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Jste nemocní? 
Pro první pomoc sáhněte do lednice

Knihám o výživě  
raději moc nevěřte

 Otestováno:

Olivová drť 
z plastových pytlíků

Pamlsková 
vyhláška 
žene děti do fastfoodů

Šunky nejvyšší jakosti?
Plejáda průměrnosti
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Široký výběr regionálních potravin 
z Vašeho kraje je dostupný 

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

DÁVÁTE PŘEDNOST POTRAVINÁM
Z RODNÉ ZEMĚ?
V BILLE nyní nabízíme prvotřídní a poctivé
potraviny od regionálních dodavatelů.
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GRATULUJEME VÝHERCŮM Z MINULÉHO ČÍSLA.
Hráli jste o zrnkovou a mletou kávu 
Tesco 100 % Arabica Classic

Správná odpověď byla a) zrnkovou, mletou, 
instantní, bez kofeinu, 3v1, zelenou, pro děti, kapsle 
Na dárek se mohou těšit:

Jana Sluková, Vesec 
Marcela Machů, Uherský Brod 
Eva Lubertová, Praha 10

Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
už několik měsíců, co jsem převzala 
štafetu po své předchůdkyni Katce, se 
vrhám plná nadšení do testů potravin. 
Vždycky se strašně těším na výsledky 
a pak různě radím lidem okolo mě, 
ať si koupí to a raději nekupují tohle. 
Neumíte si ani představit, jak moc mě 
baví odhalovat takové ty malé paradoxy, 
že to nejdražší bylo až na posledním 
místě, nebo že levná privátní značka obstála 
nejlépe i v chemické analýze. 
Moje obvyklá role, role pozorovatele, je tichá 
a nenápadná. Při senzorickém hodnocení obcházím 
stoly, zapisuji si, jak se porota u čeho tváří, dělám fotky, sbírám dojmy, potom ležím 
spoustu času v legislativě, konzultuji s řadou odborníků faktickou správnost a pak 
konečně vzniká článek. 
Tuhle, když si na testu bílých jogurtů přidával jeden z hodnotitelů rohlík, říkala jsem 
si, že se porotci poránu pěkně pomějí a jak je to fajn se takhle trochu najíst. A jak 
mám ráda paradoxy, tak mě dostihl hned test, o němž si přečtete v tomto čísle – 
šunky nejvyšší jakosti. Jeden z laických porotců náhle onemocněl a úloha sednout si 
do jeho křesla zbyla na mě. A tento den to bylo také naposled, co jsem si řekla, že se 
mají hodnotitelé dobře. Čekalo mě 12 vzorků, každý jiný. U některých jsem poznala 
rozdíl hned, některé mi splývaly. U dotazníku, kde se známkovala přehršel parametrů, 
jsem seděla ze všech nejdéle – neustále srovnávala, tu zlepšovala o půl stupně 
a tady zase o kousek dolů. Přidala jsem si ne jeden, ale dva kousky rohlíku, protože 
potřebujete mít naprosto vyčištěnou chuť po předchozím vzorku. 
A když jsem potom odnášela všechny dotazníky do laboratoře, napočítala jsem osm 
lidí, kteří hodnotili obsahy masa, bílkoviny, soli a tuku a zkoumali šunku po šunce 
ještě daleko detailněji a z dalších úhlů pohledu. 
A ač vy potom vidíte jednu jednoduchou řadu, věřte, že za ní stojí těžká práce, ani 
ne ta naše, ale hlavně těch, kteří vzorky musejí objektivně posoudit, abychom vám 
nepředkládali nějaké dojmy a pojmy, jako je teď v některých médiích, která se snaží 
testovat, zvykem, ale pořádnou porci skutečných faktů. 

Vítejte u dalšího čísla, které je jich opět plné!

 
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupce šéfredaktora
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editorial

Jak to vypadá 
na takovém 
testování šunek? 
Vzorky přicházejí 
anonymně. 
Ke každému 
musíte vyplnit 
formulář, 
ve kterém 
hodnotíte 
nejen chuť, ale 
i vzhled, barvu 
a vůni. 
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Na slovo s Bc. Miroslavem Kubcem

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Plýtváme potravinami?

Zaujalo vás 
            na Facebooku a webu

Je paraořechový olej superpotravinou?

Díky vašim testům 
vím o potravinách víceZeptali jsme se bc. Miroslava kubce, pre-

zidenta asociace kuchařů a cukrářů ČR. 
Řadí se mezi dlouholeté profesionály 
v oboru, je držitelem kříže svatého 
Vavřince – nejvyššího kuchařského 
ocenění v Česku. Vařil pro světové ce-
lebrity i prezidenty nejvýznamnějších 
států světa.

Ano, plýtváme. Mnoho lidí tráví bezmyšlenko-
vitě čas v nákupních centrech a pod vlivem různých 
upoutávek a akčních slev plní nákupní košíky mnohdy nekvalitní-
mi surovinami. Následně naplní své lednice a mrazáky a velmi čas-
to se stává, že nakoupené potraviny nedokážou správně a v době 
trvanlivosti zpracovat.
Chybí nám gastronomická kultura. Jsme země, která má obrovské 
množství kulturních památek, a místo toho, abychom je navště-
vovali, trávíme se svými dětmi čas v nákupních centrech plněním 
nákupních košíků a konzumováním dobrot ve fast foodech.
Spotřebitelům je potřeba vysvětlovat, jak správně nakupovat, 
skladovat a co si z nakoupených potravin připravit. Jsem pře-
svědčen, že vývoji k lepšímu mohou pomoci také restaurace, kde 
se setká host s příjemným prostředím, kvalitním jídlem a milým 
personálem. Kromě toho, že zde hosté naleznou inspiraci pro svou 
domácí kuchyni, pravidelné návštěvy těchto zařízení jim mohou 
také vylepšit přístup ke stravování. Vždyť většina institucionálních 
stravoven nás nijak zvlášť k dobrému jídlu nevede.

Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla něco o účincích paraořechového oleje. Zají-
malo by mne také, kde ho můžu sehnat. Zatím vím jen to, že se jed-
ná o superpotravinu. Znáte nějaké recepty? Psali jste o tomto oleji 
už v minulosti nějaký článek? Tento olej mi doporučila kamarádka 
žijící v Holandsku, ale nemohu olej ani informace o něm sehnat.
      Hanka
Milá Hanko,
děkujeme za dotaz. O oleji z paraořechů jsme ještě nepsali. Nicméně 
jsme zjistili, že je skutečně velmi výživný, obsahuje 70 % tuků, 15 % 
bílkovin a 7 % sacharidů. Mimo to je bohatý na vitaminy A, B1, B2, 
B3, E a D, draslík, vápník, fosfor, hořčík a železo. Olej z paraořechů 

je také největším přírodním zdrojem selenu. Bílkoviny 
v oleji obsažené jsou bohaté na aminokyseliny 

cystein, methionin (8 % a 18 %). Dalšími minerál-
ními látkami jsou ve stopovém množství antimon, 

cesium, lanthanum, scandium a ytterbium. Olej 
z paraořechů díky své jemné chuti můžete použít jak 

do zálivek, tak je vhodný i k dalšímu vaření. Připravit si z něj můžete 
například pesto, stačí přidat k oleji nasekané paraořechy, parmazán, 
česnek, citronovou kůru a sůl a pepř na dochucení. Olej si můžete 
objednat na e-shopech s nabídkou zdravých potravin, našli jsme jej 
například v nabídce Biopurus.eu.

Dobrý den, chtěla bych vám poděkovat 
za testy, které ve vašem časopise sleduji každý 

měsíc. Je fajn dozvídat se, jaké jsou v jed-
notlivých potravinách rozdíly v kvalitě. Jsem 
ráda, že nám spotřebitelům připomínáte, že 

bychom se při nákupech jídla neměli řídit pou-
ze cenou. Například test vánočních čokolád 

mne jako mámu dvou dětí docela poučil, byla 
jsem překvapená, jaké rozdíly mohou být při 

podobném složení v chuti. Přeji vám co nejvíc 
čtenářů a těším se na vaše další číslo.

Jitka, Hradec Králové

Na čem si 
pochutnávají 
kosmonauti 
ve vesmíru? Možná se 
budete divit.

Jsme konzervativní? 
Češi zůstávají při 
výběru potravin věrní 
tradičním značkám.

Jak se mění chutě. 
Jíme více masa 
a méně pečiva.
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České bio kuře 
je konečně na trhu
Produkce kuřecího v  bio kvalitě podléhá podstatně 
přísnějším kritériím než jeho běžná výroba. Kuřata 
jsou krmena výhradně biokrmivem a mají stálý přístup 
do  výběhů nebo pastvin. Selkové množství kuřat 
v  jednom chovu je omezeno na 4 800 kusů. Kuřata se 
také odchovávají na  podestýlce přírodního původu. 
Jejich denní koloběh není nepřirozeně ovlivňován 
umělým osvětlením. Podle těchto zásad chované kuře 
nově nabízí společnost Biopark. V  její nabídce najdete 
BIO kuře celé, BIO kuře půlka, BIO kuřecí játra, BIO kuřecí 
srdíčka, BIO kuřecí žaludky a BIO kuřecí krky.

V Hamé se zelí šlape
Společnost Hamé v Kunovicích každoročně vyrobí 
přibližně 1500 tun kysaného zelí. Třetinu využije 
na svá chlazená jídla, 1000 tun kysaného zelí koupí 
spotřebitelé. Kysané zelí se tu vyrábí od roku 1925, 
přičemž postup se nemění. Ženy jej i dnes šlapou 
ve velkých tancích. Dle slov ředitele kunovického 
závodu Davida Kladroba za směnu pracovnice 
našlapou téměř desetikilometrovou trasu. Před 
tím se však musí zelí ještě ručně očistit, vyvrtat 
košťály a pak se teprve v tanku šlape centimetr 
vedle centimetru tak, aby byl vytlačen veškerý 
vzduch a voda.

Doručí nákup 
a odvezou odpad
Představte si, že byste si mohli nechat domů 
doručit nákupy od lokálních producentů v bio 
kvalitě a zároveň měli možnost odevzdat vaše 
odpady s vědomím, že budou znova využity 
a zrecyklovány. A navíc byste tím také přispívali 
na charitu. Zní to jako sen? Belgická firma Cirkle 
ho mění ve skutečnost. Společnost spolupracuje 
s místními farmáři a nabízí službu doručování 
nákupů do domu v Bruselu a okolí. A jak to 
funguje v praxi? Cirkle vám doručí objednaný 
nákup a zároveň odveze například použitý 
potravinový olej. Ten je prodán výrobcům 
biodieselu a zisk je darován na charitu. Snad se 
takového projektu brzy dočkáme i u nás.

neuniklo nám
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Strava pro běžce
Sportovní výživa založená výhradně 
na rostlinné stravě, bohatá na bílkoviny, 
minerální látky, sacharidy, vitaminy 
a zdroje poskytující dostatečné množství 
energie. Tak jednoduše můžeme shrnout 
hlavní motto knihy Strava pro běžce 
i pro vegetariány a vegany, kterou 
vydalo nakladatelství CPress a koupíte ji 
za 299 Kč. Recepty na pokrmy obsahují 
vše, co zejména běžci potřebují k dosažení 
vytrvalosti a rychlosti. Nabízené chody 
jsou sestaveny tak, aby vyhovovaly rytmu 
tréninků a závodů. Tato kniha přináší 
140 receptů, ve kterých myslí autoři 
na dostatečný přísun živin potřebných 
pro správnou tvorbu svalové hmoty 
a dostatek energie.

Přesně tolik českých pivovarů se zúčastní 

jubilejního 25. ročníku soutěže Zlatý pohár 

Pivex 2017. Pivovarníci přihlásili 40 značek, 

které budou tradičně soutěžit v pěti hlavních 

kategoriích. Těmi jsou světlý ležák, světlé 

výčepní pivo, nealkoholické pivo, tmavé pivo 

a poslední kategorií jsou míchaná piva. 

Vyhlášení výsledků se uskuteční v Brně 

1. března jako součást galavečera 

pivovarníků a sladovníků.

15Číslo 
   měsíce
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   4 tipy 
 
Jak se zbavit zápachu 
v kuchyni
  Odpad 
Páchnoucí odpad nejlépe vyřešíme tak, že do něj 
nasypeme jedlou sodu, kterou zalijeme horkou 
vodou.
  Lednice 
Pach z potravin v lednici spolehlivě odstraní 
mističky s jedlou sodou, nebo ji můžeme vymýt 
octem.
  Spálenina 
Zápachu spáleniny se zbavíme pomocí octa. Stačí 
do něj namočit hadr, pořádně ho vyždímat a pak 
s ním mávat, nebo ho položit na radiátor.
  Ryba 
Abychom se vyhnuli zápachu z pečených ryb, dáme 
do pekáče spolu s nimi rozkrojené jablko.

O 40 procent 
méně cukru
Výzkumníkům firmy Nestlé se podařilo vyvinout 
technologii, která sníží obsah cukru v některých jejích 
výrobcích až o 40 %, aniž by se změnila chuť. Švýcarská 
nadnárodní firma si objev nechá patentovat a postupně 
jej od roku 2018 začne zavádět do výroby. Nová metoda 
je založena na změně struktury cukrových částic. „Když 
učiníme krystalky cukru uvnitř dutými, každá částice 
se rychleji rozpustí na jazyku a bude rychleji stimulovat 
chuťové pohárky“, vysvětlila firma.

neuniklo nám   

Nálepka superpotraviny 
někdy škodí
Španělská spotřebitelská organizace OCU 
uvedla, že ne vždy je k prospěchu označovat 
potraviny výrazných výživových vlastností 
superpotravinami. Konkrétně tím byla 

myšlena quinoa, která je sice 
po výživové stránce hodnotná, 
ale u některých spotřebitelů by 
mohla nálepka superpotraviny 
vyvolat nerealistická očekávání 

o zázračných účincích této obiloviny. 
Na druhou stranu by na ni kvůli tomuto 
označení mohli jiní spotřebitelé nahlížet 
skepticky. Každopádně se jedná o potravinu 
bez lepku s vyšším obsahem bílkovin, která 
je zdrojem vitaminů B a E, hořčíku a zinku.

George Bernard Shaw

             Ze všech lásek 
      nejupřímnější    
               je láska k jídlu.
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potravinová policie

V první řadě je třeba si definovat, 
které maso do kategorie zvěřiny 
spadá. Za zvěřinu se považuje 

maso zvěře, která byla ulovena ve volné 
přírodě – v lese nebo na poli. Zvěřinu 
je tedy třeba odlišit od farmově chova-
né zvěře, neboť zde chované kusy jsou 
poráženy na jatkách a jejich maso nabízí 
odlišnou strukturu a chuť.

Důkladné prohlídky masa
Nejčastěji se se zvěřinou setkáváme v re-
stauracích při časově omezené nabídce 

zvěřinových hodů. Dalším místem, kde 
můžeme na zvěřinu narazit, je domácnost 
samotného lovce. Případně ji lze zakou-
pit v obchodě, ale to jen za podmínky, 
že prošla veterinární prohlídkou nebo 
byla prověřena proškolenou osobou. 
Takovéto kusy mohou být zpracovány 
ve schváleném a registrovaném potravi-
nářském podniku. Jednotlivé zabalené 
kusy jsou pak opatřeny etiketou s oválem, 
na kterém spotřebitel najde kód země 
a podniku, kde došlo k poslední hygienic-
ky podstatné manipulaci s masem.

Druhým případem je nákup zvěřiny 
v kůži nebo peří, a to buď od uživatele 
honitby, účastníka lovu nebo v prodejně, 
kam ji lovec dodal. Takovýto kus nemusí 
projít veterinární prohlídkou, ale musí jej 
prohlédnout proškolená osoba. V obcho-
dě musí být maso označeno informací: 
„Zvěř byla vyšetřena proškolenu osobou 
– určena po tepelné úpravě ke spotřebě 
v domácnosti spotřebitele.“ Toto maso je 
tedy určeno ke konzumaci pouze v do-
mácnosti spotřebitele, je zakázáno je dále 
uvádět do oběhu, tedy například prodávat 
ke zpracování ve výrobě nebo v restau-
racích. Zvěřina v kůži nesmí být podle 
zákona nabízena na trzích.

Kontrola co nejdříve
Prohlídka proškolenou osobou by měla 
proběhnout co nejdříve po ulovení, kdy 
se ještě plně nerozvinuly posmrtné 
změny. Za včasné je považováno vyšetření 
do 18 hodin po ulovení kusu. Proškolená 
osoba může vydávat osvědčení o vyšetře-

Její konzumace sice tvoří jen malý zlomek celkové spotřeby 
masa v České republice, ale jsou jí zasvěceny právě probíhají-
cí chladné podzimní a zimní měsíce. Pravidla pro její porážku, 
zpracování, prodej i kuchyňskou úpravu jsou navíc natolik spe-
cifická, že se vyplatí proniknout do jejich tajů, abyste si místo 
vybrané pochoutky na talíř nepřichystali nepříjemné překvapení. 
Jak správně tušíte, řeč je o zvěřině.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

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

Upytlačené zvíře 
vás může vyjít draho
Upytlačené zvíře 
vás může vyjít draho
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ní u kusů, které byly uloveny v honitbě, 
kterou obhospodařuje myslivecké sdruže-
ní, jehož je členem, případně byly uloveny 
na lovu, kde byla proškolená osoba fyzicky 
přítomna. V případě, že tato osoba usoudí, 
že by konkrétní kus mohl představovat 
zdravotní riziko, musí být předložen 
ke kontrole veterinárnímu dozoru.

Jen místně a v malém množství
Zvěřina zkontrolovaná jen proškole-
nou osobou smí být prodávána pouze 
na území co nejblíže místu lovu a jen 
v malém množství. Tím se podle legisla-
tivy rozumí množství dosahující maxi-
málně 30 % skutečně odlovené zvěře 
uživatelem honitby za rok. Zbylé množství 
odlovené zvěře tedy musí projít veterinár-
ní kontrolou ve schváleném a registrova-
ném zařízení (v tom případě není prodej 
nijak místně omezen), nebo být spotře-
bováno přímo v domácnosti lovce. Zvěř 
odlovená pro vlastní spotřebu nemusí být 
zkontrolovaná, výjimku však tvoří maso 

divokých prasat, u něhož se ve všech pří-
padech vyžaduje vyšetření na přítomnost 
cizopasníka jménem svalovec. Do obdrže-
ní výsledků by se kus neměl zpracovávat, 
neboť v případě problému musí být celé 
zvíře včetně kůže a ořezů zlikvidováno. 
Nemocí se mohou kromě člověka nakazit 
i domácí mazlíčci. Dobrou zprávou je, 
že přítomnost tohoto cizopasníka u nás 
nebyla již celou řadu let zjištěna.

Zvěřina v restauracích
Většina lidí, kteří s přípravou zvěřiny 
nechtějí ztrácet čas nebo si na ni nevěří, 
míří do restaurací na zvěřinové hody. 
Maso z potravinářských podniků, tedy 
zabalené a s etiketou, žádné omeze-
ní nepředstavuje. V případě, že chce 
restaurace zpracovávat zvěřinu v kůži 
nebo peří, musí být zaregistrována Státní 
veterinární správou jako maloobchodní 
zařízení určené pro zacházení se zvěřinou. 
Takovéto kusy musejí vždy projít vyšetře-
ním od proškolené osoby a pocházet jen 
od uživatele honitby, nikdy ne z maloob-
chodní prodejny. Provozovatel stravova-
cího zařízení musí být schopen předložit 
v případě kontroly obchodní doklad 
a také řádně vyplně-
ný doklad o původu 
zvířete, kde bude 
mimo jiné razítko 
od proškolené osoby jako znak toho, že je 
kus v pořádku. V případě spárkaté zvěře 
(jelen, daněk, srnec, muflon, kamzík, 
prase) musí mít k dispozici také sejmutou 
plombu, kterou se ulovená zvěř označuje.
Mezi nejčastější prohřešky restaurací 
patří chybějící potvrzení a neschopnost 
doložit věrohodně původ masa, tedy po-
rušení zásady o možnosti dohledatelnosti 
všech potravin uváděných do oběhu. Jako 
další porušení zákona bývá kontrolními 
orgány odhaleno zpracovávání masa 
v neschválených prostorách. Také pro 
provozovatele restaurací tedy platí: nikdy 
nekupovat zvě-
řinu neznámého 
původu, například 
stažené nebo 
rozbourané kusy 
od samotných 
lovců či jiných 
fyzických osob. 
Pokud se restau-
ratéři uchylují 
z ekonomických 
důvodů k nákupu 
masa neznámého 
původu, mohou 
v lepším případě 
hostům připravit 
horší chuťový 

zážitek, v tom horším je vystavit riziku 
nakažení chorobami. Nespoléhejte se jen 
na práci kontrolorů, na původ masa se při 
nákupu či v restauraci můžete ptát i vy.

Pozor na černý trh
Černý trh se zvěřinou zůstává velkým 
problémem. Nákup zvěřiny v sobě 
potenciálně skrývá řadu rizik, a tak platí 
hlavní zásada, že bychom měli nakupovat 
jen z prověřených zdrojů. Upytlačené 
zvíře sice můžeme pořídit za nižší cenu, 
ale s velkým rizikem horších senzoric-
kých a především hygienických kvalit. 
Takto odlovené kusy mohou být raněné, 
nemocné nebo usmrcené například při 

střetu s autem. 
Kolem místa vstřelu 
mohou být zbytky 
olova. Při vlastním 

zpracování je nutné tyto části důkladně 
ořezat, neboť olovo může způsobovat 
těžké zdravotní potíže. Nemělo by se 
nacházet ani v mase zpracovaném či 
uzeninách, přesto někdy ve výrobcích ob-
saženo je, jak potvrzují výsledky analýz. 
Výběru kvalitního výrobce tak věnujte 
velkou pozornost. 

potravinová policie

Vysoká: jelen, laň, srnec, srnka, daněk 
Nízká: zajíc, divoký králík
Černá: divoké prase
Červená: medvěd, muflon, kamzík
Pernatá: bažant, koroptev, křepelka, 
tetřev, divoká kachna, divoká husa, 
sluka

JAK ZVěřiNU 
dělíme?

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

„Nikdy nekupovat zvěřinu 
neznámého původu“



www.svetpotravin.cz10

Zpočátku to vypadalo jako 
pohádka se šťastným koncem 
– jedna hodná paní ministryně 
na jedné straně Vltavy uvede 
v život pravidla pro zdravější 
stravování dětí ve školách tím, 
že v nich zakáže distribuci 
nezdravých potravin. 

Připravila Mgr. Markéta Chýlková, Vedoucí legislativního oddělení PK ČR, foto shutterstock

téma měsíce

Školy jsou totiž plné tlouštíků 
a na vině jsou potraviny, které si 
v nich děti kupují. S formulací toho, 

jaké potraviny jsou vlastně nezdravé, 
hodné paní ministryni vydatně pomáhal 
jeden hodný pan ministr z druhého břehu 
Vltavy. A jak už to v životě bývá, ani jeden 
z nich toho o potravinách moc nevěděl, 
ale protože měli poměrně volnou ruku, 
přišel na svět z jejich pera paskvil, díky 
němuž jsou v mnohých školách zavírá-
ny bufety, mizí z nich automaty a děti, 
které si doma zapomněly svačinu, si ji už 
ve škole nekoupí. Zkusme se realisticky 
podívat na to, proč…
řada rodičů zaplesala, když zjistila, že 
díky tzv. pamlskové vyhlášce už si děti 
ve školách nebudou moci koupit chipsy, 

čokoládové tyčinky nebo přeslazené 
nápoje. Bohulibý záměr zákonodárce se 
však zvrtnul v něco, co zřejmě nikdo – ani 
nejzarputilejší zastánci vyhlášky – neče-
kal. Ve školách totiž nelze de facto dětem 
nabízet téměř nic a i z potravin léta 
vnímaných jako „zdravé“ se v mžiku staly 
potraviny z „blacklistu“.
Vezměme to ale popořádku. Vše způsobila 
vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích 
na potraviny, pro které je přípustná rekla-
ma a které lze nabízet k prodeji a prodá-
vat ve školách a školských zařízeních a jež 
stanoví podmínky, za nichž lze dětem na-
bízet potraviny ve školách. Přitom nejde 
pouze o prodej potravin, ale kompletně 
o veškeré činnosti schované pod slovo 
„nabízení“ – reklamními předměty počí-

naje, přes jakýkoli prodej a sponzorskými 
dary konče. Zkrátka dětem není možné 
„přispět“ ani zdarma věnovat výrobky 
třeba na školu v přírodě… Zcela nepocho-
pitelně se tento zákaz kromě základních 
škol vztahuje i na víceletá gymnázia, která 
navštěvují starší děti a teenageři, kteří si 
své stravovací návyky již dávno vytvořili 
a nenechají si „diktovat“, co by měli jíst 
a co nikoliv. A jak už bylo uvedeno výše, 
neomezuje se pouze na prostory škol, ale 
i na jakákoli školská zařízení včetně těch 
sportovních. Naprostým paradoxem je, že 
se vyhláška nevztahuje na školní stravo-
vání, jak informovala Mladá fronta DNES 
14. listopadu 2016.
i když je docela pochopitelná snaha dětem 
určitým způsobem regulovat energetické 

Děti posíláme   zhubnout do fastfoodu
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téma měsíce

nebo povzbuzující nápoje, je stejně tak dů-
ležité se ale zeptat, ve které škole si je děti 
vlastně mohly koupit? Který ředitel by to 
dopustil? Navíc sami výrobci již dlouhou 
dobu formou samoregulace omezují prodej 
těchto výrobků dětem do 12 let. A jestli 
si děti tyto nápoje koupí cestou do školy 
a ve škole vytáhnou z aktovky, to už vy-
hláška jaksi neovlivní… Další omezení však 
logiku už postrádají. Zastavme se např. 
u sladidel nebo kávy, a to zcela objektivně, 
aniž bychom chtěli jejich přítomnost v po-
travinách nebo ve školách obhajovat.

Máme se bát sladké chuti?
Sladidla jako aspartam nebo steviolgly-
kosidy jsou schválenými potravinářskými 
přídatnými látkami (ano, i populární 
sladidlo ze stévie je přídatná látka neboli 
„éčko“), které prošly dlouhým schva-
lovacím procesem, kdy Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin hodnotil jejich 
bezpečnost pro lidské zdraví. Při tomto 
hodnocení stanovil akceptovatelný denní 
příjem (Acceptable Daily intake, ADi), což 
je množství specifické látky (např. potra-
vinářského aditiva nebo rezidua pesticidu) 
v potravině nebo 
pitné vodě, které 
lze konzumovat 
denně v průběhu 
života bez patrného rizika pro zdraví. ADi 
se vyjadřuje v množství (obvykle mg), 
které je vztažené na kilogram tělesné 
hmotnosti a den. V této souvislosti pak 
právní předpisy stanoví, jaké množství 
přídatné látky může být do konkrétní 
potraviny přidáno, aby to bylo „legální“. 
U sladidel se tak opravdu není čeho 
obávat. A když výrobce ochuceného 
nealkoholického nápoje nahradí tolik 
nenáviděný cukr právě sladidlem a sníží 
zároveň i jeho kalorickou hodnotu, jde 
o možnou alternativu a není třeba takový 
nápoj vyřazovat z jídelníčku.
Podle tvůrců vyhlášky však sladidla 
zvyšují závislost na sladké chuti, vytýkají 
jim, že nemají žádnou výživovou hodnotu 
a nejsou zdrojem energie, kterou děti tak 

potřebují, na druhé 
straně jim však 
přebytek energie 
z nevhodných 
potravin u dětí 
vadí. Jak je to tedy 
správně?

Na kofein se 
zapomnělo
U Evropského 
úřadu pro bez-
pečnost potravin 
můžeme ještě 
chvíli zůstat. 
V roce 2015 totiž 
provedl zajímavý 
odhad rizika kon-
zumace kofeinu 
na lidské zdraví 
a odpověděl také na otázku, jak moc 
škodlivá konzumace kofeinu vlastně je 
(pozn.: pro srovnání jeden šálek filtrované 
kávy o objemu 200 ml obsahuje zhruba 
90 mg kofeinu, espresso o objemu 60 ml 
obsahuje zhruba 80 mg kofeinu, zatím-
co 220 ml šálek černého čaje obsahuje 

zhruba 50 mg ko-
feinu). Podle závěrů 
Úřadu jednorázová 
dávka až 200 mg 

kofeinu (3 mg/kg tělesné hmotnosti) ze 
všech zdrojů nezvyšuje zdravotní rizika 
pro dospělého člověka (18 až 65 let), a to 
i v případě, je-li konzumována méně než 
dvě hodiny před intenzivním cvičením.
Přitom stejný denní příjem až 3 mg/kg 
tělesné hmotnosti je považován za bez-
pečný u dětí (3 až 10 let) a mládeže 
(10 až 18 let), protože rychlost, s jakou 
se organismus dítěte a dospívajícího 
vyrovná s dávkou kofeinu, je stejná jako 
u dospělých, přičemž dostupné studie 
na tuto dávku pro tyto věkové kategorie 
jednoznačně odkazují. Podle Úřadu je dále 
nepravděpodobné, že by kofein reagoval 
nežádoucím způsobem s dalšími látkami 
obsaženými v energetických nápojích, 
jako je taurin či alkohol. Příjem kofeinu 

až 200 mg 
za den 
nezvyšuje 
u těhotných 
žen zdra-
votní rizika 
pro plod. 
Jednorázo-
vá dávka 
100 mg ko-
feinu může 
u některých 
jedinců 
prodloužit 

dobu potřebnou k usnutí a zkrátit dobu 
spánku. Co z toho tedy plyne? Ne snad 
to, že bychom chtěli ospravedlňovat auto-
maty na kávu ve školách, ale spíše to, že 
zákazy v uvedené vyhlášce nejsou posta-
veny na reálných vědeckých základech. 
Ale pojďme dál.
Možná jste v médiích zaznamenali infor-
maci, že se v řadě škol ruší bufety, protože 
jejich provozovatelé v nich vlastně dětem 
ani nemají co nabídnout. Situace je sku-
tečně tristní. Limity pro jednotlivé živiny, 
které hodná paní ministryně s hodným 
panem ministrem nastavili pro jednotlivé 
potraviny, jsou tak přísné, že je ve skuteč-
nosti velmi těžké najít na trhu potravinu, 
která je splní. A vypadá to, že se tvůrci 
vyhlášky vůbec nezamysleli nad tím, že 
čistě technologicky potraviny, které mají 
vyhovovat jejich požadavkům, vlastně ani 
nelze vyrobit. Přímo ideálním příkladem 
je pečivo.

Mami, na svačinu chci ten zdravý rohlík
Zřejmě všichni máme obyčejný bílý rohlík 
zafixovaný jako něco, když už ne nezdra-
vého, tak alespoň nevyhovujícího poža-
davkům na zdravou stravu. Kupodivu, 
bílý tukový rohlík a houska raženka limity 
pamlskové vyhlášky „s odřenýma ušima“ 
splňují. Pro pečivo je totiž nastavené ma-
ximální přípustné množství tuku na 5 g 
na 100 g (kromě limitu pro sůl: 1,5 g 
a pro cukr: 8 g), což s přimhouřenýma 
očima běžné bílé pečivo splní (překračují 
povolený obsah tuku řádově v desetinách 
gramů na 100 g výrobku – tuk ve výrobku 
je nutný kvůli vláčnosti).
Pokud vás zajímá, jak dopadly „zdravější“ 
varianty, připravte se na smutnou skuteč-
nost. Pamlsková vyhláška je ze škol úplně 
„vyautovala“. Běžné pečivo jako rohlíky 
a housky překračují povolený obsah 

„Nahrazování cukrů 
      sladidly nic nevyřeší…“
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tuku řádově v desetinách gramů na 100 g 
výrobku (jenom připomínáme, tuk ve vý-
robku je nutný kvůli vláčnosti výrobku 
– obsah tuku v rohlíkách 5,1 až 5,6 g 
na 100 g výrobku, obsah tuku v houskách 
5,1 až 6,1 g na 100 g výrobku), ale ty další? 
Pozor, teď ty „zdravé“: různé vícezrnné 
bagety, kornpečivo, rustikální pečivo 
nebo cereální kaiserky „nezdravě“ limity 
tuku překračují. Jedná se totiž o výrobky 
s obsahem olejnatých semen, která již 
sama o sobě obsahují hodně tuku.
U těchto výrobků se celkový obsah tuku 
pohybuje mezi 6 až 10 g na 100 g výrobku. 
Pokud jsou výrobky olejnatými semeny 
výrazně posypané a obsahují olejnatá 
semena i v těstě, obsah tuku ve výrobku 
se pohybu-
je okolo 16 g 
na 100 g výrobku 
(to už vypadá 
skoro na „smrtelnou“ dávku).
A jak je na tom jemné pečivo? Zkraťme to: 
nevalně. U jemného pečiva, pro něž jsou 
stanoveny limity sůl: max. 1,3 g na 100 g, 
tuk: max. 10 g na 100 g, cukry: max. 15 g 
na 100 g, obvykle parametry splňují pouze 
výrobky bez náplně nebo s tvarohovou 
náplní. Ve valné většině však alespoň 
jeden limit překračují a platí pravidlo: vy-
hovím-li obsahu cukrů, nevyhovím tukům 
a opačně.
Kynuté výrobky s makovou a ořechovou 
náplní nebo s ovocnými náplněmi mají 
již z pohledu vyhlášky vysoký obsah 
cukrů (v rozmezí 15 až 20 g na 100 g 
výrobku). Plundrové výrobky obecně 
(např. plundry, hřebeny, croissanty) mají 
vysoký obsah tuků (v rozmezí 15 až 20 g 
na 100 g výrobku).

Paradoxně vyhovují 
například vánočky. Je zde 
ale velké ALE: hmotnost 
vánoček je obvykle 400 g, 
proto se nehodí k prodeji 
ve školních kantýnách, 
a pokud by se vyráběly 
v menších gramážích, 
bylo by pravděpodobně 
nutné upravit recepturu. 
ALE – menší výrob-
ky rychleji vysychají 
a stárnou a bylo by nutné 
zvýšit obsah tuku! Pokud 
tedy chceme dětem 
nabízet kvalitní a chutné 
pečivo, je třeba při stano-
vování limitů trochu pře-
mýšlet a alespoň trochu 
znát technologii výroby. 
Zároveň nelze předpoklá-
dat, že by si děti v kan-
týně šly koupit chleba 

(ten by event. limitům vyhověl), který je 
obvykle ve větších baleních, a proto se 
samostatně ke svačině nehodí.

Mléčné výrobky? 
Na ty raději úplně zapomeňte…
U mléčných výrobků je situace naprosto 
absurdní. Ať se bavíme o ochucených 
mléčných nápojích, zakysaných mléč-
ných výrobcích nebo smetanových kré-
mech, nevyhoví téměř žádný. Buď splní 
limity pro obsah cukru, ale nevejdou se 
do limitu pro obsah tuku, nebo naopak. 
Paradoxně zdravě vychází třeba pudinko-
vý krém se šlehačkou…
Podle tvůrců vyhlášky jsou mléčné vý-
robky přeslazené a pro děti je třeba ubrat 

cukr. 
Para-
me-
trům 

vyhlášky vyhoví neochucené 
(bílé) jogurty, ale kolik dětí 
z deseti si takový jogurt 
dobrovolně ve školní kantýně 
koupí? Absurdní je přitom to, 
že tvůrci vyhlášky vůbec nebrali 
v potaz, že v mléčných výrobcích 
je přirozeně obsažen mléčný cukr 
laktóza, který se ale významným 
způsobem také podílí na celkovém obsahu 
cukru ve výrobku. Toto tvůrci absolutně 
ignorovali. V případě fermentovaných 
mléčných výrobků se totiž obsah laktózy 
běžně pohybuje v rozmezí 4,2 až 7,2 g 
na 100 g výrobku. U tvarohů a tvaroho-
vých výrobků pak v rozmezí 3,2 až 4,7 g 
na 100 g výrobku. Vyhláškou jsou ale 
limity stanoveny pouze na 11 g (všech) 
cukrů na 100 g výrobku, jako kdyby tvůrci 

skutečně chtěli, aby děti nejedly žádné 
jiné než neochucené. Samotní tvůrci vy-
hlášky se netají myšlenkou odnaučit děti 
sladké chuti. Přitom Státní zdravotní ústav 
ve svých doporučeních pro zdravou školní 
svačinu připouští, že „celkový nutriční 
přínos ochucených mléčných nápojů 
předčí negativa plynoucí z mírně vyššího 
příjmu cukru, některé děti navíc jiné nebo 
ochucené mléčné nápoje nekonzumují“.

Projekt „Mléko ZE škol“?
Kolize výrobků zařazených do programu 
„Mléko do škol“ s limity nastavenými 
pamlskovou vyhláškou byla od počát-
ku zřejmá. Ze sortimentu schválených 
výrobků zařazených do programu plně 
vyhovuje skupina tekutých mlék, a to jak 
ochucených, tak neochucených. Z fer-
mentovaných mléčných výrobků splňují 
všechny nastavené limity neochucené 
jogurty, zatímco v případě ochucených 
jogurtů jsou splněny limity pouze pro sůl 
a tuk, přičemž limity pro cukry splňuje 
pouze 15 % produktů. Jediný sýr, který je 
v rámci programu dodáván, je čerstvý sýr 
žervé, který nastavené limity splňuje.
Velký problém představují dětmi pozitivně 
přijímané smetanové a tvarohové krémy, 
které sice splňují limity pro sůl, ale výraz-
ně překračují limity pro tuk a cukry. Jedná 
se zhruba o 25 % produktů z celkového 
sortimentu poptávaného žáky škol. Paml-
sková vyhláška navíc naprosto nereflektu-
je diskuse probíhající na evropské úrovni 
týkající se tohoto programu. Mlékárenské 
podniky mají sice snahu se přiblížit limi-
tům stanoveným vyhláškou a v současné 
době hledají cesty, jak vhodně zkombino-
vat chutnost inovovaných výrobků s jejich 
výživovou hodnotou. Je však zřejmé, že 
u sortimentu tvarohových a smetano-
vých krémů tyto limity nelze naplnit, 

protože možnosti snižování 
podílu tuku a cukru jsou 

z hlediska výsledné chuti 
nereálné.

Co si neobložíš, 
to nemáš !
Spousta školních 

kantýn je založená 
na vlastní výrobě 
– provozovatel 
nakoupí pečivo, 

naplní a dětem 
prodává ke svačině. 

A mohl by tak vlastně 
pokračovat i nadále. 

Ale nemůže. Vyhláška 
totiž stanoví limity i pro 
„takové to školní tvoře-

ní“. Pomiňme fakt, že pro 

„Tukový rohlík je v pořádku. 
                   Celozrnný ne!“
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téma měsíce

obyčejné namazání nelze použít běžně 
používané potraviny, jako jsou majonézy, 
dresinky, hořčice nebo kečup. Pokud jste 
to nevěděli, po nich se totiž strašně tloust-
ne, zvláště jsou-li použity v tenké vrstvě, 
jen aby nic tzv. neodpadlo. Navíc jsou však 
také stanoveny limity pro celkový obsah 
soli, tuku a cukrů. Asi jste se už dovtípili, 
že se ani tyto limity nedají reálně splnit. 
Vezměme si jenom pečivo – pokud už nyní 
víme, že se do limitu pro tuk vejde s od-
řenýma ušima bílý rohlík, pak i se sýrem, 
který by byl v povoleném limitu 30 g tuku 
na 100 g sýra (vyhláška totiž vtipně neroz-
lišuje mezi tukem v sušině a jiným tukem), 
není reálné se do nastavených limitů 
vejít. Nedej bože, kdybychom chtěli přidat 
třeba šunku…
Ano, je pravda, že v takové kantýně může 
provozovatel začít připravovat ovocné 
nebo zeleninové saláty, ale pro kolik dětí 
a s jakou rentabilitou? i toho se obává na-
příklad Karolína Nováková, která pro děti 
připravovala zdravé školní svačinky (http://
dobroty-karolina3.webnode.cz/) a o jejíchž 
zdravých dobrotách byste si skutečně 
mohli nechat jenom zdát. Nepřipadá vám 
absurdní, že 
nelze dětem 
nabídnout 
třeba ochu-
cenou minerální vodu a teplý toast nebo 
čerstvě vyrobenou obloženou housku se 
spoustou zeleniny, jen proto, že se obsah 
sýru nebo šunky nevejde do tabulek? Že 
to zlepší stravování dětí, tomu ani ředitel 
Malostranského gymnázia Tomáš Ledvinka 
podle svého vyjádření na tiskové konferen-
ci nevěří. i proto se obává o osud „svého“ 
bufetu. „Za rohem máme McDonald’s. 
V době, kdy občerstvení ve škole ještě 
nebylo, jsme každou chvíli řešili nepo-
volené opuštění školy. Vyskočit oknem 
v přízemí a doběhnout za roh pro hranolky 
se za přestávku pohodlně stihne,“ říká.

Čím tu zdravou svačinku zapijeme?
Nejspíš čistou vodou z kohoutku. Je přece 
čerstvá a přírodní… Nic jiného nám totiž 
nezbyde. Limitům pro obsah přidaných 
cukrů (4 g) sice vyhoví poměrně vysoké 
procento ochucených přírodních minerál-
ních vod, ale budou-li školní kantýny dále 
uzavírány, nebude možné si je ve školách 
vlastně ani koupit. Navíc, jsou známé 
případy mateřských školek, ve kterých 
dětem nabízejí v rámci pitného režimu 
pouze vodu z kohoutku. Některé děti 
ve školce ani nepijí a napijí se za celý den 
až doma. Mají snad mlsné jazýčky? 
Vzhledem k tomu, že při průzkumech 
stravovacích zvyklostí u dětí je opakova-
ně zjišťován nedostatečný pitný režim, 

je velmi potřebné 
příjem vhodných 
nápojů u dětí 
a dospívajících 
podporovat, a to 
co nejpestřejší 
nabídkou. Nesmy-
slnými restrikcemi 
však dostatečný 
pitný režim pod-
pořen nebude.

Paradox školních 
jídelen
Jistě jste zazname-
nali zprávu, že se 
limity pamlskové 
vyhlášky nevzta-
hují na školní 
obědy. Tam platí tzv. spotřební koš. 
Spotřební koš stanovuje, jaké výživové 
požadavky mají splňovat jídla podávaná 
ve školní jídelně. Legislativně jsou stano-
veny určité skupiny potravin (brambory, 
maso, ovoce, zelenina atd.) a jejich dopo-
ručená spotřeba na žáka a den. Výpočtem 
spotřebního koše pak jídelna dokumen-

tuje, jak tato 
doporučení plní. 
Spotřební koš se 
počítá za měsíční 

období v hodnotách „jak nakoupeno“. 
Podrobnosti k výpočtu spotřebního koše 
jsou uvedeny ve zvláštní vyhlášce. 
Spotřební koš však není o limitech 
na konkrétní potraviny, jako je tomu 
v pamlskové vyhlášce… Je to porovnání 
doporučených dávek vybraných skupin 
potravin, které jsou dané vyhláškou, 
oproti skutečné spotřebě potravin na jí-
delně. Doporučené dávky potravin jsou 
stanoveny s ohledem na zdravou výživu, 
která je u školních dětí obzvlášť důležitá.

Dar řečený sponzorský
Pamlsková vyhláška svojí dikcí nepřipouští 
školám darovat formou sponzorských darů 
potraviny, které limitům vyhlášky nevyho-
vují. Hovoří se totiž o tzv. nabízení, v rámci 
něhož nesmějí být nezdravé potraviny 
dodány do škol právě ani formou sponzor-
ského daru. A nejen to. Do škol nelze dodat 
ani reklamní předměty, které by k takovým 
nezdravým potravinám měly vztah.
Takže po skvělém sportovním výkonu 
děti nečeká žádná čokoládová tyčinka 
od tradičního výrobce nebo polárkový 
dort. Do škol v přírodě není možné daro-
vat sirupy ani jiné nealkoholické nápoje, 
které limitům vyhlášky nevyhoví. Zcela 
neprávem to ale mají ředitelé škol za zlé 
právě výrobcům potravin a obviňují je 
z lakoty…

Zazvonil zvonec a pohádky je konec
Už vás také napadlo, co se stane, když 
vaše dítě vyrazí ráno z domu bez svačiny 
a ví, že ve škole si už nic nekoupí? Může 
buď až do oběda hladovět, anebo se 
zastavit cestou do školy u první prodej-
ny a něco zaručeně „zdravého“ si koupit. 
Hlavním přínosem pamlskové vyhláš-
ky mělo být přizpůsobení sortimentu 
nabízeného v rámci prodeje zdravotním 
a výživovým potřebám dětí a dospívají-
cích. Hodná paní ministryně s hodným 
panem ministrem chtěli „snížit obezi-
togenní prostředí, které na děti v sou-
časné době intenzívně ve škole působí“ 
(takto je to napsáno přímo v důvodové 
zprávě), a proto takové prostředí raději 
nepřímo vytvořili kolem ní… „Dobře 
zavedené školní bufety zavřeme a děti 
si budou kupovat chipsy a limonádu 
cestou do školy. Je to celé nesmysl,“ 
sdělila ředitelka Gymnázia Nad Štolou 
a předsedkyně Asociace ředitelů gym-
názií Renata Schejbalová na listopadové 
tiskové konferenci.
Nikdo nemá v úmyslu obhajovat tučné 
nebo přeslazené potraviny, nicméně je 
třeba skutečně přemýšlet a nastavovat 
limity tak, aby byly samy o sobě reálné 
a vyhovující potraviny aby pak byly 
pro děti skutečně vhodné a zároveň 
chutné, protože jejich strava by měla 
být pestrá a vyvážená a měla by zajistit 
dostatek kvalitní energie tolik potřebné 
zejména v době růstu. Upřímně. Co si 
dítě do školy přinese, už žádná vyhláš-
ka neovlivní, natož aby ovlivnila to, co 
zkonzumuje mimo školu. Lepší by tak 
možná bylo, chceme-li děti štíhlejší 
a školy bez otesánků a otylek, přidat 
jim pohyb a hlavně nejen je adekvátně 
vzdělávat. Co jsme totiž nedohnali u ge-
nerace rodičů, možná nedoženeme ani 
u jejich dětí… 

„Děti půjdou místo do bufetu 
do nedalekého „mekáče““
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praktické tipy

Je známo, že pití malého množství 
vína, piva i jiných alkoholických 
nápojů může být jakousi preven-
cí proti infarktu myokardu, cévní 

mozkové příhodě, doporučuje se při hy-
pertenzi, striktně se konzumace nezaka-
zuje ani diabetikům. Samozřejmě uvedené 
platí po poradě s lékařem. Malá, ale 
téměř denní konzumace alkoholu má vliv 
na zlepšení kvality a prodloužení života.
Lékaři tvrdí, že bychom měli dát přednost 
vínu – na rozdíl od ostatních alkoholic-
kých nápojů zde zřejmě příznivě působí 
antioxidanty. Mezi bílým a červeným 
vínem prý není žádný rozdíl, i když někte-
ří lékaři více věří vínu červenému. O tom 

Červené víno je dobré na krvinky, panák slivovičky zase 
dezinfikuje organismus a celkově podporuje cirkulaci 
krve. aspoň podle lidových vyprávěček – koneckonců 
sklenku vám dnes doporučí s klidným svědomím i lékař. 
Na druhou stranu moderní názory jsou plné vykřičníků, 
které poukazují na škodlivost alkoholu, jeho zabíjení 
mozkových buněk, prázdné kalorie způsobující nadváhu 
a dokonce vás po pravidelné večerní skleničce už kastují 
do sféry lehkých alkoholiků. kde je pravda?

Sklenička denně: 
Škodí, nebo prospívá?
Připravila Jana Hrabáková, foto shutterstock
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se v odborných kruzích stále diskutuje.
Víno obsahuje mnoho důležitých složek, 
jednou z nejzajímavějších je resverat-
rol, kterého má 
červené víno 
daleko více než 
bílé. Tvrdí se, 
že umí snížit riziko kardiovaskulárních 
onemocnění, zabránit vzniku rakoviny, 
působit proti zánětům a také prý význam-
ně odsouvá stárnutí a prodlužuje život – 
laboratorně zatím prý jen hmyzu, červům 
a malým rybičkám. Ale výzkumníci 
do této látky vkládají mnoho nadějí.

Podle posledních analýz a ověřených 
studií lze tedy říci, že pokud pijeme něko-
lik dní v týdnu malé množství alkoholu, 

nejlépe vína, ať 
červeného, nebo 
bílého, neudě-
láme žádnou 

chybu. Naopak. Budeme mít zdravější 
srdce a snížíme riziko vzniku již citova-
ných nemocí.
„Dvě až tři deci pro ženy a tři až čtyři 
deci kvalitního vína pro muže nejsou 
problémem. Ovšem za předpokladu 
zdravých jater a ledvin. Konzumaci 

nepřehánějte, 
doporučená dávka 
je maximálně 
dvakrát až třikrát 
do týdne,“ potvrzu-
je prof. MUDr. Miloš 
Táborský, přednosta 
i. interní kardio-
logické kliniky 
Fakultní nemocnice 
a Univerzity Palac-
kého v Olomouci.
A známý praž-
ský kardiolog 
prof. MUDr. Milan 
Šamánek, v aktiv-
ním věku přednosta 
motolské dětské 
kardiologické 
kliniky (a absol-
vent transplantace 
srdce), tvrdí, že se 
může a má pít malé 
množství každý den.

Na zdraví!
Dvě malá piva denně u mužů a jedno 
u žen – ani proti tomuto doporučení 
neprotestuje většina lékařů. Mírné dávky 
alkoholu, piva nebo vína, zdraví spíš 
prospívají v případě, že je lékař vyslo-
veně nezakáže. i prof. MUDr. J. Fínek, 
Ph.D., přednosta onkologické a radiote-
rapeutické kliniky FN Plzeň, říká k pivu: 
„Doporučujeme je k mírné konzumaci 
našim pacientům, a to i při současné 
protinádorové léčbě, s každým hlavním 
jídlem. Snižuje pocit pachuti v ústech 
a svou energetickou hodnotou posiluje 
účinek stravy. Zlepšuje i psychický stav 
nemocných.“
Lékaři nejsou proti jednomu pivu k večeři, 
zejména po vydatných jídlech s převa-
hou masa, samozřejmě jen u dospělých. 
Díky pivu se jídlo lépe stráví, pomáhá 
navodit spánek. Mírná konzumace piva 
může snižovat riziko kardiovaskulárních 
nemocí a také některých onemocnění 
ledvin a močových cest a trávicího traktu; 
obsahuje minerální látky, vitaminy 

praktické tipy

„Červené víno obsahuje 
potřebný resveratrol“

Francouzi a obyvatelé dalších zemí 
kolem Středozemního moře trpí méně 
infarkty myokardu, ačkoliv jedí hodně 
živočišných tuků – másla a výborných 
sýrů. Často se to vysvětluje příznivými 
účinky červeného vína. Zároveň ale do-
dejme, že v těchto zemích se konzumu-
je hodně zeleniny, ryb, olivového oleje 
a dalších zdravých potravin.

FRANCOUZSKý 
paradox
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skupiny B a stopové prvky. Svým způso-
bem tak pomáhá trávení a v přiměřené 
dávce zlepšuje chuť k jídlu. Týká se to 
především již zmíněných onkologických 
pacientů a také těch, kteří si stěžují 
na překyselení a pálení žáhy, mají určitý 

typ potíží s ledvinami, se žaludkem nebo 
žlučníkem. V těchto případech lékaři 
někdy dovolují, nebo dokonce doporučují, 
sklenku plzeňského.

Míra je důležitá
i když nám lékaři obvykle mírnou (!!!) 
konzumaci alkoholických nápojů nezaka-
zují, měli bychom ctít staré české přísloví 
– všeho s rozumem. To platí především 
pro tvrdý alkohol, který lékaři také úplně 
nezatracují (i ti, kteří mu neholdují, ho 
někdy používají v teplých krajích jako 
dezinfekci, jindy na trávení). A především 
ti, kteří bojují s nadbytečnými kilogramy, 
by si měli pamatovat, že pivo opravdu 
nedělá hezká těla.
„Alkohol je zdrojem energie,“ vysvětluje 
MUDr. Petr Hlavatý, Ph. D., z Endokrino-
logického ústavu. „Měli bychom rozlišovat 
pojmy jako tolerovaná dávka a doporu-
čená dávka. Pokud někdo pije svých šest 
piv denně, není to vůbec zdravé. A také 
bychom měli umět rozlišit suché a sladké 
víno a dávat přednost tomu prvnímu.“

Kombinace alkoholu a některých léků 
může způsobit i velmi závažné vedlejší 
účinky a zdravotní komplikace. Reakce 
se může dostavit v kombinaci například 
s některými antidepresivy, léky (třeba 
i proti kašli) a dokonce i s léčivými čaji. 
Je proto žádoucí přečíst si vždy příba-
lový leták nebo se poradit s lékařem 
či lékárníkem.

Alkohol a lidé vyššího věku
Ve studii zveřejněné v australském 
Novém Jižním Walesu se posuzovalo 
mírné pití alkoholu u starších jedinců 
– u 1 235 mužů a 1 570 žen. Úmrtnost 
klesla u pijáků-mužů o 37 % a o 25 % 
u žen. Průměrný muž starší než 70 let, 
který konzumoval malé množství 
alkoholu, žil déle o 7,6 měsíců a žena 
o 2,7 měsíců. Studie na závěr doporuču-
je, že by senioři měli pít denně jeden až 
dva drinky. Mírná konzumace alkoholu 
se projevila nejen snížením celkové mor-
tality, ale také menším počtem akutních 
hospitalizací z jakéhokoli důvodu. 

Pivo je u nás stále nejoblíbenějším al-
koholickým nápojem, a tak si můžeme 
připomenout (a pivařům dát dobrý 
argument pro jeho konzumaci), které 
složky pivo obsahuje.
Vitamin B1 — thiamin, který ve tkáních 
odbourává sacharidy, dodává orga-
nismu energii a má význam pro růst, 
trávení a nervovou aktivitu.
Vitamin B2 — riboflavin se podílí 
na práci důležitých oxidačně redukč-
ních enzymů.
Vitamin B6 — pyridoxin má důleži-
tou roli při metabolismu a absorpci 
bílkovin, reguluje roli tuků a sacharidů, 
pomáhá správné funkci nervového 
systému a tvorbě červených krvinek.
Niacin — významně ovlivňuje výživu 
buněk, pomáhá uvolňovat energii 
z tuků a sacharidů, podílí se na syntéze 
tělesného tuku.
Kyselina listová — podporuje tvorbu 
červených krvinek, metabolismus 
aminokyselin a obnovu veškerých 
buněk v těle.
Pivo obsahuje přibližně 30 minerálních 
látek, například chrom, který pomáhá 
regulovat hladinu cukru v krvi a přispí-
vá k regulaci chuti na sladkosti, a dál 
vápník, hořčík, sodík, draslík, selen, 
křemík a další prvky.

KTERé důležité 
látky NAJDEME 
V PiVU?

•  Jeden z nejznámějších Hippokratových výroků říká, že: “Víno je věc podivu-
hodně vyhovující člověku jak zdravému, tak nemocnému. Budiž však podáváno 
ve správné míře podle tělesné stavby jednotlivce.”•  První písemnou zprávu o používání vína a piva k lékařským účelům lze najít 
v sumerské učebnici lékařství, která pochází z období kolem roku 2200 př. n. l.?•  Význam vína v tomto smyslu znala i stará čínská medicína a v historických prame-
nech se dá dohledat mnoho důkazů a informací o léčivých účincích těchto nápojů.•  Protože vědní obory mnohdy čerpají z vědomostí našich předků, i dnes se 
zmiňují pozitivní efekty na lidské zdraví a duši v případě konzumace ne příliš 
velkého množství vína i jiného alkoholu.

Víte, že…

praktické tipy
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máme v těle 
        budík?

Na trhu existuje spousta knih, které nás nabádají k tomu, jak jíst správně, 
jak často a jak potravinu vybírat, abychom si zajistili zdraví pevné jako 
železo a siluetu, na kterou nostalgicky koukáme jen na fotkách z mládí. 
Jenže skutečně je radám, které tam najdeme, nakloněné i naše tělo? 
Zajímalo nás, jak to s takovými publikacemi je, a vybrali jsme jednu z nich, 
kterou jsme následně nechali rozebrat odborníka. V čem se s autorkou 
shodl a v čem ostře rozešel?

Připravily Jana Hrabáková a Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock
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zaostřeno

dnes se hodně mluví o pravidelnosti 
v jídle. Je to důležitější než přimě-
řeně velké množství zkonzumova-
ných kalorií?
Důležité je oboje. Někdo není schopen 
sníst v jedné velké porci všechno, co by 
měl, téměř všechny potřebné a doporučo-
vané živiny. Vezměte třeba jeden velký 
steak s 300 g zeleniny, který v pohodě 
zkonzumuje třeba „tirák“, který je limito-
vaný přestávkami v jízdě a těžko si bude 
dělit stravu do 5 porcí. Nejde jen o řidiče 
na dálkových tratích, je řada dalších 
profesí, kde se doporučovaná výživová 
opatření ve smyslu pravidelnosti dají jen 
těžko dodržovat.

Stále platí, že máme dobře žvýkat, 
soustředit se na jídlo a nesledo-
vat při tom televizi nebo zprávy 
v mobilu?
Ano, jíst se má pomalu, vychutnávat si jídlo 

a postupně se dobrat k pocitu sytosti. Ten 
je podmíněný i skladbou stravy. Často si 
neuvědomujeme, že jsme toho snědli moc.

když už si zamlsat, tak spíš dopoled-
ne než odpoledne?
Dopoledne máme čas zbytečné kalorie 
vyběhat. Doporučujeme přiměřené, ne 
příliš velké dávky.

dříve děti musely dojídat, dnes jim 
necháváme v tomto smyslu volnost 
a nenutíme je. Je to dobře?
Někdy ano, jindy to není úplně správ-
ně. Třeba školní jídelny už jsou vedeny 
k tomu, aby podávaly vyvážený oběd. 
Pokud děti jeho část, přílohu nebo cokoli 
jiného, nesnědí, je to špatně. Některá 
jídla možná neznají, odmítají je i ochut-
nat. Tady hodně záleží na tom, jak se, 
dobře, nebo špatně, stravují doma. Příklad 
rodičů je nejsilnější.

doporučovaná dávka 500 až 600 g 
zeleniny a ovoce - dá se to vůbec 
během dne sníst?
Samozřejmě. Například půlka okurky váží 
200 g.

Co bychom vůbec neměli?
Nic není zakázáno, kromě nekvalitních 
nebo špatně připravených potravin. 
Striktní zákazy neplatí a ani nefungují, 
jde vždycky o množství.

která umělá sladidla jsou nejlepší?
Všechna jsou stejně bezpečná. Výběr 
je dán zdravotním stavem, individuální 
chutí. ideální je nesladit vůbec.

Častá otázka - které tuky používat?
Vybírejme si. Nezatracujme žádný, každý 
je vhodný na něco jiného. Kromě olivo-
vého se často doporučuje řepkový olej, 
i když také částečně obsahuje nasycené 
mastné kyseliny. Máslo jako takové je 
součástí mléčných výrobků. Nemělo by 
ovšem tvořit většinu denního příjmu.

Co si myslíte o čajích na hubnutí?
Víra tvá tě uzdraví. Látky, které vedou 
k redukci váhy, tam pravděpodobně i jsou, 
ale v tak malém množství, že výsledný 
efekt nemůže být znatelný. Všimněte si, 
že každý přípravek tohoto typu obsahuje 
doporučení, aby jeho konzument zároveň 
dodržoval redukční jídelníček.

V klimakteriu se mnohým ženám 
z fyziologických důvodů zakula-
cuje postava. Není to jen z důvodu 
chybějících hormonů, ale i zvýše-
nou chutí na večerní jídlo, přede-
vším sladké. Co byste těmto ženám 
doporučil?
Nakrájenou zeleninu, ovoce, čerstvý nebo 
tvrdý sýr, tvaroh s ovocem, se skořicí, 
s pravým kakaem. 

Přestože máme k dispozici množství pouček o jídle, často 
tápeme v tom, co, kolik a kdy jíst. Ještě častěji si ani neuvě-
domujeme, jak ve stravování chybujeme. Přitom jíst chutně 
a zároveň zdravě není vůbec složité. Velmi podobně to vidí 
i MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D. z pražského endokrinologického 
ústavu, který nám prozradil, co pro to musíme udělat.

Jezme s rozumem 
a vychutnávejme
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Test oliv: 
   Objevili jsme zaječí bobky, 
  i rozmělněné bláto

Šunky nejvyšší jakosti: 
     Neurazí, nenadchnou

Novinky na trhu
Nové hašlerky raději bez višně, 

farmářská bramboračka pro minirodiny.

Rádce
Nenechte se ošálit. 
I u čerstvého masa máte právo znát jeho původ

„Brambůrky jsou velmi chutné, jemné a určitě bych si toto 
třistagramové balení zakoupila nejen na večírek, 

                         ale i jen tak, na takové to domácí zobání“
Klára Chábová, editorka

„Kdo není zvyklý na příliš hořký a sycený nápoj z Krušovic, 
         měl by se této novince raději vyhnout. Jinak bude každý doušek 
                                      polykat s nejistým pocitem – nestane se mi nic?“

Václav Bendl, vedoucí redaktor www.svet-potravin.cz
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Olivy jsou v obchodech zastoupené 
ve skutečně hojném množství. 
Ve středně velkých řetězcích 

je zcela obvyklé, že najdete šest a více 
značek. Koupit si můžete i různé úpravy 
– s peckou i bez, ve slaném či kyselém 
nálevu i v oleji a pak celou škálu oliv 

plněných, často 
mandlí, kous-
kem červené 
papriky nebo 
lososovou 
pastou. 
Naším cílem bylo nejen 
zkoumat chuťové 
a vzhledové vlastnos-
ti samotných oliv 
v nálevu, ale také 
srovnat, jak vlast-
nosti olivy ovlivňují 
náplně. Zařadili jsme proto 
do testu zástupce od každého druhu. 
Vzorků bylo víc než dost a jejich seřazení 
od nejlepšího k nejhoršímu najdete ten-
tokrát trochu netypicky ve dvou pořadích 
– dle toho, zda se jednalo o olivy plněné, 
či bez náplně.

První hodnotící kritérium – obal
Jestli olivy kupujete, určitě jste si všimli, 
že jsou k dostání ve třech variantách 
obalů. Ty nejlevnější olivy (počítáno 
nikoli na gramy, 
ale na obvyklou 
velikost balení) 
koupíte v sáčku. 
Přestože je jejich 
pořizovací cena 
poměrně lákavá, 
poměr cena – 
výkon naprosto 
neodpovídá. 
Sáčky nejsou do-
statečně pevné, 
takže nemají 
šanci mecha-
nicky ochránit 
obsah. U takové-
ho balení nutno 

počítat 
s ním, že si do mi-

stičky vylijete 40 % oliv, které 
budou v pořádku, a zbylých 60 % obsahu 
ve formě drti či polorozbředlé zelené 
hmoty. Ještě o něco hůře jsou na tom 
pak plněné sestřičky, které představují 
spíše polotovar ke znovusložení. Tam se 
manipulace a dlouhý kus cesty, který 
musí balíček oliv urazit, než se dostane 
až do naší lednice, projevuje ještě víc. 
Základním rozpoznávacím znamením jsou 
olivy levitující v nálevu zcela separovaně 
od kousků papriky nebo lososa.
O něco šťastnější jsou skleničky, už jen 
proto, že si obsah prohlédnete. Tedy, 
pokud se nejedná o ty úzké dlouhé, jaké 
mají například vzorky Giana nebo Happy 

příloha

k senzorickému testování 
zelených oliv přistupovali 
někteří členové naší redakční 
poroty s obavami, že na nich 
nebude co hodnotit. Ovšem 
opak se ukázal být pravdou. 
Ve vzorcích byly překvapivě 
markantní rozdíly. Některé 
velikostí připomínaly 
zaječí bobky, u jiných jsme 
pojímali podezření, že 
jsou snad předkousané, 
a další byly zase kyselé jako 
šťovík. Přesvědčili jsme se, 
že hodně výrobců olivy 
vyrábí, ale málo z nich to 
skutečně umí. a najít ty, 
jejichž chuťové parametry 
si zaslouží, abychom 
vyndali z peněženky pár 
desítek korun, není úplně 
jednoduché.

Objevili jsme 
    zaječí bobky 
i rozmělněné bláto

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock, Eva Slavíková

Redakční test zelených oliv:
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Frucht. Tam je vizuální dojem sice 
na jedničku, nicméně praktičnost nula. 
Sice je úctyhodné, že ani jedna ze značek 
na zákazníkovi nešetří a napěchuje olivy 
až po okraj, ale bohužel pak nejdou 
vyndat, ale musíte je vydolovat tenkým 
nástrojem. Olivy ve větších sklenicích 
jsme hodnotili z uživatelského hlediska 
kladně, ale odborníci se nejvíce přiklá-
nějí k plechu, jak 
výrobek nabízejí 
například značky 
Franz Josef, Fra-
gata, „privátka“ Billy Clever nebo Seville 
Premium. Malá výtka k plechu je, že ple-
chovku už znova neuzavřete a tak budete 
čelit riziku, že ostatní suroviny v lednici 
natáhnou aroma oliv či naopak.

Na zemi původu nezáleží
Když jsme si vedle sebe poskládali mistič-
ky s olivami, všimli jsme si barevné různo-
rodosti. Olivy je projevovaly od jasnějších 
zelených tónů až po tlumenější tmavší 
barvu s podtónem dohněda. 
Barvu udává jednak to, 
v jakém stupni „zra-
losti“ jsou sklizeny, 
ale záleží i na druhu 
oliv a na zemi 
původu. K nám se 
nejvíce dovážejí 
olivy ze Španělska. 
Ty také tvořily dob-
rých 80 % z našeho 
výběru. Výjimkou 
pak byly výrobky 
Albert Excellent 
z itálie a dvoje 
řecké – Franz 
Josef a zelené 

olivy Billa. Odkud jsou produkty kvalit-
nější, se říci jednoznačně nedá.

Hlavně vcelku
V našem testu rozhodovalo zejména to, jak 
jsou olivy soudržné, jestli se hezky lesk-
nou a drží si svůj tvar. Jak už bylo řečeno, 
tento parametr nesplnily žádné z oliv 
skladovaných v plastovém sáčku. Na-

místo oválných 
kousků vypa-
dávalo z většiny 
rozdrcené cosi. 

Plus jsme pak přidávali tam, kde byly olivy 
akorátně velké, a mínus v případech, kde 
nám jejich velikost připomínala doslova 
zaječí bobky. Za produkt „ušáků“ jsme pak 
familiárně museli označit Giana olivy bez 
pecky v plastovém obalu, 
které byly skutečně 
o třetinu menší 
než průměr.
Největ-
ší 

váhu v určení pořadí měla samozřejmě 
chuť. Tu jsme očekávali čistou olivovou, 
kterou nebudou přehlušovat žádné cizí 
pachutě. Ale nebyli jsme nijak nadše-
ni. Dost často bylo rozeznat, že olivy se 
konzervují za pomoci kyseliny citronové 
a svým trpkým ocasem by mohly kon-
kurovat skutečnému citronu. V mnoha 
případech jsme zase tušili kvalitní olivu, 
která však byla zcela znehodnocena příliš 
slaným nálevem, a tam, kde by chuť 
obstála a kde jsme dokonce byli příjem-
ně překvapeni velikostí olivy (Albert 
Excellent), nás zase zklamal neskutečně 
mastný olejový nálev, kvůli kterému by 
nebylo prakticky možné sníst na posezení 
více než pár oliv.

Valný úspěch? To se říct nedá!
Vítěze jsme nakonec v obou kategori-
ích našli a dá se říct, že první tři příčky 
z obou žebříčků představují poměrně 
solidní kousky, za lidový peníz, navíc 
sehnatelné v běžných sítích obchodních 
řetězců. Do těstovin, na sýrové jedno-
hubky nebo na přípravu olivové pasty 
k rozpečené bagetě jsou zcela dostačující. 
Nicméně naše srdce nad nepopsatelně 
skvělou chutí jednoznačně nezaplesalo 
nikde. Možná jsme neměli šťastnou ruku 
při výběru vzorků a nějakého skvělého 
kandidáta do testu nezařadili a snad je 
něco málo pravdy také na tom, že se pro 
dobré olivy vyplatí jít do specializovaných 
prodejen se sortimentem řeckého, španěl-
ského nebo italského bohatství. 

příloha

Objevili jsme 
    zaječí bobky 
i rozmělněné bláto

„Olivy balené v pytlíku 
          jsou většinou rozbředlé“



www.svetpotravin.cz24

Lozano Červenka 
Zelené olivy bez pecky  
Země původu Španělsko
Prodejce Lozano Červeňka 
Zakoupeno Billa
Cena 75 Kč/145 g
Cena za 100 g 51,70 Kč
Složení Olivy Manzanilla, voda, sůl, 
kyselina mléčná, E202, vitamin C, E621, E627, 
E631, kyselina citrónová

Seville Premium Zelené 
španělské olivy bez pecky  
Země původu Španělsko
Prodejce Agro Sevilla Aceitunas
Zakoupeno Billa 
Cena 39,90 Kč/350 g
Cena za 100 g 11,40 Kč
Složení  Olivy, voda, jedlá sůl (6 %), 

regulátor kyselosti: kyselina 
citronová

Albert Excellent Zelené olivy 
bez pecek s česnekem 
Země původu Itálie
Prodejce Ahold
Zakoupeno Albert
Cena 79,90 Kč/180 g
Cena za 100 g 44,30 Kč
Složení 60 % olivy, 32 % slunečnicový 
olej, 5 % česnek, jedlá sůl, petržel, regulátory 
kyselosti: kys. mléčná, kys. citronová

Clever 
Zelené olivy bez pecky  
Země původu Španělsko
Prodejce Agro Sevilla Aceitunas
Zakoupeno Billa
Cena 11,90 Kč/170 g
Cena za 100 g 7 Kč
Složení  Pitná voda, olivy, jedlá 

sůl (max. 6 %), regulátor 
kyselosti: kyselina citronová

Clever Zelené olivy 
bez pecky  
Země původu Španělsko
Prodejce Albert Heijn, B.V.
Zakoupeno Billa
Cena 29,90 Kč/350 g
Cena za 100 g 8,50 Kč
Složení  Pitná voda, olivy, jedlá 

sůl (max. 6 %), regulátor 
kyselosti: kyselina citronová.

Happy Frucht 
Španělské olivy bez pecky 
Země původu Španělsko
Prodejce neuveden
Zakoupeno Billa
Cena 19,90 Kč/140 g
Cena za 100 g 14,20 Kč
Složení  50 % olivy, 41,2 % voda, sůl, 

regulátor kyselosti: kyselina 
mléčná.

Senzorické hodnocení
Výrobce na zákazníkovi nešetří, olivy jsou 
nacpané až po víčko, což však způsobilo, 
že vrchní vrstva je bez nálevu a o poznání 
tmavší, a to nevypadá zrovna atraktivně. 
Výrobek charakterizuje nahořklá chuť, 
netypická pro tuto potravinu.

Senzorické hodnocení
V praktické plechovce, která je pro 
uchovávání oliv nejvhodnější, se ukrývají 
olivy opravdu veliké. Jejich soudržnost 
a pevnost je na výbornou, stejně jako 
vyvážený poměr kyselosti a obsahu soli. 
Velmi dobrý výrobek. 

Senzorické hodnocení
Jediné olivy italského původu se 
slunečnicovým olejem a kousky česneku. 
Z chuti je patrná petržel, česnek prakticky 
nikoli. Olivy jsou velké, lehce rozbředlé, 
avšak vadí nám množství oleje, které 
z lahůdky dělají rozpačitou záležitost.

Senzorické hodnocení
V testu se ocitli dva nápadně podobní 
zástupci tohoto brandu. Přirozeně jsme 
očekávali, že v sáčku budou olivy stejné 
jako v plechovce. Nicméně jsme se 
spletli. Olivy jsou o poznání menší, více 
rozbředlé a o dost kyselejší. 

Senzorické hodnocení
Olivy jsou sice menší, ale chválíme 
výrobek za dobře vychucený nálev. 
Kyselost je přiměřená a uspokojující, 
stejně jako poměr soli. Vzhledem k ceně 
se jedná o velmi solidní potravinu, 
kterou doporučujeme ke koupi.

Senzorické hodnocení
Vydolovat olivu z útlého kalíšku je 
disciplína pro zručnější. Samotné olivy 
jsou ale uspokojivě pevné. Přiměřená je 
i jejich velikost. Někteří porotci označili 
vzorek jako kyselejší, avšak ne až tak, že 
už by si produkt znovu nekoupili. 

6.

1.

4. 5.

2. 3.

příloha
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Giana 
Olivy bez pecky 
Země původu Španělsko
Prodejce Gaston s.r.o.
Zakoupeno Kolonial
Cena 15,90 Kč/195 g
Cena za 100 g 8,20 Kč
Složení  pitná voda, olivy (36 %), 

jedlá sůl 5 %, regulátor 
kyselosti

ah basic 
Zelené olivy bez pecky 
Země původu Španělsko
Prodejce neuveden
Zakoupeno Albert
Cena 7,90 Kč/195 g
Cena za 100 g 4 Kč
Složení  59 % pitná voda, 36 % olivy, 

5 % jedlá sůl, regulátory 
kyselosti E 270, E 330

Fragata Manzanilla 
Zelené olivy s peckou 
Země původu Španělsko
Prodejce Pfanner spol. s.r.o.
Zakoupeno Tesco
Cena 24,90 Kč/200 g 
Cena za 100 g 12,50 Kč
Složení olivy, voda, sůl (max. 5,5%), 
regulátory kyselosti: kys. mléčná, kys. citronová, 
konzervant: sorban draselný

Albert Quality Zelené olivy 
s paprikovou pastou 
Země původu Španělsko
Prodejce Agro Sevilla Aceitunas 
Zakoupeno Albert
Cena 19,90 Kč/235 g
Cena za 100 g 8,50 Kč
Složení 48 % olivy, voda, 12 % 
papriková pasta (voda, paprika, zahušťovadla: 
alginan sodný, guma guar), sůl 2 %, kys. citronová

Franz Josef Řecké olivy 
plněné mandlemi 
Země původu Řecko
Prodejce Gaston s.r.o.
Zakoupeno Tesco
Cena 99,90 Kč/230 g
Cena za 100 g 43,40 Kč
Složení 48 % zelené olivy, 
slunečnicový olej, mandle, extra panenský 
olivový olej, jedlá sůl, regulátor kyselosti E 330 

Billa Zelené olivy plněné 
mandlemi 
Země původu Řecko
Prodejce Billa
Zakoupeno Billa
Cena 59,90 Kč/350 g
Cena za 100 g 17,10 Kč
Složení 47, 5 % olivy, pitná voda, 
9,6 % jádra mandlí, jedlá sůl (max. 4 %), 
regulátor kyselosti: kys. citronová

Senzorické hodnocení
Na to, že se jedná o olivy v pytlíku, které se 
snadno zdeformují, tyto docela drží tvar. 
Velikost původních oliv ale i tak připomíná 
zaječí bobky. Kyselostí a slaností se 
rozhodně nešetřilo. Po čtyřech olivách už je 
vám chuť protivná.

Senzorické hodnocení
Olivy jsou chuťově celkem vyvážené, 
avšak nejsou soudržné. I tady se projevil 
problém typický pro olivy prodávané 
v sáčku. V pevném stavu je jich při 
zamhouření obou očí jen 60 %. Zbytek je 
drť, která plave v láku na dně pytlíku.

Senzorické hodnocení
Ihned po otevření nás uvítal zakalený 
nálev tmavší barvy, zabarvení je 
možná způsobeno peckou, kterou 
olivy obsahují. Ani chuť nás příjemně 
nepřekvapila. Olivy jsou nepřiměřeně 
slané a kyselé.

Senzorické hodnocení
Opět nás tady překvapuje podivný 
kal. Spíš než paprikovou pastu vidíme 
uvnitř plnohodnotný kousek papriky. 
Když ji však ochutnáme samotnou, 
nemá žádnou chuť. V olivách nám tento 
doplněk přijde bezpředmětný. 

Senzorické hodnocení
Olivy jsou obrovské a chuťově skvělé. 
Voní krásně po mandlích. K našemu 
milému zjištění jim mandle nepřidávají 
typickou hořkost. Jednalo by se o velmi 
dobrý kousek, kdyby výrobce trochu 
ubral na olejové složce. 

Senzorické hodnocení
Tyto olivy nám ihned padly do oka. 
V mističce byly jednoznačně největší, 
krásně se leskly a měly lákavou barvu, 
o něco málo světlejší než ostatní. Plusem 
je, že výrobek je ve velmi chutném nálevu, 
který není ani slaný, ani překyselený. 

8.7. 9.

2. 3.1.

příloha
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Fragata Zelené olivy 
s lososovou náplní  
Země původu Španělsko
Prodejce Angel Camacho
Zakoupeno Kolonial 
Cena 32,90 Kč/200 g
Cena za 100 g 16,50  Kč
Složení Voda, olivy, 9,5 % lososová 
náplň z pevného podílu, mořská sůl (max. 
5,5 %), látka zvýrazňujícíc chuť a vůni: glutaman 
sodný, kys. mléčná, citronová, L-askorbová

ah basic 
Zelené olivy plněné 
Země původu Španělsko
Prodejce Albert Heijn B.V.
Zakoupeno Albert
Cena 8,90 Kč/195 g
Cena za 100 g 4,60 Kč
Složení 53 % voda, 33 % olivy, 8 % 
papriková pasta, 5 % jedlá sůl, regulátory 
kyselosti: EV 270, E 330, antioxidant: E 300 

Giana 
Olivy plněné mandlí 
Země původu Španělsko
Prodejce neuveden
Zakoupeno Kolonial
Cena 35,90 Kč/140 g
Cena za 100 g 25,60 Kč
Složení 45 % zelené olivy, pitná 
voda, 15 % mandle celé, 4% jedlá sůl, regulátory 
kyselosti: E 270, E 330, antioxidant: E 300 

Franz Josef Zelené olivy 
plněné lososovou pastou 
Země původu Španělsko
Prodejce Gaston s.r.o.
Zakoupeno Tesco
Cena 37,90 Kč/300 g
Cena za 100 g 12,60 Kč
Složení 40,7 % olivy, 6 % lososová 
pasta (pitná voda, 10 % losos, stabilizátor 
E 401), regulátory kyselosti: E E 330, E 270, 
antioxidant: E 300 

Olivo Zelené olivy 
s paprikovou pastou 
Země původu Španělsko
Prodejce H.M. Weihs GmbH
Zakoupeno Billa
Cena 39,90 Kč/300 g
Cena za 100 g 13,30 Kč
Složení 45,3% olivy, voda, 
11,3 % papriková pasta (paprika, pitná voda, 
zahušťovadla: E 401, E 412, E 509), jedlá sůl (max. 
4 %), kys. mléčná, kys. citronová, kys. askorbová

Senzorické hodnocení
Losos je v olivách výrazně znát vůní 
i chutí. Bohužel tak moc, že spolehlivě 
přehluší chuť olivy. Pravděpodobně 
se jedná o kvalitnější olivy, nicméně 
vzhledem k silné chuti ryby je nelze 
senzoricky podrobněji hodnotit. 

Senzorické hodnocení
V úhledném pytlíku jsou neúhledné 
kousky oliv. Rozbředlé, nakouskované. 
Po ochutnání jednoznačně pojímáme 
silné podezření, že jsou zkažené, protože 
jinak si pachuť a zápach vysvětlit 
nedokážeme. 

Senzorické hodnocení
Olivy jsou přiměřeně velké a tvrdé, avšak 
opět nejdou vydolovat z nešťastného 
obalu. Slaná chuť je poměrně dobře 
zvolená, olivy neplavou v oleji, jsou stejně 
barevné, ale bohužel je musíme negativně 
hodnotit pro výraznou hořkost. 

Senzorické hodnocení
Olivy nedrží tvar, minimáně třetina z nich 
v plechovce je rozbředlá. Lososová pasta je 
překvapivě bílá. Tuto informaci nedokážeme 
pochopit už jen vzhledem k tomu, že 
v jiném lososovém zástupci byla lososová 
složka o šestinu nižší, a přesto růžová. 

Senzorické hodnocení
U vzorku můžete stanovit 100 % 
spokojenost poroty s velikostí oliv i jejich 
konzistencí, jsou pevné, nerozbředávají, 
mají lákavou barvu. Náplň v nich pěkně 
drží. Chuťově jsou poměrně dobré, 
zklamání nečekejte, nadšení ale také ne.

6.

8.7.

5.4.

Možná vás překvapí, že s olivovníkem 
to není stejné jako u nás například 
s jablky, kdy jedna jabloň plodí červe-
nou odrůdu a druhá zelenou. U oliv 
se jedná o stále ten samý olivovník. 
To, proč jsou některé černé a jiné 
zelené, závisí na době, kdy se sklízejí. 
Na podzim se provádí první sklizeň, 
z olivovníků se sčeše část zelených oliv, 
a ty pak putují k dalšímu zpracování, 
tj. k naložení a konzervaci. Zbylá část 
čeká až do zimy. Zhruba v prosinci má 
původně zelená oliva již černou barvu. 
Jedná se o takovou, která je dozrálá. 
Proto jsou černé olivy také zpravidla 
měkčí, olejnatější a chuťově jemnější.

ZeleNá A ČerNá 
ODRůDA 
NeexiStuJe
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Maso je byznys. Bohužel tak k němu přistupují i někteří 
nepoctiví výrobci, kteří se je snaží levně nakupovat 
z ciziny a draze je přeprodávat pod nálepkou českého 

původu. Vzhledem k tomu, že etikety s čerstvým masem byly do-
posud velmi složité pro orientaci spotřebitele, měl nekalý prodejce 
poměrně velký manévrovací prostor. Potravinářská komora České 
republiky pojala nápravu problému velmi široce a vedle rozsáhlé 
internetové kampaně podpořila rozsev sdělení i skrze tiskovou, 
outdoorovou a rozhlasovou reklamu. Počítá se, že v následujících 
měsících budou nekalosti výrazně eliminovány, protože stoupne 
edukace spotřebitelů a přímo úměrně klesne i odvaha výrobců 
nadále podávat nepravdivé informace na etiketách.

Značení musí být viditelné a čitelné
Povinné označování původu masa 
se vztahuje pouze na nezpracované 
čerstvé, tj. chlazené nebo mražené. 
Nezáleží na tom, v jaké podobě je 
dále prodáváno. Legislativa zahrnuje 
maso rozdělené na části, plátkované, 
rozsekané i mleté. Pokud je maso ne-
balené, v blízkosti musí být informač-
ní tabule například ve formě štítku 
na vitríně, či musí být původ označen 
na cenovce. Jan Katina, ředitel Svazu 

zpracovatelů masa, říká: „Údaje se uvádějí v těsné blízkosti 
masa – viditelně a snadno čitelně. Musí být jasně a srozumitel-
ně zřejmá souvislost mezi poskytnutými údaji a konkrétními 
tržními druhy masa“.

Hledí se i na správný formát
Každé maso (skopové, drůbeží, vepřové, kozí, bizoní) musí mít 
uvedenou zemi výkrmu a zemi chovu. Tvrdé nároky se kladou 
i na přesnou podobu značení. Legislativa povoluje uvádět údaje 
v tomto formátu: Chov v: (název země nebo zemí), Porážka 
v: (název země). 
Na některých etiketách můžete najít jen označení původu. 

Snahu kupovat pouze čerstvé produkty má přirozeně 
každý z nás. Jenže etikety nejsou vždy nápomocné 
tomu, abychom se v čerstvosti potraviny rychle a snadno 
orientovali. Zvlášť v otázce původu masa doposud 
vyvstávalo mnoho otazníků. Jak už jsme vás ale informovali 
v minulém čísle, právě probíhající kampaň Poznej původ 
masa by měla tento nešvar odstranit.

U masa obzvlášť!

Čerstvé 
     se rovná kvalitní.

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

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

To je možné za předpokladu, že provozovatelé potravinářských 
podniků (PPP) doloží ke spokojenosti příslušného orgánu, že 
maso bylo získáno ze zvířat narozených, chovaných a poraže-
ných v jednom členském státě nebo třetí zemi. Správný formát 
deklarace na obalu je pak: Původ: (název země).
Maso hovězí má pravidla značení přísnější. Vedle toho, kde je 
poraženo, musí etiketa obsahovat i číselný údaj, který se vztahuje 
ke schvalovacímu číslu jatek, a vedle země, kde bylo bouráno, 
i schvalovací číslo této bourárny, a to opět pouze v tomto přísně 
definovaném formátu: Poraženo v: (název země), (schvalovací 
číslo jatek), Bouráno v: (název země), (schvalovací číslo bourárny).
Dále musí mít maso na etiketě či v blízkosti prodeje uvedeno 
i identifikační číslo zvířete, zemi narození a zemi následného 
výkrmu. Pro tyto povinné údaje je ale forma v kompetenci PPP.
i zde můžete najít pouze údaj o původu. Pokud hovězí maso po-
chází ze zvířat narozených, chovaných a poražených ve stejném 
státě, údaj zní: Původ: (název země).

Více zemí chovu není chyba
Při povinném uvádění země chovu se může objevit i více údajů 
o dané zemi. U hovězího masa je totiž povinnost uvádět všechny 
země, kde byl kus dobytka chován déle než třicet dní. V případě 
vepřového masa záleží na stáří a hmotnosti prasete. Pokud je mu 
více než 6 měsíců, uvádí se všechny země, kde strávilo aspoň čtyři 
měsíce života, či všechny, kde bylo chováno, pokud dosáhlo 80 ki-
logramů. Pokud je prase mladší, pak se uvedou země, kde probíhal 
chov poté, co prase dosáhlo hmotnostního limitu 30 kilogramů.
U masa skopového a kozího je to jednodušší. Poráží se poměrně 
mladé kusy, většinou okolo stáří 6 měsíců. Zde se poté povin-
ně uvede země, kde došlo k chovu. U drůbežího je to poslední 
měsíc chovu. 

Výjimky, které se značit nemusejí
i v této sféře ale existují výjimky: „Původem se nemusí 
označovat tuk (sádlo, lůj), kosti, kůže, orgány a další tkáně, 
které se neskládají z příčně pruhované kosterní svaloviny,“ 
říká Jan Katina. Povinnost značit zemi původu se nevztahu-
je ani na maso, kde byl změněn jeho stav například tepel-
nou úpravou, 
sušením nebo 
marinováním. 
Výjimka se vzta-
huje i na všechny 
polotovary. 

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 
o systému identifikace a evidence skotu, o označování hově-
zího masa a výrobků z hovězího masa

  Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000, kterým se stanoví pro-
váděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa 
a výrobků z hovězího masa

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 
o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1337/2013, kterým se sta-
noví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1169/2011, pokud jde o uvádění země původu 
nebo místa provenience u čerstvého, chlazeného a zmraze-
ného vepřového, skopového, kozího a drůbežího masa

  Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, 
ve znění pozdějších předpisů

LEGiSLATiVA upraVuJíCí 
oZNaČeNí PůVODU MASA

  Skot: včetně druhů Bison bison a Bubalus bubalus
  Prase: včetně druhů prase divoké (Sus scrofa), prase 
bradavičnaté (Phacochoerus aethiopicus), štětkoun (Pota-
mochoerus porcus), černé lesní prase, babirusa (Babyrousa 
babyrussa), pekari (Dicotyles tajacu)

  Ovce (Ovis aries): včetně různých druhů muflonů jako např. 
muflon evropský (Ovis musimon), kanadský neboli „ovce 
tlustorohá“ (Ovis canadensis), asijský neboli shapoor urial 
(Ovis orientalis), muflon pamírský argali (Ovis ammon) 
a také aoudad neboli paovce (Ammotragus lervia), známá 
jako paovce hřívnatá

  Koza: včetně kozorožce (Capra ibex), kozy bezoárové a per-
ské kozy (Capra aegagrus a Capra hircus)

  Drůbež (Gallus domesticus): kachny, husy, krocani, krůty 
a perličky, nezahrnuje ptáky volně žijící ani chované farmo-
vým způsobem.

POViNNOST SE VZTAHUJE 
Na tyto druhy:

Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny pro maso 
České technologické platformy pro potraviny.
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Šunky nejvyšší jakosti: 
Neurazí, nenadchnou
Jana Tobrmanová Čiháková, foto: shutterstock, PK ČR, redakce a oficiální zdroje výrobců

Jestli je něčeho na českém trhu velký 
výběr, jsou to právě šunky. Podle toho, 
kolik procent masa obsahují, se dělí 

na jakostní třídy. Ty nejkvalitnější, šunky 
nejvyšší jakosti, jsou zárukou nejen vyš-
šího obsahu masa, ale také absence při-
daných surovin, které standardní šunky 
naopak obsahují zcela běžně. Kromě vyš-
šího obsahu vody to mohou být barviva, 
vláknina, škrob, přidané bílkoviny, tedy 
takové látky, které hotovému produktu 
propůjčují lepší strukturu, soudržnost 
nebo barvu, a tím pádem zvyšují sympa-
tie kupujících. Šunky nejvyšší jakosti se 
musejí spolehnout jen na kvalitu vstupní 
suroviny a vytříbenou kvalitu zpracová-
ní. Mezi českými spotřebiteli pro svou 
„čistou“ stránku dostávají poměrně dost 
plusových bodů. Ostatně díky nim už se 
stírá i mýtus o negativním vlivu na zdraví 
a veřejnost také ví, že šunka nejvyšší 
jakosti je díky vysokému obsahu bílkovin 
a poměrně nízkému obsahu soli a tuku 
jednou z nejchutnějších a nejzdravějších 
uzenin. Ruku v ruce s těmito benefity 
jde i vyšší pořizovací cena. A to, jestli 
se vyplatí si za kvalitní šunku opravdu 
připlatit, byla otázka pro laboratoř Vysoké 
školy chemicko-technologické a tým 
specialistů na senzorické hodnocení. Jak 
obstálo 12 balených vzorků, které byly 
do testu zařazeny?

O tom, že šunky nejvyšší jakosti mají 
trochu jiné vlastnosti, jsme se přesvědčili 
už při samotném průzkumu trhu. Když si 
totiž do jedné ruky vezmete vysokojakostní 
vzorek a do druhé nějakého kandidáta ze 
standardních řad, barva šunek nejvyšší 
jakosti je o poznání světlejší a tmavě růžové 
mapky jsou tak patrnější. Když si pak po-
rovnáte etikety, zjistíte, že hodnoty obsahu 
masa se mohou lišit až o 30 %. Šunky 
nejvyšší jakosti mívají zpravidla okolo 90 %, 
ty standardní jen něco okolo 60 %. Patrně 
si všimnete i ceny. Za kilo šunky nejvyšší 
jakosti v průměru zaplatíte kolem tří set, 
což je hodnota dvojnásobná, někde až troj-
násobná oproti šunce standardní.

Obsah masa byl často na hraně, čisté 
svalové bílkoviny byly v pořádku
První, co nás při testu proto zajímalo, byla 
naměřená hodnota masa. Na etiketách 
jsme se sice přesvědčili, že se čísla drží 
nad 90 % (většina vzorků nesla hodnotu 
92 %), ale ne všude to výrobce dekla-

příloha

Jestli si ještě vzpomenete 
na loňské testování šunek 
nejvyšší jakosti, možná 
se vám vybaví nepříliš 
uspokojivé výsledky. 
Tenkrát se jednalo o šunky 
vcelku a hned dvě z nich 
nedodržely základní 
legislativní parametr 
udávající jakost tohoto 
druhu šunky – minimálně 
16% obsahu čisté svalové 
bílkoviny. letos jsme 
sice žádného nepoctivce 
nenachytali, zato chuťově 
se celé testování neslo 
v duchu průměrnosti 
a z celé dvanáctky 
jsme vybrali jen dva 
vzorky, které svými 
vlastnostmi vynikaly.

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

Senzorické vlastnosti 50 %
Hodnota čisté svalové bílkoviny 20 %
Hodnota obsahu masa 20 %
Hodnota obsahu soli 10 %

Váhy ZNáMEK
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roval jednoznačně. Tam, kde jsme zjistili, 
že je masa ještě víc, než bylo uváděno 
na obale, jako tomu bylo u vzorku Poctivá 
šunka nejvyšší jakosti, jsme byli mile pře-
kvapeni. Dost vzorků na tom bohužel bylo 
i opačně, tedy výrobce u nich deklaroval 
masa o něco více, než bylo 
naměřeno v laboratoři. Pa-
třila k nim Viktorie šunka 
nejvyšší jakosti, LE&CO 
Pražská šunka nejvyšší 
jakosti, Poctivá pražská 

šunka z Kostelce, Fine Life 
Dušená šunka, Chodura 
Excelent Dušená šunka nej-
vyšší jakosti, Amálka šunka 
nejvyšší jakosti i vy-
sokojakostní šunka 
od Schneidera. Zde 
ale musíme upozor-
nit, že přestože se 
naměřená hodnota 
reálně blíží skuteč-
nému stavu, i tak je 
nutno brát v potaz, 
že se při laboratorním 
stanovení počítá 
s nejistotou měření. 
U tohoto parametru 
poměrně vysokou, 
stanovenou na 10 %. 
Po započtení této 
nejistoty označený 
obsah masa splnily 
i uvedené vzorky.
Správně se obsah masa a jakost šunek 
proto hodnotí dle obsahu čisté svalové 
bílkoviny (ČSB). Pro šunky nejvyšší jakos-
ti je předepsaná minimální hodnota 16 %. 
Ta byla ve všech případech dodržena. 
Sice by se zde dalo polemizovat o vzorku 
Poctivá pražská šunka od Kosteleckých 
uzenin (hodnota 15,7 %), ale nakonec se 
porota shodla na tom, že s přihlédnutím 
k 7 % nejistotě měření se ani tento výrob-
ce chyby nedopustil.

Tuku málo, ale co ta sůl?
Kdybychom se podívali jen na hodnoty 
tuku, dalo by se říct, že šunka nejvyšší 
jakosti opravdu myslí na linii a zdraví. 
Za nejnižší hodnotu 1,03 % musíme 
pochválit šunku Amálku. Ostatní vzorky 
se drží v rozmezí 2 až 3 %, což je míra, 
za kterou by mohla být ráda i řada odbor-
níků na zdravou výživu. Výjimku tvoří jen 
Fine Life Dušená šunka, která se dostala 
přes hranici 4 %.
To se však nedá říct o soli. „Únosná hod-
nota obsahu soli je pro šunky tohoto typu 
do 2,5 %,“ říká Jan Katina, ředitel Českého 
svazu zpracovatelů masa. A stejně jako 
jsme našli v této kategorii naprosté pre-
mianty (Tesco finest Pražská šunka 
s naměřenou hodnotou 1,94 % 
a LE&CO Šunka dušená v páře 
s 1,9 % soli), byly tu i takové, 
které by měly uvažovat o snížení 
slanosti. Fine Life Dušená šunka 

a Chodura Excelent 
Dušená šunka mají nad 

2,5 % a zároveň labora-
torně stanovený obsah 
soli u nich významně 
překročil obsah deklaro-
vaný v tabulce výživo-

vých hodnot. Tudíž 
jsme jim za sůl museli 
udělit nedostatečnou.

O vítězích rozhodly 
desetiny
U senzorického 

hodnocení šunek 
nejvyšší jakosti se 
hodnotila barva, 
chuť, vůně, konzis-
tence a soudržnost 

i struktura. Znám-
kovalo se od jed-
ničky do pětky 
jako ve škole a dle 

metodického dokumentu, který vypraco-
vali odborníci z Českého svazu zpracova-
telů masa.
Překvapivě se zde ukázala velká shoda 
hodnotitelů. Známky u jednotlivých 
vzorků byly velmi podobné a o pořadí 
rozhodovaly nakonec opravdu desetiny. 
Největší počet vzorků se pohyboval mezi 
známkami 2,3 až 2,9. Z řady bylo velmi 
jednoduché vytyčit 4 vzorky – dva vyni-
kaly tím, že byly výrazně nejlepší (Šunka 
dušená v páře, Poctivá šunka nejvyšší 
jakosti), a dva tím, že dostaly zaslouženě 
nejhorší známku (Pražská šunka nejvyšší 
jakosti, Schneider šunka). i tak se ale 
nedá říct, že by byly vyloženě špatné. 
Obhájily totiž stále slušnou hodnotu 3,1.
Pořadí se výrazně nezměnilo ani po za-
počtení známek z analytické části testu. 
Se známkou 1,25 zvítězila Šunka dušená 
v páře od LE&CO. Nejhorší byl s celkovou 
známkou 2,65 vzorek šunky Schneider, 
který porotu neoslovil barvou ani vůní. 

„Obsah čisté svalové 
    bílkoviny splnili všichni“

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

Vedle toho, že jsou šunky rozděleny 
na jakostní třídy, existuje ještě bližší 
označení, které udává, pro kterého 
konzumenta jsou vhodné. Máme na 
mysli šunky pro děti. V čem jsou 
lepší a proč má smysl je kupovat, 
shrnuje Jan Katina, ředitel Českého 
svazu zpracovatelů masa.  
Snížená slanost na nejnižší 
technologickou hranici, tj. cca 1,7 – 
1,9 %: Výrobce ovšem musí počítat 
s tím, že slanost se laboratorně 
určuje pomocí stanovení sodíkových 
iontů. Sodík přitom kromě kuchyňské 
soli často bývá součástí některých 
přídatných látek a také je v malém 
množství přirozeně obsažen 
v samotném mase. Výrobce se musí 
do nejvyšší možné míry vyvarovat 
přídavku složek (zejména přídatných 
látek) obsahujících sodík (např. 
část NaCl lze nahradit chloridem 
draselným, namísto askorbanu 
sodného lze použít vitamin C – 
kyselinu askorbovou, z receptury lze 
zcela vyloučit glutaman sodný atd.).
Snížený obsah konzervantů: 
Zajišťuje se použitím dusitanové 
solicí směsi s polovičním obsahem 
dusitanu. Obsah dusitanu je v takové 
solicí směsi jen 0,3 %, namísto 
běžných 0,6 % (u ostatních šunek 
a dalších masných výrobků) nebo 
0,9 % (u některých trvanlivých 
výrobků). Zbytkový obsah dusitanu 
v hotovém výrobku je při použití 
0,3 % směsi skutečně velmi nízký.
Absence některých běžně 
používaných přídatných látek: 
Nejčastěji jde o fosfáty, zvýrazňovače 
chuti a v případě jiných masných 
výrobků pro děti (např. párků 
apod.) též o barviva. Výrobce však 
musí počítat s tím, že výrobek 
nebude schopen udržet standardní 
jakostní parametry během dlouhé 
doby údržnosti. V případě absence 
fosfátů bude výrobek podstatně 
dříve uvolňovat vodu, v případě 
absence barviv nebo některých 
účinných antioxidantů bude častěji 
a dříve docházet k barevným 
změnám – např. šednutí výrobku. 
Výrobce na tyto technologické vlivy 
musí reagovat např. velmi pečlivým 
výběrem masné suroviny, zkrácením 
údržnosti (data spotřeby), využitím 
náročných balicích technologií atd.

CO By MěLA MíT 
ŠUNKA pro děti?
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Šunka 
dušená v páře
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: le&cO

Z degustace: V celkovém hodnocení 
bezkonkurenčně nejlepší vzorek. Vynikal skvělými 
známkami ve všech hodnocených parametrech – 
všemi stanovený „jedničkář“ za chuť. 

Z laboratoře: Šunka zvítězila ve všech směrech. 
Nejenže obstála senzoricky, ale i jedněmi 
z nejvyšších hodnot masa a čisté svalové 
bílkoviny (17,5 %). Zároveň má ale nízký obsah 
soli (1,9 %), což jí přidává další plusové body.

Cena: 
46,90 Kč/150 g

Cena za 1 kg: 
312,70 Kč

Obsah masa: 
92 %

Složení: 92 % 
vepřová kýta, 5 % 
pitná voda, jedlá sůl, 
konzervant (E 250), 
dextróza, glukózový 
sirup, stabilizátory 
(E450, 451), 
antioxidant (E316)

Celková 
známka 1,25

Známka za senzorické 
hodnocení 1,5

Tesco Finest 
Pražská šunka 
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: Tesco Stores ČR a.s.

Z degustace: k Pražské šunce Tesco Finest 
neměl nikdo z porotců zásadní výhrady. Známky, 
které byly za jednotlivé parametry udělovány, se 
zcela držely průměrných hodnot. 

Z laboratoře: Zde naopak musíme obsah soli 
pochválit. Jedná se o vzorek, kterému byla 
naměřena hodnota 1,94 %, tedy druhá nejlepší 
z celé dvanáctky. Čisté svalové bílkovině ani 
obsahu masa není co vytknout.

Cena: 
29,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
299 Kč

Obsah masa: 
92 %

Složení: 92 % vepřová 
kýta, pitná voda, 
jedlá sůl, konzervant 
(dusitan sodný), 
dextróza, glukózový 
sirup, stabilizátory 
(trifosforečnan, 
polyfosforečnany), 
antioxidant 
(erythorban sodný)

Celková 
známka 2,00

Známka za senzorické 
hodnocení 2,6

Poctivá Šunka 
Nejvyšší jakosti 
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: kostelecké uzeniny a.s.

Z degustace: Vzorek ze „stáje“ kosteleckých 
uzenin byl hodnocen velmi kladně za svou 
příjemně slanou chuť, skvělou soudržnost, 
strukturu i barvu. Plusem pak bylo i výrazné 
šunkové aroma.  

Z laboratoře: I laboratoř byla spokojená při 
měření hodnot. Prokázalo se nejvyšší zastoupení 
svalové bílkoviny (17,8 %), nejvyšší obsah masa 
a poměrně nízký obsah soli.

Cena: 
31,90 Kč/100 g 

Cena za 1 kg: 
319 Kč

Obsah masa: 
92 %

Složení: 92 % 
vepřová kýta, pitná 
voda, jedlá sůl, 
stabilizátory E 251, 
E 451, antioxidant 
E 301, cukr, extrakty 
koření

Celková 
známka 1,60

Známka za senzorické 
hodnocení 2,0

Vocílka 
Česká šunka nejvyšší jakosti
Zakoupeno: billa

Výrobce: billa spol. s.r.o

Z degustace: Porotci kladně hodnotili výraznou 
šunkovou chuť. V ostatních parametrech 
vůně, barva, struktura, si vzorek vysloužil zcela 
průměrné známky.  

Z laboratoře: Procentem čisté svalové bílkvony 
splnil vyhlášku, deklarovaný obsah masa 
odpovídá naměřenému. Se svým naměřeným 
obsahem soli 2,14 % se řadí k těm méně slaným 
vzorkům.

Cena: 
24,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
249 Kč

Obsah masa: 
92 %

Složení: 92 % 
vepřová kýta, pitná 
voda, jedlá sůl, 
konzervant: dusitan 
sodný, dextróza, 
glukózový sirup, 
stabilizátory: E 451, 
E 452, antioxidant 
E 316

Celková 
známka 2,05

Známka za senzorické 
hodnocení 2,5

Amálka 
šunka nejvyšší jakosti 
Zakoupeno: coop

Výrobce: MP krásno, a.s.

Z degustace: Šunka amálka oslnila více názvem 
a etiketou než chuťovými vlastnostmi. chuť byla 
mdlá, spíše průměrná. Není co vytknout, ale ani 
ocenit. 

Z laboratoře: Šunka má nejnižší podíl tuku 
ze všech vzorků. S ohledem na dětského 
konzumenta se dá chválit, že jej bylo naměřeno 
jen 1,03 %, což je o 1 až 2 % méně než u jiných 
vzorků. 

Cena: 
16,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
169 Kč

Obsah masa: 
92 %

Složení: 92 % 
vepřové maso, pitná 
voda, jedlá sůl, 
stabilizátor E 451, 
dextróza, antioxidant 
E 301, konzervant 
E 250

Celková 
známka 2,00

Známka za senzorické 
hodnocení 2,4

Šunka nejvyšší jakosti 
exklusive inspiration 
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: le&cO

Z degustace: Po senzorické stránce šunka příliš 
neuspěla. Porotci zde vytýkali příliš mdlou barvu. 
chuť dle hodnocení byla málo výrazná, málo 
šunková.  

Z laboratoře: Vzorek patřil k těm, kde byla čistá 
svalová bílkovina zastoupena velmi uspokojivě, 
dokonce o osm desetin procenta vyšší, než 
udává zákon. Vyhovoval pak i obsahem masa 
a soli.

Cena: 
35,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
359 Kč

Obsah masa: 
92 %

Složení: 92 % 
vepřová kýta, 5 % 
pitná voda, jedlá sůl, 
konzervant (E 250), 
dextróza, glukózový 
sirup, stabilizátory 
(E 451, E 452), 
antioxidant (E 316)

Celková 
známka 2,25

Známka za senzorické 
hodnocení 2,9

VÍTĚZ
TESTU
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Viktorie 
šunka nejvyšší jakosti  
Zakoupeno: Makro

Výrobce: MP krásno, a.s.

Z degustace: chuť, barva i vůně byly hodnoceny 
zcela průměrně. Nikdo z porotců k vzorku nic 
zásadního nenamítal. Nikoho neoslovil, ale ani 
zásadně nezklamal.  

Z laboratoře: Viktorie šunka nejvyšší jakosti 
splnila normy s dobrými známkami. Obsah čisté 
svalové bílkoviny je v pořádku, obsah masa 
je uspokojivý po započtení nejistoty měření 
stanovené na 10 %.

Cena: 
21,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
219 Kč

Obsah masa: 
92 %

Složení: 92 % 
vepřové maso, 
pitná voda, jedlá sůl 
s jodem (jodičnan 
draselný), stabilizátor 
E 451, dextróza, 
antioxidant E 301, 
konzervant E 250

Celková 
známka 2,30

Známka za senzorické 
hodnocení 2,4

Excelent Dušená šunka 
nejvyšší jakosti 
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: beskydské uzeniny a.s. (chodura)

Z degustace: Vzorek zcela propadl, co se textury 
a šťavnatosti týče. Na šunku nejvyšší jakosti dle 
porotců velmi slabé ve všech ohledech. Vše 
korunovala průměrná chuť. 

Z laboratoře: Za hodnotu soli 2,9 % byla vzorku 
přidělena pětka. dle odborníků je slanost daleko 
za hranicí únosné míry. Svalová bílkovina je 
vyhovující, obsah masa jen po započtení chyby.

Cena: 
24,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
249 Kč

Obsah masa: 
93 %

Složení: min. 93 % 
vepřová kýta, pitná 
voda, jedlá sůl, 
cukry, stabilizátor 
(trifosforečnan), 
antioxidant 
(askorban sodný), 
konzervant (dusitan 
sodný), aroma

Celková 
známka 2,55

Známka za senzorické 
hodnocení 2,9

Poctivá 
Pražská šunka 
Zakoupeno: kolonial

Výrobce: kostelecké uzeniny a.s.

Z degustace: Jeden z nejvyšších obsahů soli se 
projevil i na chuti. Porotci vzorek hodnotili kladně 
pro barvu a strukturu, nicméně body dolů pak 
padaly právě za přílišnou slanost.  

Z laboratoře: Z laboratorních výsledků je patrné, 
že je zde nižší obsah čisté svalové bílkoviny. byla 
naměřena hodnota 15,7. S přihlédnutím k chybě 
měření stanovené na 7 % parametr ještě plní. Masem 
vzorek nijak nevyniká, obsahem soli zklamal. 

Cena: 
33,90 Kč/ 100 g

Cena za 1 kg: 
339 Kč

Obsah masa: 
90 %

Složení: 90 % 
vepřová kýta, 
pitná voda, jedlá 
sůl a stabilizátor 
E 250, antioxidant 
erythorban sodný, 
stabilizátor E 451, 
cukr

Celková 
známka 2,45

Známka za senzorické 
hodnocení 2,3

Dušená šunka 
shaved
Zakoupeno: Makro

Výrobce: le&cO

Z degustace: V celkovém hodnocení se jednalo 
o vzorek, který posbíral průměrné známky. 
Některým porotcům přišla chuť málo výrazná.  

Z laboratoře: Jeden ze dvou vzorků, který si 
zasloužil nejhorší hodnocení „pět“ za obsah soli. 
Přesahuje horní hranici stanovenou odborníky 
i po započetní chyby. Má také nejvyšší obsah 
tuku (4,15 %). 

Cena: 
39,80 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
398 Kč

Obsah masa: 
92 %

Složení: 92 % 
vepřová kýta, 5 % 
pitná voda, jedlá sůl, 
konzervant: E 250, 
dextróza, glukózový 
sirup, stabilizátory: 
E 451, E 452, 
antioxidant: E 316

Celková 
známka 2,65

Známka za senzorické 
hodnocení 2,5

Pražská šunka 
nejvyšší jakosti
Zakoupeno: kolonial 

Výrobce: le&cO

Z degustace: Pražská šunka nejvyšší jakosti 
chuťově moc neobstála. Šunka byla přesolená, 
dokonce tak moc, že ji někteří hodnotitelé 
vyplivli.  

Z laboratoře: Zajímavým faktem je, že 
naměřený obsah soli se analyticky příliš 
nepotvrdil. Hodnota je 2,08 %, což patří 
na škále k těm lepším. Obsah masa je ve vztahu 
k deklaraci uznán po započtení chyby.

Cena: 
29,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
299 Kč

Obsah masa: 
92 %

Složení: 92 % 
vepřová kýta, 5 % 
pitná voda, jedlá sůl, 
konzervant (E 250), 
dextróza, glukózový 
sirup, stabilizátory 
(E 451, E 452), 
antioxidant (E 316)

Celková 
známka 2,45

Známka za senzorické 
hodnocení 3,1

Schneider 
Šunka 90 %  
Zakoupeno: Globus

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o.

Z degustace: Šunka Schneider porotu neoslovila 
vůbec. Jednalo se o nejhůře hodnocený vzorek. 
Mnoho bodů jí ubral parametr příjemnosti 
vzhledu, barvy a aroma. 

Z laboratoře: Vzorek splnil obsah čisté svalové 
bílkoviny, slanost je zde přiměřená, obsah masa 
výrobce též plní se započtením chyby měření 
stanovené na 10 %.

Cena: 
32,90 Kč/100 g

Cena za 1 kg: 
329 Kč

Obsah masa: 
90 %

Složení: 90 % 
vepřová kýta, voda, 
jedlá sůl, stabilizátor 
(E 451), maltodextrin, 
dextróza, antioxidant 
(E 301), extrakty 
koření, aroma, 
jodičnan draselný, 
konzervant (E 250)

Celková 
známka 2,65

Známka za senzorické 
hodnocení 3,1
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Lepší vlastnosti se potvrdily
Babiččina volba představuje sortiment mouk, které jsou určené na přípravu jednotlivých 
druhů těst. Jejich složení slibuje zlepšení vlastností. Po mouce na kynuté těsto má hmota 
více kynout, mouka na dorty má zajistit lepší propojení ingrediencí a vyšší vláčnost. Já 
si vybrala na testování hladkou mouku na křehké pečivo a upekla jsem čajové sušenky. 
Na chuti sušenek jsem žádný rozdíl sice nepocítila, ale zaznamenala jsem rozdíl při válení 
těsta. Skutečně se mi nelepilo na váleček, nebylo potřeba je neustále podsypávat a dobře se 
mi vykrajovala kolečka.

Hodnocení: 93 %
Hodnotila: Jana Tobrmanová Čiháková

Jen pro 
malé rodinky
Tradiční řadu poctivých, 
tedy bez glutamátu, 
polévek v sáčku rozšířila 
Vitana o farmářskou 
polévku. Je to vlastně 
bramborová polévka, 
jak ji známe v tradičním 
balení, jen v jiném sáčku 
a s mírně pozměněným 
složením, i když chuť zůstává obdobná – 
poctivá bramboračka s obvyklými ingrediencemi a navíc porcí ječných 
krup, což z ní patrně dělá tu farmářskou. Procenta ubíráme za to, že 
podle návodu vaříme v litru vody (4 porce), během doporučované 
čtvrthodiny se však nejméně třetina vyvaří. A po doplnění ztrácí 
polévka na očekávané síle. Naopak přidáváme za podíl hřibů, i okem 
spolehlivě rozeznatelných. Nákupem neprohloupíte, ale čtyřčlenná 
rodina se dosyta nenají.

Hodnocení: 65 %
Hodnotila: Kateřina Kmecová

Hořký nápoj jen pro ty zvyklé
Královská dvanáctka, z královského pivovaru, z žateckého chmele, bohatší a výraznější aroma je cítit v každém doušku. 
Zkrátka, nová dvanáctka z Krušovického pivovaru má na lahvi hotové marketingové ódy. A samotná 
chuť této novinky? Těžko hodnotit, protože každý pivař vyznává jinou a svou favorizovanou bude 
u oblíbeného moku patrně pokládat za nejlepší. Kdo však není zvyklý na příliš hořký a sycený nápoj 
z Krušovic, měl by se této novince raději vyhnout. Jinak bude každý doušek polykat s nejistým 
pocitem – nestane se mi nic? 

Hodnocení: 35 %
Hodnotil: Václav Bendl

Hašlerky
raději bez višně
Firma Nestlé rozšířila bonbony s originální recepturou bylinek 
o novou ovocnou chuť. My jsme ochutnali Hašlerky višeň. 
Na začátku převládá ovocná chuť, ale jakmile máte v ústech 
bonbon delší dobu, převládnou v chuti bylinky, které lehce 
doplní opravdu minimální kyselost. Po bonbonu vám v ústech 
zůstane mentolová chuť, kterou tak trochu kazí zmíněná 
kyselost, která je sice typická pro višeň, ale tady bych spíš 
sázela na kyselinu citronovou, kterou dle složení výrobek 
obsahuje mimo višňové aroma 
také. Cílem výrobců zřejmě bylo 
udělat tradiční výrobek ještě víc 
originální. Osobně bych však zůstala 
u klasických Hašlerek v modrém 
obalu. Body jsou 
tedy především 
za tradiční chuť, 
která převládá.

Hodnocení: 
60 %
Hodnotila: Naďa 
Hanuš Vávrová

Povedené party brambůrky
Strážnické brambůrky jemně solené v limitované edici mne velmi příjemně překvapily. První jejich testování se uskuteč-
nilo na naší redakční poradě, kde jsme ochutnávali vína odrůdy prosecco a tato pochutina se nám k šumivému alkoholu 

velmi hodila. Po chvilce jsem ale musela sáček s brambůrkami schovat, protože bych si domů na otesto-
vání již nic nedonesla. Obal brambůrek zaujme, jsou na něm lidové motivy a působí velmi tradičně. 

Pobavilo a překvapilo mne, že na obalu naleznete jméno majitele Petra Hobži a pod ním telefonní 
číslo na zákaznickou linku. Brambůrky jsou velmi chutné, jemné a určitě bych si toto třistagramové 
balení zakoupila nejen na večírek, ale i jen tak, na takové to „domácí zobání“.

Hodnocení: 90 %
Hodnotila: Klára Chábová
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V podzimních a zimních 
měsících jen málokdo zcela 
unikne zdravotním komplikacím. 
dokážeme vám, že není třeba 
okamžitě vyrážet do lékárny pro 
plnou tašku medikamentů. 
Stejnou, ba někdy lepší službu 
nám mnohdy prokáží bylinky. 
kteří zástupci přírodní 
lékárničky se hodí na kašel, 
co nám pomůže 
při ucpaném nosu 
a po čem sáhnout 
při horečkách?

Sáhněte 
do bylinkové lékárničky
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

zdraví
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Bylinkami a jejich léčivými účinky se 
zabývá takzvaná fytoterapie. Pokud 
zvolíte správnou bylinku, můžete 

si ušetřit mnoho času a komplikací při 
složitějších chorobách. Neznamená to, že 
celé jaro a léto musíte trávit v předklonu 
a hledat vhodné bylinky pro případ, že 
budete vy nebo vaši blízcí v zimě nemoc-
ní. Na trhu v dnešní době existuje celá 
řada směsí, čajů, sirupů a potravinových 
doplňků, které léčivé bylinky obsahu-
jí. Vždy samozřejmě záleží na rozsahu 
zdravotních komplikací a ani bylinky 

nejsou všemocné. Je třeba k nim přidat 
klid v teple v posteli, vhodnou stravu 
založenou na dostatečném přísunu ovoce 
a zeleniny a tekutin.
Bylinky jsou vhodné pro děti i dospělé. 
Pozor však na to, že začínat by se nemělo 
před šestým měsícem věku dítěte (u ně-
kterých rostlinných druhů ještě později) 
a také dávkování musí být odpovídajícím 

způsobem 
upra-

ve-

no. Zpočátku by měly být bylinky 
podávány v naprosto minimálním množ-
ství, do dvanácti let by měla dávka tvořit 
maximálně polovinu dávky dospělé.

Rýmovník na ucpaný nos
Rýma dokáže řádně potrápit nejen muže, 
jak praví okřídlené vtipy, ale také malé 
děti, které se samy ještě neumějí správ-
ně vysmrkat. Jsou na ni velmi účinné 
inhalátory, jejichž vlhký vzduch uvol-
ňuje ucpaný nos a zklidňuje podráždě-
nou sliznici. Můžeme do nich nakapat 

éterické oleje, 
k nejvhod-
nějším patří 
levandulový 
nebo mátový. 
Výborně se, 
nejen pro děti, 
osvědčí také 
heřmánek. 
Působí proti-
zánětlivě a má 
dezinfekční 
účinky.
Na rýmu však 
dobře poslouží 
také obyčejná 
cibule, kterou 
nakrájíme 
na malé 
kousky, 
rozmačkáme 
na kaši a dáme 

do bavlněného pytlíčku nebo šátku. Ten 
pak pověsíme do blízkosti spící osoby. 
Dobře zafunguje také běžná kuchyňská 
sůl, i když slaný roztok není nic příjem-
ného. Poměr je asi jedna lžíce soli na cca 
150 ml vlažné vody. Do roztoku ponoří-
me nos, zacpeme jednu dírku a druhou 
solný roztok natáhneme. Sliznice díky 
němu rychleji splasknou a usnadní 
se dýchání.
Věděli jste, že 
lék na rýmu si 
můžete pěsto-

vat i sami doma za oknem? Má 
příznačný název rýmovník 

(Plectranthus amboini-
cus). Při rýmě čichejte 

k jeho lístkům, 
případně si z nich 
připravte odvar.

Zapoťte se 
díky lípě
Zvýšenou tep-

lotu není vhodné 
za každou cenu 

potlačovat, neboť je 
účinným obranným 

mechanismem organismu, jak se s nemocí 
vypořádat. O horečce mluvíme, až pokud 
tělesná teplota přesáhne 38 °C. V případě 
potřeby můžete sáhnout po lipovo-bezo-
vém čaji v ředění asi 1 lžíce směsi na půl 
litru vody, pro děti nápoj musíme naředit 
více. Obě rostliny díky svým potopud-
ným účinkům tlumí horečku a podporují 
močení, kterým jsou z těla odváděny 
škodlivé látky.

Kdy pomůže cibule?
Stejně jako teplotu není dobré potlačo-
vat ani kašel. Naopak je vhodné odkašlá-
vání co nejvíce podpořit. Velmi účinnou 
zbraní je dětmi zpravidla nenáviděný 
cibulový sirup. K výrobě budete potře-
bovat jen cibuli, vodu a cukr. Cibuli roz-
mixujte ve vodě (asi 120 ml) a vzniklou 
šťávu smíchejte s cukrem. Dětem sirup 
podávejte třikrát denně. Cibuli využijete 
také k přípravě „čaje“. Dvě středně velké 

cibule pokrájejte, 
zalijete půllitrem 
vody a povařte 
čtvrt hodiny. 

Vývar slijte a dochuťte medem, případ-
ně přidejte trochu mléka nebo másla 
na zjemnění.
Na kašel a bolest krku pomůže rovněž jit-
rocel kopinatý, který usnadňuje rozpouš-
tění hlenu a jeho vykašlávání, za což vděčí 
především vysokému obsahu křemíku. 
Vhodný je tak při nachlazení, ale také 
zánětu dýchacích cest a chřipce. Ocení 
ho i astmatici.

Divizna vás ochrání
Dobře fungují také mateřídouška obecná 
a především divizna velkokvětá. Zmírňuje 
průběh nemoci, podporuje vykašlávání 

zdraví

„Věděli jste, že na rýmu 
        pomáhá obyčejná cibule?“
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a tlumí dráždivý kašel, tvoří na sliz-
nici ochrannou vrstvu a chrání 

ji tak před podrážděním 
a vysycháním. Pokud se 
pro diviznu rozhodnete, 

nezapomeňte ji vždy 
přecedit přes husté 
sítko, její drobné 
chloupky by vás mohly 
podráždit v krku.

Službu při usnadnění 
odkašlávání vám udělá 
také bylinková směs lípy, 

jitrocele, černého bezu 
a šípků, kterou zalijete 

horkou vodou, necháte 
louhovat, scedíte a podle 

chuti dosladíte medem. Použít 
v kombinaci se zmíněnými bylinkami 

můžete také sléz. Na přípravu kloktadla 
při škrábání v krku a chrapotu využijete 
rovněž šalvěj lékařskou.

Když citron nestačí
Jedním z prvních pomocníků při na-
chlazení bývá citron, oblíbený zdroj 
vitaminu C, který však nemusí sloužit 
jen do čaje. Citronovou šťávu můžete 
smíchat s medem a tuto směs konzumo-
vat po lžičkách. Citron může být také 
základem účinného zábalu. Šťávu z jed-
noho citronu rozmícháte v půllitru horké 
vody. Namočíte bavlněný šátek nebo 
plenu a přiložíte ho na záda. Pozor však 
na to, že existují výrazně cennější zdroje 
vitaminu C, které je vhodné při nemoci 
či velké únavě upřednostnit. Jde napří-
klad o šípky, které obsahují patnáctkrát 

více vitaminu C na 100 gramů než právě 
citrony, bohaté na něj jsou třeba i černý 
bez nebo rakytník.
řada z nás sahá automaticky po zázvo-
ru. Nejen, že skvěle chutná, ale je 
také vitaminovou bombou. 
Čaj připravíte jednodu-
chým zalitím nakráje-
ných kousků zázvoru 
horkou vodou, 
doplnit ho můžete 
citronem či medem. 
Jen pozor na to, 
abyste ho nevypili příliš 
velké množství, hrozí pak 

nevolnost a střevní obtíže. Výborným 
pomocníkem pro posílení imunity, ale 
také při již probíhající nemoci, je rovněž 
křenový med. Čerstvý křen nastrouháte 

najemno, 

přidáte stejné množství medu 
a promícháte. Během nemoci užívá-
me až sedm lžiček denně, při prevenci 
dávky adekvátně snižujeme. Již při 
prvních příznacích choroby sáhneme 
i po dnes velmi populární třapatce na-
chové, známější pod názvem echinacea. 
Zvyšuje obranyschopnost proti infek-
cím i virům. 

zdraví

Řada pacientů volí během nemoci 
zaručenou medicínu – alkohol, zvláště 
ten domácí. Pozor však na to, že 
alkohol může částečně fungovat jen 
jako prevence. V případě, že nemoc 
již probíhá, může alkohol stav naopak 
zhoršit a nemoc prodloužit.

LéK JMéNEM 
alkohol?
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„Je fakt, že mnoho chovatelů křepelek 
v poslední době zkrachovalo. Byli to 
vesměs ti, kteří vajíčka dodávali do vel-
koobchodu,“ říká Josef Kočovský, 
majitel pražské restaurace U Vinohradské 
vodárny, kde polévky či omáčky ozdobené 
křepelčími vajíčky jsou na jídelním lístku 
pravidelně.

Chov není náročný
„Já mám výhodu, že křepelky chovám 
spíše jako koníčka spolu s okrasnými 
holuby a prodej vajíček mě pochopitelně 
neživí, ale slouží jako zpestření nabídky 
v mojí restauraci. Však mě také na myš-
lenku chovat japonské křepelky přivedl 
majitel restaurace v zoo u Telče, který 

vajíčkem zdobil polévky, a mně to připa-
dalo jako dobrý nápad. Pokud bych měl 
vajíčka ještě prodávat přes prostředníka, 
tak by mi moc nezbylo, i když samotný 
chov nijak náročný nebo nákladný není. 
Vlastně jediné omezení je, že v teplotách 
pod 20 stupňů přestávají snášet. Takže 
je přes zimu musím přemístit do uza-
vřených prostor a přitápět jim, nebo 
se smířit s tím, že další snůška bude až 
na jaře.“

Na začátek jen pět vajíček
Přesto se ani Josef Kočovský v počátcích 
chovu křepelek nevyvaroval několika 
chyb. Zkušenosti jej naučily, že není 
možné nechávat křepelky pobíhat volně 
ve výběhu jako například slepice. Jednak 
je velmi složité dohledávat maličká vejce, 
navíc může dojít ke kontaminaci speciál-
ní krmné směsi, ale především by se prý 

objevili jsme

Ještě před pár lety byla v běžné nabídce supermarketů. 
Malá, strakatá a mýty opředená křepelčí vejce. Prý velice 
zdravá, protože oproti slepičím vajíčkům neobsahují 
cholesterol. Omyl, mají ho sice mnohem méně, ale jsou 
také mnohem menší. a kdyby se hmotnost obou vajec 
dorovnala, to křepelčí by dokonce mělo cholesterolu 
víc. Jeden mýtus padl a s ním pomalu mizejí z nabídky 
obchodů i „zázračná“ křepelčí vajíčka.

Polozapomenutá 
strakatá minivejce
Připravila Kateřina Kmecová, foto archiv Josefa Kočovského a shutterstock
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volně pobíhající ptáci mohli vzájemně 
zlikvidovat. „Japonské křepelky jsou 
velice agresivní, klidně by se vzájemně 
umlátily. Agresivní jedince je nutné od-
dělit a dát si práci se sestavením chovné 
skupiny. Musel 
jsem si také 
nechat poradit, 
že je praktické 
chovat je v klecích, což je navíc prostře-
dí, které i podle odborníků japonským 
křepelkám vyhovuje. Jen je nutné do-
držovat optimální počet, aby měly dost 
volného prostoru.“
A sázkou do loterie prý byl i nákup 
prvních generací křepelek. „Je nezbytně 
nutné si najít solidního dodavatele. Mně 
se totiž stalo, že jsem na trhu koupil 
dvacet křepelek, které za několik měsíců 
snesly dohromady snad pět vajíček. Proč, 
to nevím dodnes, ale v každém případě 

se tomu prodejci už obloukem vyhýbám,“ 
vzpomíná na chovatelské začátky Josef 
Kočovský.

Nejmenší drůbež
Japonské křepelky pocházejí z východ-
ní Asie (Rusko, Japonsko, Mongolsko), 
na zimu odlétá na jih (Thajsko, indie). 
První zmínky o jejich chovu pocházejí 
ze 12. století, důvodem chovu byl „zpěv“ 
samečků. Teprve ve 20. století se začaly 
chovat pro maso a vejce. K prošlechtě-
ní na produkci vajec došlo v Japonsku, 
masné křepelky (faraon) byly vyšlechtěny 
v USA. V Evropě se začaly chovat až v po-

lovině minulého 
století, u nás 
jsme zazna-
menali boom 

na začátku 90. let. Japonské křepelky jsou 
jediným domestikovaným druhem, další 
druhy se chovají jako okrasní ptáci nebo 
žijí divoce jako například křepelka polní, 
která se vyskytuje i u nás.
Tyto křepelky patří mezi nejmenší druhy 
drůbeže, nosný typ dosahuje zhruba 
200 g váhy a masný téměř dvojnásobek. 
Roční produkce u nosné křepelky může 
dosáhnout až 320 vajec, masný typ snáší 
vajec méně, ale zase jsou o něco větší. 
Vajíčka váží mezi 11 až 15 g, mají vysokou 

nutriční hodnotu a obsahují relativně 
velký žloutek.

Proti alergiím i vráskám
Cholesterol křepelčí vajíčka sice obsahují, 
ale přesto jsou už dlouhá staletí pova-
žována za zdraví prospěšná. Na Dálném 
Východě jsou oslavována vedle kořenu 
žen-šen a zmijího jedu jako třetí 

objevili jsme

VaJeČNá tlaČeNka 
Z KřEPELČíCH VAJEC
Doba přípravy: 40 minut, 4 porce

Ingredience: 2 dcl vody, 1/2 l mléka, 
250 g čerstvé nebo mražené zeleninové 
směsi podle chuti, 30 křepelčích vajec 
(případně můžeme nahradit v poměru 
4 slepičí a 6 křepelčích), 1 lžička dijonské 
hořčice, hrst nasekané petržele, ocet, sůl, 
pepř, 40 g želatiny v prášku

Postup: Vejce uvaříme natvrdo a ne-
cháme vychladnout, poté oloupeme 
a nakrájíme nadrobno. Pokud používáme 
jen křepelčí, necháme si šest vajec vcelku. 
V případě, že používáme oba druhy, nase-
káme jen slepičí a křepelčí vejce si nechá-
me vcelku. Želatinu namočíme do 100 ml 
mléka. Zbytek mléka smícháme s vodou, 
přidáme zeleninu a povaříme doměkka. 
Vmícháme želatinu. Přidáme nasekaná 
vejce, hořčici, poté celá vejce, petržel, ocet 
a koření. Směs nalijeme do formy a nechá-
me v chladu ztuhnout.

„ Japonská křepelka patří mezi 
nejmenší druhy drůbeže“

Křepelčí vejce jsou oproti slepičím malinká, zato však 
velice chutná. I proto jsou součástí 
nejrůznější pokrmů.
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zázračný lék. Léčení 
rozdrcenými sko-
řápkami vajec, které 
obsahují 90 % vápence 
a 27 různých prvků 
potřebných pro lidský 
organismus, používali 
už staří římané. Dnes 
jsou křepelčí vejce 
vyhledávána především 
pro svoje prokazatelné 
účinky na zdraví a vitali-
tu konzumentů. Pomáhají 
proti alergiím, problé-
mům s krevním oběhem 
a dalším civilizačním 

chorobám. Obsahují 
pětkrát více fosforu, sedmkrát více železa, 
šestkrát více vitaminu B-1 a patnáctkrát 
více vitaminu B-12 než vajíčka slepičí. 
V kosmetice se používají při výrobě 
krémů, regeneraci pleti, odstraňování 

vrásek a při 

léčbě lámání vlasů a nehtů.

Je libo sekanou s minivejcem?
Minimální 
trvanlivost vajec 
japonské kře-
pelky jsou dva 
měsíce. Kromě 
kosmetického 
průmyslu se po-
užívají především 
v gastronomii. 
Dají se charakte-
rizovat tak, že kde 
byste použili sle-
pičí vejce, můžete 
použít i vajíčka 
křepelek, která 
jsou sice mnohem 
menší, ale zato 
chutnější a zdravěj-

ší. „Kde je používáme nejčastěji? 
Do polévek, sekané a třeba štěpánské 
omáčky,“ říká J. Kočovský. „Ale je to 
spíš výjimka a pozornost hostům, kteří 
však kvitují to, když jim jídlo ozdobíme 
malým vajíčkem s velkým a výrazně 
žlutým žloutkem.“
Japonské křepelky se chovají rovněž pro 
maso, které platí za delikatesu. Kohoutci 
či slepice chované na maso se zabíjejí 
obvykle ve věku 60 dní, na pečení se 
využívají především prsa a stehna. Ze 
skeletů a vnitřností se připravuje polévka. 
Jen pro ilustraci – vykuchaná křepelka 
váží kolem 130 g. Také křepelčímu masu 
jsou připisovány léčivé účinky, například 
při léčbě astmatu, tuberkulózy a dokonce 
při nádorových onemocněních. Doporu-
čuje se i těhotným ženám. 

Japonské křepelky se chovají 
i na maso, platí za delikatesu.

Křepelčí vajíčka jsou považována 
za zdraví prospěšná. Pomáhají proti 
alergiím a problémům s krevním 
oběhem.
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Připravila Klára Chábová, foto archiv Ester Kočičkové

Na kuřecí pařátky 
  bych se pozvat 
         nechala

chutě slavných

Jak se Vám daří? hodně cestujete 
a koncertujete... 
Mám se teď docela dobře. Práce je dost, 

nestěžuju si. Momentálně jezdím po re-
publice nejčastěji s pořadem „Na stojáka“. 
To je vystoupení v žánru stand-up comedy. 

Bývá to pravidelně velká legrace, ale mě 
vždycky víc pobaví koncerty. Ať jsou to 
autorské šansony s Lubošem Nohavicou, 
dechovky s orchestrem Kujooni, nebo jaz-
zové standardy s mou historicky první do-
provodnou kapelou Moody Cat Band. Ani 
při nich diváci zdaleka o humor nepřijdou, 
ale kolikrát je dojmu i k slzám, představte 
si... Hlavně, když zjistí, že zpívám a píšu 
texty už dvacet let, a oni o tom neměli ani 
potuchu. Zkrátka, co se neobjeví v televizi, 
to jako by nebylo vůbec.

ester, jaký je Váš vztah k jídlu?
Kladný. Víc, než kladný! Myslím, že jídlo 
je nezastupitelná rozkoš. A to říkám i jako 
náruživý kuřák a vínomil.

Čisté ruce, čistý stůl a čisté svědomí. To je recept 
na dobrou náladu podle Ester Kočičkové. Tato 
moderátorka, improvizátorka a zpěvačka se často 
stravuje na cestách, ale když se ocitne doma 
v kuchyni, vaření si užívá. Kvůli manželovi se dala 
dokonce na pečení buchet a koláčů. A na otázku, 
na co by pozvala hosty z ciziny, bez váhání odpovídá, 
že na svou oblíbenou svíčkovou se šesti...
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a jak žijí umělci na cestách – tedy 
čím se živí?
Óóó! Tak o stravování na našich benzino-
vých pumpách bych mohla napsat nejed-
no pojednání. Zejména kapitola „Bagety 
a sendviče“ by byla hodně výživná! 
Například jsem vypozorovala, že pumpy 
zásobují asi tři výrobci, ovšem nesou-
těží spolu v ceně, ani ve výběru náplní 
a pečiva, ale jenom v tom, kdo nabídne 
horší chuť nebo kdo dřív začne i tu už 
dost velkou 
hrůzu šidit. 
Taky mě 
fascinují 
benzinky s non-stop teplou kuchyní, kde 
všechno to „teplý“ zrovna před chvílí do-
prodali. Anebo mají polívku, kterou má 
paní pumpařka předvařenou od nějaký 
Marušky od nich z vesnice. Každou porci 
pěkně v igelitovém sáčku, vyndá jí z led-

nice, šup s ní do mikrovlnky a gastro-
nomické orgie můžou začít! Zaplať bůh 
za párek v rohlíku! Přitom stačí přejet 
hranice a poobědvat třeba na první 
německé pumpě, abyste se začala ptát, 
od kdy jsme členy EU a kdo a proč nás 
tam ještě drží.

Vaříte ráda?
Když mám čas, pak vždycky ráda. A pro-
tože nemám děti a manžel není machista, 

tak vařím, 
kdy chci 
a co chci, 
a užívám 

si to. Jako si lidi užívají práci na zahradě 
nebo lyžování.

máte nějakou svou specialitu či 
vybroušený recept, který si Vaše 
rodina či přátelé žádají?

Nic konkrétního. 
Všechno, co uvařím, 
je přece dobré… Spíš 
vím, co si nežáda-
jí – sojové maso, 
pohanku, červenou 
řepu, kuskus, kroupy 
a hlavně dýni! Čas 
od času udělám naopak 
radost sama sobě, něco 
z toho jmenovaného 
si připravím a strašně 
se tím přežeru! i když, 
koláčům a buchtám 
jsem se ne tak dávno 
začala věnovat právě 
na žádost smutných 
očí svého muže.

Chodíte ráda do re-
staurací, nebo spíše 
holdujete domácí 
stravě?
Protože mě baví vařit 

a protože jsem doma málo a lidí mám 
často až nad hlavu, samozřejmě vždyc-
ky radši něco uklohním. Ale když není 
kdy, znám pár hospod, kde jsou hotovky 
standardně dobré. Jenomže někdy taky 
ne. Protože se kuchař špatně vyspal, pře-
dává směnu nebo ji přebírá či mu jenom 
ujela ruka se solí. Vlastně můžu říct, že 
opravdu výborně jsem se najedla vždycky 
jenom v luxusnějších restauracích, jenže 
do těch je z okraje Prahy daleko.

Jste náročná strávnice?
Jsem jenom trochu rejpalka. Prostě 
nevím, proč bych měla od speciálně vy-
učeného, profesionálního kuchaře s dva-
cetiletou praxí a konvektomatem za zády 
přijmout horší steak, než jaký si zvládnu 
udělat sama. O svíčkové nemluvě. A taky 
jsem citlivá na takzvaná umělá dochuco-
vadla. Glutamáty a éčka mi v jídle vadily 

Pseudonym Ester Kočičková získala v tvůrčí skupině 
ČRo Rádio Mama, kde účinkovala jako studentka v zábavném po-
řadu Kamenná školka. Tento improvizační základ pak rozvíjela jako 
moderátorka Rádia Limonádový Joe. Spolu s  Oldřichem Kužílkem 
pravidelně vystupovala na rozhlasové stanici Radiožurnál v pořadu 
Ptá se Ester Kočičková/Olaf Lávka až do konce roku 2007, kdy byl 
zrušen. Do ČRo se občas vrací se svým Rádiem Ořechovka v rámci 
vltavského Kabaretu v éteru. Pro Českou televizi moderovala pořa-
dy Ženský hlas (2002), Dvojhlas (2003), Nejhorší vyhrává a Pavlač 
Ester Kočičkové (2008).
Jako zpěvačka interpretuje šansony s  vlastními texty a  s  hudbou 
skladatele Lubomíra Nohavici, který ji doprovází na klavír. Účinkuje také v pořadu Na stojáka!, se kte-
rým cestuje po celé republice.

ester kočičková 
šatny střídá jako šaty. 
cestuje v rámci svých 
vystoupeních po celé 
republice. I proto 
dobře ví, jak je někdy 
obtížné se na cestách 
dobře najíst.

„Vařím, co chci a užívám si to. Tak jako 
si lidé užívají zahrádkaření...“
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daleko dřív, než z nich Zdeněk Pohlreich 
udělal refrén svých kulinářských balad.

hlídáte si, co jíte, nebo to neřešíte?
Jestli držím diety? Myslím, že z žádné-
ho jídla s láskou připraveného a s chutí 
snězeného moc nepřiberete. A jistě platí 
i to známé „Dobrého pomálu!“. Většinou 
stačí ubrat trochu piva a polévku pový-
šit na samostatný chod. A cvičit. Ale to 
je do jiného časopisu. Ty experimenty 
s dělenou stravou a se stravováním 
podle krevních skupin jsem sice prová-
děla i makrobiotiku bych možná mohla 
vyučovat, ale zatím jsem vždycky skončila 
u zjištění, že takové programy může 
dodržovat někdo, kdo nemá na starosti 
nic jiného. Kdo zkrátka dřepí doma a – 
dodržuje. Nakupuje a jí jenom proto, aby 
dodržoval. Ale je tohle nějaká radost? 
Taková domácí slepice na paprice, pomalu 
dušená, zahuštěná třicetiprocentní 
smetanou, ale knedlík až zejtra, protože 
dneska nemůžu škroby? Už ne.

kdybyste si mohla vybrat, jaká 
zahraniční kuchyně je Vám nejbližší 
a proč?
Lotyšská…? Pardon, žertuju. Do Thajska 
ani do Japonska jsem se ještě nepodí-
vala, ale kupříkladu v indii mi chutnalo 

hodně a za ten 
měsíc jsem tam 
dokonce ztloustla. 
Nevím, kde jedli 
všichni, co mě va-
rovali před rozha-
šeným zažíváním. 
Opravdu nejbližší 
mi ale stejně 
bude středomoř-
ská kuchyně; ty 
objevně kombino-
vané saláty, skvěle 
kořeněné maso 
a ryby, kozí a ovčí 
sýry, hmm! Kon-
krétně na Korsice 
jsem zatím byla 
nejvíc blahem bez 
sebe. Hlavně si 
nepamatuju, že 
bych tam za tří-
týdenní pobyty 
s návštěvou snad 
stovky restaurací 
různých úrovní 
dostala na stůl 
cokoli, co by bylo 
zvadlé, staré, oko-
ralé nebo dokonce 
hnusné.

Co byste naopak 
nikdy neochut-
nala? Co se Vám 
vysloveně příčí?
Hadí žluč, rybu 
fugu, živý hmyz, 
ještě tlukoucí srdce 
čehokoli. Ani steak 
z malého tuleňátka 
bych si nedala. Ale 
na smažené kuřecí 
pařátky bych se 
klidně nechala 
pozvat, protože 
bych chtěla poznat, 
v čem spočívá 
jejich kouzlo.

Jak si ester ko-
čičková udržuje 
zdraví a dobrou 
náladu? existuje 
podle Vás na to 
nějaký recept?
Čisté ruce, čistý 
stůl a čisté svědo-
mí. Prý... 

kdybyste měla pozvat na večeři 
k sobě domů cizince, co byste jim 
připravila?
Nejspíš asi kachnu s červeným zelím 
a bramborovo-houskovým knedlíkem. 
Nebo tu svíčkovou. Se šesti, jak jinak.

Jaká je podle Vás česká kuchyně?
říkají, že je hutná. Ale mně chutná. 
A když ji sem tam promícháte s tou stře-
domořskou…

Co Vás čeká v novém roce? Na co se 
těšíte?
Na nové písně! S Lubošem Nohavicou 
právě připravujeme páté šansonové 
album. Mimochodem, tenhle dosud ne 
zcela objevený valašský hitmaker vaří 
taky rád a velmi dobře. A přibudou jistě 
nové stand-upy, další improvizační 
představení Dámská hnízda se Simonou 
Babčákovou, chystám taky speciální one 
woman show a jedno hudební překvape-
ní pro fajnšmekry. A možná už konečně 
napíšu léta plánovanou knihu receptů 
na zvukomalebné pokrmy. No, jenom 
to nepřesolit! 
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když přijedete do Jeruzaléma, máte pocit, že jste v úplně jiném 
světě. a vlastně to tak je. Jeho starobylá část zvaná Staré město 
má rozlohu zhruba jeden kilometr čtvereční, je obklopena 
hradbami a dopadá tady na vás jeho bohatá náboženská 
historie. Izraelci jsou velmi přátelští, ale i rezervovaní. když vás 
pozvou ke svému stolu, stojí to vážně za to. Nejen díky jejich 
pohostinnosti, ale také pestrostí kuchyně. Je to mix chutí, které si 
do své země přinesli z celého světa.

cestování

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

  
             je světová 
    a košer
Izraelská kuchyně

Do izraele jsme se vydaly na dám-
skou jízdu. Chtěly jsme vidět 
krásný Jeruzalém, architektonicky 

věhlasný Tel Aviv a vykoupat se v Mrtvém 
moři. Netušily jsme ale, že nás tahle 
země tak nadchne, že se sem budeme 
chtít ještě několikrát vrátit. Kromě toho, 

že jsme viděly mnoho přírodních krás 
a úkazů, narazily jsme na několik milých 
a vstřícných obyvatel, kteří nás pozvali 
ke svému stolu. A vždy jsme se během 
konverzace o národních zvycích a pokr-
mech dostali k diskusi, odkud vlastně po-
chází falafel – oblíbené a světově proslulé 

smažené kuličky z cizrnové kaše.
Zatímco izraelci tvrdí, že jde o jejich 
národní pokrm, Palestinci o tom nechtějí 
slyšet. „Víte, ono je to vlastně tak, že ten 
falafel se začal připravovat nejspíš v Li-
banonu. Ale kdo ví,“ řekl nám s úsměvem 
majitel malého jeruzalémského bistra.
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Jeho falafel je vyhlášený, stojí se na něj 
fronty a každý se od majitele snaží 
získat recepturu. „Je jedno koření, které 
jsem tam začal přidávat navíc a byl jsem 
překvapený, jak dobře to chutná. Název 
ale neprozradím,“ doplňuje. Během svého 
pobytu v izraeli jsme snědly snad tuny 
této dobroty a stejně tak 
tomu bylo i s humusem, 
který jsme dávaly úplně 
ke všemu. Doma se mi ho 
nikdy nepovedlo tak dobře 
připravit. izraelci do něj 
dávají cibuli, různé bylinky 
a také česnek. Z misky ho 
vyjídáte teplou plackou 
pokapanou olivovým olejem. 
A nikdy se nepřejíte.

O politice ani slovo
izrael je novodobý státní 
útvar, který vznikl po druhé 
světové válce na části území 
Palestiny.
Nachází se na Blízkém 
východě v oblasti jihozápad-
ní Asie, leží při východním 
pobřeží Středozemního moře. 
Na severu sousedí s Libano-
nem, na severovýchodě se 
Sýrií, na východě s Jordáns-
kem a na jihozápadě s Egyp-
tem. Byl deklarován jako stát 
židů, i když v něm žijí i další národnosti. 
Jeho vyhlášení vedlo k válce s Araby 
a konflikty pokračují do dnešních dnů, 
i když s některými sousedy izrael už své 
vztahy normalizoval na základě míro-
vých smluv. Kromě vnějších konfliktů se 
izrael od roku 1967 potýká i s vnitřními 
problémy, které mu přinesla okupace 
území obývaných Palestinci. Pokud jde 
o náboženství, pak v izraeli žije asi 76 % 
židů a 16 % muslimů. 
O politice ale není vhodné s hostiteli 

hovořit. Když projíž-

díte touto zvláštní zemí, visí ve vzduchu 
napětí. Zvláště pak, když se dostanete 
blízko k hranicím s izraelskými sousedy. 
V Negevské poušti jsme viděly stovky 
tanků, které zde měly cvičení. Postupně 
si na vojáky zvyknete, ale i tak je vám 
úzko. „Víte, 

žijeme tady v tom 
mnoho let a to vám už pak nepřijde. Je ale 
pravda, že naši hosté ze zahraničí si dobře 
nepřipadají a bývají nervózní,“ popsal 
nám jeden z průvodců, kterému je 35 let 
a jeho předci sem přišli po válce.

V krvi zvířete je duše
V izraeli jsou určitá pravidla, která musíte 
jako turista respektovat. Týkají se právě 
příprav jídel a také toho, jaké suroviny 
se smějí používat. Jedná se o tzv. košer 
kuchyni (obřadně čistou) s velmi přís-
nými normami, které dodržují převážně 

ortodoxní židé. Pokud 
přijdete 
do košer 
restaura-
ce, nedáte 
si tady 
určitě 
vepřové, 
oslí nebo 
koňské 
maso. Zvíře, 
které přijde 
na talíř, by 
mělo být 
usmrceno 
nožem 
a řezník 

musí mít speciální povolení k porážce. 
Zvíře je usmrceno podřezáním hrtanu 
a tepny zároveň, aby ihned vykrvácelo. 
Židé věří, že v krvi zvířete je duše, a proto 
se jeho krev nesmí konzumovat. V pří-
padě ryb je 

povoleno jíst jen ty, 
které se množí pomocí jiker a mají šupiny 
a ploutve. V souladu s pravidly košer 
pokrmů platí v židovské kuchyni striktní 
oddělení mléčných a masitých pokrmů. 
Když zavítáte do košer restaurace, při-
pravte se na vyšší ceny, ale pochutnáte si.
V izraeli jsme hodně jedly a pily. Oblíbily 
jsme si místní černou kávu s kardamo-
nem, která je tak silná, že vás opravdu 
postaví na nohy. Židé pijí s oblibou čaj 
s citronem. V jedné z domácností, kam 
jsme byly pozvány, nám nabídli hostitelé 
čaj se sušeným mlékem, které je vyro-
bené na rostlinné bázi. To, aby splnilo 
požadavky právě na „čisté“ jídlo. Při 
vaření se v židovské kuchyni často po-

cestování

  striktně oddělené mléko a maso 
(v kuchyni, ale i při jídle – po ma-
sovém jídle nesmí bezprostředně 
následovat mléčný chod)
  vaření pouze z vybraných druhů 
masa (drůbež, ryby, hovězí)
  nesmí se konzumovat krev
  ovoce a zelenina je košer, ale nesmí 
v ní být hmyz

ZáKLADNí 
PRAViDLA 
košer

Jeruzalém je plný kontrastů, po starém městě 
jezdí moderní tramvaje.

Maces – nekynutý chléb podávaný 
na Velikonoce
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Rozumíme letenkám

Londýn
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 INZERCE

užívá koření, jako jsou máta, 
skořice, sezam, koriandr a také datle, med, 
pomeranče či hrozny.

Šnycel, šewarna, šašlik
V pouličních bistrech jsme narazily třeba 
na šnycel, což je vlastně klasický řízek. 

Místní kucha-
ři ho vkládají do pity a přidají k němu 
hodně zeleniny. Chutnala nám také 
šewarna, což je gyros, ale mnohem lépe 
kořeněný. Výborný byly také šašlik nebo 
šewarma – tenké 
plátky skopového 
a kuřecího napě-
chované na sobě, 
rožněné na tyči nad ohněm. izraelci umějí 
výborně připravit rovněž ryby. Ochut-
návaly jsme třeba marinovaného tuňáka 
palamida s rýží a salátem. Po každém jídle 
jsme si dopřály sladkost, protože i v jejich 
přípravě jsou místní kuchaři skvělí. 

Ke kávě je 
velmi dobrý 
ořechový 
koláč baklawa. 
Často jsme si 
dávaly sladkou 
rýži s mlékem 
mahalebbi, na-
bídli nám také 
karamelový 
pudink malabi 
nebo kando-
vané kousky 
ovoce.
Na cestách 
autem jsme 
rády pojídaly 

ovoce, protože v izraeli seženete téměř 
vše. Granátová jablka jsou velká a sladká, 
stejně tak i pomeranče, melouny, fíky 
a datle. V izraeli se dá velmi dobře cesto-

vat vozem, dostanete 
se téměř všude. 
Můžete si tedy 
nakoupit spousty 

dobrého jídla a zastavovat se na pikniky 
– v poušti, na pláži nebo v horách. A když 
pak sedíte na staré fontáně uprostřed Tel 
Avivu a díváte se na západ slunce, přejete 
si, aby se už nikde neválčilo a lidé mohli 
žít v míru a klidu. 

cestování

Falafel – oblíbené a světově proslulé smažené 
kuličky z cizrnové kaše

Trhy nejen s olivami jsou 
v Jeruzalémě vyhlášené „Podle pravidel košer platí 

        oddělování pokrmů“
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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. 
Rokycanova 794/31 
130 29 Praha 3
nebo na e-mail: 
redakce@svetpotravin.cz
info na tel.: 725 716 566

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

Dárky pro nové předplatitele

Na co se můžete těšit příště?

Zaostřili jsme na trvanlivost potravin

Objevili jsme římský hrách 
neboli cizrnu

Zjistili jsme, která jídla pronikla 
do všech koutů světa

Poradíme vám, jak poznáte, 
že je sýr kvalitní

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 27. února

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!

Coolinářka
autor: 
Svatava Vašková

50 odstínů 
šedi
autor: 
E. L. Jamesová

Cesta 
za láskou
autor: 
Halina Pawlowská

299 Kč 
(maloobchodní cena)

459 Kč 
(maloobchodní cena)

229 Kč 
(maloobchodní cena)

čtenářský servis
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začátky v kuchyni

Moje kamarádka má se svým 
partnerem dvě malé děti. Nejsou 
ale svoji. Dohoda mezi nimi 

je, že jakmile se jí povedou bramborové 
nebo houskové knedlíky, přítel ji požádá 
o ruku. Kdyby tuto podmínku musely 
splnit všechny bezdětné ženy, věřím, že 

by po světě pobíhalo hodně opuštěných 
dívek. Mně naštěstí nikdo doma nehe-
cuje, ale jak to tak bývá, najednou se mi 
z ničeho nic objevila na kuchyňské lince 
obří kachna. Dovezl ji můj otec, a protože 
se mi nevešla do mrazáku, bylo potře-
ba jednat. Rozhodla jsem se tedy, že ji 

Jsou pokrmy, jejichž 
přípravy se nebojím. Uvařit 
špagety není tak složité, 
když je ovšem nerozvaříte, 
a krupicová kaše se dá také 
poměrně lehce „zmáknout“. 
Pak jsou ale recepty, 
do kterých se mi nechce, 
a považuji je za velkou 
výzvu. Pečená kachna 
s domácím bramborovým 
knedlíkem a zelím je jednou 
z nich. Na talíři to vypadá 
krásně, ale než se člověk 
dobere k vysněnému 
výsledku, je za tím hodně 
potu a slz.

s překvapením v hrudníku
Kachna
Připravila Klára Chábová, foto autorka a shutterstock

domácí knedlíky 
jsou vyšší dívčí. 
Vsadila jsem proto 
na ty z prášku.
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druhý den připravím s červeným zelím 
a bramborovými knedlíky. Našla jsem 
si v receptech, že je lepší kachnu péct 
několik hodin na méně stupňů. Je prý 
pak vláčnější a křupavější. Máme doma 
starou remosku, která je mým velkým 
přítelem, na rozdíl od nevypočitatelné 
trouby. Remoska je jistota. Kachnu jsem 
omyla, položila do remosky a obložila 
jablky a hruškami. Jedla jsem v jedné 
vietnamské restauraci kachnu na jablkách 
a byla výborná, hlavně pak ta šťáva. Nic 
víc jsem s ní neprováděla.
Koupila jsem červené zelí, sázela jsem 
na to, že mi tatínek poradí, jak ho 
připravit. Je na ně expert. Ale protože 
jsem nesehnala knedlíky, houskové, ani 
bramborové, začala jsem tušit, že mě 
jejich výroba nemine. Brambor máme 
doma hodně, tak to snad nějak dopadne, 
říkala jsem si.

Kachna byla trochu černější
Zatímco se kachna už tři hodiny pekla 
v remosce, otec dohlížel na úpravu zelí. 
Oloupali jsme pět cibulí, nadrobno jsem 
je nasekala a osmažila na oleji. Na ně jsem 
pak vyklopila dva balíky zelí. Pánev byla 
trochu menší, neodhadla jsem množství, 
tak se mi něco zelí vysypalo na horkou 
plotnu a trochu se mi tam přichytilo. 
Musela jsem plotýnku vypnout, spáleni-
nu ostrouhat a pokračovat v dušení. Zelí 
se pod pokličkou dusilo asi třicet minut. 
Na můj vkus dlouho, ale táta nepolevil 
a střežil můj postup jako ostříž. Kachna 
se mi zdála trochu černější, a tak jsem 
ji polila šťávou, kterou pustila spolu 
s jablky. Remosku jsem ale nakonec 
na chvíli vypnula, abych se mohla v klidu 
pustit do výroby knedlíků.

První pokus
Rozhodla jsem se, že se pokusím o bram-
borové. Našla jsem si recept, který mi 
přišel celkem jednoduchý. Do hrnce jsem 
dala vařit asi kilo brambor se slupkou. 
Neměla jsem ale při ruce polohrubou 
mouku, kterou autor receptu vyžado-
val, proto jsem se uchýlila k pokusu 
s moukou špaldovou. Dávám ji téměř 
do všeho a nikdy nezklamala. Můj otec 
na tento krok koukal poněkud skepticky, 
nabízel se, že tu správnou mouku do-
běhne koupit do večerky, ale já ho raději 
požádala o dozor nad zelím.
Když byly brambory hotové, oloupala 
jsem je a nakrájela na jemné kousky. 
Nemám totiž doma k dispozici malé sítko 
s drátky, přes které se dají pěkně propa-
sírovat. Když jsem byla hotova, nasypala 
jsem do brambor mouku, sůl a vyklepla 
obě vajíčka. Rukama jsem pak hmotu 

hnětla a snažila 
se prsty roz-
mělnit i kousky 
brambor. Moc to 
nešlo. Vytáhla 
jsem tedy ze 
skříňky tyčový 
mixér, ale nebylo 
to úplně to 
pravé. Brambory 
a mouka lítaly 
po celé kuchyni 
a výsledek nebyl 
moc dobrý. Kon-
zultovala jsem 
velikost brambor 
s otcem, ale 
těsto jinak drželo 
pohromadě, tak 
jsem se tím už 
dál nezabývala. Tlačil mě čas. Když jsem 
uválela z těsta tři větší šišky, naházela 
jsem je do vařící vody. Tedy spíše jen dvě 
šišky, protože nemám tak velké hrnce. 
Třetí si musela počkat.
Kůrka na kachně byla, ale přišla mi 
trochu tmavší, 
než ji vídám 
v kuchařkách. 
Možná jsem 
ji málo polévala šťávou a byla v remosce 
déle, než bylo potřeba. Knedlíky se vařily 
asi dvacet minut. Zelí bylo hotové. 
Ulevilo se mi, když jsem po několika 
hodinách vypnula všechny kuchyňské 
přístroje, zametla brambory a mouku ze 
země, seškrábala spálené zelí z trouby 
a začala jsem připravovat hostinu. Za-
pomněla jsem koupit pivo, tak jsme si 
otevřeli červené víno.

Jedno velké překvapení
A začala jsem porcovat kachnu. Otec stál 
nade mnou a čekal, jak to dopadne. Držel 
mi talíř, abychom mohli začít nandavat. 
Jaké bylo pro mne překvapení, když jsem 
zahlédla v břiše našeho zlatého hřebu 
igelit. Byl mastný a sem tam pokroucený, 
ale jinak přes něj bylo celkem dobře vidět. 
Sáhla jsem tedy dovnitř a vytáhla celý ba-
líček, ve kterém byl krk a žaludky a ještě 
nějaký orgán, který jsem nerozpoznala. 
Otec se začal smát a omluvil se, že mi 
o tomto obsahu zapomněl říct. Respek-
tive si myslel, že kachnu budu vymývat 
a přijdu na to. To se nestalo. Kachnu 
jsme tedy naporcovali a další budoucnost 
orgánů jsem se rozhodla řešit až později.
Knedlíky se celkem povedly, ale neměla 
jsem tolik spěchat na jejich krájení. Pro-
tože jsem už chtěla mít vše hotové, začala 
jsem je rozkrajovat ještě horké a trochu 
se mi lepily na nůž. Otec mi poradil, 

abych je dala vychladnout na parapet. 
Pomohlo to.
Vnitřek knedlíků působil zajímavě. Je-li 
člověk zvyklý u kupovaných knedlíků 
spíše na hladké plochy, v tomto případě 
tomu tak nebylo. Kusy brambor byly 

celkem výraz-
né, ale naštěstí 
dosti uvaře-
né, takže při 

kousání ani tak nevadily. Nikdo si na ně 
nestěžoval, jen se trochu nad trčícími 
brambory pozastavil můj partner.
Zelí bylo výborné a chutnala mi šťáva 
z kachny, která měla jablečný nádech, 
což ale jídlu nevadilo. Všichni jsme se 
najedli, příhodu s igelitem už dál neroz-
mazávali a já si v duchu říkala, že by bylo 
fajn, kdyby byli výrobci trochu solidární. 
Na přebaly drůbeže by mohli třeba udělat 
červený vykřičník s poznámkou, že uvnitř 
jsou i další předměty. Kdyby to totiž 
měla být první večeře, kterou pro svého 
partnera dělám, nevím, zda by přišel ještě 
na druhou. říká se, že láska prochází ža-
ludkem, ale u igelitu si nejsem tak jistá. 

začátky v kuchyni

  když je hodně zelí, je lepší ho při-
pravovat v hrnci, pánev není vždy 
ideální
  brambory je potřeba více rozemlít, 
aby nebyly velké kusy v knedlících
  je nutné zkontrolovat, zda v kachně 
není ještě cizí těleso, třeba igelitový 
sáček s drůbky
  knedlíky je dobré nechat před krá-
jením vystydnout, jinak jsou z nich 
podivné válečky
  ke kachně servírovat vychlazené 
pivo, teplé červené nebylo to pravé

Na Co Si DáT 
pozor

„Zavakuovaný krk a žaludek 
    jsem uvnitř kachny nečekala“



www.svetpotravin.cz50

Jako malá jsem nebyla moc velký jedlík, 
ale vždycky mě bavilo pozorovat lidi 
při vaření. Ještě jako předškoláček jsem 
koukala mámě nebo našemu dědovi pod 
ruce a nasávala základy, kam se dává 
cibule a jak se vůbec krájí…
Později mne zaujaly pořady o vaření, 
tuším, že to snad byla i Prima vařečka, 
kterou jsem jako první začala sledovat, 
a zahájila jsem tak svoje první poku-
sy. Bohudík pro mámu, která si v práci 
vyslechla slova chvály o tom, jak jsem 
šikovná, když jsem jí přinesla první 
nedosmažené lívanečky až do kanceláře. 
Bohužel pro tátu, kterému jsem dělávala 
ráno míchaná vajíčka na syrové cibuli 
okorunované asi pěti hektolitry oleje. Ale 
vždycky to snědl, i přestože měl už v té 
době žaludeční vředy. Nadšení pro jídlo 
mi zůstalo. Jestli na světě existuje věc, 
za kterou mi opravdu není líto vyhodit 
peníze, je to lákavý voňavý talíř a klidně 
i v restauraci, kam by ostatní nevešli, už 
jen proto, že i pozdrav stojí dost na to, aby 
je odradil. A kdybyste přede mě postavili 
dva poukazy – jeden na nový mobil a dru-
hý třeba do Alcronu, sáhla bych po tom 
druhém s naprostou samozřejmostí.
Nebojím se nic ochutnat a to, co zní 
komplikovaně a nesourodě, na mě 
funguje jako magnet. Když mi pak někde 

něco chutná, snažím se rozpoznat kaž-
dou ingredienci, doma to zkouším vařit 
také, zvu si návštěvy a přátele a ráda 
je pak hostím. Kdo mě zná, ví, že skvělý 
dárek je pro mě kuchařka. Ale také ví, že 
podle ní nikdy nic neuvařím, ale strašně 
se mi líbí pozorovat ty barevné stránky 
plné skvělých surovin a třeba se jen 
inspirovat, co s čím kuchař zkombinoval. 
Někdy vstanu brzo a udělám poctivou 
kachnu se zelím a domácím knedlíkem 
a jindy mám zase chuť na něco neotře-
lého a připravím svou nejoblíbenější po-
lévku s kokosovým mlékem, krevetami, 
citronovou trávu a koriandrem, známou 
jako Tom Kha Kai (Tom Kha Gai). Prostě 
vařit umím… jsem si myslela.
Myslela jsem si to přesně do té doby, 
než jsem se poznala se svým mužem. 
Stejným nadšencem pro jídlo. Ale 
extrémistou. Jestli jsou moje chuťové 
pohárky dobře vyvinuté, on je má snad 
padesátkrát přecitlivělejší. Chodíme asi 
jen do pěti restaurací, většinou těch vy-
hlášených nebo těch, kde ještě nepoučo-
val obsluhu, popřípadě přímo kuchaře 
a nepokládal mu záludné otázky, jestli 
tam ten česnek náhodou nehodil hned 
s cibulí, protože jinak si nedokáže vy-
světlit, proč je to jemně nahořklé. Když 
jsem mu před deseti lety uvařila první 

jídlo a podotýkám, že jsme se v té době 
oťukávali, takže by se opatrnost slušela, 
řekl mi, že je to horší než na vojně (to, že 
má modrou, jsem se dozvěděla až spous-
tu měsíců poté). Kdyby uměl jen trochu 
psát a měl smysl pro kompozici vět, pod-
le mě už dávno na lince stojí manuál, jak 
se co dělá – krok po kroku, jako v těch 
mých oblíbených kuchařkách, ale bez 
obrázků, kvůli kterým je mám ráda.
Nevím, jestli by ta kniha nebyla lepší. 
Ta jde totiž alespoň zavřít. Jeho ústa ale 
moc ne. Kdykoli se mihnu v kuchyni, 
vím, že „Big Brother“ mě vidí. Kdykoli se 
tam zdržuji déle, přijde se podívat, jestli 
tam zase náhodou nedělám něco proti 
přísným pravidlům. Jako dopravní pilot 
neustále srovnává jakoukoli moji odchyl-
ku s přípravou na start. A když něco oso-
lím o krok později, tak jen vyhrkne: „No, 
a to už bychom se dávno zřítili“. Jídlo mi 
pochválí zásadně pouze v případě, když 
cítí větší porci zadostiučinění, protože 
pak vlastně oklikou chválí sebe, anebo, 
když zapomene na svou roli kritika, ale 
to pak většinou vždycky dodá: „Ale asi 
jsem měl hlad.“
Takže někdy si říkám, jestli to ty naše 
babičky v době, když žena automaticky 
vařila dobře a muži se u sporáku nemo-
tali, neměly jednodušší. 

Vařit umím. 
Jsem si myslela.

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

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

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

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

Vocílka = maso ze špičkových českých a moravských chovů

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

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

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

Přehled chovatelů:

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

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

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

Přehled chovatelů:

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

Přehled chovatelů:

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

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

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

Produkty Vocílka zaručují 
maso vysoké kvality opracování, 

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

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

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