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Tak trochu jiné zprávy. 
Co je nového v kuchyni Karla Voříška?

Zbytky patří na talíř,  
ne do koše.

Hříšníci 
ve stáncích. 
Dejte si 
pozor!

Test džemů:
Jahody na přivítanou 
a nabarvený gel
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jako chemická laboratoř
Kuchyň
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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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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
červen má v sobě jisté kouzlo. Příroda 
je v nejlepší kondici, lidé se těší na do-
volené, děti na prázdniny a živnostníci 
působící ve fast foodovém průmyslu 
začínají pookřávat. Však se také kolem 
jejich stánků na plovárnách a festiva-
lech začnou hemžit hladoví a žízniví 
zákazníci, kteří si s chutí dají točené 
nebo malinovku s párkem v rohlíku 
k obědu a langošem ke svačině. Přestože 
se tomuto podnikání v Čechách daří dobře, 
ne vždy se prodejci chovají dle stanovených pra-
videl. V tomto čísle jsme proto zjišťovali, co všechno 
musejí splňovat a na co by si kupující měli při konzumaci těchto rychlých pokrmů 
dávat pozor. Zvláště pak, praží-li na kiosek celé dny slunce. 
To ale naopak prospívá ovoci a zelenině, které si pěstujeme na svých zahrádkách. 
Když se pak dobře urodí, nabízí se výroba domácích limonád. Máme pro vás proto 
pár tipů, jak si takový osvěžující nápoj nachystat a jaké ovoce můžete kombinovat. 
A přestože fenoménem letních měsíců je i výroba domácích džemů, rozhodli jsme 
se v redakci podstoupit další test kvality potravin – kupované jahodové džemy. Ne 
každý má totiž buňky na to, aby zavařoval, a pro džem se raději vydá do obcho-
du. Zaměřili jsme pozornost na jahodové výrobky, které jsou u nás nejtradičnější, 
a vyzkoušeli hned jedenáct vzorků. Vítěz nás zaujal nejen hezkou etiketou, ale také 
příjemnou vůní, konzistencí a chutí. Na posledních příčkách pak byli ovocní experti, 
kteří obsahovali třeba více jablek než jahod, nebo byli tak sladcí, že se vlastně ani 
nedali konzumovat. 
Naopak, velice mi zachutnalo plnotučné mandlové mléko, které vyrábí jeden mladý 
pár. Z vlastní kuchyně se nedávno s tímto experimentem přestěhovali do nové 
provozovny a v současné době vyrábějí deset tisíc láhví měsíčně. Příklady táhnou. 
Stejně tomu tak je u televizního moderátora Karla Voříška, který vydává knihy 
o dobré náladě a zdravém životním stylu. V rozhovoru pro náš časopis říká: „Štěstí 
se dá naučit, jen je potřeba to trénovat každý den.“ Přeji vám, aby také vás prová-
zel optimismus a užili jste si tento krásný letní čas ve zdraví a dobré náladě.
 
Příjemné čtení plné inspirací vám přeje

Klára Chábová, editorka
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editorial

Testovali jsme 
jahodové 
džemy. Vítězný 
kvartet 
bychom si 
s chutí koupili 
znovu.

Soutěžte o předplatné na 12 měsíců
Jako poděkování za vaši přízeň jsme pro vás připravili soutěž o předplatné Světa potravin 
na období 12 měsíců (srpen 2017 až červenec 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 

Kolik gramů ovoce musí obsahovat kilogram 
jahodového džemu? 

a)  500 g
b) 15 g
c) 350 g

Do předmětu nezapomeňte uvést „soutěž o předplatné“. 
Do emailu prosím pište vždy celé jméno a adresu. Uzávěrka odpovědí 15. 7. 2017.

Výherci z minulého čísla: Stanislav Nohavica, Zubri; Lucie Urbanová, Praha 11; Marie Frančová, Praha 10
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Ukázaná podrážka 
je hlubokou urážkou
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Na slovo s Radmilou Červinkovou

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Jak se v létě daří léčivým rostlinám?

Zaujalo vás 
            na Facebooku a webu

Neškodí nám novodobé potraviny?

Test podomácku
Tentokrát jsme se zeptali uznávané bylinkářky 
Radmily Červinkové, která se zabývá také 
výrobou bylinných čajů, tinktur a sirupů.

Určitě je dobré nasbírat si na začátku června 
květ bezinky. Kromě toho, že je z něj výborný 
čaj, můžeme ho zalít studenou vodou, přidat 
citron a nechat hodinu odstát na sluníčku. To 
vytáhne z bezinky potřebné látky a získáme tak 
velmi chutný nápoj. Když si květ usušíme, v zimě 
si můžeme při nachlazení uvařit čaj, ale lze ho 
používat také jako prevenci proti nachlazení. Může 
se stát, že někde promokneme nebo promrzneme a pak 
je tento nápoj velmi vhodný. Květ bezinky obsahuje přírodní látku 
rutin, která příznivě ovlivňuje pevnost a propustnost cévních stěn.
Kolem 24. června je dobré nasbírat si i třezalku. Má v sobě v tuto 
dobu největší sílu. Můžeme si vyrobit nálev z čerstvé bylinky a po-
sílíme tak celé tělo. Pozitivně působí i na nervový systém, všechny 
orgány v těle zklidní, a tím ho zregeneruje a posílí. Jen je potřeba 
zmínit, že při delším pobytu na slunci se při užívání třezalky mohou 
vyskytnout alergické reakce právě na sluníčko. V tuto dobu se 
nabízí také výroba třezalkového oleje, který v zimě využijeme při 
různých bolestech zad, kloubů a poslouží i při bolestech vyhřezlých 
plotének. Malým dětem můžeme olejem mazat bříška při nadýmá-
ní, u dospělých se dá použít na masáž břicha při špatném zažívání. 
Z nasušené třezalky si v zimě uděláme i čaj při různých splínech, kdy 
máme nedostatek sluníčka.

Dobrý den,
velmi často se setkávám s pojmem paleo strava. Neuvažujete o tom, 
že byste tomuto tématu věnovali více prostoru? Zajímalo by mne 
například, zda jsou paleo pokrmy složité na přípravu, jaké suroviny 
se využívají a čím je tento druh stravování prospěšný. Děkuji.
   Monika Straková, České Budějovice
Paleo stravě se určitě budeme věnovat v některém z našich dalších 
čísel, protože nám přichází celá řada dotazů od našich čtenářů 
k tomuto tématu. Je to velmi diskutované a obsáhlé téma. Paleo 
strava je založená na konzumaci potravin, na které jsme jako lidstvo 
dobře adaptováni. Zastánci tohoto stylu tvrdí, že nejsme dostatečně 
přizpůsobeni na novodobé potraviny, jako jsou obilí, mléko, cukr 

a všechny průmyslově zpracované potraviny, které se 
v jídelníčku člověka objevují až posledních deset 

tisíc let. Naši předci se stravovali hlavně 
masem, rybami, zeleninou, ovocem, oře-
chy, různými kořínky. Paleo tedy znamená, 

že její vyznavači nahrazují obiloviny zeleni-
nou a vylučují téměř všechny jednoduché 

sacharidy (cukr, sladkosti). Organismus dostane méně sacharidů, ale 
začne čerpat energii z tuků. Tento stravovací styl má mnoho propa-
gátorů, ale také kritiků a odpůrců. Ti druzí tvrdí, že není možné všem 
lidem doporučovat jeden extrémní výživový styl.

Dobrý den, jsem pravidelnou odběratelkou 
vašeho časopisu a je tam opravdu spousta 

zajímavostí, cenných rad a zkušeností. Vždy, 
když jej vidím ve schránce, mám z toho ra-

dost. V jednom z posledních čísel mne zaujal 
test camembertů. S manželem máme tento 
druh sýra rádi a vůbec by nás nenapadlo, že 
jsou v jednotlivých výrobcích takové rozdíly. 

Udělali jsme si domácí test několika sýrů 
a nestačili jsme se divit. Nyní kupujeme úplně 
jiný výrobek, než jsme byli zvyklí. Těšíme se 

na vaše další testování. 
Magda Prášilová, Uherské Hradiště

Nejvíc medu 
obchodníci dovážejí 
z Ukrajiny, ohrožují 
tím české včelaře.

Jste ve stresu? 
Škrábejte brambory.

V amsterdamu 
otevřela restaurace, 
kde najdete 
avokádo na tisíc 
způsobů.
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Michelin 
        ocenil další Čechy
Nový Michelinský průvodce evropskými 
restauracemi ocenil v Česku stejné provozy jako 
loni a nově i restauraci Eska s vlastní pekárnou 
a sídlem v pražském Karlíně. Tato restaurace 
získala ocenění Bib Gourmand od Michelinu pro 
podniky nabízející „výjimečné jídlo za rozumnou 

cenu“. 
Takových 
restaurací je 
v Praze sedm 
– kromě Esky 
také Maso 
a Kobliha, 
Aureole, 
Divinis, 
Na Kopci, 
Sansho 
a SaSaZu. 
Gastronomická 

příručka pro rok 2017 doporučuje restaurace 
ve 44 městech v celkem 20 evropských zemích. 
Gastronomické ocenění michelinskou hvězdičkou 
obhájily pražské restaurace La Degustation 
Bohême Bourgeoise, Alcron i Field.

neuniklo nám
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Paleo vaření
Patříte mezi lidi, kterým záleží na zdravé 
a vyvážené stravě, ale nechcete trávit příliš 
času v kuchyni? Pak právě pro vás bude 
jistě velmi zajímavá kniha od autora Martina 
Kintrupa, ve které vás seznámí s paleo 
pokrmy. Dobrou zprávou je, že všechny 
potřebné ingredience z receptů najdete 
ve svém supermarketu. Některé věci jsou 
při paleo stravování tabu. Patří sem třeba 
cereálie, cukr, mléčné výrobky a luštěniny. 
Místo toho ale autor představuje lehká 
a čistá jídla bez umělých aditiv podle hesla 
„zjednodušte svou stravu“. Vyzkoušet si tak 
můžete omeletu s fazolovými lusky, hovězí 
steak s olejem z medvědího česneku, paleo 

kaši s mangem a pralinky z datlí a vlašských ořechů. Nahlédněte pod pokličku 
paleo kuchyně a seznamte se s pokrmy, které se dají uvařit i za dvacet minut. 
Knihu vydalo Nakladatelství GRADA a stojí 299 Kč.

Vinaři mají svůj info web
Na vinaře, majitele vinoték, dovozce a spotřebitele vína čekají změny, které 
přinesla nedávno schválená novela zákona o vinohradnictví a vinařství. Aby se 
mohly dotčené osoby lépe zorientovat a našly potřebné informace na jednom 
místě, Ministerstvo zemědělství ČR spustilo web www.vinarskyzakon.cz. Ten 
je rozdělený na dvě hlavní části – vinařství a vinohradnictví. Ve vinařské 
části jsou uvedeny nové povinnosti, které zákon přináší, informace k výrobě, 
příjmu a dovozu vína, vinařské evidenci či požadavky na označování vína. 
Vinohradnická část je určena pro české a moravské vinaře, kteří zde najdou 
především informace k povolení nové a opětovné výsadby či registrační 
formuláře. Vše je pak doplněno i návodným komiksem s modelovými příklady.

Přesně tolik 

tun cibule 

ročně spotřebují Češi ve svých 

kuchyních. Tato zelenina je velmi 

oblíbená a české hospodyňky si 

bez ní neumějí své pokrmy téměř 

představit. Celková plocha, na které 

se u nás cibule pěstuje, je okolo 

dvou set hektarů. Více se o této 

užitečné zelenině dočtete 

na straně 26.

98 000
Číslo 
   měsíce

Ve Strakonicích 
dbají na původ zboží
Vyhlášené farmářské trhy 
ve Strakonicích se konají 
na Velkém náměstí pod rampou 
městského úřadu v pravidelných 
čtrnáctidenních intervalech 

po celé jaro. V červnu se sem 
můžete vydat 2., 16. a 30. června, 

vždy od 13 do 17 h. Prioritou trhů 
je podle pořadatelů z Ekoporadny 

opět důsledná kontrola původu zboží, 
na které si zakládají. Sortiment, který je k dostání v supermarketu, 

se tady prý nesežene. Na místě si mohou návštěvníci zakoupit drobné 
pěstitelské přebytky.
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  Třešně trháme vždy se stopkou, višně se sklízejí bez stopky.

  Vysít v tomto období můžeme keříčkové fazole pro pozdější 
sklizeň, hrášek a zimní endivii. 

  V první polovině června můžeme vysévat poloranou mrkev.

  Koncem měsíce ukončíme sklizeň řapíků rebarbory a chřestu.

Potraviny stále zdražují
Letošní rok je označován ekonomy rokem „drahého jídla“. Zatímco loni základní 
potraviny, s výjimkou mléčných výrobků, téměř vůbec nezdražovaly, letos je to jinak. 

Největším tahounem růstu je zelenina, za kterou Češi zaplatí meziročně 
o 17,3 % více. Nárůst ceny téměř o polovinu zaznamenal Český statistický 
úřad u rajčat. Oproti loňsku, kdy kilogram stál 45,18 Kč, zaplatíme letos 
68,45 Kč. Dražší jsou i brambory a papriky. Brambory za rok podražily o 18 %, 
letos je obchody prodávají v průměru za 18,65 koruny za kilogram. Papriky 

jsou dražší o desetinu a kilogram stojí 90,60 koruny. Statistici každý měsíc sledují 
ceny 26 druhů potravin v českých obchodech. Pokud se jejich ceny sečtou jako obsah 
nákupního košíku, je cena proti loňskému únoru vyšší o devět procent.

neuniklo nám   

Užijte si v červnu 
   ještě chřest

Sklizeň chřestu končí koncem června, 
proto bychom si měli této velmi zdravé 
zeleniny co nejvíce užít. 
Ve světě je známo skoro 
tři sta druhů chřestu, 

na trhu se nabízejí 
tři základní podoby: 

bílý (pevnější 
a větší), zelený (štíhlé 

špičaté výhonky) 
a fialový (obdoba 

zeleného s jemně 
nafialovělým 
zabarvením). O chřestu 
je známo, že snižuje 
hladinu cholesterolu, 
upravuje krevní tlak 
a zlepšuje látkovou 
výměnu. Pomáhá udržet 
zdravé cévy a silné srdce, 

zlepšuje zásobování 
mozku a dalších orgánů 

kyslíkem, stimuluje krvetvorbu. 
Upravuje také hladinu cukru v krvi a má velmi příznivý vliv 
na funkci ledvin, močového měchýře a močových cest. Již v antice 
se používal jako oblíbené afrodisiakum. Obsahuje hodně vlákniny, 
která podporuje činnost střev, prospívá zažívání a působí preventivně proti 
rakovině tlustého střeva.

Orson Welles

              Úspěch často 
       stoupá lidem do hlavy, 

        ale nejhůře se obvykle 

           projeví na 
                  břišní partii.

4 tipy 
          pro dobrou sklizeň
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potravinová policie

Nabídka v naprosté většině stánků 
zůstává celé roky prakticky stejná 
a nese se především v duchu 

smažených klasik – řízek, sýr, hranolky, 
langoše, doplněné párkem v rohlíku, 
klobásou, hamburgerem, nakládaným 
hermelínem i utopencem. Na řadě 

koupališť či kempů tak pracně do plavek 
formovaná figura dostává „na frak“, 
nehledě na to, že nakrmit zde malé děti 
prakticky nelze. Musíme si uvědomit, že 
jde většinou o pokrmy, které jsou příliš 
tučné, na léto zcela nevhodné.
Dobrou zprávou je, že na mnoha mís-

tech se provozovatelé snaží přizpůsobit 
rostoucí poptávce po odlehčenějším 
a zdravějším jídle. Většina z nich smažený 
sortiment zachovává, neboť si vždy své 
zákazníky najde, ale doplňuje jej lépe 
stravitelnými pokrmy. Na řadě míst v na-
bídce nechybějí zeleninové saláty nebo 
grilovaná masa.
Bohužel možnosti, jak sortiment roz-
šiřovat, jsou ve srovnání s klasickými 
kamennými provozovnami z kapacit-
ních i hygienických důvodů omezené. 
V každém případě je vždy nutné jej volit 
tak, aby vyhovoval zázemí stánku a byla 
zaručena absolutní bezpečnost prodáva-
ných potravin a pokrmů. 

Bez vážnějších prohřešků
Stánek si samozřejmě není možné posta-
vit, kdekoli se nám zachce, je k tomu za-
potřebí povolení vlastníka pozemku, tedy 

V letních měsících trávíme mnohem více času venku, 
a proto hledáme také vhodné příležitosti, jak se zde 
stravovat. Na koupalištích, festivalech i výletních 
místech tak jako houby po dešti rostou stánky 
nabízející občerstvení. Již celá desetiletí stejná nabídka, 
dokonce i stejná obsluha, a jediné, co se každý rok 
mění, jsou ceny. Na co si dát pozor, abychom si domů 
místo opálení nepřinesli zažívací problémy?

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

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

Také u stánků 
vyžadujte kvalitu
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většinou obce. Každý provozovatel stánku 
s občerstvením potřebuje živnostenské 
oprávnění. V případě, že nabízí pouze 
neupravené potraviny bez možnosti jejich 
bezprostřední konzumace, postačí volná 
živnost se zaměřením na maloobchod. 

Pokud se však na místě pokrmy připravu-
jí, je třeba zažádat o hostinskou živnost, 
která vyžaduje určitou odbornou způso-
bilost. Každý stánkař je povinen před za-
početím činnosti podat oznámení místně 
příslušné hygienické stanici a SZPI.
Tyto kontrolní organizace dohlížejí 
na dodržování hygienických norem, tedy 
zejména skladování potravin a čistotu 
ve stáncích. 
Dobrou zprávou 
je, že většina pro-
hřešků se netýká 
špatného stavu stánků, ale administrativ-
ních nedostatků – například chybějícího 
data, kdy bylo vakuově uzavřené balení 
rozbaleno a dokdy je třeba je spotřebo-
vat. Stánkaři s namátkovými kontrolami 
počítají a nebývají s nimi zásadní problé-

my, většina provinění je tak řešena přímo 
na místě.

EET odsunuta
Kontroly stánkařů má na starosti také 
Česká obchodní inspekce. Jedním 
z hlavních prohřešků, na které inspektoři 
narážejí, jsou chybějící nebo chybně na-
stavené váhy. Ty jsou potřeba vždy, když 

prodejce nabízí 
jakékoli vážené 
zboží, v tomto 
případě například 

hranolky. Mezi další časté chyby patří 
neseznámení spotřebitele s cenou, ne-
správné účtování nebo čepování nápojů 
pod míru.
Stánky s občerstvením měly podle 
původního plánu spadat do evidence 
elektronických tržeb již od prosince 
2016, ovšem na poslední chvíli byla 
tato povinnost přesunuta až na březen 
2018. Podle ministerstva financí v jejich 
případě nejde o stravovací službu, nýbrž 
jen o dodání zboží, pokud prodej jídla 
neprobíhá v prostorách s posezením 
nebo není přítomna obsluha.

Hygiena je základ
Stánky obecně spadají mezi ostatní 
potravinářské podniky a tím pádem se 
na ně vztahují stejné požadavky na hy-
gienu jako u jiných zařízení. Ačkoli 
samozřejmě nevidíte, jaké je zázemí 

potravinová policie

„Na stánkaře dohlíží 
                   pravidelně hygiena“
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Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
Výboru pro zdravotní a sociální politiku
České technologické platformy pro potraviny.

stánku a jak jsou například potraviny 
skladovány, mnohé můžete vypozorovat 
sami. Dobrým vodítkem může být celkový 
vzhled stánku i prodavače – stánek i jeho 
bezprostřední okolí, stejně jako obsluha, 
by měly působit čistě a upraveně. U pro-
dejce se vyžaduje vlastnictví zdravot-

ního průkazu a samozřejmě dodržování 
pravidel osobní hygieny. Vybavení stánku 
by vždy mělo odpovídat tomu, jaký typ 
občerstvení je zde nabízen. Základem je 
vhodné chladicí a mrazicí zařízení, dosta-
tek pracovních ploch a nástrojů, přívod 
pitné vody pro mytí rukou, nádobí 
a pracovních nástrojů.
Nebalené výrobky by obsluha neměla 
brát přímo do ruky, ale vždy použít 
vhodné náčiní nebo například 
ubrousky. Potraviny by v žádném 
případě neměly přijít do styku 
s penězi, které jsou plné bakterií.

Při nákupu buďte obezřetní
Zásadní je zacházení s po-
travinami, jejich skladování, 
příprava i likvidace odpadů. 
Pokrmy musejí být chráněny 
před znečištěním, přímým 
vlivem slunce a deště, prachem 

a škůdci, ale také vlivem 
zákazníků, aby nedocháze-
lo k jejich znehodnocení. 
Samozřejmostí je skladová-

ní podle charakteru potraviny. 
U chlazených a mražených 
potravin nesmí po celou dobu 

dojít k přerušení chla-
dicího řetězce. Hotová 

jídla nesmějí přijít 
do kontaktu 
s jinými surovina-

mi, aby nedošlo 
ke křížové 

kontaminaci, maso by 
mělo být vždy zcela 
propečeno. 
Mezi obzvláště rizikové 
potraviny patří kuřecí 
maso a vejce a všech-

ny výrobky z nich, 
tedy různé lahůdky, 

cukrářské výrobky apod. 
Vždy se tak musí zabránit 

kontaktu syrového masa 
a vajec s hotovými výrobky. 
Pro přípravu masa a pou-

žívaní vajec proto musí být 
vyčleněna speciální samostat-
ná pracovní plocha. 

U balených produktů není 
možné prodávat zboží s uply-
nulou dobou použitelnosti. 

Po zakoupení si nezapomeňte datum 
trvanlivosti zkontrolovat. Řada zákaz-
níků nad drobnými prohřešky přivře 
oči – krásné počasí, uvolněná atmosfé-
ra a konec konců i objektivně ztížené 
podmínky k tomu svádějí. Ovšem je to 
právě léto, kdy bychom měli na bezpeč-
nost potravin a stravování dbát obzvláště 
bedlivě a nemávat nad nimi rukou. Horké 
počasí přeje mikroorganismům, které nám 
při troše neopatrnosti mohou přivodit 
nepříjemné zdravotní problémy. 

Zmrzlina patří k nejčastěji nabízenému 
sortimentu, její prodej má svá pevná 
pravidla. Zmrzlinové kornouty 
musejí být uloženy v zásobnících 
a při nakládání s nimi zmrzlinář musí 
použít podávací náčiní a odkládací 
stojánky. Lžíci na nabírání zmrzliny 
je třeba před každým použitím 
umýt v nádobě s pitnou vodou. 
U zmrzliny balené je zásadní dodržení 
teplotního řetězce, nanuky „povolené“ 
a opětovně mrazené mohou být 
potenciálně nebezpečné.

PRODEJ zmrzliny

„Důležité je skladování 
         potravin a jejich úprava“
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Spotřeba ryb v českých domácnostech roste velmi pomalu. 
Spíše dáváme přednost jiným druhům masa. Důvodem je cena a také 
obtížnější dostupnost čerstvých ryb, které chutnají lépe, než ty mražené. 
Na našem stole se vyskytuje nejčastěji uzená makrela a na Vánoce si 
dopřejeme kapra. Rybí maso by ale mělo být pravidelnou součástí našich 
jídelníčků, protože jeho pozitivní vliv na naše zdraví je prokázán. A to nejen 
u dospělých, ale také dětských strávníků.

Češi si dají 
    místo ryby 
 raději vepřové
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rozhodne o chuti
Správná úprava

zaostřeno

Ryby obsahují více živin než jaké-
koliv jiné maso. Jen stogramová 
porce nám pokryje zhruba polovi-

nu potřebné denní dávky bílkovin. Jsou 
vhodné pro naše srdce i správný vývoj 
očí a mozku. V České republice však 
v uplynulých letech jejich spotřeba rostla 
jen velmi pomalu. Vyplývá to z údajů 

Českého statistického úřadu (ČSÚ), které 
zveřejnil loni v prosinci. V roce 2015 
jsme podle ČSÚ snědli 5,5 kilogramu 
ryb na osobu, o rok dříve to bylo 5,4 kg 
a v roce 2013 dokonce jen 5,3 kg ryb.
Zabrousíme-li dále do minulosti, tak 
nejvíc ryb mezi lety 2007 až 2015 zkon-
zumovali Češi v roce 2009. Tehdy to bylo 

6,2 kilogramu ročně na osobu. Smutným 
faktem je, že spotřeba ryb se rapidně ne-
zvýšila ani po sametové revoluci. Od roku 
1960 se pohybuje jejich spotřeba mezi 
4,7 – 6,8 kg na osobu a rok.
„V posledních dvaceti letech je to asi pět 
a půl kilogramu na osobu a rok, což je 
žalostně málo,“ píše se ve zprávě, kterou 
zpracovaly pro Fórum zdravé výživy dvě 
dámy – prof. Jana Dostálová z Ústavu 
analýzy potravin a výživy Vysoké školy 
chemicko-technologické a Mgr. Tamara 
Starnovská, vrchní nutriční terapeutka 
Thomayerovy nemocnice.

Vepřové je na prvním místě
Srovnáme-li to s konzumací jiných druhů 
masa, rozdíly jsou enormní. Češi mají ze 
všeho nejraději vepřové, kterého jsme 
v roce 2015 zvládli sníst 42,9 kilogramu 

Štědrovečerní večeři bez tradičního kapra si asi nedokáže 
představit většina z nás. Najdou si ale ryby cestu na náš talíř 
i mimo Vánoce? kolik jich zkonzumujeme, v jaké podobě 
a jaké ryby bychom měli jíst nejčastěji? Jsou ryby vhodné 
i pro dětského strávníka? Podívejme se, jak si šupináči stojí 
na českém talíři a co bychom měli při jejich úpravě dodržovat, 
chceme-li z nich vytěžit maximum pro své zdraví.

Připravila Kamila Steinbachová, foto shutterstock
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na osobu. Následuje drůbeží se 26 ki-
logramy, a na třetím místě je hovězí, 
kterého se spotřebovalo 8,1 kilogramu 
na osobu. Po těchto „tradičních“ druzích 
masa nicméně Češi preferují ryby před 
telecím, králičím a skopovým masem 
nebo zvěřinou.
Hlavním důvodem je cenová dostupnost. 
Vepřové, drůbeží i hovězí jsou v porovná-
ní s rybami levnější. Ještě více si pocho-
pitelně připlatíme, kupujeme-li namísto 
mražené rybu čerstvou. Pouze na ceny 
bychom se však vymlouvat neměli. „Jsou 
sice dražší, ale cena je velmi variabilní, 
závisí na druhu ryby a také na jejím zpra-
cování. Celé ryby jsou obvykle levnější 
než ryby vyfiletované,“ říkají o nákupu 
čerstvých ryb Dostálová se Starnovskou.
Vezmeme-li v úvahu doporučení nutrič-
ních poradců, pak ryby jíme podstatně 
méně, než bychom měli. Ideální je jíst 
je dvakrát týdně po 200 gramech. To 
dohromady vychází na 21 kilogramů ryb 
na osobu ročně, což je téměř čtyřikrát 
více, než podle statistik sníme.

Rybí saláty a smažená ryba
Když už si rybu dáme, mnohdy ji neu-
míme správně upravit. Smažený kapr je 
tradičním jídlem na štědrovečerní stůl. 
V řadě českých domácností to ale vypadá, 
jako kdyby jiný způsob jak rybu připra-
vit ani neexistoval. „Ryby v podstatě 
neumíme vhodně upravit. Nejoblíbenější 
je smažení v trojobalu, to chutná i dětem 
ve školních jídelnách. Ale ryby dušené 
a pečené nejsou 
tak oblíbené,“ 
uvedla Jana 
Dostálová. U ryb 
stejně jako u jiných druhů potravin 
totiž platí, že návyky z dětství si s sebou 
neseme do dospělosti. Smažení přitom 
lékaři vůbec nedoporučují. Nejlepší je 
naopak rybu podusit či uvařit v páře.
Úplně nejvíce ale Češi snědí ryby 
ve formě uzené makrely, rybích konzerv 

nebo jiných 
rybích specialit, 
jakou je napří-
klad rybí salát. 
Podle serveru Vi-
talia.cz se u nás 
takto zkonzu-
mují zhruba tři 
kilogramy ryb 
na osobu. Zbytek 
tvoří z větší části 
mořské ryby, 
které Čechům 
zjevně chutnají. 
Na osobu jich 
sníme zhruba 
dva kilogramy 
za rok. Necelé 
procento potom 
tvoří ty slad-
kovodní, mezi 
něž patří právě 
i oblíbený kapr. 
Před Vánoci se 
zkrátka snažíme 
dohnat celoroční 
„rybí deficit“.

Cejn i kapr za humny
Podle některých odborníků jsou ale 
paradoxně pro Čechy nejvhodnější právě 
sladkovodní ryby, které žijí v našem pro-
středí a dříve je jedli i naši předci. Sladko-
vodní ryby sice obsahují méně jódu než 
ty mořské, ale vzhledem ke znečištěnému 
prostředí v některých mořích, například 

Baltu, s rybami 
z těchto vod 
můžeme zkon-
zumovat i více 

toxických látek. Vhodný je tak právě 
tradiční kapr nebo pstruh, za rybu s kva-
litním masem je považován rovněž cejn.
Výživová terapeutka Věra Boháčová 
naopak tvrdí, že z výživového hlediska 
jsou vhodnější ryby mořské a tučněj-
ší, a to zejména pro děti. Zároveň však 

dodává, že velmi záleží na původu, chovu 
a krmivu ryb. „Mořské tučnější ryby mají 
obecně výhodnější složení, které ale 
i v jejich případě ovlivňují životní pod-
mínky. Proto nemusí být vždy pravda, že 
mořská ryba je svým složením výhodnější 
než ryba sladkovodní,“ doplňují k tomu 
Dostálová se Starnovskou.
A jak je to s toxickými látkami, které 
případně můžeme spolu s rybou zkon-
zumovat? „Některé ryby obsahují přírodní 
silně toxické složky, například muréna 
nebo čtyřzubec, ale ty jsou doménou spe-
cializovaných podniků, ne běžné prodejní 
sítě. Maso ryb ulovených u ústí velkých 
řek, kam se dostávají městské splaš-
ky, nebo říčních ryb některých oblastí 
jihovýchodní Asie může také obsahovat 
toxické složky, například rtuť, a pato-

„Ryby neumíme vhodně 
                 upravit, a to je škoda“

Držíte-li dietu, vyplatí se zkusit na-
příklad candáta, který obsahuje jen 
42 kcal na 100 g. Vhodná je také aljaš-
ská treska (61 kcal/100 g) nebo tresčí 
filety (65 kcal/100 g). Vyhnout byste 
se naopak měli pochoutkám, jakými 
jsou tresčí játra (594 kcal/100 g) nebo 
sardinky v oleji (252 kcal/100 g). Mezi 
tučnější ryby ale bohužel patří i chutný 
losos (203 kcal/100 g). Oblíbený kapr 
obsahuje 106 kcal/100 gramů, podob-
ně je na tom i tuňák se 108 kcal/100 g. 
Možná překvapí, že vyšší kalorické 
hodnoty najdeme také u pstruha – 
120 kcal/100 g.

ryby A DIETA
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genní mikroorganismy. Na našem trhu je 
však nezávadnost ryb kontrolována Státní 
veterinární správou. Jejich konzumace se 
proto nemusíme obávat,“ dodávají.
Zatracovat by se podle nich neměly ani 
rybí výrobky, které podle dostupných 
statistik konzumujeme vůbec nejčastěji. 
„Mohou to být ryby uzené, sušené, mari-
nované v nálevu, rybí konzervy či saláty. 
Jejich výživové 
hodnoty jsou 
velmi variabil-
ní a závisí jak 
na použitých surovinách, tak na způsobu 
konzumace. Pokud je přidaná marináda, 
zvyšuje se ve většině případů energetická 
hodnota výrobků, některým úpravám 
předchází i nasolení. U rybích výrobků 
je tedy dobré všímat si kromě složení 
i tabulky nutričních údajů, zejména ener-
getické hodnoty, obsahu a složení tuku, 
které se výrazně odvíjejí od obsahu tuku 
v přidaných surovinách, a soli,“ říkají 
ve své zprávě.

Jak poznáme čerstvou rybu?
Chceme-li udělat maximum pro své 
zdraví, je samozřejmě ideální kupovat 
ryby čerstvé. Ty přitom seženeme i při 
běžném nákupu v supermarketu. „V na-
bídce prodejen Lidl najdete čerstvé 
ryby každý den, a to dva druhy – lososa 
a pstruha,“ potvrzuje Zuzana Holá, tisková 
mluvčí Lidlu. A jak vlastně čerstvou rybu 

poznáme? „Měla 
by mít lesklou 
kůži a typickou 
vůni. Maso by 

mělo mít kromě typické vůně také tužší 
strukturu a dle druhu by mělo být bělavé, 
až do červena. Totéž platí pro prodávané 
porcované ryby,“ upřesnila Z. Holá.
Čerstvou rybu bychom zároveň 
měli zpracovat co nejrychleji. 
Necháme-li ji v lednici příliš 
dlouho, hrozí nám napří-
klad salmonela, ale i další 
onemocnění. Tím, že rybu 
nezpracujeme včas, můžeme 

oživit viry a para-
zity. I při včasné 
konzumaci pak 
dbáme na to, aby 
byla ryba řádně 
tepelně upravena.
„Zkaženou rybu 
poznáme podle 
zápachu, zapad-
lých očí, zašed-
lých žáber, šupin 
bez lesku nebo 
vydutého břicha,“ 
vysvětlují dále 
ve zprávě z Fóra 
zdravé výživy 
obě odbornice. 

Váháme-li nad tím, zda je ryba skutečně 
čerstvá, pak doporučují koupit raději rybu 
mraženou.
„Podle legislativy může obsahovat 
maximálně 5 % přidané vody, glazované 
ryby i více. Informace musí být uvedena 
na obalu. Uvede-li výrobce na obalu ‚bez 
přidané vody‘, není jí přidáno více než 
5 %. Mražené ryby, které obsahují v balení 
hodně ledové tříště, nekupujeme, protože 
byly v průběhu dopravy nebo skladování 
zřejmě rozmrazené. Před přípravou 
je rybu lépe nerozmrazovat. 

Pokud je to 
nutné, rozmrazujeme ji 
pozvolna v chladu, aby 

se voda mohla vázat na bíl-
koviny a maso si tak uchovalo vzhled 
a konzistenci,“ dodávají.
Šéfkuchaři, které na toto téma oslovil 
server Lidovky.cz, se shodli, že kvalit-
ní čerstvé ryby seženete v prodejnách 
Makra, Dandelli nebo Seafood. Vyplatí se 
rovněž jít přímo ke zdroji a nakoupit rybu 
z lokální sádky. Naopak v běžných super-
marketech by si koupi čerstvé ryby spíše 
rozmysleli. Na srovnání různých druhů 
ryb v jednotlivých prodejnách se pak 
zaměřují také odborné časopisy, v nichž si 
můžete přečíst, kde koupíte např. nejkva-
litnějšího pstruha, uzeného lososa nebo 
rybí prsty, které obsahují vysoký podíl 
rybího masa a nejsou nastaveny emulgá-
tory a dalšími přídatnými látkami. 

„Není-li ryba čerstvá, 
                           je lepší mražená“
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zaostřeno

„Ryby jsou důležitým zdrojem kvalitních 
bílkovin, tuku výhodného složení a také 
důležitého jódů,“ říká nutriční terapeutka 
Věra Boháčová. Podle ní nemusíme mít 
obavy zařadit ryby na dětský jídelníček 
již ve velmi útlém věku. Doporučuje 
začít ryby podávat už v době příkrmů, 
což je období mezi ukončeným čtvrtým 
a sedmým měsícem věku dítěte.

Pozor na alergii
Stejně jako u jiných druhů potravin, ani 
s rybami bychom to v dětském jídelníčku 
neměli přehánět. Boháčová doporučuje 
začít s těmi sladkovodními. Jakmile rybu 
dítěti podáme, měli bychom sledovat, 
zda nezpozorujeme nestandardní proje-
vy. Ryba je totiž potencionální alergen. 
„U ryb, stejně jako u kterékoli nové 
potraviny, kterou do dětského jídelníčku 
zařazujeme, je třeba dodržet postup vy-

zkoušení menšího množství a další novou 
potravinu zařadit až s odstupem několika 
dnů – pro případ zjištění původu případ-
né alergické reakce. Postupně můžeme 
pak zařazovat rybí maso jednou týdně, 
později přidat i ryby mořské,“ dodává 
terapeutka.

Vhodná úprava
Smažené ryby dětem sice chutnají, 
stálé místo by v jejich jídelníčku ale mít 
rozhodně neměly. „Ryby by měly být při-
praveny s ohledem na dětského strávníka 
– ideálně v přírodní podobě, tedy vařené 
a dušené, do měkka upravené, později 
můžeme zařazovat i rybí maso pečené či 
grilované. Samozřejmě bez ostrého koření 
a přímého kontaktu s ohněm, např. 
v alobalu či papilotě, dětem do jednoho 
roku se navíc veškerá strava připravuje 
bez soli,“ říká Boháčová.

Zároveň dodává, že podává-
me-li rybu dítěti, je potřeba 
myslet i na kosti, které pro 
ně představují ještě větší 
nebezpečí než pro dospělé-
ho. „Je tedy dobré vybírat 
takové druhy, ze kterých 
je možné kosti jednodušeji 
vyndat, ale i tak je porci 
pro zejména ty nejmen-
ší vždy třeba důsledně 
kontrolovat, jestli kosti 
neobsahuje,“ upozorňuje 
terapeutka.

Proč jsou ryby pro děti zdravé?
Ryby obsahují vysoký podíl omega-3 
esenciálních mastných kyselin, zejména 
kyseliny docosahexaenové (DHA). Ta je 
nezbytná pro správný růst a vývoj dětí. 
Některé studie prokázaly, že zvýšený příjem 
DHA v průběhu těhotenství má pozitivní 
vliv na vývoj zraku, poznávacích funkcí 
a pozornosti, dozrávání režimu spánku, mo-
torický vývoj, vývoj řeči a imunitu u dětí.
Pokud se tedy rozhodnete, že ryby 
patří do jídelníčku vašich dětí, pak 
můžete začít po malých krocích. Důle-
žité je, aby si dítě na chuť tohoto masa 
pomalu zvykalo a postupně ho přijímalo 
ve svém jídelníčku. 

Mnoho maminek váhá, zda 
svým dětem mohou zařazovat 
do jídelníčků ryby. Často také 
nevědí, jestli by měly jejich 
ratolesti konzumovat pouze 
ryby sladkovodní, nebo 
jsou vhodné i ty mořské. 
V kolika měsících či letech 
můžeme dítěti rybu 
nabídnout a jaká úprava 
je nejvhodnější?

Dušené ryby 
    jsou pro děti ideální
Připravila Kamila Steinbachová, foto shutterstock

  ryby jsou významným zdrojem 
bílkovin, vitaminů, rybího jódu 
a rybího tuku?
  jsou zdrojem omega-3 mastných 
kyselin, které výrazně snižují riziko 
srdečních chorob a nemocí krevního 
oběhu? 

  stogramová porce ryby dodá 
polovinu potřebné denní dávky 
bílkovin?
  jód, který ryby obsahují, je 
nepostradatelný pro správnou 
činnost štítné žlázy?
  vitamin B12 je zase nezbytný pro náš 
nervový systém?
  ryby obsahují železo, aminokyselinu 
tryptofan nebo serotonin – hormon 
dobré nálady?

VěDěLI JSTE, že…
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Hospodaření beze zbytku není tak 
úplně fenoménem naší doby. 
V našich zeměpisných a ekono-

mických podmínkách máme blahobyt 
a můžeme si dovolit nakupovat potraviny 
ve velkém a pravidelně, neumíme s nimi 
ale příliš dobře zacházet. A tak se plýtvá. 
Čím dále se však díváme do historie, tím 
více dbali v kuchyních na bezezbytkové 
hospodářství.
Dnes už asi po nikom nebudeme chtít, 
aby z hovězích kostí vyráběl nástroje 
a ze šlach nitě na šití. Přesto se i v sou-
časné době se zbytky z kuchyně dokáží 
vypořádat třeba na vesnicích, kde je 
prasata a slepice zkonzumují. Je to určitě 
mnohem lepší a ekologičtější využití 
slupek, než když je naházíme do smíšené-
ho odpadu.

Česká šlechta jí šetrně
I v moderní gastronomii se dá zužitkovat 
prakticky vše ze zakoupených surovin. 
„Mnoho lidí bude nejspíš překvapeno, 
ale příkladem skutečně bezezbytkového 
vaření byly a jsou aristokratické kuchy-
ně,“ říká Jaroslav Sapík, nestor české 
kuchyně a šéfkuchař.
„Vařím poměrně často pro českou šlechtu 
a musím říci, že 
v jejich kuchyni se 
opravdu skoro nic 
jen tak nevyhodí,“ 
doplňuje. Ale nemusíme chodit na šlech-
tické dvory, tradiční česká zabijačka 
je příkladem takřka stoprocentního 
využití zvířete, jak se říká, od čumáčku 
po ocásek. Bohužel v kuchyni si z toho 
lidé moc příklad neberou, proto plno cen-

ných surovin končí v koši jako odpad.
Jaké tipy tedy pro nás Jaroslav Sapík má?
Podle něj není potřeba mít velké odborné 
znalosti, stačí si otevřít některou českou 
kuchařku. „Potraviny jsou stále dražší, 
a tak stačí popřemýšlet, co z nich připra-
vit, než jdeme nakoupit. U masa se cena 
asi projeví ve výsledném pokrmu nejvý-
razněji. Stále se vyplatí kupovat například 
ryby, králíka, drůbež, a to vše spíše vcelku 
než naporcované. Z těchto mas můžeme 
zužitkovat téměř vše,“ upřesňuje J. Sapík.

Ryba od hlavy až po ocas
Začít můžeme u ryb, konkrétně pak 
u pstruha. Pro čtyřčlennou rodinu 
koupíme dva pstruhy, které vyfiletuje-
me. Budeme tak z nich mít čtyři porce. 
Zbydou kostry, hlavy a vnitřnosti. Z koster 
obyčejnou lžičkou oškrábeme zbytky 

masa, to použijeme 
třeba na klasické 
polévkové knedlíč-
ky. Z koster, hlavy 

a vnitřností uděláme dobrý rybí vývar. 
Nezapomeneme však vyříznout žábry, ty 
jsou hořké. „S vývarem lze kouzlit a udě-
láme z něj různé typy rybích polévek. 
V poslední době se používají i ploutve 
a ocas z malých ryb. Ty se před vařením 

poradíme

Každý Čech vyhodí ročně průměrně okolo osmdesáti 
kilogramů potravin. Do koše tak jdou nejen miliardy korun, 
ale i práce lidí, kteří museli zboží vyrobit. Nejedná se ale 
vždy jen o suroviny, které se zkazily a nebyly už poživatelné. 
Velké množství jídla jde vniveč jen proto, že je prostě 
v domácnosti neumíme nebo nechceme využít. A přitom 
třeba slupky z cibule nám mohou ještě dobře posloužit.

Vařte beze zbytků, 
rybí líčka do koše nepatří
Připravil Petr Hanuška, foto autor, shutterstock

„Než vyhodíte rybí 
    hlavu, vyřízněte líčka“
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z kostry odkrojí a na pánvi se osmaží do-
křupava. Tenké kosti smažením zkřehnou 
tak, že se dají jíst bez rizika, že se zapích-
nou v krku,“ upřesňuje šéfkuchař Sapík. 
Podobně jako pstruha zpracováváme i jiné 
ryby. Největší delikatesou jsou rybí líčka, 
nezapomeňte je proto vyříznout, než 
uvařenou hlavu hodíte do koše.

Králík nebo zajíc
Vždy se vyplatí, koupit si celého králíka 
nebo zajíce. Hodně lidí ale neví, co si 
s některými jeho částmi vůbec počít, 
a tak často letí rovnou do odpadu. „Je to 
smutné, protože králík i zajíc byly vždy 
tradiční českou zvěřinou, a tak na jejich 
zpracování existuje spousta starých a ově-
řených receptů,” říká J. Sapík. Nejpopu-
lárnější jsou zadní stehna a hřbet. Stehna 
i s kostí se jen rozevřou a smaží v trojoba-
lu jako vídeňský řízek. Hřbet se vykostí 
a připravují se z něj výborné závitky, 
například s bůčkem. Podávají se s knedlí-
kem a třeba se špenátem. „Náplň vytvo-
říme ze zbytků masa, které seškrábeme 
z kostí. Promícháme je se strouhankou, 
bylinkami a dalšími ingrediencemi podle 
vlastní fantazie. A je to. Předek, zbavený 
hlavy, je ideální péct vcelku. Maso poté 
použijeme spolu s vnitřnostmi na paštiku. 
Kosti a hlava se využijí na vývar. Z králíka 
tak uděláme jednoduše čtyři chody pro 
čtyřčlennou rodinu a využijeme úplně 
vše,” konstatuje Jaroslav Sapík.

Zelenina i se slupkou
To, že se dají péct brambory i se slupkou, 
zase pomalu zjišťujeme. Ale i ostatní 
zeleninu není třeba zbavovat vrchní 
slupky. Stačí mnohdy jen dobře omýt, 
popřípadě vydrhnout čistou hrubou 
houbičkou na nádobí. Pokud přesto máte 

pocit, že je třeba 
zeleninu 
okrájet 
nebo 
oškrabat, 
slupky 
nevyhazujte. 
„V opravdu pro-
fesionální kuchyni 
se slupky ze zeleniny 
prostě hodí do vody 
a vyvaří se,” radí 
Jaroslav Sapík. Zeleni-
nový vývar má podle něj 
univerzální použití. Vždy 
je lepší vařit ve vývaru, 
než ve vodě. A třeba 
takové umyté slupky ze 
žluté cibule jsou skvělé 
na obarvení polévky nebo 
omáčky, nemusíte utrá-
cet za drahý šafrán.
Využít suroviny v kuchyni s co nejmen-
šími zbytky, v tom je to pravé umění 
gastronomie. Dnešním trendem je tzv. 
udržitelný rozvoj a právě v kuchyni je 
možné začít.
„Pokud při vaření využijeme opravdu 
maximum z výchozích surovin, nemusí-
me jich nakupovat tolik, zemědělci jich 
tolik nemusejí vyprodukovat, zeměděl-
ství nemusí být tak intenzivní, mohou 
se méně používat umělá hnojiva a ve vý-
sledku se můžeme vrátit k hospodaření 
šetřícímu životní prostředí. My jsme 
dnes bohužel v historii první společ-
nost, která vyhazuje potraviny,” uzavírá 
Jaroslav Sapík.
Představa je to zajímavá a teď už záleží 
jen na každém z nás, zda se k šetrnému 
zacházení s potravinami vrátíme. Naši 
předci by z toho měli určitě radost. 

poradíme

Že bílý chřest je třeba před vařením 
pečlivě oškrábat a ulámat dřevnaté 
konce, to už dnes ví asi každý. Ale ani 
tyto zbytky nikdy nevyhazujte. Přes-
tože jsou tuhé, je v nich ukryta silná 
chuť a vůně. Zalijte je vodou, přidejte 
trochu cukru, špetku soli, citronovou 
nebo pomerančovou šťávu a kousek 
másla. Uvaříte si z nich vývar, který 
přecedíte a použijete jako základ chře-
stové polévky, do omáček a podobně.

PO CHŘESTU 
ani stopa

POLéVKA z rybích skeletů
Doba přípravy: 35 minut, 4 porce

Ingredience: 2 dcl olivového oleje, 100 g ci-
bule, 40 g česneku, 50 g fenyklu, 200 g mrk-
ve, 200 g rajčat, 60 g chilli, 200 g brambor, 
1 kg skeletů z ryb, 4 dcl smetany, špetka 
šafránu, soli, bílého pepře, 2 ks toustového 
chleba, 1 ks listové petržele

Postup: Na olivovém oleji orestujeme 
nasekanou cibuli, česnek, fenykl, mrkev, 
chilli a rajčata. Zalijeme vodou, přidáme 
rybí skelety, brambory a necháme vařit 
asi 25 minut. Poté důkladně rozmixujeme 
a propasírujeme do hrnce. Přivedeme 
k varu, přidáme smetanu a šafrán, do-
chutíme solí a bílým pepřem. Podáváme 
s krutony z toustového chleba s petrželkou 
a ozdobíme dokřupava osmaženou rybí 
ploutví nebo ocasem.

Šéfkuchař Jaroslav Sapík 
umí využít i slupky z cibule
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víte, že

Češi jsou spíše konzervativní, pokud 
jde o testování nových potravinář-
ských produktů a raději sahají pro 

osvědčené chutě. Podobný přístup mají 
i k nápojům, které dříve na našem trhu 
nebyly a nyní se pokoušejí získat přízeň 
zákazníků. Mezi takové objevy patří i man-
dlové mléko, které je dnes dostupné nejen 

v supermarketech a drogeriích, 
ale setkáte se s ním také 
v malých obchodech 
se zdravou výživou či 
na farmářských trzích.
„Dělat nějakou větší 
reklamu na mandlové 
mléko nemá úplně 

smysl. Myslím si, že lidé musí tento nápoj 
někde ochutnat, případně po něm sáhnou 
ve chvíli, kdy se u nich objeví intolerance 
na laktózu. V tomto případě asi nejlépe 
fungují ochutnávky, protože ve chvíli, 
kdy ho jednou vyzkoušíte, rádi se k němu 
pravidelně vracíte,“ říká biolog a odborník 
na výživu Richard Husovský.

Méně cukru, více mandlí
Pokud se rozhodnete, že si mandlové 
mléko vyzkoušíte, a chystáte se pro něj 
do obchodu, je potřeba se při výběru 
podívat na složení. „Mandlové mléko není 
úplně levná záležitost, proto je dobré si 
zjistit, jestli obsahuje opravdu vše, co 
má. V některých výrobcích jsou třeba 
jen 2 nebo 3 % mandlí, ale je tam hodně 
cukru nebo i nějaký ten emulgátor. Určitě 

je dobré si zjistit, čím se mléko dosla-
zuje. Pokud je na etiketě uvedený 

datlový nebo rýžový sirup, je 
to v pořádku, ale s agávovým 
sirupem bych se už třeba 

Mandlové mléko je chutné a zdravé. kromě toho, že 
obsahuje cenné minerální látky, zabraňuje překyselení 
organismu a dokáže tak velmi dobře udržet zásadité 
prostředí v našem těle. Jeho výhodou je, že se dá celkem 
snadno vyrobit i doma. Pokud si pro něj raději dojdete 
do obchodu, je dobré sledovat jeho složení. Někteří 
výrobci tento nápoj doslazují, jinde je zase velmi nízký 
obsah mandlí. každopádně jako doplněk stravy vám 
poslouží velmi dobře. Stačí si jen najít svoji značku, jelikož 
na trhu je nabízí vícero výrobců.

Mandlové mléko
Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

dobývá naše chuťové buňky
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víte, že

tolik nesmířil,“ doplňuje R. Husovský.
Není ale také na škodu vyrobit si mléko 
doma nebo vyzkoušet mléko od malého 
výrobce. „Pokud se vám povede ochutnat 
více typů mandlového mléka, pak časem 
velmi dobře poznáte, kde ty mandle 
opravdu jsou a kde je spíše voda a další 
složky,“ tvrdí R. Husovský.

Alternativa i pro vegany
Mandlové mléko je nejen chutné, ale má 
také pozitivní vliv na naše zdraví. Kromě 
toho, že pomáhá při překyselení organi-

smu, je bohaté 
také na nenasyce-
né mastné kyse-
liny a patří mezi 
zdroje vápníku, 
draslíku a hoř-
číku. Obsahuje 
rovněž vysoké 
množství vitami-
nu E, D a B.
O všech pozi-
tivech tohoto 
chutného nápoje 
se přesvědčila 
Amálie Koppová 
a David Balcar, 
kteří se rozhodli, 
že budou mandlo-
vé mléko vyrábět. 
Malá firma se 
jmenuje Nemléko 
a jejich součas-
ná produkce je 
deset tisíc lahví 
měsíčně. 
„Naše první mandlové mléko obsahovalo 
dvanáct procent mandlí. Dnes mu říkáme 
plnotučné. Vyrábíme ještě sedmipro-
centní, které je polotučné. Do mléka 
přidáváme jen datle na doslazení, a to je 
vše. Nepoužíváme emulgátory, stabilizá-
tory a konzervanty, jde o čistě přírodní 
produkt,“ říká Amálie Koppová.
S přítelem jsou oba vegani, proto se 
rozhodli pro tuto alternativu. Nejprve 
si mandlové mléko vařili sami pro sebe, 
pak se rozhodli s tímto produktem 
oslovit také veřejnost na jednom ze 
svých prvních 
stánků na pražské 
Náplavce. „Lidem 
to chutnalo a pro-
střednictvím sociálních sítí k nám začaly 
chodit objednávky, tak jsme se tomu 
začali věnovat trochu více, než bylo pů-
vodně v plánu,“ doplňuje A. Koppová.
Své výrobky distribuují momentálně přes 
obchody se zdravou výživou a postupně 

by rádi dodávali lidem mléko na základě 
online objednávek. Také chtějí otevřít 
u výrobny podnikovou prodejnu. V man-
dlovém mléce vidí velký potenciál. „Je 
velmi chutné, zdravé a je to výborná alter-
nativa k například kravskému mléku,“ 
dodává A. Koppová.

Chutná a je zdraví prospěšné
„Pokud se někdo rozhodne pro úpravu 
životosprávy, pak je zařazení mandlové-
ho mléka určitě dobrou volbou. Obsa-
huje prospěšné a snadno vstřebatelné 
minerální látky, nezanechává zůstatky 

v trávicí soustavě 
a může pomoci 
také při hubnu-
tí,“ doplňuje R. 

Husovský.  Mandlové mléko se dá pít 
samotné, ale může se třeba přidávat 
do kávy nebo je výborné při vaření. 
„Nemusíme ho vypít litry týdně, ale 
jako další zdravé zpestření naší stravy je 
ideální,“ dodává R. Husovský.

„Některá mandlová mléka 
   obsahují jen 2 % mandlí“

Domácí MANDLOVé MLéKO
Doba přípravy: 30 minut, 2 porce

Ingredience: 150 g mandlí, 350 ml filtro-
vané vody

Postup: Mandle vložíme do větší misky 
a zalijeme vroucí vodou. Přikryjeme poklič-
kou a necháme „louhovat“ přibližně dvacet 
minut. Slijeme, jádra zbavíme slupek 
a počkáme až oschnou. Takto ošetřené 
mandle můžeme buď nastrouhat, nebo je 
najemno namlít.

Druhá varianta je rychlejší a pohodlnější, 
pokud máte k dispozici manuální strojek 
na mletí oříšků. Do nádoby s přefiltrova-
nou vodou přisypeme rozdrcené mandle, 
zakryjeme pokličkou a necháme několik 
hodin odstát ve stínu a v pokojové teplotě. 
Nápoj čas od času zamícháme. Výslednou 
směs přelijeme do mixéru a mixujeme 
na nejvyšší otáčky do chvíle, než se 
na mléce udělá hustá pěna. Nápoj pře-
cedíme přes jemné sítko a nejlépe ihned 
podáváme.

Mandlovou drť, která po přípravě zbude, 
nemusíme vyhazovat, najde uplatnění 
třeba v koláčích nebo ovesné kaši.

  je bohaté na nenasycené mastné 
kyseliny
  podporuje tvorbu mateřského mléka
  má mírně projímavé účinky
  neobsahuje laktózu ani cholesterol
  obsahuje velké množství kyseliny 
linolové a fosforu, které zvyšují 
duševní výkonnost

DALŠí benefity 
manDlového 
MLéKA
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objevili jsme

zakládáte si na tom, aby vaše 
mandlové mléko obsahovalo 
pouze přírodní suroviny. z čeho se 
tedy skládá?
Nepoužíváme emulgátory, stabilizátory 
a konzervanty, je to celé na přírodní bázi. 
Do mléka přidáváme ještě datle, kterými 
se dosladí a získá také trochu tmavší 
barvu. Dáváme si opravdu záležet na tom, 

aby v našem mléce nebylo nic, co tam 
nepatří a bez čeho se obejde.

Jak nakládáte s odpadem, který 
vám zbude?
Když jsme si dělali mandlové mléko doma, 
tak jsme z rozmixovaných mandlí dělali 
třeba omáčky. Někdo přidává zbytky třeba 
do těsta. Snažili jsme se vše zužitko-

vat. Dnes máme tu výrobu 
zajištěnou tak, že se mandle 
rozemelou velmi důkladně 
a téměř nic z nich nezůstane. 
Proto může být naše mléko 
dvanáctiprocentní, protože 
využijeme téměř vše.

osvěta kolem mandlové-
ho mléka trochu chybí. 
Proč by si ho podle vás 
měli lidé zařadit do svého 
jídelníčku?
Máme pocit, že trendy k nám 
přicházejí většinou ze zahra-
ničí a ta osvěta tady trochu 
chybí. Lidé pak o těchto 
nových produktech moc 
nevědí, nebo si musejí infor-
mace sami hledat. Mák třeba 
v Čechách dobře známe, 

proto si myslím, že i naše makové mléko 
bude mít jednodušší cestu ke spotřebiteli. 
U toho mandlového mléka to je trochu 
jinak, moc se o pozitivních účincích 
mandlí a mandlových nápojů neví. Ale 
chce to jen čas. Mandlové mléko obsahuje 
hodně minerálních látek, vlákniny a vita-
minů. Navíc je moc dobré. 

Mladý pár Amálie Koppová a David Balcar ještě 
před rokem netušili, že si budou letos na jaře 
otevírat vlastní výrobnu v Černošicích. 
Jejich firmička Nemléko se pomalu 
rozšiřuje, ve svém týmu už mají další 
pomocníky a nedávno rozšířili sortiment 
o mléko makové. Své produkty distribuují 
přes obchody se zdravou výživou 
a časem uvažují také o spuštění 
e-shopu a podnikové prodejny.

Odpad z mandlí 
  téměř nemáme
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příloha
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Brambůrky musejí být voňavé a mají správně 
křupat. V našem testu byl o vítěze souboj.

Nejlepší džem pochází z Francie  
      a ten nejhůře hodnocený 
  obsahuje více jablek než jahod.

Novinky na trhu
Dětské bonbóny od hariba obalené v cukru chutnají výrazně kysele.  

Jsou ale na tuto chuť děti připravené?

Radíme:
Jezte cibuli, léčí a dobře chutná. Ročně jí sníme až sto tisíc tun. 
Čím ještě si nás tak získala?

„Ultrasladká mlsárna (80 g cukrovinky obsahuje 62 g sacharidů), 
            která propaguje další potravinu, které by se měly děti vyhnout, 
                                              to od výrobce vyžaduje nemalou dávku otrlosti.“
Václav Bendl, vedoucí redaktor www.svet-potravin.cz

„Sice moc nechápu, proč sójové boby tvoří 9 % zeleninového obsahu, 
                    ale na druhou stranu je zákazník 
                                   o této skutečnosti zřetelně informován.“

Kateřina Kmecová, redaktorka a korektorka
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Pokud si vyrábíte domácí marmelá-
dy, pak nejspíš pro tuto potravinu 
do obchodu nezamíříte. Na sklenič-

ku si nalepíte vlastní etiketu, označíte ji 
rokem a pouze zmíníte, z jakého ovoce je 
vyrobena. V obchodech je to trochu jiné. 
Když jsme se vydali na nákup jahodových 
marmelád, abychom je mohli v redakci 
senzoricky otestovat, široká a pestrá 
nabídka s tímto sortimentem nás velmi 
překvapila. Všimli jsme si také, že na ně-
kterých obalech bylo uvedeno „jahodová 
pomazánka“, nejčastěji však „jahodo-
vý džem“.

Marmeláda z obchodů zmizela
Jahodová marmeláda už v obchodech 
několik let pod tímto označením k dostá-
ní není. Tento název nemohou výrob-

příloha

Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková, shutterstock

Test jahodových džemů: 

Vítěze si s chutí 
namažete na chleba
Jahodový džem má nejen v našich kuchyních dlouhou 
tradici. když se dnes vydáte do většího obchodu, 
nebudete ani vědět, který výrobek s jahodovým 
obsahem si máte vybrat. Pokud nejdete na jistotu. 
Nabídka je velmi široká, výrobci jsou z celé evropy 
a co etiketa, to úplný originál. Někdy povedený, jindy 
méně. Zajímavé ale je, že ne vždy vyšší cena značí lepší 
kvalitu. Vytipované marmelády je dobré si vyzkoušet 
a určitě se při nákupu nezapomeňte podívat 
na složení. Někde jsou třeba přimíchána jablka, jinde je 
zase nadměrné množství cukru.
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ci jahodových džemů kvůli nařízení 
Evropské potravinářské komise používat. 
Podle platné evropské legislativy se takto 
může nazývat pouze výrobek z citruso-
vých plodů. V jednom kilogramu džemu 
musí být minimálně 350 gramů 
ovoce. S označením „pomazánka“ 
ale legislativa nepočítá, takový 
výrobek proto může obsahovat 
téměř cokoliv. A na to jsme byli 
hodně zvědaví. K dostání tak 
jsou dnes pouze džemy, zmíněné 
pomazánky a rosoly. Rosol je pouze 
ze šťávy, nejsou v něm kousky 
ovoce, ale i tak je stanoven povinný 
podíl ovocné složky na 350 gramů 
v jednom 
kilogramu. 
V našem testu 
uvízlo jedenáct 
vzorků. Deset 

jsme jich pořídli v Tesku, abychom získali 
i cenové srovnání, jeden pak v Albertu.

Některé obaly odradí
Seznam výrobců byl bohatý a vzhled 
obalů velmi rozdílný. U některých džemů 
jsme měli pocit, že si je musíme hned dát, 
jinde bychom skleničku s obsahem raději 
ani neotevírali. To byl příklad výrobku 
Basic Jam Straw-
berry z Alberta. 
Na etiketě byl 
zobrazený toust, 
na kterém leží jakási červená hromada. 
Na první pohled to působilo nevábně 
a podle chuti bychom obsah použili 
nejvýše do koláčů či koblih, ale už ne 
na namazání chleba či toustu. 
Naopak nás velmi zaujaly obaly, které 
měly navodit pocit domácí marmelády. 
Ručně psaný název produktu nebo víčko 
v papírovém krytu působí profesionálně 
a předpokládá se lepší kvalita. To byl 
třeba příklad výrobku darbo Naturrein 
Jahody, původem z Rakouska. Redakční 
porota se shodla rovněž na tom, že jaho-
dový džem je zrovna produkt, kde by se 
na etiketě vyjímala hezká červená jahoda 
a jinak by postačilo úplně jednoduché 
písmo, třeba na jednobarevném podkladě. 
Stejně tak tomu je třeba u džemu Straw-
berry Conserve z Belgie. I když nevynikal 
v chuti, vzhledově zaujal.

Jahody na uvítanou
Při testování jsme se i pobavili. U dvou 
džemů a jedné pomazánky se nedaly 
přehlédnout naaranžované velké jahody 
ihned na povrchu. Když jsme ale pod tyto 
kusy pronikli, níže už byla pouze jahodo-
vá hmota. Výrobek s názvem Extra jahoda 
z Německa podivně voněl a podle sdělení 
na obalu neměl být tak sladký, jak potom 
obsah porotce zaskočil. U produktu Jaho-
dová pomazánka, který byl na český trh 
dovezený z Polska, nás zase přivítaly tři 
kusy jahod, ale více jich už v celém balení 

nebylo. Plusové body 
jsme však objevili 

v příjemné chuti, 
která připomínala 
doma vyrobenou 
zmrzlinu.
U všech džemů či 
pomazánek jsme 
se při hodnocení 
zaměřovali také 
na to, k čemu lze 
výrobek použít. 
Zda je s ohledem 
na svou konzisten-
ci použitelný jako 
nátěr na chléb, nebo 

je lepší ho využít do jogurtů či jako náplň 
do buchet, koláčů nebo koblih. U výrobku 
Value jahodová pomazánka bylo ihned 
po ochutnání jasné, že bychom si obsah 
k snídani nedali. Spíše by se mohl použít 
právě jako náplň do koblih nebo vdoleč-
ků. Výrobek k nám přijel z Polska a ve slo-
žení bylo uvedeno, že obsahuje 36 g ovoce 
na 100 g obsahu. U většiny ostatních 

džemů to bylo 
v průměru 50 g 
ovoce na 100 g 
obsahu. Je otázka, 

jak se poměr ovocné složky projevuje 
na chuti. Popravdě, pro laika není v chuti 
velký rozdíl u výrobků, kde se obsah 
jahod liší do 5 g na 100 g výrobku, protože 
celý je tak sladký, že se čistá chuť jahod 
ztrácí.

Zbytečně hodně cukru
Mnoho testovaných výrobků by tak bylo 
mnohem chutnějších, kdyby více vynikla 
chuť jahod. Například u džemu Strawber-
ry Conserve z Belgie nebyly jahody cítit 
téměř vůbec. Je pak lepší vyrobit si džem 
doma, protože si můžete regulovat poměr 
ovoce a cukru sami a víte, co opravdu jíte.
U vítězného produktu naše redakční 
porota konstatovala, že deklarovaný 
obsah 59 g cukru na 100 g výrobku je 
nad průměrem, jahody byly v chuti cítit 
intenzivně a příjemná byla i jejich přiro-
zená vůně.

příloha

„Důležitý je i vzhled obalu, 
                            může odradit“

  Džem 
Podíl ovoce v jednom kilogramu 
džemu musí být minimálně 350 
gramů, u určitých surovin jako rybíz 
nebo zázvor může být nižší.
  Džem extra 
U džemů extra je stanoven vyšší 
podíl suroviny, podle které se 
výrobek nazývá. Obsah ovoce musí 
být minimálně 450 g / kg.
  Marmeláda 
Marmeláda a džem byly až 
donedávna v Česku synonymem. 
Podle evropské legislativy se však 
takto může nazývat pouze výrobek 
z citrusových plodů. 
  Rosol 
Rosol je jen ze šťávy, nejsou v něm 
kousky ovoce. Ale i tak je stanoven 
povinný podíl ovocné složky na 350 
gramů v jednom kilogramu.
  Ovocná pomazánka 
Tento ani podobné pojmy legislativa 
nezná. Takový výrobek může tedy 
obsahovat téměř cokoliv. Výrobci 
i prodejci podobných pojmů 
často zneužívají ke zmatení méně 
pozorných zákazníků.

co říká 
LEGISLATIVA?
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Bonne Maman Jahodový
Výrobce Francie
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 79,90 Kč/370 g
Cena za 100 g 21,5 Kč
Složení  jahody, cukr, hnědý třtinový 

cukr, koncetrovaná citrónová 
šťáva, želírující látka (ovocný 
pektin)

Ovocná složka 50 g ovoce 
na 100 g výrobku

Tesco Jahodová pomazánka
Výrobce Polsko
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 43,90 Kč/290 g
Cena za 100 g 15,1 Kč
Složení  jahody, cukr, voda, 

regulátor kyselosti (kyselina 
citronová), želírující látka 
pektiny, zahušťovadla

Ovocná složka 50 g ovoce 
na 100 g výrobku

Santa Rosa Fragole
Výrobce Itálie
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 69,90 Kč/350 g
Cena za 100 g 19,9 Kč
Složení  jahody, cukr, glukózo-

fruktózový sirup, želírující 
látka (pektin), regulátor 
kyselosti (kyselina citrónová)

Ovocná složka 52 g ovoce 
na 100 g výrobku

Rhapsodie de Fruit Jahoda
Výrobce Francie
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 87,90 Kč/284 g
Cena za 100 g 30,9 Kč
Složení  51 % jahod, nepřislazená 

koncentrovaná ovocná 
šťáva, želírující látka (pektin, 
citronová šťáva)

Ovocná složka 50 g ovoce 
na 100 g výrobku

Hamé EXTRA JAM
Výrobce Hamé
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 59,90 Kč/340 g
Cena za 100 g 17,6 Kč
Složení  50 % jahod, cukr, voda, 

želírující látka pektin, 
regulátor kyselosti: kyselina 
citronová. 

Ovocná složka 50 g ovoce 
na 100 g výrobku

Senzorické hodnocení
Obal evokuje podomácku vyrobený džem. 
Voní příjemně po lesních jahodách, není 
na první dojem sladký, i když deklaruje 
na 100 g 59 g cukru. Má skvělou konzistenci, 
chuť je čistá bez rušivých příchutí.

Senzorické hodnocení
Na povrchu leží čtyři jahody. Chutná jako 
domácí jahodová zmrzlina. Má příjemnou 
barvu, ale je hodně sladký. Obsahuje méně 
želírovací látky, proto je sušší, což někomu 
může vyhovovat.

Senzorické hodnocení
Voní příjemně jahodově, připomíná kvalitní 
zmrzlinu. Chutná velmi dobře. Z chuti 
tušíme vyšší podíl kyseliny citronové. Není 
tolik sladký. Etiketa působí levně a shrnutá 
přelepka s překladem nevypadá úplně dobře. 

Senzorické hodnocení
Má ochrannou fólii na víčku, příjemný design 
a skladnou lahvičku. Písmo ve složení je 
však velmi špatně čitelné. Neobsahuje 
konzervační látky a jako jediný cukr. Přesto 
dost sladký, jahody však jsou výrazně cítit.

Senzorické hodnocení
Výrobek nabízí stoprocentně vyváženou 
chuť. Obsahuje kousky jahod, včetně tvrdých 
částí, konzistence je hodně pevná. Dělá 
dojem kvalitního džemu, ale velké kusy ovoce 
mohou někomu vadit.

5.3. 4.

1. 2.

příloha

Otestovat jedenáct vzorků jahodových 
výrobků nám však dalo zabrat, především 
proto, že rozdíly v chuti byly u některých 
vzorků minimální a museli jsme se k nim 
vracet. A byli jsme navíc silně přeslazení. 
Porota se tedy shodla, že základní výstup 
zní – určitě stojí za to si vyzkoušet, zda by 
hospodyňky zvládly zavařit ovoce samy. 
Sezóna je v plném proudu, pár skleniček 
od každého ovoce se bude během zimy 
hodit a alespoň budete mít srovnání 
s těmi kupovanými. 

Proč zmizelo označení „marmeláda“ 
z našich výrobků? Evropská potra-
vinářská komise zamítla v roce 2012 
požadavek společnosti Hamé, která 
prostřednictvím ministerstva země-
dělství usilovala o výjimku z evropské 
legislativy. Jako marmeládu chtěla 
označit své jahodové a meruňkové 
džemy. Podle marketingové ředitelky 
Hamé Marcely Mitáčkové firma doufala 
v uznání svých výrobků jako takzva-
ných zaručených tradičních specialit. 
Marmeláda je dnes k dostání v Dánsku, 
Řecku nebo v Rakousku. Tyto státy 
si pro směrnici platnou od roku 1979 
vyjednaly výjimku.

VýJIMKA nám 
neProšla
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d'arbo Naturrein Jahody
Výrobce A. Darbo AG, Rakousko
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 59,90 Kč/450 g
Cena za 100 g 13,3 Kč
Složení  50 % jahod, cukr, 

koncentrovaná citrónová 
šťáva, želírující látka pektin 

Ovocná složka 50 g ovoce 
na 100 g výrobku

Value jahodová pomazánka
Výrobce Polsko
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 19,90 Kč/270 g
Cena za 100 g 7,3 Kč
Složení  jahody, cukr, pitná voda, 

želírující látka (pektin), 
regulátory kyselosti, 
zahušťovadla

Ovocná složka 35 g ovoce 
na 100 g výrobku

Tesco Strawberry Conserve
Výrobce Belgie
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 41,90 Kč/340 g
Cena za 100 g 12,3 Kč
Složení  jahody, cukr, třtinový cukr, 

regulátor kyselosti (kyselina 
citronová), želírující látka 
(pektiny)

Ovocná složka 55 g ovoce 
na 100 g výrobku

Schwartau Extra Jahoda
Výrobce Německo
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 44,90 Kč/340 g
Cena za 100 g 13,2 Kč
Složení  jahody, cukr, glukózový 

sirup, želírující látka (pektin), 
regulátor kyselosti (kyselina 
citronová)

Ovocná složka 50 g ovoce 
na 100 g výrobku

ah Basic Jam Strawberry
Výrobce neuveden
Zakoupeno Albert
Cena za balení 29,90 Kč/450 g
Cena za 100 g 6,64 Kč
Složení  glukózo-fruktózový sirup, 

jahody, kyselina (kyselina 
citronová), želírující látka 
(pektiny)

Ovocná složka 45 g ovoce 
na 100 g výrobku

Džem jablečno-jahodový
Výrobce Hamé
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 32,90 Kč/260 g
Cena za 100 g 12,6 Kč
Složení  cukr, 20 % jablka, 

15 % jahody, voda, regulátor 
kyselosti (kyselina 
citronová), želírující látka

Ovocná složka neuvedeno 
na 100 g výrobku

Senzorické hodnocení
Papírový přebal přes víčko působí dobře, 
produkt vypadá díky designu etikety 
lákavě. Džem však má tuhou konzistenci 
světlejší barvy, je hodně sladký, což 
přehlušuje chuť jahod. 

Senzorické hodnocení
První dojem slibuje, že sklenička je plná 
jahod díky kusům na povrchu, ale je to omyl. 
Od pomazánky se však víc čekat nedá. 
Zklamáním není tradiční chuť, kterou známe 
z pekařských výrobků, ale ani nenadchne.   

Senzorické hodnocení
Obsah je velmi tuhý. Zkoušeli jsme jej vyklopit 
ze skleničky, ale ani se nehnul a jen se 
rosolovitě chvěl. Design obalu vypadá hezky, 
může nalákat, chuť je však podivná, hodně 
sladká, takže jahody se vytrácejí. 

Senzorické hodnocení
Na povrchu leží celé jahody, pak už však 
nikde nejsou. Džem voní podivně uměle, 
na etiketě se uvádí, že je méně sladký, ale 
nám se zdál až příliš. V puse je cítit pachuť 
vzdálená od jahového džemu. 

Senzorické hodnocení
Překvapí nápis, že se jedná o bezlepkový 
výrobek. Nechutná zrovna atraktivně. 
Doporučujeme spíše do koláčů. 
Po jahodách voní slabě. Etiketa je 
velmi nevábná.

Senzorické hodnocení
Jahody nejsou hlavní složkou, přestože se 
džem jmenuje Jahůdka. Po jahodách ani 
nevoní. Chutná jako želé. Výrobce v názvu 
přiznává obsah jablek, která uvádí na prvním 
místě. Moc se od něj jahodově čekat nedá.  

11.

6.

9. 10.

7. 8.

příloha



www.svetpotravin.cz26

Pr článek

S řadou dodavatelů se známe už více než 
rok, a proto jsme se rozhodli vám zajíma-
vé příběhy některých z nich představit 
blíže…

Pravidla moštárny louny
S výrobou moštů začali manželé Mišíkovi 
v roce 2012. V Moštárně Louny nabízejí 
nápoje, ve kterých se kombinují vynikající 
plody z Českého středohoří a okolí. Mezi 
širokou škálou chutí a kombinací si vybere 

opravdu každý. Velký zájem potvrzuje 
také fakt, že Moštárna Louny rozšiřuje své 
současné prostory provozovny. A jaká jsou 
tedy pravidla Moštárny Louny? Určitě to 
bude čerstvost, kvalita a chuť. Okolo nich 
se zde totiž točí všechno.

„Hlavní je chuť lokálního ovoce a zeleniny, 
a to je podle mě základ všeho. Do moštů 
používáme produkty z místních sadů 
nebo od vybraných českých producentů 

a nechodíme do velkých přebíráren, kde 
ovoce nemá žádnou chuť. Našli jsme 
zde mnoho pěstitelů, kteří udržují tradici 
českého sadařství a zahrádkářství a s nimi 
spolupracujeme. Všechny odrůdy vždy 
pečlivě vybíráme a potom s rozmyslem 
kombinujeme,“ dodává majitel Moštárny 
Louny Ivan Myšík.

Základem všech moštů je jablko, které 
vlastně slouží i jako jediná konzervační 
látka, která se v Moštárně Louny používá. 
Plody jsou lisovány za studenta, nijak se 
nepřislazují ani neředí, jen šetrně pasterizu-
jí. V prodejnách BILLA si zákazníci mohou 
koupit různé druhy moštů, mezi nimi jsou 
například kombinace: jablko černý rybíz, 
jablko meruňka, jablko višeň, jablko hruška, 
jablko klasické anebo jablko rakytník.

Poklad ze středních Čech 
– Pivovar Podkováň
Další zástupce regionálního regálu se 
nachází nedaleko Strenického potoka 
ve středních Čechách. Jde o pivovar, který 
už v 15. století založil pan Bohuš z pan-
ství Kováně spolu s neznámými mnichy. 
V následujících staletích pivovar prochá-
zel proměnami a v rukou ho drželi různí 
majitelé. Od roku 1997 se jeho chodu ujali 
Antonín Červeným se svým tatínkem a ti 
se o středočeský chmelový mok starají 
doteď. Tito milovníci piva v Podkováni 
propojili tradici s moderními postupy 
a výsledek stojí za to.

V BILLE si dlouhodobě zakládáme na bohaté nabídce 
kvalitních, a hlavně čerstvých produktů. S tím 
přirozeně souvisí i podpora lokálních výrobců, díky 
kterým jsou nám a hlavně našim zákazníkům 
takové potraviny dostupné. V roce 2015 jsme 
zahájili podporu regionálních producentů, 
kterým nabízíme možnost prezentovat 
své výrobky v regionálních regálech přímo 
v našich prodejnách. Projekt běží ve všech 
krajích po České republice a v současnosti 
spolupracujeme s přibližně 150 dodavateli, 
od kterých odebíráme přes 1000 položek. Za dobu 
fungování regionálního regálu jsme prodali více než 
25 milionů místních specialit.

BILLA regionálně
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V sortimentu podkováňského pivovaru 
jsou piva vyráběna podle tradiční re-
ceptury. Pochutnat si můžete na sudové 
desítce, jedenáctce i dvanáctce. „Jde 
o úplně klasické české pivo, které je vyro-
bené podle tradice. Dbáme na poctivost, 
neexperimentujme a přísně dodržujeme 
receptury sládků. Ctíme tradiční postupy, 
ale na moderních technologiích. My se 
u nás chlubíme tím, že to pivo děláme 
poctivě,” říká Antonín Červený z Pivovaru 
Podkováň.

V BILLE zákazníci najdou jedenáctku, 
světlý ležák a potom tmavou desítku. Pivo 
je dílem opravdových milovníků, kteří se 
v oboru pohybují celý život.

Jerky z Česka
Velké oblíbenosti se těší také další regio-
nální pochoutka – Jihočeské Jerky. Patří 
mezi oblíbence z BILLA regionálního 
regálu, a to hlavně díky tomu, že jsou ze 
100% čisté svaloviny, jediným konzervan-
tem je mořská sůl a neobsahují žádná éčka 
a glutamáty nebo lepek. V BILLE si zákaz-
níci mohou koupit Jihočeské Jerky z ho-
vězího masa, z vepřového masa z rybího 
masa a nyní taky ze zvěřiny.

Jerky vznikají kompletně na jihu Čech, 
v rodinné firmě. Maso pochází od místních 
dodavatelů. „Nevím, jestli jsme byli jedni 
z prvních tady, ale pravdou je, že jsme ty 
jerky začali dělat jinak. Obdobná záležitost 

se dělala v Kanadě, ale do těch výrobků 
šla spousta chemie. Já jsem ale odpůrcem 
jakékoliv chemie, a tak i ty naše produkty 
děláme s co nejmenším množstvím přida-
ných látek. V podstatě v těch našich vý-
robcích nenajdete žádný lepek, sóju nebo 
mouku, je to prostě čistě z masa,“ uvedl 
majitel společnosti Miloslav Koutník. 

ležácký sklep 
Pivovaru 
Podkováň, kde 
je 22 ležáckých 
tanků a každý 
má objem 
145 hektolitrů. 
Zde pivo leží, 
dozrává a sytí se 
cO2. Podkováňská 
desítka tu 
leží 30 dnů 
a dvanáctka 
potom až 50 dnů.
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Test chipsů:

Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková, shutterstock

Brambůrky neobsahují vitaminy ani 
jiné prospěšné látky, které by měly 
pro naše tělo nějaký přínos. To se 

ví a nikdo se tím netají. Jenže když se 
náhodou stane, že před vás na návštěvě 
postaví někdo mističku, která má výše 
uvedený obsah, za chvíli je prázdná. Slaná 
chuť smažených brambor je příjemná 
a v kombinaci s dobrým pitím se jen 
těžko odolává.
První brambůrky prý spatřily světlo 
světa v malém městečku Saratoga 
Springs ve státě New Yorku v roce 
1853, jejich vynálezcem byl indiánský 
kuchař George Crum. Za vším stál údajně 
nespokojený zákazník. Kuchař byl roze-
zlen, protože si host objednal francouzské 

příloha

Patří to k dnešní kultuře, do slova 
a do písmene. K dobrému filmu, zábavnímu 
pořadu, dokumentu nebo sportovnímu utkání 
se nasype miska brambůrků a křoupe celá 
rodina. Za uplynulý rok snědl každý Čech 
kilogram těchto dozlatova osmažených lupínků 
a spotřeba narůstá. V čem tkví úspěch této 
pochutiny? A co jsme zjistili při redakčním 
testování šesti balíčků od různých výrobců? 
V každém případě, finále bylo napínavé.

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

O zlatou se prali dva šampióni, 
         křupaví a voňaví
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brambory a následně je vrátil s tím, že 
jsou plátky brambor moc silné. Crum 
nakrájel plátky brambor tak tenké, že 
nešly uvařit v kotlíku, proto je usmažil. 
I když čekal kritiku, zákazník byl nadšen. 
Pochutina byla zařazena na jídelníček 
a jméno dostala podle místa vzniku Sara-
toga Chips.

Litry vody a kila zeleniny
Troufnu si tvrdit, že každý z nás měl 
někdy brambůrky nebo chipsy v ústech. 
I ten stopadesátigramový pytlík se dá 
za celý večer zlikvidovat. Když máte ale 
během krátké chvíle otestovat šest vý-
robků, které jsou mastné a hodně slané, 
nikdo předem neví, co se stane. Nako-

nec to dopadlo tak, že testovací tým 
postupně snědl všechny vzorky, ale 
většina z nás pak pila několik hodin 
litry vody a oběd ani večeře nepři-
cházely v úvahu. Výsledky nás ale 
celkem překvapily. Mezi testova-
né produkty jsme zařadili nejen 
solené brambůrky, ale vybrali 
jsme také méně solené a nesole-
né. Šlo nám o to, jestli výrobce 
opravdu dodrží to, co uvádí 
na obalu. V tomto ohledu jsme 
byli příjemně překvapeni.

Vůně oleje spíše odradí
Příjemnou lehkou slanou chuť 
měly Bohemia jemně solené, 

které se nejen příjemně rozplývaly 
na jazyku, ale té soli opravdu bylo 
spíše méně, což bylo příjemné. Po-
dobný pocit jsme měli u Strážnických 

brambůrek nesolených, které byly 
opravdu velmi neutrální chuťově,  
o to více si člověk může vychut-
nat přítomné brambory. Shodli 
jsme se na tom, že zákazníci, kteří 

chtějí chipsy podobného typu, by 
byli spokojeni.
U jednotlivých balení jsme si všímali 
také obalů, které na sebe mnohdy 
upozornily třeba jen tím, že byly ze-
vnitř velmi silně umaštěné. To může 
leckoho odradit, protože ne každému 
dělá mastnota dobře na žaludek. 

příloha
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Velmi viditelné stopy po oleji byly znatel-
né u Moravských brambůrek k dobrému 
pití a také u Originálních hospodských 
brambůrek solených. Je pravda, že ty 
druhé jmenované nemají moc ambici stát 
se královnou krásy a nezastírají, že obal 
skončí stejně v koši. Tak o co by mělo jít? 
Na druhou stranu ale vím z různých akcí, 
že právě tyto bram-
bůrky jsou velmi 
populární právě pro 
svůj lidový vzhled 
a jasnou olejovou chuť.

Křupání a chuť brambor
U brambůrků je velmi důležité, zda 
křupou a jak moc. Jestli se vám někdy 
stalo, že jste nechali brambůrky v létě 
otevřené přes noc venku, ráno nebyly 
moc poživatelné. Navlhlé už nemají 
kouzlo. V křupání obstály u testovacího 
týmu QWIX Chipsy solené, které nebyly 

celkově nějak výrazné, ale právě křupa-
vost jim byla přičtena k dobru. S křupá-
ním to nebylo právě slavné u Maxx 
deep ridged salted, které na nás celkově 
působily jako trochu z jiné planety. 
I kdyby trochu křupaly, nepříjemná byla 
stopa oleje na konci, před polknutím. 
A opět ne úplně povedený obal. Moc 

příjemné křupání 
jsme zaznamenali 
u Originálních 
hospodských 

brambůrek solených, které se v ústech 
téměř ihned rozpadají a vydávají přitom 
zajímavý a ten správný zvuk.
U některých produktů velmi výrazně chy-
běla chuť brambor, což je kuriózní. Třeba 
u QWIX Chipsů solených převažovala 
natolik slaná chuť, že jsme stopu brambor 
téměř neobjevili. Mnohdy je na vině tuk, 
který je nejen výrazně cítit, ale zůstává 
po něm pachuť v puse.

Boj o první místo
Vybrat vítěze nebylo úplně snadné, 
nakonec se do finále propracovali dva 
šampióni. Kromě toho, že jsme u obou 
hodnotili pozitivně obaly, které určitě 
umějí nalákat, brambůrky byly chutné, 
křupavé a byly zde decentně použity olej 
i sůl. Nakonec jsme po posledním kole 
ochutnávky vybrali jako vítěze Strážnické 
brambůrky Nesolené, protože výrobce 
tu dokázal skloubit vůni, chuť i míru 
křupání. Hned za nimi, v těsném závěsu, 
jsou pak Bohemia jemně solené. Na obalu 
deklarují méně soli, to je dodrženo, a cel-
kový dojem byl také dobrý. Na posledním 
místě skončily Originální hospodské 
brambůrky solené, ale své věrné fanoušky 
si určitě najdou.
Už nyní plánujeme v redakci testová-
ní brambůrek ochucených. Tak jsem 
zvědavá. Menší pauza ale škodit určitě 
nebude. 

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

Pro výrobu kvalitních chipsů se musejí 
používat speciálně vyšlechtěné odrůdy 
brambor s vysokým obsahem škrobu 
a nízkým obsahem cukru. Musejí mít 
také vhodné vlastnosti ke skladování. 
Nejpoužívanější jsou odrůdy Saturna, 
Lady Claire a z raných odrůd potom 
především Lady Rosetta.
Na výrobu kilogramu chipsů je třeba 
bezmála čtyř kilogramů brambor. 
Výrobek obsahuje zhruba 24 % sušiny, 
zbytek tvoří voda, která se při fritování 
odpaří a částečně je nahrazena tukem.

Čtyři kila 
brambor 
NA KILO CHIPSů

„Výrobce uvádí: nejsme 
    chipsy, jsme brambůrky.“
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Strážnické brambůrky Nesolené
Výrobce Petr Hobža
Zakoupeno www.kolonial.cz
Cena za balení 11,90 Kč/60 g
Cena za 100 g 19,80 Kč
Složení  64 % brambor, 36 % 

řepkového oleje 
 

Obsah soli 0,12 g / 100g výrobku

Bohemia jemně solené
Výrobce Intersnack, a.s.
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 39,90 Kč/150 g
Cena za 100 g 26,60 Kč
Složení  brambory, 35 % 

slunečnicového oleje, jedlá 
sůl (max. 2,2 %) 

Obsah soli 1,5 g / 100g výrobku

Moravské Brambůrky k dobrému pití
Výrobce Petr Hobža
Zakoupeno Albert
Cena za balení 32,90 Kč/175 g
Cena za 100 g 18,80 Kč
Složení  62 % brambor, 36 % řepkový 

olej, 2 % soli 

Obsah soli 2 g / 100g výrobku

Lays Maxx deep ridged salted
Výrobce Frito Lay Poland
Zakoupeno Tesco
Cena za balení 37,90 Kč/140 g
Cena za 100 g 27 Kč
Složení  brambory, rostlinné oleje 

(palm. a slun. olej v různém 
poměru), 1,4 % jedlé soli

Obsah soli 1,4 g / 100g výrobku

QWIX Chipsy solené
Výrobce QWIX Foods
Zakoupeno www.kolonial.cz
Cena za balení 9,90 Kč/50 g
Cena za 100 g 19,80 Kč
Složení  63 % brambor, rostlinný 

olej (24,5 % řepkový + 
slunečnicový), 1,7 % jedlé soli 
z Mrtvého moře

Obsah soli 1,7 g / 100g výrobku

Originální hospodské brambůrky solené
Výrobce Teplická bramborárna 
 Jan Zykmund
Zakoupeno www.la-vin.cz
Cena za balení 13 Kč/100 g
Cena za 100 g 13 Kč
Složení  brambory, rostlinný olej 

řepkový, sůl jedlá

Obsah soli 0,469 g / 100g výrobku

Senzorické hodnocení
Zajímavý design obalu, který upoutá. Obal 
není zevnitř umaštěný od oleje, vůně je 
příjemná a láká. Brambůrky jsou jemné, 
chuť je neutrální, pěkně křupají. Nejsou 
mastné. Výrobce uvádí, že jsou nesolené, 
a to je dodrženo. 

Senzorické hodnocení
Na obalu je popsaný postup, jakým 
brambůrky vznikají, to je sympatické 
a vzbuzuje důvěru. Odpovídá také tvrzení, že 
jsou chipsy méně solené. Po otevření chybí 
trochu typická vůně, chuť je však příjemná.  
Pěkně křupají. Nejsou přehnaně mastné.  

Senzorické hodnocení
Brambůrky chutnají po spálenině. Sůl vyzní 
až na konci. Nedá se téměř přečíst složení, 
modré mini písmo na průsvitném obalu 
není dobrá volba. Navíc odpuzuje výrazná 
mastnota uvnitř sáčku, takže nabírat 
brambůrky rukou lze jen na vlastní nebezpečí.

Senzorické hodnocení
Design obalu působí trochu lacině, navíc 
může odradit anglický název produktu. 
Po otevření jsou chipsy cítit po smažení. Chuť 
je nevýrazná, hledali jsme stopy brambor, 
spíše jsme ale našli pachuť oleje. Na konci 
zůstává v ústech stopa soli.  

Senzorické hodnocení
Černý obal je zajímavý, ale nedá se přečíst 
název produktu, ztrácí se také informace, že 
jde o chipsy. Převažuje slaná chuť, brambory 
nejsou nijak výrazné. Vůně je po otevření 
neutrální, spíše je cítit olej. Chipsy však 
nejsou mastné, navíc příjemně křupají. 

Senzorické hodnocení
Obal je mastný, po otevření brambůrky 
zvláštně voní, ale spíše olejem a solí. 
Pěkně křupají, chuť však je zvláštní, tupá, 
člověk má pocit, že mu přes zuby protéká 
olej. Po zásluze poslední na žebříčku 
testovaných vzorků. 

6.4. 5.

1. 2. 3.
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Sušenky 
z červené čočky?

Sušenky z červené čočky vyrábí společnost 
PRO-BIO, která postupně přichází 

na trh s výrobky neobsahující lepek 
a palmový tuk. Tyto oranžové sušenky 
jsou podle výrobce zdravější, protože 
hlavní přísadou je bezlepková mouka 

z červené čočky. Když jsem sušenky 
poprvé ochutnala, mé sympatie si 

nezískaly. Jejich chuť je velmi zvláštní, 
někde v dálce je cítit čočka, která je ale nasládlá, což je pro mne 

nezvyklá a spíše podivná kombinace. Rozumím ale tomu, že pro celiaky může 
být tento produkt příjemným zpestřením jídelníčku. Já už bych si je znovu 
nedala, to už mi více chutnaly čirokové sušenky od stejného výrobce.

Hodnocení: 52 %
Hodnotila: Klára Chábová

Zelenina na vaření 
se sojovým základem
Sojanka pod masíčko, tedy zelenina na vaření od Znojmie 
má hospodyňkám urychlit vaření. Neobsahuje lepek, což 
samozřejmě část populace ocení. Už méně však výrazně 
sladkou chuť směsi, což potvrzuje i informace na etiketě 
– balení 340 g obsahuje 13,5 g sacharidů, z toho 9,7 g 
cukrů. Je to škoda, protože jinak není tomuto výrobku co 
vytknout. Sice moc nechápu, proč celé sojové boby tvoří 
9 % zeleninového obsahu, ale na druhou stranu je zákazník 
o této skutečnosti zřetelně informován. Dobrý pomocník 
pro toho, komu nevadí, že v kuchyni místo čerstvé používá 
sterilovanou zeleninu.

Hodnocení: 65 %
Hodnotil: Kateřina Kmecová

Dětským Hambáčům 
   by se měly děti vyhnout
Želé, co má šťávu, tak jsou pod značkou Pedro představeny Hambáče, 
tedy želatinové oválky v barvách housky a ingrediencí hamburgerů. 
Na obalu se výrobce chlubí také sdělením, že nepoužívá palmový 
olej, já osobně bych tam však přivítal spíše upozornění, že výrobek 
není vhodný pro děti. Ultrasladká mlsárna (80 g cukrovinky obsahuje 
62 g sacharidů), která propaguje další potravinu, které by se měly 
děti vyhnout, to od výrobce vyžaduje nemalou dávku otrlosti. 
Mimochodem, zmíněnou šťávu ze 
sloganu reprezentuje 1,25 % koncentrátu 
z hroznového vína. Ale 
nepochybuji, že se 
najdou rodiče, kteří 
svým dětičkám tuto 
cukrovou nálož dopřejí. 
Třeba za odměnu…

Hodnocení: 25 %
Hodnotil: Václav Bendl

Bez éček, 
ale moc 
kyselé
Pokud koupím 
synovi bonbony, 
většinou jsou to ty 
žvýkací od značky 
Haribo. Tentokrát 
jsme vyměnili ty osvědčené za méně známé Haribo 
Frutinis. Jedná se o barevné bonbony ve tvaru ovoce jemně 
obalené v cukru. Což ovšem vůbec nepomůže tomu, jak 
moc jsou kyselé. A je úplně jedno, zda ochutnáte bonbon 
ve tvaru banánu nebo citronu. Kromě kyseliny citronové 
obsahují i kyselinu jablečnou a zřejmě proto je kyselé chuti 
víc, než by nejen dítko chtělo. Pozitivní na celé „slabůstce“ 
je, že neobsahuje žádná éčka a další pro děti nepříliš 
vhodné přídatné látky. Za to také přidávám body navíc, 
i když chuť není zrovna na jedničku.

Hodnocení: 49 %
Hodnotila: Naďa Hanuš Vávrová

Pochoutka, co vystrkuje růžky, 
na mne vystrčila spíš silné aroma

Když na trh zamířila novinka Lučina Kozí, hned mne zaujala. Obsahuje totiž 100 % kozího zdravého 
mléka a zároveň minimum tuku. Claim produktu „skvělá pochoutka, co vystrkuje růžky“ mi je ale krajně 

nesympatický. Přijde mi, že touto naivní formou komunikace spíše odradí, než nalákají zákazníky. Nešťastné je 
i to, že když výrobek otevřete, máte kozu se vší parádou vzhůru nohama, a hledejte pak Lučinu v lednici, 
když máte nahoře uzávěr jen s vypsaným složením. Po senzorické stránce pochoutka nezklamala. Kdo 
má rád silné kozí aroma, přijde si skutečně na své. Na chléb se velmi dobře roztírá a chutí je velmi jemná. 

Oproti klasické Lučině má netypickou konzistenci podobnou tavenému sýru, tedy lesklou a táhlou.

 Hodnocení: 75 %
 Hodnotila: Jana Tobrmanová Čiháková

Př
ip

ra
vi

la
 re

da
kc

e,
 fo

to
 a

rc
hi

v 
re

da
kc

e,
 B

ra
nd

no
oz



www.svetpotravin.cz 33

téma měsíce

Kateřina Kmecová, foto shutterstock

V parném létě, kdy teploty stoupají 
k tropickým hodnotám, klesá 
zájem o alkoholické nápoje včetně 

piva a do popředí zájmu se 
dostávají nápoje nealkoho-
lické. Voda se v loňském roce 

stala nejprodávanějším 
produktem na americkém 
trhu balených nápojů, 
čímž skončila nadvláda 
limonád, jejichž spotřeba 

stoupala po celá desetiletí. 
Odborníci postupný obrat vysvět-

lují zejména obavami spotřebitelů 
z nadměrné konzumace těchto slaze-
ných nápojů, která přispívá ke vzniku 
civilizačních onemocnění, jako jsou 
cukrovka a obezita. V České republi-

ce tvoří limonáda podle údajů Svazu 
výrobců nealkoholických nápojů 57 % 
spotřeby nealkoholických nápojů, 
spotřeba balené vody dělá 23 %, 
sirupy 15 % a džusy a nektary 5 %.

Před námi jsou nejteplejší měsíce roku, ve kterých víc 
než kdy jindy toužíme po lahodném osvěžení. Všichni 
víme, že základem pitného režimu by měla být čistá 
neperlivá voda. Čím si však nápojovou nabídku 
ozvláštnit, když samotnou vodu už nemůžeme „ani 
vidět“ a zároveň tušíme, že přeslazené průmyslové 
nápoje vhodnou volbou nejsou? alternativou by 
mohly být třeba limonády domácí. Jejich výroba je 
snadná, chuť lahodná a cena příznivá.

Prožijte
    limonádové léto



www.svetpotravin.cz34

Domácí je domácí
Horké počasí přímo svádí k pořádání za-
hradních sešlostí, venkovních rodinných 
oslav a grilování. Všechny tyto akce se 
samozřejmě neobejdou bez chutného jídla 
a pití. Vsadit můžete na kupované nápoje, 
nebo návštěvu potěšit nějakou originální 
domácí limo-
nádou. Určitě 
se řada z nich 
dostane do re-
pertoáru vašeho běžného pitného režimu.
Domácí limonády mají hned několik 
výhod. Jejich výroba je, alespoň co se 
běžných druhů týká, v podstatě jedno-
duchá a rychlá. Limonády nepotřebují 
dlouhou přípravu a drahocenný čas tak 
můžete věnovat jiným činnostem. Většina 
receptur nežádá nic víc než jen smíchání 
všech požadovaných ingrediencí. A pak 
už je možné nápoj servírovat. Můžete si 
sami zvolit, jaké sladidlo pro dochucení 
nápoje použijete, či zda se limonáda 
obejde bez něj.

S ingrediencemi se nebojte experimen-
tovat a kombinovat. Využít můžete 
roztodivné druhy ovoce či zeleniny, ale 
i čerstvé bylinky podle vašeho vkusu. 
Mezi vděčné letní stálice patří limonády 
s využitím jahod, malin a melounu, pro 

pozvednutí 
chuti je možné 
přidat mátu 
nebo meduň-

ku. Sám tento výčet napovídá, že vás 
džbánek lahodné limonády nemusí stát 
víc než pár korun. Pokud po limonádách 
zatoužíte i mimo hlavní ovocnou sezónu, 
nebraňte se využít zamražené zásoby.

Se sirupy opatrně
Základem domácích limonád mohou být 
také sirupy, které jsou ideálním způsobem, 

jak zužitkovat sezonní úrodu. 
Aby se produkt mohl na-

zývat sirupem, musí obsa-
hovat alespoň 60 % 

cukrů. Těm 
se nevyhnete 

ani v přípa-
dě sirupů 
domácích, 
jsou základní 

ingrediencí 
nejen z důvodů 

chuťových, ale také 
konzervačních. V ta-

kovémto roztoku nejsou 
mikroorganismy schopny 

přežívat, není pak tudíž nutné 
přidávat jiné konzervační látky. 

Výroba je velmi snadná – k zahřáté 
ovocné šťávě se přidá cukr a kyse-
lina citronová. Po rozpuštění cukru 
a zahřátí roztoku na 75 °C se sirup 
již plní do sterilizovaných lahví.

Jahody a maliny vedou
Mezi klasické příchutě patří jahoda, 
malina nebo bez, ale sirup je možné 
vyrobit prakticky ze všech myslitel-
ných druhů ovoce, bobulí či bylinek. 
Výhodou oproti sirupu kupovanému 
je fakt, že sami pracujete s poctivou 
dávkou ovoce a vyhnete se „zlepšo-
vákům“ v podobě barviv a aromat, 
které v řadě těch kupovaných 
najdeme. V průmyslových sirupech 
dosahuje obsah ovoce v případě 
těch nejkvalitnějších 30 %, výjimkou 
ale nejsou ani kousky s 1% podílem 
ovoce, případně ty, co ovocný dojem 
navozují jen přidaným aroma. Dražší 
ovoce je také nezřídka z velké části 
nahrazováno levnějšími druhy, typic-
ky například jablky.
Zatímco limonád na bázi vody a bez 
přidaných sladidel můžeme vypít 

prakticky neomezené množství, 
se sirupy musíme zacházet 
přece jen obezřetněji. 
Sirupy, byť sebekva-
litnější, bychom měli 
ředit dostatečným 
množstvím vody, 
aby nápoj nebyl příliš 
sladký a energeticky 
hodnotný.

téma měsíce

„Výroba domácích limonád 
  vám nezabere téměř žádný čas“

Můžete si zkusit vyrobit i limonádu 
z angreštu

klasická OKURKOVá
Doba přípravy: 15 minut

Ingredience: 2 salátové okurky, 2 limetky, 
1 ,5 l vody

Postup: Okurky nakrájíme na kousky (po-
kud jsou chemicky ošetřené, tak nejdříve 
oloupeme), část nakrájíme na kolečka. 
Kousky okurek rozmixujeme, zalijeme 
0,5 litru vody a v lednici necháme hodinu 
louhovat. Důkladně přecedíme, dolijeme 
1 litrem studené vody a přidáme šťávu z li-
metek. Dozdobíme kolečky okurky, těsně 
před podávání doplníme ledem.
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Limonády v restauraci
Vlnu zájmu o domácí limonády a pocti-
vé pokrmy a nápoje vůbec pocítily 
také restaurace, které poptávce 
vycházejí vstříc a přestaly se 
omezovat na nápoje nadnárod-
ních značek. Přívlastek „domácí“ 
v nás automaticky vyvolává dojem 
něčeho kvalitního, poctivého. V re-
stauračních zařízeních je možné jej 
používat, neboť se nejedná o balenou 
potravinu, u které je tento název 
na černé listině a nesmí být v souvis-
losti s potravinou využíván.
V platnosti však i v tomto případě zůstá-
vá zásada, že nesmí docházet ke klamání 
spotřebitele. To znamená, že by vám v re-
stauraci neměli pod pláštíkem domácího 
produktu prodat s příslušně 
vysokou při-

rážkou 
například 

jen rozředěný 
průmyslově vyráběný 

džus či levný sirup, pro 
efekt doplněný vznášejícím 

se kouskem ovoce. Podle 
průzkumů také naprostá většina 

spotřebitelů pod názvem domácí limoná-
da očekává přímo v restauraci vyrobený 
produkt, který nebude obsahovat průmy-
slově vyráběné koncentráty. 

V opačném případě nemá podle 
jejich názoru označení „domácí“ 
žádné opodstatnění.

Hlídejte si obsah cukru
Pozor na to, že v restauraci bude větši-
na prodávaných limonád automaticky 
oslazena, ať již sirupem, cukrem, cukro-
vým sirupem (rozvarem vody a cukru), 
případně sladkou konvenční limonádou. 
Pokud chcete limonádu bez jakýchkoli 
sladidel, musíte o to většinou požádat. 
Navíc ne vždy to bude možné, zejména 
v případech, kdy je ochucený základ 
limonády dopředu nachystaný a jen se 
dolévá vodou v momentě, kdy si zákaz-
ník nápoj objedná. Jelikož se pod široký 
pojem limonáda, který není v legislativě 
nijak definovaný, vejde celá škála nápojů 
rozdílné kvality, nebojte se před prvním 
objednáním na složení zeptat. 

téma měsíce

rafinovaná LEVANDULOVá
Doba přípravy: 15 minut

Ingredience: 4 lžíce levandulových květů, 
3 citrony, 1 ,25 l vody

Postup: Do 250 ml vody nasypeme květy 
levandule a 15 minut vaříme na mírném 
plameni. Pečlivě přecedíme a přidáme 
šťávu ze tří citronů. Nalijeme do 1 litru 
studené vody. Podle vlastní chuti můžeme 
dosladit cukrem nebo jiným sladidlem. 
Před samotným servírováním přidáme led.

Bezinková limonáda osvěží 
a je velmi zdravá

Domácí citronáda s mátou
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Pavel Hanuška, archiv autora a shutterstock

objevili jsme

Molekulární gastronomie je 
propojením chemických a fyzi-
kálních poznatků se znalostmi 

přípravy pokrmů. V kulinářské praxi se 
cíleně přeskupují molekuly, aby došlo 

k zajímavým efektům, jako jsou na-
příklad změna skupenství, tvaru apod. 
V molekulární kuchyni se tedy připra-
vují pokrmy ze surovin, které jsou běžně 
dostupné, upravují se však speciálním 

způsobem a tvarují do jiné podoby. 
Z hovězího vývaru, který se ztuží, lze 
připravit těstoviny v podobě špaget. Ty 
se poté pouze ohřejí a podávají. Vy si 
pak myslíte, že konzumujete špagety, 
ale chutnají jako polévka.
Kuchyň je to však jako každá jiná, jen 
jsou tady navíc právě kapátka, skleněná 
nádoba, stříkačky, plechovky s podivný-
mi přísadami a termoska s tekutým du-
síkem. Kurz šéfkuchaře Petra Koukolíčka 
všechny obavy z molekulární kuchyně 
ihned rozptýlí. Co je vůbec principem 
tohoto ne úplně známého kulinářského 
stylu?  „Dá se to vysvětlit složitě, ale já to 
popisuji jednou větou. Všechno chutná, 
jak má, ale vypadá to úplně jinak," říká 
nejznámější propagátor molekulární 
kuchyně u nás. Když se do těchto gas-
tronomických pokusů dáte, na své oči 
a zkušenost se tedy spolehnout nemůže-
te. Kreace jsou prakticky nevyčerpatelné 
a záleží jen na fantazii kuchaře.

Jahodový kaviár, mojito v kostce, mrkvové spaghetti 
nebo hrachové kuličky. To nejsou recepty z kouzelné 
kuchařky čaroděje Čáryfuka, ale skutečné pokrmy 
vytvořené mistry kuchaři v molekulární kuchyni. 
Nepotřebují k tomu výzkumnou laboratoř, pouze 
důmyslně využívají a kombinují suroviny. V molekulární 
gastronomii se více než pánve a hrnce používají injekční 
stříkačky a tekutý dusík.  kde se vzala tato netradiční 
disciplína? a  jak to vůbec vypadá v praxi?

Molekuly pod 
         taktovkou 
  šéfkuchaře

Šéfkuchař Petr 
koukolíček pořádá 
pro zájemce kurzy, 
kde molekulární 
kuchyni důkladně 
představuje 
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Třicet let experimentů
Molekulární gastronomie vznikala 
v polovině osmdesátých let minulého 
století u chemicko-fyzikálních vědců. 
Jejími zakladateli jsou maďarský fyzik 
Nicholas Kurti a francouzský fyzikál-
ní chemik Hervé This. Původní název 
„molekulární a fyzikální gastronomie“ 
se časem zkrátil tak, jak ho známe 
dnes. Zásadou molekulární kuchyně 
je zpracování kvalitních surovin bez 
ovlivnění jejich chuti. Přísady, zvané 
také textury, pouze mění konzistenci 
původních surovin. Můžete tady na-
mítnout, že třeba želé se dá udělat bez 
molekulární 
chemie, ale 
není to tak 
úplně pravda. 
„Základem je vždy upravit kyselost 
nebo zásaditost tak, aby bylo možné 
změnit konzistenci suroviny,“ upřesňu-
je Petr Koukolíček.

Ještě nedávno byla molekulární gast-
ronomie obestřena rouškou tajemství. 
Nebyly veřejně k dispozici recepty a tex-
tury se dodávaly jen do profesionálních 
gastronomických provozů. V České re-
publice tenhle pří-
stup prolomil právě 
Petr Koukolíček, 
který začal pořádat 
kurzy molekulární 
gastronomie i pro 
veřejnost a zahájil 
prodej textur a po-
můcek v menších 
baleních.

 „Kapacita kurzů 
byla velice omeze-
ná, proto jsem se 
rozhodl zpřístupnit 

taje molekulární kuchyně všem,“ říká 
Petr Koukolíček. V roce 2016 vydal 
první českou knihu o molekulární gast-
ronomii, která obsahuje recepty, obecné 
postupy a popisy textur.

STROUHANKA z vinného 
octa
Doba přípravy: 15 minut, 1-3 porce

Ingredience: 100 g vinného octa, 
20 g cukru, 3 g Gella-base (želatinový 
přípravek)

Postup: Vinný ocet smícháme s cukrem, 
necháme rozpustit a přidáme Gella-base. 
Dobře rozmícháme metličkou a velmi 
pozvolna zahříváme. Jakmile dosáhneme 
80 °C, stáhneme z plamene a nalijeme 
želé do formičky. Po ztuhnutí nastrouháme 
na jemném struhadle. Želé je termostabilní, 
takže se nerozteče.

„Přísady mění pouze konzistenci 
                  původních surovin“
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objevili jsme

Chemikálie sem nepatří
Do repertoáru molekulární gastronomie 
patří i zpracování tekutým dusíkem, 
kterým se suroviny zmrazují na velmi 

nízkou teplotu. Dále se používají  
různá kapátka, sítka nebo speciální 
odměrky.
Mezi používanými texturami jsou 
například gluconolaktát, xantan, 
metylcelulóza nebo maltodex-
trin. Nejedná se ale o synte-
tické chemikálie. „Textury 
jsou většinou výtažky 
mořských řas, deriváty 
cukrů, solí a podobně. 
Všechny jsou stoprocentně 
přírodní," vysvětluje Petr 
Koukolíček. Většinou jsou 
k dostání ve formě prášku. 
Dalším pozitivním rysem 
molekulární kuchyně je to, 
že pomocí textur se zpra-
covávají výhradně čerstvé 
a kvalitní suroviny. Těžko se dají 
vytvořit třeba rajčatové špagety z rajčat, 
které nemají výraznou chuť a vůni.

Molekulární menu neprošlo
V případě molekulární kuchyně by se 
možná nabízelo sestavit celé menu. A jak 
to vidí Petr Koukolíček? Zdá se, že je 
v tomto směru spíše skeptický. „Zkoušeli 
jsme udělat celé menu, ale nesetkalo se 
to s velkým ohlasem. Molekulární gast-
ronomie je spíše vytváření jednotlivých 
částí pokrmu, které ho mají ozvláštnit.“ 
Výjimkou jsou alkoholické nápoje. Tedy 
vlastně už ne nápoje, ale želatinové 
kuličky nebo kostky s lístkem máty 
uprostřed. Tak vypadá třeba molekulární 
mojito.
Dnes si tuto neobvyklou disciplínu 
gastronomie může doma zkusit opravdu 
každý. K úplně základním receptům není 
potřeba žádné speciální vybavení. Injekč-
ní stříkačky nebo plastové hadičky lze 
koupit třeba ve zdravotnických potřebách 
za pár korun. Přísady lze objednat ve spe-
cializovaném e-shopu www.molekular-
nicatering.cz, kde se dají některé sehnat 
i v malých baleních (7 až 10 g). Stojí 
kolem 45 Kč. 

Některé pokrmy vypadají, jako by je 
vyčaroval kouzelník

Petr Koukolíček při pokusu

Tomatové tagliatelle chutnají 
skvěle

Je libo třeba alkoholický 
nápoj v kostce?
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cestování

Připravila Jana Tobrmanová Čiháková, foto shutterstock

Vodu a kávu 
raději do dna

Mnoho lidí jezdí do Emirátů 
za poměrně pěknými plážemi 
a mořem, které je teplé i v pro-

sinci (spodní hranice teplot je tu okolo 
23 stupňů). Jenže strávit týden v hotelu, 
který je vybavený bary, wellness centry, 
posilovnami, obchody, plážemi, restau-
racemi a bary – jednoduše záměrně tak, 
abyste jej nemuseli vůbec opustit, není to 
samé jako nasát místní atmosféru. Reálné 
obrysy kultury, mentality i zvyklostí 
se vám rozkryjí, až když opustíte svou 
ochrannou hotelovou bublinu. Do Emi-
rátů se vám proto nikdy nevyplatí jet 

s cestovkou. Daleko přínosnější je, když si 
tu jednoduše zarezervujete hotel napřímo 
(např. přes booking.com). Pro místní je 
cestovní ruch sice neodmyslitelnou sou-
částí běžného života, zároveň se ale jedná 
o národ, který vyžaduje svůj klid i hlídá 
tradice a jen nerad si je nechává narušo-
vat davy turistů.

V luxusu, ale bez práv
Arabové jsou přátelští, ale také dost dbalí 
svojí etikety, a že jste Evropan je moc 
nezajímá. Obvykle platí, že čím blíže jste 
centru, a tedy i vyšší koncentraci 

Spojené arabské emiráty mají 
ve skutečnosti dvě tváře. Jednu 
nám předkládají cestovní 
kanceláře, po druhé si musíte 
zapátrat sami. Stojí to ale za to, 
je totiž daleko lákavější. Teprve 
až budete procházet místy, 
která nejsou v turistickém 
balíčku, zaútočí na vás emoce 
tak silné, že se sem budete 
chtít neustále vracet.
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skutečných místních, tím uctivější byste 
měli být k jejich tradicím. I když – pozo-
ruji, že v průběhu let se atmosféra uvol-
ňuje, zvlášť mladší lidé jsou tolerantnější.
Nároky se tu kladou na ošacení i způsob 
chování. Například večer by ženy neměly 
mít šaty odhalující ramena a nohy, 
muži by neměli oblékat krátké kalhoty. 
Samozřejmě jsou tu nepřípustné veškeré 

intimní projevy na veřejnosti a pozor, 
tím se myslí i držení za ruku. Líbají se tu 
výhradně jen muži, a to většinou dvěma 
polibky na tvář.
Vcházíte-li do restaurace či obchodního 
centra, je slušné nechat si odstup od part-
nera nebo partnerky. V Emirátech je 
běžné, že vcházejí nejprve muži s chlapci 
a několik metrů za nimi jdou teprve ženy 
a děvčátka. Je zde tolerovanáná bigamie, 
počet manželek je v některých oblas-
tech hodnotícím kritériem bohatství. Při 
žádosti o ruku musí šejk vyplatit rodině 
nevěsty tučnou částku jako věno, jedná 
se o zhruba 50 000 dirhamů, což je v pře-
počtu něco okolo 350 000 korun. Výše 
věna dosahovala v zemi plné bohatých 
ropných magnátů tak astronomických 

částek, že zdejší vláda také stanovila 
částku 50 000 za nejvyšší možnou pro 
vykoupení nevěsty. Platí zde, že všech-
ny manželky se musejí mít stejně dobře 
a musí jim být věnováno stejně pozor-
nosti. Mnoho mužů do třiceti pěti let má 
proto ženy jen dvě. Starší generace jich 
ale má i pět nebo šest. Ještě před pár 
desítkami let tady bylo obvyklé, že ženy 
měly dopředu určeno, za koho se 
provdají. Rodiny záměrně hledaly 
movitého ženicha na parkovišti. 
Ne ale podle auta, ta tady mají 
luxusní téměř všichni, ale podle 
SPZ na voze. Například značka 
poskládaná z číselné posloup-
nosti nebo pouze opakování 
jednoho čísla patří mezi nejdraž-
ší přežitky.
Na zdejších ženách mě fascinu-
je, jak 

jsou upravené. Přestože mají „nařízeno“ 
nosit černé abáji až na zem, velké šátky 
zakrývající vlasy a burky, které dovolují 
nechat koukat jen oči, někde ale ani ty ne, 
nezapomínají se zdobit. Pod hábity mají 
ty nejdražší kousky. Nejvíce se tady utrácí 
za luxusní spodní prádlo. Důležité jsou 
pak boty, kabelky a šperky. Na těch svítí 
etikety stotisícových značek a září z nich 
i diamanty a zlaté plíšky, které si na oša-
cení nechávají Arabky vsazovat na za-
kázku. Velký důraz se klade na šperky, 
ve kterých jsou ukryté často finanční 
částky, které průměrný Čech vydělá 
za celý život. Arabky se snaží se ověsit 
tímto luxusem co nejvíce, protože když 
je šejk navždy vykáže z domu, mohou si 
odnést jen to, co mají na sobě.

cestování

Wara enab
Doba přípravy: 30 minut, 4 porce

Ingredience: 2 balení vinných listů 
(obvykle se prodávají po 250 g), 2 hrnky 
dlouhozrnné rýže, 2 hrsti petrželky, máty 
a koriandru (posekaných nadrobno), 
10 cherry rajčátek, 2 jarní cibule, šťáva ze 
3 citronů, olivový olej, sůl, pepř

Postup: Vinné listy spařte ve vrou-
cí vodě. Nenechávejte dlouho, aby 
neztratily barvu. Orestujte cibulku, na ni 
dejte opražit zrnka rýže, přidejte rajčata, 
citronovou šťávu, olej a koření. Poté 
naplňte směsí listy a zabalte je. Vložte 
je na dno pekáčku, zalijte do poloviny 
obsahu vodou a duste asi 45 minut, aby 
rýže změkla. Pak pokrm nechte v lednici 
vychladit a podávejte.

Falafel je typickým a častým pokrmem 
ve všech arabských zemích 

Káva je předpokladem 
k uzavření byznysu. Musí 
se vždy dopít 
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Muži a ženy jedině zvlášť
V restauracích ženy ale moc nepotká-
te. Spolu chodí často jen nakupovat, 
takže je uvidíte maximálně v kavárnách 
nákupních center, popřípadě v dětských 
hernách. Hodně podniků v SAE má také 
zóny pro ženy a děti separované od zón 
pro muže. Do smíšených restaurací ženy 
téměř nechodí, zato tam potkáte mnoho 

mužů, kteří do-

mlouvají obchody.
Často popíjejí kávu, obvykle si dávají tři 
až čtyři za sebou. Dolévají si je z konviček, 
přičemž platí, že to, co je dolito, musí být 
i dopito. V opačném případě člen uráží 
všechny spolustolovníky. Nabídnutá káva 
je něco jako vstupenka do kruhu důvěry. 
Dostanete ji všude, kde s vámi budou 
chtít udělat obchod. I třeba v půjčovně 
aut, bez jejíž návštěvy se v Emirátech ne-
obejdete. Nesmíte ji odmítnout, ale vypít 
až do dna, i když to chce dost přemáhá-
ní. Zdejší káva se někdy podává s jačím 
mlékem, což z ní tvoří mastný a doslova 
odporný nápoj.
Zajímavé je i pití vody. Ta se totiž 
v žádném případě nesmí vylít, nebo 
nechat na stole. Pokud ji jeden nechce, 
je běžné, že ji předá svému sousedovi. 
Pokud tedy do re-
staurace zavítáte, je 
slušné si objednat 
jen jednu vodu 
pro dva a další až teprve poté, co láhev 
dopijete.
Sedíte-li kdekoli blízko místních šejků, 
nikdy si také nedávejte nohu přes nohu 
a nepoužívejte levačku. Levá ruka je ne-

čistá a obvykle slouží 
jen k hygieně, zato 
v pravé ruce je ukryta 
pravda a čestnost 
a ukázaná podrážka je 
tu považována za hlu-
bokou urážku. Spole-
čenské faux pas jsou 
také srkání a hltání.

Kuchyni pestrost 
nechybí
Gastronomie je v SAE 
poměrně bohatá. Tím, 
že tu pracují výhradně 
jen přistěhovalci – často to jsou Indové, 
Pákistánci, íránci a Filipínci, najdete 
v ulicích (mimochodem dokonale čistých) 

spoustu bister, 
která vám nabíd-
nou průřez kuchyní 
snad z celého 

světa. Na jednom rohu si dáte kebab 
a na druhém šťavnatý burger.
Pokud chcete ale ochutnat Arábii, jak 
se patří, vyplatí se vyjet do Dubaje a jít 
do některé z restaurací Burj Al Arab. Já 

 
navštívila dvě – Al Ivaw a Junsui. Obě jsou 
skutečným zážitkem. Patří mezi nejluxus-
nější, ale i tak tady menu pro dva vyjde 
asi na tři a půl tisíce korun. Na lístku 
najdete klasické arabské pokrmy. Domi-
nantou je rýže, nabízejí jí čtyři nebo pět 
druhů upravených na několik způsobů. 
Do rýže se velmi často dává výrazné 
koření a aromatické byliny. Ochutnat tu 
můžete například rýži připravenou na kari 
se skořicí, hřebíčkem a limetovou šťávou, 
přidává se do ní také kardamom, zázvor, 
muškát, šafrán a koriandr. Mezi typic-

cestování

Historie SAE není příliš dlouhá. 
Emiráty vše dohánějí moderní dobou 
a staví jeden megalomanský projekt 
za druhým 

Do mešit se v SAE nesmí. Výjimku 
tvoří Jumeirah, do které smí vkročit 
i nemuslimové 

Místní ženy si 
nesmíte fotit!

„Ukázaná podrážka je 
  v SAE hlubokou urážkou“
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ké přílohy patří i arabská placka, cizrna, 
bulgur nebo brambory.
Z mas najdete hodně skopového a jeh-
něčího. Nabídku doplňuje maso kůzlečí, 
kuřecí, ale i velbloudí, i když osobně 
jej vnímám jako pochoutku pro silnější 
povahy. Jedná se sice o maso jemné, ale 
opravdu výrazné a netypicky nasládlé, což 
není pro každého. Maso se upravuje nej-
častěji podušením 
ve vlastní šťávě, 
jak jinak než 
s poctivou dávkou 
koření. Velký důraz se v Emirátech klade 
také na aromatičnost a do masa je zá-
měrně z tohoto důvodu přidávána ambra 
nebo mošus.
Nejznámějším místním jídlem je shawar-
ma, ta se připravuje z jehněčího masa, ze-
leniny a rajčat. Podává se s rýží a polevou 
z jogurtu a česneku. Najdete 
tu ale také falafel, hummus 
nebo tabbouleh – jídla, která 
budete znát i z jiných arab-
ských zemí.
Samozřejmě nechybějí ani 
ryby a mořské plody a opravdu 
hodně ovoce a zeleniny, které se 
tu jedí ve velkém, pravděpodob-
ně kvůli ochlazujícímu účinku.
S čím ale v Emirátech nepočí-
tejte, je alkohol. Ten si výjimeč-
ně dáte v hotelech, které jsou 
orientované na cizince. I když 
moje osobní zkušenost je taková, 
že alkohol má kolikrát i tam vstup 
zakázán. V emirátu Sharjah jej 
nekoupíte nikde, v těch ostatních 
jen ve speciálních alcoholshopech. 
Co vás téměř porazí, jsou jeho 

ceny. Za láhev 
vína, která u nás 
stojí okolo 150 
korun, zaplatíte 
čtyřikrát více.

Turistické nutnosti
Pokud jste srdcem historici, na mnohé si 
tu nepřijdete. SAE byly první polovinu 

své existence pod 
taktovkou Ománu 
a tu druhou pod 
vládou Britů. Emirá-

ty vznikly až po odchodu britských vojsk 
roku 1971, kdy byla objevena ropa a její 
zásluhou se z pouštní země stala bohatá 
velmoc. Projevuje se to mj. v architektuře, 
protože zejména v Abú Zabí a v Dubaji 
uvidíte to nejdokonalejší moderní umění 
světa v podobě 

 

honosných skleněných mrakodra-
pů  a hned několik nej. Je tady největší 
fontána planety, největší obchodní dům 
Dubai Mall, nejvyšší budova světa Burj 
Chalifa, která bude mít 950 metrů, nej-
větší sjezdovka v poušti a největší hotel 
Burj Al Arab ve tvaru plachetnice, který 
měří 321 metrů. Za shlédnutí stojí také 
uměle vytvořené palmové ostrovy, díky 
kterým se zvýšila rozloha pláže o 520 ki-
lometrů, Jumeirah, Jebel Ali a Deira. 

cestování

V luxusním hotelu Burj Al Arab 
najdete několik top restaurací 
SAE 

Tradiční arabský chléb dostanete 
skoro ke každému jídlu 

V nákupnbím centru Dubai Mall se 
můžete podívat do hlubinné říše. 
Žraloci tu plavou doslova mezi 
luxusními obchody 

„Velbloudí maso 
      je spíš pro fajnšmekry“
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chutě slavných

Připravila Klára Chábová, foto archiv K. Voříšek

Partner vaří,
   já ochutnávám 
 a chválím

nedávno vyšla vaše kniha štěstí se 
dá naučit. Jak se vám psala?
Je to už má třetí kniha. První jsem napsal 
s docentkou Jitkou Vysekalovou, prezi-
dentkou České marketingové společnos-
ti. Nazvali jsme ji „Jak být přesvědčivý 
a neztratit se v davu“. Jitka napsala první 
a druhou kapitolu, vede v ní čtenáře 
na cestě poznání sebe sama. Moje jsou 
třetí a čtvrtá kapitola. V nich předávám 
čtenářkám a čtenářům svoje postřehy, jak 
být přesvědčivý na veřejnosti, jak správně 
mluvit, zaujmout a nenudit. Jak se vypo-
řádat s trémou a hlavně, jak poznáním 
sebe sama, vlastním sebeuvědoměním 
posílit i své sebevědomí před lidmi. 

Štěstí se dá naučit, tvrdí známý televizní 
moderátor Karel Voříšek. Se svými recepty nejen 
na dobrou náladu putuje po Čechách a předává je 
dál. S přítelem rádi cestují a poznávají zahraniční 
kuchyně, nejvíce si oblíbili asijskou pouliční. Jsou 
spolu už třináct let a loni měli komorní svatbu. 
Jídlo je pro ně velkým tématem. Rádi si doma vaří 
a stolují při svíčkách.
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pohled do historie

Druhá kniha je sbírkou mých veršů na-
zvaná podle jedné básně věnované Haně 
Hegerové „Osudová životních šansoni-
érů“ a třetí má všeříkající název „Štěstí 
se dá naučit aneb Můj život bez strachů 
a bez rohlíků“. Psala se sama. Inspirací 
byly moje prožitky, zkušenosti, životní 
omyly i pády. Štěstí se dá opravdu naučit, 
v knize popisuju, jak to zkouším a trénuju 
dnes a denně.

Jak byste tuto knihu představil těm, 
kteří ji ještě nečetli?
Zcela neskromně si myslím, že vše pod-
statné je řečeno v jejím názvu. Štěstí se dá 
naučit, jen my lidi si to dost často kazíme. 
Zbytečně se patláme v tom, co bylo, 

a bojíme se toho, co bude. Zapomínáme 
žít přítomností. Vytváříme si sto a jednu 
domněnku o tom, co si o nás okolí po-
myslí, a necháme si život určovat pavlačí. 
Vše ukazuju na konkrétních příkladech 
svého života. Otevřeně mluvím o svém 
partnerském vztahu, nevyhýbám se ani 
nepříjemným okamžikům, kdy jsem musel 
opustit jednu televizní stanici. Přidávám 
recept na hádky, šťastný vztah i na to, jak 
se vypořádat s blbci v nás i kolem nás. 
„Vám ještě opravdu záleží na tom, co si 
o vás lidé pomyslí?“, věta, která by se měla 
tesat. Učte se dnes a denně být šťastnými, 
nevzdávejte to, trénujte krůček po krůčku 
a stane se. Jak říká Buddha: „Jsme tím, 
o čem přemýšlíme, že jsme“.

zmiňujete také, že jste dokázal za tři 
měsíce zhubnout dvanáct kilo. Jak 
se vám to povedlo? opravdu žijete 
bez rohlíků? a co chléb?
Chleba je převlečený rohlík. Vše odstarto-
valy testy potravinové intolerance, které 
ukázaly na lepek a další potraviny. Řekl 
bych to názvem jedné kapitoly z knihy 
– Nejsme tlustí, jsme jen oteklí. Některé 
potraviny způsobují záněty a ty pak otoky 
našeho těla. U mě na vině bylo i například 
rajče nebo meruňka. Ale zároveň je nutno 
říct, že všechno, i kila navíc, je v naší 
hlavě a srdci. Tam musí začít změna, 
jinak diety nefungují. Netrestejte se. 
Jedna moje kamarádka nahá skáče před 
zrcadlem, a když vidí ty špíčky plandat 
nahoru a dolů, vždycky se na sebe naštve. 
Jenže naštvání se samo o sobě nestačí. 
I o tom je moje kniha.

co vás přivedlo k hubnutí, jaký jste 
měl důvod?
Rád bych předeslal, že všechno je věcí 
osobní volby. Tloušťka i hubenost. Vladi-
mír Železný na adresu korpulentních dam 
říkával: „Když je to hezké, může toho být 
i víc“. Rozhodnutí je na vás. V televizi, kde 
jsem byl před Primou, se svého času razil 
názor, že nesmí být na obrazovce tlustý 
moderátor. Nesmysl. Proto bych nikdy 
nehubl. U mne rozhodl pohled do zrcadla 
jednoho rána v hotelu ve Zlíně. Myslel 
jsem, že otoky na mém těle a v tváři jsou 
od přemíry vypitého vína, a vidíte, bylo to 
po pšenici. V knize ukazuju jednoduchý 
vzorec našeho chování při touze po jaké-
koliv změně, která v nás uzraje: naštvěte 
se na sebe – odpusťte si – jednejte.

v knize zveřejňujete nejen své 
recepty na pokrmy, ale také recept 
na zbavení se strachů. co u vás tedy 
zaručeně funguje?
Pozor, recepty nejsou moje, je to Vlá-
ďova (Vladimír Řepka, partner K. Voříš-
ka-pozn.red.) kuchařka. Základní otázka, 
která vždy padne, když někde přijde řeč 

Karel Voříšek. Narodil se v roce 1963 ve Slaném. Po ma-
turitě šel studovat politické vědy a historii na Filozofickou fakultu 
UK. V roce 1985 začal pracovat jako programový hlasatel Českoslo-
venské televize a v letech 1987–1993 tu působil jako redaktor. Podílel 
se třeba na pořadu Vysílá studio Jezerka. V letech 1999–2013 praco-
val v TV Nova jako moderátor hlavní zpravodajské relace Televizní 
noviny. Odtud jeho kroky zamířily na FTV Prima, kde působí dosud. 
Je autorem 3 knih – Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu, Osu-
dová životních šansoniérů a Štěstí se dá naučit. Více se dozvíte také 
na stránkách www.karelvorisek.cz a www.hovorykv.cz

karel Voříšek 
pokřtil nedávno 
svou další knihu 
Štěstí se dá 
naučit, kterou 
ilustroval 
Petr Urban. 
kmotrou 
se stala 
kolegyně klára 
doležalová
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na život bez pšenice, je: „A co vlastně 
jíte?“. Odpověď na ni vepsal Vláďa do re-
ceptů, které překvapí svojí jednoduchos-
tí, ale hlavně vynikající chutí. A k těm 
strachům. Celý život nás provázejí. 
Strachy, obavy, nejrůznější domněnky, že 
se něco stane, že nebudeme pro někoho 
dostatečně dobří. Mozek je spolehlivý 
dohazovač a rozvíječ hrozivých situací, 
které se nikdy nestanou. Hlavní je po-
jmenovat svůj strach. Sáhnout si na něj. 
Ukecat svůj mozek. Přeladit ho. Ale zase, 
netrestat se. Člověk je sám sobě největ-
ším otrokářem. Proč se nemáme více rádi? 
Popřemýšlejte. Proč nemáte rádi člověka, 
se kterým jste čtyřiadvacet hodin denně. 
A kolikrát jste se dnes už pochválili?

zajímal by mne i váš recept 
na hádky a na lásku...
Každá hádka je zbytečná a nesmyslná. 
Abych byl ale upřímný, ne tak úplně. Je 
i potřebná, vyčistí vzduch, vyjasní názory. 
Hloupější než hádka je ale vakuum po ní. 
Ticho po bouři. Znáte to, někteří lidé 
spolu nemluví den, dva, týdny, měsíce. 
Nesmysl. Pokud mám někoho rád, záleží 
mi na něm, nechci ho přece trápit. Jeho 
ani sebe. Důležitá jsou pravidla, mantine-
ly, které si vybudujete hned od začátku 
vašeho vztahu. Protože až spadnou růžové 
brýle zamilovanosti, těžko je budete 
určovat. A ještě něco. Nevyplatí se jít 
do vztahu s úmyslem – předělám ho. 
Houby. Nikoho z gruntu nezměníte, ne-
předěláte. Život je příliš krátký a zároveň 
příliš krásný na to, abychom ho protrpěli 
vedle blba, se kterým nehnete.

karle, je pro vás vůbec jídlo tématem?
Velkým, chutným a potřebným. Mám to 
od mala. Maminka je skvělá kuchařka. 
Pracovala celý život ve školní kuchyni, 
takže se 
dozvěděla 
z první ruky 
všechno, co 
jsem ve škole provedl. Učitelky před-
bíhaly, chodily první na jídlo, a když 
jsem se dostal na řadu já, poznal jsem 
z maminčina výrazu, jestli už ví, že se mi 
písemka z matiky zrovna moc nepoved-
la. Mimochodem školní jídlo se hodně 
kritizuje, ale my jsme na základce J. A. 
Komenského v Kralupech nad Vltavou asi 
měli štěstí. A to neříkám kvůli mamince. 
Jídlo by mělo být, jak vy říkáte, tématem 
pro každého. Ne bezduché přežírání se 
do úpadu, ale vychutnávání. Japonci jsou 
prý zvyklí jíst do osmdesáti procent své 
nasycenosti. My to máme přece také 
v úsloví „Jez do polosyta, pij do polopita“. 
Jenže zase ten mozek. To, že jsme najede-

ni, nám sdělí až po dvaceti minutách. My 
ale nečekáme a ládujeme se dál. Dokud 
břicho nepraskne. Ládujeme, polykáme, 
nekousáme. Kdo z nás sousto dvacetkrát, 
třicetkrát přežvýkne v ústech? Přitom už 
tam začíná trávení, už tam pomáháme 
žaludku, aby lépe pracoval. Rozvíjíme tak 
svoje chuťové pohárky. A mimochodem 
i hubneme.

vaříte? Jak to vypadá ve vaší 
domácí kuchyni?
Jsem vyloženě ochutnávací typ. Zastávám 
názor, že pokrm je důležité nejen patřičně 
připravit, nazdobit a naservírovat, ale také 
pořádně vychutnat a pochválit. Je to jako 
s dárky. Je umění dárky kupovat a dávat, 
ale stejně tak je uměním dárky přijímat. 
A to já umím. Když mi chutná, mlaskám 
i ušima. Z čehož jste asi pochopili, kdo 
u nás vaří. Miluju stolování. Velký stůl, 
svícen plný zapálených svíček, správně 

vychlaze-
né víno, 
naservíro-
vaná tabule 

a povídání o všem možném, nejen o jídle. 
Klid a pohoda.

karle, jaké jídlo si vaříte doma nejra-
ději? a co si dáte rád v restauraci?
Ošemetná otázka. Jeden příklad za všech-
ny. Miluju řízky. Ne ty obrovské přes 
celý talíř, ale menší řízečky, jednohub-
ky přímo do pusy na dvě, tři kousnutí. 
Zvídavější čtenář si může položit otázku, 
jak je vyrobit, když nemůžu strouhanku. 
Jednoduše. Obalené v parmazánu. Jak 
jsem se dočetl, řízky byly vynálezem 
na dvoře francouzských králů a těm je 
kuchaři máchali právě v chutném sýru. 
Jenže podzámčí chtělo ochutnat něco 

z královského stolu, ale parmazán byl 
drahý. Co s tím? Šup s masem do usu-
šeného, rozemletého rohlíku. Výborný 
je třeba i květák v parmazánu obalený. 
Vyzkoušejte. A co si dám v restauraci? 
Jím očima. Mám rád otevřené kuchyně, 
kde vidíte přímo na kuchtíky u sporáku. 
Ale to se moc nenosí. Proč asi?

máte nějakou oblíbenou zahranič-
ní kuchyni?
Každou. Opravdu. Jak jsem už říkal, rád 
ochutnávám a teď k tomu dodávám, že 
i rád objevuju. Nové chutě, kombina-
ce a pokrmy. Na cestách jíme zásadně 
na ulici, v restauracích a hospůdkách pro 
místní. Hotelové menu je utrpení. Máme 
rádi asijské země a zatím jsme se nikde 
nespletli, když jsme jedli s místními. 
Hlavně ryby. Čerstvě ulovené a připravené 
nemají chybu. Spousta čerstvé zeleniny 
a jako zákusek ovoce. Papája nebo mango 
jako sladká tečka – mňam. Asijské gastro-
nomické orgie mám rád. Před vámi v kot-
líku vroucí voda, do ní si sami přidáváte 
patřičné ingredience, nudle, zeleninu, 
maso, jíte, vychutnáváte a nakonec z toho 
ještě máte skvělou silnou polévku.

Je podle vás propojena duševní rov-
nováha také s tím, jak se stravujeme?
„Vo tom žádná,“ jak s oblibou říkala 
Helena Růžičková. Dejte si k obědu kned-
lo-vepřo-zelo a zalejte pivem. Co se stane? 
Uspíte se jídlem. Mozek přestane praco-
vat, veškerá krev se přesune do žaludku, 
aby tu nálož zpracovala. Ne nadarmo se 
říká, dobrý herec, hladový herec. Nemy-
slím tím ale stav, kdy vám úpěnlivě kručí 
v břiše a nic není slyšet. Na svých semi-
nářích přesvědčivého vystupování před 
lidmi učím i to, že vystupovat na veřej-

„Miluji mini řízečky, jednohubky 
   přímo do pusy, obalené v parmezánu“

karel Voříšek 
spolu se svým 
životním  
partnerem 
Vladimírem 
Řepkou rádi 
cestují. loni 
se vzali. 
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nosti a mluvit před auditoriem s břichem 
narvaným k prasknutí není úplně nejlep-
ší. Stejně tak mluvit k lidem, kteří jsou 
zrovna po vydatném obědě, a zaujmout je, 
to už chce kus mistrovství.

cvičíte? Jak se udr-
žujete v kondici?
Hýbu se. Squash, 
plavání, fitko. Jsem vy-
loženě letní typ. Zimní 
sporty mi nic neříkají. 
S příchodem jara se mi 
vlévá krev do žil. Miluju 
procházky a toulání se. 
Chůze sama o sobě je 
nejpřirozenější lidský 
pohyb. Sám na sobě 
jsem ale poznal, že 
samotný pohyb nic 
nezmůže. O naší kon-
dici tělesné i duševní 
rozhoduje z osmdesáti 
procent právě naše 
strava. A jsme u vaší 
předcházející otázky. 
O propojení psychiky 
a jídla. Je podstatné, 
co jíme, jak to jíme 
a v hodně případech 
i s kým to jíme. Zážitky 

se musejí sdílet. I ty kulinářské.

v loňském roce jste se oženil. Jak 
vypadalo vaše svatební menu? máte 
s partnerem stejné chutě?

Dělám to nerad, ale zklamu vás. Klasická 
svatba, na kterou se ptáte, to nebyla. 
Potvrzení třináctiletého vztahu ano, ale 
sami, bez svědků. Nemám rád přehnané 
okázalosti. Věci dělané na oko. Abychom 
se ukázali před lidmi. Je to vzhledem 
k mé profesi těžké, ale snažím se chránit 
si kousky svého soukromí, jak to jen jde. 
A jestli máme s Vláďou stejné chutě? My-
slíte kulinářské? Zcela určitě. Vláďa navíc 
výborně vaří, ostatně koukněte na pár 
receptů, které má v knize.

co vás nyní čeká? na co se těšíte?
Přehnaně neplánuju. Jednak platí: „Chceš 
pobavit Boha, vyprávěj mu o svých 
plánech,“ a navíc každý plán, který se ne-
povede, vám zaručeně zkazí náladu. Proč si 
přidělávat smutné stavy mysli? Zkuste pro-
žívat každý okamžik, který právě je. V knize 
popisuju pět kroků ke štěstí. Více se usmí-
vej. Méně přemýšlej. Žij přítomností. Více 
dávej. Méně očekávej. Pět jednoduchých 
vět, ale pomáhají v životě. Ale zpátky k vaší 
otázce. Diář mám plný práce, která mě baví. 
Zprávy na Primě, moderování nejrůzněj-
ších akcí, besedy a autorská čtení po celé 
republice, semináře a přednášky. Důležité je 
mít se stále na co těšit. I kdyby to byla jen 
zmrzlina v létě u vody. 
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V posledním čísle našeho časopisu 
vyšel článek o ženách, které se 
rozhodly pověsit svou dosavadní 

kariéru na hřebík a vydaly se úplně jiným 
směrem. Začaly pod názvem Kachnička 
narůžovo vyrábět paštiky z kachních 
jater. A nejen ty. Jely jsme se s fotograf-
kou Evou podívat do jejich provozovny, 
abychom z místa činu udělaly reportáž. 
Nasazení obou dam i všech ostatních 
zaměstnanců a skvělá chuť výrobků nás 

natolik uchvátily, že jsme se rozhodly pro 
vlastní experiment. Vyrobíme si podob-
nou paštiku doma, zabalíme ji do pěkné 
skleničky, převážeme mašlí a darujeme 
ji naší dobré kamarádce k narozeninám. 
Plán by byl.

Tisíce receptů a ingrediencí
Vůbec jsem nevěděla, podle jakého 
receptu se mám řídit. Když si zadáte 
do vyhledavače výraz paštika z kachních 

jater, vyskočí na vás stovky nejrůzněj-
ších receptů s nekonečným množstvím 
ingrediencí, které můžete přidat. Někdo 
si libuje třeba jen v česneku a cibuli, jiný 
sáhne po portském víně, koňaku, zeleném 
pepři, smetaně, houbách, dokonce jsem 
někde zahlédla ančovičky (?) nebo červe-
nou řepu (že by na obarvení?). Přistihla 
jsem se, jak civím na ten seznam receptů 
několik minut, a pak jsem se rozhodla, 
že to udělám po svém. Je pravda, že už 
se mi to u mnoha pokrmů vymstilo, ale 
zase pak můžeme s Evou při gratulaci říci, 
že se jedná o naši originální recepturu. 
Otázkou zůstává, zda poživatelnou.

Hodně koření a trochu mléka
Základní surovina byla jasná. Kachní játra 
jsou po úpravě velmi lahodná a odborní-
ci na výživu je doporučují. Můj partner 
David namáčí před výrobou játra na noc 
do mléka. Jsou vláčná a mají pak o něco 
jemnější chuť. Udělala jsem to jako on.
Druhý den dorazila Eva a pustila se 
rovnou do krájení cibule. Měly jsme 

Myslela jsem si, že s domácí paštikou z kachních jater 
nebude moc velké trápení. co půjde, to osmažím 
a pak vše smíchám a rozmixuji mým milovaným 
tyčovým kamarádem. chvíli se zdálo, že se na mne 
obrátila kuchařská štěstěna a výroba této pochoutky 
půjde jako po másle. To bych se ale musela soustředit 
na vaření a ne na probírání zásadních témat s mou 
kamarádkou a naší fotografkou evou.

Málem syrová narozeninová
Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková
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na vaření a povídání jen dvě hodiny, 
tak jsme si musely pospíšit. Cibuli jsme 
osmažily na řepkovém oleji, někde jsem 
vyčetla, že nesmí být úplně do hněda. 
Vyklopila jsem ji do misky a přidala bru-
sinky, koření a nasekané mandle, vše jsem 
promíchala. A v tu 
chvíli jsme začaly 
s Evou probírat, 
co se o konzumaci 
vnitřností píše a povídá. A jak jsme byly 
zabrané do tématu a já při tom krájela 
syrová játra, nedošlo mi, že je házím 
rovnou do misky s hotovou voňavou 
směsí, vzala jsem tyčový mixér a ten se 
rozjel na plné obrátky...

Zachránila mě 
trouba
Během několika vteřin 
vznikla polosyrová 
paštika. Chvíli jsem 
přemýšlela, co si 
s tím polotovarem 
počnu a potom jsem 
si vzpomněla na jeden 
francouzský dokumen-
tární film, kde paštiku 
zapékali. Opět jsem 

zasedla k internetu a hledala návod, jak 
to provést. Bylo z čeho vybírat. Do misky 
jsem nalila trochu vody, aby se mi paštika 
nespálila, vložila jsem ji do rozehřáté 
trouby a nastavila teplotu 150 stupňů. 
Průběžně jsem misku vyndávala a kontro-

lovala. Po patnácti 
minutách se mi 
zdálo, že by mohlo 
být dílko hotové. 

Přišlo mi jen, že celý obsah trochu vy-
schnul. V hrnečku jsem si na plotně roze-
hřála máslo a paštiku s ním zalila. Máslo 
pokrm trochu zvláčnilo, ale bylo jasné, 
že kdybych se troubě vyhnula, bylo by to 
lepší. Paštiku jsem dala na chvíli za okno, 
a když vychladla, putovala do ledničky. 
Máslo lehce ztuhlo a vytvořilo na povrchu 
nažloutlou vrstvu.

Vymyslíme jiný dárek
Koupila jsem čerstvý žitný chleba 
a výtvor na něj namazala. Nebylo to 
úplně špatné, ale trochu mi přišlo, že jíme 
džem. Paštika byla hodně sladká, to asi 
kvůli brusinkám, kterými jsem nešetřila. 
Nebylo v ní cítit ani koření. Příště budu 
muset lépe namíchat poměry suro-
vin, protože to není úplně ono. A byla 
i lehce vysušená.
S Evou jsme se rozhodly, že naší kamarád-

ce koupíme raději něco jiného a výrobu 
domácí paštiky z kachních jater trochu 
vylepšíme a doladíme. A časem se třeba 
dopracujeme i k delikatese zvané foie gras 
z husích jater. Uvidíme. 

Domácí Paštika 
Z KACHNíCH JATER 
(JAK to Má Být SPRáVNě)
Doba přípravy: 45 minut, 4 porce

Ingredience: 400 g kachních jater, 
150 ml mléka, 2 cibule, 3 stroužky česneku, 
50 g másla, 3 čajové lžičky tymiánu, 2 ča-
jové lžičky muškátového oříšku, 100 g se-
kaných mandlí, 100 g sušených brusinek 
(mohou být i zavařené), čerstvá petrželka, 
nebo pažitka na ozdobu, čerstvý žitný 
chléb, nebo bageta, pepř, sůl

Postup: Játra naložíme přes noc do mléka 
a dáme do ledničky. Druhý den osmažíme 
na pánvi nakrájenou cibuli (krátce ji ores-
tujeme, nesmí až zhnědnout) a rozmačka-
ný česnek. Vložíme očištěná a pokrájená 
játra, která též lehce orestujeme, přidáme 
sůl, pepř a koření, které máme připravené. 
Můžeme podlít i mlékem, ve kterém byla 
játra namočená. Hotovou směs přendáme 
do misky, přidáme brusinky, mandle a vše 
rozmixujeme tyčovým mixérem. Můžeme 
ještě dochutit. V hrnku si necháme roz-
pustit máslo a hotovou paštiku přelijeme. 
Necháme vychladnout a poté ztuhnout 
minimálně přes noc v lednici. Druhý den 
servírujeme nejlépe na čerstvém chlebu 
či bagetě, s jakoukoliv zeleninou. Můžeme 
ozdobit čerstvými bylinkami a mandlemi.

  paštika byla hodně sladká, opatrně 
s brusinkami

  při zásadních momentech je potřeba 
dávat větší pozor a soustředit se 
na výkon

  přidala bych více pepře a koření, aby 
byla chuť paštiky výraznější

  při pečení paštiky se musí hlídat 
teplota a čas, aby směs nevyschla

  do paštiky bych přidala trochu vína, 
nebo koňaku, aby měla říz

na co SI DáT 
PŘíŠTě pozor

„Paštika byla hodně sladká, 
       příště méně brusinek“
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pohled do historie

Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

chtějte ochutnat sýr, než ho koupíte. 
Máte na to právo

Hledáme krále piva v plechu 

Trpký úděl ochutnávačů 

Výživa dětí podle věku. 
Děláte to správně?

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 26. června

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

Vyberte si dárek z naší aktuální nabídky knih

NyNí Nově 

odměňujeme 

také každé  

prodloužeNí 

předplatNého!

ObjeDnáVKa PřeDPlaTnéhO

Objednávám:  ks předplatného roční + dárek  roční 

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo popisné:

PSČ:  Město:

 
E-mail:

Typ platby: bankovní převod  faktura 

Pro organizace:
IČ:  DIČ: 

Číslo účtu: 

ceny PřeDPlaTnéhO

Roční předplatné + dárek
348 Kč (kniha dle výběru) 

Roční předplatné
290 Kč (12 čísel za cenu 10)

Uvedené ceny jsou včetně DPH

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

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

Coolinářka
autor: 
Svatava Vašková

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

50 odstínů 
šedi
autor: 
E. L. James

Cesta 
za láskou
autor: 
Halina Pawlowská

299 Kč 
(maloobchodní cena)

459 Kč 
(maloobchodní cena)

229 Kč 
(maloobchodní cena)
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Bylo takové obyčejné úterní pražské 
ráno před x lety a já jsem se ten 
den potřeboval nejprve dostavit 

k uhrazení jisté finanční částky. Vzhle-
dem k tomu, že se jednalo o zaplacení 
zahraniční dovolené, šlo o záležitost 
celkem příjemnou.
K příslušnému místu dotyčné cestovní 
kanceláře jsem přijel ve čtvrt na devět. 
Už cestou jsem si uvědomil, že paní, 
která naší rodině onen pobyt ochotně 
zařizovala, musím přece koupit malou 
pozornost. Rozhodl jsem se pro bonbo-
niéru a vydal se pro ni do nejbližšího ob-
chodu, který se tehdy nacházel na rohu 
ulic Krocínovy a Karolíny Světlé.
Délka fronty, na jejíž konec jsem si 
stoupl, prudce zasáhla samý střed mé 
dosud nenarušené duševní rovnováhy. 
Po dvaceti minutách jsem se dostal 
na řadu. Bonboniéra ležela na pultě 
přede mnou a já jsem poprosil prodavač-
ku, aby mi ji hezky zabalila. odpověděla, 
že zabalit ji nemá do čeho. Když trvala 
na svém, rozhodl jsem se, na znamení 
němého protestu, prodejnu opustit. 
Chvíli jsem si připadal jako morální vítěz, 
ale když jsem na Národní třídě směřoval 
ke kdysi legendárnímu a po roce 1989 
obnovenému lahůdkářství U Pauker-

ta, věděl jsem velmi dobře, že jsem asi 
prohrál. Měli zavřeno a dovnitř by mě 
vpustili až za čtvrt hodiny.
opodál, na protější straně ulice, v obcho-
dě budovy, kde se tenkrát nacházela ja-
zyková škola a kde prodávali především 
různé čaje, měli prodejní dobu až od de-
seti. Zalit horkem, vzal jsem tedy znovu 
zavděk Paukertovým lahůdkářstvím. 
Naštvaný a ještě stále bez bonboniéry, 
stanul jsem dvě minuty před devátou 
u jeho dosud zavřených bran. Skrz sklo 
a mříž vstupních dveří jsem pozoro-
val, jak zdejší zaměstnankyně smetají 
z místa, na které kladou zboží, včerejší 
drobky do nádob s dnešními saláty. Ales-
poň jsem předpokládal, že s dnešními, 
i když jsem neměl v úmyslu žádný z nich 
ochutnat. Já chtěl bonboniéru.
V devět hodin žádná z přítomných žen 
za sklem a mříží neotevřela. Ba ani v de-
vět a pět minut. V devět a sedm minut 
jsem rezolutně na sklo zabušil, mysle 
si něco o přežívajícím socialismu v nás. 
Prodavačky mi nevěnovaly pozornost. 
V tu chvíli se o mě opět pokoušela 
recidiva demonstrativního odchodu, 
ale ovládl jsem se. A počkal až do devíti 
hodin a dvanácti minut, než jsem byl 
spolu s dalšími asi třiceti lidmi, kteří se 

mezitím na chodníku nashromáždili, 
vpuštěn dovnitř.
V předstíraném klidu, pod nímž mnou 
lomcoval zoufalý vztek, jsem požádal 
o bonboniéru. Měli ji. A dokonce za-
balenou. Zaplatil jsem a pomalu jsem 
odcházel. Ale pohoršení nad téměř čtvrt 
hodinovým nedodržením provozní doby 
ve mně bobtnalo. A tak jsem se ve dve-
řích otočil a zvolal: „Nemyslete si, že to 
neřeknu samotnému panu Paukertovi!“
Po další hodině, v jejímž průběhu jsem 
zaplatil dovolenou, předal bonboniéru 
a strávil další martýrium, tentokrát 
v autě beznadějně zablokovaném v jedné 
ulici, dojel jsem, psychicky vyčerpán, 
do práce na Kavčích horách. Prvním 
člověkem, kterého jsem tam uviděl, byl 
režisér Ivo Paukert. teď mám příležitost 
splnit svou výhrůžku, pomyslel jsem si. 
Neřekl jsem přece, kterému Paukertovi 
to oznámím. tohoto pana Paukerta jsem 
přece jen trochu znal, zatímco pana Pau-
kerta lahůdkáře vůbec ne. Když jsme se 
ale s panem Ivo Paukertem míjeli, slyšel 
jsem se, jak mu jako obvykle říkám:„Dob-
rý den.“
Bylo přece takové úplně obyčejné úterní 
pražské ráno před x lety. A já byl najed-
nou úplně klidný. 

Takové obyčejné 
 úterní ráno

Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock

post scriptum
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křížovka
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