeinu, 3v1, zelenou, pro děti, kapsle 
b) 4v1, instantní, náhražku kávy, mletou, bez kofeinu, pro děti 
c) 2v1, mletou, kapsle, zrnkovou, modrou, bez kofeinu

Soutěžte s obchody Tesco

GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.
Správná odpověď byla a) čerstvá inspirace 
Na dárek se mohou těšit:

Martina Procházková, Znojmo 
Markéta Bušková, Praha 7 
Andrea Bínová, Praha 10
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
mílovými kroky se blíží konec roku, nový 
rok a předsevzetí. Nevím, jak pro vás, 
ale pro mne je to pravidelná trajektorie, 
která vede přímo do centra bermudského 
trojúhelníku. Jsem přesvědčená, že právě 
tady se kromě letadel a lodí nevysvětlitelně 
ztrácí daleko víc věcí. Vedle řady příslibů, 
jak kdo zhubne, přestane kouřit, najde si 
lepší práci, bude trávit víc času s rodinou, bude 
chodit cvičit, začne šetřit, přestane nakupovat 
zbytečnosti a tak dále, se nám jeví jako evidentní, 
že se tu, stejně jako v předešlých letech, ztratí i poctivost některých prodejců. 
Už teď si pravděpodobně mnou ruce a čekají na to, jak zase pár lidí nachytají 
na svou nazdobenou udičku. Narážím na lednové slevy. A ruku na srdce, kdo se 
takové výhodné akci nepodvolí, když je za námi ekonomicky snad nejnáročnější 
měsíc z celého roku? Slevy jsou sice výhodné, ale většinou více pro prodejce než 
pro obyčejného smrtelníka s nákupním vozíkem. Naše rubrika Zaostřeno odkryje 
postupy, jak se taková sleva dělá, i to, čeho se týká nejčastěji.
A abyste nekoupili zajíce v pytli, přidali jsme do rubriky rádce i souhrn známek 
kvality. Ty si totiž někteří výrobci vyložili po svém a vynalezli si, pravděpodobně 
jednoho deštivého večera, svá neexistující označení kvality, na kterých je bohužel 
však kvalitní pouze způsob, jak „oceněnému“ produktu přidat nenápadně pár korun 
na ceně. 
Takže, přátelé, probuďte se z euforie a do nového roku vykročte nejen pravou nohou, 
ale hlavně s kalkulačkou v ruce a odhodláním se ozvat. Ticho po pěšině je nakloněno 
jen nepoctivcům a v prostředí bermudského trojúhelníku je tak skvěle, že je možné, 
že se tam bude chtít za chvíli podívat ještě více výrobců.
 
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupce šéfredaktora
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editorial

Zúčastnili jsme 
se tiskové 
konference 
k uvedení 
kampaně 
Poznej 
původ masa. 
Informace, které 
jsme získali, 
si přečtěte 
na straně 33. 
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Na slovo s Václavem Krejčíkem

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Jak si zlepšit kondici?

Zaujalo vás 
            na Facebooku a webu

Kvašenou zeleninou proti chřipce

Online nákupů 
    už se nebojímZeptali jsme se Václava krejčíka, propa-

gátora power jógy v Čechách, lektora 
vzdělávacích programů, poradce zdra-
vého životního stylu, instruktora pro 
zdravé a aktivní stárnutí, zakladatele 
Power yoga akademie a energy clinic 
a spolumajitele energy studia.

Člověk musí především chtít něco změnit. 
Vždy radím svým klientům, aby nezačínali zbrkle 
a rychle. Důležité je ponechat si zdravý rozum a ne-
podléhat módním trendům, především ve výživě. To je oblast, kde 
je obtížné se zorientovat. 
Aby se člověk cítil v kondici, měl by rozdělit svůj čas v optimál-
ní kombinaci mezi osobní a pracovní život. V obou případech je 
třeba dbát na určitý rytmus a rituály. Když člověk ráno vstane, 
provádí osobní hygienu. A do ní by měla patřit i jednoduchá 
jógová (pohybová) rozcvička s meditací. Tělo a mysl se tak naladí 
na celý den. Během něj je pak vhodné v pravidelných intervalech 
přijímat vyváženou a dobře složenou stravu. Důležité je nepřejídat 
se. Život je pohyb, a tak bychom se měli trochu hýbat, abychom 
pomáhali dechové, srdeční, trávicí a vylučovací, svalově-kosterní, 
endokrinní i nervové soustavě optimálně fungovat. Dobré také je 
pracovat na osobnostním seberozvoji, aniž bychom ale měli pocit, 
že musíme být stále lepší a lepší. V současné době je moderní říkat, 
že člověk nemá čas. Myslím si ale, že je to naopak smutné a vypo-
vídající o neschopnosti organizovat si své aktivity.

Již dlouho uvažuji o tom, že bychom si doma začali vyrábět kva-
šenou zeleninu. Dočetla jsem se, že je vhodná také na prevenci 
chřipkových a horečnatých onemocnění a je velmi zdravá. Jaký 
na to máte názor?    Lída Veselá, Beroun

Kvašení je ideální způsob jak uchovat zeleninu přes zimu. Bakterie 
mléčného kvašení jsou výborným kon-
zervantem a zelenina si díky nim uchová 
řadu vitaminů a minerálů. Mléčné kva-
šení výborně podporuje imunitu, krev, 
čistí trávicí trakt, podporuje zdravou 
střevní mikroflóru a regeneruje jaterní 
tkáň. Do těla vstupuje řada enzymů 
a ty regenerují buňky. Pickles obsahují 
množství hodnotných bioaktivních látek 
– bakterie kyseliny mléčné, vitaminy 
skupiny B, C a K, dále pak draslík, hořčík, 
fluor a enzymy. Pokud budete kvašenou 
zeleninu konzumovat pravidelně, tak 

určitě pomáháte tělu k silnější imunitě. Zeleninu můžete různě 
kombinovat, velmi dobrá je třeba kombinace mrkve, zelí, červené 
řepy. Zkusit můžete i červenou řepu, jablko, fenykl. Přidávat se dají 
i kopr, bazalka, cibule. Fantazii se tady meze nekladou.

Dobrý den, děkuji vám za článek v říj-
novém čísle o nakupování online. Jsem 

samoživitelka, mám dvě malé děti a náku-
py s nimi jsou vážně někdy o nervy. Dlouho 

jsem se rozhodovala, zda vyzkouším 
službu, kdy si objednám potraviny přes 

internet a řidič mi je doveze až do domu. 
Váš článek mi dodal odvahu a už mám 

za sebou první nákup. Je to skvělé a mohu 
doporučit. Šetří to čas a potraviny byly 

kvalitní a chutné. Děkuji za tip.
Pavlína Horáková, Plzeň

Italské lanýže aspirují 
na seznam dědictví 
UNeScO.

Globus prodával jablka 
z Polska jako česká, 
obsahovala pesticidy.

Jak se mění chutě 
Čechů? Nejraději 
mají caffé latte. 
kupuje si ho 
41 % zákazníků.
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Už jste ochutnali řecké seno?
Celým názvem „pískavice řecké seno“ je bobulovitá rostlina podobná 
jeteli. Využívá se jako koření, i když se s ní pojí silné léčivé účinky. Celá 
rostlina typicky kořenitě páchne. Chuť semen je hořká, natrpklá 
a připomíná celer a libeček. Nejvíce se pěstuje v Etiopii, Indii, Číně, 
Americe, Egyptě a Súdánu. Pískavice zvyšuje peristaltiku střev, váže 
cholesterol ve střevech a pomáhá proti kašli. Bývá součástí mnoha 
směsí koření, jako jsou indické karí nebo na  Balkáně populární 
čubrica (saturejka, pískavice, pražená kukuřičná mouka, sůl, pálivé 
papričky, vše umleté a smíchané). Používá se například k aromatizaci 
sýrů. Obzvláště dobře se toto koření hodí do vegetariánských pokrmů, 
k čočce, špenátu, bramborám aj.

Nahraďte sůl, máte čím
Solíme stále více, než je pro naše tělo zdravé. 
Experti ze Světové zdravotnické organizace WHO 
doporučují denní dávku soli méně než pět gramů 
(jedna kávová lžička). Realita je ale jiná. Česká 
republika patří ve spotřebě soli mezi evropské 
rekordmany. Průměrná spotřeba soli se u nás 
pohybuje okolo 12 gramů za den. Přebytek soli 
způsobuje zadržování vody v těle, zvyšování 
krevního tlaku a může přispívat ke vzniku 
osteoporózy. Sůl také zvyšuje chuť k jídlu. To už 
je celá řada důvodů, proč se snažit hledat čím sůl 
nahradit. Odborníci radí zařadit více aromatických 
bylinek či dochucovadel. Skvělý je medvědí česnek, 
oregano, zázvor, řeřicha nebo citronový tymián.

Nejdražší šunka stojí 1800 liber
Nejdražší šunku nabízí jako jediný obchodní 
dům Selfridges v Londýně. Unikátní kýty Iberico 
pocházejí z 50 pečlivě vybraných prasat, která byla 
speciálně zvolena na základě dobrého genetického 
vzorce. Vyrůstala pak v chovu separovaně 
od ostatních a byla krmena žaludy a kořínky. 
Po porážce byly cca sedmikilové kýty nasoleny 
a následně 36 měsíců zrály. Znalci o šunce mluví 
jako o největším gurmánském luxusu, kdy je cena 
každičkého sousta vykoupena naprosto senzační 
chutí. Pokud byste si původem španělskou 
kýtu chtěli koupit, zaplatili byste za ni zhruba 
53 000 českých korun.
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Učte děti na bylinky 
– nejlépe hrou
Na trhu je nová knížka Bylinky pro děti 
a maminky (Grada, 429 Kč), která vás 
provede tím, jak začít používat bylinky 
v kuchyni pro děti a pomůže vám pochopit 
jejich význam v různých oblastech vývoje 
dítěte. Její autorkou je Magdaléna Staňková-
Kröhnová, která na 264 stranách předkládá 
osobní zkušenosti a tipy pro všechny rodiče. 
Jejím cílem je naučit je používat dostupné 
přírodní prostředky, seznámit je se základy 
fototerapie, připomenout lidové tradice 
a poskytnout nápady, jak bylinky využít při 
tvoření s dětmi.

Čtyři stovky hrnků kávy vypije 

průměrný Čech za rok. Na tento 

objem jsou potřeba asi tři kilogramy 

kávových zrnek. Největší rekordmani 

ve spotřebě tohoto oblíbeného 

nápoje jsou ale Finové. 

Ti spotřebují ročně až 12 kilo 

zrn „na hlavu“.

400Číslo 
   měsíce
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   4 tipy, 
jak skvěle prezentovat jídlo
Nejíme jen ústy, ale také očima. Je dokonce dokázáno, že jídlo, 
které je líbivé, v našem mozku vyvolává pokyn k uvolňování 
látky, díky níž vstřebáváme lépe živiny. Jaké jsou trendy ve food 
designu? Shrnujeme je ve 4 bodech:
  Servírujte na bílé talíře – ideálně nějaké větší
  Soustřeďujte vše do středu a spíše vrstvěte, než rozprostírejte 
do stran – prostor okolo můžete ozdobit pár kapkami redukce 
nebo omáčky, popřípadě čerstvou zeleninou (ovocem)
  Snažte se na talíř použít kontrastní barvy – pomůže vám 
barevná zelenina (ovoce)
  Každé jídlo vypadá lépe, pokud jsou na něm čerstvé byliny 
(pažitka, máta, kopr, rozmarýna, tymián). Můžete je posekat 
nebo jen položit snítku či lístek

Vyhazujeme 
méně jídla
Portál www.potravinypomahaji.cz se 
dlouhodobě zabývá problematikou 
plýtvání jídla a jeho nedostatkem v méně 
vyspělých zemích. Výsledky průzkumu, 
kterého se zúčastnily tísíce českých 
respondentů, potvrdily úspokojivý 
trend týkající se úspornějšího zacházení 
s potravinami. Celých 78 % populace 
zkonzumuje potraviny i po záruce, 
pokud jídlo vykazuje znaky nezávadnosti. 
Vyhazujeme spíše jen jídlo, které nelze 
„zachránit“, jako jsou pečivo nebo nahnilé 
kousky ovoce a zeleniny. Od let minulých 
se jedná o velký skok kupředu.

neuniklo nám   

V koktejlech je látka 
používaná v lepidle
Pokud jste si doteď s velkou chutí 
dávali jahodový milkshake u sítě 
McDonald’s, pravděpodobně vám 
zkazíme chuť. To, co jej dělá tak 
dobrým, není nic jiného než dobře 
namíchaná směs umělých látek. Vedle 
všeho možného, čím se výrobce snaží 
nasimulovat chuť jahod, v jeho obsahu 
též najdete třeba i octan ethylnatý, 
který se používá do lepidel nebo jejich 
odstraňovačů.

Střídmost je
buď  

láska k vlastnímu zdraví,
nebo

neschopnost 
se pořádně najíst.

François de La Rochefoucauld
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potravinová policie

Čeští školáci patří stále mezi nej-
větší konzumenty alkoholu z celé 
Evropy, přestože se situace dle 

mezinárodní studie ESPAD za posledních 
pět let zlepšila. Studie, která se zabývá 
pitím alkoholu, kuřáctvím nezletilých, 
ale i závislostí na internetu, zahrnula 
chování více než stovky tisíc šestnácti-
letých studentů. Podle jejích výsledků 
se podíl dospívajících, kteří často pijí pět 
a více sklenic alkoholu při jedné příle-
žitosti, snížil oproti roku 2011 z pětiny 
na 12,1 %. „Zůstává ale skutečností, že 
mezi českými adolescenty je neobyčejně 

nízké procento abstinujících. Devade-
sát šest procent šestnáctiletých už pilo 
alkohol,“ uvedl Ladislav Csémy, národní 
koordinátor studie. 

Začíná to v rodině?
Podle průzkumu fóra Pij s rozumem jsou 
čeští rodiče vůči konzumaci alkoholu 
dětmi tolerantní – až třetina jim dovolí 
přípitek při slavnostní příležitosti, kterou 
je například oslava Nového roku.
Přes 40 % dětí dostane alkohol na silve-
strovskou oslavu od rodičů, nebo rodičů 
svých kamarádů. Přitom třetina dětí 

Osmdesát tři procent českých dětí ve věku 11 až 15 let má zkuše-
nost s alkoholem. Uvádí to poslední průzkum fóra Pij s rozumem. 
kromě toho, že zkoušejí popíjet během celého roku, právě silve-
strovské oslavy jsou příležitostí, jak se snadněji k alkoholu dostat. 
a rodiče bývají k tomuto prohřešku mnohdy tolerantní a dětem 
alkohol sami nabízejí.

   Opilé děti. 
kdo to odnese nejvíc?
Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

Prodávání, nalévání, popř. podávání 
alkoholu mladistvým řeší přestupko-
vá komise, a to nejčastěji na základě 
oznámení od Policie ČR nebo MP (stalo 
se také, že oznámení podala učitelka 
školy).
Jedná se o přestupek na úseku ochrany 
před alkoholismem a jinými toxikoma-
niemi dle § 30 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích. Nejvyšší možná sankce 
je pokuta ve výši 3.000 Kč.
Podle § 86 přestupkového záko-
na může tyto záležitosti řešit PČR 
i městská policie také „přímo na místě“ 
blokovou pokutou.

Zdroj: ESPAD

Sankce: KDO 
PrODá ALKOhOL 
ČI NALIJE 
MLADISTVéMU



www.svetpotravin.cz 9

a mladistvých předpokládá, že bude při 
oslavě Nového roku pít alkohol. Jasno 
mají i jaký. V polovině případů je to 
šampaňské (49 %), následuje pivo (24 %), 
a pak lihoviny (21 %). Jejich rodiče 
ve 35 % věří, že se jejich děti budou 
chovat rozumně, pětina rodičů sází na to, 
že bude mít své děti „pod kontrolou“. Asi 

17 % rodičů má obavy, aby se jejich dítě 
na Silvestra neopilo.

Když ne rodič, tak číšník
Skleničku alkoholu si dopřejí jednou 
za měsíc čtyři z pěti mladistvých. Zvláště 
pro ně je, kromě domácího prostředí, 
kde většinou nějakou tu lahev objeví 
a ochutnají, riziková návštěva baru či 
diskotéky. Přestože je nalévání nezletilým 
a mladistvým zakázáno, kontroly nezřídka 
odhalují pravý opak.
Sami jsme chtěli vyzkoušet, jak složité 
to má mladistvý, když si chce dát někde 
pivo. Naším figurantem se stal šestnác-
tiletý Jakub, který rozhodně nevypadá 
na zletilého. 
V první re-
stauraci 
v okresním 
městě ve Středočeském kraji si Jakub 
chtěl objednat pivo. Číšník jej vybídl 
k prokázání jeho věku a poté, co zjistil, 
že je nezletilý, nabídl mu pivo nealko-
holické. V druhé restauraci, která se 
nacházela v menším městě nedaleko 
Prahy, Jakub také neuspěl. „Číšník se mě 
zeptal, jestli jsem plnoletý. Řekl jsem mu, 
že za chvíli budu. Na to mi řekl, ať tedy 
přijdu, až mi bude osmnáct. Přitom, když 
jsem byl na diskotéce, tak s tím problém 
nikdo neměl. Objednal jsem si malé pivo 
a dostal ho. Nikdo se mě na nic neptal,“ 
svěřuje se se svými zkušenostmi náš 
spolupracovník.

Za nalití směšná pokuta
V každém zařízení, kde se prodává al-
kohol, musí být podle zákona umístěna 
tabule s nápisem Zákaz prodeje alkoho-
lických nápojů osobám mladším osmnác-
ti let. Zákaz prodeje a podávání alkoholu 
mladistvým je tedy zakotven v zákoně 
o ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami č. 379/2005 Sb. 
To, že někdo poruší tento zákon a nalije 
nezletilému, je klasifikováno jako přestu-

pek. Ten je ve většině případů řešen blo-
kovou pokutou do výše tří tisíc korun. 
Pouze tehdy, když jde o opakované 
nalévání nezletilým, či podávání alkoho-
lu ve velkém množství, se může jednat 

o trestný čin. 
Na to, že poží-
vání alkoholu 
mladistvými je 

problém, poukazují i někteří legislativci. 
Podle nich se případná třítisícová pokuta 
ve srovnání s celkovým ziskem provozo-
vatelům těchto zařízení vyplatí. Nezbyt-
né proto bude změnit zákony a nastavit 
adekvátní preventivní programy, které 
postupně změní vnímání společnosti 
ohledně tolerance alkoholu i mezi dětmi 
a mladistvými.

Jaký vliv má na zdraví dětí alkohol?
O tom, že alkohol dětem škodí, není 
pochyb. V období dospívání dochází 
k rychlému vývoji šedé hmoty těch částí 
mozku, které souvisejí s funkcemi, jako 
jsou paměť nebo zvládání emocí. V přípa-
dě pití alkoholu se mohou nevratně po-
škodit. Co to znamená? Postižený jedinec 
může mít zhoršenou paměť a pozornost, 
poruchy verbální, prostorové, zpomalené 
psychomotorické tempo, horší schopnost 
se ovládat a rozhodovat.

Pomůže osvěta?
Odborníci se shodují, že vysoké procen-
to mladistvých konzumentů je způso-
beno hlavně nedostatečnou osvětou. 
I z tohoto důvodu fórum Pij s rozumem 
již sedmým rokem přispívá k šíření pově-
domí o účincích alkoholu mezi školáky 
prostřednictvím interaktivních před-
nášek „Pobavme se o alkoholu.“ Jejich 
cílem je zajímavou formou seznámit děti 
s negativními účinky alkoholu na nezralý 
lidský organismus. Dozvídají se také, jak 
alkohol vzniká, jakým způsobem ho tělo 
odbourává a co dělat, když to s alkoho-
lem někdo přežene. V rámci jednotlivých 
lekcí se žáci v modelových situacích učí 
odmítnout alkohol a objevují i možná 
rizika jeho zneužívání, aniž by docházelo 
ke striktním zákazům, které mají na děti 
často opačný efekt. 

potravinová policie

65 % jedenáctiletých dětí už někdy 
požilo alkohol
68 % ochutná alkohol se svými rodiči
83 % rodičů toleruje svým dětem příle-
žitostné pití alkoholu
20 % rodičů se svými dětmi o alkoholu 
nikdy nemluvilo
Zdroj: Pij s rozumem

Děti A ALKOhOL

„Čtyři z pěti dětí si dají skleničku 
jednou za měsíc“
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Vydáte-li se po lesnatém údolí Strenického 
potoka, brzy objevíte pravý středočeský 
poklad, Pivovar Podkováň. Už v 15. století 
ho tu založil pan Bohuš z panství kováně 
spolu s neznámými mnichy. V následujících 
staletích pivovar procházel proměnami 
a v rukou ho drželi různí majitelé. Od roku 
1997 se jeho chodu ujali otec a syn Červení 
a společně se o tento středočeský chmelový 
mok starají dodnes. Jakožto milovníci piva 
v Podkováni propojili tradici s moderními 
postupy a výsledek stojí za to.

V sortimentu podkováňského pivovaru jsou 
piva vyráběna podle tradiční receptury. 
Pochutnat si tu můžete na sudové desítce, 
jedenáctce i dvanáctce.

Mimo tradiční region v okolí pivovaru 
usiluje Pivovar Podkováň o rozšíření odbytu 
po celé republice i dál. Jedním z těchto 
kroků bylo i spojení s BIllOU a jejím projek-
tem BIlla regionálně. Tento projekt BIlla 
spustila v roce 2015. cílem je podpora 
lokálních výrobců, kterým nabízí možnost 
prezentovat své produkty ve speciálním 
regionálním koutku přímo v prodejnách. 

k 7. prosinci 2016 byl projekt již spuštěn 
ve všech krajích ČR.

Na regionální regál i mnoho dalšího jsme 
se zeptali Antonína Červeného, jednatele 
Pivovaru Podkováň.

Jaké byly začátky vašeho podnikání?
Můj táta pivovar koupil v roce 1997. Začali 
jsme ho tedy provozovat a až do roku 2007 
běžel a vařil.  Potom jsme se rozhodli pro 
kompletní rekonstrukci. Ta spočívala v tom, 

že jsme tři a půl roku celý pivovar vybou-
rávali a rekonstruovali. Pro mě bylo toto 
nejkrásnější období v životě. Stavím pivovar, 
to je přece úžasné. V dubnu 2011 jsme uvařili 
první várku v nové technologii a začali jsme 
dobývat svět. Na surovinách nešetříme 
a děláme to poctivě.

Co je na pivu z Pivovaru Podkováň 
výjimečné, proč si ho má zákazník 
koupit?
Na našem pivečku je specifické to, že jde 
o úplně klasické české pivo. Je vyrobe-
né podle tradice. dbáme na poctivost, 

neexperimentujeme a přísně dodržujeme 
receptury sládků. ctíme tradiční postupy, 
ale na moderních technologiích. My se u nás 
chlubíme tím, že to pivo děláme poctivě. 
Taky nabízíme sklepní nefiltrované pivo. To 
vyrábíme tak, že přímo tady z ležáckých 
tanků stáčíme pivo rovnou do lahví. Stejně 
tak děláme sudové.

Co si od vás koupíme v BiLLE?
V BIlle najdete naši jedenáctku, náš světlý 
ležák a potom tmavou desítku.

Co Vás na Vaší práci stále těší?
Pivo je obor, pro který když se narodíte 
a zvolíte si ho, tak to nejde opustit. když 
si někdo k tomu pivu trošku „čuchne“, tak 
i když změní své povolání, vždy to s tím 
pivem bude nějak souviset. Na tomto oboru 
je krásné také to, že někam patříte. Vy jste 
prostě pivovarský a patříte do této skupiny 
lidí. Sice ano, jsme konkurence, ale potom si 
všichni sedneme a popovídáme si. Ten obor 
je opravdu nádherný. 

Jak byste zhodnotili více než roční 
spolupráci s BiLLOU? Co Vám tato 
spolupráce přinesla?
Spolupráce s BIllOU nám přinesla několik 
věcí. Za prvé navýšení prodeje našeho piva 
a i trošku navýšení prestiže. To jsme potom 
začali poslouchat věci typu: „Jo, tak vy už 
prodáváte v BIlle? No viděl jsem, hezký.“ 
Třetí věc, kterou nám to přineslo, je férový 
obchodní partner. 

Co plánujete do budoucna?
chceme se stabilizovat, to je v dnešní době 
otázka číslo jedna. Ne, že bychom se po-
tápěli, ale musíme přemýšlet, co dělat dál. 
a další věc je zvelebování našeho areálu, 
na fasádách je spousta práce. Rád bych se 
také víc pustil do pivovarského ruchu. 

Společnost BILLA si zakládá na bohaté nabídce kvalitních 
a čerstvých produktů od domácích producentů. S tím přirozeně 
souvisí i podpora malých lokálních výrobců. Projekt BILLA 
regionálně byl během necelých dvou let spuštěn ve všech krajích 
České republiky. V současnosti BILLA spolupracuje přibližně 
s 300 dodavateli, od kterých odebírá přes 2 000 položek. Za dobu 
fungování projektu se v BILLE již prodalo více než 45 milionů kusů 
místních specialit. Dnes vám představíme dodavatele piva, jehož 
mok patří k nejprodávanějším regionálním položkám v BILLE.

Z lásky k pivu

„Tady je ležácký 
sklep. Máme zde 
22 ležáckých tanků 
a každý má objem 
145 hektolitrů. Zde 
pivo leží, dozrává 
a sytí se cO2. Naše 
desítka tu leží 30 dnů 
a dvanáctka potom až 
50 dnů.“
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Vynález lednice znamenal zcela nové možnosti 
v uchovávání potravin a dnes je chladnička 
nezbytným vybavením každé moderní 
domácnosti. Víte ale, že zdaleka ne celý nákup 
bychom sem měli automaticky uložit? Řadě 
potravin pobyt v chladném prostředí trvanlivost 
neprodlouží, spíše naopak. Studené prostředí 
může mít neblahý vliv na jejich konzistenci a chuť. 
Podívejte se spolu s námi, které produkty, navzdory 
zažitým představám, do lednice nepatří.

 Potraviny, 
kterým lednice 
            nesvědčí

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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Obecně samozřejmě platí, že 
v chladu uchovávané potraviny 
vydrží déle. To však nezname-

ná, že lednice je vždy tím optimálním 
místem. Příhodným prostředním pro řadu 
produktů je chladná spižírna či sklípek, 
s těmi se ovšem v moderních domácnos-
tech v naprosté většině nepočítá.
Typickým případem komplikovaného 
skladování jsou brambory. V domě je 
vhodné je umístit do chladného a tmavé-
ho sklepa, v bytech z nedostatku jiné al-
ternativy končí brambory často v lednici. 
Zde je na ně však příliš nízká teplota a ob-
sažený škrob se rychleji mění na cukry. 
Brambory pak získávají nepříjemně na-
sládlou chuť a navíc mohou rychleji začít 
klíčit. V okolí těchto oček pak vzniká 
jedovatá látka solanin, před konzumací je 
tedy nutné je pečlivě odstranit.

Nezkazte si cibuli
Lednice neprospívá ani cibuli – výrazně 
problematická není ani tak nízká teplota, 
ale spíše vysoká vlhkost. Cibule kvůli ní 
rychle měkne a začíná plesnivět. Ideál-
ním prostředím je suché, tmavé, chladné, 
pokud možno větratelné místo. Pozor ale 
na uchovávání dohromady s bramborami, 

společně se obě tyto komodity rychleji 
kazí. Stejné je to i s česnekem, v lednici 
moučnatí a mnohem rychleji podléhá 
zkáze. Jeho charakteristické chuti a vy-
sokého obsahu zdraví prospěšných látek 
dosáhnete jen při skladování na chlad-
ném, suchém a větraném místě.
Až přijdete z nákupu, také pro rajčata na-

jděte jiné místo 
než chladničku. 
hlavně v případě, 
že jsou rajčata 
ještě nedozrá-
lá a potřebují 
„dojít“, je ideální 
pokojová teplota. 
V lednici se 
proces dozrávání 
zastaví a rajčata 
tak nedosáhnou 
charakteristické 
chuti. Uložením 
do lednice ne-
chtěně přispějete 
také ke zkáze 
salátových 
okurek, které zde 
díky vysokému 
obsahu vody 
rychle měknou.

Banány 
nedozrávají
Typickou potra- 
vinou, kterou 
řada z nás ukládá 
do spodních 
přihrádek lednice, 
jsou banány. 
V lednici však 
nezískávají při 
dozrávání sladkou 

chuť, ale moučnatí a rychleji černají. 
Nejlepším řešením je, pokud je uložíte 
do papírového sáčku a necháte je dozrát 
při pokojové teplotě. To samé platí i pro 
další druhy exotického ovoce, které se vět-
šinou kupují nedozrálé – ananas či mango. 
Pokud potřebujeme, aby zralé ovoce déle 
vydrželo, volíme studené a tmavé místo.
Do ledničky nepatří ani pomeranče 
a citrony. Pokojová teplota jim rozhodně 
neublíží, jen je potřeba dohlédnout na to, 
aby se o sebe jednotlivé plody nemačkaly, 
což urychluje jejich kažení.

Bylinkám se lépe nepovede
Lednice nepomůže ani trvanlivosti 
bylinek. Svazeček v chladném prostře-
dí ztratí chuť i vůni a naopak do sebe 
natáhne cizí pachy. Místo chladničky 
zkuste umístit bylinky do sklenice 
s vodou. Pokud je chcete skladovat dlou-
hodobě, uložte je do mrazničky, nebo je 
naložte do oleje. Pachy, kterých je v led-
nici velké množství, do sebe nasává také 
káva, a to dokonce i v pevně uzavřeném 
sáčku. Aroma čerstvě umletých zrnek 
zde tak určitě neprodloužíte, zkuste 
raději dobře uzavřenou neprůsvitnou 
plechovku, kterou uložíte na suchém 
místě, nebo ještě lépe vakuovou nádobu, 
z níž vypustíte vzduch.
Řada hospodyněk ukládá do lednice 
rovněž olej, zejména olivový. Ten při 
nízké teplotě začíná houstnout a kalit se. 
Při zahřátí sice získává zpět své původní 
vlastnosti, ale pro olej je nejvhodnější po-
kojová teplota a místo bez přístupu světla.

Kečup nechte v klidu na stole
Častým omylem je také to, že v lednici 
nám vydrží déle čerstvé pečivo. Ne-
zabalený chléb se v lednici ale rychle 
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vysuší a ztvrdne, pokud ho tam uložíme 
v plastovém sáčku, brzy se na něm objeví 
plíseň. Chléb patří do chlebníku, případ-
ně do čisté utěrky. Jestli musíte pečivo 
uchovávat delší dobu, vhodným řešením 
je uložit ho pečlivě zabalené do mrazáku. 
Otevřené marmelády do lednice samozřej-
mě patří, ale jak je to s medem? Pro něj je 
chladnička místem naprosto nevhodným. 
Med zde tuhne a cukernatí, což na jeho 
kvalitu nemá vliv, ale manipulace s ním je 

pak obtížnější. Med má tendenci pohlco-
vat všechny pachy, nejvhodnější je dobře 
uzavřenou sklenici uchovávat při pokojo-
vé teplotě.
Navzdory zažité praxi v mnoha domác-
nostech není třeba místo v ledničce 
vyhrazovat ani různým dochucovadlům, 
jako jsou omáčky, dipy, kečup a hořčice. 
Ty, jejichž základem je olej nebo ocet, 
nechte v klidu při pokojové teplotě, 
v restauracích to dělají stejně. Pozor jen 

na omáčky a zálivky na bázi majonézy, jo-
gurtu či smetany – ty do chladu rozhodně 
patří. V lednici by místo neměly zabírat 
ani neotevřené konzervy, nechlazené 
paštiky nebo nakládaná zelenina.
Ledničky není dobré přeplňovat, protože 
je nezbytné, aby studený vzduch kolem 
potravin cirkuloval. Uložte tam tedy jen 
ty potraviny, kterým pobyt v chladu 
prospěje, pro všechny ostatní najděte 
místo vhodnější. 

Rozmístění potravin by nemělo probíhat podle náhodného klíče, neboť jednotlivá místa 
v lednici mají odlišnou teplotu i vlhkost, a jsou tak vhodná pro jiné typy potravin.

Správné USPOŘáDáNí

Spodní šuplíky: do boxů patří 
ovoce a zelenina, zejména listo-
vá, kořenová a košťálová. Ovoce 
ani zeleninu před uložením 
do lednice nemyjte.

Spodní přihrádka: Nejchladnější 
místo, kam přijde syrové maso 
a ryby. Vždy by měly být 
v uzavřených obalech, aby 
nedošlo ke kontaminaci s dalšími 
uloženými potravinami.

Prostřední přihrádka: Sem 
ukládáme paštiky, uzeniny 
a také máslo, sýry a jogurty. 
Jen pozor, že masné a mléčné 
výrobky bychom měli uchovávat 
odděleně. Pokud polička 
dostatečně oddělený prostor 
neposkytuje, do prostřední 
přihrádky umístěte masné 
výrobky, mléčné zařaďte 
o patro výš.

Vrchní přihrádka: kromě 
mléčných výrobků sem patří 
také hotová jídla. Nikdy je 
do chladničky nevkládáme 
ještě teplá, ale vždy až 
po vychladnutí. Pokud si 
z cukrárny přinesete zákusky 
nebo třeba chlebíčky, je pro ně 
také určena tato polička.

Dveře: do nejteplejšího místa 
ukládáme dolů mléko, džusy, 
vody, pivo nebo bílé víno. 
do vrchnějších pater pak patří 
otevřené konzervy či marmelády, 
úplně nejvýš vajíčka. Měli bychom 
je vyskládat do speciálních 
držáčků. Papírové obaly, 
ve kterých se vejce prodávají, 
obsahují mikroorganismy, které 
mohou být zdrojem kontaminace 
ostatních potravin.
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Máslo
Základem většiny vánočních receptů a vý-
borným nositelem chuti je kvalitní máslo. 
Nejinak je tomu i u cukroví nebo vánočky, 
které navíc dodává příjemnou vláčnost. 
Jedním z nejzásadnějších ukazatelů kvality 
másla je podíl mléčného tuku. Ten by se 
měl pohybovat v rozmezí mezi 80 až 90 %. 
Oproti tomu voda musí být zastoupena 
v menšině, a to maximálně do 16 %, ačkoliv 
to se na obalu většinou neuvádí.

Mouka
Těsto bude nejlépe kynout z mouky, která 
má nižší typové číslo – je méně vymletá 
a obsahuje více lepku (typové číslo je např. 
T 400 nebo T 1800). Navíc díky této mouce 
bude vaše vánočka lehčí a nadýchanější. 
Jedním z dalších hlavních pravidel je to, že 
mouka nesmí být chemicky bělena.

Vejce
kvalitnější vejce se liší způsobem chovu 
slepic, hmotností vajec a výživovou hodno-

tou krmiva. Všechny tyto informace byste 
měli nalézt na obalu, zatímco přímo na sko-
řápce, formou razítka, zjistíte identifikační 
číslo drůbežárny a kód země původu vajec. 
Uvádí se zde také kód označující způsob 
chovu slepic. Pokud na krabičce najdete 
informaci, že se jedná o obohacená vejce, 

znamená to, že slepice byly speciálně vy-
živovány, aby vejce obsahovala např. vyšší 
množství jódu nebo omega-3 mastných 
kyselin. Vejce by se neměla umývat – naru-
šilo by to jejich ochranný povlak a byla by 
tak náchylnější k absorpci mikroorganismů. 
I přesto by ale skořápka měla být čistá, bez 
zbytků vajec nebo peří. Trvanlivost vajec 
bývá cca 21-28 dní a měla by být sklado-
vána v nejchladnější části lednice (ideálně 
mezi 5-8 °c). Teplota při skladování nesmí 
přesáhnout 18 °c.

Tip: Jak číst kód na skořápce: 
První část = způsob chovu slepic (0 – bio-
vejce z ekologického zemědělství, 1 – vejce 
nosnic ve volném výběhu, 2 – vejce nosnic 
v halách na podestýlce, 3 – vejce nosnic 
v klecovém chovu v halách). druhá část 
= kód země původu vajec (ČR kód je cZ). 
Třetí část – identifikační číslo chovatele 
(drůbežárny).

Jak poznat další kvalitní potraviny a in-
gredience? Spousty zajímavých informací 
najdete na akademiekvality.cz. Přímo 
v obchodech během nákupu vám pomohou 
značky kvality.

Tip: Pokud milujete soutěže, ve kterých 
je možné vyhrát parádní ceny, zkuste své 
štěstí. Stačí jen navštívit webový portál 
akademiekvality.cz, kde si stáhněte a vytisk-
něte herní kartu s třiceti volnými políčky. 

Co je největší vánoční výzvou pro všechny svědomité 
hospodyňky? Přece poctivá domácí vánočka a chutné křehké 
cukroví! Příjemně máslová vůně linoucí se z trouby doplněná 
nádechem vanilky, ořechů a skořice dokreslí kouzelnou vánoční 
atmosféru. Aby bylo vaše vánoční pečivo dokonalé, vybírejte 
pečlivě jednotlivé ingredience.

Chcete chutné vánoční pečivo? 
Nepodceňujte výběr surovin.

PR článek
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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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Past na zákazníka? 
  Nic neobvyklého!

Slevy
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Nákupní chutě většiny Čechů jsou 
dle průzkumů vcelku jednoduché. 
Když jdeme do obchodu, buď 

předem plánujeme nakoupit podle slevo-
vého letáku, nebo chceme pořídit jen to, 
co opravdu potřebujeme. I tak nám ale 
nakonec skončí v košíku zboží ve slevě.
Umíme ale skutečně rozeznat slevu 
od marketingových tahů? Dá se na akč-
ních nákupech skutečně ušetřit?
Když jdu nakoupit, řídím se hlavně tím, 
co potřebuji. O potravinách to platí téměř 
stoprocentně. Ovšem má to háček. Když 
vidím, že je v akci například trvanlivé 
mléko, kterého u nás vypijeme litry 
měsíčně, koupím celý karton. I přesto, 
že ho ještě doma máme dostatek. Takto 
podobně, jak jsem zjistila malým průzku-
mem ve svém okolí, smýšlí většina. Z toho 
vyplývá, že i když si jdeme pro zboží, 
které nám doma chybí, nakonec toho 
v nákupním košíku přistane víc, než pro 
co jsme skutečně přišli. A o to obchod-
níkům přece jde. Cedule sleva je pro ně 
zázračnou formulkou na větší zisk a pro 
zákazníka lákadlem číslo jedna.

Vlk se nažral a koza zůstala celá?
Právě proto přicházejí supermarkety 
s pravidelnými nabídkami na potravi-

ny za bezkonkurenční cenu. Nejčastěji 
prostřednictvím letáků, ale i například 
televizních reklam. Snad nejokatější sleva, 
která se opakuje v televizi a v letácích 
poměrně často, je akce na kuřecí prsa. Tu 
prezentuje nejmenovaný obchodní řetě-
zec tak, že původní cena byla 149,90 Kč 
za kilo, nyní je to 119,90 Kč za kilo. To 
je přece výhodné. Ano, ale hlavně pro 
obchodníka. Cenu uměle navýšil tak, aby 
i po slevě pro něj zůstalo dost a přitom 
měl zákazník dobrý pocit, jak dobře po-
řídil. Takto se dělá většina slev. Zákazník 
obvykle nic neprokoukne a domnívá se, 
že obchodník myslí na jeho peněženku. 
I když v jistém smyslu, ano. Téměř sto-
procentně totiž ve vlastní prospěch. To 
ale má na paměti málokdo z nás.

Oblíbené triky na zákazníka
Oblíbeným trikem obchodních řetězců, 
na nějž jsem sama naletěla, je oblíbená 
akce, kdy při nákupu dvou kusů zboží 
získáte nižší cenu. Bohužel si poznám-
ky k nižší ceně jen málokdo všimne. Je 
většinou umístěna ve dvou metrech tak 
malými písmeny, že mnozí by pro její 
přečtení potřebovali lupu. Takto jsem 
například nakoupila značkové víno zlev-
něné z původních 89,90 Kč na 59,90 Kč. 

Přehlédla jsem ale, že podmínkou té nižší 
ceny je koupě dvou lahví. Myslíte, že 
jsem víno vrátila? Kdepak. Nakonec jsem 
si řekla, že cena jeho kvalitě odpovídá. 
Podobným případem jsou akce 1+1 či 
2+1. Spočítali jste si opravdovou výhodu? 
Mnohdy, když si propočítáte slevu 
s množstvím, zjistíte, že zaplatíte stejně, 
jako když byste koupili jednou a bez 
slevy. A nakonec, napadlo vás někdy, že 
když je podmínkou slevy nákup většího 
množství, tolik ho nepotřebujete a nako-
nec třeba ani nespotřebujete? Nezřídka 
se může stát, že část potravin za akční 
cenu skončí ve vašem odpadkovém koši. 
A to se stane i v případě, kdy nakoupíte 
v hojném množství potraviny, u kterých 
za několik dní končí datum spotřeby. 

zaostřeno

Téměř každý Čech se snaží 
za potraviny moc neutratit. 
Tvrdí to průzkum poradenské 
společnosti kPMG, podle které 
podléháme slevovým akcím. 
asi 30  % respondentů vybírá 
produkty podle ceny. k té přihlí-
ží hlavně nezaměstnaní a sociál-
ně slabí. Pro matky na mateřské 
je prioritou kvalita potraviny, 
cena je až na druhém místě. 
Stejnou preferenci mají mladí 
lidé. Přesto, když je něco v akci, 
40 % Čechů neodolá.

Zdražené kuře jako trhák 
ze slevového letáku
Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock
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Takto jsem se nechala napálit u stánku 
s ovocem a zeleninou, kdy mi byla akční 
cena nabídnuta i ústně. Nakoupila jsem 
tedy výhodně kedlubny, papriky, jahody 
i třešně. Až doma jsem si všimla, že 
všechny potraviny jsou naprosto nepoži-
vatelné (bylo to v létě, nejspíš stálo zboží 
celé dny na slunci). Nezbylo mi nic jiného 
než vše vyhodit a koupit jinde za jinou 
cenu. Nakonec se mi „nákup v akci“ 
docela prodražil, a to ještě nepočítám 
cestovné, kdybych se rozhodla zeleninu 
a ovoce reklamovat u dodavatele.

Umíme počítat?
I já jsem příkladem toho, jak obchodní-
kům důvěřujeme 
a málo prověřu-
jeme. U slev to 
platí dvojnásob. 
Přesně to totiž 
vyplynulo z prů-
zkumu KPMG. 
Pokud budu 
mluvit za sebe, 
tak určitě necho-
dím do obchodu 
s kalkulačkou, 
jako asi většina 
z nás. Někte-
rým trikům 
obchodníků se 

ale můžeme přece jen vyhnout. Ti, kteří 
nakupují pravidelně, jistě vědí, za kolik 
se dá koupit oblíbená značka jogurtu 
a kdy už je to skutečně sleva. Také jsme 
si už zjistili, ve kterých obchodech 
uplatňují praktiky, kdy se potřebují 
zboží rychle zbavit a můžou nás napálit 
nečerstvým jídlem. Vypozorovat při pra-
videlných nákupech můžeme i to, kde 
se opravdu dá něco málo ušetřit, ovšem 
za cenu, že toho stejně koupíme víc, než 
jsme chtěli.

Nejčastější prohřešky obchodníků
Toho, že spotřebitel obchodníkovi 
důvěřuje a jeho informaci o slevách si 

neověřuje, bohužel obchodníci často 
zneužívají. Česká obchodní inspek-
ce například v létě 2016 provedla 
1 271 kontrol na ochranu spotřebitele. 
Porušení právních předpisů bylo zjištěno 
v 605 případech. ČOI  uložila 520 pokut 
v celkové výši 4 759 000 korun. 
„Tato kontrolní akce opětovně potvrdila 
četné a stále se opakující nedostatky, 
zejména nedostatečné nebo klamavé 
informace o cenách nabízených výrob-
ků a služeb. Situace v této oblasti nemá 
klesající tendenci,“ komentuje Mojmír 
Bezecný, ústřední ředitel České obchodní 
inspekce. Je tedy především na nás zákaz-
nících, abychom se nenechali šidit. 
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Uvádění cen, a tím pádem i pří-
padných slev na obale, má svá 
pevná pravidla, která určuje 
legislativa. Zákon o cenách 

jednoznačně uvádí, jakým způsobem 
musí obchodník spotřebitele informo-
vat. Navzdory tomu je řada z nás dnes 
a denně svědkem porušování těchto pra-
videl. Obchodník je povinen informovat 
spotřebitele o ceně viditelným označením 
výrobku či jiným vhodným způsobem. 

Cena musí být vždy aktuální v daný oka-
mžik nabídky tak, aby s ní byl spotřebitel 
seznámen ještě před samotnou koupí. 
Obchodník je tedy povinen uvést vždy 
konečnou cenu, kterou zákazník zaplatí.

Cena musí být konečná
Zlevněné zboží musí být vždy označeno 
jak cenou původní, tak novou po zapo-
čtení slevy. Pokud prodejce inzeruje jen 
výši slevy s tím, že konečná cena bude 
kupujícímu sdělena u pokladny, porušuje 
zákon na ochranu spotřebitele a vystavuje 
se riziku udělení pokuty. Když kupujete 
například zlevněný balíček masa, musí 
být konečná cena (po slevě) uvedena 
na každém balíčku 
zvlášť, pokud se liší 
v závislosti na rozdílné 
hmotnosti jednotlivých 
balení. Určitě není vaší povinností nosit 
s sebou na nákupy kalkulačku či se ne-
dobrovolně nechávat přezkoušet z náso-
bilky, abyste odhadli, na kolik vás nákup 
zboží vlastně přijde.
V pořádku tedy není ani oblíbená 
formulace typu „sleva 30 % na všech-
no zboží z tohoto koše, sleva vám bude 
odečtena na pokladně“. Spotřebitel musí 

být s cenou seznámen dříve, ačkoli má 
samozřejmě možnost nákup zboží u po-
kladny případně odmítnout, pokud není 
s výslednou cenou spokojen.

Proč na pokladně stojí jinak?
Dalším z „osvědčených“ triků je účtování 
odlišné ceny než té, která byla u zboží 
uvedena. Na pokladnu si nesete láhev 
oblíbeného vína, zlevněnou na polovinu. 
Zde však prodavačka namarkuje cenu 
plnou. V horším případě si toho ne-
všimnete a za zboží zaplatíte vyšší částku. 
V tom lepším můžete upozornit na chybu 
a domáhat se ceny, která byla uvedena 
na regále. Obdobně jste v právu, pokud 

zajdete 
do obchodu 
na noční 
nákup a cena 

na pokladně je odlišná od té na regále 
s vysvětlením od personálu, že k přeceně-
ní dochází nyní, ale ceny budou platit až 
od zítřejšího rána.
Obchodník v obou případech porušil svou 
základní povinnost – zboží správně účto-
vat, neboť se cena účtovaná neshodovala 
s cenou inzerovanou. V takovém případě 
máte možnost zboží z nákupu vyřadit 

Sleva, sleva, sleva. Magické 
slůvko, které na spotřebitele 
působí přitažlivou silou. Ob-
chodníci jsou si toho samozřej-
mě velmi dobře vědomi a chrlí 
na nás jeden slevový leták 
za druhým. Je však každá akce 
skutečným zlevněním, nebo je 
jen využívána touha spotřebite-
lů ušetřit? Na co si dávat pozor, 
abychom odhalili triky prodejců 
a nesedli jim na lep?

Sleva nás může 
vyjít draho
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

„Někdy sleva, někdy touha 
zneužít zákazníka“
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a nechat si uhrazenou částku proplatit, 
případně si zboží ponechat a dožadovat 
se vyplacení rozdílu. Tady se ale připravte 
na možnost, že se vám doba nákupu pro-
táhne, neboť bude nutné požadavek řešit 
s vedoucím či na informacích. Pokud by 
se stalo, že vám obchodník odmítne rozdíl 
proplatit, nezbývá nic jiného, než zboží 
nechat z nákupu vyřadit a odejít bez něj. 
V takovém případě může Česká obchodní 
inspekce udělit obchodníkovi pokutu, ale 
nemůže jej nutit, aby vám zboží za inzero-
vanou cenu prodal.

Když se na mě nedostane
Určitě jste to zažili také – na základě 
reklamy obchodního řetězce jste vyrazili 
na nákup, ale když jste dorazili, našli jste 
jen prázdný regál. Nikdo vám samozřej-
mě stoprocentně nezaručí, že se na vás 
dostane, když je ve hře výhodná nabídka, 
a obchody se jistí formulkou „do vypro-
dání zásob“. Nicméně by měly zvláštní 
nabídky využívat jen v případech, kdy 
mohou zajistit dostatečné množství 
nabízeného zboží, které bude odpovídat 
očekávané poptávce.
Novinkou od roku 2014 je povinnost 
uvádět u balených výrobků kromě pro-
dejních i tzv. měrné ceny, a to ve všech 
obchodech bez ohledu na jejich rozlohu. 
Jedná se o cenu za měrnou jednotku zboží, 
typicky jednoho kusu, jednoho kilogra-
mu, litru nebo třeba metru. Nařízení opět 
směřuje k pohodlí zákazníků a tomu, aby 
nebyli zkoušeni z početních dovedností. 
Díky uvedení měrné ceny si lehce porov-

náte ceny odlišně velkých balení téhož 
výrobku, či produktů konkurenčních.
Je důležité si uvědomit, že umístněním 
do akce se prodejce v žádném případě ne-
vzdává svých povinností, jako je prodej jen 
zdravotně nezávadného zboží. Není také 
možné zkracovat záruční dobu výrobku 
jen proto, že byl pořízen ve slevě. Pokud je 
zboží zlevněno kvůli konkrétním vadám, 
musí na to být zákazník patřičným způso-
bem upozorněn, a zboží poté není možné 
z těchto důvodů reklamovat. Bezpečné 
musí být i výrobky, které se prodejce 
rozhodne zlevnit z důvodu blížící se či pře-
kročené doby spotřeby. Prošlé potraviny 
je možné nabízet 
pouze v případě, 
že nejsou ozna-
čeny datem 
použitelnosti, 
tedy formulací 
„spotřebujte do“. 
U potravin ozna-
čených datem 
minimální trvan-
livosti je prodej 
po tomto datu 
umožněn, pokud 
je tato skutečnost 
označena a zboží 
je umístěno oddě-
leně od zbytku 
nabídky. Ozna-
čení „akce“ či 
„sleva“ nejsou 
považována za do-
statečná.

Stěžujte si ČOI
Správné uvádění cen a jejich účtování 
kontroluje Česká obchodní inspekce. 
Výše pokuty se může pohybovat v řádu 
desítek tisíc až po pět milionů korun, 
v závislosti na míře provinění. ČOI 
provádí pravidelné kontrolní nákupy, ale 
podněty mohou podávat i spotřebitelé 
na základě vlastní zkušenosti. Něko-
likrát jsme již měli možnost ověřit si, 
že se ČOI zaslanými podněty opravdu 
zabývá a po jejich prověření informuje 
stěžovatele o výsledku kontroly. Pokud 
tedy máte pocit, že obchodník postupu-
je v rozporu se zákonem, neváhejte se 
na ČOI obrátit.

Nenechte se oklamat
Kromě chybného formálního uvede-
ní ceny jsou někdy zákazníci úmyslně 
uváděni v omyl, tzv. klamavou reklamu 
kontrolují zase živnostenské úřady. 
Za nekalou obchodní praktiku se považu-
je jednání prodávajícího vůči spotřebiteli, 
které je v rozporu s požadavky poctivého 
obchodního styku a dobré víry a které je 
způsobilé podstatně ovlivnit rozhodování 
spotřebitele takovým způsobem, že učiní 
rozhodnutí, jež by jinak neučinil. Pro-
blémem však mnohdy zůstává možnost 
obchodníkovi nekalou praktiku dokázat, 
i když ji za jeho chováním každý tuší.
Obchodník může například zboží krátce 
před slevou zdražit, aby následně avizova-
ná sleva vypadala lákavěji, či byla dokonce 
jen domnělá.
Nikdo však prodejci bránit ve zdraže-
ní, byť krátkodobém, nemůže. Obtížně 
monitorovatelné je také uvádění odliš-
né původní ceny, kterou ale výrobek 
nikdy nestál. 
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Některé poličany 
    nesplnily legislativu, 
  jiné byly zkažené.

V čem jsou prosecca lepší 
          než klasické sekty?

Novinky na trhu
Bonbony, které chutnaly jako mýdlo 

i fíková hořčice bez fíků.

Rádce
Nevěřte každému logu „kvality“

„Překvapilo mne, že instantní káva Nescafé Americano 
je obdařena bohatou pěnou. 

Otázkou je, zda pěna do Americana vůbec patří…“
Naďa Hanuš Vávrová, editorka

„Energy drink Semtex cactus chutná dobře, 
zarážející informace ale je, 

že správně byste si měli půlku obsahu schovat na jindy“
Václav Bendl, vedoucí redaktor www.svet-potravin.cz
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Poličany: dost masa, 
přiměřeně tuku
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, MF Dnes

Ještě před několika lety se opakovaně 
poukazovalo na to, že nás výrob-
ci masných produktů šidí, dávají 

do fermentovaného salámu typu poličan 
méně masa, než deklarují na obalu, 
a vyhovující není ani obsah čisté svalové 
bílkoviny, který je stanoven vyhláškou 
Ministerstva zemědělství 326/2001 Sb. 
Jeden z nezávislých testů dokonce v roce 
2013 zveřejnil výsledky, ze kterých 
bylo patrné, že polovina testovaných 
poličanů nesplnila uvedené legislativní 
požadavky. Od roku 2013 se toho ale 
mnoho změnilo. Zdá se totiž, že výrobci 
už s námi přestali hrát hru hádej, hádej 
a nejenže si soulad s vyhláškou, a tedy 

obsah jednotlivých složek, více hlídají, 
ale pečlivěji nám zprostředkovávají infor-
mace i na obale.

Kam zařadit poličan?
Poličany se řadí mezi fermentované 
trvanlivé salámy s mimořádnými nároky 
na suroviny i výrobní proces. Při jejich 
výrobě maso ani ostatní složky nepro-
cházejí tepelnou úpravou. Libové maso 
a kvalitní sádlo se nejprve rozmělní 
a smíchá s kořením a solí, nastartuje se 
u něj složitý biochemický proces fermen-
tace za pomoci kultury bakterií mléčného 
kvašení a malého přídavku cukru a na-
konec se výrobky naražené do technolo-

gických obalů nechají za kontrolovaných 
podmínek vyschnout a takzvaně vyzrát. 
V této fázi se mohou salámy zlehka udit 
studeným kouřem. Poté se buď prodávají 
vcelku, nebo nakrájené na tenká koleč-
ka, mohou být i balené do vakua nebo 
do ochranné atmosféry.
Je zajímavé, že spousta lidí neví, jak fer-
mentovaný výrobek tohoto typu vůbec 
skladovat, a pře se, zda patří do spíže, 
nebo do lednice. Jan Katina, výkonný 
ředitel Českého svazu zpracovatelů 
masa, k tomu uvádí: „Fermentované 
trvanlivé masné výrobky, které nejsou 
baleny do neprodyšných obalů nebo 
jsou z těchto obalů byť jen částečně 
vybaleny, se skladují v suchém a dobře 
větraném prostředí, aby opětovně ne-
absorbovaly pracně vysušenou vlhkost. 
Tím by přišly o svoji trvanlivost a právě 
kvůli zvýšenému obsahu vody by zde 
mohl být podnícen růst nežádoucích 
bakterií a plísní.“
Nebalený produkt by tedy neměl být 
skladován v lednici už z toho důvodu, 
že zde vlhne, rosí se a touto zvýšenou 
aktivitou vody se může porušit jeho 
stabilita. To ovšem neplatí pro sortiment 
trvanlivých výrobků balených ve vakuu 
nebo v ochranné atmosféře, které se 
naopak běžně mohou skladovat o teplotě 
v rozmezí 0 až 20 stupňů (přesné dopo-

testy potravin

Poličan patří v Čechách mezi nejprodávanější salámy. Trh 
s fermentovanými masnými výrobky sice nabízí i levnější 
varianty, vzhled a chuť poličanu je přitom zákazníkům 
bližší. Výrobci vědí, že nakupují hlavně oči, což by je mohlo 
svádět k tomu své produkty vylepšovat pomocí látek, 
které v tradiční receptuře nenajdete, a naopak zase ubírat 
na tom, co by být skutečně mělo. Políčili jsme si tentokrát 
na dvanáct vzorků, které kopírují nabídku v obchodech, 
a ve spolupráci s laboratoří Státního veterinárního ústavu 
zjistili, jak to s poličany doopravdy je.

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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ručené skladovací podmínky jsou vždy 
uvedeny na obalu).

V salámech je skutečné maso
Dle vyhlášky smí být v Poličanech použito 
pouze hovězí a vepřové maso, a to v libo-
volné kombinaci, popřípadě je možné, aby 
se v produktu objevil pouze jeden druh 
masa. Strojně oddělené maso (SOM), které 
se hovorově nazývá „separát“, je získáváno 
strojním oddělením masa, které zůstalo 
na kostech po klasickém ručním vykostě-
ní. SOM se při výrobě Poličanu používat 
nesmí, protože je z mikrobiologického 
hlediska méně stabilní nežli klasické maso 
a pro výrobu tepelně neopracovaných 
výrobků se tudíž nehodí. SOM se však ne-
prokázalo v žádném z testovaných vzorků. 
Obsah masa pak hodnotíme jako vyhovující 
ve všech nakoupených vzorcích, i když dle 
složení najdeme poměrně velké rozdíly. .
Při chemické analýze jsme zacílili i na obsah 
čisté svalové bílkoviny (ČSB), ze kterého 
lze odvozovat množství a kvalitu použitého 
masa. Podle vyhlášky musí v salámu Poli-
čan čistá svalová bílkovina tvořit nejméně 
16 %. Tento údaj byl však problematický 
hned u šesti vzorků. Většině z nich chybělo 
do splnění limitu jen pár desetin procen-
ta a s přihlédnutím k nejistotě měření se 
tudíž konstatuje, že jsou v toleranci. O jaké 
vzorky se konkrétně jednalo, najdete v pře-
hledových tabulkách.
Jan Katina ale 
upozorňuje: „Se 
stanovením obsahu 
ČSB, byť akredito-
vanými metodami, 
jsou v praxi značné problémy. Během 
přípravy vzorků k analýze totiž dochází 
u řádně vyzrálých salámů k nežádoucímu 
oddělení části svalových bílkovin, které se 
chybně nezapočítávají do výsledné hodno-
ty ČSB. To paradoxně znamená, že se velmi 
kvalitní salám může jevit jako výrobek 

s nízkým obsahem ČSB, ačkoliv to vůbec 
nemusí být pravda. Laboratoře se tento 
obecně známý problém snaží kompenzovat 
započtením tzv. rozšířené nejistoty měření, 
ale její rozsah bohužel není v řadě případů 
dostatečný. Takto nastavené kontrolní 
postupy tak vlastně tlačí výrobce k tomu, 
aby salámy uvolňovali do trhu ihned 
po dosažení předepsaného stupně vysuše-
ní a raději je nenechávali výrazně vyzrát, 
protože by riskovali problém s klesajícím 
obsahem ČSB v průběhu zrání. Konkrétně 
u vzorků salámu Poličan má proto smysl 
porovnávat laboratorně zjištěný obsah ČSB 
s naměřeným obsahem masa. Tyto hodnoty 
by měly korelovat.“

V hlavní roli voda
V uchovávání fermentovaných masných 
výrobků hraje jednu z klíčových rolí také 
voda. Snížení jejího obsahu vysušením 
vede k vyšší trvanlivosti. Tento údaj zcela 
jednoduše vypovídá o tom, že mnohé 
mikroorganismy nebudou mít k dispozici 
prostředí pro to, aby mohly v produktu 
žít, množit se a tím pádem jej napadat. 
Při vysušení vody na předepsanou úroveň 
dosáhne produkt trvanlivosti prodlouže-
né na 21 dní. Ovšem opět záleží, zda si 
kupujete salám balený do neprodyšného 
obalu, nebo nebalený. Balený výrobek má 
datum spotřeby vyznačené na obalu, ale 
tato údržnost za předepsaných teplotních 

podmínek je 
garantována pouze 
u výrobku s nepo-
rušeným obalem. 
Pokud salám vy-

balíte, přirozeně musíte respektovat taktéž 
označené instrukce pro skladování a spo-
třebu vybaleného výrobku. Sledovaný pa-
rametr aktivity vody, který udává stupeň 
vysušení výrobku, je vyhláškou stanoven 
na hodnotu 0,93. Všechny vzorky, které 
jsme testovali, tuto hodnotu splnily.

Tuk je zastoupen v zhruba 40 %
Při vytváření struktury fermentovaných 
salámů je poměr masa a vepřového sádla 
více než důležitý. Nejčastěji se využívá 
hřbetní sádlo, protože je jadrné a tuhé. 
Sádlo zde kromě dodání odpovídající 
chutě též plní funkci vizuální, jelikož 
Poličany mají mít charakteristicky výraz-
nou mozaiku, ve které se sádlo v nákroji 
nerozmazává. Je tu ale i další praktický 
důvod, proč kvalitu sádla nepodcenit. 
Jadrný tuk totiž pomyslně načechrá 
salámovou hmotu a tím vytváří mikro-
skopické kanálky, kterými při sušení lépe 
proniká odpařující se voda.
Podle vyhlášky nesmí obsah tuku v Poli-
čanech překročit 50 %. V tomto ohledu 
všechny testované vzorky limit splnily. 
Vyjma produktu Poličan Fit Krahulík, 
u kterého je obsah tuku záměrně snížen 
na minimum, se pohybuje ve většině 
vzorků okolo 40 %.

Je sůl vždy nad zlato?
Je jasné, že žádný masný výrobek 
nechutná dobře bez soli. V trvanlivých 
produktech ale sůl plní ještě jednu 
důležitou roli. Je jí konzervace masa 
a prodloužení údržnosti výrobku. 
Přestože deklarovaný maximální obsah 
byl splněn všude (ve vzorcích byla sůl 
zastoupena od 3 do 4 % s výjimkou 
Poličanu Schneider s hodnotou 2,55 %), 
ohodnotili jsme tento parametr i s při-
hlédnutím k faktu, že obsah soli, stejně 
jako obsah masa a tuku, do určité míry 
závisí na stupni vysušení finálního 
výrobku. 

„Strojně oddělené maso 
       se při výrobě Poličanu 
                      používat nesmí.“

Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny pro maso 
České technologické platformy pro potraviny.

Testování probíhá zcela anonymně, 
porota dopředu názvy vzorků 
nezná. Ty jsou odtajněny až 
na konec, když je rozhodnuto 
o známce. Při testování jsme 
byli překvapeni tím, že si porota 
u některých vzorků stěžovala 
na patrnou nečerstvost. Jak už bylo 
zmíněno, poličany vyžadují 100 % 
dodržování skladovacích podmínek. 
Nedostatečná čerstvost tak nemusí 
být zapříčiněna chybnými výrobními 
postupy či nekvalitní surovinou, ale 
může být dána porušením teplotního 
řetězce při dopravě či skladování 
v obchodech. Jako problematická 
se ukázala být u mnoha zástupců 
struktura a vypadávání tukových zrn. 

Jak TESTUJEME
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Kmotr  
Poličan
Zakoupeno: Makro

Výrobce: KMOTR – Masna Kroměříž 

Z degustace: Porota negativně hodnotila 
nepravidelný tvar a nepřiměřenou velikost 
tukových zrn. Z toho usuzovala, že má výrobek 
patrně vyšší podíl špeku.

Z laboratoře: Byl prohlášen vítězem v kategorii 
deklarovaný obsah masa. Naměřeno bylo téměř 
150 gramů, více než deklarováno na obale. 
Uspokojivý je i obsahem čisté svalové bílkoviny.

Cena: 
19,70 Kč/75 g

Cena za 1 kg: 
263 Kč

Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
131 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

2,10

Korrekt  
Poličan
Zakoupeno: Globus

Výrobce: Maso uzeniny Písek

Z degustace: chuťově je příjemně kořeněný, 
avšak více kyselý. Často zde bylo poukazováno 
na rozmazanou mozaiku a vypadávání tukových 
zrn v nákroji.

Z laboratoře: Vzorek byl výborně hodnocený 
za obsah tuku i masa. Obsah čisté svalové 
bílkoviny byl však nižší, než je žádoucí, i přes 
zápočet chyb měření. 

Cena: 
14,90 Kč/100g
Cena za 1 kg: 
149 Kč
Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
120 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

2,36

K Classic  
Poličan krájený
Zakoupeno: Kaufland

Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí

Z degustace: Při vizuálním hodnocení se 
porotcům nelíbilo vypadávání tukových zrn. 
Po ochutnání byl ale prohřešek odpuštěn. 
Produkt měl přiměřeně slanou chuť i hezkou vůni. 

Z laboratoře: Zástupce patří mezi sporné 
vzorky, které splnily předepsanou normu 
obsahem čisté svalové bílkoviny jen 
po započtení chyby. 

Cena: 
19,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
199 Kč

Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
129 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

1,80

Tesco  
Poličan krájený
Zakoupeno: Tesco 

Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí

Z degustace: Ze senzorických vlastností mu 
byla vytýkána přílišná kořeněnost, evidentní 
přibarvení a výrazná chuť po kouři. Mezi plusy 
pak patřila konzistence.

Z laboratoře: Uspokojivý a dobře hodnocený 
obsah masa utlumil nízký obsah svalové 
bílkoviny, který byl splněn jen se započtením 
chyby měření. 

Cena: 
19,90 Kč/100 g
Cena za 1 kg: 
199 Kč
Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
129 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

2,04

VÍTĚZ
TESTU

Pikok  
Poličan
Zakoupeno: Lidl

Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí

Z degustace: Vzorku byla při senzorickém 
bodování vytýkána příliš velká míra zbarvení 
do červena. Plusové body mu porota připsala 
za konzistenci.

Z laboratoře: Pikok Poličan výrazně nesplnil 
obsah čisté svalové bílkoviny, který byl i po 
započtení chyby o 1,3 % nižší, než uvádí vyhláška. 
Zde lze skutečně mluvit o porušení legislativy. 

Cena: 
19,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
199 Kč

Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
129 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

2,08

Schneider  
Poličan
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: Masokombinát Plzeň

Z degustace: Vzorek byl ohodnocen jako 
slanější, se štiplavou chutí. Porotci často uváděli 
celkovou plochost. Jednoduše řečeno – neurazí, 
nenadchne. 

Z laboratoře: Produkt Schneider poličan 
lze hodnotit neutrálně. Obsah normovaných 
parametrů byl zcela v pořádku, na druhou stranu 
nijak významně neoslní.

Cena: 
23,50 Kč/90 g

Cena za 1 kg: 
261 Kč

Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
136 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

2,26
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MÚÚÚ  
Poličan
Zakoupeno: Rohlik.cz

Výrobce: Maso uzeniny Písek

Z degustace: Porotci kritizovali vzhledové vlast-
nosti salámu, jemuž bylo vytýkáno vypadávání 
tukových zrn, vzduchové dutiny, nesourodá 
konzistence. 

Z laboratoře: Vzorek splnil všechny předepsané 
normy. Měřením se prokázal poměrně vysoký 
podíl masa a příjemně vyvážený je zde i nižší 
podíl tuku.   

Cena: 
29 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
290 Kč

Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
120 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

2,59

Albert Quality  
Poličan
Zakoupeno: Albert 

Výrobce: B-UNIPACK/AHOLD ČR

Z degustace: Už pohledově se porotcům něco 
nezdálo. když přivoněli, okamžitě označili 
produkt za zkažený a žluklý. Tím pádem byla 
negativně hodnocena i mozaika.

Z laboratoře: Privátní značka prodejen albert 
nezklamala. Výrobek měl jedny z nejpříznivějších 
hodnot. Z pohledu legislativy 100 % plní všechny 
normované parametry.  

Cena: 
23,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
239 Kč

Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
120 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

4,35

Kostelecké uzeniny premium  
Kostelecký Poličan
Zakoupeno: Albert

Výrobce: Kostelecké uzeniny 

Z degustace: Slibné výsledky analýz se 
po senzorické stránce nepotvrdily. Porota 
odhalila přílišnou kyselost, žluklost a evidentní 
známky zkaženého výrobku.

Z laboratoře: Vzorek oplýval vysokými 
hodnotami obsahu masa i čistých svalových 
bílkovin. V hodnocení těchto parametrů 
dokonce obsadil přední příčky.  

Cena: 
27,90 Kč/80 g

Cena za 1 kg: 
348,80 Kč

Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
126 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

4,26

Pejskar  
Poličan
Zakoupeno: Kolonial.cz

Výrobce: Made Group

Z degustace: Při senzorickém testu se 
objevovala hořká, netypická chuť, zatuchlý 
ocas. Výrazná kyselost poukázala na možnou 
nečerstvost produktu.

Z laboratoře: Zde je zřetelné hrubé porušení 
obsahu čisté svalové bílkoviny. Vzorku by 
hodnota 13,7 g/100 g výrobku nestačila ani 
po započtení dvakrát tak velké chyby měření.  

Cena: 
19,90 Kč/75 g

Cena za 1 kg: 
265 Kč

Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
114 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

3,80

Bivoj  
Salám Poličan krájený
Zakoupeno: Penny Market

Výrobce: Bivoj

Z degustace: Porota hodnotila výrobek vesměs 
kladně, uváděla, že má obyčejnou chuť, která 
není nikterak výrazná, ale ani špatná. Jako jediný 
nedostal ani jedno negativní hodnocení chuti.

Z laboratoře: Salám splnil všechny parametry. 
kladně je zde hodnocen jeden z nejvyšších 
podílů masa ze všech salámů. I zde jsme 
naměřili více, než výrobce deklaruje na obalu.

Cena: 
21,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
219 Kč

Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
131 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

2,70

Krahulík  
Poličan fit
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí

Z degustace: Senzoricky výrobek příliš 
úspěchu nenasbíral. Porota vytýkala, že je příliš 
tuhý, pálivý, má velmi nepříjemnou štiplavou 
a cizí chuť.

Z laboratoře: Poličan fit krahulík rozhodně patří 
k vítězům, co se obsahu čisté svalové bílkoviny 
týče. Jedná se také o vzorek s druhým nejvyšším 
obsahem masa.  

Cena: 
31,90 Kč/100 g
Cena za 1 kg: 
319 Kč
Deklarovaný obsah 
masa (g/100 g 
výrobku): 
139 g

Známka za 
senzorické 
hodnocení

3,16
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Stejně jako bychom všechny potraviny nezařadili do ška-
tulky „kvalitní“, není ani možné se automaticky spoleh-
nout na všechna označení, která na výrobcích nacházíme. 

Na prvním místě v žebříčku důvěryhodnosti jsou evropská 
značení, u nichž procházejí výrobky nejdůkladnější kontrolou. Je 
tedy škoda, že jejich znalost mezi širokou veřejností není příliš 
velká.

Věříme více domácím
Spontánní znalost razítek kvality se pohybuje kolem 4 %, zna-
lost podpořená (zákazník si značku vybaví poté, co mu ji někdo 
připomene, například předvedením obalu, apod.) ale meziročně 
stoupá a pohybuje se mezi 10 až 17 %. Pozitivní je, že čtvrtina 
Čechů zná alespoň jedno evropské chráněné označení. Obecně 
si Češi všímají značek kvality více než minulý rok – v televizi, 

na internetu nebo na obalech samotných potravin.
„Desetina oslovených tvoří loajální jádro, které vždy upřednost-
ňuje výrobky s těmito označeními. Jsou to spíše ženy nad dvacet 
let a lidé s maturitou či vyšším vzděláním. Dvě pětiny lidí jsou 
ochotny si za tyto výrobky připlatit. Nejméně ovlivnitelnou 
skupinou jsou muži nad dvacet let. Naopak mládež k evrop-
ským značkám inklinuje nejvíce,“ vysvětluje Ivana Valentová 
ze společnosti STEM/MArK. Výzkum mezi spotřebiteli ukázal, 
že polovina Čechů očekává vyšší kvalitu u potravin s domácím 
označením, kterým také více důvěřuje. I evropské značky ale do-
kážou přitáhnout pozornost. Nechají se jimi ovlivnit dvě třetiny 
oslovených, kteří je znají.

Tři sluníčka na obalech
Najdete-li na obalu „sluníčka“, víte, co tyto značky říkají? 
Od roku 1993 umožňuje EU uznávat a chránit tradiční zeměděl-
ské produkty a potraviny, které vykazují zvláštní povahu. Ozna-
čení představuje pro spotřebitele garanci, že kupují originální 
výrobek a nejsou výrobcem klamáni. Výrobky splňující přede-
psané nároky jsou pak zapsány do evropského rejstříku chráně-
ných zeměpisných označení. Na potravinářských produktech se 
můžeme setkat s celkem třemi různými typy.
Chráněné zeměpisné označení (Protected geographical indica-

tion) je určeno pro produkty pocházející z regio-
nu, určitého místa nebo výjimečně i země a mající 
určitou jakost, pověst, nebo jinou vlastnost, 
kterou lze přičíst tomuto zeměpisnému původu. 
Produkce, zpracování nebo příprava výrobku musí 
probíhat v této vymezené zeměpisné oblasti. 

V České republice toto označení nesou 
například České pivo, hořické trubičky, 
Chelčicko-Lhenické ovoce, Karlovarské 
oplatky, Pardubický perník, Štramberské 
uši, Třeboňský kapr nebo Jihočeská niva.
Chráněné označení původu (Protected 

designation of origin) je 
používáno pro výrobky po-
cházející z určitého regionu, 
místa nebo výjimečně země. 
Jejich jakost nebo vlastnosti 
jsou převáženě nebo výlučně 

dány zvláštním zeměpisným prostředím, 
tedy přírodními i lidskými činiteli. Produk-
ce, zpracování a příprava probíhají ve vy-
mezené zeměpisné oblasti. V Čr toto logo 
můžete najít na Českém kmínu, Žateckém 
chmelu nebo Všestarské cibuli.

Pokud se v obchodě odhodláme k nákupu 
neznámé potraviny, je její obal hlavním 
vodítkem, podle kterého se rozhodujeme. 
kromě jména výrobce, složení či země původu 
mohou být velmi užitečnou nápovědou také 
loga kvality, která na mnoha produktech 
najdeme. Jsou ale všechny značky skutečně 
zárukou stoprocentní kvality, nebo některé 
z nich postrádají jakoukoli garanci?

Kterým logům kvality 
           (ne)věřit?
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock



www.svetpotravin.cz 27

Zaručená tradiční specialita (Traditional speciality guaran-
teed) je zemědělským produktem nebo potravi-
nou, která je prokazatelně produkována po dobu 
minimálně 25 let a jejíž zvláštní povaha je uznává-
na EU. Ta je dána nejen vlastnostmi výrobku, ale 
například i metodou produkce nebo zpracování. 
Logem ZTS se mohou pochlubit například Špe-

káčky nebo Lovecký salám.

Česká potravina v novém
Na druhém místě v pomyslném žebříčku postavení značek jsou 
loga garantovaná státními institucemi, tedy zejména minis-
terstvem zemědělství. Existují zde jasně definovaná pravidla 
i kontrolní orgány, které dbají na jejich dodržování. Jde zejména 
o loga Klasa a Regionální potravina. První jmenované označení 

je určeno pro tuzemské produk-
ty, které vynikají výjimečnou 
kvalitou. Oceněním, udělovaným 
od roku 2003, se v současné 
době může pyšnit 1027 produktů 
od 217 českých a moravských vý-

robců. Logo regionální potravina najdeme na produktech, které 
pocházejí z konkrétních regionů Čr a jsou vyrobeny ze surovin 
pocházejících z tohoto kraje. Spotřebitelé mohou v současné 
době vybírat z 577 oceněných produktů.
Nově se k těmto dvěma označením přidává také logo Česká 
potravina. To je podle definice ministerstva taková potravina, 
„která je ze 100 % z českých surovin a vyrobili ji v Čr. To se týká 

mléka a nezpracovaných potravin typu ovoce, 
zeleniny, masa. Označení může nést i zpracovaná 
potravina, jejíž 75 % složek použitých při výrobě 
pochází z Čr a podstatná část jejího zpracování 
se rovněž udála v Čr“.

Důvěryhodní partneři
Na třetí stupínek pak můžeme umístit značky udělované 
významnými profesními organizacemi, jako je například 
Potravinářská komora, pod níž spadá logo Český výrobek 
– garantováno Potravinářskou komorou. Takto oceněné 

potraviny musejí být vyrobeny na území Čr, 
většinou také z tuzemských surovin. Nově se 
můžeme setkat rovněž s logem Vyrobeno podle 
české cechovní normy. Navazuje na systém česko-
slovenských státních norem a má být garancí, že 
daný výrobek splňuje nadstandardní kvalitativní 

parametry ve srovnání s obdobnými produkty na trhu.
Pak existují loga, která jsou spojena s důvěryhodnými partnery. 
Jde například o značku Vím, co jím, kterou spotřebitelé najdou 
na obalech těch potravin, jež ve složení splňují definovaná 
nutriční kritéria. Vodítkem pro nákup potravin je pro spotře-
bitele i označení BIO. Produkty ekologického zemědělství jsou 
oceňovány certifikovanými organizacemi, které také dbají na do-
držování přísných podmínek.

Vybírejte pozorně
Na poslední místo je třeba zařadit loga, která si vytvářejí sami 
výrobci, nebo za nimi stojí organizace, jejichž struktura a pra-
vidla nejsou příliš známy. Udělování značek kvality není nijak 
regulováno, každý si tedy může na obal umístit logo, jaké chce 
– pokud proti pravidlům neužívá národních symbolů, neužívá 
prvky z registrace konkurence nebo neklame spotřebitele.
Je třeba si uvědomit, že loga kvality mají na první pohled získat 
výrobku konkurenční výhodu, ovšem ne vždy se opírají o jasně 
definovaná pravidla. Je tak třeba obezřetně vybírat, kterým 
logům budeme při nákupu věnovat pozornost. Jinak můžete 
v dobrém úmyslu snadno skočit do pastičky výrobce, jehož pro-
dukty si označení kvality ani trochu nezaslouží. 

příloha
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testy potravin – prosecco

Bez bublinek se neobejde žádná oslava. 
Ta silvestrovská už vůbec ne. Nemusíte ale 
prvoplánově sahat po sektu. Na trhu existuje 
i řada perlivých vín. Chutnají lahodněji, jsou 
jemnější, mají méně bublinek a koneckonců 
i méně „voltů“. Do parády jsme si vzali 
sedm vín typu prosecco. Najít vítěze nebylo 
tentokrát vůbec jednoduché. 

Bublinky
      vám do hlavy 
 rychle stoupat 
     nebudou
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

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

Test prosecca:
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Pokud jste zvyklí na klasiku, které se u nás lidově rádo 
říká šampus, první dojem při ochutnání prosecca 
vás překvapí. Víno vám bude připadat slabé a málo 
výrazné. Postupem času ale zjistíte, že je to ideální 
společník, pakliže nechcete zůstat u jedné skleničky. 

Jeho jemnější chuť vám dává i benevolenci toho, co k němu 
budete „uždibovat“. Páruje se skvěle se sýry, bílým masem a jak 
by se dalo očekávat u italského produktu, i s dary moře. My jsme 
k němu přikusovali zelené olivy. Ale výsledky těch si necháme 
zase někdy na příště. Velká výhoda prosecca je, že má i nižší 
obsah alkoholu. rozdíl mezi prémiovým Bohemia Sekt Brut 
a Prosecco Cielo jsou celá dvě procenta. Oproti sektům jsou 
prosecca daleko pitelnější, a to právě díky skromnějšímu podílu 
bublinek, které pomaleji „stoupají do hlavy“.

Pozor na rozdíly v cenách
Na českém trhu najdete desítky druhů prosecca. Běžně je 
koupíte ve větších řetězcích. My jsme navštívili prodejní sítě 
Billa, Lidl, Albert a Tesco. A až na Lidl, kde jsme našli v nabídce 
pouze jedno prosecco, jsme si mohli hojně vybírat. Zaujaly nás 
ale poměrně velké rozdíly v ceně mezi jednotlivými obchody, 
které šly řádově do desítek korun. I tady musíme přiznat, že se 
nám nepotvrdilo, jako už mnohokrát, že levné se rovná nejhor-
ší. Nejlevnější „model“ Cielo stál 89 korun a vysloužil si hned 
druhé místo.
Zajímalo nás, jestli jsou alespoň v sezóně oslav zásobovány 
benzinové pumpy, které se stávají častou a spolehlivou alter-
nativou, kde v silvestrovském hodování dokoupit docházející 
alkohol, a i tady jsme byli mile překvapeni. Na benzinové pumpě 
na okraji Prahy měli hned šest druhů – tři z nich byly dokonce 
jiné, než jsme měli dosud zakoupené. Musíte ale samosebou po-
čítat s maloobchodní přirážkou, která se pohybuje kolem 15 % 
oproti ceně v obchodě.

Není málo perlivé?
Prosecco spadá do kategorie šumivých vín. Ve většině případů 
se jedná o vína z čisté odrůdy Glera, do které je povoleno přidat 
15 % jiného bílého vína. Často se používají italské odrůdy Char-
donnay, Pinot Grigio či Pinot Nero. Tato vína mají garantovaný 
původ a kontrolované značení. Vyjádřené je jako DOC, prémio-
vější řady pak DOCG. Setkat se však můžete i s názvem Treviso 
či Trieste. Označení se používá v případě, pochází-li víno skuteč-
ně z těchto provincií (podobně jako tomu je u Champagne).
Možná vás zarazí, že prosecco moc neperlí. Ani nemá. To, jak 

moc budou bublinky aktivní, je dáno povahou úpravy. Pokud 
byste sáhli po označení Fermo, připravte se na tiché víno. Je ale 
málo obvyklé. Žádné takové prosecco jsme v obchodech ani ne-
našli. Vedle toho existuje hojně zastoupené Frizzante. Vystihuje 
ho jemné perlení, které pomalu stoupá v řetízkách vzhůru při 
nalití vína do sklenice. Bublinky se zde typicky získávají meto-
dou Charmat, kdy se do vína nasype cukr a kvasinky a zbytek se 
nechá na přírodě. Dalším druhem je Spumante. Tady lze očeká-
vat vyšší úroveň perlení, víno musí mít tlak nejméně 3,5 baru. 
Těch ale v běžných supermarketech moc neuvidíte a stávají se 
spíše zbožím ve specializovaných prodejnách s vínem.

Podle čeho poznat kvalitu?
Prvním vodítkem je samozřejmě etiketa. Na té by měla být 
vyznačena apelace (DOC, DOCG). Další věc, podle které se často 

lidé řídí, je způsob uzavření láhve. Prosecca 
najdete hned ve třech variantách – s kla-
sickým špuntem, korkovou vinnou zátkou 
nebo šroubovacím víčkem. Zvlášť o těch se 
obecně tvrdí, že taková vína nejsou příliš 
kvalitní. Náš test ale zažitý mýtus popřel. Už 
jednou zmiňované Cielo bylo uzavřeno právě 
praktickým „šroubem“. 
Další, co udává noty kvalitnímu proseccu, 
jsou jeho barva, vůně a jemné, avšak zřetel-
né zasyčení.
Prosecca jsou sofistikovaná vína, která 
oplývají květinovým nebo ovocným buke-
tem. To, k jaké kategorii produkt tíhne, by 
mělo být zřetelné. Chuť je připodobněná 
citrusům nebo nakyslému zelenému jablku. 
Důležité je, že musí být jemná a svěží, bez 
trpkých dozvuků. V závěru se někdy obje-
vuje decentní mandlově nahořklý tón, 

příloha

Prosecco musí být, stejně jako každé bílé víno, dobře vychla-
zené. Ideální teplota je okolo 8 stupňů. Servírovat by se pak 
mělo v tulipánové sklenici nalité do jejích dvou třetin. Také 
je dobré prosecco vypít co nejrychleji po otevření. Na rozdíl 
od dobrého Champagne a jiných v lahvi kvašených vín ztrácí 
perlení relativně rychle a už po pár hodinách může být dost 
ploché a postrádat podstatnou část svého kouzla.

KDy a JaK PrOSECCO PíT?
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Porta Leone Conegliano 
Valdobbiadene
Výrobce  Le Contesse, S r L., Itálie
Zakoupeno Billa
Cena 149,90 Kč/750 ml (v akci)
Obsah alkoholu 11 % vol
Značení: superiore, extra dry

Senzorické hodnocení
Jako jediné nese exklusivní označení 
DOCG. Líbí se nám design láhve, který 
se svým tvarem vymyká standardu. 
Láhev je dle výrobce navržena 
ve spodní části baculatější, a to pro 
lepší rozležení chuti. Co je na vínu 
famózní, je jeho ovocný buket. 
Jednoznačně z něj cítíme svěží jablka, 
které korunuje aroma vanilky. Chuť je 
v dozvuku příjemně tupá.

1.

Famiglia Cielo Prosecco 

Výrobce  Cielo e Terra S.p.A, Itálie
Zakoupeno Lidl
Cena 89 Kč/750 ml (v akci)
Obsah alkoholu 10,5 % vol
Značení: frizzante

Senzorické hodnocení
Víno při otevření krásně syčí. 
Pozitivně hodnotíme i perlení 
a řetízkování. Vůně je však 
velmi slabá – lehce květinová. 
Rozpoznáváme fialku nebo levanduli. 
Ani chuť nás nepřivítá hned, teprve 
po několika locích rozpoznáte ovocný 
buket. Obecně je víno spíše slabé, 
ale to mu odpouštíme pro vyváženou 
chuť.

2.

Mionetto Prosecco Prestige 

Výrobce  Mionetto Spa, Itálie
Zakoupeno Albert
Cena 189,90 Kč/750  ml
Obsah alkoholu 10,5 % vol
Značení: frizzante

Senzorické hodnocení
Označení prestige vás vždy naladí 
na něco exklusivního. Rozhodně 
musíme vzorek přiřadit do první 
„svaté“ trojice, ale čekali jsme 
trochu víc už podle indicií, jako jsou 
naprosto exklusivní provedení etikety, 
volba názvu aj. Vůně je přiměřená, 
nevymyká se standardu. Chuť je 
nakyslejší, cítíme z ní akát. Popravdě, 
nedokážeme určit, zda je víno spíše 
květinové, nebo ovocné.

3.

příloha

který si bohužel někteří výrobci, jak jsme posléze zjistili, vzali 
k srdci až moc a svému vínu vytvořili nepříjemný „ocas“.
Zatímco u sektů nebo šampaňského platí, že tmavě zlatý, 
zemitý odstín vypovídá o dobrém uzrání, prosecca jsou v tomto 
diametrálně odlišná. Žádoucí je tu velmi světlá nazlátlá barva, 
která může mít až zelenkavé odlesky. Odstín nám přišel v pořád-
ku u všech vzorků. Vůni jsme ale vnímali různě. S květinovým 
aroma jsme se sice ztotožnili všichni, ale poměrně zeširoka. 
Někomu totiž aroma vzorků připomínalo levanduli, jiným zase 
vanilku nebo vůni cedrového dřeva a někomu zase levný a nepří-
liš kvalitní parfém z pouličního stánku.

Zlatých středů je dost pro všechny
Určit pořadí nebylo úplně jednoduché. Všichni jsme se shodli 
jen na nejlepších dvou vzorcích a tom nejhorším. U prosec-
ca Porta Leone jsme známkovali nejvýše nejvyváženější chuť 
a nejčistší vůni. Cielo pak následovalo hlavně pro svůj velký 
výkon za malý peníz. U vzorku Ducalis jsme se zase jednohlasně 
shodli, že nám vadí pachuť, která padá na jazyk. Jeho umístění 
bylo tedy jasné – tyčilo se na samém konci hitparády. K pořadí 
zbylých čtyř kandidátů jsme přistupovali velmi obezřetně. 
rozhodovaly nuance a do jisté míry nastoupily i osobní prefe-
rence. Ostatně, i toto k vínům patří. Dospěli jsme k závěru, že 
vzorky Mionetto, Zonin, a Solatio tvoří solidní zlatý střed, který 
vás rozhodně 
nezklame. Prosec-
ca Le Contesse 
a Ducalis bychom 
vám naopak moc 
nedoporučovali. 

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

Výrobce  Viticoltori Ponte, Itálie
Zakoupeno Albert
Cena 139,90 Kč/750  ml
Obsah alkoholu 10,5 % vol
Značení: frizzante, brut

Senzorické hodnocení
Na první pohled nás trochu odrazuje 
etiketa, která nám přijde zbytečně 
laciná. Uvnitř se však ukrývá 
poměrně slušná chuť, která rozhodně 
nezklame, ale ani nijak zvláštně 
neoslní. Vůně je překvapivě nakyslejší 
než u ostatních vzorků. Z chuti cítíme 
zelené jablko, které se však nerozvine, 
ale otupí na kořeni jazyka. Celkově jej 
lze označit za průměrné.

5.

Zonin Prosecco 

Výrobce  neuveden, Itálie
Zakoupeno Billa
Cena 174,90 Kč/750 ml
Obsah alkoholu 10,5 % vol
Značení: frizzante

Senzorické hodnocení
Prosecco má v nabídce kromě špuntu 
i šroubovací uzávěr, což hodnotíme 
jako velmi praktické. Nedopitou 
láhev lze bez problémů skladovat 
v lednici, aniž by utrpěla kvalita 
produktu. Na to, že nese označení 
frizzante, nám ale přijde až moc tiché. 
Neperlí ve skle, ani na jazyku. Má 
velmi příjemnou ovocně jemnou chuť 
s mandlovými dozvuky.

4.

Prosecco DOC Ducalis 

Výrobce  C&C SEL, Itálie
Zakoupeno Albert
Cena 139,90 Kč/750  ml
Obsah alkoholu 10,5 % vol
Značení: frizzante

Senzorické hodnocení
Zaujalo nás klasické vinné korkové 
zavírání převázané jistícím 
provázkem, které vínu dodává luxusní 
vzhled. Chuť má ale bohužel k luxusu 
daleko. Překvapila nás absence 
jakékoli vůně. Po ochutnání jsme 
se shodli na jediném, co produkt 
vystihuje – příliš hořký. Vzhledem 
k poměru cena – výkon i chuti 
ostatních vzorků prosecco hodnotíme 
jako podprůměrné.

7.

Prosecco Treviso 
Spago Le Contesse
Výrobce  neuveden, Itálie
Zakoupeno Billa
Cena 109,90 Kč/375  ml
Obsah alkoholu 11 % vol
Značení: frizzante

Senzorické hodnocení
Na vzorku nás zaujalo, že je dostupný 
i v malém balení. To shledáváme 
praktickým, pakliže jste se rozhodli 
dát si jen skleničku jako aperitiv 
před večeří. Po otevření ucítíte 
jednoznačně květinovou vůni. 
Dokonce tak pronikavou, že byste se 
hádali, že je víno parfemováno. Co 
ale hodnotíme negativně, je vyvětralá 
pachuť nakvašeného ovoce – patrně 
jablka nebo broskve.

6.

příloha
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příloha

Na kávu spíš do kavárny
V sáčku se ukrývají jemné bonbóny v příchutích perník, káva, mandle a kokos. Tvary a zpracování 
jednotlivých kousků novinky Jojo kavárna jsou určitě chvályhodné. Co se týče chuti, jsem mírně rozpačitá. 

Nedokážu moc charakterizovat, která chuť je která. Všechny se mi slévají a propojuje je jen 
jeden společný prvek – umělá pachuť. K plusovým bodům pak přidávám, že bonbóny 

nejsou tolik sladké. Šance, že novinka zaujme děti, bych moc vysoko neviděla. Možná se 
nechají nalákat spíše mlsní dospělí.

Hodnotila: Jana Tobrmanová Čiháková

Fíky? 
Možná v pár 
zrníčcích
Speciální hořčice s fíky 
od tradičního francouzského 

výrobce D. Bornier vůní zrovna nezaujme, nakyslý odér bychom 
nečekali. Chuť přiměřeně ostrá, zelenými kousky se prozrazuje 
rozmarýn a také na jazyku je nejvýraznější jistá nakyslost. A co fíky, 
které jsou na tomto výrobku nejatraktivnější? Prozrazují je jen drobné 
pecičky, v chuti se prakticky neprojevují. Druhé a další ochutnání 
prozrazují, že tato jemná hořčice je sice lepší než klasická plnotučná, ale 
na párek je jí patrně škoda. A do salátů nebo k masu zase žádný zázrak 
nepředstavuje.

Hodnotila: Kateřina Kmecová

Nálož kofeinu a cukru  
(raději jen obden)
Pořádnou nálož kofeinu nabízí nový sycený energetický nápoj Semtex Cactus, není proto vhodný 
pro děti a kojící nebo těhotné ženy. Sycená voda obohacená šťávou z opuncie, což je rostlina 
z čeledi kaktusovitých, je hodně sladká a konzument s jen velkou dávkou fantazie pocítí i lehkou 
kyselost, pod níž si představuje šťávu z kaktusu. V půllitrové plechovce dodá tělu 250 kcal 
energie a 60 g cukru, což v součtu s dávkou kofeinu (160 mg) znamená, že pokud nejste totálně 
na dně, v zájmu zdraví je lepší si nejméně polovinu obsahu schovat v ledničce na druhý den.

Hodnotil: Václav Bendl

Pro odpolední 
siestu
Americano vzniklo na popud vojáků, pro které bylo 
espresso moc silné, tak si ho ředili vodou. Baristé tvrdí, 
že správný poměr je 1:5. Novinka Azera Americano 
od Nescafé to, myslím, celkem splňuje. Jeho chuť je 
jemná, přitom bohatá. Překvapilo mne, že po zalití 
vytvoří káva pěnu. To je u tohoto nápoje velmi netypické. 
Z kaváren jsem zvyklá, že ji spíš postrádá. Rozhodně to 
není káva, která vás ráno postaví na nohy. Spíše bych ji 
doporučila odpoledne, kdy už nepotřebujete konzumovat 
mnoho kofeinu, ale zároveň se nechcete ochudit 
o odpolední siestu.

Hodnotila: Naďa Hanuš 
Vávrová

Svačinka s chutí banánu a bez cukru
Ovocné svačinky pro děti jsou oblíbeným produktem také díky svému praktickému balení. 
Když už je dítě samostatné, může si obsah vymačkat do pusy samo bez asistence maminky. 
Svačinka Monnami organic s příchutí jablko-banán nezaujme obalem, ale chuť má zajímavou. 
Je příjemné, že zde není přidán cukr a výrobek neobsahuje lepek a konzervační látky. Chuť 
banánu je zřejmá a přirozená. Testovat jsem měla ještě příchuť jablko-broskev, ale syn byl rych-
lejší. Dle rychlosti, s jakou balení o hmotnosti 125 g vysál, byla i tato svačinka chutná. Kdyby byl 
výrobek umístěný v regále, nejspíš bych ho ale přehlédla.

Hodnotila: Klára Chábová
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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

„V naší kampani chceme dát spotřebite-
lům jednoduchý návod, aby se ve značení 
masa rychle orientovali a zaměřili se 

na údaje, které jsou podstatné. Zákazník 
musí vědět, co kupuje, a podle toho se 
rozhodnout. Bohužel se objevují stále 
nové případy falšování původu masa 
z ciziny a jeho vydávání za domácí kvalit-
ní produkci. Tento způsob kromě klamání 
spotřebitele poškozuje dobrou pověst 
českých chovatelů a výrobců. Proti tomu 
chceme účinně 
bojovat i touto 
kampaní,“ uvedl 
Ing. Miroslav 
Toman, CSc., 
prezident PK Čr.
S ohledem 
na složitost 
současného 
značení masa 
a množství výji-
mek je hlavním 
komunikačním 
prostředkem 
kampaně inter-
net. Doplňkově 
budou v kampa-
ni využity 

i klasické kanály – print, outdoor a roz-
hlasová reklama. Kampaň je zaměřená pri-
márně na ženy v aktivním věku a matky 
s dětmi, realizující v rodinách nákupy 
a žijící jak v městských aglomeracích, tak 
ve venkovských sídlech. Další cílovou sku-
pinou jsou mladí lidé ve věku 16 až 19 let 
bez ohledu na místo, kde žijí. 

„Poznej původ masa“ – to je název 
nové komunikační kampaně, která 
má spotřebitelům usnadnit orien-
taci ve značení masa prodávaného 
v českých obchodech. Současný 
systém značení je z pohledu ku-
pujících poměrně složitý. Proto je 
hlavním cílem této aktivity naučit 
spotřebitele, jak rychle a jednodu-
še najít zemi původu u čerstvého, 
chlazeného a zmrazeného vepřové-
ho, skopového, kozího a drůbežího 
masa. Iniciátorem kampaně je Po-
travinářská komora České republiky 
(Pk ČR), partnery projektu jsou 
společnosti Zeman maso – uzeniny, 
MÚÚÚ Maso uzeniny Písek a ob-
chodní řetězec Billa.

S orientací ve značení masa pomůže 
    nová kampaň
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zdraví

Podíváte-li se do rejstříku jakéko-
li chytré knihy o životním stylu 
a najdete heslo „kouření“, uvidíte 

v dalších řádcích odkazy na negativní 
souvislosti tohoto zlozvyku s téměř 
abecední škálou nemocí. Seznam začíná 
obvykle slovy – cévy, čich, demence a po-
kračují přes mozkový infarkt, rakovinu 
až po srdce, tepny a věkem podmíněnou 
makulární degeneraci.
Kouření je droga, vášeň, škodlivý návyk, 
který ubližuje nejen kuřákovi, ale i jeho 

okolí. Chápou to snad už i všichni kuřáci. 
Ale je to těžké. Uvedu jeden příklad 
z mnoha. Dlouholetá přítelkyně, a prak-
ticky celoživotní kuřačka, mi volala 
z nemocnice, byla třetí den po infark-
tu. Na mé dotazy, jak se cítí, řekla, že 
hrozně, že už to nevydrží. Mé další pátrání 
po zdravotním stavu ukázalo, že se cítí 
zdravotně dobře, ale že si prostě MUSí 
zapálit, nebo umře. Ne na infarkt. Tak to 
s celoživotními kuřáky je. Znám i takové, 
kteří opravdu típli poslední cigaretu 

a přestali, a pak ty, co přestávají a začínají 
v poměrně pravidelném životním rytmu. 
Těm druhým radíme – vyhledejte odbor-
nou pomoc.

Lékař vám poradí
Kouření je závislost a nemoc, která má 
svou diagnózu. Praktický lékař umí zjistit, 
jak výrazná je u jeho pacienta-kuřáka 
míra této závislosti. U silných kuřáků 
obvykle doporučí farmakologickou léčbu, 
která jim pomůže překlenout abstinenč-
ní příznaky, například využití náhradní 

Pro celoživotní nekuřáky a pro ty, co drželi cigaretu 
v ruce jen v mládí, aby si nezadali před spolužáky, je 
snadné říci: „Nekuř! Přestaň s tím, fakt to škodí.“ Pro 
kuřáky, jak říká už poměrně otřepaný vtip, je to prý 
snadné rovněž – přestali kouřit už několikrát. Jak jste 
na tom vy? Rádi byste přestali, ale nevíte, jak na to? 
Bojíte se, že cigaretu nahradíte jídlem? Máme pro vás 
pár tipů, třeba zaberou.

Jak přestat doopravdy kouřit 

                                a nepřibrat
Připravila Jana Hrabáková, foto shutterstock

Hmotnost kuřáků je průměrně cca asi 
o 3 až 4 kg nižší než nekuřáků, což 
je v kontrastu s jejich méně zdravým 
životním stylem. U kuřáků existuje 
prodloužený pocit nasycení a prodlou-
žení času, v němž prochází potrava 
trávicím traktem. Tento fakt se může 
manifestovat v průběhu zanechání 
kouření přítomností obstipace (zácpy), 
která patří mezi abstinenční příznaky.

VítE, ŽE...
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nikotinové léčby v inhalátoru, v náplasti, 
ve žvýkačkách nebo v jiných formách. 
Tato léčba zvyšuje šanci pacienta opravdu 
skoncovat s kouřením.
Velká část těch, kteří přestávají, nebo 
přestali kouřit, si stěžuje na tloustnutí. Je 
to tak opravdu? „Jeden z hlavních důvodů 
přibývání na váze je skutečnost, že si kuřák 
z nervozity nahrazuje cigarety jídlem, 
především sladkostmi. Nikotin zvyšuje 
klidový metabolismus, urychluje střevní 
peristaltiku,“ píše MUDr. Eva Králíková 
z Centra pro zá-
vislé na tabáku 
(3. interní 
klinika – klinika 
endokrinologie 
a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze) 
ve své knize Jak přestat kouřit.
„Během prvního roku abstinence se někdy 
opravdu zvyšuje hmotnost,“ potvrzuje 
MUDr. Alexandra Kmeťová-Pánková ze 
stejného pracoviště. „Důvodem je nahra-
zování cigaret jídlem, nižší fyzická aktivita 
a další vlivy. Zvyšování hmotnosti je nejvý-
raznější do prvních šesti měsíců absti-
nence, časem má tendenci se stabilizovat. 
Většina prací se shoduje v názoru, že se to 
týká především postmenopauzálních žen.“

Končím s tím, co dál?
Pokud se rozhodnete přestat kouřit, pak 
vám MUDr. Eva Králíková doporučuje 
zařadit do svého jídelníčku zdravou 
stravu, dostatek tekutin a v případě po-
třeby jemné projímadlo na rostlinné bázi. 
A neměla by chybět ani fyzická aktivita. 
Důležité jsou také žvýkačky, v první fázi 
nikotinové (pozor, žvýkají se jinak, než ty 
běžné), nebo mentolové pastilky.
Andreas Jopp v knize Kouřím rád, ale 
přestanu do 30 dní, doporučuje sestavit si 

nákupní seznam 
zdravých kvalit-
ních potravin. Patří 
do něj například 
zmrazené ovoce 

do mixovaných nápojů, jablka a hrušky 
stále při ruce, méně tučné jogurty a jiné 
kysané výrobky v ledničce, suché víno, 
čaje, vitamin B a hořčík na zklidnění před 
spaním. Z tohoto seznamu jasně vyplývá, 
čeho se vyvarovat. Jsou to hlavně tučné 
a sladké pokrmy. Červené maso je dopo-
ručováno výjimečně, uzeniny a knedlíky  
raději vůbec ne. Nepijte sladké limoná-
dy a ovocné nektary a také se pokuste 
zapomenout na pivo, aspoň v prvních 
krizových dnech a týdnech. V restaura-

ci řekněte, co 
nechcete. Místo 
smetanové 
omáčky si vyžá-
dejte zeleninovou 
přílohu, zapo-
meňte na trojobal 
(sbohem, řízečky 
– alespoň na čas).
Pozorný a sečtělý 
čtenář pochopil, 
že stravování 
tohoto typu se 
výborně osvědčí 

nejen pro začínající i pokročilé nekuřáky, 
ale pro všechny, kteří chtějí být zdraví 
a štíhlí. MUDr. Eva Králíková potvrzuje, že 
se jedná o dietu na celý život. Ano, nepo-
chybně nám přinese benefity. 

zdraví

Na sociálních sítích najdete řadu za-
jímavých „pomocných“ informací pro 
začínající nekuřáky, například:

  založte si facebookovou skupinu, 
kde si budete sdělovat své postřehy 
a praktiky (když své rozhodnutí zve-
řejníte, bude vám trapné selhat)
   vsaďte se s přítelem nebo s partne-
rem o něco hodnotného, třeba večeři 
s francouzským šampaňským (to už 
stojí za to)

  běhejte nebo sedněte na kolo při 
každé příležitosti, kdy se vám hodně 
chce kouřit
  choďte často tam, kde se nekouří - 
divadlo, muzeum, knihovna atd. 
  při touze po cigaretě si jděte vyčis-
tit zuby

CO můžEtE 
ZVLáDNOUT sami

„V prvních dnech abstinence 
pomohou žvýkačky 

           nebo mentolky“

ŠPENátOVý saLát S CIZrNOU
Doba přípravy: 10 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 1 cibule, 100 g špenátových 
listů, 1 červené jablko, 200 g cizrny (může 
být z konzervy), 30 ml citronové šťávy, 
1 lžička lněného oleje, 1 polévková lžíce 
olivového oleje, 1 stroužek česneku, 1 lžička 
umletého lněného semínka a 2 polévkové 
lžíce rozdrobeného sýra feta

Postup: Předehřejte si troubu. Peká-
ček s vyšším okrajem vystříkejte olejem, 
vložte cibuli a opět zastříkněte olejem. Asi 
10 minut opékejte. Přidejte cizrnu a pečte 
10 minut.

Mezi tím smíchejte citronovou šťávu 
s olivovým i lněným olejem a rozetřeným 
česnekem. Špenátové listy vložte do mísy, 
přidejte nakrájené jablko, zapečenou směs 
cizrny s cibulí a nakonec přidejte fetu. 
(Tento salát pomáhá při obstipaci.)

hrUŠKOVO–ŠAFráNOVé ČatNí
Doba přípravy: 15 minut, pro 2 osoby

Ingredience: 3 zralé hrušky, 1 šalotka, 
2 cm zázvoru, 1 stroužek česneku, špetka 
šafránu, 2 lžíce vinného octa, 2 lžíce cukru 
krupice, hrst sušených brusinek

Postup: Hrušky oloupejte, zbavte jádřinců, 
a nakrájejte na kostičky. Na pánvi rozehřejte 
olej, zpěňte pokrájenou cibulku s česne-
kem a oloupaným nadrobno nakrájeným 
zázvorem. Restujte asi 3 minuty. Přisypte 
cukr a na středním plamenu zahřívejte, až 
začne karamelizovat. Zalijte octem, přidejte 
šafrán, promíchejte a nechte vypařit tekuti-
nu. Přilijte asi 100 ml vody a uveďte do varu. 
Vložte hrušky a brusinky a pomalu vařte 
3 až 5 minut, doměkka a do zhoustnutí.
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Život bez soli je pro mnohé z nás nemyslitelný. 
Ostatně už v dávnověku se mnohé vyvažovalo solí 
a odtud také známe okřídlené úsloví „sůl nad zlato“. 
A i když se často říká - kdo přehnaně solí, nemoci 
ho skolí, sůl může být i zdraví prospěšná. Má čistící 
schopnosti, které ocení nejen vaše pokožka a dýchací 
ústrojí, ale také zažívací trakt a imunitní systém.

Někdo to rád 
        slané
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Při koupi ručně sbírané soli je třeba 
počítat s vyšší cenou. rozhodně za ni ale 
nedáte celou výplatu jako v éře římského 
impéria. Některé druhy mořské soli se 
na pohled jeví trochu „špinavé“. Obsahují 
totiž stopy mořských řas. Jde o sůl nejbo-
hatší na minerály. Černá sůl z havajského 
ostrova Molokai je navíc obohacena o pří-
rodní aktivní uhlí pocházející z vulkanic-
ké aktivity. Naproti tomu sůl himálajská 
je na první pohled přitažlivá svou bílou 
nebo růžovou barvou, která je způsobena 
příměsí oxidu železitého. Mnoho spotře-
bitelů upřednostňuje právě himálajskou 
sůl coby produkt, který byl skrytý v pod-
zemí, tedy i chráněný před znečištěním ze 
strany člověka.
romantiky možná zaujme sůl s názvem 
Soffio di sale neboli solné fouknu-
tí. I tento druh se sbírá ručně během 
nemnoha bezvětrných dní na Sicílii. 

O špetku více se v povědomí kuchařů 
a gurmánů uhnízdila sůl zvaná Fleur 
de Sel (z fr. solný květ). K získání této 
speciality, označované také jako kaviár 
mezi solemi, je třeba zvláštní souhra 
slunce, větru a vody. Krystalky se tvoří 
pozvolna na povrchu solných lůžek, kde 
sběrači citlivě oškrabávají jen ty nejsvrch-
nější vrstvy. I proto patří mezi nejdražší 
a nejvzácnější soli na světě. Její křehké 
krystalky povýší každý pokrm na oprav-
dovou lahůdku. Mezi oblasti, kde Fleur de 
Sel přirozeně vzniká, patří kromě fran-
couzských regionů Bretaně a Camargue 
i ostrov Mallorca nebo oblast kanadského 
Vancouveru.

Udělejte si domácní solné lázně
Sůl se po staletí používala jako léčivý pro-
středek, neobešlo se bez ní ani lidové léči-
telství. Dnes znovu objevujeme její přínos 
pro zdraví, krásu a pohodu. Léčení solí 
a solné terapie doporučoval již řecký lékař 
Dioskurides, její léčebné účinky velebil 
nejslavnější lékař starověku hippokratés 
a zábaly se solí praktikoval např. bavorský 

kněz 
a léčitel Sebastian Kneipp. Preven-

tivně, pro radost nebo v rámci domácího 
wellness, si můžete solné kúry dopřát 
sami dokonce v pohodlí domova. Vyni-
kající účinky mají solné terapie zejména 
na kožní problémy, např. lupénku. Sůl 
se stará o rychlé odlupování odum-

objevili jsme

Nejstarší způsob získávání 
soli je odpařováním mořské 
vody. Zásadní je při tom síla 
slunce a větru, ale svou roli 
hrají i moderní technologie. 
Na několika místech jižní 
polokoule se stále ještě 
můžeme setkat s ručním 
sběrem krystalů soli. Ty si pak, 
na rozdíl od průmyslového 
získávání mořské soli nebo 
těžby soli v horách, zachovávají 
svou původní přírodní podobu. 
Tato sůl je vyhledávaná pro 
obsah cenných minerálů 
a stopových prvků obsažených 
v moři, mimo jiné vápníku, 
hořčíku a přírodního jódu.

Není sůl jako sůl 
       – vyberte tu správnou
Připravila Radka Jezberová, foto shutterstock

Některé soli nemají čistě průzračné 
krystaly. Není to nic špatného. 
Šedavé zabarvení jim dodávají 
mořské řasy. 

Pro samotnou proceduru (zvanou také 
nosní sprcha) se nejlépe hodí kera-
mické nebo plastové konvičky, které 
koupíte na webových stránkách potřeb 
pro jogíny nebo v lékárně. Jednu 
čajovou lžičku soli rozmícháte v půl 
litru teplé vody a připravíte si roztok, 
kterým konvičku naplníte. Mírně se 
předkloníte (nad umyvadlo, vanu) 
a přiložíte hrdlo konvičky do pravé 
nosní dírky. Hlavu nakloníte tak, aby 
voda vtékala. Druhá nosní dírka, ze 
které má vytékat voda, musí být 
níže. Zatímco voda protéká nosními 
dírkami, dýchejte ústy. Po ukončení 
průplachu jemně vydechněte nečistoty 
z nosní dírky. Stejným množstvím vody 
prolijte i druhou nosní dírku.

JAK NA noSní 
VýPLaCh
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řelých svrchních buněk. Kůže zbavená 
této horní vrstvy zůstává hladká a hebká. 
Sůl má navíc dezinfekční účinky, kůži 
čistí, hojí, detoxikuje i z hlubších vrstev. 
Při častějším opakování solných terapií 
zůstává naše kůže dlouhodobě v dobré 
kondici. Solnou koupel náš organismus 

ocení zvláště v zimním 
období. Než se ponoříte do vany s teplou 
vodou (neměla by přesáhnout 30 stupňů), 
rozpusťte si v lázni asi 350 g  kvalitní 
mořské nebo himálajské soli. Při koupeli 
je při koupeli je zdraví prospěšné nejen 
působení na pokožku, ale i inhalace soli, 
která dezinfikuje dýchací cesty. Lázeň 
si ideálně můžete dopřát dvakrát týdně, 

přičemž se doporučuje v ní nepobývat 
déle než 20 minut.
Vedle koupelí ve vaně se dělají také 
solné zábaly. Stačí, když zabalíte cho-
didla do ručníku namočeném v solném 
roztoku. Kromě toho, že sůl pozitivně 
působí na látkovou výměnu, nohy se 
krásně prokrví a zahřejí. To ocení zvláště 

ženy, které po většinu 
roku nesundávají vlněné ponožky a chlad 
nohou je opouští snad jen u krbu.
Méně známá je pak terapie nahřátou 
solí. Zhruba tři kilogramy soli nahřejete 
v troubě po dobu 15 až 20 minut a při 
teplotě 150 stupňů. Sůl si pak přesypete 
do lavoru a zavrtáte nohy až po kotníky 
do teplé závěje. Pak už se můžete 
věnovat se jen sami sobě, relaxovat, 
poslouchat hudbu, číst knížku. To 
necháme na vás.

Finové vědí, proč jít do sauny
Blahodárné účinky na náš organismus 
má saunování. Podporuje imunitní 
systém, odvádí z těla škodlivé toxiny 
i přebytečnou vodu. Pokud ale chcete 
účinky sauny umocnit, spojte sílu tepla 
a soli a udělejte si solný peeling. Na trhu 
najdete speciální sůl určenou k sauno-
vání, která je navíc obohacená o bylinky 
nebo koření. S trochou fantazie si ji ale 
vytvoříte i doma. Vedle bylin a koření 
můžete do soli přimíchat nahrubo mletou 
kávu, případě nastrouhanou kůru z cit-
rusů. Déle pak vydrží směsi, do kterých 
přidáte pár kapek esenciálního oleje, měli 
bychom se však vyhnout těm syntetic-

kým. Oleje přijdou do přímého kontaktu 
s naší kůží a jejich vůně vdechujeme, 
proto jsou lepší variantou ty přírodní. 
V zimním nečase nejlépe „sednou“ esence 
s antibakteriálním účinkem (jehličí, euka-
lyptus).
Samotná aplikace je snadná. Když se kůže 
v sauně nahřeje, postupně nanášejte malé 
množství směsi na jednotlivé části těla. 

Krouživými pohyby docílíte 
jemného obrušování kůže. 
Účelem je odstranění odum-
řelých kožních buněk. Taktéž 
zbavíte tělo nečistot a stimu-
lujete krevní oběh. Bojujete-
li se striemi či celulitidou, 
budete mile překvapeni brzkou 
nápravou. Ideální frekvence 
saunování je jedenkrát týdně.

Zamávejte rýmě s Džala nétí
Džala nétí, výplach nosu, je 
jednou ze základních očistných 
procedur, které jsou využívány 
v józe. Jedná se o starou indic-
kou tradici pocházející z ájurvé-
dy. Dochází zde ke spojení léčivé 
síly soli a vody. Proti zánětům 
dýchacích cest, nachlazení a aler-
giím a především pro správné dý-
chání je vhodné zařadit výplach 
nosu mezi pravidelné hygienické 
úkony. Mnoho jogínů jej provádí 
denně, obzvláště v období, kdy 
dochází k množení virů a jejich 

usazování na sliznicích. Pokud chcete 
takovou proceduru vyzkoušet, určitě 
k ní přistupujte s obezřetností a nejprve 
nechte sliznici na čistící proces zvyknout. 
Začněte dvakrát do týdne a frekvenci 
postupně navyšujte. 

Jedná se též o jogínskou metodu, 
která se používá pro důkladnou očistu 
střeva a všech orgánů trávicího ústrojí 
a nastartování imunity. Do 1,5 litru 
vlažné vody vysypete polévkovou 
lžíci soli a necháte rozpustit. Poté ji 
po sklenkách pijete. Po každém po-
háru se doporučuje provádět pomalé 
úklony (dopředu, dozadu i do stran), 
abyste podpořili průchod slané vody 
traktem a voda se vstřebávala. Vodu 
z těla vyloučíte. Po dopití poslední 
sklenice by měla být čirá jako voda, 
kterou přijímáte. Do dvou hodin 
po proceduře se doporučuje sníst jídlo 
obnovující střevní mikroflóru (rozvaře-
ná rýže, suché těstoviny) a odpočívat.

VítE, CO JE 
ŠáNKAPrA- 
ŠKáLáNA?

Máte v zimě neustále studené 
nohy? Udělejte si solný 
zábal. Chodidla si zabalte 
do ručníku namočeného 
v solném roztoku. Během 
pár minut se prokrvíte 
a prohřejete.
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Připravila Klára Chábová, foto archív E. Hruškové a J. Přeučila

U nás je hitem 
jídlo z krabiček, 
             nebo dobrá polévka

Herecký pár Eva Hrušková a Jan Přeučil jsou manželé od roku 
2004. Přestože spolu tráví hodně času, mají si stále co 
říci a působí velmi harmonicky. Ani jeden se ale nepřiklání 
k tvrzení, že láska prochází žaludkem. Jejich kuchyně není 
momentálně příliš frekventovaná, spíše si rádi zajdou na dobré 
jídlo do oblíbené restaurace. A fandí pokrmům z „krabiček“. 
Takže i snídani mají připravenou na míru.

chutě slavných
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Kde vznikl nápad objednávat 
si jídlo v krabičkách? Jaký byl 
hlavní důvod?
Eva: Už je to mnoho let, co jsme si zvykli 
krabičky odebírat. Je to úžasná věc. Máme 
připraveno vždy pět jídel na den, pokrmy 
jsou velmi chutné, dobře okořeněné 
a zdravé. Je důležité se hodně nasnídat, 
více poobědvat a večeře jsou skromnější.
Jan: Někdy se 
nám stane, že se 
z obědů najíme 
i tři, to když 
nás syn doveze 
z představení domů. Takže nedostatkem 
netrpíme a je to navíc velmi pohodlné. 
Ušetříme spoustu času.

souhlasíte?
Eva: Určitě. Je to velká výhoda. Ale je 
to možné jen proto, že jsme sami dva. 
Nemusíme nic aktuálně řešit a ztrácet čas 
po obchodech. Když si dáme od krabiček 
přestávku, nahradíme je polévkami. Mezi 
oblíbené patří bramborová a čočková, 

ty to jistí. Jinak u nás v ledničce najde-
te jogurty, jablka, máslo. A pak už jen 
žitný chléb.

Postrádáte v krabičkách něco?
Eva: Porce v krabičkách jsou připravené 
tak, aby nás nehonila mlsná. Pokud jíte 
vyváženě, pak nepotřebujete dohánět chuť 
na sladké. V krabičkách tedy nejsou třeba 

koláče nebo jiné 
sladkosti, ale ty 
nám nakonec vůbec 
nechybí. Osvědčilo 
se nám, že když 

omezíme cukr, tělo si ho pak nežádá.  

Budete mít připravené krabičky 
i o Vánocích, nebo uděláte výjimku?
Jan: Na Vánoce si krabičky neobjednává-
me. Je to příležitost připravit si také něco 
doma.
Eva: To je období, kdy si stoupnu do ku-
chyně a něco lehkého připravím. Spíše 
vařím jednoduše, do svíčkové se raději 
nepouštím.

a jak vypadá vaše štědrovečerní 
menu?
Jan: Již deset let držíme na Štědrý den 
tradici. Chodíme v poledne do francouz-
ské restaurace v pražském Obecním domě 
na štědrodenní brunch. Pochutnáváme 
si na české vánoční klasice, ale dáme si 
třeba i šnečí speciality. Je to krásné po-
tkávat se v tak nádherném prostředí.
Eva: Náš štědrovečerní stůl je ale pak 
skromný, protože po brunchi se už do ža-
ludku nic moc nevejde. Navíc nemám 
ráda kapra. Jako malá jsem dostávala 
vinnou klobásu a na té si pochutnám 
i dnes.

trávíte Vánoce ve městě, nebo odjíž-
díte do přírody?
Eva: Máme rádi naše město, především 
Vinohrady. Když máme volnou chvíli, 
jdeme na procházku, je toho tolik co 
obdivovat. V létě třeba nově opravený 
park Grébovka, na podzim zrekonstruova-
né fasády secesních domů a v zimě milé 
vinohradské kavárny.
Jan: Nejraději máme Café Faux pas na Vi-
nohradské s jejich palačinkami.

Vyrazíte si na jídlo někdy mimo 
domov? Kam to bývá nejčastěji?
Eva: Máme dvě nejoblíbenější místa 
na obědy a večeře. Ve výjimečných 
dnech, jako je třeba Štědrý den, navště-
vujeme zmíněnou francouzskou restau-
raci. Často ale chodíme i do restaurace 
Mlýnec, kde mají v sobotu a v neděli 
brunch a ta jejich kuchyně je bezchybná, 
úžasná a neskutečná.
Jan: Dobré jídlo tady máme navíc spojené 
s nádherným výhledem na Karlův most 
a na hradčany. Bereme tam rádi na oběd 
nebo večeři všechny své nejbližší.

testujete rádi nové podniky?
Eva: Občas nějaký otestujeme, ale pak se 
vrátíme k těmto dvěma našim stálicím. 
Vlastně milujeme ještě Modrou kach-
ničku II. v Michalské. Mají tady skvělé 
jídlo a přátelský servis, jen těch kalorií je 
v místních pokrmech poněkud více. Proto 
sem nemůžeme chodit tak často.

Je vám blízké tvrzení, že láska pro-
chází i žaludkem?
Jan: Jídlo je krásná věc na sdílení, ale 
že by láska procházela jenom žaludkem, 
to ne.

Jaké jídlo máte rádi od toho druhého?
Eva: Jeníček nevaří, on mi dělá „talířky“, 
a to je moc dobré. Nakrájí šunku, sýr 
a zeleninu a taky si pochutnáme.
Jan: Eva vaří polévky, případně připraví 

eva Hrušková a Jan 
Přeučil cestují se 
svým loutkovým 
divadlem po celé 
republice. Přestože 
jsou spolu téměř 
každý den, vycházejí 
si vstříct a jsou vůči 
sobě tolerantní. 
Ponorkovou nemoc 
nezažili.

„Když si dáme od 
      krabiček přestávku, 
nahradíme je polévkami“
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chutě slavných

nějakou velmi jednoduchou klasiku, třeba 
čočku s vejcem, plněný paprikový lusk 
s rýží nebo kuře s kaší.

Pokud byste si měli vybrat meziná-
rodní kuchyni, která je vaše oblíbe-
ná? Do jaké země byste jeli za gast-
rozážitky?
Eva: Jezdíme rádi na výlety, a když 
někam vyrazíme, ochutnáváme i místní 
speciality. Já jsem teď ovšem na chvilku 
z experimentů vyléčená, protože jsem 
si dala v únoru v Benátkách boloňské 
špagety a čtrnáct dní mi bylo opravdu 
hodně špatně. Tak teď se stravuji raději 
doma a dietně.

Je naopak nějaký pokrm či potravi-
na, které byste nepožili?
Eva: Nemám ráda krupicovou kaši, kterou 
mě moje babička nutila dojídat. honzík 
zase ze stejného důvodu nesnáší kulajdu. 
Proto jsem svoje syny nikdy nenutila do-
jídat přes moc a většinou jsme plánovali 
jídelníček společně.

Když byste pořádali oběd pro své 
nejbližší přátele, čím byste je po-
hostili?
Eva: Asi bychom je raději někam pozvali. 
Vaření není můj koníček a ani schopnosti 
nejsou takové, že bych se měla čím chlu-
bit. Takže zajít si na palačinku do Faux 

pas nebo do Mlýnce 
na brunch je lepší 
volba.

Jak budete trávit 
konec roku? 
Rekapitulujete? 
Co byste si přáli 
v novém roce?
Jan: Pokud jde 
o Silvestra, pak 
jsme si vyzkoušeli 
již několik variant, 
jak tento večer 
prožít. Byli jsme 
v lázních Luhačovi-
ce, zkusili jsme také 
restauraci v centru 
Prahy a loni jsme 
zůstali doma a šli 
spát v deset hodin. 
Druhý den je pak 
člověk čilý a může 
si začátek nového 
roku vychutnat. 
Eva: Zašli jsme si 
na brunch s čistou 
hlavou a bylo to 

moc příjemné, tak u tohoto způsobu 
asi zůstaneme.

Co byste si přáli do nového roku?
Eva: Chceme stále dál hrát divadlo pro 
děti. Naše představení jsou rodinná, baví 
se při nich i dospělí. To nás moc těší. 
A Jan zase pokračuje v kurzech rétoriky. 
Předává své schopnosti, učí manažery, jak 
komunikovat a jak se prezentovat.
Jan: Když by další roky byly jako ten 
letošní, budeme jenom rádi. Všichni 
v rodině jsou zdraví, my o stav svých těl 
musíme pečovat, ale také je udržujeme 
docela v pořádku. Práce je hodně a potka-
li jsme pár nových dobrých přátel. 

Český herecký pár Jan Přeučil a Eva Hrušková 
jsou manželé od roku 2004. Společně založili loutkové divadlo, kde 
hrají představení pro děti i celé rodiny. Jan Přeučil vystudoval gymná-
zium a následně absolvoval v roce 1960 Divadelní fakultu Akademie 
múzických umění v Praze. Ztvárnil stovky rolí  divadle, filmu, televizi, 
rozhlasu a  dabingu. Stálé divadelní angažmá měl v  Divadle Na  zá-
bradlí od 1960 do 1993. Od roku 1993 vystupoval také v muzikálech 
Hudebního divadla v Karlíně. Působí jako pedagog na pražské DAMU, 
vyučuje rovněž v divadelní škole na Slovensku a své dovednosti pře-
dává na kurzech nejen pro manažery.
Eva Hrušková vyhrála v  jedenácti letech konkurz do  televizního pořadu „Hledáme písničky pro děti“. 
Vystudovala loutkoherectví a dramaturgii na DAMU. V roce 1969 natočila televizní pohádku Popelka, kde 
ztvárnila hlavní roli. Ta se po emigraci Jana Třísky nesměla vysílat. Poté hrála zejména v pohádkách a da-
bovala. Z předchozích manželství má tři syny.

Jan Přeučil vystudoval 
divadelní herectví, 
eva Hrušková zase 
loutkoherectví 
a dramaturgii. 
Na jevišti se velmi 
dobře doplňují 
a stejně tak tomu je 
i v soukromém životě.
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sezónní tipy

Zkušená barmanka hanka by 
o tom, jak nepít alkohol, mohla 
napsat snad i knihu. „U nás 
v baru jsem viděla, jak dopadli ti, 

co do sebe lili jednu skleničku za druhou. 
Bylo jim jedno, co kombinují a kolik toho 
už vypili. Vyhnout se kocovině ale určitě 
dá. Stačí se držet osvědčených rad a pít 
s rozumem,“ říká hanka a dodává: „Je 
pravda, že každý snáší alkohol jinak. To 
je také dobré vypozorovat a vědět, co si 
můžu dovolit. Přitom dodržovat pravidla 
při pití se určitě vždycky vyplatí. Jestli 
bych měla radit, jak pít, aby druhý den 
nezbyl z večírku jen pořádný bolehlav, 
tak určitě nepřeceňujte své možnosti 
a nekombinujte neslučitelné.“

Než se napijete
Než odejdete na večírek, je dobré držet se 
základního pravidla – dobře se najíst. Tím 
je myšleno, dát si něco sytého, zeleni-

nový salát stačit nebude. Ideální jsou 
například těstoviny či pečivo. Vstřebávání 
alkoholu do krve zpomaluje také mléko, 
proto je dobré vypít jednu sklenici tohoto 
moku, ovšem jen tehdy, pokud ho dobře 
snášíte. Doplnit byste měli i vitaminy B 
a C, k jejichž úbytku dochází právě při 
pití alkoholu. Čerstvé ovoce, případně 
stoprocentní pomerančový nebo grepový 
džus, vám prospějí více než vitaminové 
tablety. Ovoce totiž obsahuje fruktózu, 
která napomáhá odbourávání alkoholu.

Čistý alkohol, čistá hlava
Extrémně nebezpečné jsou koktejly. Pijí 
se pro sladkou chuť, která zastírá alko-
hol, velice dobře, takže se jich snadno 
zkonzumuje víc, než lze snést. Když už se 
neobejdete bez míchaných nápojů, volte 
ty s ovocnými džusy či ovocnými šťáva-
mi. Doplníte tak alespoň vitaminy, o které 
jste při popíjení přišli. Angličtí vědci také 

zjistili, že po drincích, které mají tmavou 
barvu, je těžší kocovina než po bezbar-
vých druzích alkoholu. Dobarvované 
a tmavé alkoholické nápoje totiž obsahují 
více toxických látek. 
Za to, že je vám druhý den po požití 
alkoholu špatně, mohou látky zvané 
kongenery. Jsou to vedlejší produk-
ty kvašení, které dávají alkoholickým 
nápojům jejich barvu a chuť. Tyto látky 
zužují cévy v mozku, což má za následek 
nevolnost a bolení hlavy. Třeba bourbon 
jich obsahuje sedmatřicetkrát více než 
vodka. Z uvedeného průzkumu vyplývá, 
že největší kocovinu vám způsobí brandy, 
hned za ním následuje červené víno, rum, 
whisky a bílé víno. Nejméně rizikové jsou 
gin a vodka.

Nejhorší kombinace
Za velmi nebezpečnou kombinaci se 
považuje alkohol, ve kterém je obsaže-

Poslední dny v roce patří mimo jiné oslavám, 
u nichž obvykle nechybí alkohol. Někdo 
ochutnává koktejly, jiný je věrný pivu či vínu, 
další si dá od každého trochu. a právě v tom 
může být kámen úrazu. Skvělá zábava se 
totiž velmi často překlopí do nepříjemné 
kocoviny. Tomu všemu je se možné vyhnout, 
když budete pít chytře.

Co v prosinci platí dvojnásob? 
Protřepat, nemíchat
Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock
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ný cukr. Oblíbeným nápojem, přede-
vším mladší generace, je energy drink 
s vodkou. Takový mix může být ale zdraví 
nebezpečný, protože kofein v energetic-
kých nápojích dehydratuje a při vyšších 
dávkách způsobuje ztrátu koncentra-
ce. Jak je známo, alkohol v menší míře 
navozuje uvolnění a euforii, ve větším 
naopak útlum. A právě tlumící účinky 
alkoholu se potkávají s povzbuzujícími 
účinky energetických nápojů. Stimulan-
ty obsažené v energetických nápojích 
tak nejen urychlí vstřebávání alkoholu, 
takže ten, kdo je pije, se dostane rychleji 
do nálady, ale hlavně sníží schopnost 
vnímat intenzitu opilosti. To může mít 
za následek předávkování, které se projeví 
mdlobami, ztrátou vědomí nebo poru-
chami srdečního rytmu. Dalšími riziko-
vými kombinacemi je i míchání několika 
různých druhů alkoholu, které zaručují 
pořádnou kocovinu.
Samotný alkohol s bublinkami je rovněž 
ošemetný, jelikož urychluje vstřebávání 
alkoholu do krve. Pokud se navíc jedná 
o alkohol sladký, jako například sekt demi, 
efekt se ještě násobí. Nemíchejte ani 
jednodruhově. To znamená bílá vína s čer-
venými a naopak. Nicméně v případě vína 
a piva je nutné podotknout, že i když se 
budete držet stále stejného druhu, můžete 
na tom být druhý den hůř než váš soused 
na baru. Pokud pije pouze vodku a proklá-
dá ji vodou, kocovina se dostavit nemusí.

Nezapomínejte pít vodu
Při objednávání jedné skleničky 
za druhou zkuste zvolnit tempo. Nikam 
nespěchejte a vyhněte se tak nepří-
jemnému ránu s šátkem kolem hlavy. 
Tempo, jakým pijete, má totiž velký vliv 
na další vývoj. Čím rychlejší konzumaci 
nasadíte, tím bude horší kocovina. Proto 
se vyplatí spíše popíjet, než do sebe al-

kohol doslova lít. 
Jakmile na sobě 
zpozorujete 
první známky 
opilosti, dejte si 
pauzu a namísto 
další skleničky 
alkoholického 
drinku vypijte 
čistou vodu. 
Tím, že budete 
alkohol proklá-
dat vodou, se 
vyhnete dehyd-
rataci a zpomalí 
se vstřebávání 
alkoholu do krve. 
To samé platí 
o jídle. Při popí-
jení alkoholu se 
snažte průběžně 
sem tam něco 
malého sníst.

Jak se zbavit 
kocoviny
Pokud se vám 
oslava vymkne 
z rukou a ráno 

se probudíte s hlavou jako střep, rozhod-
ně hned nesáhněte po silné kávě. Ta by 
vám mohla ještě více uškodit. Tak jako 
kofein je i alkohol odvodňující, a to je to 
poslední, co váš organismus potřebuje. 
Proto si raději dejte vodu, bylinkový čaj či 
zředěný džus. Je potřeba doplnit tekutiny, 
které jste pitím alkoholu ztratili. Dobrým 
tipem jsou iontové nápoje, které obsahují 
minerální látky, po nich se budete cítit 
lépe o něco dřív. Důležitá je také snídaně. 
Jídlo totiž nastartuje metabolismus a tělo 
alkohol spíše vyloučí. I když na to nejspíš 
nebudete mít ani pomyšlení, měli byste 
se hýbat. Dvacet minut na čerstvém vzdu-
chu pomůže nejen od kocoviny, ale navíc 
pro sebe uděláte něco zdravého. A hlavně 
o zdraví bychom se měli starat i v tom 
náležitě přivítaném novém roce. 

sezónní tipy

  Nevěřte tomu, že když si dáte 
„vyprošťováka“, bude vám lépe. 
Naopak. Ještě víc se zahltíte 
toxickými látkami.
  Nasnídejte se hodně, ale vyhněte 
se tučným pokrmům. Mohlo by 
se vám udělat ještě více nevolno.
  Pokud se domníváte, že vám 
na bolest hlavy pomůže například 
ibuprofen, mýlíte se. Lék ještě víc 
podpoří účinky alkoholu a posíláte 
do těla zbytečnou chemii.

3  NEJVěTŠí 
mýty

O KOCOVINě
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není potřeba umět perfektně 
lyžovat, abyste si mohli užít 
tu pravou zimu u našich 
sousedů v rakousku. Pro nás 

se stala tato země po několik let místem, 
kde jsme trávili s rodinou vánoční svátky. 
Kromě toho, že uniknete nákupním 
horečkám a úklidovému šílenství, podí-
váte se do míst, která mají pohádkovou 
atmosféru, je tady zvláštní ticho, pod 
nohama vám křupe sníh a jste příjemně 
unaveni po celodenním pobytu na čers-
tvém vzduchu. Tato atmosféra tady, v ra-
kouských Alpách, přetrvává až do jara, 
kdy začne pomalu tát sníh, a kopce se 

zazelenají. Toto období ale zase přiláká 
mnoho turistů, kteří se svými batůžky 
brázdí krajinu.

Lyžaři milují Glühwein
Mezi Čechy je stále více populární vyrá-
žet do rakouských Alp na lyže. Desítky 
kilometrů sjezdovek a široká síť vleků 
vám zaručí, že jste celý den v letu. Když 
ale přijde polední přestávka, kopce se 
jako mávnutím kouzelného proutku vy-
prázdní. Je čas oběda a ten v rakouských 
restauracích stojí za to. Uprostřed svahů 
stojí restaurační zařízení, ve kterých vás 
vítá většinou milý a usměvavý personál, 

My sice máme mnoho pěkných kopců a jedny větší 
hory, ale Rakousko má alpy. když rádi lyžujete 
a nechcete stát hodinové fronty na vlek, volba je jasná. 
Zasněžené pláně, krásné výhledy, stovky kilometrů 
sjezdovek, útulné rakouské penziony – to vše pár 
kilometrů od českých hranic. a co pak ten jejich 
Germknödel s mákem a pudinkem? Prostě jedna báseň.

cestování

  
  lyžujete jako   šampióni

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

rECEPT NA PRaVý 
RaKOUsKý KNEDLíK
Doba přípravy: 45 minut, 4 porce

Ingredience: 5 středně velkých syrových 
brambor, sůl, 2 vejce, 5 rohlíků, 10 lžic 
hrubé mouky

Postup: Oloupané brambory nastrou-
háme na jemném struhadle, osolíme, při-
dáme vejce, vmícháme rohlíky nakrájené 
na kostičky. Nakonec přimícháme hrubou 
mouku. Těsto necháme odležet. Tvoříme 
menší koule. Knedlíky vkládáme do oso-
lené vroucí vody a vaříme je asi patnáct 
minut. Podáváme rozpůlené, případně je 
můžeme vložit do polévky. Nejlépe chut-
nají ve vývaru. Některé hospodyňky přidají 
do směsi také trochu zelí.

Po Germknödlu s mákem
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často v krojích. Vcházíte v lyžařských 
botách, které si obvykle nesundáváte, 
koutkem oka zaregistrujete oheň v krbu 
a cítíte příjemnou vůni svařeného vína 
(Glühwein). Když svítí sluníčko, můžete se 
posadit do lehátek před restauraci.

Všude samé zelí a maso
rakouská kuchyně je velmi poctivá, a tak 
si můžete být jistí, že 
hladoví neodejdete.
Typický a velmi oblí-
bený je obří Germknö-
del s mákem, cukrem 
a vanilkovým pudinkem. 
Uvnitř knedlíku jsou 
povidla. Jde o místní la-
hůdku, které neodoláte. 
Pokud máte chuť spíše 
na slaný oběd, pak si 
můžete vybrat z několi-
ka variant klobás. Velmi 
oblíbený je Bratwurst 
(bílá silnější klobása) 
s hořčicí v housce, nebo 
s hranolky a kyselým 
zelím. To naši rakouští 
sousedé přidávají, když 
to jen trochu jde, téměř 

ke všem pokrmům. Je výborně naložené, 
pěkně křupe a je v něm hodně kmínu. 
Mnoho lyžařů si dává k obědu pouze 
polévku, aby byli fit na další odpolední 
sportování. rakouské polévky ale mnohdy 
vydají za hlavní jídlo. V nabídce alpských 
restaurací najdete Kräftige rindsuppe mit 
Leberknödel (silný hovězí vývar s domá-
cími játrovými knedlíčky) nebo Knob-

lauchcremesuppe (krémová česnečka) či 
populární Zwiebelsuppe (cibulačka se sý-
rovými houstičkami). Jako přílohu si lyžaři 
nejčastěji objednávají smažené hranolky 
s kečupem a tatarkou, ale velmi chutný je 
také místní bramborový salát. Buď si ho 
můžete dát s majonézou, nebo bez, pouze 
s osmaženou slaninou a pažitkou. Velkou 
výzvou je objednat si vídeňský řízek. 
Donesou vám kus skvěle připraveného 
obaleného masa, které zabere celý talíř, 
k němu hranolky a ještě oblohu. 
Občas se setkávám s tím, že si 
po této „náloži“ dají mnozí odváž-
livci zmíněný makový knedlík. Nevěřím 
ale tomu, že se po takovém obědě chce 
ještě někomu na svah.

Saláty v Alpách „nefrčí“
Když trávíte na horách více dní, pak 
máte příležitost vyzkoušet další rakouské 
pokrmy, které nemají nic společného s fit 
stravou sportovce. Často jsme si dávali 
alpské plněné knedlíky. Přinesou vám 
je na pánvi s horkým zelím, osmaženou 
slaninou a vychlazeným pivem. Pravé 

cestování

  
  lyžujete jako   šampióni

V Rakousku je zcela 
běžné, že si užijete 
krásu alp i během 
oběda. I v zimě tady 
fungují „zahrádky“. 
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SLEVA AŽ 36 %

PROHLÉDNI SI KATALOG

ZÁJEZDŮ ONLINE

JE TADY!
ZÁJEZDŮ

 INZERCE

špekové knedlíky nejsou také vůbec 
k zahození, opět si k nim můžete dát zelí 
a třeba plátek vepřového masa. Knedlíky 
se ale přidávají rovněž do polévky, větši-
nou houskové. 
Na jídelním lístku naleznete téměř 
pokaždé Spätzle s čímkoliv. V alpských 
hospodách se také ve velkém stylu griluje. 
Objednat si můžete steaky, hamburge-
ry neuvěřitelných rozměrů a klobásy. 
A když si vyhlídnete v jídelníčku třeba 
Schweinerückensteak „holzfäller Art“ mit 
gebratenen Zwiebel und Speck, Spie-
gelei, Cocktailsauce und Pommes frites 

za dvanáct euro, přinesou 
vám vepřový steak se sma-
ženou cibulkou, slaninou, 
sázeným vejcem, koktejlo-
vou omáčkou a hranolky. 
„Tohle si raději dejte až 
k večeři,“ pronesl jednou 
číšník nad naší volbou. Můj 
otec si totiž často vybírá 
jídlo dle délky názvu.

Radler vede v nápojích
Pokud jde o pití alkoho-
lu na lyžích, nemělo by 

se to přehánět. Přeci jenom, když se 
řítíte z kopce velkou rychlostí, měl by 
být člověk při smyslech. Jedno malé 
pivo k obědu se ale toleruje, stejně tak 
jeden dobrý svařák. Na alpských kop-
cích se vypije také hodně rádlerů, což 
je mix limonády a piva. Dodá energii 
a osvěží.
A jako sladkou tečku, pokud máte ještě 
místo, si můžete objednat skvělý štrúdl 
s pudinkem a šlehačkou, k němu kávu 
s mlékem.
Pak už je ale potřeba se zvednout a vyrazit 
na vlek, protože nohy začínají těžknout. 
Čeká vás dalších pár hodin v pohybu. 
Alespoň víte, že vám brzy vytráví. 

cestování

Obrovský rakouský 
Germknödel s mákem 
a pudinkem budí 
dojem, že by odstavil 
i dřevorubce. 
Po celodenní námaze 
jej ale „slupnete“ 
jedna báseň. 

Hranolky jsou 
mezi lyžaři 
nejpopulárnější 
přílohou
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Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Téma měsíce: I sladkosti mohou být zdravé. 
Nevěříte?

Potravinová policie: Jíte zvěřinu a víte, 
na co si dát pozor? 

Budíková dieta vám načasuje tělo.

Už jste vyzkoušeli křepelčí vajíčka? 
Není to žádná exotika. Nové číslo časopisu  

Svět potravin vychází 30. ledna

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. 

Vyberte si dárek z naší aktuální nabídky knih

NyNÍ NoVĚ 

odmĚňujeme 

Také každé  

prodloužeNÍ 

předplaTNého!

čtenářská strana
OBJEDNáVKA PřEDPLATNÉHO

Objednávám:  ks předplatného roční + dárek  roční 

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo popisné:

PSČ:  Město:

 
E-mail:

Typ platby: bankovní převod  faktura 

Pro organizace:
IČ:  DIČ: 

Číslo účtu: 

CENy PřEDPLATNÉHO

Roční předplatné + dárek
348 Kč (kniha dle výběru) 

Roční předplatné
290 Kč (12 čísel za cenu 10)

Uvedené ceny jsou včetně DPH

Vyplněný kupon nebo 
objednávku zašlete na adresu:
Granville, s.r.o. 
P. O. Box 181, 130 11 Praha 3

nebo na e-mail: 
redakce@svetpotravin.cz
info na tel.: 725 716 566

Coolinářka
autor: 
Svatava Vašková

Pro informace o nebezpečných potravinách v ČR se zaregistrujte na www.svetpotravin.cz

Kuchařka 
ze Svatojánu
autor: 
Eva Francová

Cesta 
za láskou
autor: 
Halina Pawlowská

299 Kč 
(maloobchodní cena)

339 Kč 
(maloobchodní cena)

229 Kč 
(maloobchodní cena)
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začátky v kuchyni

Dezert, který se mi rozplynul 
na jazyku, byl vlastně syrový. 
Nebylo to ale poznat. Podstatou 

této originální kuchyně je konzumovat 
potraviny v co nejpůvodnější podobě. 
Jedí se proto syrové nebo ohřáté či 
usušené. Mnoho raw receptů obsahuje 
také suroviny naklíčené, čerstvě pomleté, 
rozmixované, odšťavněné, nastrouhané 
nebo nakrájené. Nepatří sem tedy vůbec 
nic vařeného, pečeného, smaženého, 
grilovaného či fritovaného.
raw food potravinami nezatěžujete 
podle propagátorů své tělo chemickými 
přídatnými látkami, barvivy, konzervan-
ty, umělými sladidly nebo rafinovaným 
bílým cukrem. Prostě víte, že jíte zdravě.
Když jsem se pustila do hledání receptů, 
narážela jsem na neuvěřitelné kombinace 
potravin, které se údajně jen slepí a vytvo-
říte třeba lahodnou hrachovou polévku, 
mrkvové špagety, sushi nebo broskvový 
dort. Pořád jsem si nedokázala představit, 
jak se dají třeba vyrobit, v duchu tohoto 
syrového stylu, dukátové buchtičky 
s krémem. Když jsem pak zahlédla recept 
na raw tatarák, znejistěla jsem úplně.

Pálivý a trochu nevzhledný
Jenže sytý hladovému nevěří a nezkuše-
ný poučenému také ne. Protože jsem se 
do této syrové kuchyně zamilovala ještě 
dříve, než jsem zakoupila jakoukoliv suro-
vinu, rozhodla jsem se pro více receptů. 
Bude raw hostina. Podávat se bude chléb 
se salámem k snídani a k obědu nevařené 
ovocné knedlíky. Z toho chleba jsem měla 
největší respekt, protože už jsem tady zmi-
ňovala, jak moc mě jeho výroba potrápila.
Ještě bych ráda poznamenala, že suroviny 
na tři recepty se mi vešly do malé igelitky. 
První postřeh tedy je, že raw jídlo šetří místo.
Na syrový salám potřebujete 150 g suše-
ných rajčat naložených v oleji (mohou 
být i úplně suchá), 100 g slunečnicových 
semínek, 50 g dýňových semínek, dva 

stroužky česneku, uzenou papriku, moř-
skou sůl a pálivou papriku. Bez té se dá 
ale obejít, nebo je potřeba hlídat množ-
ství. Dá-li se hodně koření do syrového 
mixu, může přebít originální chuť všech 
potravin. Což se mi přihodilo. Všech-
ny suroviny se naházejí do mixéru a ze 
vzniklé hmoty vytvoříme válec. Zkusila 
jsem nejprve mixér na smoothie, ale 
v tom mi to nešlo. Zachránil mě „tyčák”. 
Z hmoty vytvoříte roládu, zabalíte do ce-
lofánu, a dáte do ledničky.
Vážně to vypadá jako salám, jen mám 
pocit, že se mu na výrobní lince něco při-
hodilo. Je takový zvláště barevný a hrubší 
na omak.

Hrnec na plotně?
Na řadě byly sladké knedlíky. recept 
jsem nalezla na webu www.syrova-strava.
cz, jeho autorkou je Kristina Ladecká. Jak 
na tohle někdo přijde? Obdivuhodné.
Na těsto jsem si připravila dvě velká 
jablka, která jsem nakrájela na jemno, 
a lžičku skořice. Na polevu pak jedno 
mango, banán a lžičku mleté vanilky. Vyn-
dala jsem si na plotnu hrnec, napustila 
do něj vodu a dala ji vařit. Mezitím jsem 
umixovala všechny suroviny na krém. 
Z těsta, kam jsem kromě jablek a skořice 
přidala tři polévkové lžíce krému, jsem 
uhnětla kuličky. Autorka receptu do nich 

Stále něco vaříme, pečeme a smažíme. Grilujeme, 
fritujeme, restujeme, digestoře nestíhají a my si 
libujeme, jak jsme se dobře a dosyta najedli. Pak 
se vydáme na farmářský trh a u jednoho ze stánků 
narazíme na raw ochutnávky. Jdeme do toho? když 
ochutnáme, zamhouříme slastně oči. Raw strava se 
pomalu vkrádá do našeho povědomí a je na čase ji 
pustit i do naší kuchyně.

Už jste jedli raw salám?
Nový rok, nové chutě.

Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková

www.syrova-strava.cz
www.vegangirlcookseasy.cz
www.loveofraw.cz
www.rawsuperfood.cz

tiPy NA STráNKy 
S rAw rECEPTy

Jak chutnaly 
nevařené knedlíky? 
Nebylo to vůbec 
špatné, krém je 
lahodně vanilkový, 
snad jen je nezvyk, 
že jsou knedlíky 
studené.
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ještě dává jahody (ty bohužel nemám 
a borůvky nejsou k dostání), ale není to 
úplně potřeba. Knedlíky jsou dostatečně 
ovocné i bez náplně. A neumím si zatím 
moc představit, jak by tam ty jahody 
držely. Syrové těsto není moc pevné.
Nakonec jsem přelila knedlíky krémem 
a posypala mákem. V hrnci se mi začala 
vařit voda. Jenže já už měla hotovo. Došlo 
mi to. Tak jsem si do té horké vody hodila 
rýži, abych měla rovnou, tentokrát ale 
opravdu, vařeno i na večer. A jak chutna-
ly nevařené knedlíky? Nebylo to vůbec 
špatné, krém je lahodně vanilkový, snad 
jen je nezvyk, že jsou knedlíky studené.

Chléb mě potrápil
S chlebem bylo trápení. recept jsem obje-
vila na webových stránkách www.slunec-
nyzivot.cz, kde výsledný produkt vypadal 
na fotkách zajímavě. Na raw chléb jsem 
si připravila půl šálku lněného semín-
ka drceného (dá se v mixéru), 1 šálek 
vody, půl šálku pohankové mouky, půl 
šálku slunečnicových semínek drcených 
(také v mixéru), dvě lžičky sezamových 
semínek, jednu polévkovou lžíci kmínu 
drceného, špetku mořské soli a čtvrt 
šálku vody. U té píše autorka receptu, že 
ji využijeme pouze v případě potřeby. No 
a jak do toho? Namočila jsem si lněné 
semínko do jednoho šálku vody a dala 

jsem si ho stranou, dokud nevznikl gel. 
Pak jsem smíchala pohankovou mouku, 
slunečnicová semínka, sezam, kmín 
a mořskou sůl. Přidala jsem namočený 
len i s vodou a vytvořila těsto. Trochu mě 
zarazilo, že v postupu byl uvedený pečící 
papír. Když jsem dočetla do konce, po-
chopila jsem. Ale stejně jsem ho neměla. 
Celé těsto rozprostřete na zmíněný 
pečící papír na plechu. Vytvoří se vám asi 
centimetrová vrstva. Výtvor se pak vloží 
do trouby a asi hodinu se suší na nejnižší 
stupeň. To všechno jsem udělala a přitom 
vůbec nechápala, jak to celé může držet 
po usušení pohromadě.

Trouba není můj přítel
Máme doma starou troubu. Peče výborně, 
ale pokaždé jinak. Nemůžu se tedy na ni 
moc spolehnout. Takovou troubu měla 
moje pratetička. Jednou kuře nedopekla, 
pak ho zase spálila, i když byly postupy 
a teploty stále stejné. Naučila se postu-
pem času se svou troubou vyjít, ale mně 
se to zatím nepodařilo. Udělala jsem vše, 
jak bylo v receptu uvedeno, a dala chléb 
sušit. Snad mi vitariáni prominou, bylo to 
na padesát stupňů. Tedy o tři stupně více, 
než je stanoveno. Po hodině jsem se šla 
podívat, ale těsto bylo ještě trochu vlhké. 
Za dalších dvacet minut mi přišlo dobré. 
Asi jsem ho ale udělala moc tenké. Chléb 

se mi při krájení a servírování trochu roz-
padal. Takže k raw salámu jsme měli spíše 
takové zobání. To, co ale vzniklo, bylo 
velmi chutné. A vážně to nebylo pracné.
I když to nebyla na první pokus velká 
sláva, raw strava mě nadchla. Existuje 
tolik receptů, které by stálo za to vyzkou-
šet, a tak se do toho zkusím pustit. Lidé si 
dávají na Nový rok předsevzetí. Já to ne-
dělám, ale v tomto případě bych si mohla 
dát malý cíl. raw recept alespoň jednou 
týdně a pak se uvidí. Dobré je začít něčím 
jednoduchým. Třeba raw makovou kaší, 
prý je výborná. Píše to autorka blogu raw 
of love. Tak vzhůru do toho. 

začátky v kuchyni

  dobrý mixer je základ, já se chvíli 
trápila na smoothie přístroji
  u raw salámu jsem to přehnala s pá-
livou paprikou, ta pak přebila chuť 
všech surovin
  při vaření si opakujte, že se vlastně 
nic vařit nebude
  připravte strávníky na to, že raw 
knedlíky budou studené
  raw chléb je potřeba v troubě hlídat, 
pečící papír je nutnost
  vybírejte si sezónní suroviny, jinak se 
vám raw strava trochu prodraží

Na CO SI DáT 
pozor
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Chodím moc ráda nakupovat na trhy. 
Přijde mi, že podpora lokálních výrobců 
a malých živnostníků je v dnešní době 
velmi důležitá. Produkty a výrobky 
od nich jsou někdy o něco dražší, ale 
ráda si připlatím, když vím, že kvalita 
je dobrá.
V tržnici v naší čtvrti jsem měla oblíbe-
ného zelináře. Měl pouze sezónní potra-
viny (sem tam doplnil sortiment manda-
rinkami, to prý kvůli dětem) a nabízel jen 
pár druhů. Dala se u něj sehnat výborná 
jablka, měl chutnou cibuli, jeho česnek 
byl silný a mrkve menší, hrbaté, ale slad-
ké. Občas nabídl petržel nebo dýni, sem 
tam prodával křen, celer nebo brambory. 
Při placení vás dokázal rozesmát. Měl 
upracované mozolaté ruce, šedivé vlasy 
a silné dioptrie.
„Paninko, ochutnejte tyhle brambory 
a nebudete chtít přestat. Dejte si je 
na pekáč, položte na ně balkánský sýr, 
zasypte cibulí a uvidíte tu ňamku. Kvůli 
tomuhle si pantátu udržíte ještě pár 
let,“ pronesl, když nákup vážil. „Pane, 
vy na tu dýni koukáte, jako kdybyste ji 
chtěl. Je vaše a dám vám jí za půlku, páč 

jste sympaťák. A k tomu tohle jablíčko 
na ochutnání. Ať vám z něj udělá ženuš-
ka štrúdl, to bude romantiky!“ prohodil 
k zákazníkovi, který šel za mnou. „A vi-
dím, že támhle dáma neví, co by dneska 
vařila. Zkuste tuhle dýni. Umíte vařit 
polívky? Hoďte do ní kus celeru a tro-
chu smetany, to bude pochutnáníčko,“ 
konverzoval mi přes rameno s dámou 
v klobouku a s hůlkou. Ta se culila a za-
čala si do igelitového sáčku nandávat 
cibuli. „A támhleta paninka tam postává, 
ale tady nejste na zastávce. Kdybyste 
přistoupila blíže, podíval bych se vám 
do očí a nabídl tyhle skvělé mandarinky. 
Rozsvítí vaši pleť a zaženou bacila,“ zně-
lo mi za zády. Všichni, kteří kolem tohoto 
svérázného zelináře projdou, se usmívají.
Když jsem se k němu vydala nedávno 
na nákup, slyšet z dálky jako obvykle 
ale už nebyl. Zato u jeho stánku byly 
dvě zákaznice a nevěřícně kroutily 
hlavou. Na přepravce s brambory ležela 
velká kartonová cedule, na které stálo: 
„Nežijeme v zemi krále Miroslava, takže 
si musím chodit zpívat jinam. Respektuji 
stížnosti kolegů prodejců a už mlčím.“

Na můj udivený dotaz mi ten dobrý 
muž vysvětlil, že si na něj někteří místní 
zelináři (kterým s partnerem říkáme 
překupníci, protože zboží, které nabí-
zejí, nakupují jinde) stěžovali na jeho 
hlučný prodej. Petici podepsalo sice 
jen pět prodejců z třiceti, ale přesto byl 
provozovatelem tržnice náš pan zeli-
nář napomenut. Najednou vše ztichlo, 
posmutnělo a nákup v tomto prostoru se 
stal nezábavnou činností. Uplynulo pár 
týdnů, a když jsem se u něj jednoho dne 
zastavila, že prohodíme pár vět, podal mi 
kartičku s adresou.
 „Už můžu zase zpívat. Stěhuju se o pár 
bloků dál, jedna zákaznice mi našla nové 
místo. Jsou tam prý kluci jako já a všichni 
vyvolávají jak na lesy. Tak se tam snad 
uvidíme,“ rozzářil se a pak dal mému 
synkovi mandarinku na ochutnání.
A tak jsem si říkala, že v naší malé zemi 
se stále ještě závidí úspěch a originalita, 
ale dobrá nálada a pozitivní přístup s tím 
mohou zatočit. Zvláště pak, když vidím, 
jak náš zelinář pookřál a šíří dobrou ná-
ladu dál. A z jeho brambor a cibule jsme 
zase měli skvělou polévku. 

Nežijeme v zemi 
     krále Miroslava...

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

post scriptum
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