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Zlomyslně jsme navštívili
restauraci Zdeňka Pohlreicha

Studené večeře 
se u Lucie Borhyové nenosí

Hon na kávu
s andělskou krémou
skončil remízou
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Falšovaný med:
Včelař je jistota

Velrybí výměšky v jídle.
 Dáte si?
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Mlsejte 

Čokoláda Broskev Brusinka Stracciatella Tiramisu Vanilka

Nyni v novem obalu
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Nova vylepsena hmota
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S ochucujici slozkou na dne
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,

mediální svět je jedna velká továrna 
na soudy, co je dobré a co ne. A bohu-
žel platí, že ten, kdo má peníze, může 
mít dobrý jakýkoli produkt – i ten 
špatný. Televize je plná reklam, kde 
tančí efektně nasvícené potraviny, 
zatímco se vám do hlavy vrývají slova 
plná superlativů. A přestože je náš ná-
zor oproti tomu televiznímu maličký, jeho 
hodnota roste tím, že je pravdivý. Ano, 
dost sázíme na subjektivní hodnocení, ale 
ještě se nám nestalo, že byste nám do redakce 
napsali, že jsme něco ohodnotili hůře, než si produkt 
zasloužil. Takže jsme usoudili, že se vám tohle malé odhalování zmanipulovaných 
pravd pravděpodobně líbí.
Vedle toho, že jsme opravili optimistické ódy na kávy, které vám vytvoří tak hustou 
pěnu, že jí nepropadne kostka cukru, a poupravili také informace o úžasných oplat-
kách plných čokolády, jsme v tomto čísle zašli ještě trošku dál.
S malou zlomyslností jsme se odvážili vkročit do krásných prostor Café Imperial 
a podívali se, jestli nejvýraznější osobnost české kulinářské scény posledních let 
Zdeněk Pohlreich náhodou nekáže víno a nepije přitom vodu. Musíme uznat, že 
svou práci umí, ale pár věcí k vytknutí by se našlo i v šéfově restauraci. My vám je 
s trochou škodolibosti prozradíme v rubrice Na návštěvě.
No a servítky jsme si tradičně nebrali ani při ochutnávání pětice produktů a popsali 
jsme vám je v plné parádě i se všemi chybami. Co nás rozčílilo a na čem jsme si 
naopak zamlsali, najdete za testovacím blokem, na straně 32. 

Věřím, že stejně jako my i vy najdete produkty, které stojí za zmínku či za ochutná-
ní. Pokud vás zajímá náš názor, neváhejte nám napsat tipy do redakce!

Budeme se na vás těšit zase za měsíc, mějte se krásně a vychutnávejte nejen jídlo, 
ale i jaro!

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 (červenec 2017 až červen 2018). 

I v tomto čísle mohou tři z vás získat předplatné Svět potravin na celý rok.
Stačí, když správně zodpovíte naši soutěžní otázku a odpověď zašlete
na email redakce@svetpotravin.cz 

Prezidentem Agrární komory je nyní? 
a)  Jan Vojáček

b) Zdeněk Jandejsek

c) Miroslav Toman

Do předmětu nezapomeňte uvést „soutěž o předplatné“.
Do emailu prosím pište vždy celé jméno a adresu. Uzávěrka odpovědí 15. 6. 2017.

Výherci z minulého čísla: Ewa Haltof, Brno; Kateřina Železná, Brno; Jana Majerová, Sluhy

editorial

V tomto čísle 
jsme testovali 
instantní kávy 
café crema. 
„Krému“ jsme 
ale někde hle-
dali marně!

é“
ědí 115 615 66. 206 206 20017.77017017017
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Se včelami putujeme
do lesů, za medovicí

Látka, kterou ve svém jídle 
nejspíše nechcete

V kamenném krámku to voní 
a sbíhají se vám sliny

Nuda je tu snad zakázaná 
a kuchyně návyková

0517-SP-K3 print.indd   40517-SP-K3 print.indd   4 18.4.17   11:1718.4.17   11:17



neuniklo nám   

www.svetpotravin.cz 5

Na slovo s Romanem Mazákem

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Proč se stále mění ceny mléka a másla?

Zaujalo vás
            na Facebooku a webu

Budeme mít charitativní stojany s jídlem? 

Stinná stránka pamlskové
Zatímco ceny některých potravin zůstávají 
roky téměř na stejné úrovni, další průběžně 
zdražují. V některých případech se částky 
mohou několikrát změnit dokonce 
i během krátkého časového období. 
Složitá a nevyzpytatelná situace je 
hlavně u základních komodit, jako jsou 
například máslo či mléko. Požádali jsme 
o vyjádření Romana Mazáka, předsedu 
Družstva CBA CZ.

Na růstu tuzemských cen má velký podíl celková 
situace na trhu a především podmínky zahraničních 
řetězců. Ty se totiž v průběhu času přitvrzují a potraviny tím pádem 
zdražují. Obecně platí, že největší výrobci každý rok ceny zvedají. 
K tomu je nutné připočíst i rostoucí investice dodavatelů směrem 
k řetězcům, které ceny navyšují také. Navíc na českém trhu v sou-
časné době vládne složitá a častokrát nepřehledná situace. Existuje 
zákon, který chrání malé výrobce před praktikami velkých zahranič-
ních obchodních řetězců. České právo už ale neřeší například vztah 
mezi velkými zahraničními výrobci, kteří na trhu obstarávají zhruba 
80 % obratu, a malými distributory či maloobchody. Ty jsou v mno-
ha případech nuceny přistupovat na nevýhodné podmínky, které 
jim velké společnosti nadiktují. Problémem malých distributorů je, 
že si s nimi velcí producenti doslova dělají, co chtějí. Tito velcí hráči 
vědí, že menší fi rmy i na velmi nevýhodné podmínky kvůli udržení 
se na trhu přistoupí.

Zdravím do redakce,
chtěl bych se zeptat na váš názor na plýtvání s potravinami. Skuteč-
ně mi není jasné, proč se u nás jídlo nerozdává potřebným. Napří-
klad ve Finsku, kde jsem nedávno byl, jsou před každým supermar-
ketem stojany na produkty nevyhovující prodeji a lidé si mohou 
potraviny zdarma vzít a zpracovat.
    Jan Saska, Dolní Chabry
Toto téma intenzivně sledujeme a velmi nás těší, že už loni na pod-
zim začala platit novela zákona o potravinách, kterou podpořilo 
ministerstvo zemědělství a jež umožňuje darovat jídlo potřebným, 

i když v trochu jiné formě, než jste 
mohl vidět například v zahraničí. 
Podle platné legislativy se u nás 
může darovat jídlo bezpečné a zdra-
votně nezávadné prostřednictvím 
charitativních a humanitárních orga-
nizací. Využívají se například potra-

viny špatně označené nebo deformované. Aby tyto potraviny mohly 
zcela plnohodnotně posloužit lidem v nouzi, je třeba stále dovybavo-
vat potravinové banky. Velmi nás těší, že po loňském úspěchu i letos 
ministerstvo zemědělství pro to vyčlenilo 30 milionů korun, které 
mohou posloužit k nákupu chladicích zařízení, rozšíření, rekonstruk-
cí nebo pronájmu skladů a nákupu technologického zařízení.

Jako většina maminek i já se snažím ohlídat 
příjem cukrů a tuků u dětí. S tím, jak se pro-
blém rozhodla řešit tzv. pamlsková vyhláška, 
ale striktně nesouhlasím. Obě moje děti jsou 
na prvním stupni a prodávat jim jídlo, které 

neodpovídá znění této vyhlášky, se ve školních 
bufetech nesmí. Od té doby, co tato vyhláška 

vstoupila v platnost, moje děti ale přijímají 
daleko více nezdravých cukrů a tuků než dříve. 

Shánění „zakázaného ovoce“ je pro děti ob-
rovská hra, navíc se sladkou odměnou. Věřím, 

že s tím bojuje mnoho rodičů úplně stejně. 
Jana Hrbatá, Olomouc

Potraviny jsou 
přesolené, ukázal 
test. Týká se to uzenin 
i snídaňových cereálií.

Celníci zadrželi 73 767 
padělaných paštik
a masných výrobků

Američané loni 
vypili více vody 
než limonád
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Nejdražší jídlo světa 
stojí přes půl milionu
Kaviár není levnou záležitostí a většinou patří na stůl 
při velmi okázalých příležitostech. Víte ale, kolik stojí 
ten nejdražší na světě? Na pořízení jednoho kilogramu 
byste potřebovali částku okolo 625 000 korun, což se 

vyrovná obnosu vydělaném zhruba za dva a půl roku 
práce (počítáno z průměrné mzdy). Pochází z jiker jesetera 

beluga a je prodáván pouze pod značkou Almas. Podpisovým 
vzorem značky jsou i honosné obaly, které jsou vyrobené 

z čtyřiadvacetikarátového zlata.
Zajímavým faktem je, že kaviár původně patřil spíše do jídelníčku 

nižších tříd. Jednalo se o potravinu, kterou konzumovali hlavně rolníci. 

Kdy není
     voda
       přínosná?
Dodržování pitného režimu je nám předkládáno 
dnes a denně, a přestože odborná veřejnost doteď 
vede spory o tom, jaká je správná míra a kolik 
tekutin vypít, 
na jednom 
se shoduje – 
nejvhodnější 
tekutinou 
je čistá, 
nesycená 
voda. 
Americká 
chemická 
společnost 
ale prokázala, že pokud to s pitným režimem 
přeženete, můžete i zemřít. Šest litrů vody denně 
stačí k tomu, aby se v těle 75 kilogramového 
člověka snížila hladina soli natolik, že se poruší 
osmotická rovnováha a dojde ke změnám 
v mozkových buňkách. Jsou známy desítky 
případů úmrtí při sázkách typu, kdo vypije nejvíc 
litrů za nejkratší čas. 

neuniklo nám
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Darujme si zdraví 
z vlastní zahrady
Autorka Hanka Sekulová je 
propagátorkou zdravého životního 
stylu, zabývá se přírodními systémy 
a permakulturou. Věří, že spousta lidí 
je uvězněná v klasických stereotypech 
a neví, že se věci dají dělat i jinak. Někteří 
to vědět ani nechtějí, ale jiní by i chtěli, 
jen nevědí jak. A do nich možná tato 
kniha zaseje semínko, které začne klíčit 
a růst, až si jednoho dne řeknou, že 
to zkusí jinak. Bez chemie a v souladu 
s přírodou. V anotaci autorka slibuje: 
„Ukážu vám, jak některé věci fungují 

a mohou fungovat. Nebudu teoretizovat, všechno, co je v knize napsané, jsem 
vyzkoušela, ochutnala, vypěstovala, zažila a nakonec zapsala. Hodně jsem 
experimentovala a pozorovala přírodu, abych nakonec dospěla k poznání, že 
příroda je ve všem dokonalá taková, jaká je.“

Ještě méně cukru 
v nápojích
PepsiCo a jejich partneři z nápojového segmentu se snaží trojnásobně 
snížit množství cukru v nealko nápojích. Do roku 2020 by se tak měla 

tato složka snížit o celých 10 %.  Tento cíl byl stanoven 
na základě již dosaženého výsledku 12 % snížení, které 
nepřineslo radikální odliv zákazníků. Závazek, který 
bude uplatněn po celé Evropě, dělá z nápojového 
průmyslu sektor, který vyslyšel doporučení EU 

dobrovolně snížit přidaný cukr v nealkoholických nápojích.
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beluga
vzorem

z čtyřiadva
Zajímavým fa

nižších tříd. Jed

Ještě

Máte 

rádi pravé 

americké arašídové máslo? Pak 

byste měli vědět, že americký 

Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 

(FDA) obvykle povoluje mít ve 100 

gramech této pochutiny až 30 

fragmentů hmyzu. Existují 

i neověřené propočty, že 

ve stejném množství je 

minimálně jeden 

potkaní chlup.

30Číslo
   měsíce
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Jak chytře zacházet 
s ovocem
  Banány vám nebudou tak rychle hnědnout, pokud 
jejich stopku zabalíte do alobalu nebo do potravinové 
fólie.

  Aby ovoce vydrželo déle hezké na míse na stole, 
vložte k němu dva oloupané stroužky česneku.

  Jahody vám půjdou nejlépe odstopkovat pomocí brčka.

  Pomeranče vám půjdou lépe loupat, pokud je na chvíli 
namočíte do vlažné vody.

Škodlivé látky v máku
Mák je znám pro své příznivé účinky na zdraví. Maková semena jsou 
především významným zdrojem vápníku, kterého obsahují dokonce víc 

než mléko nebo sýry. Ne každý mák, který se u nás prodává, 
je ale zdravotně v pořádku. Už v minulosti jsme vás několikrát 
informovali o nadlimitním obsahu opiových alkaloidů 
morfi nu. Ministerstvo zdravotnictví sice jako povolený limit 
stanovilo hodnotu 43 miligramů morfi nu na kilogram, ani ta 

ale není vhodná pro rizikové skupiny. Státní zdravotní úřad před přílišnou 
konzumací máku varuje děti do jednoho roku, které jsou na alkaloid 
morfi nu extrémně citlivé, a těhotné ženy.

neuniklo nám   

i 

Zelený čaj jedině 
s citronem
Vědecké průzkumy prokázaly, že když si do zeleného čaje 
vymačkáte čtvrtku citronu a nápoj budete popíjet alespoň 
dvakrát denně, významně ozdravíte všechny biologické 
procesy v těle. Kombinace obou potravin totiž zvyšuje 
antioxidační účinek na třináctinásobek toho, co jsou 

vám schopny 
poskytnout obě 
složky odděleně. 
Antioxidanty 
v těle brání 
množení volných 
kyslíkových 
radikálů, které se 
podílejí na vzniku 
téměř všech 

onemocnění. Citron patří mezi nejzdravější potraviny vůbec. 
Obsahuje kyselinu askorbovou, podporuje regeneraci tkání 
a také tvorbu kolagenu v těle. Zelený čaj je považován už 
tisíce let za všelék. Vedle toho, že disponuje termoregulačními 
účinky, snižuje tlak, poradí si s takzvaným zlým 
cholesterolem, snižuje obsah cukrů a tuků v krvi a obsahuje 
i látku EGCG, která zastavuje růst nádorových buněk.

Staroegyptské přísloví

              Polovina z toho,
                co sníme, udržuje

        naživu nás, druhá
            polovina lékaře.

4 tipy
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potravinová policie

Ve stánkovém prodeji kolem cest 
a silnic je samozřejmě možné 
prodávat i jiné komodity než 

ovoce a zeleninu, ale s ohledem na teplé 
počasí a jednoduché vybavení stánků 
je nejjistější se zaměřit na nákup právě 
čerstvého ovoce a zeleniny.

Potřebné dokumenty
Každý, kdo prodává potraviny, musí 
být registrován u Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce. Živnostenské 
oprávnění není v případě prodeje pře-
bytků z vlastní úrody či jednorázového, 
nesouvislého prodeje třeba. Situace je 
však jiná, pokud obchodník vykupuje 

zboží od jiného pěstitele, a to pak ná-
sledně nabízí.
Prodejce si nemůže postavit stánek nebo 
pojízdnou prodejnu, kdekoli se mu zlíbí, 
prodej je umožněn jen na místě, které je 
k tomu určeno a vyhrazeno jako tržnice 
nebo tržní místo. Zřízení prodejního 
místa musí povolit obecní nebo měst-
ský úřad. V opačném případě riskuje 
provozovatel stánku pokutu, jejíž výše se 
odvíjí od toho, jak dlouho prodej probí-
hal, zda neohrozil bezpečnost silničního 
provozu apod.
Zejména pro řidiče může být sledování 
stánků rizikové, povolení je proto třeba 
pro všechny, kdo provozují činnost 
v takzvaném silničním ochranném 
pásmu – tedy nejen ti, kdo stojí přímo 
u silnice, ale také na přilehlých místech. 
Stánek samozřejmě nesmí bránit plynu-
lému průjezdu a parkování pro zastavu-
jící zákazníky by mělo být bezpečné pro 
ně i projíždějící auta. Neměla by nastat 
situace, že se ke stánku vejde jen jeden 
vůz a další zákazník už musí stát na silni-
ci. To samé platí také pro poutače – ani 
ty si prodejce nemůže postavit, kamkoli 
se mu zachce. Nesmějí být umístěny 
tak, aby pro přijíždějící řidiče znamenaly 
jakékoli riziko.

Od jara do podzimu jsou české a moravské silnice 
v obležení stánkařů, nabízejících různé potraviny, 
nejčastěji však ovoce a zeleninu. Na první pohled 
lákavé výpěstky, ale na ten druhý obavy z prašného 
prostředí a pochybných praktik nepoctivých prodejců. 
Stojí rychlý nákup u silnice za možná rizika, nebo je 
lepší se mu obloukem vyhnout a upřednostnit jiná 
místa, kde čerstvé ovoce a zeleninu pořídit?

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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Tato rubrika byla připravena ve spolupráci
s Českou technologickou platformou pro potraviny

Ovoce u silnice:

Čerstvá kvalita
  i zaprášená bída

Plody musejí být:

  celé
  zdravé, nepovolují se produkty 
napadené hnilobou nebo postižené 
zhoršením jakosti do té míry, že jsou 
nezpůsobilé ke spotřebě

  čisté, v podstatě bez viditelných 
cizích látek

  v podstatě zbavené škůdců
  bez nadměrné povrchové vlhkosti
  bez cizího pachu anebo chuti

POŽADAVKY 
NA JAKOST 
OVOCE A ZELENINY
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Hygiena především
Nároky na hygienické standardy a ozna-
čování zboží jsou u prodejních stánků 
stejné jako u ostatních provozoven. 
U ovoce a zeleniny se vyžaduje údaj 
o druhu a zemi původu, veškeré zboží 
musí být řádně označeno a viditelně 
opatřeno informací o ceně. Pokud jsou 
produkty prodávány na váhu, je třeba 
používat váhu úředně ověřenou (cejcho-
vanou). V přípa-
dě, že obchodník 
volí balení, která 
neodpovídají 
jednotkové ceně (tedy typicky jednomu 
kilogramu či litru), musí uvést ceny obě. 
Pokud tedy například nabízí vaničky 
s jahodami o váze 300 gramů, je povi-
nen seznámit zákazníka nejen s cenou 
za balení, ale také za 1 kg.
Stánek musí prodejce udržovat v čisto-
tě, zabránit riziku kontaminace v dů-
sledku působení klimatických vlivů 
nebo například škůdců. Prodávané zboží 
musí být samozřejmě bezpečné a zdra-
votně nezávadné.

Nejčastější prohřešky
Samotný provoz stánku, tedy kvalitu 
zboží, hygienu jeho skladování a prode-
je i formální náležitosti (dokumentaci 
nebo označení zboží podle požadavků 
legislativy) kontroluje Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce. To, jak jsou do-
držovány podmínky související s uvádě-
ním cen a správným účtováním, dozoruje 
Česká obchodní inspekce.
Stánkový prodej nezřídka provozují lidé, 
kteří zde jen prodávají přebytky ze svých 

zahrádek a prodeji potravin se běžně 
nevěnují. Mezi hlavní problémy, na které 
inspektoři narážejí, tak patří chybějící 
dokumentace (například o původu pro-
dávaných potravin) a jiné administrativ-
ní nedostatky.
Druhou kategorií jsou pak prodejci ne-
poctiví, kteří se snaží zákazníky úmyslně 
oklamat. Mezi používané praktiky patří 
chybné nakalibrování váhy, které vede 

k nesprávnému 
účtování zakou-
peného zboží. 
Kontroloři také 

odhalili případy, kdy nebylo spotřebiteli 
umožněno překontrolovat si správnou 
hmotnost zakoupeného ovoce a zele-
niny, případně mu byl vydán doklad 
o koupi bez zákonných náležitostí (nebo 
mu nebyl vydán vůbec). Ke třetí oblasti 
prohřešků patří problematická hygie-
na. Často můžeme vidět, že obchodníci 
skladují zboží přímo na zemi, což však 
dovoleno není.

Jak nakupovat
Vzhledem k tomu, že prodej probíhá 
mnohdy u rušných silnic, bývají ovoce 
a zelenina velmi zaprášené. Většina 
stánků není žádným způsobem chrá-
něna, proto doporučujeme zakoupené 
plody před konzumací vždy důkladně 
omýt. V opačném případě můžeme 
riskovat zdravotní problémy. U stánků 
u silnice více než kde jinde platí – před 
koupí si plody řádně prohlédněte a zhod-
noťte, zda nejsou poškozeny škůdci, 
vlivem počasí či neodborného zacházení 
a skladování nebo napadeny plísní.

Kontroloři sledují hygienu prodejního 
místa, používaných pracovních nástro-
jů i prodejce samotného. Pokud sami 
narazíte na stánek se špinavou nebo 
poškozenou pracovní plochou, případně 
vám zboží nabízejí špinavé ruce, doporu-
čujeme si nákup dobře rozmyslet.
Které ovoce a zelenina stojí tedy za za-
stavení a nákup? Vždy byste měli zapojit 
selský rozum a kriticky zhodnotit, zda 
je nabízené zboží v odpovídající kondici. 
Po celodenním vystavení na slunci žádné 
zázraky čekat nemůžete, většina ovoce 
a zeleniny bude spíše na vyhození. 

potravinová policie

Lidé, kteří na trzích či ve stáncích 
prodávají své přebytky ze zahrádky, 
budou z elektronické evidence tržeb 
vyjmuti, neboť se nejedná o příjmy 
z podnikání. Pokud však půjde o hlavní 
podnikatelskou činnost nebo bude 
prodejce jen přeprodávat cizí výpěst-
ky, týká se ho povinnost elektronické 
evidence od března 2018. O vystavení 
účtenky můžete požádat v každém 
případě již nyní a prodejce je povinen 
vám ji vydat, jak mu ukládá zákon 
o ochraně spotřebitele.

STÁNKAŘI A EET

„Chtějte vidět dokumentaci
                      k původu“

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

Doposud pro ně bylo nezbytným krokem vyřazení mléka a mléč-
ných produktů z jídelníčku. To už teď není nutné. Na trhu se začí-
nají objevovat produkty se sníženým obsahem laktózy. A jedním 
z jejich výrobců je i jihočeská Madeta, která se výrobou mléčných 
produktů zabývá více než 110 let a která do svého portfolia zařa-
dila hned pět nových produktů, jež jsou vhodné pro lidi s intole-
rancí laktózy.

Jaké to jsou?
Jihočeský jogurt Nature laktóza 0,01 %, který má plnohodnot-
né složení co se týče bílkovin a tuků a neobsahuje škrob či jiná 
zahušťovadla, mléčnou bílkovinu ani konzervační látky. Pro mi-
lovníky jahod je připravena ochucená varianta Jihočeský Nature 
jahodový jogurt laktóza < 0,01 %.

Jihočeské pomazánkové tradiční laktóza < 0,01 %, které se od kla-
sického liší pouze obsahem laktózy. Jihočeská zakysaná smetana 
laktóza < 0,01 %, která je vhodná do salátů, omáček či polévek.

Jihočeský cottage bez příchuti laktóza < 0,01 % je pro nízký obsah 
tuku a díky vysokému obsahu snadno stravitelných bílkovin ideál-
ním výrobkem racionální výživy.

V případě těchto produktů je laktóza v průběhu výroby řízeně 
a  šetrně rozložena na  glukózu a  galaktózu přidáním enzymu 
laktáza. Tím je obsah laktózy snížen na < 0,01 %.  I přes úpravu 
výroby si tyto výrobky zachovávají nezaměnitelnou mléčnou 
chuť a všechny zdraví prospěšné látky. Jsou vhodné pro lidi s in-
tolerancí laktózy i bez ní.

Madeta nabízí také širokou nabídku sýrů s  obsahem laktó-
zy nižším než 0,05 %. U  nich dochází k  rozkladu laktózy při-
rozeně a  neřízeně v  průběhu zrání. Více informací najdete na
www.madeta.cz/cz/vyrobky/laktoza-0-01. 

S Madetou bez obtíží i při intoleranci
Dle posledních průzkumů v České repub-
lice trpí přibližně 20 procent obyvatel 
intolerancí laktózy, mléčného cukru sklá-
dajícího se z glukózy a galaktózy. Tito lidé 
nejsou schopni laktózu strávit, protože se 
jim nevytváří enzym laktáza. Nestrávená 
laktóza jim zůstává uvnitř trávicího traktu 
a může tak způsobovat břišní potíže.
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zaostřeno

Víte, že pro získání jednoho kilogramu medu musejí včely nasbírat nektar 
z milionu květů? V praxi to znamená asi sto padesát tisíc cest od květiny 
do úlu, přičemž je nutné prostřídat i opylovaná místa. Že by se ale tato 
těžká práce promítala v podobě té nejvyšší kvality medu v regálech 
obchodních řetězců, se říct rozhodně nedá. Med patří mezi největší 
oběti falšování a spíš než na lákavé etikety na pultech je vhodné vsadit 
na obyčejnou sklenici, zato od poctivého včelaře.

Dobrý med
    musíte hledat
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u svého včelaře
Nakupujte raději

zaostřeno

Nároky na chemické a fyzikální 
vlastnosti medu defi nuje vyhláš-
ka č. 76/2003 Sb. Podle legisla-

tivy je med jednosložkovou potravinou, 
a proto je zakázáno do něj přimíchávat 
jakékoli jiné složky, s výjimkou jiných 
druhů medu. Kontrolu kvality má na sta-
rosti Státní zemědělská a potravinářská 
inspekce, chov včelstev a zpracování 
medu z hlediska veterinárních předpisů 
dozoruje Státní veterinární správa.

Velká oběť falšování
Med patří k nejčastěji falšovaným potra-
vinám na našem trhu. Nepoctiví včelaři 
přikrmují včely sacharózou, díky čemuž 
jsou pak výnosy vyšší. Někteří větší pro-
ducenti nastavují přímo med náhražkami 
na bázi cukrů a škrobů, čímž je narušena 
jeho autenticita. Nezřídka jsou medy také 

dobarvovány. Existují rovněž případy pře-
vařeného medu, díky zvýšenému obsahu 
hydroxymethylfurfuralu lze prokazatelně 
zjistit, že s medem bylo tepelně manipu-
lováno. Výrobci tím oddalují až zastavují 
proces krystalizace – med je tak vzhle-
dově příjemnější, ovšem za cenu ztráty 
biologicky aktivních látek. Analyticky 
je také možné prokázat, zda se v údajně 
českém medu nenacházejí také příměsi 
medu jiného, například z Číny.
Většina každoročně zjištěných „medo-
vých“ prohřešků se týká nejakostních 
nebo falšovaných výrobků, ovšem nedáv-
ná kauza přidávání antibiotik je kategorie 
sama pro sebe.

Jak to bylo s antibiotiky
Přítomnost antibiotik v medu podléhá 
pravidelným kontrolám v rámci ve-

Tekuté zlato, ale také jedna 
z nejčastěji falšovaných 
potravin na našem trhu. Lék 
na mnohé neduhy, zároveň 
příčina jedné z největších 
potravinářských afér 
posledních let. Nejčistší 
ze všech potravin, kterou 
může znehodnotit pouze 
člověk, ať již úmyslně, či 
neopatrným zacházením. 
Správně tušíte, že je řeč 
o medu.

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock
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zaostřeno

terinárního dozoru. Každoročně bývá 
na rezidua antibiotik vyšetřeno zhruba 
50 vzorků medu. Až do obrovské kauzy 
z konce roku 2015 nebyly žádné zásad-
ní problémy v českém medu zjištěny, 
léčení včel pomocí chemických látek 
je u nás pod kontrolou, takže množství 
používaných léků jsou tak minimální, že 
rezidua v medu jsou zcela zanedbatelná. 
Čeští včelaři antibiotika k léčení vůbec 
nepoužívají, v Evropské unii je ostatně 
nelze podávat žádným zvířatům, jejichž 
produkty jsou určeny pro lidskou spo-
třebu. V řadě třetích zemí je ovšem jejich 
použití povoleno.
Vzorky odebrané společnosti Včelpo 
v závěru roku 2015 překvapivě potvrdily 
přítomnost antibiotik ve velkém množství 
produktů. Státní veterinární správa proto 
nařídila stažení z trhu všech šarží medu, 
ve kterých byla rezidua antibiotik potvr-
zena. Zároveň nařídila pozastavení všech 
šarží živočišných produktů, které byly 
uskladněny v provozovně fi rmy a nebyly 
do té doby vyšetřeny na přítomnost an-
tibiotik. Včelpu 
bylo umožněno 
med vyrábět 
a uvádět na trh, 
ovšem všechny výrobky musely být před 
tím vyšetřeny v akreditované laboratoři. 
Desítky tun závadného medu musely být 
zlikvidovány ve spalovně.
V reakci na tato odhalení pozastavilo 
vedení Českého svazu včelařů, pod který 
společnost Včelpo spadá, veškerou pro-
dukci fi rmy. Ta byla na jaře 2016 po pro-
šetření kauzy opět obnovena a vedení si 

nechalo vypracovat technologický audit, 
který by měl napomoci tomu, aby se po-
dobná situace již nemohla opakovat.
Dozorové orgány konzumaci dotčených 
šarží nedoporučovaly, ačkoli při normální 
spotřebě zjištěný obsah antibiotik nezna-
mená pro člověka velké riziko. Problémy 
by mohla vyvolat zejména při nadměrném 
příjmu a u citlivějších osob. Konzumace 
by také mohla vést ke zvýšení rezistence 
bakterií vůči antibiotikům, která by pak 
mohla mít na lidský organismus sníže-
ný účinek.

Rekordní pokuty
Ačkoli bylo na inkriminovaných produk-
tech uvedeno, že se jedná o medy české, 
v žádném z českých medů se výskyt 
antibiotik neprokázal. Analýza surovin 
pro výrobu medů pocházejících z cizích 
zemí prokázala shodné spektrum anti-
biotik jako ve výrobcích Včelpo původem 
z Ukrajiny. Společnost pak z přimíchávání 
medu z Ukrajiny obvinila jednoho svého 
zaměstnance, údajně tak nešlo o chybu 

systémovou, 
nýbrž o selhání 
jedince. Podle 
vedení Českého 

svazu včelařů šlo o pokus tohoto za-
městnance rozjet si vlastní byznys, nebo 
dokonce o snahu konkurenčních fi rem 
Včelpo zdiskreditovat.
V každém případě společnost Včelpo 
obdržela od Státní veterinární správy re-
kordní pokutu ve výši 1,2 milionu korun. 
Další sankce ve výši 5,92 milionu korun 
pak udělila Státní zemědělská a potravi-

nářská inspekce. 
Zde však jde 
o souhrnnou 
pokutu, udělenou 
prodejcům, kteří 
závadný med 
nabízeli. Praxe 
je taková, že ob-
chodníci v těchto 
případech 
z pochopitelných 
důvodů následně 
částku vymáhají 
po výrobci.
Kauza nebývalých 
rozměrů zasáhla 
i samotný Český 
svaz včelařů. Jeho 
novou předsedky-
ní se stala Jarmila 
Machová, odešla 
z něj řada členů, 
kteří si začali 
zakládat vlastní 
spolky.

Jak med vybírat
Ideální varianta je samozřejmě mít vlast-
ního včelaře, ve kterého máme důvěru, že 
jím dodávané produkty jsou zcela v sou-
ladu s legislativou i našimi chuťovými 
nároky. Včelaři své výrobky prodávají tzv. 
ze dvora, ve specializovaných včelařských 
obchodech nebo na farmářských trzích. 
Pokud však takovou možnost nemáme, 
musíme se pro med vypravit do super-
marketů, kde na něm často nalezneme 
pouze například informaci „Vyrobeno 
v zemích EU“, což nám o skutečném 
původu medu a jeho výrobci příliš neřek-
ne. Kvůli nižšímu výnosu medu v posled-
ních letech zaznamenal tuzemský trh 
příval medu ze zahraničí, zejména toho ze 
třetích zemí mimo EU, kde jsou standardy 
ve srovnání s ČR nižší. 
Produkty s normou jakosti Český med 
mají u nás i v zahraničí dobrý zvuk, 
vybírejte tedy přednostně medy, které se 
touto nebo jinou značkou kvality (Klasa, 
Regionální potravina, Český výrobek – 
garantováno Potravinářskou komorou) 
mohou pyšnit. 
Samozřejmě je na každém spotřebiteli, 
zda zvolí (ne vždy) levnější med nejasného 
původu, který sežene v každém super-
marketu, nebo půjde cestou složitější 
a po kvalitním medu trochu zapátrá 
a bude ochoten si za něj případně i připla-
tit. Med je potravinou, která je nejméně 
zasažena škodlivinami z okolního prostře-
dí, neboť včely slouží jako přirozený fi ltr. 
Je mu připisována celá řada pozitivních 
účinků na naše zdraví, které jsou ale spo-
jeny jen s medem skutečně kvalitním. 

„Nejvíce falšovaného medu
               pocházelo z Ukrajiny“
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Včelař Jan Jirman z Velkého Dřevíče 
u Hronova hovoří o svých včelách 
s velkým respektem. Med od něj 

odebírám už několik let a mohu říci, že 
si na něm doma pochutnáváme a lepší 
jsem zatím nesehnala. Jedním z důvodů, 

proč je produkt jeho včel tak kvalitní, 
je mobilita úlů. „Část svých včel mám 
na stanovištích, se kterými se nehýbe, 
a část jich je na mobilních podstavcích, 
pod které zajíždíme 
s vlekem. Ty stě-
hujeme za snůškou 
podle období. Se 
včelami tak putujeme na místa, kde se na-
chází medovice, tedy do lesů, kde rostou 
třeba malinovníky. Záleží, kde jsou zrovna 
zdroje,“ vysvětluje. V květnu mají podle 
něj včely zdroj snůšky na jednom místě 
a v červnu už je to třeba o deset kilome-
trů dále. „Tam, kde mají včely na jaře ráj, 
v červnu už nic nekvete a hladověly by. 
Díky této migraci se zvyšuje výnos.“
Momentálně má Jan 96 mobilních včel-
stev a 55 včelstev na jednom místě. „To 
jsou produkční včelstva na med. Starám 
se ještě asi o třicet včelstev, která jsou 
rezervní. S těmi se z jara spravují případ-
né ztráty nebo doplňují chybějící matky,“ 
upřesňuje majitel.
Dříve podle něj tahali včelaři úly v marin-
gotkách za traktory, dnes jsou k dispozici 
přívěsy za osobní auto se zabudovanou 
hydraulikou. „Když jsou včely dobře umís-
těné, nemusíte je na zimu tolik krmit. 
Normálně jedno včelstvo sní dvacet 
kilogramů cukru, ale když jsou na dobrém 
stanovišti, dokrmujeme je méně, protože 
si udělají velké zásoby. Je to pak pro nás 
méně pracné a snižuje se tak i ekonomic-
ká zátěž. Říká se, že polovinu úspěchu 
chovu včel dělá výběr stanoviště,“ dopl-
ňuje J. Jirman.

Raději úly než včelíny
On sám prý není velkým zastáncem vče-
línů, které mají sice výhodu, že v nich 
můžete pracovat i za deště, ale fungují 
prý také jako lednička. Dalším faktorem, 
který má vliv na chuť a hustotu medu, 
je podle něj druh úlu, ve kterém včely 
žijí. Oproti většině včelařů používá Jan 
Jirman v úlech menší rámečky. Ty vý-
razně zjednodušují práci včelstva a lze 
díky nim manipulovat s jednotlivými 
plásty, které jsou zpravidla propojené 
voskovou stavbou.
„Když máte rámečky v nástavcích velké, 
vejdou se vám do úlu tak tři patra, my 
těch pater máme více, vždy podle po-
třeby. Kdo má velké rámky, bere včelám 
med třeba jen jednou za rok a vytočí vždy 

nějakou směs. 
My díky menším 
rámečkům vytáčí-
me med častěji, ale 

pokaždé včelám něco necháme. A v těch 
jednotlivých patrech se dají krásně roz-
lišit i chutě. Tím, že máme včely na růz-
ných místech, je náš med pokaždé trochu 
jiný,“ vysvětluje včelař. Díky této technice 
prý někteří včelaři dokážou vyprodukovat 
také med lipový, pohankový nebo dokon-
ce kmínový.
Zákazníci ale požadují stále stejnou 
kvalitu, proto je podle něj velmi důležitá 
evidence. „Vše si zapisuji. Odkud med je, 
z jakých květů, kdy byl vytočený. Vlastně 
jsem schopný při plnění sklenic med 
homogenizovat tak, abych ho měl stále 
stejně kvalitní.“

Včely v přirozeném prostředí
Ročně se mu podaří vytočit z jednoho 
včelstva průměrně 30 kg medu, dohro-
mady je to asi 6,5 tuny. Včelař Jan Jirman 
se věnuje také výrobě úlů a komponentů 
a propaguje dřevo, protože s plastovými 
rámečky se neztotožňuje. „Jedním z fakto-
rů, který může mít vliv na zdravotní stav 
včel a kvalitu medu, je kvalita voskového 
díla. Dnes se používají plastové rámečky, 
kde je základ voskového díla z plastu. 
Včely ale nejsou v přirozeném prostředí, 
dříve žily v dutinách stromů. Používáme 

O včely je potřeba se dobře starat. Když jim nasloucháte 
a pečujete o jejich pracovní prostředí, odmění se vám 
dobrým medem. Někteří včelaři se svými včelstvy objíždějí 
vhodné lokality, aby dosáhli ještě lepšího výsledku. „Včela 
med nezkazí. Záleží na podmínkách, které jí nabídnete pro 
práci. A správná lokalita je jednou z nich,“ říká včelař Jan 
Jirman. Oboru se věnuje osm let a dnes se stará asi o sto 
osmdesát včelstev, které chová v nadmořské výšce 600�m. 
I to prý má vliv na chuť a kvalitu výsledného produktu.

Včela
     nic nepokazí...

Připravila Klára Chábová, foto archiv Jana Jirmana

„Včely vozím
         za zdrojem medovice“
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proto stále dřevo a stoprocentní včelí 
vosk. Včela vosk potí a umí si ho sama 
produkovat, když má co jíst. Včely nezna-
ly plasty. Když jim vezmeme přirozené 
prostředí, má to podle mého názoru vliv 
na chuť medu. Tvrdím, že když je dobrý 

vosk, je zdravé včelstvo, a zdravé včelstvo 
vyrobí dobrý med.“
A co říká na obchodování s medem 
a na stále častější výskyt náhražek? „Beru 
to, že vám dojde med a potřebujete někde 
sehnat sto kilogramů. Včelaři si tak vypo-

máhají. Ale pověst medu spíše kazí velké 
výkupy, kdy smícháte kilogram vlastního 
medu s deseti kilogramy dovozového. 
To pak vznikají levnější směsky na úkor 
kvality. Med se dá ale zničit i barvivy 
a antibiotiky, ale ta jsou u nás zakázaná,“ 
vysvětluje J. Jirman.

Postřiky by medu vadit neměly
Podle něj se jednu dobu také hodně 
diskutovalo o tom, zda jsou pro med 
škodlivé chemické postřiky řepky olejné, 
která je pro včely jedním z velkých zdrojů 
potravy. „To se ale neprokázalo. Navíc 
včely na chemicky ošetřený květ nejdou, 
případně po styku s látkou ihned uhynou. 
Mělo by se stříkat v noci, protože když 
přijdete k poli druhý den, značná část 
květů je již obměněná a pupeny postři-
kem zasaženy nejsou. Myslím si, že řepko-
vý med je dobrý a není potřeba se něčeho 
bát,“ upřesňuje Jirman.
On sám se snaží nabídnout svým 
včelám takové podmínky, aby se jim 
dobře žilo a pracovalo. „Je rozdíl, když 
budu mít úly u velkého města, kde jsou 
jen polnosti a pěstují se tady technic-
ké plodiny, nebo budu mít úly u lesa. 
My chováme včely v nadmořské výšce 
600 m a tam je pak ta chuť medu oprav-
du úplně jiná. Prostě čím větší rozmani-
tost pracovní plochy, tím lépe,“ uzavírá 
Jan Jirman. 
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Ambra někdy plave na hladině 
jako velký šedočerný chomáč, 
jindy ji můžeme najít usazenou 

na skaliscích, případně jít nejbrutálnější 
cestou a získat ambru přímo z těla velry-
by. Hledači ambry, kteří si chtějí vydělat 
nemalé peníze, se obvykle pokoušejí najít 
ambru na plážích. Není to nic jednodu-
chého. Poznat ambru totiž není jen tak. 

V případě vyplavené ambry se obvykle 
jedná o hmotu různé velikosti připomí-
nající kámen nebo minerál. Barvu může 
mít černou, světle hnědou, šedou, zeleně 
nazlátlou nebo i bílou. Časem ambra 
světlá a také se mění její vůně ze zápachu 
do příjemného aroma. Její odér je velmi 
specifi cký, ucítíte-li ho však jednou, už 
ho vždy poznáte. Bývá popisován jako piž-

mové, lehké zemité aroma, které se nepo-
dobá ničemu jinému, nebo jako mechová 
vůně evokující vlhkou lesní půdu.

Od lepidla na talíř
Pro své aroma a fi xační schopnosti byla 
ambra dříve používána například v lepid-
le, mýdle či plastových sáčcích. Své místo 
má také v oblasti medicíny. Zázračnou 
substanci používali lékaři už před několika 
staletími například na lehké bolesti hlavy, 
ale také třeba na podporu plodnosti. 
Prodává se dokonce jako afrodiziakum 
stimulující libido a zvyšující hladinu tes-
tosteronu v krvi.
Do potravin se ambra dostala dokonce 
už v patnáctém století, a to především 
v arabské a indické kuchyni. V jídle má 
využití právě díky svému aroma, pokrm 
provoní a dodá mu zcela unikátní říz. Díky 
arabskému vlivu se ambra záhy dostala 
i do Evropy. Příjemně ovonět sladké pečivo 
se pokoušeli pekaři již v renesanční Itálii. 
U Angličanů zase můžeme najít recept 
na puding či zmrzlinu s ambrou. Vejce se 

víte, že

Pokud jste někdy našli na etiketě potravin název 
„ambra“, pravděpodobně jste ho jen přelétli očima 
s tím, že vůbec netušíte, co to znamená. Pod 
honosně znějícím názvem se ale skrývá látka, kterou 
ve svém jídle nejspíše nechcete. Jedná se totiž 
o substanci, která vzniká v trávicím traktu velryb 
a podle jedné z teorií napomáhá vorvaňům k trávení 
krakatic. Z těla kytovců následně odchází obvykle 
ve formě trusu, zvratků nebo také spermatu.

Skutečně chcete 
ambru v jídle?

Připravila Kamila Steinbachová, foto shutterstock
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vzácnou 
ambrou údajně 
dokonce snídal anglický 
král Karel II.

Ambra pro horních deset tisíc
Ať je ambra jakkoli kontroverzní, jedná 
se o záležitost, za kterou je smetánka 
ochotna opravdu dobře zaplatit. Napří-
klad barman Lee Zaremba umí připravit 
koktejl s touto netradiční substancí, jehož 
jeden pohár převýší průměrnou výplatu 
české střední třídy. Kdo ho ochutnal, 
tvrdí, že z něj doslova cítí vůni oceánu. 
Ingredience jsou následující: sladová žitná 

whiskey, španěl-
ská brandy, ambra 
říznutá palmovým 
cukrem a šťáva 
z červeného po-
meranče. A takový 
ambra koláček 
od food designera 
a cukráře An-
drewa Stellitana 
stojí v přepočtu 
dokonce přes 
sto tisíc korun.

Hledali jsme 
a našli
Zajímalo nás, jak 
se ambra využívá 
v produktech, 

které se dostávají na český trh, a trochu 
jsme zapátrali. Výčet rozhodně není 
krátký. Ambru jsme kromě celé řady 
dezertů a nápojů našli také v rizotu, moř-
ských plodech, těstovinách, pizze nebo 
dokonce v masových koulích. Chcete-li 
se vyhnout tomu, abyste pozřeli „velrybí 
odpad“, vyplatí se u luxusnějších potravin 
číst etikety.
Na dovolené v zahraničí můžete ambru 
najít ve vábně vypadajícím receptu také 
pod jejím anglickým pojmenováním „am-
bergris“. Ambru pak naleznete převážně 
ve středomořské, nejhojněji italské ku-
chyni, v níž jsou místní kuchaři schopni 
vzácnou surovinu využít takřka v jakém-
koliv jídle. Konkrétně jsme ambru objevili 
mimo jiné v těchto pokrmech: dezert 
Frittelle di Carnevale – na první pohled se 
jedná o vábně vypadající cukrem sypané 
sladké kuličky, Prussiane – italské vánoč-
ní cukroví (půvabná srdíčka z listového 
těsta), Pizzette – jak už název napovídá, 
jsou to malé pizzové koláčky, Piadina – 
tortilla s kvalitní šunkou, která je na první 

pohled k nakousnutí, nebo v obyčejném 
špenátovém koláči s ricottou. 

víte, že

Ambra našla své využití převážně 
v parfumerii, kde se uplatňuje jako 
ustalovač – ostatní vůně díky ní vydrží 
déle. V současné době ji téměř nahra-
dily syntetické materiály, i když che-
mický průmysl zatím nedosáhl toho, že 
by dokázal vyrobit substanci, která by 
se svými vlastnostmi ambře vyrovnala.  
Stále se ale jedná o velmi ceněnou 
látku, na které je možné královsky vy-
dělat. Za pouhých 500 gramů ambry 
můžete v Evropě dostat až 200 tisíc 
korun českých. 
Ambru dodnes používají takové znač-
ky, jakými jsou Giorgio Armani, Dolce 
and Gabbana nebo Chanel. Například 
světově proslulý parfém Chanel No.5 
získal svou přitažlivou vůni také 
díky ambře.

PLOVOUCÍ ZLATO 
PRO „VOŇAVKOVÉ“ 
MAGNÁTY
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objevili jsme

Začali jsme historií, i když spíše 
českou, a protože jsme comman-
darii představili jako nejstarší 

víno na světě, budeme ještě pár řádek 
ve výletu do historie pokračovat. I když se 
teď přesuneme stovky kilometrů směrem 
jihovýchodním a až tisíce let směrem 

antickým. Vždyť Kypr byl díky své poloze 
křižovatkou dějin již dlouho před začát-
kem našeho věku a kam až vlastně sahá 
jeho historie, dost dobře určit nejde. 
Dávali si zde dostaveníčka i olympští 
bohové. A určitě ne náhodou.
Tento středomořský ostrov toho totiž 

do vínku dostal opravdu mnoho. Napří-
klad podnebí s průměrnými 340 sluneč-
nými dny v roce i příjemnou celoroční 
teplotu, která mimo jiné po staletí zaru-
čuje stabilní kvalitu jednotlivých ročníků 
vín. A také sopečné podloží půdy, které 
zdejším druhům révy báječně svědčí. 
Zkrátka, do vínku dostal i báječné víno.

Nápoj faraonů i antických reků
O kyperském víně jako o vyhlášeném 
moku se zmiňuje již Homér při popisu 
Odysseových dobrodružství, to jsme 
v období někdy kolem roku 1100 před 
Kristem. První záznamy o nápoji z hroznů 
se však datují o nejméně tisícovku 
let dříve a možná jde o historii ještě 
o 1500 let starší, kdy se ve Středomoří 
začalo poprvé obchodovat s mokem z ky-
perské vinné révy zvaným nama.
Tomu už se říká tradice. A neodpustím si 
srovnání. Když se smějeme Američanům, 
kteří každý barák starší 200 let považu-
jí za památku, stačí se pak přesunout 
do světa antiky a naše hrdost nad bohatý-
mi českými dějinami se rychle vytrácí.

Já ti za to, pane, prozradím, jak se struny v ženě naladí, 
slibuje Waldemar Matuška jako kyperský král Petr I. 
ve fi lmové Noci na Karlštejně. Patrně se jen nevytahoval, 
protože historicky je doložená nejen návštěva kyperského 
panovníka na dvoře císaře Karla IV., ale i to, že tento 
exotický požitkář do středních Čech přivezl sladkou 
a silnou commandarii, která je označovaná za nejstarší 
víno s dochovanou recepturou na světě. Zda chutnalo 
Karlovi IV., to úplně jistě nevíme, ale odvážíme se tvrdit, že 
ano a velmi. Na rozdíl od kyselých českých nápojů, které 
císař u dubového stolu zklamaně haněl před Buškem 
z Vilhartic, jak víme z jiné školní četby…

Víno králů
Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

pili také na Karlštejně
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A tak snad můžeme v kronikách ještě 
chvíli listovat. Na kyperském víně si po-
chutnávali faraoni i král Šalamoun, kromě 
Homéra o něm zpíval i další velký básník 
Hésiodos, na mozaikách v římské vile vy-
kopané u města Paphos je znázorněno, co 
s muži dělá nezřízené pití vína a v postavě 
statkáře Ikariose, jemuž bůh vína Dionýsos 
podává hrozen, mají dějiny prvního vinaře. 
„Sladkost tvé lásky je rovna kyperskému 
vínu,“ šeptal v roce 36 př.n.l. Marcus 
Antonius Kleopatře, jíž celý ostrov rovnou 
daroval. Zdejší lahodný mok si nepochyb-
ně oblíbil i Othello, vždyť na Kypru měl 
svůj dlouho spokojený domov.
Podle jiné pověsti bylo víno příčinou, 
proč se v 16. stol. sultán Sulejman II. 
rozhodl Kypr dobýt poté, co ochutnal 
commandarii a rozhodl, že takovou dobro-
tu může pít jen „král králů“, jak zněl jeden 
z jeho titulů. I když historikové by za jeho 
dobyvatelskými choutkami viděli spíše 
strategickou polohu této brány na Blízký 
východ a hlavně začátek tři sta let dlouhé 
osmanské nadvlády, která sice pití alko-
holu zakazovala (podle některých výkladů 
však víno pil i prorok Mohamed), ale ky-
perské vinařství naštěstí nezdecimovala.

Vystavili rodný list i šampaňskému
Historie tohoto středomořského ostrova 
čítá zhruba 10 000 let, obchodu 5000 
a vinařství zhruba také tolik. Naštěstí se 
zdejším odrůdám vyhnuly nákazy, které 
v průběhu věků několikrát zlikvidovaly 
vinice na kontinentu, takže se staly zákla-
dem i evropského vinařství. Tradiční ky-
perské odrůdy byly u zrodů klasiky, jimiž 

jsou madeira, tokaj 
či mashala. A možná 
někoho překvapí, 
že stály také u pra-
vého šampaňského. 
Thibault IV., hrabě 
z Champagne, si 
totiž z tažení na Kypr 
na rozdíl od svých 
spolubojovníků neod-
vezl zlato, ale několik 
keříků kyperské révy, 
z nichž byla ve Francii 
vyšlechtěna světozná-
má odrůda.
Při pohledu na bohaté 
dějiny nepřekvapí, 
že se i kolem moku 
zvaného comman-
daria pohybuje 
slavná osobnost. Konkrétně anglický král 
Richard Lví srdce na konci 12. století, kdy 
se tento vyhlášený světoběžník zúčastnil 
křížové výpravy, která měla Kristův hrob 
v Jeruzalémě vrátit do rukou křesťanů. 
Cestou do Izraele 
Kypr dobyl, oženil 
se zde a na vy-
budovaných 
opevněních se křižákům postaral nejen 
o vojenskou službu, ale také přivýdělek.
Anglický král sice ostrov brzy opustil, 
ale křižáci zde zůstali po několik stale-
tí. Získali mnohá privilegia, mimo jiné 
i vyrábět víno, které dostalo jméno právě 
podle oblasti obsazené božími bojovní-
ky (commanderies). Vynikali mezi nimi 
Rytíři řádu sv. Jana z Jeruzaléma, jejichž 

jméno jeden druh vína nese dodnes. Brzy 
se jejich zásluhou dostal tento nápoj 
do Evropy, kde byl díky chuti, ale i ceně 
dané náklady na cestu považován za ex-
kluzivní lahůdku – Víno králů a krále vín. 

A za necelých sto 
let od začátku 
výroby comman-
daria pod názvem 

Apoštolské víno dokonce podle kronikářů 
vyhrála první přehlídku vín pořádanou 
francouzským králem Filipem II.

Provokace italského mistra
Tento mok se však konzumoval stále 
i ve své domovině, například byl kultov-
ním nápojem při oslavách bohyně Afro-
dity, která je patronkou Kypru. Dodnes 
se v Limassolu pořádá Vinný festival 
Commandaria. Ale zpátky k Afroditě. Ta 
se podle pověsti zrodila z mořské pěny, 
když vyšla z moře u skály poblíž Papho-
su, což je dnes vyhledávaná turistická 
zastávka. Tuto scénu nesmrtelně zachytil 
na plátno Sandro Botticelli jako Zrození 
Venuše, ale právě tento obraz Kypřané 
moc v lásce nemají. Na něm se totiž spíše 
než z pěny zrodila bohyně (navíc pod řím-
ským názvem Venuše) z lastury, což bylo 
ideové zadání janovských kupců, kteří 
si obraz objednali. Chtěli tak podpořit 
konkurenční „italskou“ verzi pověsti, že 
se totiž ve skutečnosti Venuše zrodila už 
u janovských břehů a na Kypr se v lastuře 
pouze přeplavila. Vyslechnout si tuto 
janovskou provokaci, vypiju snad láhev 
na posezení…
Na Kypru se commandaria dodnes vyrábí 
v původních křižáckých oblastech, na pů-
vodních vinicích a z původních odrůd, 
i když dnes už mezi producenty najdeme 
i Keo, což je státní fi rma vyrábějící také 
pivo či limonády. A dodržuje se také 

„Odrůda připomíná
    působení božích vojáků“
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původní receptura, i když se jednotlivé 
značky (nazvané podle svatých) chutí 
mírně liší. Kdo však není znalec, rozdíly 
prakticky nepozná. Lpění na tradicích 
znamená, že produkci v podstatě nelze 
navyšovat, a tak se pozornost soustředí 
hlavně na zvyšování kvality při výběru 
a zpracování hroznů. Kyperský stát, který 
commandarii považuje za národní bohat-
ství, si výrobu pečlivě hlídá a garantuje 
její vyhlášenou úroveň. Pro domácí je to 
zkrátka víc než víno.

Ten správný postup objevili křižáci
Už křižáci objevili nejen správné místo 
k zakládání vinic, ale 
i výrobní postup 
a recepturu, která 
se u klasické 
commandarie dodr-
žuje dodnes. Však 
si také vysloužila 

chráněné označení původu (Apellation 
of Origin). Na počátku se nechají přezrálé 
sklizené hrozny ještě dva týdny rozpro-
střené na slunci, až se z nich v podstatě 
stanou hrozinky s velkým množstvím 
cukru a bez zbytečné vody. Směs z pra-
dávných pravokořenných odrůd xynisteri 
(bílá) a mavro (modrá) je slisována a v tan-
cích prochází velmi pozvolnou fermentací, 
která skončí přirozeně v důsledku vysoké-
ho obsahu cukru. Následuje proces zrání 
v dubových sudech ve vodorovné poloze, 
kam se víno postupně dolévá. Lahvuje se 
však jen to nejstarší z nejnižších pater, 
zrání se nijak neuspěchává, takže nápoj 
zůstává v sudech nejméně tři, ale obvykle 
spíše deset let. A někdy až desítky let jako 
specialita hlavně pro sběratele a investory.
A jak commandaria vlastně chutná? 
Nejvíce se podobá slámovému vínu 
nebo portskému, je totiž velmi sladká 
(185 g cukru/l) a silnější než běžné víno, 

takže si zaslouží spíše označení vinný 
likér. Má jantarovou až mahagonovou 
barvu, silnou vůni (od ovoce přes med 
až po čokoládu a lékořici) a rozhodně to 
není společenské pití na celý večer. Spíše 
aperitiv na povzbuzení chuti, ale hlavně 
digestiv jako tečka za večeří zakončenou 
dezertem, protože se výborně snese na-
příklad s kvalitní čokoládou. Běžné druhy 
obsahují kolem 15 % alkoholu, ale při-
dáním vinné pálenky je možné získat až 
dvacetiprocentní likéry. Pokud si chcete 
koupit klasický nápoj, orientujte se spíše 
na značky Alasia nebo St. Barnabas, 
zatímco asi nejznámější St. John obsahuje 
více odrůdy mavro.

Jako tečka i dějepis
Nejsnáze commandarii koupíte na dovo-
lené přímo na Kypru, a protože se jedná 
o místní chloubu, nemusíte mít obavy, 
že byste neuspěli hned v prvním větším 
obchodě. Jestliže s lahví počítáte jako se 
suvenýrem nebo připomínkou letních zá-
žitků, vyplatí se s koupí počkat do letišt-
ního tranzitu. Ceny začínají na 16 až 18 
euro za sedmičku. A s podobnou cenou 
můžete počítat, pokud si commandarii 
koupíte doma prostřednictvím e-sho-
pu, protože kamenné obchody (včetně 
řeckých lahůdek) zatím na tuto značku 
kupodivu zavedeny nejsou. Přitom někte-
ré druhy se chlubí nejen chutí, ale také 
atraktivním tvarem lahve a dárkovým 
balením v krabici. Ceny začínají na 350 Kč 
za ročník 2006 a stoupají do několika-
tisícových částek v závislosti na době 
archivace. Vyplatí se volit zlatý střed.
A pak už stačí si nalít jantarovou tečku 
za výbornou večeří. Nemusíte být zrovna 
zapálený historik, aby jste si vzpomněl, 
že toto je víno skutečných králů, císařů 
a snad i bohů. Kdo ví? A také lahodný 
mok, který umí v ženě 
struny naladit. 
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Hon za nejlepší oplatkou.
          Jsou skutečně pro děti?

Božskou „krému“
si někteří výrobci patrně pletou
s obyčejnými bublinkami

           Novinky na trhu
Čirokové sušenky s oříšky
                    Stoprocentně rostlinná paštika

Radíme:
I výběr chleba má svá pravidla

„Chuť arašídů byla skvělá, ale co chybějící křupání?“
Václav Bendl, vedoucí redaktor www.svet-potravin.cz

„Na proteinovou tyčinku opravdu velmi chutná záležitost.“
Jana Tobrmanová Čiháková, šéfredaktorka
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Když si dáváte v kavárně skutečně 
dobré espresso, má načechra-
nou vrstvu, která se vytvoří při 

spojení jemně namletých zrn s vodou 
a vzduchem. Pro skutečného labužníka 
a kávového znalce je právě tato „kréma“ 

důkazem, že jsou kávová zrna kvalitní 
a barista zvolil správně teplotu vody 
i tlak. Výrobci instantních káv se snažili 
přenést tento prožitek i do domácího 
prostředí, a tak se před pár lety začala 
objevovat na trhu, vedle klasických in-

stantních zrn, i tzv. caffè crema, která 
dokáže vytvořit stejně efektní pěnu. Tedy, 
alespoň podle názvu. My jsme při testo-
vání v redakci zjistili, že některé obrázky 
z obalů jsou až příliš optimistické a za zá-
zračnou „krémou“ z televize mnohdy stojí 
jen šikovný trikař. 

„Krému“ má skoro každý výrobce
Kávy „kréma“ fungují na jednoduchém 
principu. Čím jemněji mletý prášek je, 
tím menší vzduchové bublinky se vytvoří 
při zalití. Že se jedná o caffè crema a ne 
o klasickou instantní granulovanou kávu, 

příloha

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto Martin Honzík, shutterstockPřipravila Jana Tobrmanovává ČČihihákákovováá, ffototoo MaMartrtinin HHononzízíkk, sssssshuhuhhhuhuhuhuttttererererrrerrrrrrrstssstsstststocccccccococoocccockkkkkkkkkkkkkk

Kam se poděla
božská „kréma“

z reklamy?
Lákavé napěněné peřinky, které se vytvoří 
při zalití instantní kávy z televizní reklamy, 
patrně znáte. Zajímalo nás, jak je to ve skutečnosti, 
a proto jsme podrobili redakčnímu testování šest 
vzorků, které božskou „krému“ slibují už v názvu. Plně 
spokojeni jsme ale byli jen u dvou káv.
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poznáte už při prvním pohledu na skleně-
nou dózu. Uvnitř je skutečně velmi jemný 
prášek. Druhým poznávacím znamením 
je pak to, že kávy se svými schopnostmi 
samozřejmě netají ani v názvu. 
Už při nákupu nás zaujalo, že jsou po-
měrně hojně zastoupeny. Svou „krému“ 
má každá velká značka, která kávu léta 
vyrábí. Jacobs, Nescafé, Jihlavanka 
i Tchibo. Dokonce nás překvapila i káva 
Bellarom, kterou koupíte pouze v pro-
dejních řetězcích Lidl. Tyto značky se 
staly základem pro naše senzorické 
testování. Docela milým faktem je, že 
crema nebývá dražší než její granulo-
vaná sestra, přestože z našeho pohledu 
poskytuje konzumentovi přidanou 
hodnotu. Za balení kávy zaplatíte v prů-
měru 155 korun. Výjimku tvoří káva 
Bellarom, kterou pořídíte s polovinou 
peněz v kapse, za 67 korun, ale zde jde 
cena dolů úměrně s kvalitou.

Co přinesl pohled na dózu?
Musíme uznat, že docela podařené jsou 
vizuály káv. Všechna balení (dokonce 

i ta 
nejlev-

nější) mají 
vkusné etikety, 

kterým často dominu-
je luxusně vyhlížející zlatá 

barva. U všech káv je velmi dobře 

zvládnutá velikost i barva písma 
a kladně hodnotíme i pře-
hlednost informací. Pokaždé 
se jednalo o hezké praktické 
sklenice, ze kterých lze kávu 

velmi pohodlně nabrat. Co ale 
musíme vyzdvihnout, je praktič-

nost některých ochranných obalů, 
které uvidíme po odšroubování 

víčka. Nescafé 
Gold Crema totiž 

myslela i na od-
straňování této 
folie a připravila zákazníkovi speciální 
„úchytku“, jejíž pomocí lehce sundáme 
celou alu folii, zatímco do ostatních 
káv se musíme propracovat několika 
vpichy lžičkou. Malou výtku k obalům 
ale přeci jen máme. Konkrétně ke kávě 
Tchibo, kde se nám trochu hůře samot-

ná dóza držela v ruce. Její oblý tvar může 
vykluzovat, což by se u hranaté dózičky 
stávat nemělo.

Správná teplota je základ
„Teplota vody je to, co určuje, jestli si 
na kávě skutečně pochutnáte, či nikoli,“ 
říká baristka Helena Šmídová.
„Zatímco turka si připravíte z vody, 

kterou nechá-
te projít varem, 
instantní káva se 
vařit nesmí. Ideální 

teplota je 85 až 90 stupňů,“ dodává. 
Pokud kávu zalijete vroucí vodou, spálí 
se a zhořkne. Nutno podotknout, že 
tato informace byla pro většinu po-
rotců nová, a proto oceňujeme značky 
Jihlavanka, Tchibo a Nescafé, že uvádějí 
na své etiketě návod na přípravu.

příloha

„Vyloženě nedobrá
         nebyla žádná káva“

Můžete se setkat i s nepravou instant-
ní kávou. Poznáte to podle toho, že 
do podílu kávovin budou přimíchány 
i obilniny, cikorka, prášek z mletých fíků 
apod. Na obalu musí být v tom případě 
uvedeno, že se jedná o směs kávové-
ho a kávovinového extraktu. Někteří 
výrobci se snaží zmást slovy „Cafe“ 
nebo „Kávička“ na obalu, ze složení 
na jeho zadní straně však vyplývá, že 
jde o směs kávovin či kávovin a kávy. 
Žádný z námi testovaných vzorků 
kávoviny neobsahoval.

ZAVÁDĚJÍCÍ 
INFORMACE
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příloha

Všechny kávy jsme připravovali striktně 
dle tohoto klíče, ale jen u některých jsme 
se potkali s očekávaným výsledkem.

Vítězná místa versus průměr
Musíme uznat, že po senzorické strán-
ce nemůžeme vyhodnotit žádnou kávu 
jako výrazně nedobrou. Všechny vzorky 
dostály slibované kávové chuti 
a nechaly se vypít. Překvapením 
však bylo, že hořký nápoj 
voní v původní podobě 
sladce po vanilce, což se 
však nepotvrzuje chutí ani 
v jednom případě.
Nejvíce nám chutnala Nescafé 
Gold Crema, která voněla velmi 
silně a pěna vydržela i míchání 
lžičkou. To se ale nedalo říci o ostat-
ních vzorcích. Tam, kde se avizovaná 

pěna objevila, neměla 
dlouhého trvání. 
Stačilo pár tahů 
a byla tatam. 
Výrazný rozdíl 
vidíme 

mezi prvními třemi místy, která 
bychom doporučit mohli, a další-

mi třemi, u nichž se jednohlasně 
na doporučení neshod-
neme. U kávy Jihla-
vanka, která skončila 
na čtvrtém místě, jsme 
objevili aroma „staré 
ztuchlé chalupy“ 
a u kávy Bellarom jsme 
zase nepochopili, 
co je na ní „kréma“, 
protože se „chova-

la“ jako průměrná 
granulovaná instant-

ní káva. Naopak 
nás nezklamal brand 

Nescafé, který obsadil vedoucí 
pozice. Proč? To vám konkrétněji 

shrnujeme v tabulkách. 

Kolem roku 1910 obdržel patent na vý-
robu instantní kávy George Constant 
Washington a nápoj se rozšířil přede-
vším mezi americkými vojáky na frontě. 
Velký rozvoj prodeje instantní kávy 
mezi běžnými spotřebiteli přišel až 
v 60. letech díky výrobě sušením 
mrazem. Káva je dnes hned po ropě 
druhou nejobchodovanější komoditou 
na světě. Průměrná roční spotřeba 
na osobu je 2,9
kg, pokud bychom při-
početli spotřebu té rozpustné, dostali 
bychom se na 3
kg.

PŮVODNĚ PRO 
VOJÁKY
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Nescafé Gold Crema   
Výrobce Nestlé 
Zakoupeno Kolonial
Cena za balení 299 Kč/200
g
Cena za 100
g 149,5
Kč

Nescaff é Classic Crema   
Výrobce Nestlé 
Zakoupeno Rohlik.cz
Cena za balení 109,9 Kč/100
g
Cena za 100
g 109,9
Kč

Tchibo Black 'n White Crema
Výrobce Tchibo 
Zakoupeno Rohlik.cz
Cena za balení 179,9 Kč/180
g
Cena za 100
g 99,9
Kč

Jihlavanka Crema   
Výrobce Tchibo 
Zakoupeno Albert
Cena za balení 139,9 Kč/180
g
Cena za 100
g 77,7
Kč

Bellarom Café Crema    
Výrobce Lidl 
Zakoupeno Lidl
Cena za balení 67 Kč/150
g
Cena za 100
g 44,7
Kč

Jacobs Crema Gold   
Výrobce neuvedeno jednoznačně  
Zakoupeno Albert
Cena za balení 137,9 Kč/100
g
Cena za 100
g 137,9
Kč

Senzorické hodnocení
Vůně nás rozhodně neoslovuje, cítíme 
„nové tepláky“. Chuť je sice kávová, ale 
s umělou pachutí připomínající pálivé 
chilli. 

Senzorické hodnocení
Káva voní sladce, velmi příjemně a silně 
kávově. Chuť je čistá, jemná a bez cizích 
těles. Tvoří krásnou sametovou „krému“, 
která drží i po promíchání.

Senzorické hodnocení
Obal slibuje plnou chuť a krémovou pěnu. 
Bohužel však zavání jako stará chalupa, 
zatuchle a nelibě. Chutí ale připomíná 
silného „turka“.

Senzorické hodnocení
Zaznamenáváme kyselý zápach. Káva není 
chuťově špatná, nicméně velmi intenzivně 
se snažíme najít pěnu. Ani na druhý pokus 
se nám jí nedostává…

Senzorické hodnocení
Vzorek voní velmi hezky kávově, pěna je 
překvapivě hustá. Po zamíchání se crema 
drží, káva je ale lehce nakyslá a padá 
na jazyk. 

Senzorické hodnocení
Na obalu se pyšní jako velmi intenzivní, 
chuť však tuto skutečnost nepotvrzuje. 
Pěna se tvoří hezky, ale k našemu 
neuspokojení brzy po zamíchání padá. 

6.

1.

4. 5.

2. 3.

příloha
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Chléb tvoří základ výživové 
pyramidy. Jedná se totiž 
o významný zdroj energie, 

vitaminů řady B, železa, vápníku a samo-
zřejmě vlákniny. Dokonce se říká, že je 
výživově dostačující na to, abyste přežili 
pouze a jen o něm a vodě. Dnešní chléb 
ale už není to, co býval. Existuje spousta 
výrobců, kteří ničí jeho hodnotu nekvalit-
ními vstupními ingrediencemi. 

Hledejte označení KLASA, BIO nebo 
Regionální potravina
Samotné zacházení s plodinou je nej-
významnější hodnotou, která chlebu 

propůjčuje lepší vlastnosti, delší trvan-
livost i chuť. V současnosti můžete 
nalézt značku KLASA na obalech více 
než tisíce produktů od přibližně dvou 
set českých a moravských výrobců.
Je-li označen jako Regionální potravina, 
máte jistotu, že se jedná o výrobek, který 
vyhrál v krajských soutěžích. Navíc tím 
podpoříte domácí producenty lokálních 
potravin. „Aby získal chléb tato označení, 
musí splňovat náročná kritéria na svou 
kvalitu. Značka Klasa je prestižním oce-
něním, které si zaslouží ty nejpoctivější 
a nejkvalitnější výrobky. Zelenomodré 
logo Regionální potravina na obalech 

výrobků spotřebiteli zase zaručí, že pro-
dukt i suroviny použité při jeho výrobě 
pocházejí z domácí produkce,“ dodává 
Ing. Jaromír Dřízal ze Svazu pekařů.

Ročně se v Čechách vyrobí okolo tří set tisíc tun chleba. Denně se 
jedná o milion bochníků. Jak mezi nimi ale poznat ty výjimečně 
kvalitní, kde byla použita mouka z pšenice neošetřené pesticidy 
a do kterých bylo přidáno více přírodního živého kvasu? 
Stačí, když si chléb skutečně důkladně prohlédnete.

Připravila redakce, foto shutterstock

Chléb vybírejte
   podle známky kvality

příloha

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Poslední značkou, kterou na chlebu 
můžete objevit, je znak BIO, nazývaný 
díky proužkům „biozebra“, a nápis 
„Produkt ekologického zeměděl-
ství“. Ty označují produkty z rost-
lin a živočichů z ekologických 
farem, kde nebyly používány 
zakázané pesticidy či minerál-
ní dusíkatá hnojiva a zároveň 

se při pěstování nebo 
chovu zohledňuje 

životní prostředí a potřeby chovaných 
hospodářských zvířat.

Vybírejte i podle vzhledu
Dobrý chléb prozradí už jeho vizuální 
vlastnosti. Správný tvar konzumního 
chleba by měl být pravidelný a bez 
ostrých hran s kůrkou kaštanově hnědou 
či zlatohnědou, neporušenou. Vnitřek 
chleba neboli střídka by měl být stejno-
rodý, dobře propečený a zároveň vláčný, 
velmi pružný (po zmáčknutí se vrátí 
do původní-
ho tvaru), bez 
trhlin, stínů 
a vlhkých míst. 
Špatně propečená střídka se při krájení 
maže a celý výrobek je náchylný k ples-
nivění či hnilobě. Výjimkou jsou speciální 
celozrnné chleby, u nichž je i při velmi 
dobrém propečení střídka hutná a vlhká.

Jak jej doma neznehodnotit?
Jestliže je chléb správně vyroben a pro-
pečen, jedná se o poměrně trvanlivou 
potravinu. V průběhu skladování se 

samozřejmě mění kvůli řadě fyzikálně-
chemických reakcí, které nazýváme stár-
nutí. „Jedná se především o vysychání 
chleba, tedy o ztrátu elastičnosti střídky 
a její zvýšenou drobivost. Nejrychleji 
tento nežádoucí proces probíhá při tep-
lotě 0 až10 °C, proto chléb nikdy neskla-
dujte v ledničce. Ideální je teplota 20 až 
25 °C a chléb zabalený do čisté utěrky, 
což mu umožní lépe dýchat. Nenechá-
vejte chléb na vzduchu, vysušuje jej, ani 
na světle, které snižuje obsah vitaminů,“ 
radí odborník.
Je-li chléb ještě teplý nebo vlažný, před 

uložením ho 
vždycky nechte 
vychladnout. 
Teprve pak ho 

zabalte do čisté utěrky a uložte do tzv. 
chlebovky – nádoby na chléb, kterou 
byste měli pravidelně čistit. Nekrájejte 
chléb dopředu, aby nevyschnul. Ideální 
nůž by měl být zoubkovaný s dostatečně 
tenkým ostřím.

Nebojte se mrazit
Pokud nedokážete sníst všechen chléb, 
nebo si rádi děláte železné zásoby, 

zamrazte jej. Své vlastnosti si při mrazí-
renských teplotách uchová až po několik 
měsíců. Mějte ale na paměti, že ho musíte 
dát zamrazit co nejčerstvější a vložit 
do uzavřených umělohmotných obalů. 
Pokud chleba nakrájíte na krajíce, oddělte 
je od sebe mikrotenovou fólií. V případě 
potřeby ho rozmrazujte samovolně při 
pokojové teplotě, můžete využít i rozmra-
zovací funkci mikrovlnné trouby. 

„Ideální teplota pro skladování
         chleba je 20 až 25 stupňů. “

„Podle platné vyhlášky je chléb 
defi nován jako pekařský výrobek 
kypřený kvasem, popřípadě droždím. 
Skupiny se člení podle podílu mouky 
na chléb pšeničný (min. 90
% pšeničné 
mouky), chléb žitný (min. 90
% žitné 
mouky), chléb žitno-pšeničný (více 
než 50
% žitné a více než 10
% pšeničné 
mouky), chléb pšenično-žitný (více 
než 50
% pšeničné a více než 10
% žitné 
mouky), chléb celozrnný (min. 80
% 
celozrnné mouky), chléb vícezrnný 
(min. 5
% vícezrnných obilnin) a chléb 
speciální (min. 10
% speciálních plodin 
– olejnin, luštěnin, zeleniny, brambor 
apod.),“ vysvětluje Ing. Jaromír Dřízal 
ze Svazu pekařů.

DRUHY, KTERÉ 
„POTKÁTE“ 
NA PULTU

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

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto Martin Honzík, shutterstock

Podle Českého statistického úřadu zkon-
zumuje jeden Čech za rok 17 kilogramů 
sladkostí. Významnou položku tvoří 
i sušenky a oplatky. A právě na druhé 
jmenované jsme tentokrát zaměřili své 
„detektory“. Toto testování ale bylo přeci 
jen trochu jiné. Protože víme, že děti si 

sladkosti velmi často 
vybírají 

v obchodech samy, nechali jsme je také 
vyjádřit svůj názor. Samotné testování 
tak probíhalo ve dvou vlnách – mezi 
dospělými členy poroty, kteří udělali 
předvýběr, a dětmi ve věku 5 až 7 let, 
které měly možnost ještě zahýbat pořa-
dím top 4 produktů.

Opavia byla v jasném vedení
Ve větších obchodech je časté, že je 

oplatkám věnován celý jeden 
regál. Jednotlivé sušenky jsou 
vyskládány dle značek vedle 
sebe a odlišuje je náplň. 
Nejčastěji najdete vanilkové, 

lískooříškové, kávové nebo 
čokoládové. My testovali ty, 

které jsou u dětí nejoblíbenější 
– čokoládové.

příloha

pp ,

Příjem sladkostí u sebe, 
ale i u dětí obvykle 
hlídáme kvůli obsahu 
cukrů. Jenže cukr zdaleka 
není to nejhorší, co 
taková oplatka obsahuje. 
Problémové jsou zejména 
transmastné kyseliny, 
které způsobují nejen 
obezitu, ale zvyšují 
cholesterol a zapříčiňují 
kornatění cév.

Testovali jsme oplatky:

PřPřii iill J TT bb áá ČČihihákák áá ff tt MM ttii HH ííkk hh tttt tt kk

Budete se divit,
co nabízíte dětem
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Jako první jsme navštívili prodejnu Tesco. 
Vzápětí nás zarazilo, že  70 % výběru 
ovládá jediná společnost – Opavia. Její 
sortiment (Horalky, Tatranky, Zlaté oplat-
ky, Florenta oplatky i tradiční oplatky 
Kolonáda) jsme potom objevili v hojné 
míře i v Albertu a Bille a na e-shopech 
Rohlík a Koloniál. Druhým překvapením 
pak bylo, že v tomto ranku je jako máku 
i privátních produktů.

O transmastné kyseliny nouze nebyla
Na obalech všech oplatek jsme našli pře-
hledně popsané údaje v českém jazyce. 
Ne všude je čeština na prvním místě, 
ale i tak jsme v tomto ohledu spokojeni. 
Přehledná byla u drtivé většiny oplatek 
tabulka výživových hodnot.
O čem by se ale dalo polemizovat, je 
funkčnost obalů. Vzhledem k doporu-
čené denní dávce cukrů a koneckonců 
i z logiky věci vyplývá, že některé sušenky 
rozhodně nesníte na posezení (Zlaté 
Florenta, Tradiční oplatky Kolonáda, 
Zlaté oplatky, Napoli Choco, Ela) a vý-
robce přitom nemyslí na možnost obal 
znova zavřít. Na kvalitě sušenek se při 
skladování v suchu sice nic nemění, ale 
z praktického hlediska bychom tuto mož-
nost uvítali, už jen proto, že se oplatky 
enormně drobí.
Když pročtete složení, najdete v něm 
tři základní „esence“, které tvoří pšeničná 
mouka, cukr a rostlinný tuk. Na tom by 
nebylo nic špatného, kdyby tuk neobsa-
hoval velké množství škodlivých trans-
mastných kyselin. Jedná se o tuky, které 
se průmyslově vy-
rábějí hydrogenací, 
tedy ztužováním. 
Pro výrobce mají 
takové tuky ideální vlastnosti. Dobře se 
roztírají a mají také vyšší trvanlivost. Ze 
zdravotního hlediska ale právě nad tímto 
typem visí Damoklův meč. Je prokázáno, 
že příjem těchto „transtuků“ zvyšuje 
hladinu špatného cholesterolu (LDL). 
Vysoký příjem těchto tuků se pak podílí 
na zvýšení rizika srdečních a cévních 
onemocnění. Podle WHO by se nemělo 
konzumovat více než 20 gramů trans-
mastných kyselin denně, což odpovídá 
asi dvěma tatrankám nebo polovině 
Lázeňských trojhránků Kolo-
náda (tuky tvoří zhruba 
třetinu jedné sušenky). 
Podotýkáme, že 
ohroženou skupinou 
jsou nejen děti, 
ale i senioři, kteří 
patří na žebříčku 
konzumentů hned 
na druhé místo.

Do oplatek se také obvykle přidávají 
emulgátory a látky zlepšující aroma. 
Všude se jednalo o povolená a schvále-
ná aditiva. U čeho jsme ale zaznamenali 
velké zklamání, byl obsah čokoládové 
složky. Té patřila ve složení hodnota 
okolo 2 až 3 %. O poznání poctivější porci 
čokoládové složky jsme našli jen u Lá-
zeňských trojhránků Kolonáda, které jí 
obsahovaly 13 %.

Vzhled a vůně byly v pořádku, chuť ne
Dobrou zprávou je, že vizuálně dobrý 
dojem budily všechny zakoupené vzorky. 
Měly křehkou oplatku a dobře vytlače-
ný otisk formy. Po vyndání z obalu byly 
vesměs neporušené. Dokonce ani dlouhé 
a tenké Zlaté Florenta a Tradiční oplatky 
Kolonáda nebyly polámané, přestože se 
prodávají ve velmi tenkém obalu. 
Požadavky na zpracování a tvar oplat-

ků jsou, jak jsme 
se přesvědčili, 
skutečně otázkou 
osobních prefe-

rencí. Zatímco mně vyhovovaly oplatky 
dlouhé a tenké, jiní porotci sympati-
zovali s menším, zato pořádně bacula-
tým soustem.
Vůně byla v pořádku také u všech 
vzorků. Bez problémů byste uhodli, že 
budou mít čokoládovou náplň i se zavře-
nýma očima. Méně optimisticky na tom 
byla chuť. Sladkost vedla na plné čáře, 
ostatně nepočítali jsme s tím, že by tomu 

bylo u sušenek jinak, ale „ubrat 

plyn“ by přesto u některých výrobků 
neškodilo. Doporučujeme to u produktů 
Zlaté oplatky a Hi Alpino, ze kterých ně-
které členy poroty doslova rozbolely zuby. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pochuti-
nu, bychom tento prohřešek i odpustili, 
co se ale jen tak přehlédnout nedalo, byla 
zřejmá pachuť po levném tuku. Zazna-
menali jsme ji u vzorků Napoli Choco 
a Tesco Value oplatky s čokoládovou 
náplní, které jsme pro tento nedostatek 
odsunuli na zadní příčky.
Nejvíce nám naopak chutnala „stará 
dobrá Tatranka“ od Sedity. Druhou příčku 
pak obsadily Tradiční lázeňské trojhránky 
Kolonáda a bronz jsme udělili oplatce 
Manner, i když tady nutno podotknout, 
že pořadím trochu zahýbaly děti, které 
neskrývaly sympatie pravděpodobně 
spíše k atypickému tvaru oplatky než 
k její chuti. 

příloha

„Sušenky jsou plné
     transmastných kyselin“

Dětem jsme naservírovali čtyři vzorky, 
aniž by viděly jejich obal. Byly to první 
čtyři místa z našeho žebříčku – Tat-
ranky, Manner, trojhránky Kolonáda 
a oplatky Florenta. Tatranku poznaly 
hned a nechaly ji na prvním místě, 
na druhou příčku posunuly trojhránky 
a „vystrnadily“ tak favorita poloviny 
dospělé poroty Manner.
Pro zajímavost jsme jim dali ochutnat 
i poražené oplatky z Tesca. Zajímavé 
bylo, že děti žádnou pachuť nezazna-
menaly a řekly, že by po rodičích klidně 
chtěly, aby je znovu koupili.

DĚTI VS. DOSPĚLÍ
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Tatranky

   
Výrobce Sedita 
Zakoupeno Albert
Cena za balení 7,9 Kč/45
g
Cena za 100
g 17,6
Kč
Obsah tuků/100
g 31
g
Složení
pšeničná mouka, cukr, rostlinné tuky, 7,5% kakaová 
poleva, 5 % kakao, sušené plnotučné mléko, 
sušená syrovátka, kukuřičný škrob, olej, 0,5 % 
čokoláda, emulgátor: lecitiny, kypřící látka: 
uhličitany sodné, sušený vaječný žloutek, aroma

Opavia Zlaté Florenta

Oplatky s čokoládovou náplní   
Výrobce Mondeléz International 
Zakoupeno Billa
Cena za balení 21,90 Kč/112
g
Cena za 100
g 19,6
Kč
Obsah tuků/100
g 25
g
Složení
pšeničná mouka, cukr, palmový tuk, 8,9
% kakaový 
prášek se sníženým obsahem tuku, plně ztužený 
rostlinný tuk, sušená syrovátka, 3,9
% čokoláda 
v prášku (cukr, kakaový prášek), emulgátor 
(lecitin), řepkový olej, kypřicí látka (E 500), sůl

Opavia Grand čokoláda

Kolonáda   
Výrobce Mondeléz International 
Zakoupeno Rohlík
Cena za balení 52,9 Kč/200
g
Cena za 100
g 26,5
Kč
Obsah tuků/100
g 33
g
Složení
mouka, cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, 
laktóza, rostlinný tuk a olej (palmový, řepkový), 7 % 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené 
plnotučné mléko, škrob, emulgátory (sojový lecitin, 
slunečnicový lecitin), barvivo, jedlá sůl, aroma

Sedita Ela

Oplatky s čokoládovou příchutí   
Výrobce Mondeléz International 
Zakoupeno Rohlík
Cena za balení 52,90 Kč/200
g
Cena za 100
g 26,6
Kč
Obsah tuků/100
g 33
g
Složení
mouka, cukr, plně ztužený palmojádrový tuk, 
laktóza, rostlinný tuk a olej (palmový, řepkový), 7 % 
kakaový prášek se sníženým obsahem tuku, sušené 
plnotučné mléko, škrob, emulgátory (sojový lecitin, 
slunečnicový lecitin), barvivo, jedlá sůl, aroma

Manner

   
Výrobce  Josef Manner & COMP. 
Zakoupeno Albert
Cena za balení 18,9 Kč/75
g
Cena za 100
g 25,2
Kč
Obsah tuků/100
g 25,9
g
Složení
cukr, mouka, tuky (palmový, kokosový), nízkotučný 
kakaový prášek (9 % v krému), syrovátka, sušená 
sladká syrovátka, kakaová hmota (2 % v krému), 
sůl, kypřící látka: hydrogenuhličitan sodný, aroma, 
emulgátor: sojový lecitin

Opavia Zlaté Oplatky

s čokoládovou náplní    
Výrobce Mondeléz International 
Zakoupeno Kolonial
Cena za balení 21,90 Kč/146
g
Cena za 100
g 15
Kč
Obsah tuků/100
g 26
g
Složení
mouka, cukr, rostlinné tuky a olej (palmový, 
palmojádrový, řepkový), plně ztužený rostlinný 
tuk (palmojádrový), dextróza, sušená syrovátka 
(z mléka), laktóza (z mléka), kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, 5 % čokoláda v prášku

Senzorické hodnocení
Absolutně vyvážená chuť. Oplatka voní 
krásně po čokoládě, která je patrná 
i z chuti, zároveň však není příliš sladká. 
Jednoznačný vítěz poměrem cena – výkon.

Senzorické hodnocení
Chutí neurazí, nenadchnou. Jedná se 
lehce nadprůměrný vzorek. Voní i chutnají 
zřetelně po čokoládě. Ani přes svůj tenký 
tvar nebyly polámané. 

Senzorické hodnocení
Jednoznačný vítěz za praktický obal 
i obsah čokolády, který několikrát převyšuje 
ostatní vzorky. Výrobce uvádí 13
%. Tyto 
oplatky mají příjemnou chuť. 

Senzorické hodnocení
Absolutně vyvážená chuť. Oplatka voní 
krásně po čokoládě, která je patrná 
i z chuti, zároveň však není příliš sladká. 
Jednoznačný vítěz poměrem cena – výkon.

Senzorické hodnocení
Dobré oplatky, nerozplývající se na jazyku. 
Oproti ostatním nám přijdou nadýchanější. 
Obsahují ale mnoho cukrů – přes 60 g, 
nicméně tento fakt není rušivý v chuti. 

Senzorické hodnocení
Úhledné kousky drží pohromadě, tvarem 
i vůní nám nevadí. Je z nich patrná 
čokoládová vůně i chuť. Je však škoda, že 
sladkost přebíjí chuť čokolády. 

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Hi Alpino Oplatka

s čokoládovou náplní   
Výrobce Tesco 
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 4,90 Kč/29
g
Cena za 100
g 16,9
Kč
Obsah tuků/100
g 29
g
Složení
72
% náplň [palmový tuk, cukr, sušená syrovátka, 
5,4 % čokoláda v prášku, sušené mléko odtučněné, 
emulgátor (sojový lecitin), aroma], 28
% oplatka  
[pšeničná mouka, řepkový olej, sójový lecitin, 
uhličitany sodné, jedlá sůl]

Opavia Kolonáda

s oříškočokoládovou náplní   
Výrobce Mondeléz International 
Zakoupeno Billa
Cena za balení 27 Kč/140
g
Cena za 100
g 14,9
Kč
Obsah tuků/100
g 32,5
g
Složení
mouka, cukr, rostlinné tuky a olej, plně ztužený 
rostlinný tuk (palmojádrový), kakaový prášek se 
sníženým obsahem tuku, sušená syrovátka, 3,9
% 
čokoláda v prášku, kypřicí látka (E 500), emulgátor 
(sojový lecitin), jedlá sůl

Tesco value Oplatka

s čokoládovou náplní   
Výrobce Tesco 
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 3,90 Kč/36
g
Cena za 100
g 10,8
Kč
Obsah tuků/100
g 35,6
g
Složení
69
% náplň, 21
% oplatka, 10
% tmavá poleva, náplň 
obsahuje: palmový a shea olej v různém poměru, 
cukr, sušená syrovátka (z mléka), 5,4
% čokoláda 
v prášku (cukr, kakaový prášek), emulgátor 
(sojové lecitiny), aroma

Napoli Oplatky

s krémovou čokoládovou náplní    
Výrobce  Josef Manner & COMP. 
Zakoupeno Kolonial
Cena za balení 19,90 Kč/120
g
Cena za 100
g 16,6
Kč
Obsah tuků/100
g 24,5
g
Složení
mouka, cukr, rostlinné tuky (palmový, kokosový), 
nízkotučný kakaový prášek, syrovátka, 3
% kakaová 
hmota, emulgátor: sojový lecitin, kypřící látka 
E 500ii, jedlá sůl, aroma

Senzorické hodnocení
Chválíme „akorátní“ velikost. Oplatka 
o téměř 30 gramech spolehlivě zažene 
chuť. Voní i chutná po čokoládě. Dojem 
však kazí přehnaná míra sladkosti.

Senzorické hodnocení
Jako jediné oplatky s kakaovou náplní 
obsahují také porci oříšků. Bohužel se obě 
ingredience moc nepropojují a naopak 
máme dojem, že se navzájem ruší.

Senzorické hodnocení
Vzorek, který ukazuje, že za kvalitu 
je někdy potřeba připlatit. Voní sice 
po čokoládě, má ale opravdu nelibou 
pachuť jakoby po levném tuku. 

Senzorické hodnocení
Čokoládová složka v oplatce není 
nijak výrazná. Ve vzorku cítíme cizí 
pachuť, která padá na jazyk a narušuje 
celkový dojem. 

7. 8.

10.

9.

Dle Evropského nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 
musí výrobce na etiketě uvádět správný název potraviny, seznam složek (včetně 
alergenních složek, které musejí být zvýrazněné), čisté množství potraviny, datum 
trvanlivosti nebo použitelnosti, podmínky uchování, adresu prodejce nebo dovoz-
ce, ve vybraných případech zemi původu a v neposlední řadě výživové údaje. 
Informace musejí být vždy v českém jazyce. Důraz je kladen na dostatečnou 
velikost písma a dobrou čitelnost (tedy musí být ohlídán i například kontrast 
písma a pozadí).

CO MUSÍTE NAJÍT NA OBALU?
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Tyhle proteiny
    si nechám líbit

Proteinových tyčinek jsem ochutnala skutečně hodně. Dávám si je, 
když mám chuť na něco sladkého, protože obsahují méně tuku a až 
polovinu sacharidů. Jen málokterá je ale dobrá. Sliby o karamelové 
chuti, která je nerozeznatelná od pravého karamelu, jsou ale velmi 
často naplněné jen v marketingových claimech. Jen málokdy necítím 
cizí pachuť. Corny Protein Caramel se ale docela povedla. Není to 
klasická hutná tyčinka, ale nadýchaná pochoutka z bílkovinných 
lupínků, které se příjemně rozplývají na jazyku. Výrobce navíc šetří 
i s cukrem, potažmo sladidly, což na střízlivé čisté chuti vítám. Pro 
lidi, kteří sportují, to není vůbec špatná volba.

Hodnocení: 75�%
Hodnotila: Jana Tobrmanová Čiháková

Stoprocentně rostlinná paštika
celkem chutná i voní

Prémiová tofu paštika Patifu delikates má patrně 
svůj stabilní okruh konzumentů. Ale co se stane, když po ní sáhne (omylem) masožrout a rozpustilost jej donutí 
otevřít víčko? Objeví barevně sice nevábnou, ale vůní i chutí velmi přijatelnou hmotu, snad až překvapivě slanou. 

Takže se raději podíváme, co jsme to otevřeli. Kromě tofu (vzniká srážením sojového mléka se sadrou, 
případně jinými prostředky), které tvoří 25
% obsahu, obsahuje paštika i brambory, řepkový olej, droždí, 

cibuli, sůl a zahušťovadla. Vlastně stačí vyměnit tofu za vepřová játra a už víme, co jíme. A pro ty, 
kteří preferují soju před vnitřnostmi, se jedná o celkem chutnou a podle deklarace stoprocentně 
rostlinou paštiku (100 g), která poslouží ke svačině pro dvě osoby.

Hodnocení: 70�%
Hodnotil: Kateřina Kmecová

Kořeněné arašídy 
někdy jako nechtěný zajíc
Co se dá vymyslet na pražených solených arašídech? Třeba je opatřit 
kořeněnou krustou s převahou papriky, jako se to povedlo výrobku 
Cruspies paprika pod značkou Alesto, který prodává Lidl. Kořeněný 
obal dodá arašídům na chuti i křupavosti a kdo má obavu, že právě 
hřeší proti všem zásadám zdravé výživy, bojí se oprávněně. Takže 
chutná záležitost pro všechny, kdo nutně nepotřebují zhubnout, 
za přijatelnou cenu pod 25
Kč za 200
g. Body strháváme hlavně 
za nevyváženost produkce. Někdy totiž narazíte na sáček, v němž 
jsou arašídy rozdrobené, a tedy bez 
kořeněného obalu, což je rázem hází 
do podprůměru a vás do stavu 
mírné zuřivosti. Bohužel, 
tohoto nechtěného zajíce 
v pytlíku objevíte, až 
když je pozdě. 

Hodnocení: 65�%
Hodnotil: Václav Bendl

Nenadchne
 ani neurazí

Ačkoliv nejsem příznivec 
všelijakých omáček 
k masu, bramborám 
či zelenině, vyjma 
těch, které si 
vyrobím doma 

sama, výjimečně se 
nechám zlákat značkou 

Hellman's. Tentokrát jsem ochutnala omáčku Hellman's 
Brava. Ta slibuje jedinečnou chuť pro pravé gurmány. Při 
prvním ochutnání mi nepřišla nijak chuťově vytříbená oproti 
jiným omáčkám. Je pravda, že omáčka je pálivější než 
ostatní jí podobné produkty. Omáčka Brava sice není úplně 
to nejlepší, ale na druhou stranu, ti co mají rádi výraznější 
a ostřejší chuť, která bohužel může přebít například skvěle 
připravené maso, zklamaní úplně nebudou. Nejvíc mne 
zarazila její cena, kdy za 250
ml zaplatíte 49,90
Kč.

Hodnocení: 54�%
Hodnotila: Naďa Hanuš Vávrová

Čirokové sušenky 
překvapily
Každý si občas rád zamlsá, ale 
nechcete-li se živit čokoládou nebo 
jinými přeslazenými pamlsky, můžete 
sáhnout po Čirokových sušenkách 
s oříšky od společnosti PRO-BIO. 
Kromě toho, že mají sympatické balení 
a příjemný design obalu, nejsou tolik 
sladké a vynikne tak lépe chuť kakaa 
a oříšků. Dobrý pocit jsem měla i z toho, 
že jsou vyrobené z čirokové mouky, 
která není tolik známa, ale je velmi 
zdravá a lidskému tělu prospěšná. 
Jediné, co bych výrobku vytkla, je, 
že když se do sušenky zakousnete, 
začne se vám drobit v ruce. Proto 
je lepší strčit si ji rovnou celou 
do pusy.

Hodnocení: 90�%
Hodnotila: Klára Chábová
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téma měsíce

Na zlomyslné návštěvě
          u Zdeňka
Pohlreicha

Připravila Kateřina Bendlová, foto shutterstock

Teď by stačilo napsat, jestli ano, 
nebo ne a že to nebylo zrovna 
laciné. A bylo by po článku, protože 

jak pokud možno objektivně zobecňovat 
něco tak nepřenosného, jako je spoko-
jenost našich chuťových buněk? Ale 

protože působit nepřestala ani zlomy-
slnost, s níž jsme se odhodlali přistih-
nout Zdeňka Pohlreicha při činu, tedy 
poukázat na něco, kdy na veřejnosti káže 
víno a sám ve svém podniku nabízí vodu, 
z návštěvy Café Imperial nabídneme pár 

postřehů. A snad se nám povede zdržet se 
i přehnané zlomyslnosti, i když je jasné, 
že při téhle návštěvě jsme si měřítko spo-
kojenosti nasadili hodně vysoko.

Secesní prostor s ukrytými kabáty
Šéf Pohlreich se při návštěvě restau-
rací rád zastaví už na ulici a obvykle 
je k podobě vstupních prostor velice 
kritický. Zastavili jsme se tedy také. 
A narazili na věc, kterou by mistr u kon-
kurence nepochybně setřel s nevěřícným 
kroužením hlavy a typickým slangem. 
Co nám vadilo? Obklopit renomovanou 
secesní restauraci ze začátku minulého 
století oranžovými vybledlými markýza-
mi s reklamou na globální kolový nápoj, 
to je tedy hodně velký úlet. Neboli faux 
pas, abychom se přiblížili ke zmíněné 
secesi. Takový prostor by si zasluhoval 
úplně jinou venkovní prezentaci, nehledě 
na to, že dívat se z vnitřku na oranžovou 
reklamu místo na ulici v centru Prahy 
opravdu zážitek není. První dojem a hned 
body dolů. Přiznejme však, že téměř 

Je to od nás zlomyslnost? Nebo jen zvědavost? 
Tyto otázky jsme si kladli u vchodu do Café Imperial. 
Do restaurace proslavené kuchařem a spolumajitelem 
Zdeňkem Pohlreichem, který se svými televizními pořady 
stal už před lety první celebritou mezi českými kuchaři. 
A také tvrdým až drsným kritikem poměrů v restauracích 
po celé republice. Tak se ukaž sám, šéfe – říkali jsme si 
zlomyslně mezi dveřmi. A ta zvědavost? Neopustila nás 
až do poslední chvíle, než jsme se dozvěděli, kolik nás 
tahle silně marketingově načinčaná ukázka gastronomie 
bude vlastně stát. Nebo alespoň, bude to vůbec stát 
za zvědavost?
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až do samotného závěru to byla prakticky 
jediná zásadní výtka…
Naopak všechna další pravidla kvalitní re-
staurace, která Z. Pohlreich v seriálu Ano, 
šéfe pravidelně tluče ho hlavy majitelům 
hospod či restaurací, tady fungují per-
fektně. Vitrína se stálým jídelním lístkem 
i stojan s denní nabídkou nabízejí zá-
kladní informaci o menu a položkou cena 
nevtíravě vyzývají – kdož s poloprázdnou 
portmonkou máš laskominy, pokračuj 
v chůzi. Praktické, férové, i když pro dol-

ních deset milionů smutné.

Vstoupíte, a nejen, že s vámi 
personál naváže oční kontakt a pozdraví, 
ale hned vás má ve své moci i fyzicky 
a nenechá vás potloukat se po lokále. Což 
je na jedné straně škoda, protože velko-
rysý prostor Café Imperiál s vysokým 
stropem a mozaikovými sloupy stále při-
pomíná  prvorepublikovou kavárnu, která 
by si zasloužila podrobnější prohlídku, 
než umožňuje otáčení se na židli. Samo-
zřejmě nenápad-
né, protože tady 
se hovoří potichu, 
plaše se umívá, 
uznale pokyvuje a převržená slánka by 
vyvolala lehce zvednuté obočí kolemsto-
lujících, pokud by to bonton nezakazoval. 
A teď si představte, že mezi stoly bloudíte 
s kabátem v roce a hledáte věšák, nebo jej 
ledabyle skládáte přes židli. Nepřípustné, 
svrchník je vám nekompromisně odebrán 
a uklizen mimo pohledy hostí na hro-
madné věšáky. Prostor je samozřejmě 
nekuřácký a kuchyně odvětraná, takže při 
odchodu (obsluha přinese správný oděv 

i bez lístku, působivé) čichově nezazna-
menáte, že jste byli poslední hodinu či 
dvě v restauraci.

Jídelní lístek na jedničku
Konečně jsme usazení (místa v polstro-
vaných pohovkách nejsou vzhledem 
k výšce stolu vhodná pro hosty s mírou 
pod 160 cm) a už se valí další prubířský 
kámen – jídelní lístek. Na ten jsme vážně 
zvědaví, protože je to základní kánon 
Pohlreichovy kuchařské věrouky. Z jeho 
pořadů jsme opakovaně poučeni, že jídel-

ní lístek musí být stručný, věcný, 

bez rádobyvtipných názvů 
pokrmů, přehledný, ne zbytečně rozsáhlý. 
A skutečnost? 
Kromě denní nabídky (tři hotovky mezi 
190 až 270 Kč) si můžeme vybírat ze stálé-
ho menu popsaného na čtyřech dvoustra-
nách. První dvoustranu tvoří historie 
objektu (stačí si ji vůbec někdo přečíst?) 
i nabídka kávy a čaje, na druhé jsou 

snídaňová menu 
(otevřeno denně 
od 7 hodin), 
vaječné pokrmy, 

nealko a koktejly, na třetí dvoustraně 
najdete alkoholické nápoje a na poslední 
konečně jídla – od předkrmů, polévek 
a salátů přes sendviče a vegetariánský 
výběr až po hlavní chody, přílohy, sýry, 
české speciality a speciality šéfkuchaře. 
Klobouk dolů, je to logicky řazené, pře-
hledné, stručné, ale přitom výběr nevyhlí-
ží nijak chudě. Cenově už vůbec ne.
Konkrétně? Využili jsme nabídku a dali 
si tzv. úvodní chuťovku, tedy mističku 

salámové pomazánky s křupavým pivním 
rohlíkem. Víc nehodnotíme, výkon 
v zahřívacím kole se do závodu nepo-
čítá. A už se nese předkrm. Vyzkoušeli 
jsme francouzskou cibulačku (87 Kč), 
jejíž zapečená složka ze z úzkého hrdla 
misky obtížně doluje a než se vydoluje, 
houska vytvoří na dně překvapivě silnou 
vrstvu rozměklého těsta. Že by bylo třeba 
dohánět množství houskou? Další vzorek 
obstarala paštika z husích jater s opeče-
ným selským chlebem (189 Kč) a malými 
kyselými okurkami. Co malými, napros-
to miniaturními miminky, která v sobě 

kromě kyselosti vzhledem k věku 
chuť ani mít nemohla. Bohužel 
opečený a mírně olejem napuštěný 
chleba byl jediným příjemnějším 
překvapením, víc k pamatování než 
chuťově nevýrazná až mdlá paštika. 
Lehké zklamání.
Máme chvíli čas, tak se zahledíme 
do jídelního lístku. Vždyť kdo by si ne-
pamatoval šéfovy litanie nad cenovým 
podbízením se českých hostinských, 
kteří tak bojují s konkurencí? To pan 
Pohlreich hosty na cenu věru neláká. 
Dvojka čerstvého džusu za 93 korun, 
pepsi 57, malá mattonka 49, fresh kok-
tejly za 95, alkoholické koktejly po 145, 
„decka a půl“ champagne za 195, hlavní 
chody nad 250 a speciality nikoli pod 
350 korun českých.

Klasika jako pohádka v ústech
Raději zavíráme oči a zapíjíme veltlínem 
z denní nabídky (za 110 Kč) 
a velkou plzní (za 65 Kč). 
Ale ouha, sice chápeme, že 
do této restaurace nikdo neza-
míří na pět nebo šest pivních 
kousků, ale už jenom vzhle-
dem k ceně nápoje a pověsti 
podniku by typický český 
mok měl být lépe vychlaze-
ný a kvalita čepu by neměla 
připomínat sotva průměrnou 
venkovskou hospodu. Body 
dolů!
Ale než se stihneme dohod-
nout, na jaké bodové srážce se 
usneseme, už se nese hlavní 
chod. Volili jsme naprostou 
klasiku, která je vlajkovou 
lodí zdejší kuchyně a avizo-
vanou specialitou šéfkuchaře. 
Telecí líčka na červeném víně 
s bramborovou kaší, restovanou 
zeleninou a žampiony (365 Kč) 
jsou bez přehánění skvostná. 
Lidově řečeno, i když se to 
do zdejšího koženkového luxusu 
zrovna nehodí, pohádka v hubě. 

téma měsíce

„Pan Pohlreich na ceny 
hosty neláká“

Vstoupíte, a nejen, že s vámi
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Ale jsme tu přeci jen na trochu 
zlomyslné návštěvě, takže pokud 
si máme alespoň trochu zašťourat, 
pak kaše byla příliš řídká, aby se 
smysluplně propojila se sosem. 
Ale šéfkuchaři bychom to do očí 
asi neřekli.
A chuť druhé zdejší klasiky, jeh-
něčího kolínka na majoránce se 
smetanovým špenátem (s dopo-
ručenou bramborovou kaší za 407 
Kč), lze popsat obdobně jako 
líčka. A také jen s drobnou vadou 
na kráse, že totiž spojení kaše se 
špenátem by mohlo konzervativ-
ního strávníka poněkud zarazit. 
Sotva funíme a nebýt toho, že si 
u vedlejšího stolu Jiří Korn dává 
tři kopečky vanilkové zmrzliny, 
odešli bychom asi bez dezertu. 
Ale takto samozřejmě nelze, 
po krátkém odpočinku zakon-
čujeme kulinářské výzvědy další 
místní klasikou, hodně slad-
kým čokoládovým Imperialem 
s datlemi (kousek za 89 Kč). A platíme… 
pozdní oběd za 1500 Kč je něco, na co se 
dá zavzpomínat i po letech.

Pár výtek na rozloučenou
Ale vlastně ne, ještě neodcházíme, proto-
že nás čeká druhá slíbená výtka. Plzeňské 
pivo, které jsme kritizovali, jsme sice 
na milost nevzali, protože v prvotřídní 
restauraci má být i prvotřídní plzeň, ale 
třeba 

pan Pohlreich 
není pivař a kolegové se mu bojí tento 
nedostatek prozradit. A mírná výtka 
rovněž směřuje k upozornění na jídelním 
lístku, kde chybí 
označení alerge-
nů. Upozornění 
v menu, že jejich 
seznam bude na požádání přinesen, sice 
legislativu splňuje ale ke strávníkovi 
vstřícné není. To jsou však jen drobnosti.

Ale odpustit šéfovi nemůžeme objev 
na toaletách, protože i ty tvoří, jak on 
sám z obrazovky káže, viditelnou vizitku 

podniku. Ne 
snad, že by tam 
nebylo čisto 
a voňavo, ale 

nemít bezdotykové baterie a nechávat 
návštěvníky po vykonané potřebě ochma-

távat jednoho po druhém kohoutky, je 
prostě divné. A tento pocit nespraví 
ani to, že voda vytéká z hrdla pozla-
cené labutě, nebo co je to za ptáka 
z dílny umělce.
Jsme zase venku a dohadujeme se, 
zda bychom dali Zdeňkovi Pohlre-
ichovi hvězdičku. Nebo víc? Ne-
cháme však raději tohle oceňování 
na samotném šéfovi a objektivně 
konstatujeme, že jíst v Café Impe-
rial je kulinářský zážitek, to bez 
debaty. Nejen díky jídlu, ale také 
servisu. Takto totiž vypadají kmi-
tající číšníci. A kdo z nich náhodou 
postojí, tváří se u toho, že by se 
nejraději zase rozběhl. Je to divadlo 
stojící na populárním principálovi 
v pozadí, který už možná ani moc 
nehraje, ale ručí za velmi kvalitní 
repertoár. A požaduje nikterak 
levné, spíše předražené vstupné, 
ale to už je volba každého, zda jen 
projde kolem, nebo se za mimo-
řádné peníze mimořádně dobře 
nají. Při pohledu na stoly většinou 
obsazené, ani ta druhá varianta už 
není pro tradičně spořivé Čechy 
pouze sváteční. 

téma měsíce

„Největší zklamání nás 
čekalo na konci“
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Připravila: Klára Chábová, foto Eva Slavíková

gastro příběh

gastro má víc barev „Dejte si, jsou vážně výborné,“ říká a má 
pravdu. Vezmete si jeden a nemůžete 
přestat. Když si pak s fotografkou Evou 
zakousneme do nakrojeného uzeného 
kachního prsa plněného brusinkami 
v medovině, přivíráme oči blahem.
Hned za prostorem krámku se nachází 
velká výrobna, kde se zrovna připravují 
kachní paštiky. Tým Kachničky narůžovo 
čeká o víkendu farmářský trh a je potřeba 
doplnit zásoby. Přípravy jsou v plném 
proudu a zdá se, že nápad založit takový-
to druh podnikání začíná sklízet ovoce, 
i když před celým týmem je ještě mnoho 
práce. „Několik let jsem se věnovala velmi 
intenzivně své původní profesi v mediální 
oblasti. Kromě toho, že jsem zajišťovala 
vzdělávání učitelů, zaměřovala jsem se 
i na trénink lidí v komerční sféře, orga-
nizovala eventy a tiskové konference, 
věnovala se PR komunikaci. Realizovali 
jsme také několik celorepublikových 
grantů s mezinárodním přesahem, ale 
člověk je z toho za nějakou dobu docela 
unavený a trochu vyhoří. I kvůli veliké 
byrokracii spojené právě s EU granty,“ 
říká Renata Kasalová.

Z jednoho prsa vznikl boom
Rozhodla se proto vyzkoušet něco 
nového. Ke gastronomii neměla daleko, 
protože její pradědeček byl vyhlášeným 
uzenářem a v rodině mají všichni velmi 
kladný vztah k dobrému jídlu.  S bývalým 
partnerem Michalem si doma rádi vařili 
a povídali si o tom, že by mohli s jídlem 
třeba i podnikat. „A pak jsme na zkoušku 
vyudili kachní prso s česnekem, což byl 
partnerův nápad. Moc to nám i rodině 
chutnalo a rozhodli jsme se, že vyrobíme 
více kilo a půjdeme na farmářský trh, kde 
jsme chtěli vyzkoušet, co na to řeknou 
lidé,“ vysvětluje Renata. Po jejich výrob-
cích se jen zaprášilo a bylo rozhodnuto. 
Během roku se Renata s partnerem a ko-
legyní Andreou Procházkovou vypracovali 
až k vlastní výrobně. V tuto chvíli mají 
patnáct produktů, ať už jsou to jemně 
uzená kachní prsa v šesti variantách, 
konfi tovaná kachní játra v portském víně, 
75 % kachní paštiky ve třech chutích, 
kachní škvarky, sádlo nebo konfi tovaná 
kachní stehna. Všechny výrobky jsou bez 
lepku a neobsahují alergeny.

Spokojený zákazník motivuje
Momentálně tým z Kachničky narůžovo 
dodává své výrobky do kvalitních vinoték, 

Jednoho rána se probudíte a víte, že potřebujete radikální 
změnu ve svém životě. Někdo dá výpověď a odcestuje, jiný 
zase změní svůj obor a začne dělat něco jiného. A právě to se 
stalo zakladatelům podniku s názvem Kachnička narůžovo. 
Z části opustili své vlastní profese, aby mohli vyrábět kachní 
speciality. A letošní rok rozhodne, zda to bylo správné 
rozhodnutí a projekt se na trhu udrží. V kamenném krámku 
Kachnička narůžovo na Praze 4 to voní a sbíhají se vám sliny, 
hned jak vejdete. Temperamentní a milá Renata Kasalová, 
spolumajitelka tohoto podniku, zrovna přidává mezi vystavené 
čerstvé produkty kachní škvarky a ihned nabízí ochutnávku.

Z médií jsem utekla,
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restaurací, gurmet obchodů, navštěvuje 
pravidelně farmářské trhy. „Ani tady 
jsme se nevyhnuli úřadování a byrokracii. 
Musíme připravovat spousty podkladů 
pro naše kontrolní orgány, pracuji také 
na propagaci našeho podniku a jsem tak 
trochu stále jednou nohou ve svém pů-
vodním oboru. Rozdíl je ale v tom, že tady 
vidím velmi rychle výsledek naší práce. 
Lidem výrobky chutnají, oceňují snahu 
a mě to moc těší. To je ta motivace a také 
zčásti změna oproti minulosti,“ popisu-
je Renata.
Tým si zakládá na tom, že nepoužívá při 
výrobě chemické konzervanty, rychlosoli 
a barviva, což není v tomto potravinář-
ském odvětví úplně typické. „Snažíme 
se jít jinou cestou a chceme, aby byly 
naše produkty šťavnaté a ‚narůžovo‘. Ne 
kvůli chemii, ale protože je to všechno 
na přírodní bázi a záleží nám na opravdo-
vé chuti. Zákazníci to pak velmi ocení,“ 
doplňuje Renata. Tu těší, že se do chodu 
fi rmy hned z úvodu zapojila kolegyně 
Andrea Procházková. Společně se tak 
starají nejen o personalistiku, výrobu, 
distribuci, účetnictví, ale také o další 
rozvoj podniku.

Stovky kil masa týdně
V současné době odebírají asi sto kilo-
gramů kachního masa týdně a patnáct 
kilogramů kachních jater do paštik. Před 
Vánocemi a Velikonocemi zájem narůstá, 
to odběr masa stoupne 
až na tři sta kilogramů 
za týden. Vybírají si 
velmi kvalitní dodava-
tele, většinu mají v jižních Čechách, kde 
se nachází asi čtyři sta farem. „Nebrání-
me se jakémukoliv dodavateli, ale tím, 
že množství odběru je velké, nemůžeme 

spolupracovat s jednou malou farmou. 
Bereme již bouraná prsa a játra, protože 
kachny neporcujeme. Pro nás je důležité, 
abychom dostali čerstvé kvalitní maso, 
hezky zpracované a připravené k výrobě,“ 
upřesňuje Renata.
V současné době se podle ní nachází 
Kachnička narůžovo v bilančním období. 
„Je to rok a půl, co máme profesionální 
výrobnu, která nám umožňuje věnovat 
se této práci naplno. Máme vše podchy-

ceno, včetně legislativy 
a třeba i etiket, což byl 
určitý boj a chvíli trvalo, 
než se to ukotvilo a my 

jsme se zorientovali. Nyní přemýšlíme, 
jestli pojedeme v tomto stylu dále, nebo 
se třeba spojíme se silnější fi rmou, která 
by nám pomohla táhnout část nákla-

dů. Co se týká ekonomiky a fi nančních 
věcí, tam zatím úplně spokojeni nejsme. 
Mnoho lidí, kteří v gastru pracují již řadu 
let, nám ale říká, že jsou potřeba minimál-
ně tři roky, než se dají dělat nějaké větší 
závěry,“ říká Renata.
Pokud jde o personální stránku, je nyní 
spokojená. Má pět zaměstnanců a několik 
brigádníků. „Mám velkou radost z toho, že 
se k nám lidé vracejí a naše produkty jim 
chutnají. To je ten motor, proč se tomu 
tolik věnujeme a baví nás to. Už jsme 
si vybudovali síť stálých zákazníků a je 
potěšující, když přijdou pochválit nějaký 
výrobek. Je to hmatatelné, nejde jen 
o čísla v podobě mediálních výzkumů,“ 
dodává Renata. 

  při výrobě paštik se nepoužívají 
rychlosoli, tedy dusitany, chemické 
konzervanty, stabilizátory
  výrobky jsou bezlepkové, neobsahují 
alergeny
  v paštikách je 75
% jater, neobsahují 
cizorodé prvky (vepřové, kuřecí kůže, 
mouku apod.)
  játra do paštik se nejprve čistí, pak 
nakládají do směsi mořské soli, 
portského vína a bylin; po uležení 
se konfi tují v kachním sádle, pak 
zpracovávají do skleniček
  na povrchu paštiky se nachází vrstva 
kachního sádla, která slouží jako 
přirozený konzervant
  kachní prsa se udí při nízké teplotě 
a delší dobu
  výrobky jsou zpracovány ručně

KOUSEK 
TAJEMSTVÍ 
Z DÍLNY

„Dobrý dodavatel
   je základ úspěchu“
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Ve starověkém Řecku a Římě byla k popravám využívána bylina bolehlav plama-
tý, která obsahuje prudký jed koniin, po jehož požití se člověk za plného 

vědomí udusí. Takto zemřel, i když číši bolehlavu vypil sám, fi lozof 
Sokrates. Tato bylina je nebezpečná i dnes, kdy ji snadno můžeme 
zaměnit s kořenovou zeleninou nebo kořením, jako jsou kmín či anýz. 

Ženám římských císařů Augusta a Claudia zase posloužil k otrávení 
manželů odvar z prudce jedovaté byliny – rulíku zlomocného. Dnes tato 

bylina patří k nejčastějším příčinám otrav rostlinami u nás, černé bobule lze totiž 
snadno zaměnit s jedlými lesními plody. V Římě se ostatně trávilo během hostin 

velice často, a to ve všech společenských vrstvách. K otravám sloužily 
nejen jedovaté byliny, ale také houby.

Ve starém Egyptě byly vraždy otravou téměř na denním pořádku. Egypťané 
znali vlastnosti například antimonu, mědi, surového arsenu, olova, opia nebo 
mandragory. Také našli způsob, jak získat jed z pecky broskve. Egyptská královna 
Kleopatra s jedy experimentovala na zvířatech – podávala jim jedovaté byliny, 
jako jsou rulík, blín apod. 

Otravy, znehodnocení, zneužití. 
I potravina může sloužit jako 
nástroj pro vraždu, manipulaci, 
podnícení k agresivitě či protest. 
V historii najdeme takových 
případů pěknou řádku.

Kokainové žvýkačky
i maso s bionaftou

éémm ŘeŘeckckuu aa ŘíŘíměmě bbylylaa kk popoprpravámám vvyuyužížívávánana bbylylininaa bobolehllavav pVeVe sstatarorověvěkéké

Byliny a houby jako vražedný nástroj

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

nneeeboooooo
kkrrrálllllovovvvvoovvvnnnnanaaa

byylliinnnyyyyny,

Ve starém Egyptě bbylylyy vrvražaždydy ootrtravavouou téměř na a dedennnnímím ppořořádádkuku.. EgEgypypťť
znali vlastnosti například antimonu mědi surového arsenu olova opia

annnnéé
nneeebooooo

Egypťané
         se v jedech vyznali
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V roce 1859 byl poprvé izolován kokain, 
se kterým se okamžitě začalo obchodovat 
ve velkém. Tenkrát byl označován jako lék 
na nervovou soustavu a smutek. Kromě toho, 
že ho na sobě testoval světoznámý psychiatr 
Sigmund Freud, který byl za propagaci kokainu 
i placen, začala se tato droga přidávat do nejrůz-
nějších nápojů.
Nejznámějším z nich je Coca-Cola, v níž se tato 
droga objevovala až do začátku prohibice, 
kdy byla nahrazena oříškem koly, který 
obsahuje kofein.

Mezi známé otravy patřily i ty způsobené afrodiziaky. Nejzná-
mějším výkonnostním povzbuzovačem pro milostné hrátky 
byly a dodnes jsou tzv. španělské mušky. Ty obsahují látku 
katharidin, která může způsobit nejen poškození ledvin, ale 
i smrtelnou otravu. Nejznámější případ z tohoto soudku je 
spjat se jménem markýz de Sade, který několika lidem poskytl 
bonbony obsahující právě španělské mušky. Místo sexuálních 
radovánek ale zemřeli na otravu. Markýz pak musel uprchnout 
z Francie, aby neskončil v žaláři nebo spíše na šibenici.

Mezi znáámémé ootrtravavyy pap třtřilily y ii tyy z ůpůp sobbenéé affr dodiiziiakky. NNejzj náná--
ější ýkk t í b č il t é h átk

Bonbony
k lepšímu sexu?

VV rorocece 11858599 bybyll popoprprvévé iizozololooooováv nn kokokakainin

Kokain v Coca-Cole

To, jací byli diktátoři, dokládají jejich návyky v jídle a stolo-
vání. Například rumunský diktátor Nicolae Ceaușescu si rád 
připravoval kuře i s pařáty a zobákem. Adolf Hitler byl zase 
znám svým vegetariánstvím. Když někdo v jeho přítomnosti 
jedl maso, dokázal spolustolovníka od jeho záměru pochutnat 
si na pečínce odradit povídáním o tom, jak to chodí na ukra-
jinských jatkách. Ve strachu o život pak měl hned několik 
ochutnávaček. Než se pustil do jídla, počkal tři čtvrtě hodiny 
po tom, co jídlo ochutnaly, aby se přesvědčil, že není otrá-
vené. Stalin zase pořádal noční obžerství, na nichž se mimo 
obrovského množství jídla konzumoval ve velkém i alkohol.

MÉNĚ ČI VÍCE BIZARNÍ 
STRAVOVACÍ NÁVYKY 
DIKTÁTORŮ

Není tajemstvím, že vojáci ve válkách byli k boji povzbuzováni alkoholem. Adolf Hitler však došel v tomto ohledu o něco dál. Na scéně 
se nejdříve objevil pervitin v podobě tablet, který měl vyčerpané vojáky povzbudit a navíc zbavit zábran. Vojáci tak zkonzumovali 
na rozkaz tři a více tablet drogy denně. Později Němci vyvinuli pro mariňáky speciální kokainové žvýkačky. Ty měly zaručit to, aby vojáci 
vydrželi i několik dní v malém prostoru ponorky, kdy je v roce 1944 měl Hitler v plánu poslat touto cestou až do Londýna. Z plánu ale 
nakonec sešlo, protože se zjistilo, že vojáci sice vydrží být týden vzhůru, avšak nedokážou poznat halucinaci od reality.

NeNení ttajajememststvívímm, žžee vovojájácici vvee váválklkácách h byyli kk bbojojii popovzvzbubuzováni alkohohololemem. AdAdololff HiHitltlerer vvšašakk dodošešell vv totomtmtoo ohohleledudu oo nněcěcoo dádáll. NNa scénéněě 

Speciální žvýkačky pro německé vojáky
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Už před mnoha stoletími chemik 
Paracelsus hlásal, že „Všechno je 
jedovaté a není nic, co by nebylo 
jedem.“ Tedy, že jedovatá je jen 
dávka. Že na tom něco je, o několik 
století později potvrdil lékař Vladimír 
Vondráček, když zjistil, že dvě stě 
švestkových knedlíků je toxičtější než 
jeden miligram morfi a.

I MNOŽSTVÍ 
HRAJE ROLI

Arzen léčivý, který je pro své toxické účinky nazýván 
králem jedů, našel uplatnění v medicíně. V 18. století se tzv. 
Fowlerův roztok předepisoval na kožní choroby, poruchy 
trávení, malárii a další horečnaté stavy, ale i na syfi lis 
či chudokrevnost. Charles Darwin a pravděpodobně i Napoleon Bonaparte jej užívali 
na posílení organismu, také horalové arzen léčivý užívali jako dopink před náročnými 
horskými výstupy. Pro ženy se zase tento jed stal prostředkem na zlepšení pleti. 
Dodnes se používá v homeopatii, která si zakládá na heslu „podobné léčit podobným“. 
Homeopatika s přidanou složkou arzénu jsou určena k léčbě zažívacích potíží či infekcí.

KDY JED NAOPAK 
POMOHL?

Skandály s potravinami se nevyhnuly ani České republice. Mezi ty nejhrůzněj-
ší se zařadila aféra s pančovaným alkoholem, která má na svědomí pět 
desítek lidských životů a trvale poškozené zdraví dalších 80 lidí. V této 
rozsáhlé trestné činnosti, kdy byl distribuován otrávený alkohol na trh, 

bylo obviněno 30 lidí.
Někteří z nich se podíleli na jeho výrobě, jiní lihoviny s obsahem 
metanolu distribuovali. Metanol, kterému se také říká dřevitý 
líh, je bezbarvá, po alkoholu páchnoucí kapalina ředitelná vodou. 

Jde o těkavou, silně hořlavou a jedovatou látku, která vzniká 
i při alkoholovém kvašení, kde však není její množství život 
ohrožující.

ší se zařadil
desítek lids
rozsáhlé tre

bylo ob
Někte
metan
líh, je 

Jde 
i př
ohr

Moderní doba je sice plná striktních nařízení, ale 
ani ta nejsou všemocná a až do supermarketu se 
může dostat jídlo, které dokáže zabít. Tak se to stalo 
i v roce 2010 v Rakousku, kdy zemřelo sedm lidí 
po požití sýrů a tvarůžků z jedné štýrské mlékárny. 
Sýr obsahoval nebezpečné listerie, které ohrožují 
především těhotné ženy, staré lidi i oslabené jedin-
ce. Padlo i podezření, že mlékárna o nebezpečné 
bakterii věděla, a přesto neváhala a dala bakterií 
zasažené zboží na trh. Výrobky z této mlékárny se 
objevily i na pultech českých a slovenských obcho-
dů, nicméně okamžitě byly staženy z trhu. V témže 
roce se objevil další skandál. Tentokrát v Německu, 
kdy kontrolní úřady odhalily dioxiny ve vejcích, 
drůbežím a vepřovém mase. Do živočišných krmiv 
byla totiž přidávána technická směs mastných 
kyselin, která vzniká při výrobě bionafty. Uzavřeny 
tehdy byly tisíce zemědělských podniků.

zaajjímam vosti

Moderní doba je sice plnáá ststririktktníníchch nnařařízízeneníí, aalele

Smrt ze sýru
            i maso s bionaftou

vivinanamimi ssee nenevyvyhnhnululyy ananii ČeČeskskéé rerepupublice. MMezezii tyty nnejejhrhrůzůzněnějj-SkSkanandádályly ss ppototraravv

Metanolová aféra
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Tenčící se zásoby a všeobecná 
válečná bída stály u vzniku mnoha 
pozoruhodných receptů. Jídla byla 

často mdlá a skládala se jen z několika 
základních surovin. Během první světové 
války připravovali obyvatelé Šluknovska 
těsto z usušených a rozemletých brambo-
rových slupek, ke kterým přidávali jemné 
piliny a sedlinu z kávy. Vše zadělali vodou 
a z těsta pekli vdolky.
A chléb? Ten byl během první světové 
války pouze na příděl a jeho kvalita se 
značně zhoršila. Naši předkové využívali 
nejrůznější náhražky pro jeho přípravu. 
K běžné žitné mouce byla přidávána 

mouka například z lišejníku, březového 
dřeva, kopřiv, lebedy aj. Těsto bylo na-
stavováno i semletým mechem, jehličím 
nebo senem.

Polévka byla záchranou
V dobách neúrody a samozřejmě 
i v časech války lidé začali jíst to, čím 
jindy krmili hospodářská zvířata. Tak se 
obraceli k otrubám, krmné řepě, tuřínu. 
Jídlo sestávající z upražené krmné řepy 
a omaštěných brambor se lidově nazývalo 
„kravařky“. Jedlo se jako oběd i večeře 
v chudých rodinách až do konce světové 
války. 

Otruby se běžně přidávaly do knedlíků, 
kukuřičných placek a polévek. Jak bída 
pokračovala a stupňovala se, byl podíl 

Války přinášejí vítězství 
i prohry, velké heroické 
činy i lidské slabosti. Jsou 

o útrapách na bojištích a napětí 
v politických kruzích. Války 

se však promítají i do života 
v zázemí, včetně kuchyní. 

V nuzných časech se 
vařilo z veverek, vran, 

mechu i žaludů.

Válečné pivo
a chléb s jehličím
Připravila Radka Jezberová, foto shutterstock

Otruby jsou odpadní látkou vznikající 
při loupání, kartáčování a šrotování 
obilí. Používají se jako krmivo. V po-
sledních letech se zjistilo, že podáva-
né v malém množství mají příznivý 
dietetický účinek na lidský organismus. 
Obsahují totiž nejen části slupek obi-
lek, ale také obilných klíčků.

CO JSOU TO 
OTRUBY
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otrub v pokrmu pořád větší – až za nej-
vyšší nouze nastoupila hladová polévka 
pouze z otrub.
Ostatně polévky byly nouzovým jídlem 
vždy. Jedna z mnoha dnes již vymize-
lých polévek byla „praženka“, kterou 
za 1. světové války jedli nejen chudí, ale 
i sedláci. Byla to v podstatě jen rozředě-
ná pražená jíška (málokdy z másla, třeba 
i sádla nebo loje). Výsledná chuť polévky 
pak záležela na tom, jak se tento základ 
okořenil. Občasným nedělním přilepše-
ním některých rodin bývala třeba polévka 
vyvařená z týden shromažďovaných kůží 
od salámů.
Kromě výše zmíněných domácích náhra-
žek přinášely války i náhražky průmyslo-
vé. V dobách nedostatku vznikl margarín 
či umělé kvasnice, jejichž bílkovinný 
obsah byl převážně získáván z močoviny.
Některé recepty z dávných časů nouze za-
znamenal folklorista Čeněk Zíbrt. Zmiňuje 
se o zpracování žab, veverek, lišejníků či 
bukvic. Nabádání k získání obživy bylo 
možné najít i v novinách. „Z ptactva jsou 
tu vrány, kavky, havrani a vrabci. U vod-
ních toků pak jedlé žáby a plži, v potocích 
raci,“ radil třeba čtenářům, jak si vylepšit 
válečný jídelníček, svého času fejetonista 
Národní politiky.

Peníze tu nechceme
Za obou světových válek nouze nastala 
po pár měsících bojů. Projevy byly vždy 
stejné: nedostatek některých potravin, 
všeobecné zdražování a vznik černého 
trhu, který byl reakcí na státní regulace 
v obchodování s potravinami.
Jedním z obvyklých projevů války na poli 
gastronomickém byly potravinové lístky. 
Zpravuje nás o nich například kronika 
obce Podešín: Občané se za války potýkali 
se směšně nízkými příděly na maso, chleba, 
cukr, mouku, brambory, obilí, petrolej, 

mýdlo apod. Byly 
vydány různé „-enky“ 
(chlebenky, cukřenky, 
moučenky, tabačenky 
apod.) a obchodníci 
směli v krámech vydá-
vati zboží jen na tyto 
lístky. V každém městě 
i na vesnicích byli různí 
komisaři, kteří měli 
na starost vydávat tyto 
„-enky“ podle počtu 
osob v domácnosti. 
Dále se pak stanovilo 
množství, kolik každý 
občan může snísti 
a zbytek měl být ode-
vzdán státu za maxi-
mální ceny. Do mlýna 

se mohlo voziti jen tolik obilí, kolik bylo 
úředně vypočítáno. Aby hospodář nedal 
více, byly zavedeny mlecí výkazy. Vše bylo 
přísně kontrolováno. Ano, mlelo se víc. Ov-
šemže „načerno“. Běda mlynáři i hospodáři, 
jestliže se u něj našlo více. Ve městech bylo 
mnoho hladu a bídy, proto měšťáci jezdili 
nakupovat potraviny na venkov. Později již 
venkované vůbec peněz nechtěli. Přistoupili 
jen na výměnný obchod. Své zemědělské 
produkty měnili za petrolej, cukr, kávu, 
tabák, látky apod.

Čtyřstupňové pivo bez politiky
Ve Velké pivní kuchařce najdete recept 
na válečné pivo. Na jeho přípravu vám 
kromě vody postačil balíček žitné kávy, 
chmel, cukr a kvasnice. Válka totiž vážně 
zasáhla i kdysi rušný hospodský život. 
Některé pivovary kupovaly pýr z polí 
a vařily z něho válečné pivo. Jeho stup-
ňovitost klesala a cena naopak stoupala. 
Nahlédneme-li do dob protektorátu, 
potvrdí nám mnohé zdroje, že o dvanácti-
stupňovém oroseném si mohl každý pivař 
nechat jen zdát. Do některých restaurací 
byl Čechům zamezen přístup a v lidových 
hospodách nebylo 
zrovna bezpečno. 
V některých visely 
nápisy: „Politic-
ké diskuze jsou 
zakázány“ nebo 
„Děkujeme vám, 
že zde nedisku-
tujete o politice“. 
Hrozilo, že poblíž 
vás usedne v lokále 
někdo, kdo bude 
poslouchat a jisté 
výroky přenese 
na úřední místa, 
což mnohdy končí-
valo tragicky. 

V archivu plzeňského pivovaru jsou 
vedeny záznamy o cenách za pivní mok. 
Po vypuknutí války bylo pivo ihned zatíže-
no válečnou přirážkou 80 haléřů na litr a ta 
se přesunula právě na odběratele v hos-
podách a restauracích. Stupňovitost byla 
upravována, až klesla koncem války i pod 
hranici čtyř stupňů. V roce 1940 stál jeden 
litr dvanáctky něco kolem 2,60 korun 
a v roce 1945 byla cena už 11,60 korun 
za litr. Plzeňský pivovar navíc ke konci 
války téměř zničilo bombardování.

Churchillův kulinářský přešlap
Českoslovenští, většinou mladí chlapi, 
kteří se za druhé světové války dostali 
do Velké Británie a byli přijati do řad 
RAF, byli doma zvyklí na buchty a kned-
líky, jejich jídelníček však na britských 
letištích doznal velkých změn. Němci 
blokovali dovoz potravin, a tak se pomalu 
vytvořila kampaň „DIG FOR VICTORY“ 
– Pěstujte (nebo zahradničte) pro vítěz-
ství. Do roku 1945 si tato země dokázala 
vypěstovat 75 % veškeré zemědělské 
produkce. Tamní restaurace nesměly mít 
na jídelním lístku ve stejný den jak maso, 
tak i ryby. Místo vajíček se používal vaječ-
ný prášek. Dovážela se také beraní žebra 
z Nového Zélandu, která však byla po tak 
dlouhé cestě často v pochybném stavu.
Pilo se pivo, včetně tmavého guiness. Pivo 
se konečně podávalo i pacientům, kteří se 
v nemocnici zotavovali ze svých zranění, 
protože se guiness považoval za velice 
výživný. 
Winston Churchill se zmiňuje ve svých 
pamětech, že když se lidé bouřili kvůli 
nedostatku potravin z přídělů lístkového 
systému, nechal si ukázat, kolik vlastně 
je čeho na příděl a okomentoval to slovy: 
„No, to je dost na jedno jídlo.“ Členové 
jeho štábu se mu však neodvážili vysvět-
lit, že to, co vidí před sebou, není na uva-
ření jednoho jídla, nýbrž to jsou zásoby 
na celý týden. 
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Připravila Klára Chábová, foto archív Lucie Borhyové

Jídlo miluju
a vybírám si

Už 19 let vídáme Lucii Borhyovou v roli 
moderátorky zpráv televize Nova. 
Jestli ji sledujete s námi, určitě 
jste si nemohli nevšimnout, 
že úsměv a dobrou náladu 
má jednoduše v genech. 
Ale věděli jste třeba, 
že do vínku jí byl 
dán i kuchařský um? 
Babička byla vyhlášená 
profesionální kuchařka 
a její recepty dodnes tvoří 
část rodinného dědictví. 
Jak vypadá 
obyčejný den této 
divácky oblíbené 
televizní tváře 
a co ráda vaří 
svým dvěma 
dětem?
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Lucie Borhyová se narodila v  Praze a  v  roce 1996 
ukončila Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích. Po gym-
náziu měla namířeno na Filozofi ckou fakultu Univerzity Karlovy, kde 
se chtěla věnovat oboru sociální práce. Přestože se na školu nedo-
stala, nenechala se od  studia odradit a  začala studovat Vyšší od-
bornou školu publicistiky, kterou úspěšně dokončila. Od roku 1999 
uvádí hlavní zpravodajskou relaci TV Nova Televizní noviny a dvojici 
tvoří s Reynoldem Korantengem. Účastní se celé řady charitativních 
projektů, moderuje společenské akce a  je stále v  letu. Kromě mo-
derování dostala i nabídky herecké – zahrála si v Ulici, Comebacku 
a ve fi lmu Dědictví aneb Kurvaseneříká. Za svoji kariéru získala mno-
ho diváckých a televizních ocenění. Je maminkou osmiletého syna Lucase a téměř tříleté dcery Lindy. 
V současné době se nejvíce těší na léto a na dovolenou s dětmi u moře.

Lucie, jaké roční období Vás nejvíce 
nabíjí?
Snad mohu říci, že mi byla dána povaha, 
díky které si na všem najdu něco pozitiv-
ního. A to platí i o ročním období. Každý 
čas má něco do sebe. Pokud bych si ale 
měla vybrat pouze jedno, je to léto. Miluji 
sluníčko, horké dny, kdy je vidět do po-
zdního večera. Více toho pak stihneme, 
než když už je ve čtyři hodina tma. Navíc 
s malými dětmi jsou zimní odpoledne 
a večery dlouhé, protože ven už se moc 

nedá jít, a tak se 
i obtížněji vymýšlí pro-
gram. V létě jezdíme 
na výlety a užíváme si 
společný čas v přírodě.

Máte s létem spoje-
né nějaké potraviny, 
bez kterých si tento 
čas neumíte před-
stavit?
Mezi naše favority 
patří maliny a pak 
všechny další plody, 
které si můžeme natr-
hat u nás na zahradě. 
Děti milují i borůvky, 
jahody, rybíz a angrešt. 
Ale maliny asi vedou. 
Máme totiž takový 
šikovný maliník, 
kterému se u nás 
daří, hodně a dlouho 
plodí, až do pozdní-
ho podzimu. Mám 
ráda ty chvíle, kdy si 
společně trháme velké 
sladké maliny rovnou 
do pusy. Také si z nich 
ale vyrábíme další dob-
roty. Dávám je třeba 
do ovocných knedlíků, 
dělám z nich zmrzlinu, 

polevu na palačinky, smoothies a výborné 
jsou i v domácích jogurtech. A je milé, že 
děti vidí, jak to všechno na zahradě roste, 
a mohou ochutnávat.

Je jídlo Vaším tématem? Vaříte ráda 
a baví vás to?
Jídlo mi je hodně blízké téma a jsem 
velká labužnice. Pocházím z rodiny, kde si 
všichni vychutnáváme dobré pokrmy, rádi 
společně stolujeme a hodujeme. Poví-
dáme si o tom, co budeme vařit, a když 

jsou nejrůznější slavnostní příležitosti, 
opravdu si to dokážeme užít. Jsou lidé, 
kteří jídlo považují za nutnost a nevěnují 
moc pozornost kultuře stolování, nebo 
nějakému ochutnávání a vyváření. U mě 
to je jinak, možná i díky babičce, která 
byla profesionální kuchařka a výborně 
vařila. Máme doma starou knihu, kterou 
považujeme s maminkou za klenot a kde 
jsou skvělé recepty, některé už i trochu 
rozmazané. Od babičky máme celou 
řadu receptů třeba i na vánoční cukroví, 
které je lahodné a dodnes ho pečeme. 
Já sama moc ráda vařím a považuji tuto 
činnost za součást mého života, nevadí 
mi to a neobtěžuje mne to. Vařím dětem 
teplé obědy i večeře, hraji si se skladbou 
potravin, abychom jedli vyváženě, zdravě 
a kvalitně. Přeji si, aby se dobře stravova-
ly, nechci nás odbývat.

Jak tedy u Vás vypadá chod kuchyně?
Vždy si na konci týdne rozvrhnu, co 
budu vařit a s dětmi pak jedeme na velký 
nákup. Důležité je, aby jídla, která vařím, 
byla pestrá a obsahovala potřebné složky, 
tedy bílkoviny, sacharidy, tuky a další 
látky důležité pro dobré fungování 
těla. Na to hodně dbám. Syn už chodí 
do školy, obědy má tam, ale večeří doma. 
Nejsem úplně ten typ maminky, která 
namaže dítěti k večeři chleba s máslem. 
Samozřejmě někdy to taky tak máme, že 
si dáme studenou večeři, protože toho 
je hodně a nestíhám, ale snažím se to 
eliminovat. Vařím často polévky, ty jsou 
zdravé a chutné. Také se snažím dětem 
vložit do jídelníčku ryby, těstoviny, rýži, 
zeleninu. Možnosti na nákup kvalitních 
surovin jsou dnes velmi pestré a člověk si 
s tím jen musí trochu vyhrát. Rádi si ale 
i zahřešíme. Proto někdy uvařím omáčku, 
dáme si třeba i sladké jídlo, nesmí se to 
s tím omezováním moc přehánět. Myslím 
si, že když jíte s mírou, pestře a hýbete se, 
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chutě slavných

není nic na tom dát si sem tam i nějakou 
čokoládu nebo si dopřát skvělou kachnu 
se zelím.

Lucie, když jsme u toho mlsání. Po-
dařilo se Vám nalézt míru, jak často 
dětem dávat třeba sladké? Maminky 
to dnes hodně řeší, názory jsou na to 
různé…
U nás hřešit znamená, že si děti dají 
bonbóny, čokoládu, lízátka, sladké oříšky. 
Jsem v tomhle benevolentní a sladké 
jim nezakazuji. Nejsem typ, že bych 
někoho chtěla omezovat nebo mu něco 
přikazovat. Spíše si o tom povídáme. 
Vysvětluji jim, že to sladké není úplně 
zdravé na zoubky. Děti si s tím pak poradí. 
Nesnědí celou čokoládu, ale dají si třeba 
pár kostiček. A pak si někde společně 
sedneme a tu čokoládu sníme celou. Bez 
výčitek. Můj syn miluje jablkový štrúdl, 
snědl by ho na posezení. Tak to už musím 
trochu korigovat. Žádný extrém není 
dobrý, ani hladovky, ani přejídání, prostě 
si každý musí najít tu optimální míru, aby 
se cítil ve svém těle dobře.

Jak řešíte svůj vlastní jídelníček, 
když máte zrovna služby v televizi? 
Máte nějaký zavedený rytmus, který 
Vám vyhovuje?
Do práce si připravuji krabičky. Výhoda 
je, že víte, co jíte, a připravíte si, na co 
máte chuť. Plánuji si to vždy dopředu, 
s tím souvisí i naše velké nákupy, kdy už 
vím, co budu vařit i sobě. Hodně jsem 
změnila svůj stravovací styl a životní 
rytmus po narození dětí. Do té doby 
jsem jídlo moc neřešila, měla jsem dost 
pohybu, což s dětmi zase tak úplně podle 
představ nejde. Vyhovuje mi jíst po třech 

hodinách. Náš den začíná snídaní, která 
je základ, zvykla jsem si na to a děti 
také. Jíme pětkrát denně, důležité jsou 
i svačiny a já si ještě někdy dám sva-
činu po večeři, hodinu před spánkem. 
Třeba tuňáka.

Je nějaká potravina, které se úplně 
vyhýbáte?
Nemám to tak striktně dané. Všeho 
s mírou. Přes týden se snažím jíst zdravě 
a vyváženě. Dopoledne si vezmu ovoce, 
odpoledne zeleninu, večer se vyhýbám 
sacharidům a jím spíše bílkoviny. Když 
přijde víkend a máme různé společenské 
příležitosti, dám si svíčkovou, knedlo
-vepřo-zelo, ale je to jednou za čas. Mám 
ráda sladkosti a někdy přijde období, 
že tělo potřebuje více cukru, takže si 
ho dopřeji. Třeba v zimě mám víc chuť 
na hutné polévky, v létě zase na saláty. Je 
dobré poslouchat vlastní tělo a dávat mu, 
co potřebuje. A když mám pocit, že se 
třeba najím víc nebo zahřeším, snažím se 
jít si zacvičit.

Jste stále na očích, v práci i v sou-
kromí. Nenutí Vás to více si hlídat 
váhu?
Myslím si, že je nejdůležitější, aby se 
člověk sám cítil dobře. A pokud máte 
váhu, která vám vyhovuje a je ideální pro 
vaši stavbu těla, pak je to úplně v po-
řádku. Tato váha ale může být v rozmezí 
několika kilogramů, takže je možné, 
že na jaře máte o dvě kila víc než pak 
na podzim. To, že dbám na zdravou stravu 
a snažím se o sebe starat, dělám hlavně 
kvůli sobě a svému pocitu, nikoliv kvůli 
okolí. Je důležité, aby si tohle řekla každá 
žena a nenechala se tlačit do nějakých 

měřítek, která jí neodpovídají a nevyho-
vují. Když se člověk dobře cítí, projeví 
se to na chování, povaze, náladě a celko-
vém vzhledu.

Lucie, jaká kuchyně je Vám nejbližší?
Baví mě stolování v Itálii, Španělsku, 
Řecku nebo třeba v Izraeli. U těchto 
národů je obřadem, není to pouze 
o jednom hlavním jídle. Ochutnává se 
z celé řady pokrmů a chodů, které se 
nanosí na stůl, a u toho se povídá. Nesní-
te to všechno za půl hodiny, vychutnává-
te si vše, co si dáte na stůl, a máte na to 
čas. To je mi blízké a milé, protože jsem 
labužník. Mám ráda ale také indickou 
kuchyni, tam mě baví pestré koření, 
japonská je také výborná, ale stejně tak 
i mexická. Co bych nepozřela? Asi hmyz.

Kdybyste si pozvala na návštěvu 
na večeři cizince, jak byste jim před-
stavila českou kuchyni?
Připravila bych pro ně průřez vším, co 
u nás jíme, takže by byli totálně přejedení. 
Asi by byl lepší oběd. Uvařila bych kula-
jdu nebo bramboračku, pak bych serví-
rovala svíčkovou, rajskou nebo koprovou 
omáčku, případně kachnu se zelím 
a knedlíkem. Nesměla by chybět nějaká 
dobrá buchta na závěr, třeba s povidly. To 
je naše doména. 
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Připravily Klára Chábová a Táňa Pikartová, foto shutterstock

Svět úžasných 
kontrastů

Jestliže se do Dominikánské republiky 
rozjedete, můžete si být jisti, že vás 
tu nuda nečeká, ať už vyhledáváte 

cokoli. Poloostrov Samaná na severový-
chodě země je ideální destinací pro ty, 
co si chtějí během dovolené odpočinout 
od hluku, přílišného shonu a konzumu 
a jen si vychutnat palbu slunečních 
paprsků i třeba tradiční alkoholický nápoj 
Mama Juana. Když si dovolenou správně 
načasujete, uvidíte také úžasné keporka-
ky, kteří se tu od ledna do března páří.
Břehy Punta Cana zase uspokojí ty, kteří 
mají rádi zábavu a adrenalin. Můžete si tu 
zaplavat s delfíny, nakrmit žraloky nebo 
se nechat namasírovat rejnokem – vše 
na otevřeném moři v jejich přirozeném 
prostředí. A na večer si pak můžete 
nechat centrum města, které 
rozehrávají taneční rytmy.
Jste-li milovníky sportů, 
pak stojí za návštěvu 
Puerto Plata na severu 
ostrova. Oblast je díky 
pobřežnímu větru 
a vlnám vhodná pro 

praktikování vodních 
aktivit. Na pláži Cabarete můžete spolu 
se svými dětmi trénovat kitesurfi ng, 
windsurfi ng a bodyboarding.

Ochutnejte místní speciality
Pokud si potrpíte na dobré jídlo, pak pro 
vás bude pobyt v Dominikánské repub-
lice určitě zážitkem ve všech ze jmeno-
vaných oblastí. V místních pokrmech se 
snoubí tisíce chutí a vůní. V průběhu let 
tady byla příprava jídel silně ovlivňována 
kreolskou, taínskou (indiánský kmen), 
ale i africkou kuchyní. Na první pohled 
a chuť vás určitě zaujme, že se k vaření 
používají ve velké míře především 
domácí produkty. V přímoř-

ských oblastech 
najdete na jídel-
níčku místních 
obyvatel hlavně 
rybí pokrmy. 
Čím více pak 
pronikáte 

do vnitrozemí, 
tím častěji se 

Návštěva Dominikánské 
republiky je vstupenkou 
do světa úžasných kontrastů. 
Mezi udržovanými ulicemi 
a pompézními paláci, které 
tu vystavěli nejbohatší lidé 
z celého světa, snadno narazíte 
na partu spoře oděných 
mužů s mačetami, kteří právě 
vyrazili na kokosy. Nebo vás 
na klidné pláži, kde relaxujete 
za šumění moře, z ničeho 
nic překvapí hlasité tóny 
merengue a parta tanečníků 
s rádiem přes rameno, kteří 
vás budou chtít naučit základní 
kroky za každou cenu. Nuda je 
tu snad zakázaná a kuchyně, 
které vládnou kreolské prvky, 
je pravděpodobně návyková.
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v nabídce restaurací 
objevují drůbeží speciality. Drůbeží maso 
je tu totiž nejdostupnější.
Základní surovinou v dominikánské 
kuchyni jsou banány na vaření zvané 
platano. Ihned v závěsu následují arroz 
(rýže), papa (brambory) a fazole. Brambo-
ry se v dominikánských domácnostech 

příliš hojně 
nevyužívají, 
nejčastěji se 
vyskytují asi 
jen v polévce 
sancocho 

(něco jako 

naše gulášovka) a hospodyňky 
z nich dělají bramborovou kaši.
Velkou zajímavostí je, že Dominikánci 
milují cukr a výrazně sladí vše, co jen 
trochu osladit jde. Jejich černá káva 
zvaná cafecita, kterou si dávají několi-
krát denně, pohltí několik desítek kostek 
cukru a jejich dezerty jsou tak desetkrát 
sladší než ty naše.

Národní pokrm v barvě vlajky
Typický místní pokrm
je La bandera Domi-
nicana, který domi-
nikánští kuchaři 
připravují neobyčejně 
rádi a s láskou. Dušené 
hovězí maso s rýží 
a červenými fazolemi 
je nazvané podle shody 
barev se státní vlajkou. 
Vlastní recept na něj má 
nejen každá restaurace, ale 
také každá domácnost.

Typickým oblíbe-
ným jídlem je rovněž mangú, lehké pyré 
ze zelených banánů s cibulí osmahnutou 
na olivovém oleji, podávané se sýrem 
a šunkou zpravidla k snídani nebo večeři. 
Na jídelníčku každé restaurace sice pře-
važují ryby a plody moře, ale ochutnat 
můžete také pro nás něco tak exotic-
kého, jako je maso z divokého krocana, 
želví maso nebo žabí stehýnka, marino-
vané grilované ryby, nasolené sušené 
ryby, polévky z korýšů nebo chobotnice 
na kari.

Ostrov rumu, kávy a tabáku
Už v roce 1715 začali na ostrov Hispa-
niola dovážet první obchodníci kávu. 
Kávovníkům se ve zdejší půdě dařilo, 
a tak jsou tu skutečně jedny z nejstar-
ších plantáží světa. Dominikánská káva 
je jemná, s mírným náznakem kyselosti 
a plným aroma. Mezi nejznámější druhy 
kávy patří Cibao, Bani, Ocoa a Barahona. 
Ostrované bez kávy neudělají krok, je 
to nápoj oblíbený, ceněný a považovaný 

za elixír života.
O Dominikánské 

republice můžeme 
mluvit také jako 
o tabákové vel-

moci. Těžko si to 
množství představit, 

ale faktem je, že se 
ze země vyveze každý 

rok 210 milionů ručně 
vyrobených doutníků, 
což je téměř polovina 

celosvětové pro-
dukce. Tabákové 
plantáže najdeme 

ve vnitrozemí v okolí města Santiago. 
Mezi oceňované značky patří Davidoff, La 
Aurora a La Flor Dominicana.
Tradičním nápojem je třtinový rum pře-
zdívaný vitamin R. Místní vám ho také 

cestování

Autentické jídlo ochutnáte v jedné 
z nejstarších restaurací v koloniální 
zóně hlavního města Santa Dominga 
jménem La Atarazana. Byla otevřená 
v roce 1972 a je kreolskou kuchyní 
proslulá. Restaurace má v dominikán-
ské gastronomii velmi uznávaný titul 
Dominican Treasures, volně přeloženo 
Dominikánské poklady. Získat takový 
certifi kát není jednoduché, patří pouze 
těm, kteří vaří výhradně z místních pro-
duktů v nejvyšší kvalitě a udržitelnosti.
„Když jsem tuto restauraci navštívi-
la, chtěla jsem si objednat masas de 
puerco fritas. To jsou smažené kousky 
vepřového masa marinované v limet-
kovo-pomerančové šťávě s nezbytnou 
rýží. Majitel Carlos mi ale doporučil 
něco jiného, prý jídlo, na kterém si 
zakládá. Má dost podivný název ropa 
vieja, v překladu něco jako staré 
prádlo, a tak jsem byla zvědavá, co mi 
donese na talíři,“ říká redaktorka Táňa.
Nakonec se pod názvem skrýval neo-
byčejně upravený talíř plný hovězího 
masa trhaného po vláknech, s kreol-
skou salsou a rýží. „Pro labužníky má 
Carlos a jeho žena i čerstvé humry, 
které si hosté vybírají podle váhy rov-
nou z akvária, a také mofongo. Směs 
masa a banánů je jistě úchvatné jídlo, 
ale musím odmítnout. Chci totiž ještě 
ochutnat některý z dezertů, kterých tu 
nabízejí dobrý tucet, a všechny jsou 
lákavé. Abych uspokojila svoje baná-
nové touhy, zkouším smažené banány 
polité karamelem a sypané strouhaným 
kokosem. A musím uznat, že je to elita 
mezi dezerty. Vůbec kokos tu cukráři 
používají velmi často, karamelový krém 
Dulce de leche je dochucený kokosem, 
vanilkou, kakaem a ovocem. Mangový 
koláč Dulce de coco zase sladkou koko-
sovou pastou,” doplňuje Táňa.

Z POHLEDU 
CESTOVATELKY

v v naaaabbíbídcdceee resttaauuraracícícící

Smažené banány – místní 
delikatesa
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pod tímto názvem velmi rádi nabídnou. 
A můžete si být jisti, že vám bude chutnat 
v jakékoliv úpravě. Bílý v koktejlech Coco 
Loco nebo Piňa Colada, zlatý a tmavý 
s ledem nebo bez něj.
Místní specialitou je pak Mama Juana 
a málokdo mu 
řekne jinak než 
všelék. Základem 
je tmavý rum, 
do kterého se vylouhuje výtažek z bylin 
a stromové kůry a do této směsi se pak 
přidává červené víno a med. Podle míst-
ních Mama Juana čistí játra a ledviny a je 
lehkých afrodiziakem.

Putování za kakaem
Dominikánská republika je natolik štědrá 
země, že tu nemohou chybět ani kakaové 
plantáže. Rozhodně se nespletete, když 
se za nimi vydáte do vyšších nadmoř-
ských výšek ostrova. Ideální je San 
Francisco de Macoris, kde se návštěvníci 
od místních pěstitelů dozvědí všechno 
o zdejším pěstování kvalitních plodin, 
od zasetí 

přes sklizeň až po fermentaci a sušení. 
Tady ale prohlídka nekončí, v Muzeu 
čokolády v Punta Cana vás vůně  kakaa 
úplně pohltí.
Kromě čokolády se tady vyrábí také 
kakaové máslo, čokoládové tělové krémy 

a kakaové skořáp-
ky, které se přidá-
vají do léčivých 
čajů na hubnutí, 

protože podporují cirkulaci lymfy a tedy 
i metabolismus tuků. Lahůdkou neoby-
čejné chuti jsou kakaové džemy s tro-
pickými příchutěmi nebo kakaový likér 
s příchutí kávy, ananasu, vanilky a zá-

zvoru. A kdyby se vám chtělo, můžete si 
na workshopu vyrobit čokoládu vlastní.

Ovoce, které ani neznáme
V Dominikánské republice roste také 
mnoho druhů ovoce, které u nás vůbec 
neznáme. Ochutnat tak můžete třeba 
guanábanu, granadillu, limoncillo 
a další. Ke snídani vám dominikánští 
kuchaři naservírují nejčastěji meloun, 
mango, papáju, ananas, banány a citru-
sy. Velmi chutné jsou také nejrůznější 
ovocné džusy, šťávy a mléčné koktejly 
s ovocnou příchutí. Zajímavý je třeba 
šťovíkový džus. 

cestování

od zasetí 

Arroz de Tamboril

Dezert zvaný fl an

„Rum se tu nazývá
     s nadsázkou vitamin R“
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Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Molekulární kuchyně: Jahodový 
kaviár i mojito v kostce

Jak to bude s produkcí cibule

Tajemství
bezezbytkové kuchyně Nové číslo časopisu 

Svět potravin vychází 29. května

Dárkový certifi kát 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 kk  roční nníí 

Příjmení, jméno, název fi rmy:PřPřPříjíjíjjmememeníníní,, jmjmjmj énénénoo,o, nnnázázázevevev fififirrrmymymyy:::

Ulice, číslo popisné:UlUlUlicicicee,e, čččísísíslololo ppppopopoppisisisnénéné:::

PSČ:  Město:PSPSPSČ:Č:Č:  

 

MěMěMěstststo:o:o:

E-mail:EE-E mamamaililil:::

Typ platby: bankovní převod dd  faktura aa 

Pro organizace:
IČ: 

rroo ororgagag ninizazacece::
ČČ:  DIČ: ČČ: 

Číslo účtu: uu:

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

C

z

a

H

299�Kč
(maloobchodní cena)

459�Kč
(maloobchodní cena)

229�Kč
(maloobchodní cena)
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Byl to prosinec 89, když jsem v Praze 
na Smíchově v prodejně potravin, po-
chopitelně ještě tvrdého socialistického 
ražení, řekl jedné ženě za pultem: „Teď 
už naštěstí zase bude platit Náš zákaz-
ník – náš pán. A vy se, vážená paní, 
s takovýmto přístupem neuživíte.“ Jestli 
pamatujete Annu Holubovou od Dietla, 
tak to byl pravý opak. Žena za pultem to 
sice byla, ale kyselá a neochotná. Jako by 
tam snad nechtěla ani prodávat.
Zahřál mě ten blažený pocit, že se blýská 
na lepší zítřky, ale co myslíte. Stalo se? 
No, ne úplně. Byla to jenom jedna z mno-
ha mých naivit a pitomostí, o nichž jsem 
byl v těch euforických týdnech nabitých 
nadějemi nejen přesvědčen, ale které 
jsem také neuváženě vyslovil.
Ale realita přítomnosti mi nafackovala 
řádně. Ony nám ty prodavačky a proda-
vači, prostě lidé, na rozdíl od samotných 
obchodů, ve kterých pracují, za víc než 
čtvrtstoletí ve velké většině nějak „ne-
zkapitalističtěli“. Mám dokonce dojem, 
že jejich nezájem, arogance a povýšenost 
ještě vzrostly. Snad úměrně s mnohem 
širším sortimentem, ale také cenami zbo-
ží. Kupující je zpravidla čím dál víc otra-
vují a různě si vymýšlejí, proto je třeba si 
je nepřipustit k tělu. Této zásady se drží 
nejen většina prodávajících v klasických 
krámech, ale také příslušníci rozličného 
personálu supermarketů, hypermarke-
tů a jiných odcizených oblud, kterých 
neustále přibývá.
Kdo by se nakonec takovými detaily, 

jako je jednání a zacházení se zákaz-
níkem, zabýval? Kšeft se bude hýbat 
dál tak jako tak. Lidi budou jíst pořád. 
Navíc někteří ani nevědí, co vlastně 
chtějí. Vyptávají se, otravují, pořádně 
se vymáčknout kolikrát ani nedovedou. 
Zvlášť nemožní jsou v tomto ohledu lidé 
staří, kteří navíc obvykle smrdí koru-
nou. Zákazníka je zkrátka třeba naučit, 
aby se uměl chovat a aby si uvědomil, 
že my tu přece nejsme kvůli němu, ale 
on kvůli nám.
Mnohokrát jsem měl možnost přesvěd-
čit se, že nakupující na tuto zvrácenost 
často a ochotně přistupují. Trpělivě, 
leckdy až podlézavě, snášejí třeba před 
stánky s ovocem a zeleninou demonstra-
tivní nezájem a ironii prodejců přesvěd-
čených o tom, že právě oni jsou ta elita. 
Tento úkaz je možné přímo průzračně 
pozorovat na tzv. farmářských trzích, 
kde se při nestoudných cenách páchají 
na nakupujících loupeže za bílého dne. 
A jako „bonus“ jsou oni prodejci, patrně 
v rámci svého vyššího poslání, kdykoli 
připraveni lohnout kupujícího na každé 
okurce, jablku nebo bramboře. Někteří 
zákazníci tuto nekřesťanskou a znovu 
přiraženou cenu ještě sami zaokrouhlují 
nahoru, jako v restauraci, obvykle slovy 
„drobné si nechte“. Aby se za to, že byli 
okradeni a poníženi, odvděčili patřičným 
tringeltem.

To už vůbec nemluvím o kultuře 
prodeje. Nejen na farmářských trzích, 
ale i v „kamenných“ řeznictvích vám 
obvykle vrazí dvacet deka šunky nebo 
plátkového sýra, ale i ještě o dost 
choulostivější a méně kompaktní zboží, 
nejednou také rukama od peněz, rovnou 
do mikrotenového sáčku…
Čas od času si říkám, že je třeba 
prodavače, kterých se to týká, převy-
chovat, když neviditelná a všemocná 
ruka trhu s tímto reálněsocialistickým 
reziduem za takovou dobu vůbec nic 
nesvedla. Vlastně… říkám si to často. 
Například tuhle, když na mě v první 
z prodejen ordinérně nalíčené děvče 
za pultem a s několika kroužky v chřípí 
podrážděně zaječelo: „Mluvte nahlas, 
já vás neslyším…,“ což bylo zapříčiněno 
tím, že jí na celý krám vřískalo cosi, 
co velmi vzdáleně připomínalo hudbu, 
odešel jsem pryč. Nebo, když jsem měl 
platit dvacet šest korun, ale odmítl 
jsem si vzít na dvousetkorunu zpátky 
pouze samé mince, z nichž ta největší 
měla hodnotu pěti korun. Inu, odešel 
jsem také. No, a těch případů, přátelé, 
je mnoho.
Třeba se někdy o tu převýchovu znovu 
pokusím. I když mám takový dojem, že to 
nejspíš zase nebude k ničemu. 

Náš zákazník,
náš pán.

Opravdu?
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock

post scriptum
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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

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

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

Aplikaci si můžete stáhnout ZDARMA.

Více informací se dozvíte 
na našich webových stránkách 
a Facebooku.
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Široký výběr regionálních potravin 

z Vašeho kraje je dostupný 

již ve 160 prodejnách BILLA.

Více informací naleznete na www.billa.cz.

DÁVÁTE PŘEDNOST POTRAVINÁM

Z RODNÉ ZEMĚ?
V BILLE nyní nabízíme prvotřídní a poctivé

potraviny od regionálních dodavatelů.
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