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V kuchyni Báry Basikové 
vládne hlavně manžel

Ročně sníme  
miliony exotických plodů

Jídlo prodává

Jsou zlevněné 
a prošlé potraviny
nebezpečné?
Test plísňových sýrů:
 Král musí z trůnu
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
právě otevíráte číslo, které je hodně 
barevné. A nyní nemyslím co do gra-
fické podoby, ale svým obsahem. 
Důkazem jsou témata, na která máme 
naučeno nahlížet až moc černě. 
Přitom zbytečně. Jestli znáte koncept 
Levné potraviny, pravděpodobně již 
víte, že patří mezi nejkritizovanější. Jak 
může někdo prodávat prošlé produkty? 
Zjistili jsme ale, že prodej není v rozporu 
s legislativou. Více se o tom rozepisujeme 
na stranách 8 a 9. Na následujících stránkách vás 
přesvědčíme, že ani půsty nejsou jednobarevné. Pro 
tělo má sice dlouhodobé hladovění negativní význam, ale třídenní očistný rituál 
mu naopak prospívá. Po přečtení zjistíte, proč striktně negativní názory na jakékoli 
půsty nejsou ani trochu objektivní.
Celé dubnové „zaostřeno“ jsme věnovali barvám. Hlavně jejich psychologickému 
dopadu. Víte třeba, že přes 90 % lidí sahá po produktu právě díky jeho sympatic-
kému odstínu? Nebo, že z naší všeobecné touhy po zdraví končí v košíkách zelené 
produkty, které zdraví zas tolik nepodporují? Zelená je nejen barva rovnováhy 
a harmonie, ale evidentně také byznysu. Symbolizuje totiž velmi spolehlivý prodej-
ní nástroj, jak přimět zákazníka ke koupi předraženého produktu, který není o nic 
prospěšnější než ten žlutý hned vedle v regále.
Snad jediná skupina zákazníků, která zelené nepodléhá, jsou děti. Vzala jsem 
do obchodu svého téměř pětiletého syna a zadala mu, aby nakoupil zdravé věci 
pro celou naši rodinu na týden. Podotýkám, že erudování o vitaminech a zdravé 
stravě jej v podobě vhodné jeho věku neminulo. Ani to ale nezabránilo synkovi 
dělat doslova nálety na vše, co bylo červené. Jak jsem později zjistila, červená se 
používá na laskominy nejčastěji. A záměrně! Vyvolává totiž chuť k jídlu a je i nosi-
telkou letmé dávky agrese, což vede opět ke koupi. 
A s naší psychikou si koneckonců pohrávají i v restauraci. Je totiž dokázáno, že barev-
ně pestré jídlo vyprodá meníčko v létě, zatímco méně barevné ovládne podzim a zimu. 
Majitelé restaurací tak mají v rukávu další eso, jak úspěšně ovládnout naši peněženku. 
Takže, přátelé, přestaňte se na věci dívat černobíle a začněte vidět barevně. 

Hezké prožití dubna vám přeje
Jana Tobrmanová Čiháková, zástupce šéfredaktora
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Soutěžte o předplatné na 12 měsíců
Jako poděkování za vaši přízeň jsme pro vás připravili soutěž o předplatné Světa potravin 
na období 12 měsíců (červen 2017 až květen 2018). 

Chcete vyhrát? Stačí, když nám na email redakce@svetpotravin.cz 
zašlete správnou odpověď na naši otázku: 

Kolik gramů soli doporučuje WHO 
přijmout denně dospělému člověku? 

a)  méně než 1 gram

b) méně než 5 gramů

c) více než 10 gramů

Do předmětu nezapomeňte uvést „soutěž o předplatné“. 
Do emailu prosím pište vždy celé jméno a adresu. Uzávěrka odpovědí 16. 4. 2017.

Výherci z minulého čísla: Viera Lišková, Havířov; Barbora Schücková, Jirkov; Ivana Strnadová, Děčín

editorial

Spojila jsem 
příjemné s uži-
tečným a milou 
návštěvu, která 
přišla na víno, 
jsem zapojila 
do senzorické-
ho hodnocení 
zrajících sýrů 
s ušlechtilou 

plísní. Výsledky si přečtete 
na straně 22.

PODPOROVÁNO POTRAVINÁŘSKOU 
KOMOROU ČESKÉ REPUBLIKY

06/16  Červen 201629 Kč

Pusťte si 
 bylinky k tělu
Syrová strava:  
 nebezpečná móda nebo 
 zdravá alternativa?

Jídlo v restauraci:  
Nebojte se ho reklamovat

Lucie Křížková:  
O jídle i nostalgii školních let
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Posvítili jsme si 
na kebaby
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Při půstu nemusíte 
hladovět

 
Exotické ovoce 
je u Čechů oblíbené.

 
Zachraňte, co jste 
při vaření pokazili

 
Na Maltu 
za gastro zážitky
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Na slovo s Jindřichem Fialkou

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Co znamená, když se řekne vyřazené potraviny?

Zaujalo vás 
            na Facebooku a webu

K čemu slouží potravinová pyramida?

Pobavím se i poučím
dle novely zákona o potravinách je možné 
darovat určitým organizacím vyřazené po-
traviny. co však tento termín přesně zna-
mená? a pro koho je toto zboží určené? 
Zeptali jsme se Jindřicha Fialky, ředitele 
odboru potravinářského z ministerstva 
zemědělství.

Na začátek je nutné říct, že zásadní podmín-
kou této novely zákona o potravinách je, aby 
darované potraviny byly bezpečné a zdravotně 
nezávadné. Tímto zbožím tak mohou být například 
potraviny s deformovanými obaly, potraviny nesplňující 
požadavky na označování vymezené právními předpisy nebo ty, 
které nesplňují například minimální velikost písma na obalu. Obec-
ně se tedy jedná o potraviny, u kterých byl zjištěn nějaký nesoulad 
s potravinovým právem. V současné době je možné díky novele 
zákona potraviny s těmito nedostatky (za stanovených podmínek) 
dále předávat charitativním nebo humanitárním organizacím. 
Tímto speciálním režimem, který je zaměřen na darování potravi-
ny s některými nedostatky, však není nikterak dotčena možnost 
darovat charitativním organizacím také potraviny, které žádné 
nedostatky nemají, a jsou tudíž naprosto v pořádku. 
V současné době mají nově obchodníci, kteří chtějí vyřazené, avšak 
bezpečné potraviny darovat na charitativní účely, k dispozici seznam 
oprávněných příjemců těchto potravin. Na seznamu je nyní 56 ne-
ziskových organizací z celé republiky, další se mohou přihlásit.

Dobrý den,
ráda si čtu články o zdravé stravě a potravinách, sleduji trendy 
v této oblasti a sem tam něco i vyzkouším. Nedávno jsem se do-
zvěděla, že existuje jakási potravinová pyramida a chtěla bych vás 
poprosit o vysvětlení tohoto pojmu. Údajně se jedná o systém, jak 
se správně stravovat, abychom nic nevynechali.
    Jitka Němcová, Kladno
Česká potravinová pyramida slouží k dodržování odborných výživo-
vých doporučení. Je sestavena odborníky výhradně pro českou po-
pulaci, tedy dá se říct, že je nám Čechům šitá na míru. Jednoduchým 
způsobem a komplexně dává základní doporučení, co by se v jídel-

níčku mělo pravidelně objevit. V graficky 
zpracované potravinové pyramidě tak na-
jdete doporučení výběru potravin v rámci 
jednotlivých potravinových skupin i to, 
jak často dané potraviny konzumovat 
a v jakém množství. V základně pyrami-
dy najdete potraviny, které by se měly 

konzumovat nejčastěji, postupováním směrem nahoru se nabídka 
zužuje podle toho, v jaké míře bychom měli danou skupinu zařazovat 
do jídelníčku. Na špičce jsou znázorněny potraviny, bez kterých se 
můžeme obejít a jíst bychom je tedy vzhledem k jejich nutričním 
hodnotám měli spíše výjimečně.

Jsem vaší pravidelnou čtenářkou. Z posled-
ních vydání mne velmi pobavil rozhovor 

s Ester Kočičkovou, jejíž humor mám velmi 
ráda. Byla jsem také potěšena testem, kde jste 
zkoumali šunku. Mám ji velmi ráda a nechám 
si poradit, který výrobek si kupovat. Překvapi-
lo mne, že to, co jsem si myslela, že je kvalitní 
potravina, nakonec vyšlo spíše hůře a to, co 
jsem považovala za horší jakost, vyšlo na vý-
bornou. Novinkou pro mě je i to, o čem píšete 
v článku s názvem Čerstvé rovná se kvalitní 
o nebaleném pultově prodávaném mase.

Helena Moravcová, Praha

Šunkové salámy 
klamou obsahem 
masa

Potraviny, které 
dovedou zatočit 
s únavou

Čaj z Polska 
obsahoval 
halucinogenní látky
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Malým prodejnám  
fandí i ministr
Udržet život v prodejnách, které se nacházejí v malých 
obcích, si dalo za cíl Ministerstvo zemědělství ČR. Napomoci 
k tomu mají certifikáty Tradiční český obchod, které 
byly uděleny zatím sedmi prodejnám v rámci kongresu 
pro tradiční trh s názvem Samoška. Předala je Asociace 

českého tradičního obchodu a tyto certifikáty by měly 
přispět převážně ke zvýšení prestiže a konkurenceschopnosti 

tradičních českých prodejen, které zajišťují hlavně obslužnost 
venkova. Mezi zmíněnými prodejnami jsou dvě ze sítě obchodů 

BRNĚNKA, dvě ze sítě ENAPO, dvě ze sítě PRAMEN CZ a jedna 
JEDNOTA ze skupiny COOP. „Pokud chceme udržet v malých obcích 

život, musíme v nich udržet malé podnikání,“ řekl při této příležitosti 
Marian Jurečka, ministr zemědělství.

Bezedné nápoje 
už nevedou
Ve Francii platí od počátku roku 2017 zákaz 
podávání takzvaných bezedných nápojů, které 
nabízí většina fast foodů. Důvodem toho, že si 
Francouzi sladké nápoje v neomezeném množství 
již nekoupí, je boj vlády proti obezitě. Ta se dle 
serveru BBC ve Francii pohybuje v evropském 
průměru. Francouzská vláda tímto opatřením 
reaguje na doporučení Světové zdravotnické 
organizace, která mimo jiné vyzvala země, aby 
na slazené nápoje uvalily zvláštní daň. Zákaz 
konzumace neomezeného množství sladkých 
nápojů z fast foodů 
za jednotnou cenu 
ve Francii platí i pro 
nápoje s umělými 
sladidly.

neuniklo nám
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Dobrá sezóna na jaře
V první knize Dobrá sezóna v kuchyni 
se blogerky Michaela Reidlová a Denisa 
Sýkorová zaměřily na květinovou 
dekoraci do kuchyně, jedlé dárky 
a dekorování svátečních tabulí. Ve své 
druhé knize Dobrá sezóna na jaře se 
věnují radostem pojícím se s tímto ročním 
obdobím. Tato novinka začíná kapitolou 
věnovanou Velikonocům a najdete tu 
nejen výborné recepty na velikonoční 
dobroty, ale také dekorace a květinové 
výrobky na výzdobu sváteční tabule. 

Další kapitola je pak věnována období, kdy všechno kvete a příroda nám 
začíná nabízet první bylinky a ovoce. Dočtete se tady třeba, jak vázat květiny, 
zpracovat první dary lesa nebo si namalovat květináče na první malé sazeničky. 
Ve třetí kapitole se autorky soustředí na období před létem, kdy začíná čas 
prvního grilování, zavařování a výroby letních floristických dekorací. Bonusem je 
malý herbář mapující nejčastěji používané bylinky. Knihu vydalo Nakladatelství 
CPress a k dostání je již od 240 Kč.

Tesco vyzdvihne nehezké, 
ale kvalitní ovoce
Obchodní řetězec se zapojil do kampaně proti plýtvání potravinami s názvem 

Perfectly Imperfect. V padesáti obchodech Tesco ve střední 
Evropě a ve dvanácti obchodech v České republice budou nyní 
v nabídce jablka, mrkve, řepa a brambory, které nejsou vzhledově 
zcela dokonalé. To znamená, že tyto potraviny sice svým tvarem 
nebo velikostí  neodpovídají požadovaným specifikacím,  ale co 

do kvality jsou zcela srovnatelné.  Dobrou zprávou především pro zákazníky je 
to, že produkty s logem Perfectly Imperfect jsou nabízeny se slevou kolem 20 %.

Přesně tolik 

dní bude 

trvat Táborský festival vína 2017, 

který je největší přehlídkou českých 

a moravských vín na jihu Čech. Taková 

akce se samozřejmě neobejde bez 

špičky moravských a českých vinařů, 

degustátorů i sommelierů, se kterými 

se návštěvníci mohou setkat, 

diskutovat a ochutnávat kvalitní 

vzorky. Přehlídka se koná 

v historickém městě Tábor 

do 28. dubna 2017.

52Číslo 
   měsíce
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Vyznáte se v termínech?
  Semivegetariáni 
Tato skupina si také říká parciální vegetariáni. 
Ti konzumují rostlinnou stravu s určitými druhy masa, 
kam patří ryby a hrabavá drůbež. V jejich jídelníčku 
se objevují i mléčné výrobky.

  Lakto-ovo vegetariáni 
Tato skupina alternativních strávníků, jejíž název 
vznikl z latiny (lacto znamená mléko a ovo jsou vejce), 
nejí maso. Nevylučuje ale z jídelníčku mléko, jogurty, 
sýry a vejce.

  Frutariáni 
Živí se pouze rostlinnými produkty a přitom dávají 
pozor i na to, aby nepoškozovali rostliny. V jejich 
jídelníčku je ovoce, ořechy a semena. Nejedí zeleninu 
ani živočišné produkty.

  Vegani 
Nekonzumují žádné živočišné produkty (maso, mléko, sýry, 
vejce, med). Živí se pouze rostlinnou stravou.

Vesnické obchody 
    pomalu upadají
Provozovatelé menších prodejen v malých obcích mají dlouhodobě 
problémy s nedostatkem pracovníků a také jsou ztrátové. Zavedením 
elektronické evidence tržeb se jejich situace ještě ztížila. „Se zavedením EET 

starší prodavačky chtěly zprvu odejít, nechtějí se učit pracovat 
s novou technologií,“ říká Josef Štícha, majitel sítě prodejen 
Eso Market. Kvůli nutnosti pořízení nových pokladen zamýšlel 
provoz svých prodejen ukončit. „Nakonec jsem se domluvil se 

starosty, kteří o obchody ve svých obcích stojí. Díky jejich podpoře jsem 
potřebné pokladny nakoupil,“ upřesňuje Štícha. Problémy těchto obchodů 
by mohly vyřešit dotace od státu a také rozšíření nabídky prodejen. Měly by 
nabízet nejen potraviny, ale například i poštovní služby.

neuniklo nám   

Potraviny z Polska 
kupujeme 
            méně
Polským potravinám nevěříme a v obchodech se jim 
spíše vyhýbáme. Podle Českého statistického úřadu byl 
rok 2016 prvním rokem za posledních osmnáct let, kdy 
se dovoz polského jídla meziročně propadl. V kategorii 
potraviny a živá zvířata o dvě miliardy korun. Za tím stojí 
nejen nechuť kupovat to, k čemu jsme ztratili důvěru, 
ale i rostoucí příjmy, kdy si můžeme dovolit kupovat 
kvalitnější potraviny. Největší propady se týkaly kávy, 
cukru, kakaa a také tuků. Samuel Johnson

             Chtěl bych se smát 

       s moudrými a jíst 
                     s bohatými.

4x o alternativním 
                    stravování
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potravinová policie

V první řadě je třeba si říci, na jaké 
potraviny se možnost jejich 
prodeje po uplynutí doby použi-

telnosti vztahuje. Pomůcka je poměrně 
snadná – je třeba jen rozlišit pojmy 
„datum minimální trvanlivosti“ a „datum 
použitelnosti“.

Odpovědnost je na prodejci
Datum minimální trvanlivosti (DMT) 
označuje dobu, po kterou si výrobek 
zachovává při dodržení skladovacích 
podmínek své specifické vlastnosti 
a splňuje požadavek na zdravotní nezá-

vadnost. Údaj se uvádí slovy „Minimální 
trvanlivost do…“, případně „Minimální 
trvanlivost do konce…“. Za nimi se uvede 
buď konkrétní datum, nebo místo, kde je 
datum na obalu uvedeno. DMT se uvádí 
ve tvaru den, měsíc, rok. Pokud je DMT 
kratší než tři měsíce, ale nepřesahuje 18 
měsíců, postačí uvedení měsíce a roku, 
a pokud je DMT delší než 18 měsíců, stačí 
uvedení roku.
Datum minimální trvanlivosti najdeme 
na potravinách, které rychle nepodléhají 
zkáze, tedy typicky těstovinách, konze-
rvách, cukrovinkách. Potraviny s prošlým 

DMT lze nadále prodávat, pokud jsou 
zdravotně nezávadné, umístěny odděleně 
od ostatních potravin a řádně označeny 
(„sleva“ či „akce“ se za dostatečné označení 
nepovažují). Po ukončení data minimální 
trvanlivosti výrobce nezaručuje chuťové 
a výživové kvality výrobku, odpovědnost 
za zdravotní nezávadnost přebírá prodejce.

Prošlé nejsou bezpečné
Datum použitelnosti (DP) naproti tomu 
najdeme na potravinách, které se rychleji 
kazí – například na mléčných a masných 
výrobcích, lahůdkách. Datum se uvozuje 
slovy „Spotřebujte do…“, následuje den, 
měsíc a rok. U těchto potravin také musí 
výrobce vždy uvést skladovací podmínky. 
Výrobky označené datem použitelnosti 
nejsou po jeho uplynutí podle zákona po-
važovány za bezpečné a není tedy možné 
je v tržní síti prodávat.
Do které kategorie příslušná komodita 
spadá, určuje vyhláška k zákonu o potra-
vinách. Existují potraviny, které nemusejí 
být označeny datem minimální trvan-
livosti ani datem použitelnosti. Jedná 
se o čerstvé ovoce a zeleninu, houby, 
konzumní brambory, lihoviny a ostatní al-

když obchody s levnými potravinami na českém trhu 
začínaly, vzedmula se vlna kritiky a všude se to hemžilo 
názory, že prodávat prošlé potraviny je protizákonné. 
a jaká je pravda? Může to tak skutečně být, ale…! 
Tato problematika je trochu složitější a při dodržení 
všech náležitostí může obchodník i prošlé potraviny 
bez obav prodávat. a zákazníci nejen ušetřit, ale také si 
na nich pochutnat.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

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

Koncept levné potraviny:

Hazard 
  se zdravím?
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koholické nápoje s obsahem alkoholu nej-
méně 10 % objemových, víno, pekařské 
výrobky, které se spotřebují do 24 hodin 
po výrobě, sůl, cukr, žvýkačky, ocet.

Bezpečné, ne nutně chutné
V obchodech s levnými potravinami 
najdeme zboží těsně před uplynutím data 
použitelnosti, produkty po uplynutí data 
minimální trvanlivosti, ale také výrobky, 
kterým ještě několik měsíců do konce 
data minimální trvanlivosti zbývá. Legisla-
tiva nijak neupravuje, jak dlouhou dobu 
po skončení data minimální trvanlivosti je 
možné potra-
viny prodávat. 
V obchodech 
tak narazíte 
na produkty prošlé i několik let. Je tak 
důležité rozlišovat, u kterých výrobků 
nám tento fakt nebude vadit – typicky 
jde například o konzervy či cukrovin-
ky. V každém případě musejí být tyto 
výrobky bezpečné a zdravotně nezávadné, 
pozor však na to, že u prošlého zboží již 
nemůžeme nárokovat jakostní parametry. 
Nedobrou čokoládu nebo navlhlé chipsy 
můžeme přičíst na vrub jen sami sobě. 
Třeba u dětské výživy je však nákup 
prošlého zboží pro řadu rodičů minimálně 
problematický.

Lepší pověst láká zákazníky
Na kvalitu potravin a jejich zdravotní 
nezávadnost mají podstatný vliv také 
skladovací podmínky. Pokud tedy máte 
podezření, že prodejna nesplňuje hygie-
nické standardy či se zbožím nezachází 
v souladu s doporučeními uvedenými 
na obale, zboží zde raději nekupujte. 
Případně můžete zaslat podnět k šetření 
na Státní zemědělskou a potravinářskou 
inspekci, která má úroveň prodeje ve své 
gesci. Ta přesný počet těchto prode-
jen v ČR nijak neeviduje, pro kontrolní 
orgány jde o prodejny jako kterékoli jiné, 

a kladou na ně 
tedy stejné 
legislativní 
nároky. 

V první fázi byly tyto obchody pro spous-
tu lidí postrachem a častým terčem kri-
tiky, chodila na ně častá udání na Státní 
zemědělskou a potravinářskou inspekci 
či Českou obchodní inspekci. Dnes už 
do nich zdaleka nechodí jen sociálně nej-
slabší vrstvy, prodejny si postupem času 
vydobyly lepší pověst a nakupuje v nich 
mnohem širší spektrum zákazníků. Slevy 
zde dosahují i 90 %, a to je velké lákadlo 
i pro majetnější spotřebitele. Nakupují 
zde i majitelé restaurací, pro které jsou 
pravidla obdobná – po době použitelnosti 

nesmějí být po-
traviny použity,  
ty s prošlou 
dobou trvan-
livosti se ale 
k přípravě 
pokrmů pou-
žívat mohou. 
V případě, že by 
hospodští svým 
konáním způso-
bili hostům 
zdravotní pro-
blémy, nesou 
za to plnou 
odpovědnost. 
Kromě toho, 
že zde naku-
píte výhodně, 
přičiníte se 
o zužitkování 
tun potravin, 
které by jinak 
skončily v ka-
fileriích, ačkoli 
jsou zdravotně 
zcela nezá-
vadné. A ruku 
na srdce – kdo 
z nás má přesný 
přehled o tom, 
kdy končí mi-

nimální trvanlivost těstovinám, konzervě 
oliv, čaji nebo pracímu prášku, které 
má doma?

My jsme si pochutnali
Také my jsme navštívili jednu z těchto 
prodejen, abychom si nákup na vlastní 
kůži vyzkoušeli. První dojem: v rozlehlé 
prodejně, která se rozkládá na celém 
patře jednoho pražského nákupního 
domu, se nachází velké množství lidí. Pro-
dejna působí příjemným, čistým dojmem, 
část zboží se nachází v klasických 
regálech, část ho najdeme na paletách. 
V nákupní tašce jsme si odnesli zboží 
prošlé i to, kterému do data minimální 
trvanlivosti scházel ještě téměř celý rok 
– pasírovaná rajčata, koření, cuketové 
pesto. Vše za ceny 5 až 10 Kč za kus. Vý-
sledek příjemně překvapil – nejen že nám 
rozhodně nebylo nevolno, ale vyloženě 
jsme si pochutnali. Rajčata byla skvělým 
základem boloňské omáčky, kuře bylo 
kořením výborně dochuceno a cuketové-
mu pestu nebylo naprosto co vytknout. 
Takže za nás: nákupy v těchto obchodech 
rozhodně ano, i když samozřejmě ne-
můžeme vyloučit, že i zde se můžete při 
nákupu spálit. Ale to přeci i v obchodech 
běžných, že… 

potravinová policie

A odkud zdejší potraviny pocházejí? 
Dostává se sem nadbytečné zboží 
od jiných obchodníků nebo přímo 
dodavatelů, z krachujících prodejen 
či v situacích, kdy původní odběratel 
na poslední chvíli změní názor. Setkáte 
se tu se zbožím s mírně poškozeným 
obalem, které by v běžném obchodě 
nemělo šanci, ale samotná potravina 
je zcela v pořádku. Do obchodu putují 
také například produkty, u kterých 
se výrobce rozhodl změnit obaly, 
jméno apod. Najdete zde i netradičně 
vyhlížející uzeniny – například patičky 
salámů, které se nehodí do úhledných 
balíčků souměrně nakrájených koleček.
Dodávky jednotlivých komodit jsou 
tedy nárazové a jejich nabídka už se 
tak nemusí znovu opakovat. Výrazně 
lišit se může i složení regálů v jed-
notlivých filiálkách jednoho řetězce. 
Pravidelný týdenní nákup zde asi celý 
nepořídíte, návštěvy mají spíše nára-
zovější charakter. V každém případě 
však platí: neprodávají se zde odpadky 
a nákup v těchto obchodech není nic 
nedůstojného.

Přebytky, 
NIKOLI ODPADKy

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

„U prošlého zboží již nemůžeme 
 nárokovat jakostní parametry“
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Mnoho lidí si myslí, že půst a hladovění patří do jedné škatulky. To je však omyl. Při 
půstu se totiž nemá hladovět. Výrazné odlehčení jídelníčku, na kterém je postavena 
jeho filosofie, má pozitivní vliv na regeneraci těla. Hladovka má úplně opačný efekt. 
Při nedostatku vhodného jídla se rozlaďuje metabolismus a dochází k podvýživě 
buněk v těle. A je také pravděpodobné, že se dostaví jojo efekt, při kterém nasbíráte 
ještě více kil, než jste shodili.

Půst ano, 
      ale 
  bez hladu

Připravila Jana Hrabáková, foto shutterstock
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Strava, při které 
zacílíte na absenci 
soli, používání bylin, 

dostatečný pitný režim 
a zároveň na vyřazení 
těžce stravitelného jídla, 
vám pomůže v mnoha 
ohledech. Kromě toho, že 
několikadenní odlehčení 
vyvolává v těle proces 
regenerace bílých krvinek, 
redukuje se i hladina hor-
monu IGF1, který udává 
tempo stárnutí i například 
růstu nádorů. I proto se 
tento typ stravy pacien-
tům s nádorovým onemoc-
něním doporučuje. Lehčím 
jídelníčkem srovnáte také 
hladinu hormonů a uklid-
níte emoce.

Čtyřicetidenní půst 
nedoporučuje nikdo
Jak dlouho půst držet je 
individuální. Odborníci 
se ale shodují, že pokud 
se člověk k němu neu-
chyluje z náboženských 
důvodů, kde to má úplně 
jiný význam, je lepší 
dodržovat vyšší četnost 
a menší počet dní. Například učitelé jógy 
doporučují jeden den v týdnu dopřát si 
pouze zeleninové a ovocné šťávy, aby tělo 
načerpalo živiny. I nutriční specialistka 
PhDr. Karolína Hlavatá, Ph.D. varuje své 
klienty před 
radikálními 
očistami: „Když 
se někdo přijde 
poradit a řekne mi, že chce dodržovat 
půst ve smyslu hladovky, zhrozím se 
a doporučím mu, ať nic takového nedělá. 
Stejně tak tomu je i v případě, že chce 
klient absolvovat detoxikační kúru nebo 
chodit na různé výplachy střeva. To není 
vůbec potřeba. Vše lze vyřešit jen úpra-
vou jídelníčku tak, aby tělo dostalo vše, 
co potřebuje,“ vysvětluje K. Hlavatá.
Před dlouhodobým půstem varuje 
i MUDr. Igor Bukovský, který tvrdí: 
„Ideální je zařadit jeden odlehčovací den 
v týdnu. Nemusí to být totální půst, je 
možné jíst jen zeleninu, ovoce, přírodní 
rýži s olivovým olejem. Dvaapadesát dní 
v roce bude mít mnohem větší efekt než 
nějaký několikadenní extrém.“

Bez bílkovin to nepůjde
I v době, kdy praktikujeme odlehčené 
stravování, je třeba myslet na přísun 
bílkovin. Mají spoustu důležitých úkolů 

v organismu i díky jim se tvoří správná 
imunita. „Mám knihu po prababičce 
vydanou v předminulém století, kde se 
bílkovinám říkalo osa života,“ říká K. 
Hlavatá. Tělo je potřebuje jako stavební 

látku. Pokud 
je organismus 
nemá, bere si je 
ze svalů. A čím 

méně svalů, tím je horší spalování za kli-
dových podmínek neboli klesá bazální 
metabolismus a člověk začne přibírat.

Poslouchejte své tělo
Pokud se rozhodnete pro dodržení půstu, 
rozhodně byste na to měli jít pozvolna. 
Zařaďte jednodenní půst tak jednou za tři 
měsíce a teprve poté interval zkracujte. 
Zkrátka poslouchejte své tělo. Každý 
člověk je jiný a potřebuje trochu jiný 
režim a přístup. Jsou typy, kterým delší 
pauza mezi jídly nevadí a tak půst snášejí 
dobře. Jakmile se ale hladovění začne od-
rážet na psychickém stavu, člověk začne 
být neklidný a nevrlý, je to známka toho, 
že jeho tělu půst nevyhovuje a neměl 
by jej tedy praktikovat. V tomto případě 
zcela postačí vynechat zatěžující jídla, 
jako jsou brambůrky, hranolky, sladkosti, 
hamburgery a těžká smetanová jídla nebo 
jídla zahušťovaná moukou.

objevili jsme

„Pokud organismus nemá 
   bílkoviny, bere si je ze svalů“

Půst měl a stále má i náboženský 
podtext. V křesťanství 40 dnů před ve-
likonočními svátky je pro křesťany ob-
dobím odříkání a duchovních příprav 
ke spoluprožívání příběhu Ježíše Kris-
ta. Začíná Popeleční středou a v šesti 
nedělích, které v těchto 40 dnech jsou, 
mnozí ortodoxní věřící dodržují různé 
zvyky, včetně stravování.
Když se podíváme do jídelníčku našich 
křesťanských předků, tak zjistíme, že 
se vařila zvláštní postní jídla, například 
pučálka, pražma nebo se pekly preclí-
ky. Na Zelený čtvrtek jidášky s medem 
a potom mazance, beránky, které si 
připravujeme i dnes.
Velikonoční stůl byl v dobách minulých 
chudší, protože už moc zásob po zimě 
nebylo. Ovšem dělala se nádivka 
s vajíčky, mladými kopřivami i jinými 
zelenými bylinkami – stejně jako ji 
děláme v dnešní době. Bohatší rodiny 
si také připravovaly kůzlečí nebo jeh-
něčí pečínku.
Dnes většina z nás chápe půst jako 
součást některých dietních opatření, 
někdy jsou ve hře i zdravotní důvody. 
Každopádně je nutné říct, že lehký 
typ půstu, který je pro tělo ideální, by 
neměl být přísným hladověním, ale 
střídmostí v jídle, ozdravěním a odleh-
čením jídelníčku.

Půst KDySI 
A DNES



www.svetpotravin.cz12

objevili jsme

dvě zkušenosti o půstu
Naďa i Klára, naše editorky, si na vlastní kůži půst vyzkoušely. Nutno dodat, že ani jedna z nich nijak pečlivě předtím 
nestudovala žádnou odbornou literaturu, ani se neradila s odborníkem. Začínaly s tím, co o něm všeobecně věděly nebo 
se spíše domnívaly. Jak na ně zapůsobil a proč jedna tvrdí, že bez půstu si už nedokáže své stravovací návyky představit, 
a druhá by si ho zopakovala jedině po konzultaci s odborníkem?

Půst 
ne 
(Editorka Klára) 
 

„Přestala 
jsem jíst“

Četla jsem, že půst působí blahodárně na organismus a po pár 
dnech se člověk cítí hned lépe. Řekla jsem si, že si naordinuji 
týden bez jídla, pouze s čistou vlažnou vodou. O půstu jsem 
si nic nenastudovala, pouze jsem přestala úplně jíst. Po dvou 
dnech mi bylo slabo a třetí den jsem dostala silnou migrénu 
a teploty. asi týden mi trvalo, než jsem se z toho vzpamato-
vala. když jsem svůj půst konzultovala s odbornicí na výživu, 
dozvěděla jsem se, že by člověk nedotčený půstem měl začít 
jedním dnem v měsíci a postupně si počet dní zvyšovat. a také 
je potřeba hodně pít. To jsem nedělala. Upravila jsem si proto 
svůj jídelníček, omezila jsem cukry a bílou mouku, jím více 
ovoce a zeleniny, víckrát denně. Také se učím pít. až budu 
připravena, zkusím půst znovu, ale zatím jen jeden den.

Půst 
ano 
(Editorka Naďa) 
 

„Nikdy 
nehladovím“

Mám s půstem jen dobrou zkušenost. I když je pravda, že než 
jsem došla ke správnému odlehčení, prošla jsem si nepříjem-
ným hladověním, kterým jsem si v jednu dobu dokonce roz-
hodila metabolismus. ale ve chvíli, kdy jsem si nejdřív celkově 
vyladila stravovací návyky, tak se stal půst, který si „ordinuji“ 
jednou za dva měsíce na jeden den, příjemnou celkovou 
očistou. Po něm naberu energii, zlepší se mi trávení, cítím, že 
se z těla odplavily škodliviny. Nikdy však nehladovím. Řídím 
se podle ročního období – pokud půst držím v létě, konzumuji 
jen zeleninové a ovocné šťávy. V zimě to nepřeháním. dávám 
si zeleninové polévky, protože v tomto období je důležité 
organismus zahřívat, či dušenou zeleninu s trochou rýže a také 
sezónní ovoce.

Půst jen ve zdraví
Půst je vhodné držet také jen tehdy, když 
je člověk zdravý. Při virózách, chřipce 
a angíně je to zcela nevhodné. Pokud jste 
nemocní vážněji, konzultujte půst vždy 
s lékařem, byť plánujete pouze jeden den.
Například diabetici musejí být velice 
opatrní, náhlá změna stravy může vést 
k velkým výkyvům hladiny cukru, což by 
mohlo způsobit životu ohrožující stav. 
Platí to i pro pacienty léčené warfarinem, 
kteří by najednou začali jíst velké dávky 
zeleniny; mohla by nastat velká změna 
srážlivosti krve. Individuální je i vliv 
půstu na krevní tlak, alergie a migrény. 
I v případě půstu je nutné být obezřetný.

Půst a vliv Měsíce
Víte, že se doporučují i například jedno-
denní půsty přesně v den, kdy je Měsíc 
v úplňku? Říká se jim lidově „vlkodlačí“. 
Spíše než pro ukotvení zdraví se ale 
doporučují pro zbavení se přebytečné 
vody. Jak známo, Měsíc ovlivňuje pohyby 
vody na Zemi. A nestimuluje jen moře 

a oceány, ale i tělní tekutiny. 
Při úplňku dochází k rych-
lejší látkové výměně.
Pokud máte chuť to 
vyzkoušet, vyhněte se při 
úplňku všem potravinám 
a 24 hodin popíjejte jen 
čistou nesycenou vodu, 
popřípadě čerstvé ovocné 
a zeleninové šťávy. 
Nejbližší příleži-
tost budeme 
mít 11.4. 
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MASO Z ČESKA
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Jsme rádi, že se otázce poctivosti a kvality po-
travinářských výrobků v maloobchodních ře-
tězcích věnuje pozornost na takové úrovni. Je 
to totiž téma, které sami považujeme 
za naprosto zásadní. Za stejně 
důležité považujeme i to, 
aby v debatě o kvalitě a pů-
vodu potravin padaly přesné 
informace a zákazník nebyl 
uváděn v omyl. Proto přinášíme 
mapu původu a přehled českých 
a moravských chovatelů, od nichž 
maso označované značkou Vocílka po-
chází. Jako kaž dý obchodník, který má 
na prvním místě zákazníka a ctí jeho přá-
ní a potřeby, i my v BILLE nabízíme a vždy 
budeme nabízet našim zákazníkům to, co si 
přejí. V našich prodejnách si proto vybere ka-
ždý – ten, kdo vy hledává nejvyšší kvalitu, i ten, 
kdo upřednost ňuje příznivou cenu.

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

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

Vocílka = maso ze špičkových českých a moravských chovů

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

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

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

Přehled chovatelů:

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

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

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

Přehled chovatelů:

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

Přehled chovatelů:

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

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

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

Produkty Vocílka zaručují 
maso vysoké kvality opracování, 

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

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

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

Advertorial_BILLA_Svět potravin_210x297.indd   1 11/9/2016   11:25:34 AM
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Barevné           
    finty 
výrobců      A platí to i u jídla

Barva nás ovlivňuje při výběru potravin více, než si 
myslíme. Výrobci potravin, ale i kuchaři to velmi 
dobře vědí, a tak umějí na naše smysly přesně 
cílit. Jaké emoce v nás vyvolávají jednotlivé barvy 
na obalech potravin a v čem spočívá tajemství barev 
dokonale naservírovaného pokrmu?

zaostřeno
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Barvy působí na naše podvědomí 
a zaujmou nás ještě dříve, než si 
produktu všimneme konkrétně 

a seznámíme se s tím, o jaký výrobek 
vlastně jde. Podvědomě si jednotlivé 
barvy spojujeme s konkrétní emocí, navíc 
jejich působení na lidský mozek je stejné 
prakticky již od pravěku. Umožňují nám 
orientaci, když se dostaneme do nepře-
hledné situace. Možná vás to překvapí, 
ale barvy neovlivňují jen naši psychiku, 
ale také fyzické projevy – je dokázáno, že 
mají vliv na náš dech, tep, tlak a dokonce 
i činnost žláz s vnitřní sekrecí.

Výrazný, ale ne příliš
Cílem výrobců samozřejmě je, aby potra-
viny stimulovaly naše chuťové pohárky. 
Neměli by tak dělat chybu, že pro výro-
bek zvolili jen svou oblíbenou barvu bez 
toho, aniž by ji spojili s jejím psychologic-
kým významem. Barva obalu může být se-
bekrásnější, ale pokud nebude odpovídat 
prodávanému produktu, bude její použití 
kontraproduktivní.
Obal by měl být na jedné straně výrazný, 
aby spotřebitele zaujal, ale na druhou 
stranu nesmí odradit, neboť zákazníci 
tíhnou k tradičně vypadajícím obalům, 
respektive těm, které korespondují se 
zabaleným produktem – z toho důvodu 

také mají pomerančové  
  

produkty barvu oranžovou, citronové 
žlutou, zelená se používá pro zdravé 
produkty, hnědá čokoládové apod. Barva 
obalu musí také odpovídat cílové skupině 
– výrobky určené pro malé děti nebudou 
černé, naopak pro ty směřované na muže 
nezvolíme růžovou. Barevné ladění by 
také mělo odpovídat barevnému vyznění 
celé značky.

Červená vs. modrá
Některé barvy chuť na jídlo podporují, 
jiné na nás fungují opačně. Chuť na jídlo 
potlačuje zejména modrá – tato studená 
barva se hodí do našeho interiéru, neboť 
navozuje pocity klidu, ale hlad potlačuje. 
Uklidňující pocity nejsou u často spon-
tánního nákupu potravin úplně žádoucí 
emoce. Navíc se modrá v přírodě vyskytuje 
velmi málo, a nezapadá tak do našich za-
kořeněných stravovacích vzorců. Nemáme 
ji spojenou s jídlem tak jako barvy jiné. 
Z tohoto důvodu také v restauracích zpra-
vidla nenarazíte na modré talíře.

Naprostá většina informací, 
které přijímáme, jsou 
vizuálního charakteru. Podle 
výzkumů více než 90 % 
zákazníků udělá o produktu 
rychlé rozhodnutí 
na základě barvy jeho obalu. 
barvy nepůsobí jen na naši 
estetickou stránku, ale 
jejich psychologie výrazně 
ovlivňuje naše chování 
v obchodech. Mají vliv 
na naše fyzické a psychické 
projevy, naši náladu 
a schopnost rozhodování. 
Jsou tak ideálním nástrojem 
výrobců, jak na spotřebitele 
působit a manipulovat jím.

Potraviny prodává 
          hlavně barva
Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

  Žlutá – mladistvá, svěží barva, 
navozuje pocit optimismu, svou 
hravostí přitahuje dětské zákazníky
  Oranžová – výrazná, agresivní barva, 
spojována s vydatným jídlem

  Červená – silně poutá naši 
pozornost, vytváří pocit urgence, 
energie, vášně, vyvolává emoční 
odezvu a chuť k jídlu. Zároveň je také 
ve většině kultur barvou nebezpečí, 
je spojována se slevami
  Modrá – vytváří pocit pohody 
a bezpečí, spolehlivosti, 
důvěryhodnosti, potlačuje chuť 
k jídlu
   Zelená – spojována se zdravím 
a pocitem pohody, přírodními 
ingrediencemi, ekologií, barva 
rovnováhy a harmonie

Významy BAREV



www.svetpotravin.cz16

zaostřeno

Naopak ve spojení s jídlem velmi dobře 
funguje barva červená – proto ji máme 
spjatou mimo jiné s celou řadou restau-
rací a řetězců rychlého občerstvení. 
Červená ztělesňuje aktivitu a vzbuzuje 
pocit hladu.
Konkrétní působení barvy na jednotlivce 
však neplatí zcela univerzálně, svou roli 

hrají jeho osobní preference, kulturní 
a náboženské vlivy a další.

Zdravější zelená
Jak je barevné vnímání a jeho spojení 
s emocemi důležité, si minimálně větší 
potravinářské firmy uvědomují. Příkladem 
může být změna, kterou prodělal řetězec 

McDonald's – v rámci směřování ke zdra-
vějším způsobům stravování změnil své 
typické, řadu let používané, červeno-žluté 
logo a přešel k tlumenějším hnědo-zeleným 
tónům. Že se ďábel skrývá v detailech, 
dokazuje fakt, že například ani barevné slo-
žení bonbonů v sáčcích není náhodné, ale 
určuje se podle stanoveného klíče. 

Barva neprodává jen v případě obalů, 
ale také výrobků samotných. Proto 
jsou barviva jedny z nejpoužívanějších 
přídatných látek. V některých 
případech jsme si na vlastně 
nepřirozenou barvu průmyslových 
výrobků tak zvykli, že na jinou variantu 
bychom přistupovali asi jen velmi 
obtížně. Však si zkuste doma vyrobit 
například šunku – bez dusitanové 
solicí směsi bude nudně našedlá, 
nikoli příjemně růžová jako v obchodě. 
Výrobci jsou si moc dobře vědomi, 
že takovýto výrobek by se mezi těmi 
ostatními prosazoval jen velmi obtížně.
Hojně přibarvované bývají také 
komodity, které míří na dětské 
spotřebitele. Doma vyrobená jahodová 
zmrzlina nikdy nebude tak jásavě 
červená jako ta v mrazicím boxu 
v obchodě. Nemluvě o barvách zcela 
nepřirozených, jako jsou neonově 
zelená nebo „šmoulově“ modrá, které 
se často na dětských potravinách 
objevují. Dobrou zprávou je, že ani děti 
úměru „čím barevnější, tím ovocnější“ 
nevnímají jako zcela uvěřitelnou, jak 
se nám potvrdilo u testování potravin, 
do kterých jsme zapojili také dětskou 
porotu. Zvláště ti starší (kolem 
12 let) neváhali některé výrobky 
označit za barevné až podezřele, 
což je od koupě a konzumace prý 
spolehlivě odrazuje.

NEPŘIROZENá 
BARVA odradí

E100 kurkumin – přírodní barvivo žluté až oranžové barvy, získává se z oddenků kurkumovníku dlouhého

E102 tartrazin – umělé žluté barvivo, patří do skupiny azobarviv, na obale musí být upozornění, že může způsobovat hyperaktivitu u dětí

E104 chinolinová žluť - umělé žluté barvivo, na obale musí být upozornění, že může způsobovat hyperaktivitu u dětí

E110 žluť SY – průmyslově vyráběné žluté barvivo, na obale musí být upozornění, že může způsobovat hyperaktivitu u dětí

E120 košenila – přírodní barvivo, získává se z vysušených těl červce nopálového (hmyz živící se šťávou z opuncií), povoleno jen pro vybrané kategorie potravin

E122 azorubin – umělé červené barvivo, na obale musí být upozornění, že může způsobovat hyperaktivitu u dětí

E124 ponceau 4R – umělé červené barvivo, na obale musí být upozornění, že může způsobovat hyperaktivitu u dětí

E129 Allura AC – umělé červené barvivo, na obale musí být upozornění, že může způsobovat hyperaktivitu u dětí

E131 patetntní modř V – umělé barvivo, povoleno jen k přibarvování zpracovaného červeného ovoce

E132 indigotin – modré přírodní barvivo, povoleno jen pro vybrané kategorie potravin

E133 brilantní modř – umělé barvivo, povoleno jen pro vybrané kategorie potravin

E142 zeleň S  - umělé barvivo, povoleno jen pro vybrané kategorie potravin

E150 karamel – hnědé přírodní barvivo, vyrábí se tepelným zpracováním cukrů

E160a karoteny – přírodní barviva, získávají se z jedlých rostlin 

E160b annatto – přírodní oranžové barvivo, získává se z vnějšího obalu semínek oreláníku, povoleno jen pro vybrané kategorie potravin

NeJČaSTěJI POUžíVaNá baRVIVa
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O tom, že dobře funguje i na dětské 
„publikum“, jsem se přesvěd-
čila při přípravě tohoto čísla, 

kdy jsem vzala svého téměř pětiletého 
syna do obchodu s potravinami a zadala 
mu jediný úkol: „Udělej nákup pro nás 
všechny (jsme dva dospělí a dvě děti 5 a 2 
roky) na jeden týden.“ Základ vybral dobrý 
– i když dvakrát jsem přece jen do jeho 
nakupování zasáhla. Abych přizpůsobila 
nákup pro celou rodinu chápání pětile-
tého dítěte a v košíku neskončilo jen pár 
sušenek a sladký „jupík“, namalovala jsem 
si se synem na papír to, co máme rádi a co 
často kupujeme. Také jsme si ve stručnos-
ti vysvětlili, proč potřebujeme vitaminy 

a v jakých potravinách se nacházejí. Pak 
už mu stačilo dát do ruky košík a pozoro-
vat v obchodě jeho počínání.

Hříšná sladká ulička
Na začátek je nutné říct, že kamen-
né prodejny navštěvuji se synem jen 
sporadicky. Větší nákupy si nechávám 
vozit z e-shopů a do obchodu zajdeme jen 
v případě nouze, tedy když je vyčerpaný 
denní limit pro přivezení nákupu, nebo 
potřebujeme dokoupit jen pár drobností. 
Můj syn se tak přirozeně příliš v obchodě 
neorientuje, minimálně v tom smyslu, že 
nemá napozorované, co a v jakém úseku 
nakupuji já. 

Obchod, který jsme navštívili, vítá zákaz-
níky regálem s kávou, čaji po pravé ruce 
a cukrovinkami na druhé straně. Ani 
jedna ulička nezůstala bez povšimnutí. 
Syn do košíku vložil nejprve ovocný čaj 
s obrázkem granátového jablka a naproti 
sáhl pro dva sáčky s jahodovými pendre-
ky Juicee Gummee. Ve sladké uličce se 
pak zdržel ještě chvilku. Byla nejbarev-
nější a nejvíce zaujala jeho pozornost. 
Nakonec do košíku nandal ještě polomá-
čené sušenky a sušenky s názvem Disco. 
A tak v našem vozíku skončilo prvních 
sedm položek v červeném obalu nebo 
v obalu, kde byla červená barva alespoň 
hojně zastoupená.

Fastfoody, ale i ostatní prodejci 
a výrobci potravin, moc dobře 
vědí, proč využívat červenou 
barvu na obaly, nápojové kartony 
a koneckonců i pro svá loga nebo 
písma na reklamních poutačích. 
Z psychologického pohledu tato 
barva totiž vzbuzuje silné emoce 
a stimuluje apetit.

Děti milují potraviny červené 
    a pestrobarevné

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock
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Ovoce a zelenina vedou
Překvapivé pro mne bylo množství ovoce 
a zeleniny, které syn vybral. Banány 
vzal raději hned ve dvou velkých trsech, 
protože je máme rádi. Rubínově zbarve-
nými jablky odrůdy Red 
Cap napěchoval sáček až 
po okraj. Byla jich určitě 
víc než dvě kila. Naopak 
pomerančů, které ob-
vykle v tomto množství 
kupuji, si ani nevšiml. 
V košíku skončila ještě 
dvoje cherry rajčata, 
cuketa, balená červe-
ná řepa, dvě červené 
papriky, jahody, maliny 
a celý ananas.

Maso? Nepotřebujeme!
U pultu s masem syna 
zaujal celý pstruh, 
kterého nikdy nekupu-
jeme. Předpokládám, že 
se mu líbilo, že má ryba 
oči. Naštěstí zvolil jen 
jeden kus. Další maso 

vložil do košíku 
až na můj popud, 
že nějaké maso 
vybrat musí k obědu 
a večeři, abychom 
měli svaly. Aspoň 
tři balíčky. Vedle 
pstruha se chystal 
pro nákup drůbeží-
ho masa a mletého. 
Jestliže bych nechala 
výběr na něm, jedli 
bychom drůbeží ža-
ludky, kuřecí paličky 
a hovězí mleté s vyso-
kým obsahem tuku. 
Šunka ani salám syna 
nezajímaly, což je 
dáno i tím, že uzeniny 
pravidelně nejíme.

Zastávka čtvrtá – 
mlékárna!
Zalíbení v červené 
pokračovalo u zboží 
z mlékárenského 
pultu. Syn sáhl 
po jogurtech Florián 

jahodový, poté po pl-
notučném mléku, 
přičemž upřednostnil 
plastovou láhev před 

krabicovým obalem. Nakonec dal do ná-
kupního košíku měkký tvaroh ve va-
ničce. Obě dvě potraviny mají na obalu 
červenou barvu. Ze sýrů to pak byly 
eidam 45 %, který má taktéž červený 

obal, a mozzarella třešinky, ne sice s čer-
venou etiketou, zato s obrázkem Šmouly. 
Obrázky obecně zřejmě fungují také. Syn 
totiž hodlal koupit i dva vanilkové jogur-
ty s piškoty, které mají na přebalu jakýsi 
obrázek kouzelníčka v čepici.

Raději jen rohlíky – kvůli zubům
K pultu s pečivem jsme přijížděli s mým 
očekáváním, že odjedeme s kupou koláč-
ků. Syn ale překvapivě vybral jen rohlíky. 
U donutu s jahodovou polevou a čokolá-
dovým posypem trochu zaváhal, ale pak 
usoudil, že by se mu zkazily zuby a přejel 
k mrazáku. Tam jsme se neobešli bez 
klasických dětských srdcovek – hranolek 
a pizzy. Chvilku pokukoval ještě po nu-
getkách ve tvaru dinosaura, ale nakonec 
je přešel.

Zhodnocení dospělýma očima
Přestože množství některých položek 
moc neodpovídalo naší skutečné spotře-
bě, například z jablek budu muset vytvo-
řit minimálně dva koláče, hlady bychom 
s tímto nákupem neumřeli. Abych byla 
spokojená, do vozíku jsem přidala pár 
položek ještě já. Jednalo se o vajíčka, 

smetanu 31 %, 
balíček špaget, 
rýži, dva kilo-
gramy bram-

bor, houskové knedlíky v prášku, mrkev, 
celer, petržel, sůl, balení šesti jemně perli-
vých vod, síťku s citrony a dva kilogramy 
pomerančů. Původně vybrané žaludky 
a mleté maso jsem vyměnila za hezký kus 
hovězího zadního. Z položek, které syn 
vybral, bychom však něco uvařit dokázali 
i přes to, že mnohdy vybíral dle barevnos-
ti anebo toho, co jej právě zaujalo. 

„Zalíbení v červené pokračovalo 
           u mlékárenského pultu“
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Na talířích, především v lepších 
restauracích, se můžeme setkat 
s mnoha kreacemi, které mají 

za cíl přitáhnout pozornost a naladit 
chuťové pohárky hosta. „Pro mnoho 
národů je jídlo svým způsobem umělec-
kým dílem,“ upozorňuje Pavel Maurer, 
vydavatel gastronomického průvodce 

a organizátor labužnických festivalů. 
„Nezáleží pouze na chuti a vůni, ale 
kuchaři věnují obrovskou pozornost také 
gastronomickému designu. A není to 
jen manýra, skladba ingrediencí a barev 
mají své zákonitosti i objektivní důvody.“ 
Zejména asijská kuchyně si s barvami 
umí pohrát a vykouzlit tak neuvěřitelné 

vjemy. Skutečnými mistry tohoto oboru 
jsou Japonci. Tamní kuchyně je založe-
na právě na rafinovaných kompozicích 
a sladění barev všech ingrediencí.

Barvy pro gastronomii
Základními barvami jsou v gastronomii 
červená, žlutá a zelená. Každá z nich má 
svůj význam a v člověku probouzí různé 
pocity a emoce. Výjimkou je modrá 
barva, která se sice občas objeví v dezer-
tech, ale jinak je instinktivně pro člověka 
nepřirozená ve spojení s potravou. Proto 
na talíři spíše jen ozvláštňuje kucha-
řovu kreaci, ale zcela jistě chuť k jídlu 
nepovzbuzuje. Naopak černá a bílá barva 
(a stupně šedivé) jsou neutrální a na talíři 
působí ke zvýraznění kontrastu barev 
ostatních. A jak kuchař přemýšlí při 
kompozici barev na talíři? „Barvy a jejich 
kombinace jsou jedno ze základních 
hledisek při vytváření nových jídel,“ říká 
Radek Benetka, uznávaný šéfkuchař 

Jak si obarvíš a naservíruješ, tak ti bude chutnat. Tak by 
se dala jednoduše převést známá věta o tom, že jíme 
nejen ústy. Jistě jste si všimli, že když máme dokonale 
prostřeno a je nám naservírován pokrm vizuálně ladící 
oku, chutná nám tak nějak lépe. a to i přes to, že nejde 
o žádný gastronomický zázrak. a tak se nabízejí otázky: 
do jaké míry barevné ladění pokrmu ovlivňuje chuť? 
Jaké vjemy umí vyvolat jídlo v souvislosti s jeho barvou 
a celkovým designem?

Kuchaři umějí 
  dostat emoce na talíř
Připravila Pavel Hanuška, foto autor
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a v současnosti šéf kuchyně pražského 
hotelu Palace. „Při sestavování menu 
hrají roli vstupní suroviny, jejich úprava 
a vše ústí do propojení a barevného 
sladění všeho dohromady, včetně výběru 
tvaru a barvy nádobí, na kterém bude vše 
servírováno,“ vysvětluje.

Barevné nádobí
V poslední době jsou snad všude popu-
lární pestrobarevné talíře a misky všech 
tvarů. Ale až na výjimky je tím nejlepším 

kulatý bílý talíř, na kterém vyniknou 
všechny barvy, které jsou v servírova-
ném pokrmu použity. Výjimkou mohou 
být například dezerty, které pokud 
zrovna nejsou z tmavé čokolády, mohou 
lépe vypadat na tmavém talíři. Stejně 
tak se stalo módou servírovat steaky 
na tmavém kameni, čímž se zvýrazní 
růžová barva masa.

Pokud možno bez chemie
Neméně důležitou otázkou je původ 

barev. Dnešní 
chemický prů-
mysl umí takřka 
zázraky, a tak 
není problém 
cokoliv obarvit 
do jakéhokoliv 
odstínu. Avšak 
v restauraci 
dnešní host 
požaduje kva-
litní suroviny, 
nikoliv jídla 
z chemických 
substancí. 
Takže jako 
barvivo kuchaři 
často používají 
například šťávu 
z červené řepy, 
inkoust sépií 
a další pří-
rodní barviva. 

V některých případech ale po chemii 
prostě sáhnout musí. „V zásadě nepou-
žívám umělé barvy. Občas se ale stane, 
že si to zákazník přímo přeje," říká Radek 
Benetka. „Takovým příkladem jsou 
podnikové akce, kde to musí hrát do fi-
remních barev. Už jsem zažil i to, že jsme 
vše museli barvit do kombinací modré 
a žluté.“

Jídlo podle ročního období
Barevnost pokrmu by měla odpovídat 
také momentální sezóně. „Určitě salát 
caprese, který je laděn do barvy červené, 
zelené a bílé, bude nejlépe na talíři půso-
bit v horkých letních měsících,“ vysvět-
luje Radek Benetka a pokračuje: „Oproti 
tomu třeba foie gras s jablky a brioškou 
svými tlumenými barvami zapůsobí 
v chladnějších částech roku.“ Je to ale 
různé i podle regionu. U nás například 
je zvěřina a pokrmy z nich, tedy tmavě 
červené maso s tmavými omáčkami, 
spojena s podzimem a začátkem zimy. 
Naopak zářivě červené jahody v ovoc-
ných knedlících vzbuzují automaticky 
pocit léta. „Příroda velmi přesně ví, kdy 
nám má a nemá co naservírovat. Že ji do-
kážeme ošálit, to už všichni víme, jenže 
ona nás rozhodně nehodlá poslouchat! 
A tak, až budete mít před sebou talíř se 
svíčkovou na smetaně, prohlédněte si 
všechny barvy a zvažte, jestli to v kuchy-
ni namaloval opravdový umělec,“ uzavírá 
Pavel Maurer. 

  Žlutá je barva slunce a přirozeného 
světla. Proto vzbuzuje i na talíři 
v člověku pozitivní pocity 
a uklidňuje. Zklidnění samozřejmě 
působí pozitivně na trávení.

  Červená je pravý opak žluté. Je to 
barva, která vzrušuje. Tím podporuje 
a zrychluje funkci celého organismu. 
Červenou barvu navíc mají mnozí 
spojenou s pálivými papričkami.
  Zelená barva, jak je všeobecně 
známo, je zklidňující 
a nejpřirozenější barva přírody. 
Se zelenou na talíři je spojen 
pocit čerstvosti, zdraví a vůbec 
pozitivních pocitů.

  Na talíři ještě hrají významnou roli 
další barvy. Třeba hnědá je spojena 
s pečením, křupavou krustou a jistě 
každý zná ten libý pocit, když je 
maso takzvaně dozlatova upečené. 
Podobně je to s oranžovou barvou, 
kterou máme spojenou například 
s mrkví nebo pomerančem. Zajímavá 
je růžová, kterou si spojujeme se 
sladkou chutí.

Co V NáS 
VyVoláVají 
baRVy NA TALíŘI
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Test zrajících sýrů s ušlechtilou plísní 
dopadl, narozdíl od camembertů 
v minulém čísle, nad očekávání dobře

Nejlepší senzorická známka za dobrý eidam 
byla dvojka s odřenýma ušima.

Novinky na trhu
Rajčatová polévka s vůní, ale bez chuti 

Zbořený bio mýtus

Radíme:
Eidam pod lupou. Jak se vyrábí  
a čím se odlišuje ten poctivý od náhražky?

„Pečivo příjemně vonělo. A chuťový dojem? Bulka byla trochu 
vyschlá, ale vajíčko i šunka jí dodaly příjemnou chuť 

a pomohlo tomu i máslo, kterým byla bulka natřená.“
Klára Chábová, editorka

„Praktické balení obsahuje čtyři boxy po třech placičkách 
s výraznou vůní a příjemnou chutí, nelámou se ani nedrobí.“

Václav Bendl, vedoucí redaktor www.svet-potravin.cz
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Reklama je mocná a právě díky ní máme 
s pojmem král sýrů pravděpodobně spojený 
i dovětek „hermelín originál“. Zajímalo nás, 

jestli si obhájí své výsostné místo na trůně, 
nebo jestli by měl přenechat raději žezlo jinému 

produktu. a tak jsme k němu přizvali pětici 
měkkých sýrů, které nesou označení hermelín, 

popřípadě zrající sýr s bílou plísní, a požádali jsme, 
tentokrát netradiční, zato mlsnou, porotu o senzorické 

ohodnocení.

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock a redakce

Test plísňových sýrů:
Nevyhrál král, 
 ale prezident
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Vy, kdo nás čtete pravidelně, 
určitě víte, že v minulém čísle 
jsme si políčili na camemberty. 

Na to, že by se mělo jednat o prémiové 
sýry z Normandie, jsme byli poměr-
ně kritičtí, ale nebylo zbytí. Pachuť 
a aroma hub nebo v horším případě 
penicilinu jsme nemohli nikomu jen tak 
odpustit. Když to srovnáme s testem 
hermelínů a spol., který jsme záměrně 
provedli hned v dalším čísle, abychom 
mohli oba typy porovnat, musíme 
uznat, že tyto sýry nás tolik nezklama-
ly. Největší prohřešek totiž byla málo 
výrazná chuť. Žádný z šesti testovaných  
však bychom rozhodně nemohli označit 
za vyloženě nedobrý. 

Tak trochu jiné testování
Ačkoli je naše redakční porota stále 
v pohotovosti a vzhledem k počtu otes-
tovaných vzorků a létům praxe mezi 
potravinami dokáže přinést nezkreslený 

obraz o tom, co je a co není dobré, 
tentokrát jsme se rozhodli 

přizvat do testu obyčejné 
konzumenty, kteří mají 
rádi sýry. Testování her-
melínů jsme proto pojali 
jako součást pravidelné 

přátelské sešlosti, kdy ob-
vykle popíjíme bílé víno nebo 

prosecco a k vínu přikusujeme 
sýry, namáčíme je v marmeládě, 

zajídáme tyčinkami, hroznovým vínem 
a rukolou. Většinou pro tyto příležitosti 
volíme mix, kam přidáváme nejen sýry 
z kravského mléka, ale i například ovčí, 
kozí nebo bůvolí. Vzhledem k obstojné 
kvalitě všech podávaných vzorků nikdo 
neprotestoval ani proti jednodruhové-
mu „menu“. Ke stolu nás zasedlo pět 
– tři ženy, dva muži. A zatímco ženy 
překvapivě hlasovaly pro výraznější 

aroma, mužům chutnaly více sýry 
méně výrazné.

Na finálním vítězi se ale 
shodli všichni. Potvrdilo 

se, že Francouzi sýry skutečně umějí. 
Vyhrál francouzský Président Saint 
Morgon. Jako členka klasické redakč-
ní sestavy porotců mohu potvrdit, že 
chutí se velmi blížil vítězi camembertů 
s označením AOX, a kdybychom tyto 
dva testy striktně neoddělili, bylo 
by velmi zajímavé pozorovat, jak by 
dopadlo utkání těchto dvou nejlepších 
vzorků. „Na vítězi mne strašně zaujala 
velmi silná vůně, která se poté potvrdila 
i velmi výraznou chutí,“ řekla k testo-
vání Markéta (29) a dodala: „Přijde mi 
trochu škoda plytkého označení sýr 
s bílou plísní na povrchu. Podle mě to 
sýr zbytečně degraduje. Osobně bych 

příloha
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Président Saint Morgon   
Zakoupeno Tesco 
Země původu Francie
Cena za balení 59,90 Kč/200 g
Cena za 100 g 30 Kč
Složení  mléko, jedlá sůl, sýrařské 

kultury

Výživové hodnoty  287 kcal, 23 g tuků, 
0,1 g sacharidů, 20 g bílkovin, 
1,3 g soli

Král sýrů Nebeský    
Zakoupeno Kolonial 
Země původu ČR
Cena za balení 39,90 Kč/120 g
Cena za 100 g 32 Kč
Složení  mléko, sůl, lékařské kultury, 

penicillinum candidum

Výživové hodnoty  340 kcal, 30 g tuků, 
1,5 g sacharidů, 16 g bílkovin, 
1,4 g soli.

Président Le Crémiot   
Zakoupeno Makro 
Země původu Francie
Cena za balení 59,70 Kč/200 g
Cena za 100 g 29,90 Kč
Složení  mléko, jedlá sůl, sýrařské 

kultury, mikrobiální syřidlo

Výživové hodnoty  343 kcal, 31 g tuků, 
0,1 g sacharidů, 16 g bílkovin, 
1,3 g soli

Senzorické hodnocení
Jako jediný má oranžovou barvu. Sýr 
s velmi výrazným aroma, které se příjemně 
prolíná i do velmi výrazné, smetanově 
lahodné chuti. Chuťově srovnatelný 
s vítězem testu camembertů v AOC kvalitě. 

Senzorické hodnocení
Překvapilo nás, že sýr nijak nevoní 
a nezaujala nás ani tvrdá vrstva plísně. 
Nicméně chutí si nás získal. Sýr je jemný, 
evidentně hodně smetanový. Je rozeznat 
svěží jádro veprostřed.

Senzorické hodnocení
Na to, že se jedná o francouzský sýr, které 
bývají zpravidla aromatické, tento nevoní 
téměř nijak. Hezky se ale táhne, z chuti 
je patrné použití kvalitního plnotučného 
mléka. Rozplývá se na jazyku.

1. 2. 3.

příloha

na 100 g na 100 g na 100 g

po něm v obchodě nesáhla. Přeci jen 
označení camembert pro mne představuje 
větší jistotu, že sýr bude dobrý.“

Jak je to se známkou a označením?
Zatímco Markéta vnímala označení jako 
mínus, já jsem připsala plusové body. 
Pojmenovat takový výrobek camem-
bert, přestože se jedná o sýr z Francie, 

by totiž znamenalo výrazné porušení 
ochranné známky a tím pádem by se 
celkově snížilo i dobré hodnocení. 
Stejný „problém“ jsme řešili ten večer 
ještě jednou, a to u sýru Le Crémiot 
(taktéž francouzský vzorek), který 
správně uvádí na obalu označení zrající 
sýr s ušlechtilou plísní. A jak na tom 
byly výrobky české?

Podle Úřadu průmyslového vlastnictví 
může ve svém názvu používat slovo 
hermelín jen Král sýrů hermelín ori-
ginal a Sedlčanský hermelín, které je 
samozřejmě používají a dávají to na odiv 
dostatečnou velikostí písma. Jediný český 
vzorek, který nespadá do „hermelínové“ 
kategorie, Olmín, pak též správně uvádí 
na krabičce „měkký zrající sýr s plísní 

Podle průzkumů patří sýr plísňového 
typu v Čechách spíše do sfér teplé 
kuchyně. Nejčastěji jej totiž smažíme 
v klasickém trojobale. Se vstupem 
specializovaných sýrů „na gril“, které 
jsou již okořeněny a zabaleny v alu fólii, 
ve které je možné sýr grilovat, se zvýšil 
i počet variant lákavé úpravy. 
K častým způsobům zpracování patří 
také nakládání do oleje spolu s čes-
nekem, pepřem, chilli, cibulí a olejem. 
Na předposlední místo se dostalo při-
dávání do pomazánek, zatímco využití 
plísňového sýra k vínu nebo na pečivo 
je na příčce oblíbenosti poslední.

NAKLáDANý, 
SMAŽENý 
I gRiloVaný
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Olmín   
Zakoupeno Billa 
Země původu ČR
Cena za balení 31,90 Kč/125 g
Cena za 100 g 25,50 Kč
Složení  sušina 42 %. Obsah tuku 

v sušině 48 %.

Výživové hodnoty  250 kcal, 21 g tuků, 
1 g sacharidů, 15 g bílkovin, 
1,4 g soli

Král sýrů original   
Zakoupeno Billa  
Země původu ČR
Cena za balení 34,90 Kč/120 g
Cena za 100 g 27,90 Kč
Složení  mléko, sůl, mlékařské kultury, 

penicillinum candidum

Výživové hodnoty  332 kcal, 28 g tuků, 
2 g sacharidů, 17 g bílkovin, 
1,6 g soli

Sedlčanský hermelín   
Zakoupeno Billa 
Země původu ČR
Cena za balení 29,90 Kč/100 g
Cena za 100 g 29,90 Kč
Složení  mléko, smetana, sůl, mléčné 

kultury, penicillinum candidum

Výživové hodnoty  312 kcal, 26 g tuků, 
0,5 g sacharidů, 19 g bílkovin, 
1,7 g soli

Senzorické hodnocení
Jako jediný obsahuje vedle mléka 
i smetanu, což se skutečně potvrzuje 
z konzistence i chuti. Je i hodně 
aromatický. Vadí nám ale pachuť 
po houbách, která je až moc výrazná a ruší 
celkový dojem. A nejsme nadšeni ani 
„pidi“ balením. 

Senzorické hodnocení
Sýr při zmáčknutí teče, což je dáno 
do jisté míry i stupněm vyzrálosti (zbývalo 
mu 9 dní do konce data trvanlivosti). Je 
hodně smetanový. Z chuti ale cítíme něco, 
co nedokážeme definovat ani přiřadit 
žádné ingredienci. 

Senzorické hodnocení
Na to, že se jedná o prvního Krále sýrů, 
jsme byli trochu zklamaní mdlou chutí. 
Nevoní vůbec, konzistenci má spíše tužší 
než táhlou. Myslíme, že je ideální volbou 
pro lidi, kteří nemají rádi výrazné sýry. 

6.4. 5.

příloha

na 100 g na 100 g na 100 g

na povrchu“. Z pohledu označení tedy 
všechny vzorky splnily na výbornou.

Král se stydět nemusí
Přestože se v první trojici vítězů dvakrát 
objevil Francouz Président (třetí místo 
totiž obsadil Président Le Crémiot), nako-
nec se český král stejně nenechal zahan-
bit. Druhá příčka ale nepatřila originálu, 
který nosí na svém obalu podobiznu krále 
Karla IV., ale specialitě Král sýrů Nebeský, 
jehož poznávacím znamením je méně 
typický oválný tvar.
Co se musí u tohoto vzorku ocenit, je 
praktická informace pro spotřebitele, jak 
má sýr chutnat a vypadat v době, kdy si 
jej kupujete. Uvádí se, že pokud má více 
než 15 dní do konce spotřeby, má mít 
svěže čerstvou chuť vycházející z výraz-
ného lahodného jádra, a je-li to méně, má 
nás překvapit dvojí texturou – lahodně 
svěžím jádrem v krémovém těstě. 
Nás se týkala druhá varianta a můžeme 
potvrdit, že výrobce neklame. To je 
ostatně vidno i z komentářů poroty: „Příliš 
aromatické sýry jsou sice dobré, ale trochu 
nepraktické. Vadí mi, když se odér sýra 
line celým bytem pokaždé, když otevřete 

lednici. Proto bych si raději koupil tento 
sýr. Chuť je velmi vyvážená, textura 
krásně teče a zároveň je tu aroma utlume-
né,“ řekl Honza (34). „Na tomto sýru mne 
zaujala lákavá táhnoucí se konzistence. 
Chuť je velmi smetanová a hodně jemná,“ 
řekla Barbora (36).
Král sýrů original porota pasovala 
na místo páté. Vzorek Olmín jej ale 
předběhl jen o chlup. Rozhodovaly 
tady opravdu maličkosti. Například 
na hermelínu nám přišlo trochu vtíravé 
označení „Nejdůvěryhodnější značka“ 
s vyobrazením jakési medaile. Je vidno, 
že ani porotci z řad laiků příliš nefandí 
uměle vytvořeným značkám kvality, které 
nemají s těmi skutečnými nic společné-
ho. U Olmínu porotě také víc zachutnala 
tvrdší plísňová krusta a vyšší schopnost 
rozplývat se na jazyku.

Zklamání a zase houby
Naopak malé zklamání představoval Sedl-
čanský hermelín. Zajímavé na celé situaci 
bylo, že všichni členové potvrdili, že jej 
rádi a často kupují. Velké plus přidáváme 
za to, že se jedná o ryze český výrobek 
a tedy jediný produkt s relevantním 

označením kvality, které je garantováno 
Potravinářskou komorou. Méně nás pak 
oslovila chuť, ze které byly cítit houby, 
i když měl ještě celých 20 dní do konce 
trvanlivosti. 

  Plísňové sýry se musejí skladovat při 
teplotě okolo 5 °C.
  V lednici sýry skladujte odděleně 
od ostatních potravin. Mohly by z něj 
natáhnout aroma. 
  Před podáváním je vždy 20 minut 
nechte při pokojové teplotě.
  Starý plísňový sýr poznáte podle 
tvrdé a ztmavlé kůrky a hořké chuti.

tiPy PRO 
SPOTŘEBITELE
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Eidam, ačkoliv si možná mnozí 
myslí, že se jedná o český sýr, 
pochází z holandského městečka 

Edam, odtud také základ jeho jména 
(jeho správné vyslovení je „ejdam“ nikoliv 
„ajdam“). Kořeny této pochoutky spadají 
až do středověku. Mezi 14. až 18. stole-
tím byl eidam na výsluní, a to díky své 
trvanlivosti. Dlouho se nezkazil a navíc 
skvěle chutnal. Jeho původní tvar, který 
je zachován i dodnes, je koule v červeně 
voskovaném obalu.

Podle barvy poznáte kvalitu
Eidam se řadí mezi polotvrdé sýry. Na ře- 
zu smetanově až sýrově žluté barvy, 
která by měla být stejnoměrná po celém 
řezu. „Pokud je sýr moc světlý až bílý, 

znamená to, že nemusí být dostatečně 
vyzrálý. V případě, že se vyskytuje bledá 
barva po okrajích, může se jednat o sůl, 
která neměla po vysolení eidamu dosta-
tek času na to, aby rovnoměrně prostou-
pila celým sýrem, a eidam je tedy méně 
kvalitní,“ vysvětluje Josef Pánek, ředitel 
závodu Madeta Řípec. „Eidam chutná 
a voní velmi jemně a čistě mléčně na-
kysle. Uchovává se v chladných a dobře 
větratelných prostorách při teplotě 
od 2 do 8 °C.“
Technologie výroby eidamu vyžaduje mléko 
vysoké jakosti. Základním požadavkem je, 
aby mléko pro výrobu sýru bylo od zdra-
vých, správně krmených a ošetřovaných 
krav. Dále musí být takto získané mléko 
po nadojení odborně ošetřeno a uchováno 

do doby odvozu ke zpracování. A kolik je ho 
potřeba pro výrobu 1 kg eidamu? Celých 
10,5 litru toho nejkvalitnějšího!
U mléka určeného k výrobě eidamu se 
hodnotí chuť a vůně, chemické složení 
a přítomnost možných mikroorganismů. 
Významným faktorem pro jakost eidamu 
je obsah bílkovin a solí rozpustných 
v mléce. Kromě těchto komponent závisí 
výroba sýrů také na mléčném tuku 
a cukru. Z bílkovin je nejdůležitější kasein 
– protein obsažený v kravském mléce. 
Od sýrařského mléka se vyžaduje dobrá 
kvasnost a sýřitelnost. Kvasnost znamená 
jeho schopnost rozvíjet bakterie mléč-
ného kysání nebo jiné užitečné mikroby. 
Sýřitelností zase rozumíme vlastnost 
vytvářet působením syřidla sýřeninu.

Jak se sýr vyrábí
Při výrobě eidamu je kromě odpovídají-
cího složení mléka vysoké kvality také 
důležitý přídavek čistých mlékařských 
kultur. Začíná se pasterací, kdy se mléko 
zahřívá na teplotu 72 až 74 °C po dobu 
20 až 30 sekund. Účelem pasterace je 
usmrcení škodlivých mikroorganismů. 
Následuje standardizace, při které se 

když se řekne slovo „sýr“, snad každému se jako první 
vybaví „eidam“. Možná jste si k tomuto sýru přidali 
i slovo český. To nejspíš proto, že je u nás dlouhodobě 
nejoblíbenější a nejprodávanější. Tušíte ale, jak se vyrábí? 
co byste měli určitě sledovat na jeho etiketě a podle čeho 
poznáte, že se jedná o náhražku?

Český oblíbenec 
pod lupou
Připravila Hana Králová, upravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

Český oblíbenec 
pod lupou
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upravuje obsah tuku v mléce. Dále sýření 
a následné zpracování sýřeniny na výrob-
níku. Odděluje se syrovátka a napouští se 
sýrové zrno do forem, kde se pak lisuje. 
Poté dochází k solení, díky němuž se 
eidam konzervuje. Sýry získávají slanou 
chuť a zpevňuje se jejich tvar.
„Solení probíhá nejčastěji v lázni, která 
umožňuje rovnoměrné prosolení, a tedy 
i nízkou spotřebu soli. Pak se eidam zabalí 
a probíhá zrání ve sklepech minimálně 

6 týdnů. Je nutné v nich udržovat opti-
mální teplotu a relativní vlhkost. Během 
zrání získává sýr svou charakteristickou 
vůni, chuť, vzhled a konzistenci,“ vysvět-
luje Josef Pánek, ředitel závodu Madeta 
Řípec.

Česká specialita
Podle platné legislativy je nutné u sýrů 
uvádět obsah sušiny a tuku v procen-
tech. Tuk se uvádí buď jako absolutní, 
popř. častěji jako tuk v sušině (t. v suš.). 
V našich zemích má eidam nejčastěji 30, 
40 nebo 45 % tuku v sušině, ale v Holand-
sku je standard alespoň 40 %. Nízkotučné 
varianty jsou tedy „českou specialitou“. 
Díky tomu se 30 % eidam hodí na smažení, 
protože z trojobalu nevyteče. Nejrozšíře-
nější využití v kuchyni má eidam 45 %, 
používá se například 
k zapékání nebo 
gratinování. Díky 
ideální pružnosti 
plátků je dobře využitelný i ve studené 
kuchyni na obložení chlebů, do sendvičů 
nebo toustů. Hodí se také do salátů nebo 
nastrouhaný na těstoviny.

Uzený eidam – opravdu 
se vždycky udí?
Uzený eidam má okrově zabarvený 
povrch a na řezu zůstává sýrově žlutý. 
Na našem trhu patří k tradičním druhům 
přírodních sýrů. Někteří výrobci sýr 
přírodně udí na bukových štěpkách. Jiní 
klasický způsob uzení nahrazují máčením 
sýrů v tzv. tekutém kouři anebo přidávají 
do sýrů kouřové aroma. 

Co už sýr není
V posledních letech se v obchodech 
objevují rostlinné alternativy k mléč-
ným výrobkům, kdy je některá z mléč-
ných složek nahrazena jinou. Nejčastěji 
se jedná o záměnu mléčného tuku za 
rostlinný, což výrobek zlevňuje. Tyto 

produkty 
se mohou 
vyrábět 
i prodávat, 
ale nesmějí 
se označovat 
jako mléčné 
výrobky 
a také se ne-
mohou nazý-
vat sýrem. Je 
potřeba rozli-
šovat poctivé 
mléčné vý-
robky od těch 
připravených 
z rostlinných 

alternativ. Proto sledujte etikety se 
složením. 
„Složení přírodního sýru eidam je jed-
noduché. Je to mléko, jedlá sůl a mléká-
renské kultury. Pokud sýr kromě těchto 
složek neobsahuje žádnou další, např. 
barvivo nebo ochucující přísadu, výrobce 
nemusí složení sýra více rozepisovat. Sýr 
je považován za tzv. jednosložkový výro-
bek,“ říká k tomu Josef Pánek.
Rostlinné alternativy k eidamu a obecně 
k sýrům nesmějí mít ve svém názvu slovo 
„sýr“ nebo „sýrový“. Jejich základem tedy 
není mléko. Tyto analogy mívají označení 
například lidový smažák, směs na pizzu, 
eidam alternative apod.

Odlišujte zemi původu od země 
zpracování

Všechny výrobky 
živočišného původu 
musejí být opatřeny 
oválnou veterinár-

ní značkou zdravotní nezávadnosti. 
Konkrétního výrobce sýru je možné 
zjistit podle údajů uvedených uvnitř 
značky. Písmenná zkratka označuje zemi 
posledního zpracování výrobku (např. CZ 
patří České republice), následující číslo 
je veterinární registrační číslo daného 
výrobního provozu, podle kterého je 
možné výrobce dohledat na webu Státní 
veterinární správy.
U některých eidamů se můžete setkat 
s tím, že byly vyrobeny v cizině, ale v České 
republice byly přebaleny a mají v oválné 
značce označení CZ. Je proto dobré sledovat 
na obalech ještě další označení.

Zárukou kvality jsou loga
Na obalech některých nejen mléčných 
výrobků se objevují různá loga se znač-
kou kvality. Nejznámějšími jsou Klasa 
a Regionální potravina. Aby eidam získal 
toto označení, musí splňovat nároč-
ná kritéria.
„Značka Klasa je prestižním oceněním, 
které si zaslouží ty nejpoctivější a nej-
kvalitnější výrobky. Zelenomodré logo 
Regionální potravina na obalech vý-
robků spotřebiteli zase zaručí, že pro-
dukt i suroviny použité při jeho výrobě 
pocházejí z domácí produkce,“ objasňuje 
Josef Pánek.
Výrobky mohou nést značku České ce-
chovní normy (ČCN), která je zárukou, že 
je sýr vyráběn v souladu s požadavky ČCN 
pro sýr eidam. Označení Česká potravina, 
kterou garantuje Ministerstvo zemědělství, 
zaručuje, že je eidam vyroben z mléka, 
které pochází z České republiky, a zároveň 
jeho výroba proběhla u nás. Už víte, který 
eidam koupit, abyste si pochutnali? 

„Nízkotučné varianty 
   jsou českou specialitou“
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Eidamy jsou kvalitní 
 
Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto Eurofins, shutterstock

O sýru eidam panuje mnoho mýtů. 
Mylně je například vnímám jako 
ryze český výrobek, ve skutečnos-

ti ale vznikl v Holandsku. A pravdivé není 
ani tvrzení, že jej jinde ve světě neuvi-
díte. Na celém západě seženete eidam 

i v menších prodejnách. Je ale fakt, že ne 
ten 30 %, který zraje čtyři týdny, ale spíš 
jeho tučnější a vyzrálejší variantu. Eidam 
s 30 % obsahem tuku v sušině je skuteč-
ně česká rarita. A evidentně nejoblíbeněj-
ší! Ze všech sýrů na českém trhu je totiž 
bezkonkurenčně nejprodávanější. Jenže 
vyplatí se koupit každý? To byla otázka 
zejména pro naši senzorickou porotu.

Porotu chutí oslovily čtyři vzorky
Při senzorickém známkování porota 
hodnotila barvu, chuť, vůni a vzhled. 
Senzorické hodnocení potom tvořilo 
50 % celkové známky. Jak potvrdil 
Ing. Jiří Kopáček z Českomo-
ravského mlékárenského 
svazu, kvalitní eidam by 
měl být na řezu smeta-

nově až sýrově žluté barvy, přičemž barva 
musí být rovnoměrná po celém řezu. Chut-
nat a vonět by měl velmi jemně a čistě, 
mléčně nakysle. Této specifikaci vyhověly 
jen čtyři vzorky, kterými byly Šumavský 

Eidam, Jaroměřický Eidam, 
Korrekt Eidam a aro 

Eidam – i když u toho 
porotci upozornili 

na nahořklý 
podtón, 

příloha

Pokud chcete zjistit skutečný obsah 
tuku v balíčku sýra, tedy ve 100 gra-
mech, podívejte se na hodnotu obsahu 
tuku v sušině a vynásobte jej další úda-
jem, kterým je obsah sušiny. Výsledné 
číslo vydělte hodnotou 100.
Příklad: Eidam s 30 % tuku v sušině má 
mít přibližně 50 % sušiny, takže obsah 
tuku ve 100 gramech je asi 15 gramů.

jak MOC 
JE tuČný?

Eidam je pro čechy bezkonkurenčně nejoblíbenější sýr. O tom 
ostatně svědčí i 37 tisíc snědených tun ročně. Jenže je potřeba 
jej důkladně vybírat, a k tomu mohou posloužit výsledky našeho 
velkého testu. Přestože po analytické stránce splnilo všech třináct 
testovaných vzorků normované parametry na jedničku, tak chutí, 
vzhledem a barvou vyhověly porotě jen čtyři z nich. Nejlepší 
známka za senzoriku, kterou hodnotitelé udělili, byla dvojka 
s odřenýma ušima.

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

  
chutí ale neohromily
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který může být pro někoho nepříjemný. 
U vzorků Tesco value, Zlatý sýr, Lacrum, 
Madeta, Bio Matylda a Albert často zazněla 
výtka na málo intenzivní chuť. Jak ale 
porota sama potvrdila, jedná se o věc, 
která je eidamům vlastní a s ohledem na to 
pak byla volena i známka.
„Plátkovaný 30 % eidam v podstatě nemůže 
svými senzorickými vlastnostmi ohro-
mit žádného spotřebitele, od toho jsou 
na trhu sýry jiné,“ okomentoval výsledky 
Ing. Václav Bárta z MILCOM servis. Důvod 
nízké intenzity chuti dále rozvedla Ing. Irena 
Němečková, Ph.D. z Výzkumného ústavu 
mlékárenského: „Eidam patří k sýrům, které 
zrají krátce a doba 
zrání přirozeně vede 
k nižší intenzi-
tě chuti.“
U sýrů Milko, Moravia a Agricol Polička 
se pak známka snižovala kvůli dalším 
nedostatkům, jakými byly nahořklá či 
cizí chuť nebo nevyhovující konzistence. 
Podrobněji se o nich rozepisujeme v ko-
mentářích v tabulce.

Testy bezpečnost sýrů prokázaly
Za jeden z nejdůležitějších bodů považu-
jeme zdravotní nezávadnost produktu. 
Proto jsme u sýrů nechali provést mik-
robiologický rozbor na  obsah kvasinek, 
plísní a bakterií. „Těší nás, že v žádném 
z vzorků nebyl zachycen rod Listeria, ani 
druh Listeria monocytogenes, a dokonce 
ani plísně. Všechny testované vzorky 
tedy svou bezpečnost prokázaly,“ uvedla 
Ing. I. Němečková.
V obsahu kvasinek byly mezi sýry sice 
velké rozdíly, nikde ale nebylo zjištěno 
pochybení výrobce. „Eidam z pohledu 

kvasinek nevyhovující mohou spotřebi-
telé rozpoznat pouhým okem už v ob-
chodě – bude mít vydutý (nafouklý) obal, 
netypické množství nebo velikost ok či 
barevné skvrny na povrchu,“ upozornila 
Ing. I. Němečková.

Analýzy přinesly uspokojivé výsledky
U eidamů jsme měřili také obsah tuku 
v sušině, dle vyhlášky č. 397/2016 Sb. ho 
musí polotučné sýry obsahovat minimál-
ně 25 %. Tento parametr splnily všechny 
vzorky. Další hodnoty, které nás zajímaly, 
byly obsah vody v tukuprosté hmotě 
sýra (tj. objem vody v celkové hmotě sýra 

bez tuku), který 
musí být v roz-
mezí 55 až 61,9 % 
(vyhověly všechny 

vzorky), a obsah soli. I zde byly hodnoty 
uspokojivé. Průměrně se sůl pohybovala 
okolo 1,5 %.
Přídatné látky a aromata nebylo potřeba 
sledovat a to z jednoduchého důvodu. 
V eidamských sýrech se nepoužívají. 
Výjimečně mohou obsahovat barviva, ale 
jen některá. Pokud tedy najdete na obale 
výrobku, který nese název eidam či jakou-
koli jeho odvozeninu, plejádu zlepšovačů 
vzhledu, chuti a vůně, případně rostlinný 
tuk, jedná se o závažné pochybení ze 
strany výrobce. „Takový výrobek se nesmí 
nabízet a prodávat ze stejných regálů jako 
výrobky mléčné,“ říká Ing. V. Bárta.
A jedno upozornění na konec – věnuj-
te pozornost produktům zahraničním. 
V červnu 2016 totiž Státní veterinární 
správa stáhla z prodeje přes 100 tun faleš-
ného eidamského sýra z Polska, který byl 
vyroben z rostlinného tuku.

Celková známka byla sestavena z 50 % 
celkovou senzorickou známkou, z 15 % 
známkou za obsah tuku v sušině, 
z 15 % známkou za obsah soli a po 10 % 
za obsahy vody v tukuprosté hmotě 
sýry a výsledky mikrobiologie. S nejlep-
ší známkou 1,68 nakonec vyhrál Tesco 
Value eidam od Agricolu před Šumavským 
Eidamem. Výjimečně máme dvě třetí 
místa, která náleží produktům Korrekt 
Eidam a Jaroměřický Eidam. Nejhorší 
celkovou známku 2,23 dostala Bio Eidam 
Milko Matylda. 

příloha

„Vítěz ze stáje Tesco byl 
      chuťově nejvyváženější“

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

Většina sýrů byla opatřena obalem, 
který byl vakuově zabezpečen. 
Paradoxní je, že žádný z nich se 
nedá znovu uzavřít. Přitom sýr se 
doporučuje uchovávat v ochranném 
obalu, jelikož má schopnost 
natahovat cizí pachy z lednice. 
U produktů v ochranné atmosféře 
se zvyšuje navíc i riziko množení 
bakterií.

Paradox BALENí

Tesco Value 
eidam 30 %
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: aGRIcOl

Z degustace: Jedná se o sýr průměrné zralosti. 
Má elastickou, avšak mírně tužší konzistenci. chuť 
byla hodnocena velmi kladně jako čistě sýrová, 
nakyslá, i když méně intenzivní. 

Z laboratoře: Vzorek vyhověl 
po všech stránkách. Sůl byla naměřena 
na 1,76 g/100 g výrobku.

Cena za 100 g: 
19,90 Kč

Složení: 
Mléko, jedlá sůl, 
mléčné kultury

Celková 
známka 1,68

Známka za senzorické 
hodnocení 2,36

VÍTĚZ
TESTU
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Šumavský 
Eidam
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: Mlékárna klatovy

Z degustace: U vzorku byla oceněna 
intenzivnější sýrová chuť. Označen byl za velmi 
dobrý. Někteří porotci uvedli, že sýr je oproti 
ostatním testovaným slanější.   

Z laboratoře: I tento vzorek vyhověl 
normovaným parametrům. 

Cena za 100 g: 
22,90 Kč

Složení: 
Pasterované 
mléko, jedlá sůl, 
mléčné kultury

Celková 
známka 1,71

Známka za senzorické 
hodnocení 2,4

Agricol 
Eidam
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: agricol Polička

Z degustace: Sýr vykazoval technologické 
vzhledové vady na řezu – mírné provzdušnění 
zřejmě po nedokonalém zalisování sýřeniny. 
chuť byla méně typická s lehkým ovocným 
vjemem. Ne příliš příjemná.  

Z laboratoře: Všechny normované parametry 
byly splněny. Udáváme nižší známku za obsah 
soli.

Cena za 100 g: 
19,90 Kč

Složení: 
Mléko, jedlá sůl, 
mléčné kultury, 
Barvivo: karoteny

Celková 
známka 1,90

Známka za senzorické 
hodnocení 2,8

Korrekt 
Eidam 30 % plátkový sýr
Zakoupeno: Globus

Výrobce: neuveden

Z degustace: Porota specifikovala u tohoto 
vzorku chuť jako mléčně nakyslou, jakou má 
eidam mít, a vyváženě slanou. konzistence byla 
tužší. Vzhled byl známkován na výbornou.  

Z laboratoře: Výsledky měření jsou ve shodě 
s platnou legislativou. Obsah soli byl změřen 
na 1,81 g/100 g výrobku. 

Cena za 100 g: 
12,90 Kč

Složení: 
Past. mléko, 
mléčné bakterie, 
mikrobiální 
sýřidlo, jedlá sůl

Celková 
známka 1,75

Známka za senzorické 
hodnocení 2,5

Jaroměřický 
Eidam 30 %
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: Jaroměřiská mlékárna,

Z degustace: Sýr byl označen za velmi dobrý. 
chuť byla klasifikována jako plná a příjemná. 
Na rozdíl od předchozích vzorků vyhovovala 
i konzistence. byla vláčná, elastická.  

Z laboratoře: Vzorek si vysloužil jedničky 
za všechny parametry, které jsme hodnotili. Sůl 
byla naměřena na 2 g/100 g výrobku. 

Cena za 100 g: 
19,90 Kč

Složení: 
Mléko, jedlá sůl, 
čisté mléčné 
kultury

Celková 
známka 1,75

Známka za senzorické 
hodnocení 2,5

Madeta 
Jihočeský Eidam 30% 
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: Madeta

Z degustace: konzistence sýra byla tužší, až 
lehce gumovitá. Porota označila sýr za velmi 
mladý. chuť byla celkově méně intenzivní, slabě 
mléčně nakyslá a přiměřeně slaná. 

 
Z laboratoře: Výsledky měření sledovaných 
parametrů jsou ve shodě s údaji na etiketě. 
Obsah soli byl 1,35 g/100 g výrobku.

Cena za 100 g: 
15,90 Kč

Složení: 
Mléko, jedlá 
sůl max. 2,5 %, 
syřidlo, mlékařské 
kultury

Celková 
známka 1,88

Známka za senzorické 
hodnocení 2,6

Zlatý sýr 
Eidam plátky
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: Milkpol

Z degustace: Jedná se o sýr středně prozrálý, 
tužší, ale stále elastické konzistence. V chuti byla 
patrná středně intenzivní hořká chuťová stopa. 
celková intenzita chuti ale mírně výrazná.  

 
Z laboratoře: I v tomto případě sýr plně vyhověl 
všem parametrům, které jsme měřili.

Cena za 100 g: 
18,90 Kč

Složení: 
Pasterované 
mléko, jedlá sůl, 
sýrařské kultury, 
sýřidlo

Celková 
známka 1,80

Známka za senzorické 
hodnocení 2,6



www.svetpotravin.cz 31

příloha

Lacrum 
Eidam 30 %
Zakoupeno: Globus

Výrobce: lacrum Valašské Meziříčí

Z degustace: Vzorek byl označen jako velmi 
průměrný. Nevýrazná chuť poukazovala na nižší 
zralost. celkově byla chuť čistá, bez cizích 
pachutí.    

Z laboratoře: Vzhledem ke zjištěné hodnotě 
obsahu sušiny (49,5%) a nejistotě měření 
(+/- 1,49 %) není možné vyslovit shodu/neshodu 
s deklarací (na obale je obsah sušiny 50 %). 

Cena za 100 g: 
21,90 Kč

Složení: 
Pasterované 
mléko, sýrařské 
kultury, jedlá sůl 
max. 2 %

Celková 
známka 1,98

Známka za senzorické 
hodnocení 3,0

Milko 
Eidam 30 %
Zakoupeno: Tesco

Výrobce: Polabské mlékárny

Z degustace: konzistence sýra nebyla celistvá 
a drobila se. Naopak chuť byla hodnocena 
kladně – výrazná, sýrová, mléčně nakyslá. Výtka 
byla směrem k soli. Její míra snížila příjemnost 
chuťového vjemu. 

Z laboratoře: Odborné analýzy prokázaly 
hodnoty, kterými produkt na 100 % splnil 
požadavky norem.  Naměřený obsah soli 
byl 1,57 g/100 g výrobku.

Cena za 100 g: 
23,90 Kč

Složení: 
Mléko, Jedlá sůl, 
mléčné kultury

Celková 
známka 2,07

Známka za senzorické 
hodnocení 3,1

aro 
Eidam
Zakoupeno: Makro

Výrobce: neuveden

Z degustace: Vzorek byl označen za velmi 
dobrý konzumní sýr. Jednalo se o jeden z mála 
vzorků, kde bylo chváleno, že je prozrálejší. 
bohužel měl ale slabě nahořklou stopu na konci.  

 
Z laboratoře: Splnil všechna kritéria. Za obsah 
vody, tuku i mikrobiologický rozbor byl 
ohodnocen známkou 1.

Cena za 100 g: 
14,20 Kč

Složení: 
Pasterované 
mléko, jedlá 
sůl, sýrařské 
kultury, sýřidlo, 
stabilizátor: 
chlorid vápenatý

Celková 
známka 1,99

Známka za senzorické 
hodnocení 3,0

Milko Matylda z hor 
Bio Eidam 30 %
Zakoupeno: Rohlík

Výrobce: Polabské mlékárny

Z degustace: Vzorek na posledním místě 
vykazoval technologické vady. Vytýkána 
byla  drobná syrovátková hnízda a zalisovaná 
syrovátka. Neoslnil ani chutí. Ta byla netypická 
s hořkou patkou na konci. 

Z laboratoře: I sýr, který skončil na posledním 
místě, na 100 % splnil všechna hodnotící 
kritéria s čistou „jedničkou“. V laboratořích byla 
naměřena hodnota soli 1,5 g/100 g výrobku. 

Cena za 100 g: 
29,90 Kč

Složení: 
Bio mléko, mléčné 
kultury, jedlá sůl.

Celková 
známka 2,23

Známka za senzorické 
hodnocení 3,4

Moravia 
Eidam 30 %
Zakoupeno: Makro

Výrobce: Moravia lacto 

Z degustace: Porota označila sýr za mladý, 
prázdnější chuti. Převažovala lehká sýrová 
nakyslost. Negativně byl hodnocen nahořklý 
podtón a v chuti navíc lehce cizí chuťový vjem. 

Z laboratoře: Všechny parametry byly 
ve shodě s normami. Za obsah tuku v sušině, 
soli i vody mu byly uděleny známky 1, vyhověl 
i mikrobiologii.   

Cena za 100 g: 
18,20 Kč

Složení: 
Mléko, jedlá sůl, 
mlékárenské 
kultury

Celková 
známka 1,92

Známka za senzorické 
hodnocení 2,8

Albert 
Eidam plátky 30 %
Zakoupeno: albert

Výrobce: Jaroměřiská mlékárna

Z degustace: Jedná se o sýr průměrné zralosti, 
tužší, ale elastické konzistence s mléčně nakyslou 
chutí. Porota vytkla nižší intenzitu chuti, ale 
dodala, že byla čistá a celkově příjemná.  

Z laboratoře: Výsledky měření sledovaného 
fyzikálně-chemického parametru analyzovaného 
vzorku byly ve 100 % shodě. Naměřená hodnota 
soli byla 1,86 g/100 g výrobku.   

Cena za 100 g: 
14,90 Kč

Složení: 
Mléko, jedlá sůl, 
mlékárenské 
kultury

Celková 
známka 1,94

Známka za senzorické 
hodnocení 2,7
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Zbořený bio mýtus
Většina z nás má bio potraviny sice 

zafixované jako zdravé, avšak 
tratící na chuti. Předsudek 
neminul ani mne, a kdybych 
šťávy netestovala, nikdy bych 
po nich asi jen tak nesáhla. O to 

víc jsem byla mile překvapena 
po ochutnání hned dvou vzorků 

BIO Březová šťáva s mátovou 
příchutí a s šípkovou příchutí. Jestli máte rádi bylinné čisté chuti, určitě 
vás nezklamou. Nejsou sladké, jak byste čekali u sirupů (obsahují  
0 % cukru). Díky tomu se dají popíjet po celý den a nepřepijete se. Je 
z nich opravdu cítit čistá chuť přírodních surovin. Moje preference 
jednoznačně tíhnou k mátě, u šípku mi trochu vadí trpká chuť. 
Zajímavým poznatkem pak pro mne bylo, že se dají pít i teplé místo čaje.

Hodnocení: 73 %
Hodnotila: Jana Tobrmanová Čiháková

Ovesné sušenky 
jsou variantou zdravé svačiny
Ovesné sušenky Digestive od Emca se nepřehlédnutelně 
chlubí, že mají o 30 % více vlákniny. A hodně nenápadně 
dodávají, že se tento údaj vztahuje ke srovnání s jinými 
druhy sušenek. Zákon toto lákadlo povoluje, tak jsem byla 
zvědavá. Praktické balení obsahuje čtyři boxy po třech 
placičkách s výraznou vůní a příjemnou chutí, nelámou 
se ani nedrobí. A pokud navíc opravdu snižují kyselost 
v žaludku (nejen v porovnání s jinými druhy sušenek), pak 
mohou být vhodnou variantou lehké svačiny.

Hodnocení: 65 %
Hodnotil: Kateřina Kmecová

Rajčatová polévka s vůní, 
      ale bez chuti
Než se propracujete k otevření sáčku s instantní Rajčatovou krémovou 
polévkou se středomořskými bylinkami od Maggi, docela si počtete. 
Nejen klasické chvalozpěvy na výrobek, přehled výživových hodnot, 
ale i doporučení, že pokud chcete vylepšit recepturu polévky, můžete 
svůj tip zaslat přímo výrobci. A samotná polévka? Je třeba míchat 
po celou dobu varu, jinak se ke dnu přilepí pořádná dávka červené 
hmoty. Příjemná rajčatová vůně, středomořské bylinky (oregano, 
bazalka) však svíravou, ale jinak nevýraznou chuť moc nevylepší. 
Při dodržení receptury se ke dvěma 
avizovaným porcím přizná jen optimista. 
A hlavně – kdo dává přednost 
polévkám bez pachuti 
glutamátu, měl by se 
raději poohlédnout 
po jiné značce. 

Hodnocení: 45 %
Hodnotil: Václav Bendl

Úsměv 
přes 
půl 
obalu
Chipsy Lay’s 
nejsou sice úplnou 
novinkou, ale zato nový obal rozhodně zaujme. Úsměv 
přes půl pytlíku je prostě nepřehlédnutelný. A tak asi 
mnohé naláká k ochutnání. Brambůrky této značky jsou 
jemné, i když na můj vkus příliš slané. Na druhou stranu 
jsou lupínky příjemně křupavé, což podporuje chuť dát si 
ještě. A to může být tak trochu nebezpečné, především 
pro štíhlou linii. Příjemné je i to, že oproti podobným 
pochutinám nesedá na jazyk pachuť tuku, ve kterém jsou 
brambůrky připravovány. Pozitivní na nich je i to, že chuť 
je výrazně bramborová bez dalších rušivých tónů. Jediným 
minusem je zmíněná slanost, která by mohla být rozhodně 
umírněna. Vzhledem k tomu dávám pár bodů dolů.

Hodnocení: 79 %
Hodnotila: Naďa Hanuš Vávrová

Vajíčkové panini 
          si dochuťte sami
Když se mi dostaly do ruky tři novinky od společnosti Crocodille, začaly se mi sbíhat 

sliny. Nejen proto, že jsem měla zrovna trochu hlad, ale i design obalů pro horké a křupavé 
panini působí na první pohled velmi sympaticky. Vybrala jsem si bulku s náplní ham/cheese/

omelette a dala ji zapéct dle návodu na tři minuty do mikrovlnné trouby. Pečivo příjemně vonělo. A chuťový dojem? Bulka byla trochu 
vyschlá, ale vajíčko i šunka jí dodaly příjemnou chuť a pomohlo tomu i máslo, kterým byla bulka natřená. Sympatické je i to, že v bulce 
není majonéza ani jiná omáčka. Příště si nakrájím na plátky ještě rajčata a třeba okurky a bulku si trochu dochutím. Celkový dojem je ale 
velmi dobrý i přesto, že se jedná o fastfoodový pokrm. Jako rychlý a jednoduchý lehký oběd ideální.

           Hodnocení: 89 %
           Hodnotila: Klára Chábová

Př
ip

ra
vi

la
 re

da
kc

e,
 fo

to
 a

rc
hi

v 
re

da
kc

e,
 B

ra
nd

no
oz



www.svetpotravin.cz 33

téma měsíce

U nás 
  mazanec, 
  jinde marinované morče

Jidáš, nádivka, beránek a mazanec 
s mandlemi, to jsou pochoutky, 
které většinou nechybějí 
na českém velikonočním stole. 
Někdo v tento sváteční čas vítá 
jaro, jiný oslavuje vzkříšení Ježíše 
krista. ať jsou tedy důvody 
k radosti a veselí v tomto čase 
jakékoliv, recepty a zvyky se stále 
více méně dodržují. ale i tady platí 
– jiný kraj, jiný mrav. a hlavně chuť.

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock
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Velikonoce jsou považovány 
za nejstarší svátky vůbec. 
Ještě v době, kdy nebyly 

spojovány s křesťanstvím a vzkříše-
ním Ježíše Krista, slavili naši předci 
v tento čas příchod jara a nového 
vegetačního období. Vše začínalo 
být v rozpuku, příroda se probouze-
la a zima pomalu ztrácela svou sílu. 
Blížilo se období hojnosti, plodnosti 
a radosti. A tak se slavilo a při tom 
nechyběly nejrůznější rituály.

Každý den má svůj význam
Tak třeba na Zelený čtvrtek a Velký 
pátek se praktikovalo obřadné mytí 
v tekoucí vodě. Lidé věřili v její nadpři-
rozené schopnosti a blahodárné účinky 
na zdraví fyzické i duševní. Na Zelený 
čtvrtek pak faráři zavazovali v kostelech 
zvony, aby se na chvíli odmlčely a daly 
prostor dřevěným řehtačkám, a to až 
do Bílé soboty. A právě Bílá sobota byla 
velmi významná. Celý den se hospodyňky 
věnovaly přípravě nejrůznějších pokrmů, 
které se ale jedly až o den později. Vařila 
se šunka, pekla kůzlata a zadělávalo se 
na koláče. V některých rodinách začaly 
děti malovat vajíčka. Ty nejkrásnější pak 
věnovaly dívky svým milým.
Lidé věřili, že úkony prováděné v tento 
sváteční týden mají magickou moc, 
a proto zkoušeli různé, až čarodějné věci, 
které měly zajistit prosperitu, úrodu, 
zdraví či krásu. Na druhé straně platily 
i zákazy vykonávat určité druhy činností.
Naši prarodiče v tento čas přinášeli a zdo-
bili symbol jara – zelené větvičky a kočič-
ky, které se posvěcovaly v kostele. Doma 

si je zapichovali 
za rám obrazu, ale i do trámu na půdě, aby 
ochránili dům před bouří. Na přelomu 19. 
a 20. století ještě přetrvával zvyk nošení 
zelených prutů a vajíček na hroby zesnu-
lých a zelenými pruty se šibal statek, aby 
byl zdravý.

Stoly se prohýbají dodnes
Přestože mnoho zvyků už zmizelo a přetr-
vávají jen některé, a to ještě spíše na ven-
kově, jedna velká tradice nám zůstala. 
Na Velikonoce se stoly prohýbají pod 
dobrotami, které se konzumují až do Ve-
likonočního pondělí. Je to čas masových 
polévek, nádivek, kůzlečích, jehněčích 
a dalších pečínek, mazanců, beránků, 
velikonočních dortů i cukroví a samozřej-
mě vajec, nejznámějších a nejváženějších 

symbolů jarních 
svátků. V českých domácnostech na-

jdete určitě beránka, mazanec posypaný 
mandlemi, nádivku, několik druhů masa 
a nechybějí ani sladké jidáše. Ty jediné se 
pečou již na Zelený čtvrtek a symbolizují 
provaz, na kterém se oběsil Jidáš, zrádce 
Ježíše Krista.

téma měsíce

Nádivku si každý národ představí 
po svém.

Italský slaný dort torta pasqualina

MAZANEC PODLE staRé 
RecePtuRy
Doba přípravy: 115 minut, 15 porcí

Ingredience: 600 g hladké mouky, 
150 g cukru krupice, 250 ml mléka, 
3/4 kostky droždí, 2 vejce, 120 g másla, 
1/4 hrnku rozinek (předem namočíme 
v rumu), 1 lžička nastrouhané citronové 
kůry, 1/4 hrnku posekaných mandlí, 1 lžička 
soli, podle možností 1 lžička vanilkového 
extraktu

Postup: Promícháme 1 vejce, cukr, roz-
puštěné máslo, přidáme mouku, kvásek, 
vlažné mléko, citronovou kůru, sůl, vanil-
kový extrakt a mícháme tak dlouho, až se 
nám začnou tvořit bublinky. Pak přidáme 
hrst až dvě nasekaných mandlí, rozinky 
a zpracujeme. Těsto necháme vykynout 
na teplém místě. Z něj uděláme 1 až 2 
bochánky, ve kterých uděláme ve středu 
kříž, necháme dalších 20 minut dokynout 
na plechu zakryté utěrkou. Pak bochánek 
potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme 
mandlemi. Mazanec pečeme asi 20 minut 
na 180 °C a potom 25 minut na 120 °C.
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Jidášky provoní celou kuchyni – výbor-
né jsou ke snídani pomazané máslem, 
s kávou nebo kakaem. České hospodyňky 
rády pečou nádivky, a to buď samostatně 
v pekáči, nebo jako náplň, kterou se napě-
chuje nejčastěji drůbeží pečínka. Nesmějí 
v nich chybět čerstvé kopřivy ani další 
bylinky, uzenina, vejce, mléko a rohlíky.

Dvanáct chodů v Peru
Když se podíváme na velikonoční recepty 
na druhý konec planety, pak zjistíme, 
že podstata oslav Velikonoc je úplně 

stejná, jen zvyky a ingredience se 
trochu liší. Třeba Peruánci mají rádi, 
když po sobě následuje hned několik 
chodů. Dočkat se tak můžete i dva-
nácti pokrmů, účastníci hostiny si při 
konzumaci dlouze vyprávějí a nikam 
se nespěchá. Mezi tradiční velikonoč-
ní pokrmy patří marinované morče, 
které se během úpravy polévá pivem. 
Peruánské hospodyně nezapomenou 
ani na jídlo zvané chiriuchu, což je směs 
sušeného obilí a různých druhů mas.
V Bulharsku se barví na Zelený čtvrtek 
vajíčka. To úplně první musí být ale čer-
vené a hospodyňky pak tímto obarveným 
vajíčkem otírají tváře dětí, aby byly celý 
rok zdravé. Nabarvená vajíčka se oloupají, 
nasolí a snědí samotná, nebo s velikonoč-
ním chlebem. Na tom musí být ale silná 
vrstva čerstvého másla a hrstka čers-
tvých bylinek.
Italové mají zase Velikonoce spojené pře-
vážně se sladkými jídly. Když ochutnáte 
jejich tradiční moučník colomba pasquale 
ve tvaru holubice s kandovaným ovocem, 
určitě nezůstanete u jednoho. Výborná 
je také tradiční pastiera, která vzdáleně 
připomíná náš rýžový nákyp zapečený 
v lineckém těstě. A ochutnat v tento slav-
nostní čas můžete i slavný torta pasqu-
alina, slaný dort plněný různými druhy 
zeleniny a vejci. A k tomu nesmí chybět 
sklenka vermutu.

Britové a jejich horký bochánek
Každá anglická hospodyňka zdědila po své 
babičce recept na ty pravé hot cross 
buns. Horký bochánek byl v minulosti 
jediným sladkým pokrmem, který se 
směl v této ostrovní zemi o velikonočních 
svátcích konzumovat. Poznáte ho tak, 
že je na každém kusu umístěný velký 

kříž z cukru 
nebo cukrové 
polevy. Oby-
vatelé Anglie, 
USA i Austrá-
lie dodržují 
podobný 
zvyk spojený 
s hledáním 
čokolá-
dových 
vajíček. 
Velikonoční 
králíček 
je schová 
v domě 
nebo 
na zahra-
dě, a je tak 
postaráno 
o zábavu 

nejen pro děti, ale i dospělé. Společně 
se pak nalezená vajíčka vyměňují a kon-
zumují.
Abychom ale ještě zůstali u tradičních 
pokrmů, pak by stály určitě za ochutnání 
španělské torrijas. Nakrájíte den starou 
veku na plátky, které namočíte v oslaze-
ném mléce, obalíte ve vejcích a usmažíte 
dozlatova. Servírují se pocukrované 
a ochucené skořicí. Irové zase pojída-
jí ve velkém vajíčka, aby uzavřeli půst 
a zahájili dobu hojnosti. Kdo má zálusk 
na pravý velikonoční koláč, tak musí před 
všemi zatančit.

Polské kyselo se žurkem
Poláci netančí, ale na Velikonoce ne-
zapomenou nikdy na kyselou polévku 
s bramborami, vejcem a klobásou zvanou 
žurek. Na Bílou sobotu si zástupy věřících 
v této silně katolické zemi chodí do kos-
tela nechat posvětit potraviny, které 
pak konzumují na Hod boží velikonoční. 
Po postním období si dopřávají maso 
nebo uzeniny, velikonoční tabule má být 
z celého liturgického roku nejbohatší.
K hodování ale patří také jídla, která 
by možná konzervativnější strávníky 
odradila. Například tradiční řecký pokrm 
kokoretsi, tedy střívka plněná grilo-
vanými skopovými vnitřnostmi. Nebo 
byste si raději ochutnali magiritsu? Tato 
polévka s vejci nemusí každému vonět, 
ale k Velikonocům patří a Řekové si ji 
náležitě užívají.
Ať už si ale v tento sváteční čas po-
chutnáme na cizokrajném, nebo českém 
tradičním velikonočním pokrmu, důležité 
je, že jsme i po zimě v plné síle. Znovu si 
tak můžeme užívat hojnosti, kterou nám 
příroda hned na jaře nabídne. 

téma měsíce

Anglické hot cross buns

Peruánské 
smažené morče

smažená VELIKONOČNí 
VEJCE
Doba přípravy: 35 minut, 4 porce

Ingredience: 4 natvrdo uvařená vejce, 
hladká mouka, 1 lžička pálivé papriky, 1 sy-
rové vejce, 1/4 lžičky strouhané citronové 
kůry, sůl, strouhanka, olej, chilli omáčka

Postup: Natvrdo uvařená vejce oloupe-
me. Hladkou mouku promícháme v misce 
s paprikou. Syrové vejce prošleháme se 
lžící vody, citronovou kůrou a se solí. 
Strouhanku prosejeme přes síto, aby byla 
co nejjemnější. V menší hlubší pánvi roze-
hřejeme olej. Vařená vejce obalíme v mou-
ce, v rozšlehaných vejcích a ve strouhance 
a usmažíme dozlatova. Usmažená vejce 
necháme krátce okapat na papírových 
ubrouscích a podáváme s chilli omáčkou.
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Připravila Kateřina Kmecová a Klára Chábová, foto shutterstock

průvodce po exotice

   na českých pultech.

Exotické ovoce se k nám dopravuje 
z tropických a subtropických ob-
lastí – letecky v chladicích boxech, 

nebo po moři v kontejnerech. Exotické 
hody pořádáme především o Vánocích, 
kdy prodeje stoupají o desítky procent, 
ale neobvyklé druhy ovoce můžeme 
samozřejmě dostat celoročně.

Exotika jen pro zpestření
Někteří výživoví poradci jsou zastán-
ci toho, abychom konzumovali jen 
stravu, která pochází z našich země-
pisných šířek, neboť jen ta je pro náš 
organismus podle nich prospěšná. Proti 
exotickému ovoci hovoří samozřejmě 

cena, která je někdy i několikanásobně 
vyšší než cena ovoce tuzemského. Odráží 
se na ní nejen daleká cesta, ale také fakt, 
že obchodníci počítají s tím, že celou 
zásilku se jim nepodaří prodat. Na druhou 
stranu – exotické ovoce je spíše zpestře-
ním a za to si většina z nás ráda připlatí.
Hlavní nevýhodou zůstává, že se tyto 
druhy ovoce trhají nezralé, aby vydržely 
dlouhou cestu. Nedozrávají tedy přirozeně 
na stromě, jsou utrženy mnohem dříve. 
Plody pak nedosahují takové kvality (veli-
kosti, barvy, chuti), jako kdyby dozrávaly 
na stromě. Mnozí jsou pak poté, co ovoce 
ochutnají přímo v jeho domovině, jeho při-
rozenou chutí 
překva-

Již dávno jsme si zvykli, že se nabídka ovoce na našich 
pultech neomezuje jen na jablka, hrušky či švestky. dokonce 
i exotičtější banány, mandarinky a ananasy se u nás pevně 
zabydlely a nikoho příliš neohromí. ale znáte stejně dobře 
také kiwano, mangostan, rambutan nebo nashi? Pokud ne, 
nechte se unášet na vlnách exotiky společně s námi.

Ovoce je velmi citlivé na změny teplot 
i manipulaci. Vždy bychom měli 
vybírat plody nepoškozené mra-
zem, škůdci či mechanicky. Zejména 
s ohledem na vyšší cenu těchto druhů 
ovoce se vyplatí vybírat obzvláště 
obezřetně a jakékoli podezřelé kusy 
z nákupu vyřadit. Nebojte se ovo-
ce důkladně prohlédnout a osahat. 
V některých obchodech najdete jeden 
exemplář rozříznutý, abyste viděli 
také jeho vnitřek. Pokud obsluhu 
požádáte, neměl by být ani problém 
ovoce ochutnat.

nebojte se 
VyBíRAT

Ovoce z tropů

Je pro nás vhodné?
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peni. Exotické druhy ovoce obsahují také 
vyšší množství kyselin, které mohou být 
příčinou problémů s trávením či vyvolat 
alergickou reakci. Nejsou tedy vhodné pro 
malé děti a ani dospělý by jich neměl na-
poprvé zkonzumovat příliš velké množství, 
dokud si neověří, že na novou chuť jeho 
organismus bude reagovat bez problémů.

Aby déle vydrželo...
Kvůli překonávání velkých dálek bývá 
tropické ovoce také ošetřováno chemic-
kými postřiky, pokud nekupujeme kusy 
v kvalitě bio. Tato informace musí být 
viditelně uvedena. Pozor na to, jestli-
že budeme chtít konzumovat plody se 
slupkou, ani důkladné omytí chemický 
postřik zcela neodstraní. A po oloupání 
plodu je vhodné si umýt ruce.
Na druhou stranu všude slýcháme, že 
jídelníček má být především vyvážený 
a pestrý. Exotické ovoce patří asi u má-
lokoho k základním potravinám, ale 
může být právě tím vítaným obohacením 
rutinně se opakujících známých chutí.  
Navíc je zdrojem vitaminů a jiných tělu 
prospěšných látek. 

Ročně zkonzumujeme miliony 
                exotických plodů
Prodej exotického ovoce každým rokem stoupá. Na zvýšený zájem Čechů reagují 
obchodníci rozšiřováním tohoto sortimentu. „Letos máme na pultech již osmatři-
cet druhů, což je téměř o polovinu více než před čtyřmi lety,“ říká Pavla Hobíková 
ze společnosti Globus. Jen v loňském listopadu tato společnost prodala asi dvě stě 
třicet tisíc exotických plodů, za celý loňský rok přesáhl odbyt tohoto sortimentu 
hranici jednoho milionu kusů.
Češi nejsou konzervativní, přestože 
u nich stále vede osvědčený ananas, 
rádi zkoušejí i novinky. Velmi oblíbené 
jsou avokádo, kaki a mango. Zvykli si 
ale třeba i na sladkokyselou mochy-
ni (physalis), která se hodí do salátů 
a marmelád, nebo mučenku známou 
pod názvem maracuja.
Obchodníci se shodují, že lidé chtějí 
co možná nejčerstvější ovoce, proto 
v posledních letech dochází ke zkraco-
vání dodací lhůty zboží na pulty. Kvůli 
zachování čerstvosti a úspoře nákladů 
si domlouvají pěstitele a dodavatele 
v zahraničí i tuzemsku sami. „Vlast-
ními nákupy dnes pořizujeme dvacet 
procent celkového sortimentu ovoce 
a zeleniny. Speciálně na exotické 
plody máme pak předního dovozce. 
Díky němu nepotřebujeme u poloviny 
položek velkoobchody v Česku a tento 
podíl budeme postupně navyšovat. 
Pozitivní dopad je jasně vidět na sní-
žených odpisech a především zákazník 
má nepřetržitě čerstvé zboží,” dodává 
P. Hobíková.
V obchodech Makro vyhledávají 
zákazníci nejvíce ananasy vyšší kvality, avokáda, physalis i kumquaty. „Postupně se 
také prosazují méně známé druhy, jako jsou pitahaya, kaki nebo mladý kokos. Velmi 
dobře se kromě nich prodávají i karambola, granátová jablka či fíky,“ říká ředitelka 
komunikace Romana Nýdrle.
Zákazníci jsou podle obchodníků stále více nakloněni experimentům. „V minulosti 
u nás měla veliký úspěch pitahaya s červenou dužinou, v tomto období nově zařa-
zujeme palmové srdce a tomatillo. Dostupná je kromě exotického ovoce i zelenina 
typická pro tropické oblasti. Patří sem třeba okra, lotosový kořen a mnoho dalších,“ 
doplňuje R. Nýdrle.
I v dalším obchodním řetězci mají s odbytem exotického ovoce velmi dobré zku-
šenosti a zájem zákazníků každým rokem stoupá. „Meziročně se jedná až o desítky 
procent. Nabídku proto v našich prodejnách Albert neustále rozšiřujeme. Nově 
u nás najdou zákazníci třeba baby avokádo, kaktusový fík, granadillu a kumquat. 

Popularitu postupně získává 
i velká papája,“ říká Barbora 
Vanko ze společnosti Ahold.
A čím je podle prodejců 
takový zájem o exotické 
ovoce způsobený? „Může 
za to určitě větší informo-
vanost, ale také cestování 
do exotických zemí. Lidé 
pak hledají tamější ovoce 
v obchodech a chtějí si 
uvařit nově objevená jídla 
také doma,“ uzavírá Romana 
Nýdrle. 
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domácnost

S některými jídly jdou 
udělat doslova divy, 
jiná nezachrání ani 

kouzelná hůlka. Ne všechno 
je ale zákonitě ztraceno hned 
po prvním ochutnání. Jak tvrdil 
Jaroslav Hašek: „Nezáleží na tom, jak se 
vaří, ale s jakou láskou se to dává dohroma-
dy.“ My bychom k lásce připojili ještě chladnou 
hlavu a trochu toho citu. Pak je totiž pravděpodobné, že dosáh-
nete kýženého výsledku a nikdo nepozná, že vaše jídlo mohlo 
ještě před pár minutami trůnit na pomyslném Olympu popelnic.

Přesolenou polévku nevylévejte
Ředit přesolenou polévku vodou by měla být až ta poslední mož-
nost, voda totiž sůl rozkládá pomaleji než ostatní chutě. Pokud 
to jde, sáhněte raději po mléce nebo smetaně. Dobrým pomoc-

níkem je také brambora. Podobně zafunguje i kůrka od chleba, 
vaječný bílek nebo mrkev. Vše krátce povařte a pokuste se 
vylovit z hrnce. Dobrou fintou je také zvolit protichuť. Pokud 
jste tedy přesolili, použijte cukr. Nevhazujte jej ale do polévky, 
ale vložte na lžičku a ponořte do jídla, než se rozvaří na lžičce 
na kaši. Poté jej vyndejte ven. A poslední možnost je, jak praví 
staré kuchařky, ponořit do polévky stříbrnou lžičku, která prý 
vstřebává nechtěné a přehnané chutě.

Můžete dělat jedno jídlo 
podesáté, i tak se ale může stát, 
že vám ujede ruka se solí nebo 
se maso tentokrát rozhodne, že 
do příchodu návštěvy rozhodně 
nezměkne. Pro někoho možná 
jednoznačný důvod, proč by měl 
polotovar zamířit přímo do útrob 
koše a celý kulinářský počin by 
se měl opakovat znova a lépe, 
pro jiného blikající naděje, že by 
eso v rukávu v podobě nějakého 
toho chytrého tipu mohlo alespoň část 
zkázy odvrátit. Inu, znát tajné fígly našich 
babiček se vyplatí.

Záchranné tipy 
do kuchyně
Připravily Jana Kaiserová a Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock
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Maso změkne alkoholem
Na mase se pozná kvalita většinou až při 
vaření. Zatímco kousek mladé poraže-
né krávy se rozpadne jak dortík, starší 
kus hověziny můžete v hrnci převalovat 
dlouhé hodiny a stále se mu nechce 
měknout. Traduje se, že pomáhá poprášit 
maso zásadou. Použít můžete například 
špetku jedlé sody nebo obyčejného 
prášku do pečiva.
Možností, jak maso změkčit a zároveň mu 
dodat výraznější chuť, je podlít je jedním 
malým panákem alkoholu – k hovězímu, 
které vaříte s kořenovou zeleninou, se 
hodí portské víno nebo brandy, pokud 
děláte nějaké aromatické jídlo, sáhněte 
naopak po alkoholu méně výrazném, jako 
je například vodka. Maso pečte nebo vařte 
jednak do změknutí a pak také dostateč-
ně dlouho, aby se alkohol odpařil.

I žmolky v omáčce jdou rozpustit
Omáčka se „zdrcne“ většinou chybným 
postupem při vaření. Stačí, když přilijete citronovou šťávu 
do svíčkové omáčky, pakliže ještě prochází bodem varu, nebo 
když zahustíme omáčku moukou napřímo, aniž byste ji předtím 
rozmíchali v troše vody nebo smetany. Způsobů, jak jídlo napra-
vit, existuje celá řada. Liší se jen náročností.
První, co se doporučuje, je omáčku jemně naředit vodou nebo 
smetanou (dle typu, který připravujete) a opět lehce zaprášit 
zásadou v podobě prášku do pečiva. Během pěti minut se ukáže, 
zda to zabralo či nikoli. V případě varianty číslo dva pomůže 
hrnec stáhnout z plotny, napustit si do většího hrnce ledovou 
vodu, do té hrnec vložit, chvilku počkat, až omáčka v hrnci vy-
chladne, a pak zkusit žmolky vymíchat. Pokud se zase nezadaří, 
vyjměte všechny pevné části zeleniny, masa a také koření (napří-
klad celý pepř, nové koření, bobkový list, jalovec aj.) a omáčku 
rozmixujte ponorným mixérem, popřípadě omáčku propasírujte.

Připečené jídlo je vyšší dívčí
Když se něco přichytne, záleží na tom, v jaké fázi vaření se právě 
nacházíte. Taková spálená cibulka na másle moc parády nena-
dělá, na druhou stranu se jedná o první krok, který se vyplatí 
zopakovat. Pokud se přichytne jídlo, do kterého máte po troš-
kách přilévat vodu, máte ještě velkou šanci na záchranu. Vodu 
doplňte a následně zkuste pokrm vylepšit za pomoci mrkve, kor-
kové zátky nebo krajíce chleba. Vše přendejte do čistého hrnce 
a povařte s pohlcovačem pachu (viz uvedené suroviny), který 

pak vyhoďte. U korku dávejte pozor, aby se do jídla nerozdro-
bil. Lepší je uzavřít ho do sítka na koření nebo plátýnka. Naše 
babičky prý připálené jídlo vyklopily do nádoby, kterou přikryly 
čistou mokrou utěrkou. Po několika minutách ji vyměnily a opa-
kovaly tak dlouho, až zápach zmizel.

Rozvařené těstoviny spraví jiná úprava
Podle Italů se těstoviny vaří „al dente“, tedy na skus. Pokud 
byste naservírovali jim naše typicky měkoučká kolínka, asi by 
se jich ani nedotkli. Pokud tedy připravujete nějakou italskou 
pastu, raději si tyto rozbředlé těstoviny uchovejte v lednici 
na nějakou jinou počeštělou úpravu a k boloňské omáčce uvařte 
várku novou. Jen trochu přetažené těstoviny ale zachráníte 
celkem obstojně. Zkuste je okamžitě několikrát propláchnout 
vodou a promastit olejem nebo máslem. Proces měknutí se oka-
mžitě zastaví a v konečném důsledku bude i italské jídlo k světu.
No, a co s porcí, která se nevyvedla? Elegantním způsobem je 
těstoviny zapéct například s bešamelem (smetanou s moukou) 
nebo rajčatovou omáčkou, kterou proložíte sýrem.

Pálivé zjemníte smetanou či vodou
Nejvíce chyb děláme při finálním dochucení. Po provaření koření 
ještě trochu nabere na intenzitě a ve finálním důsledku může být 
jídlo až moc ostré. Nejjednodušší způsob je přidat vodu a pro-
vařit. Koření postupně ztratí grády. Jídlo také můžete „nastavit“, 

tedy přidat další suroviny z těch, které 
už jste použili. Abyste ale vyvážili poměr 
jejich měkkosti, je dobré je povařit zvlášť 
v hrnci a přidat už částečně udělané. 
Asijská kuchyně má při těchto případech 
ještě jeden chyták – použít trochu koko-
sového mléka. Pokud děláte exotické jídlo, 
určitě se vyplatí recept vyzkoušet, pakliže 
máte tuto ingredienci doma. A když ne, 
prokáže vám dobrou službu i „panák“ 
smetany, která zjemní chuť.
Příliš pálivé jídlo vylepšíte také přidáním 
medu nebo cukru. Pokud se vám chuťově 
hodí k jídlu sýr, tak ten také umí stahovat 
ostrou chuť. 



www.svetpotravin.cz40

začátky v kuchyni

Nádivku mám moc ráda. Je to 
pokrm, který se dá uvařit velmi 
rychle ze surovin, které máte 

zrovna v lednici. Alespoň takto jsem to 
vnímala vždy, když jsme se v neděli vrátili 
odněkud z výletu a maminka dokázala 

z rohlíků, vajíček a mléka vyčarovat ne-
možné. Vlastně mi přišlo, že na tom není 
nic moc těžkého. V tomto přesvědčení 
jsem žila až do okamžiku, než mi kolegové 
v redakci výrobu této dobroty zadali jako 
další díl seriálu o vaření pro začátečníky. 

Při tom jsme vedli diskusi, 
co všechno se dá na nádivce 
pokazit. A těch variant bylo 
celkem dost. Rozhodla jsem se 
proto, že to nebudu raději po-
koušet a na internetu si najdu 
nějaký jednoduchý recept. 
I když jsem ale postupovala 
krok po kroku, výsledek nebyl 
zrovna na medaili.

Trojí maso a krupice
Než jsem se do díla pustila, 
něco málo jsem si o tomto 
zdánlivě jednoduchém pokrmu 
přečetla. A dle dostupných 
pramenů jsem zjistila, že se 
nádivka původně připravo-
vala bez pečiva a říkalo se jí 
„hlavička“. Z mléka a krupice 
se svařila hutná kaše, když už 
nebyla horká, přidala se vejce, 
posekané maso a nejrůznější 
zelené bylinky. Pak se pekla 
na plechu. Nádivka se také 
přimašťovala, to když maso 
nebylo dost tučné. Podle tradi-
ce nesměly v pokrmu chybět 
mladé kopřivy a také se do ní 
přidávalo trojí maso. A kde 
přišla ke svému druhému 
jménu „hlavička“? Jedno z mas 
bylo z telecí hlavičky.

Hodně rohlíků, málo mléka
Já se ale pustila do nádivky moder-
ní. Nákup surovin mi netrval dlouho. 
Do košíku jsem si dala deset rohlíků, 
balení vajíček, vzrostlou pažitku v květi-
náči, mléko, muškátový oříšek. Na chvíli 
jsem tápala u uzenin. V receptu, který 
jsem si vybrala, stálo, že je možné použít 
uzený bůček. Ten jsem nesehnala, ale 
paní prodavačka mi poradila, že mohu 
klidně do těsta přidat i kladenskou 
pečeni, která prý nádivku celou provo-
ní. Vše jsem si přinesla domů, suroviny 
jsem si vyskládala na kuchyňskou linku 
a na vaření jsem se celkem těšila. 
Nakrájela jsem všechny rohlíky do veliké 
skleněné mísy. Vedle v mističce jsem 
smíchala sedm vajíček, 200 ml mléka, dvě 
kávové lžičky muškátového oříšku, sůl, pepř 
a trochu sušené zelené mořské řasy, kterou 
dávám téměř do všeho kromě palačinek. 
Na pánvičce jsem rozpálila olej a začala 
pomalu se smažením na kousky nakráje-
né uzeniny. Když jsem smíchala rohlíky 
s mlékem, připadalo mi, že jsou málo nasá-
klé. Přilila jsem tedy ještě asi 100 ml mléka, 
ale i to se později ukázalo, že nestačí.
Usmaženou uzeninu jsem zamícha-
la do těsta a přidala ještě nakrájenou 
čerstvou pažitku. Stále mi přišlo, že jsou 
rohlíky málo nasáknuté mlékem. V re-
ceptu ale autorka psala, že „těsto nesmí 
být ani husté, ani moc řídké“. Nevěděla 
jsem, jak se podle této rady řídit, tak jsem 
ponechala stávající konzistenci. 

Kopřivy pod sněhem
Do nádivky patří také mladé kopřivy, 
ale ty jsem nesehnala. V době přípravy 
článku totiž všude kolem ležel sníh. Opět 
jsem si ale připomněla, že není vůbec 
na škodu mít kopřivy nasušené do zásoby 
nejen kvůli vaření nebo přípravě dobrého 
čaje, ale třeba i na výrobu vlasové kúry. 
Ta se po dlouhé zimě neztratí a kopřivy 
umějí divy. 
Pečící skleněnou misku jsem vytřela 
máslem, troubu jsem asi deset minut pře-
dehřívala na 220 stupňů. V receptu stálo, 
že by měla být nádivka za třicet minut 

Velikonoční nádivka je prý velmi jednoduchá. Stačí 
jen natrhat pár kopřiv, nakrájet rohlíky a zalít mlékem. 
Nechci to zlehčovat, ale úplně s tímto tvrzením 
nesouhlasím. ke každému pokrmu je potřeba 
přistupovat s vážností. Příště se proto budu více držet 
intuice a méně nevyzkoušeného receptu.

nádivka bez kopřiv
Vyschlá velikonoční

Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková
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hotová. Protože jsem už pár pokrmů 
spálila, raději jsem si k troubě sedla a vy-
čkávala. Začetla jsem se při tom do nové 
biografické knihy 
25 000 vzpomínek 
o architektu Martinu 
Rajnišovi a zjistila 
jsem, že hospodyňka se může při vaření 
i dobře pobavit a zažít trochu té kultury.

Už se těším na Velikonoce
Nádivka byla hotová. Vyndala jsem ji, 
nechala chvíli vystydnout a mezi tím 
dorazila naše fotografka Eva s dcerou 
Alenkou. Velikonoční výzdoba nám netr-
vala dlouho, nejvíc nás bavilo modelování 
barevných vajíček z plastelíny. Připravila 
jsem talířky, nakrájela nádivku a mohly 
jsme začít fotit i degustovat.
Nádivka byla trochu suchá. Když jsem ji 
jedla jinde, byla spíše vlahá a jednotlivé 
kousky držely lépe pohromadě. Také mi 
přišla hodně slaná. Samotná uzenina 
byla slaná dost a já jsem nádivku ještě 
přisolila. Chybělo mi tam více muškáto-
vého oříšku, možná také ještě další koření 
a třeba i houby, přestože jsem je v recep-
tech nikde nenašla. A určitě jsem měla 
přimíchat mnohem více pažitky. Moji 
hosté si ale nestěžovaly. 

Zato partner David úplně nadšený z vý-
sledku nebyl, ale protože jsem nic jiného 
k večeři nepřipravila, nádivku snědl. Pora-

dil mi, že mám příště 
místo uzeniny použít 
spíše bílé maso, klidně 
osmažené na cibulce.  

Fotografce Evě jsem dala domů výslužku, 
úplně se nebránila.
Když jsem si procházela znovu recept, 
říkala jsem si, že rohlíky mohly být 
opravdu více ponořené do mléka. Také 
je příště nakrájím na menší kousky, aby 
lépe držely pohromadě. A určitě použiji 
hlubší pekáček. Zapékací miska je mělká, 
nádivka tak byla nízká a při krájení se mi 
trochu rozlamovala. Vymazání máslem 
je základ, ale mohla jsem misku ještě 
vysypat strouhankou, aby šla nádivka 
dobře ven.

Těžko na cvičišti...
Moje prateta považovala pečení nádiv-
ky za tak jednoduché, že jsme od ní 
na Velikonoce ochutnali hned několik 
variant. Vždy jen odběhla do kuchyně 
a donesla nový, ještě vylepšený recept. 
Celý plech zmizel během krátké chvíle 
a my jsme se už těšili na další. Prateta 
ale napekla za svůj život stovky nádi-

vek a vždy mi říkávala: „Holka moje, 
těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ 
A opravdu to platí i v té kuchyni. Zítra 
to tedy zkusím znovu. Velikonoce jsou 
za dveřmi a nádivka na našem rodinném 
stole nesmí chybět. Nepřesolená, nevy-
sušená a pěkně zelená od bylinek. Tak 
snad to tentokrát vyjde... 

  Těsto mi připadalo už před pečením 
velmi suché, měla jsem přidat více 
mléka a vajec.
  Na pečení jsem měla použít hlubší 
pekáček, nádivka byla tenká a při 
krájení se rozpadala.
  Rohlíky jsem měla nakrájet na menší 
kousky, lépe by pak držely u sebe.
  Příště bych dala méně soli – uzeni-
na pustila šťávu a už ta byla hodně 
slaná.
  Do těsta jsem dala málo muškátové-
ho oříšku a mohla jsem přidat i jiné 
koření.
  Pro výraznější chuť bych také přidala 
třeba sušené houby.
  Pečící misku jsem měla vytřít nejen 
máslem, ale vysypat i strouhankou, 
aby se mi nádivka nepřilepila.

na co SI DáT 
PŘíŠTě Pozor

„V nádivce mi 
              chybělo koření“
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Připravila Klára Chábová, foto archiv Bára Basiková a Lenka Hatašová

Nejsem šílená 
           biomatka!

Bára Basiková:

Zpěvačka Bára Basiková o sobě 
tvrdí, že jídlo vnímá jako důležitou 
součást svého života, přesto ale 
nepatří mezi vášnivé kuchařky. 
Svým blízkým nedá k večeři 
párek, ale raději rybu, sama se 
snaží jíst zdravě. Aby si udržela svěží 
pleť, pije hodně vlažné vody...
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báro, jak se udržujete v kondici? 
Hodně pracujete, máte tři děti, 
k tomu je potřeba mít dost energie...
Velmi důležitý je spánek. Na dobíjení 
baterek mi pomáhají také výlety do pří-
rody, každoroční cesta k moři, společné 
chvíle s dětmi a přáteli. Relaxuji u pěkné 
knížky, v divadle nebo u filmu. Pravidelně 
chodím na nejrůznější masáže, to je pro 
mne velký duševní a fyzický odpočinek.

je pro Vás jídlo ústředním tématem?
To určitě není. Je to jen součást mého 
života, ale v podstatě velmi důležitá. 
A pokud si to hezky zařídíte, tak i velmi 
radostná.

jak tedy vypadá Váš jídelníček?
Především hodně piji čistou a vlažnou 
vodu, která je zdravá pro celý organismus, 
zejména pak dělá dobře ledvinám a pleti. 
Jím pětkrát denně menší porce a snažím 
se vynechat zásadní pětku. Do ní řadím 
bílou mouku, uzeniny a salámy, cokoli 
smaženého, sladkosti i sladké nápoje, 
alkohol. Pokud člověk těchto pět složek 
omezí, nebude mít problémy s nadvá-
hou a metabolismem. Mám to na sobě 
vyzkoušené.

zabývala jste se někdy dietami?
Samozřejmě jsem mnohokrát potřebovala 
shodit pár kil a vyzkoušela jsem oprav-
du ledacos. Výsledek je ten, že stačí jen 
rozumně jíst. To znamená zdravě, menší 
porce vícekrát denně. Když ale někdy 
z časových nebo chuťových důvodů 
zhřeším, ukáže se to na váze a těžkém 
žaludku. To mě vždy naštve.

změnila se u Vás skladba potravin 
s příchodem dětí?
Zcela zásadně. Dospělý se často něčím 
odbude, ale dětem nemůžete dát párek. 
Děti měly odmalička v jídelníčku hodně 
zeleniny, ovoce a zdravého masa, tedy 
hlavně ryby 
a drůbež. 
Zkusila jsem 
také luště-
niny. Ale pozor! Nejsem šílená biomatka. 
Když už byly děti starší, tak ten párek 
také dostaly, ale zdravé jídlo převažovalo. 
A nám rodičům zachutnalo.

co mají rády Vaše děti?
Na to bych nejdřív měla říct, že jak si 
je vychováte, takové budou. Všechny 
dodnes milují ryby, mořské plody, bílé 
maso a těstoviny. Pijí čistou vodu z vodo-
vodu, Coca-Colu mají jen ve výjimečných 
situacích, jako jsou třeba narozeniny. 
Do šesti let ji ale neznaly. Sladkosti jsou 

také jen za odměnu 
a syn třeba vůbec 
nemá rád čokoládu. 

jste tedy stran 
stravování strikt-
ní... 
… v tom, že jim 
dávám hodně zdra-
vého jídla v takové 
podobě, aby jim 
chutnalo. A před 
méně zdravými 
pokrmy je chráním 
a případně i varuji. 
Ano, půjdeme 
jednou za půl roku 
do fast foodu, ale 
není to dobré pro 
tvé bříško. Koupím 
ti někdy bonbóny, 
ale nejsou dobré pro 
tvé zoubky a žalu-
dek. Důležité je vy-
světlování. A člověk 
si k tomu může vzít 
jako pomocníka 
i knížku, kde to 
je třeba popsáno 
pomocí obrázků. 
Děti to velmi rychle 
pochopí, když zjistí, 
co se pak v jejich 
těle děje.  

a co Vy sama, 
jste náročná 
strávnice?
Nejsem. Odmalička jsem byla vděčná 
za cokoli. Už jako dítě ve školní jídelně, 
když ostatní děti ohrnovaly nos nad lecja-
kým obědem, jsem s chutí snědla cokoliv, 
včetně výborné koprovky, hrachové kaše 
a čínské pomsty, tedy rýže na sladko.  
Ráda ocením jídlo, které někdo vařil 
s láskou, a vážím si času a energie, které 

do toho dal. 
Pokud mi ale 
v restauraci 
donesou blaf, 

který nemá s dobrým jídlem nic společné-
ho, naštve mě to. A už tam příště nejdu.

jaké zahraniční kuchyně jsou 
Vám blízké?
Mám ráda řeckou, italskou a někdy 
francouzskou kuchyni. Jsou pestré, lehké, 
zdravé a neuvěřitelně chutné.

chodíte ráda do restaurací, nebo 
spíše holdujete domácí stravě?
Pokud vaří manžel, jím ráda doma. Jinak 
ale chodíme do restaurací, kterých je 

dnes opravdu velké množství. Máme 
několik oblíbených a rádi je střídáme. 
Jsem ráda, že díky velkému mediálnímu 
kuchařskému a gastronomickému boomu 
dnes lidé řeší, jak se kvalitně stravovat.

jsou pokrmy, které Vás nelákají 
a nikdy byste je neochutnala?
Určitě bych nejedla ústřice, hady, hou-
senky, červy a brouky. Jejich konzistence 
je mi nepříjemná. A potom také klokany, 
medvědy, zebry a všechna domácí zvířata, 
včetně pejsků a kočiček. Připadá mi to 
barbarské. Konzumaci prasátek a přede-
vším kraviček jsem už dávno maximálně 
omezila a myslím, že v budoucnu nebudu 
jíst jejich maso vůbec. Vlastně mi zase až 
tak nechutná.

a jaká je podle Vás česká kuchyně? 
máte ji ráda?
Ano, mám. Je bohatá, veselá, pestrobarev-
ná a sytá. Ale pokud bych konzumovala 
jenom ji v plné a poctivé podobě, byla 
bych brzy jako koule.

„Děti měly v jídelníčku odmalička 
             hodně zeleniny, ovoce a ryb“
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chutě slavných

jak u Vás vypadá provoz v kuchyni?
Největší šrumec je ráno, snídaně při-
pravuji velké, především o víkendech. 
Během dne nejsme nikdo doma a večer 

v kuchyni většinou kraluje manžel. Vařit 
opravdu umí a ještě ho to nesmírně baví. 
Syn Theo mu pomáhá a hezky si to spolu 
užívají. A já jsem šťastná. 

máte nějakou svou specialitu, vy-
broušený recept, který si Vaši blízcí 
žádají?
Vzhledem k tomu, že nejsem kuchařka, 
nemám talent a zájem, vařím opravdu mini-
málně. Ale většinou v létě na chalupě něco 
připravím a rodina to považuje za svátek. 
Kdybych chystala nějakou slavnostnější 
večeři pro hosty, pak bych jim uvařila svíč-
kovou. Má to ale malý háček, nejdřív bych ji 
ale musela umět. 

říkáte, že nevaříte. Čím to je, že 
některé ženy jsou vášnivé kuchařky 
a jiné tato vášeň možná překvapivě 
mine?
To je velice individuální. Každá žena je 
jiná, některá má z vaření radost, jiné to 
absolutně nic neříká, nemá talent ani 
chuť. Tedy chuť vařit. Já jsem ten druhý 
případ. Vůbec mě to ale netrápí, moje 
rodina nikdy hlady netrpěla. Vždy mě 
zastoupil manžel nebo dnes už mé dospě-
lé dcery.

báro, prozraďte na závěr: 
co Vás na koncertních pódiích čeká 
v letošním roce?  
Bude to samé koncertování a v létě se 
těším na turné s Michalem Pavlíčkem 
a skupinou Stromboli. Ze všech svých 
letošních vystoupení bych pro čtenáře 
Světa potravin ráda vybrala společný 
koncert Stromboli a britské legendární 
formace Jethro Tull v pátek 21. července 
na Konopišti.
Všichni jsou srdečně zváni. 

Zpěvačka Bára Basiková poprvé zpívala před publikem 
ve svých 12 letech. Po absolvování jazykové základní školy vystudo-
vala střední ekonomickou. Veřejně vystupovat začala v roce 1982 se 
skupinou Precedens. V roce 1986 začala souběžně s Precedensem 
zpívat i s rockovou formací Michala Pavlíčka – Stromboli. V roce 1988 
ale Precedens opustila, aby se zase do kapely navrátila při natáčení 
alba Pompeje. Z Precedens se pak stala její doprovodná kapela Ba-
sic Beat. V roce 1994 se rozhodla pro vstup do rockové opery Jesus 
Christ Superstar, kde ztvárnila roli Máří Magdalény, kterou hraje do-
dnes. Následovaly další muzikálové nabídky, z nichž kývla na hlav-
ní roli v kontroverzní muzikálové úpravě Dvořákovy opery Rusalka, 
k nacvičení titulní role v muzikálu Johanka z Arku, kterou alternovala s Lucií Bílou, i k roli Kleopatry 
ve  stejnojmenném muzikálu. Objevila se také v  Národním divadle v  baletním představení Lucrezia 
Borgia. V roce 2003 dočasně opustila koncertní pódia a na dva roky se stáhla do ústraní. V roce 2005 
ohlásila návrat do kapely Precedens a začala zpívat v muzikálu Obraz Doriana Graye. Poté následovala 
hlavní role v muzikálu Dáma s kaméliemi a vystupovala také v představení Swat. Zahrála si i v činohře 
Produkt s Tomášem Petříkem, kde se alternovala s Lucií Bílou. Bára Basiková koncertuje nejen se svou 
doprovodnou kapelou, ale také s různými skupinami a orchestry.
Se svým prvním manželem má dvě dospělé dcery Annu a Marii, se současným manželem syna Theo-
dora, který se narodil v roce 2009.



www.svetpotravin.cz 45

cestování

Připravila Táňa Pikartová, foto shutterstock

Králičí hody, víno 
a rodinná siesta

Malta, stejně jako mnoho dalších 
středomořských ostrovů, je 
opředena nejen zajímavou his-

torií, ale i bájnými příběhy. Nejčastěji se 
hovoří o příběhu Odyssea a nymfy Kalip-
so, která jej na ostrov vylákala a uvěznila 
ho tu na dlouhých sedm let.
Památkami se na Maltě připomínají 
všechna období, kterými prošla. Žili 
tady Féničané, Řekové, Římané, Kar-
taginci, Arabové, Normané, Francouzi 
i Britové. Rozmanitost vlivem dějin je tu 
tedy zřejmá na každém kroku. A to platí 
i o jídle.

Národním pokrmem je králík
V přípravě masa jsou Malťané přímo 
mistři. A to platí i o králíkovi, který je 
považován za národní pokrm. Až teprve 
tady jsem pochopila, jak skvělé je králičí 
maso. Ve vyhlášené restauraci Wigi's 
Kitchen ve čtvrti Saint Julian's jsem si 
dala nejtypičtější místní jídlo – králíka 
připraveného tradičně, tedy se špagetami, 
rajčatovou omáčkou a bylinkami. Králičí 
maso se v rajčatové omáčce marinuje, což 
je nejpravděpodobnější důvod naprosto 
dokonale vyvážené jemné chuti. Ale pro-
tože jsem chtěla znát celé tajemství 

Na Maltě se mísí 
historické příběhy s vůní 
moře a neodolatelnou 
středomořskou atmosférou, 
ke které neodmyslitelně patří 
lehký vánek, teplý vzduch 
i všudypřítomné sluníčko. Když 
si k tomu přimyslíte skvělou 
místní kuchyni, kterou si prostě 
musíte zamilovat, nebude se 
vám chtít vrátit domů.
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této dobroty, vylákala 
jsem z místního šéfkuchaře recept. Díky 
tomu jsem zjistila, že se do marinády 
kromě rajčatové omáčky přidává česnek, 
suché bílé víno, olivový olej a z bylinek 
tymián, rozmarýn, šalvěj, bobkový list. 
Maltského králíka jsem pak vyzkoušela 
i doma a výsledek nebyl úplně špatný.

Láska na první chuť - pastizzi a kapari
Dalším typickým maltským pokrmem 
jsou taštičky z listového těsta plněné 
buď ricottou nebo hráškovým krémem. 
Jedí se teplé, tedy spíše horké, a chutnají 
naprosto báječně. Turisté se tu po nich 
mohou doslova utlouct. Koupit si hned 
dvě, každou s jinou náplní, je možné 
v každé tradiční maltské pekárně, kterých 
je v každém městě hned několik.

Domovinu mají 
na Maltě také kapari, kterým se 
tady díky vápencovému podloží 
velmi daří. Rostou všude, stejně 
jako u nás plevel. Malťané je sbírají, 
nakládají do speciálního nálevu a mají tak 
ideální zboží pro cizince. Je jen málokdo, 
kdo by si skleničku s maltskými kapari 
domů nevezl. Neodolala jsem ani já. 
Kapari jsou výborné do králičích pokrmů, 
k rybám, grilovanému masu i do salátů.

Víno bílé i červené, pivo a kinnie
Vápencové podloží, hodně sluníčka, stá-
lost počasí a správný větřík, to všechno 
pomáhá každoroční úrodě báječných 
červených i bílých hroznů. Zdejší vinař-

ství vyrábějí 
vína bez 
přidaných 
surovin, 
v nabídce 
mají lehká 
bílá, růžová, 
ale i těžší 
červená 
vína zrající 
v kvalitních 
dřevěných 
sudech. 
Nejznámější 
je vinařství 
Marsovin, 
které vyrábí 
velmi dobrá 
vína, jako 
jsou Meri-
diána nebo 
Medina. 

Pěstují se tady hlavně odrůdy Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Chardonnay 
nebo Moscato. A pokud byste si chtěli 
dopřát opravdu autentický zážitek z malt- 
ského vína jako já, pak sáhněte po pů-
vodních druzích Gellewza a Ghirghentina. 
Není bez zajímavosti, že všechno víno 
na maltských ostrovech vypěstované se 
také tady vypije.
Malťané kromě vína rádi pijí i domácí 
pivo, třeba lehký maltský ležák. Osvěžují-
cí je limonáda kinnie, jejíž chuť připomí-
ná naši becherovku a je vyrobena podle 
tajné receptury. Jejím základem je kůra 
z červených pomerančů a směs bylin. 
Národním alkoholickým nápojem je pak 
Baiera, likér se 14 % alkoholu vyrá-
běný z opuncie.

Valletta je chloubou místních
Malta není ale zajímavá jen sluncem, 
mořem a místními specialitami. 
Na ostrově se nachází úchvatné 
město, které je od roku 1980 zapsa-
né na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Původně bylo postaveno 
jako velká pevnost na ostrově Scibe-
ras. Historické památky a unikátní 
zahrady, to jsou dva hlavní důvody, 
proč turisté do Valletty jezdí. St. 
John's Co-Cathedral je jeden z nej-
krásnějších maltských kostelů, v his-
torické části města jsou unikátní také 
historické domy z 16. století.
O rozvoj Valletty se postarali členo-
vé vojenského hospitálního řádu sv. 

Tradičním jídlem je také králík. Ten 
se na Maltě upravuje na desítky 
způsobů.

Maso a zelenina jsou základem také 
maltské kuchyně
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Jana v Jeruzalémě, kteří sídlili na Rhodu 
a na Maltě, tedy maltézští rytíři. Město 
obepínají důmyslně vystavěné hradby, 
které dokázaly odrazit všechny útoky 
osmanských i jiných vojsk. Dobu turec-
kých nájezdníků zase připomíná pevnost 
St. Elmo a Národní válečné muzeum, 
které mapuje hrůzy druhé světové války. 
Katedrála sv. Jana a kostel Ztroskotání 
sv. Pavla patří mezi výjimečné historické 
stavby a velmistrův palác slouží dodnes 
maltskému parlamentu.

Veselí lidé na každém rohu
Všeho chtivý turista chce samozřejmě 
poznat i místní obchody, restaurace 
s typickými maltskými 

specialitami. Toho se mu v této destinaci 
dostává také do sytosti. Jako příjemný 
bonus potkává na každém rohu věčně se 
usmívající a pozitivně naladěné Malťany 
u stolu plného jídla. Malťané také rádi 
slaví. Já měla pocit, že oslavy tu probíha-
jí neustále.
Nejvelkolepější veselí ale bývá v období 
karnevalu, který zahajuje několik dní 
před začátkem čtyřicetidenního půstu 
předcházejícího Velikonocům. Uctívá se 
patron, na jehož počest se pravidelně 
pořádají festivaly. Příjemným důvo-
dem k veselí a současně skvělému jídlu 
v kruhu rodiny jsou i neděle. Malťané 

v tyto dny rozhod-
ně nevaří, scházejí 
se v dobrých re-
stauracích a hodiny 
hodují, povídají si 
a zpívají. 

Tradiční maltská 
kuchyně
Jestliže chcete 
ochutnat skuteč-
ně originální malt-
skou kuchyni, 
pak tím pravým 
místem je restau-
race Traditional 
Maltese Cuisine. 
Najdete ji na jihu 
Malty v rybářské 
vesnici Marsa-
xlokk. Šéfkuchař 

a majitel Victor miluje tradiční maltské 
jídlo a v jeho nabídce je to znát. Uvaří 
vám samozřejmě králíka na několik způ-
sobů, jehněčí maso, šneky, místní ryby, 
ale i těstoviny a ravioly. Ke skvělému 
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Jako zákusek se přímo nabízí maltský 
mqaret plněný datlemi pečenými v oleji

Určitě stojí za to dát si i místní rybí 
polévku jménem aljota

kRálík V RAJČATOVé 
OMáČCE
Doba přípravy: 90 minut, 4 porce

Ingredience: 1 králík, celá palice česneku, 
2 lžíce domácího rajského protlaku, 
1/3 l suchého bílého vína, sůl a bílý pepř, 
tymián, rozmarýn, šalvěj, bobkový list, 
olivový olej

Postup: Do velké mísy nalijeme víno a raj-
ský protlak. Přidáme 3 stroužky česneku 
rozkrojené napůl, bylinky, bobkový list 
a lehce promícháme. Králíka naporcujeme, 
porce poskládáme do mísy, zalijeme při-
pravenou marinádou a necháme marinovat 
do druhého dne. Potom porce králíka 
vyjmeme, osušíme na papírových ubrous-
cích, osolíme a opepříme. Marinádu pak 
přecedíme do kastrolu a necháme ji mírně 
vařit. Na pánvi rozehřejeme olej a na něm 
lehce osmažíme nové stroužky česneku. 
Do rozpáleného oleje pak dáváme jednot-
livé porce králíka, každou smažíme asi 10 
minut, přičemž je jednou, nebo dvakrát 
během smažení obrátíme. Osmažené 
porce vkládáme do kastrolu s marinádou 
a vše ještě lehce povaříme. Porce králíka 
rozdělíme na talíře a obložíme osmažený-
mi stroužky česneku a přelijeme horkou 
marinádou. Jako příloha jsou nejčastěji 
podávány těstoviny nebo brambory.
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ŠÍLENĚ NÍzkÉ

cENy

Varšava

od 370 kč

curych
od 730 kč

Paříž
od 550 kč

Londýn
od 950 kč

Amsterdam
od 950 kč

Berlín
od 390 kč

Lyon
od 950 kč

 INZERCE

gastronomickému zážitku se přidává 
i úžasná atmosféra místa. Z restaurace je 
krásný výhled na moře. Než vám kuchař 
naservíruje hlavní jídlo, můžete se nejen 
kochat přímořskou atmosférou, ale 
i ochutnat předkrm – zelené i černé olivy 
a k tomu pomazánky s bílým chlebem. 
Určitě stojí za to dát si i místní polévku 
jménem aljota. Připravuje se z různých 
druhů ryb, cibule, česneku, pórku, 

rajčat, olivového oleje, sušené majorán-
ky a máty, pepře a vařené rýže, která se 
do vývaru přidává až na konec.
Jako hlavní chod stojí vysoko vedle 
skvělého králíka i další 
osvědčená místní lahůdka 
– ravioly s ricottou a rajčaty. 
Jako zákusek se přímo nabízí 
maltský mqaret plněný 
datlemi pečenými v oleji. 

Je sice sladší, ale co by člověk neudělal, 
když chce ochutnat všechna ta skvělá 
maltská jídla. 

cestování

Na Maltě se vyznávají lehké obědy. Místní 
kuchař by vám uvařil i skvělé ravioli 
plněné ricottou s rajčatovou salsou.
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Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Zaostřili jsme na kvalitu medu

Víte, odkud pochází ambra? 

Největší food skandály v historii

Co vám hrozí, když si koupíte 
ovoce u silnice?

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 24. dubna

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

Vyberte si dárek z naší aktuální nabídky knih

NyNÍ NoVĚ 

odmĚňujeme 

Také každé  

prodloužeNÍ 

předplaTNého!

čtenářská strana
OBJEDnáVKA PřEDPLATnéHO

Objednávám:  ks předplatného roční + dárek  roční 

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo popisné:

PSČ:  Město:

 
E-mail:

Typ platby: bankovní převod  faktura 

Pro organizace:
IČ:  DIČ: 

Číslo účtu: 

CEny PřEDPLATnéHO

Roční předplatné + dárek
348 Kč (kniha dle výběru) 

Roční předplatné
290 Kč (12 čísel za cenu 10)

Uvedené ceny jsou včetně DPH

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

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

Coolinářka
autor: 
Svatava Vašková

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

50 odstínů 
šedi
autor: 
E. L. James

Cesta 
za láskou
autor: 
Halina Pawlowská

299 Kč 
(maloobchodní cena)

459 Kč 
(maloobchodní cena)

229 Kč 
(maloobchodní cena)
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Bývaly časy, kdy si člověk skoro v kte-
rékoli pražské restauraci, včetně té 
nejobyčejnější, mohl dát tatarský biftek. 
Velmi dobře si na to pamatuji. V ještě 
daleko čerstvější paměti mám ovšem 
doby, kdy podávání této delikatesy bylo 
přímo oficiálně zakázáno. Nedávno jsem 
se dočetl, že se tak stalo v roce 1987 a že 
prohibice této konzumační symbiózy 
syrového masa se syrovým vejcem trvala 
do roku 2001, tedy čtrnáct let. Není 
nijak pozoruhodné, že právě v této době 
jsem míval na tatarský biftek největší 
chuť – přesně v duchu přísloví odříka-
ného chleba největší krajíc a zakázané 
ovoce nejvíc chutná.
Ani po roce 2001 až do současnosti to 
však s tatarským biftekem není jen tak. 
Kdysi velmi populární tatarák to vzhle-
dem ke své naprosté syrovosti pořád 
nemá jednoduché, stejně jako jeho milov-
níci. I já jsem měl a mám tatarský biftek 
rád. Navíc s ním mám spojeno několik 
přece jen už trochu matných vzpomínek.
Když jsem tento pokrm spatřil na vlastní 
oči poprvé, nebylo to v Praze, ba dokonce 
ani v této zemi, nýbrž v dnes už neexis-
tující Německé demokratické republice. 
Jako žák šesté třídy jsem se zde ocitl 
ještě s několika kluky a pedagogickým 
doprovodem v rámci atraktivního zahra-
ničního školního výletu v jedné restau-
raci u Drážďan. Měli jsme v ní předem 
zamluvený oběd. Asi čtvrt hodiny poté, 
co jsme zasedli k několika vyhrazeným 
stolům, postavil před každého z nás číšník 
talíř, na kterém byla hromádka umleté-
ho syrového masa jasně červené barvy. 
Uprostřed ní byl v důlku posazený syrový 
žloutek. Vedle bylo trochu nakrájené cibu-

le, špetka soli a špetka pepře.
Chvíli jsme se dívali na talíř, chvíli sami 
na sebe. Náš pedagogický dozor, asi 
dvaadvacetiletý učitel tělocviku, který se 
na rozdíl od nás jakžtakž domluvil němec-
ky, se netvářil o nic moudřeji než my. „To 
je nějaký omyl,“ řekl pak rozpačitě, „asi 
nám z toho měli udělat karbanátky a oni 
je neosmažili…“
Čekali jsme, co bude dál. Za nějakou dobu 
přišel tentýž číšník, který nám předtím tu 
syrovou věc přinesl. Když viděl, že nejíme, 
tak všechny talíře zase naložil na tác 
a beze slova odnesl. Nepochybně si uvě-
domil svou a kuchařovu chybu, usoudili 
jsme. Čekali jsme, kdy přinese karbanátky 
osmažené, ale nedočkali jsme se. Tak 
jsme hladoví, i se zoufalým a nesmělým 
učitelem tělocviku, který se neodvážil nic 
říct, odešli pryč.
V druhém případě už jsem byl daleko zku-
šenějším pojídačem tatarských bifteků. 
Na rozdíl od dívky, kterou jsem tehdy po-
zval na večeři. Byl jsem asi tak starý jako 
ten náš tělocvikář deset nebo jedenáct let 
předtím, ona byla o něco mladší. Zeptal 
jsem se jí, na co má chuť. Odpověděla, 
že to nechá na mně. Objednal jsem tedy 
dvakrát tatarský biftek a ona vzápětí do-
dala: „Hm, biftek, to si dám ráda…“ Mělo 
mě to varovat.
Pokud se, jak se říká, laskavému čtenáři 
zdá, že jsem si tuto situaci „vypůjčil“ z jed-
né známé scénky s Rowanem Atkinsonem 
alias Mr. Beanem, musím se ohradit. 
Mně a té slečně se to přihodilo o mnoho 
let dříve. A také to mělo o něco drastič-
tější vyústění. Při pohledu na tatarský 
biftek, který byl před mou spolustolovnici 
jakožto před dámu položen dříve než 

přede mne, se stačila pouze zvednout 
a udělat pár kroků. Doběhnout na záchod 
už neměla šanci. Z večeře samozřejmě nic 
nebylo a z téhle známosti také ne. Jako kr-
velačný upír jsem evidentně neměl šanci.
Třetí případ mě postihl v době, kdy už 
jsem velmi dobře věděl, že rozkoš z vy-
chutnávání tatarského bifteku začíná 
hned v úvodní fázi jeho přípravy. V po-
stupném ochucování, dochucování, prů-
běžném hnětení, uždibování a zkoumání 
chuti, dokud to přesně není ono. Také 
tenkrát jsem dobrých sedm, možná deset 
minut na svém oblíbeném tataráčku po-
ctivě pracoval. Tak dlouho, až to skutečně 
ono bylo. Jen jsem si předtím ještě odsko-
čil, abych při tom báječném jídle nebyl 
vůbec ničím rušen; ani sám sebou. Když 
jsem se ale vrátil, byl můj talíř pryč, ač 
jsem na znamení toho, že budu pokračo-
vat, na něm zkřížil vidličku a nůž. Číšník 
přesto usoudil, že mi nechutnalo.
V současné době není tatarský biftek 
zakázán, ale doporučuje se nejvyšší opa-
trnost. Odborníci říkají, že jíst jej možné 
je, ale pouze je-li z kvalitních a zaručeně 
nezávadných surovin. Nevím dost dobře, 
jak to poznat. A riziko tasemnice, svalov-
ce či salmonely mě v náklonnosti k této 
pochoutce, jíž jsem si v životě kdovíjak 
často nedopřál, ba ani dopřát nemohl, 
trochu brzdí.
Rád bych si ovšem na tatarském bifteku 
ještě někdy a zcela bez obav pochut-
nal. Dřív, než budu třeba tak senilní, že 
na něj úplně zapomenu. A že už třeba ani 
nebudu vědět, jak s ním na talíři nakládat 
a budu trvat na tom, aby mi ho osmažili. 
Jako asi před šedesáti lety v jedné ende-
rácké restauraci. 

Matné vzpomínky 
na tatarský biftek
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock

post scriptum
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křížovka

Téměř jeden milion litrů 

mléka proteče každý  

den závody společnosti  

Madeta, největšího mlé-

kařského podniku v České 

republice s více než 

110letou tradicí. 

Jihočeskou Madetu tvoří pět výrobních 
závodů, jejichž brány opouští více než 
250 druhů výrobků, mezi nimiž jsou  
například Lipánek, Jihočeská niva,  
Blaťácké zlato, Madeland či Romadur. 
Velká řada z nich nese známé certifikáty 
a ocenění, jako je Český výrobek, Klasa, 
České cechovní normy či Chráněné země-
pisné označení EU. 

Zájem o kvalitní a poctivé české výrobky 
z Madety roste i v zahraničí. A není divu, 
vždyť Madeta vyrábí své stoprocentně 
přírodní výrobky bez konzervantů, kvalit-
ně, poctivě, a to podle původních recep-
tur předávaných z generace na generaci.

A jak Madeta komunikuje se svými zá-
kazníky a příznivci? V televizích můžete 
pravidelně potkávat kapitána Lipánka  
a také známou myší rodinku, která před-
stavuje jedinečné sýry. Na vaše oblíbené 
televizní spoty se znovu a znovu můžete 
dívat na youtube kanálu Madeta. Pro-
střednictvím stránek www.madeta.cz 
je možné seznámit se s celým portfoliem 
výrobků, a ten produkt, který v nejbliž-
ším obchodě zrovna nemají, je možné 
objednat v e-shopu Madety. Ty, kdo rádi 
vaří, jistě zaujme #vcukuletu s netra-
dičním minutovým videoreceptem.  

Milovníkům sýrů jsou pak určeny 
stránky www.syryodmadety.cz a na 
děti čeká na www.lipanek.cz oblíbe-
ný kapitán Lipánek se zajímavými hrami 
a články.  
A pokud rádi posloucháte rádio, tak žádný 
problém, s Madetou se můžete potkat i na 
některých rozhlasových frekvencích.  

Příznivcům Madety jsou určeny také 
facebookové profily Madeta, Sýry Madeta 
a Lipánek se zajímavými soutěžemi, 
tematickými videi, texty a inspirativními 
fotografiemi. Ty nejzajímavější lze najít 
také na Instagramu madeta.cz. 

Tradice od roku 1902
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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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