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Sýr si před nákupem 
můžete ochutnat jen někde

Islandskou lahůdkou  
je ovčí polévka
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Rostlinné nápoje 
 jsou dobrý byznys

Děti cukr 
nepotřebují.
Opravdu?

Bohumila Hrabala
Pivní tajemství
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Milé čtenářky, 
  milí čtenáři,
když se řekne léto, snad každému se 
vybaví dovolená či příjemně stráve-
né chvíle u vody s přáteli, rodinou. 
K takové atmosféře a teplým dnům 
bezesporu patří osvěžující nápoj, na-
příklad dobře vychlazené pivo. A pro-
tože je vždy lepší vědět, co konzumuji, 
přichystali jsme pro Vás pivní speciál, 
ve kterém představujeme tradiční výrobu 
zlatého moku. Dozvíte se také, co zname-
ná, když se řekne, že je pivo nefiltrované či 
vyrobené z mladiny. Ale protože ne vždy si mů-
žeme dopřát pivo alkoholické, těší se čím dál větší 
oblibě i nealkoholická varianta. Několik značek, které běžně koupíte na našem trhu, 
jsme vybrali a svědomitě otestovali. Ne všechny se přiblížily chuti piva a jen jedno 
bylo se skutečně nulovým obsahem alkoholu. Které se stalo favoritem a jaké úplně 
propadlo, si můžete přečíst uvnitř časopisu. 
I další strany Světa potravin jsme v tomto letním čísle věnovali nápojům. Abychom 
neochudili ty, kteří dávají přednost vínu, vyzpovídali jsme profesionálního degustá-
tora. Ten nám mimo jiné prozradil, kolik vín musel ochutnat a nastudovat, než se 
ve svém oboru stal odborníkem, ale i to, zda při degustaci víno vyplivuje.
V pravidelné rubrice Potravinová policie jsme se tentokrát snažili dopátrat toho, 
jak velký může být problém ochutnat sýr ještě před jeho nákupem. Při tom nás 
zarazilo, proč jsou prodavači v supermarketech při našem požadavku zboží si vy-
zkoušet rozpačití a kde vám naopak vzorek sýra dají bez problému a k tomu přidají 
příběh jeho výroby.  
K létu patří nejen dobré pití, ale i zahradničení. Zjistili jsme, že i na malém prostoru, 
jako je balkon, si můžete vypěstovat nejen rajčata, ale také brambory. U nás najde-
te návody jak na to, ale i rady, které vám ušetří čas i peníze. A přinesou radost nad 
úrodnou zahrádkou třeba i mezi paneláky.

Krásné léto plné pohody a báječných nejen gastro zážitků 
Vám s celou redakcí přeje

Naďa Hanuš Vávrová, editorka
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editorial

Dvě ze šesti 
testovaných 
nealkoholic-
kých piv nás 
svou chutí mile 
překvapila.

Soutěžte o předplatné na 12 měsíců
Jako poděkování za vaši přízeň jsme pro vás připravili soutěž o předplatné Světa potravin 
na období 12 měsíců (září 2017 až srpen 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 tun cibule spotřebují češi ročně 
ve svých kuchyních? 

a)  98 000
b) 200
c) 20

Do předmětu nezapomeňte uvést „soutěž o předplatné“. 
Do emailu prosím pište vždy celé jméno a adresu. Uzávěrka odpovědí 15. 8. 2017.

Výherci z minulého čísla: Dana Barešová, Vestec u Prahy;  Květa Šímová, Klatovy;  Jitka Hnízdová, Aš
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Ochutnávka sýru je jen 
na libovůli prodejce

 
Vlastní úrody se nemusíte 
vzdávat ani v bytě

 
Pivo z Postřižin se stále vaří 
podle původního receptu

 
I na Islandu najdete pravé 
gastronomické skvosty



neuniklo nám   

www.svetpotravin.cz 5

Na slovo s Milanem Mervou

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Je možné zhubnout bez toho, aby se kila vrátila?

Zaujalo vás 
            na Facebooku a webu

Na co přesně se hodí quinoa?

Etikety se vyplatí číst
S blížícím se létem začínají někteří lidé praco-
vat na své váze, aby se cítili dobře v plav-
kách a letním oděvu. často se ale uchylují 
k nejrůznějším dietám, které nemusejí 
mít trvalý účinek a následně pak přijde 
známý jojo efekt. Zeptali jsme se proto 
Milana Mervy, specialisty na zdravý 
životní styl, zda je vůbec možné, aby-
chom zhubli trvale a vydrželo nám to 
nejen do další letní sezóny.

Pokud svého cíle chceme dosáhnout pomocí nasaze-
né redukční diety, bez pohybu, pak bych byl ostražitý. Sa-
motná redukční dieta je účinná pouze do doby, než se vrátíme zpět 
k dlouhodobě udržitelnému stravování. Myšlenka, že redukční dietu 
udržíme na neurčito, se rozplyne ve chvíli, kdy nás dostihne vlivem 
metabolické úspornosti únava, nesoustředěnost, nervozita nebo 
zdravotní obtíže. Dietní strava je v pořádku, ovšem nezapomínejme 
na pestrost jídelníčku, bohatého na kombinace potravin z rostlin-
ných i živočišných zdrojů s dostatečným množstvím pohybu. Pokud 
chceme být s výsledkem spokojeni dlouhodobě, pak je vhodné 
individualizované stravování v kombinaci s pohybem. Toto je ideální 
cesta k redukci přebytečných kil. Pomocníkem nám mohou být 
i takzvané „tukožroutské potraviny“, které povzbudí metabolismus. 
Mezi ně patří kofein, skořice, zázvor, kajenský pepř. Hubnutí vyžadu-
je jako každé jiné lidské konání určité úsilí, ale výsledek určitě stojí 
za to. Především, je-li dlouhodobý.

Dobrý den,
v poslední době se často setkávám ve svém okolí s quinou. Dopo-
ručují ji odborníci na zdravé stravování, syn ji ochutnal ve školní 
družině a prý byla dobrá. Ráda bych ji vyzkoušela i doma. Poradíte 
mi, k jakému jídlu se třeba hodí a v čem je její výživová hodnota?
    Radka Vincourková, Brno
Quinoa, neboli merlík čilský pochází z Jižní Ameriky, neobsahuje 
lepek, a proto je vhodná pro osoby trpící celiakií. Quinoa obsahuje 
makroživiny a minerální látky, proto ji doporučujeme zařazovat 
do jídelníčku všem pravidelně trénujícím sportovcům či pracují-
cím v prostředí s velkým množstvím stresových faktorů (fyzických 

i psychických). Díky svým výživovým 
hodnotám je také vhodná pro vege-
tariány, vegany a vyznavače zdravého 
životního stylu. Quinoa pomáhá lidem 
trpícím migrénou, ke snižování krevní-
ho tlaku, jako prevence proti rakovině 
tlustého střeva a je vhodná při redukční 
a diabetické dietě. Před vařením je dob-

ré semena řádně proprat. Quinou je možné použít v podobě mouky 
jako zahušťovadlo. Je vhodná například jako příloha, do salátů nebo 
na sladko, například s ovocem. Zakoupit ji můžete jak v prodejnách 
se zdravou výživou, tak i v některých větších supermarketech.

V minulém čísle mne velice zaujal článek 
o ambře. Vůbec jsem netušil, že se něco 

takového vůbec přidává do potravin. Musím 
se přiznat, že od té doby pečlivě sleduji 

etikety se složením potravin, které kupuji. To 
má za následek i to, že ne všechno, co jsem 

dříve do košíku bez většího přemýšlení vložil, 
nyní také koupím. Za tyto a další zajímavé 

informace vám děkuji a přeji hodně takových 
příspěvků, které nám, běžným spotřebitelům, 

pomáhají vybrat pro sebe to nejlepší. 
Daniel Hudec, Praha

Dánové chtějí využít 
při výrobě piva lidskou 
moč

Mořské řasy lze použít 
i při výrobě chleba 
nebo másla

Supermarkety 
stále hledají nové 
pracovníky

Př
ip

ra
vi

la
 N

aď
a 

H
an

uš
 V

áv
ro

vá
, f

ot
o 

sh
ut

te
rs

to
ck

, a
rc

hi
v 

re
da

kc
e



www.svetpotravin.cz6

Nevyhazujte 
nevymyté sklenice 
             od medu
Do Česka se dováží medu stále více. To však 
podle odborníků představuje pro zdraví českých 
včelstev zvýšené riziko. Dováží se totiž ze 
zemí, kde se často vyskytuje mor včelího 
plodu a kde se onemocnění oficiálně smí léčit 
antibiotiky –  například z Číny či Ukrajiny. 
Med přeléčených včel však podle odborníků 
neobsahuje „pouze“ zbytky chemie, ale právě 
i původce moru. Podle místopředsedy Českého 
svazu včelařů Miroslava Peroutky stačí, aby 

hospodyňka vyhodila do kontejneru 
nevymytou sklenici od medu ze 

supermarketu. „Když pak v létě včely 
najdou takto potřísněnou lahev, 

med olížou a do úlu si přinesou 
i značné množství spor tohoto 

onemocnění.“

neuniklo nám
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Bezlepková 
cukrárna
Mlsat se dá i bez lepku! Tak by se jednoduše 
stručně dala vystihnout kuchařka autorky 
Zuzany Zachové. Její kniha je plná receptů 
sladkých bezlepkových dobrot, jaké 
vás jen napadnou! Muffiny, makronky, 
pudingy, minicakes, cupcakes, dezerty 
z odpalovaného těsta, palačinky, clafoutis, 
lízátka, koláčky, rolády, tartaletky, bábovky, 
creme brulée, tiramisu, panettone, tartufo, 
galetky, kokosky, bublaniny, velikonoční 
mazanec, štrúdl, sušenky, jahelník, panna 
cotta, lívanečky, marcipán, brownies...  
Kuchařka tak potěší všechny, kteří se musejí 

nebo chtějí vzdát ve svém jídelníčku lepku. Kuchařku vydalo nakladatelství 
CPRESS a zakoupit se dá již za 139 Kč.

STOP pro reklamy 
na nezdravé potraviny pro děti
Stále více států EU se potýká s dětskou obezitou, proto Evropská komise a členské 
státy odsouhlasily návrh, který má omezit reklamu na nezdravé potraviny určené 
dětem, a to v televizi i na internetových videoportálech, jako je např. YouTube. 
Přísnější pravidla mají za cíl zastavit nárůst dětské obezity do roku 2020. Dosud 
bylo rozhodnutí, zda bude takové produkty propagovat, na potravinářské 
společnosti. Jak se ukázalo, takový přístup nebyl správný. Firmy reklamy 
na nezdravé potraviny pro děti vyráběly v podstatě bez omezení.

Právě v tento 

den v měsíci červenci se konají ve Starém 

Městě pod Sněžníkem Bioslavnosti. Fanoušci 

kvalitních potravin se mohou těšit na jarmark 

a ochutnávky novinek i výrobků regionálních 

ekologických zemědělců. Ochutnávat se budou 

netradiční chleby, pohankové palačinky, ječné 

lívanečky, ale také bio maso nebo špaldové 

pivo Pašerák. Novinkou letošního roku jsou 

bezlepkové sušenky z červené čočky a čiroku. 

Zvídaví návštěvníci se můžou těšit 

na exkurze do mlýnů a pamatováno je 

i na děti, pro které je připraven 

program ve Špaldíkově 

dětském koutku.

15
Číslo 
   měsíce

Značku KLASA 
letos získalo devět potravin
Letos si logo Klasa nechalo na svůj obal natisknout devět 
výrobků. Které výrobky si nově můžete koupit s pocitem, že 

kupujete opravdu kvalitu? Je to Šunka bez éček – nejvyšší 
jakosti od společnosti Váhala, dále Litovelská zeleninová 

směs od výrobce Alibona, Brdská klobása, kterou vyrábí 
ZEMAN maso-uzeniny, Zelný salát s rajčaty, koprem, mrkvový 

salát s ananasem od Jihočeské zeleniny, dále Zátkova mouka 
pšeničná hladká světlá „00“, polohrubá Výběrová, hrubá Zlatý klas 

od EUROPASTY a Crispins Amarantová BIO tyčka od společnosti 
Extruda Bečice.
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  Ti z vás, kteří mají rádi těstoviny, ale přitom si hlídají příjem 
kalorií, určitě ocení sítkováhu. Ta funguje tak, že jakmile se 
těstoviny scedí, ukáže na gramy přesně, jaké množství jich je. 

  Dalším šikovným pomocníkem při vaření je kráječ na avokádo. 
Jednoduše ho zbaví slupky a také usnadní přípravu oblíbených 
salátů a pomazánek.

  Občas se stane, že zapomenete vychladit víno. Pak je jistým 
řešením instantní chladič vína, který to dokáže během chvilky. 

  Především v létě se dobře uplatní i vykrajovač a kopečkovač 
melounů. Díky němu lehce odstraníte pecky anebo vytvoříte dřeň.

Vitaminový nápoj 
     bez vitaminů
Nápoj s označením NUTRI ELEMENTS Zelený ječmen – 100 % RAW sušená 

šťáva z mladého ječmene měl na obalu uvedeno mimo jiné, že obsah 
vitaminu C v předmětném balení je 595 mg/100 g. Ovšem laboratorním 
rozborem se vůbec nepodařilo detekovat přítomnost tohoto vitaminu. 
Informace na obalu tak uváděla spotřebitele v omyl. Státní zemědělská 
a potravinářská inspekce, která toto při kontrole odhalila, nařídila dovozci, 

aby neprodleně stáhnul nevyhovující šarži z tržní sítě, a zahájí s ním správní řízení 
o uložení pokuty.

neuniklo nám   

Pesticidy v biopotravinách 
     nejsou téměř žádné
To, že oproti konvenční zelenině a ovoci je v biopotravinách 
daleko méně pesticidů, vyplývá ze zprávy Evropského úřadu 
pro bezpečnost potravin. Pesticidy byly nalezeny ve 47 % 
kontrolovaných konvenčních potravin v EU, Norsku a na Islandu. 
V případě biopotravin byl podíl jen 14 %. Pouze 0,7 % 
kontrolovaných biopotravin a 2,9 % konvenčních 
potravin překročily povolené maximální hodnoty. Úřad 
kontroloval 85 000 výrobků, z nichž 5 300 tvořily produkty 
ekologického zemědělství – biopotraviny. Pouze 3 % 
kontrolovaných biopotravin obsahovala zbytky více než 
jednoho pesticidu. Největší rozdíly byly zjištěny mezi bio 
a konvenčními ořechy a ovocem.

Joseph Conrad

              Přísně vzato je jen 

          jeden druh knih, který 

        zvětšuje štěstí na zemi 

          - kuchařské knihy.

4 chytré tipy 
          do kuchyně
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potravinová policie

„Ochutnávka při pultovém prodeji není 
v legislativě nijak ukotvena ani upravena. 
Jedná se o benefit a dobrou vůli prodejce 
vůči spotřebiteli,“ říká Radoslav Pospíchal 
ze Státní zemědělské a potravinářské 
inspekce. 
Zajímalo nás proto, jak se k této možnos-
ti staví samotní prodejci. Zaměřili jsme 
se na sýry. V jejich případě nemusíme 

ochutnávku požadovat jen proto, že 
bychom se báli o kvalitu produktu. Chce-
me-li zkusit něco nového, máme zkrátka 
obavy, zda nám daný výrobek bude chut-
nat. Pokud si nechceme koupit běžný sýr, 
ale rádi bychom zkusili něco speciálního, 
většinou to není levná záležitost. Dopře-
du ale nevíme, jestli na nás sýr nebude 
příliš tučný nebo aromatický. A tak 

jsme se vydali vyzkoušet na vlastní kůži, 
kde nám bez problému dají ochutnat, 
a naopak, který obchod bude 
na náš požadavek 
reagovat negativ-
ně.

dát si kousek například sýra před jeho koupí u nás není 
úplně běžné. Zatímco ve francii vám jej rádi ukrojí, 
v čechách tato praxe zavedená není. Podle našich 
úřadů nemá zákazník na testování potravin ze zákona 
právo. Vše záleží jen na libovůli prodejce.

Připravila Kamila Steinbachová, foto shutterstock

Chcete ochutnat sýr, 
než si jej koupíte? 
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Ochutnají a nic nekoupí...
Jako první jsme otestovali specializova-
nou prodejnu sýra La Formaggeria Gran 
Moravia v Praze, kde prodejce na našem 
přání neshledal nic zvláštního a sýr nám 
ukrojil. Navíc nám povyprávěl o jeho 
cestě na pult prodejny. Dozvěděli jsme 
se, jak se vyráběl, jak dlouho zrál a jak ho 
nejlépe skladovat. Naopak praxe v pro-
dejnách Albert a Kaufland se ukázala být 
jiná. Prodavačky si nebyly jisté, zda něco 
takového mohou udělat. Spíše než o neo-
chotu šlo v jejich případě o strach z toho, 
co by řeklo vedení. Dalším důvodem může 
být i to, co uvádí Zuzana K., která má 
s prodejem v jednom z těchto obchodních 
řetězců přímou zkušenost: „Myslím si, že 

prodejci se bojí toho, že zákazníci budou 
ochutnávat a ve výsledku si nic nekoupí. 
A ani z hlediska personálu určitě není 
možné, aby u každého druhu zboží stál 
jeden prodavač nabízející ochutnávku. 
V případě pultového prodeje pak panuje 
obava, že by lidé ochutnávali ve velkém 
a počet prodaného zboží na váhu by se 
rapidně snížil.“

Jak to chodí za hranicemi?
Ani v zahraničí nejsou pravidla pro ochut-
návání jednotná. Ve zmíněné Francii 
považují ochutnávku sýra za samo-
zřejmost. Podobnou osobní zkušenost 
jsem zažila také na tržišti Toverhallerne 
v dánské Kodani. Ve velkém prostoru 
můžete ochutnat a vyzkoušet praktic-
ky vše, od jídla až po kosmetiku. Nikdo 
se přitom na zákazníky nekouká skrz 
prsty, pokud si ve výsledku nic nekoupí. 
Poněkud opačná situace panuje v ame-
rických supermarketech. Zde zákazníci 
často ujídají například ovoce, které chtějí 
před koupí vyzkoušet. Nezřídka se potom 
potýkají s nepříjemným chováním perso-
nálu. Názory se mezi lidmi různí. Někteří 
se v internetových diskuzích hájí tím, že 
nechtějí kupovat jídlo, které nejedí nebo 
je zkažené. Jiní podobnou praxi kritizují 
slovy, že každý přeci vydrží nejíst alespoň 
třicet minut během nakupování. Akce 
obchodního řetězce Tesco ve Velké Britá-
nii „Taste before you buy“ (Ochutnej, než 
koupíš) se ale v předloňském roce setkala 
s velkým ohlasem.

Kvalita se pozná
V případě, že se vám v supermarketu, 
podobně jako nám, nepoštěstí a sýr 
u pultu neochutnáte, stále máte šanci 

zjistit, co kupujete. U sýrů by měl vždy 
být vyznačen obsah tuku nebo obsah 
tuku v sušině. V tomto případě se nebojte 
sáhnout po tučnější a nezřídka také 
chutnější variantě. Většina sýrů obsahuje 
alespoň čtyřicet nebo pětačtyřicet pro-
cent tuku v sušině. Mezi Čechy tolik ob-
líbený třicetiprocentní eidam se v tomto 
směru vymyká.
Kvalitní sýr by měl být tvořen především 
mlékem. Obsahuje-li sýr místo mléčných 
bílkovin a tuků rostlinné náhražky, nesmí 
být označován jako sýr, což můžete 

potravinová policie

Češi jsou v konzumaci sýra stále 
poměrně konzervativní. Podle 
Společnosti pro výživu sníme za rok 
v průměru 14,1 kilogramu sýrů 
na osobu. V porovnání s ostatními 
evropskými zeměmi je to lehký 
podprůměr. Zdaleka nejvíce přitom 
spotřebujeme třicetiprocentního 
eidamu. Oproti jiným evropským 
zemím pak zkonzumujeme 
znepokojivě vysoké množství tavených 
sýrů, a to 2,6 kilogramu ročně 
na osobu.
Pokud jde o nabídku sýrů, nejsme 
na tom ale ve srovnání s Evropou 
nikterak špatně. Mezi novými členy 
Evropské unie patříme dokonce 
ke špičce. Češi snědí sice nejvíce 
eidamu, ale podle Jiřího Kopáčka 
z Českého svazu mlékárenského mají 
zákazníci na sýry stále větší nároky. 
Hledají ochucené varianty, zajímají se, 
odkud výrobek pochází, jaké techniky 
byly použity při výrobě a studují 
jeho složení. Podle něj také přibývá 
specializovaných sýrových prodejen. 
V každém větším okresním městě 
podle Kopáčka najdeme alespoň dva 
takovéto obchody.

Eidam vEdE, ALE 
ZKOUŠíME I DALŠí
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opět vyčíst z etikety. V případě krájených 
sýrů u pultového prodeje se pozorně 
dívejte, zda jeho části nejsou okoralé. 
Bohužel se stává i to, že prodejci nezříd-
ka tyto okoralé části okrajují a sýry dále 
omývají, aby vypadaly atraktivněji. Když 
si však pozorně sýr prohlédnete, zjistí-
te pouhým okem, že na pultě leží delší 
dobu. V neposlední řadě je také důležité 
datum spotřeby. Zatímco balené sýry před 
otevřením vydrží déle, u těch krájených 
z volného prodeje je ideální neuchovávat 
je v lednici více než dva tři dny. 

Každopádně to zatím nevypadá, že si 
v nejbližší době budeme v běžných 
obchodech moci ochutnávat nejrůznější 
potraviny dle potřeby. Když ale zavítáte 
do menších specializovaných obchodů, 
je pravděpodobné, že se právě tady bude 
nějaká ta aktuální ochutnávka 
konat. U řezníka vám na-
bídnou čerstvě vyuze-
nou klobásku 
a u pekaře 
rozkrojí 

makové housky podle nové receptury. 
Cesta k zákazníkovi je trnitá, ale když se 
najde ten správný směr a chuť, výsledek 
se dostaví velmi rychle. 

Ve srovnání se zbytkem Evropy 
u nás sýry nejsou příliš drahé. Podle 
šetření Eurostatu jsou mléčné výrobky 
v celé Evropě oproti České republice 
levnější pouze v Polsku. Zato například 
sýrařská velmoc Francie se pohybuje 
lehce pod evropským průměrem. 
Nejvíce si za tyto potraviny kupodivu 
připlatíte v Řecku, na Kypru a také 
v Irsku.
Navštívíte-li supermarket 
a specializovanou sýrárnu, je rozdíl 
v ceně pochopitelně patrný. Dobrou 
zprávou je, že nejčastěji konzumované 
sýry typu eidam nebo gouda 
vycházejí v nezávislých testech velmi 
obstojně, pokud jde o složení i chuť. 
Jejich cena se přitom pohybuje 
jen lehce přes dvacet korun za sto 
gramů. Za méně běžné druhy sýrů si 
pochopitelně připlatíte v samoobsluze 
a specializované prodejně ještě o něco 
více. Zase zde ale narazíte na druhy, 
které v běžném obchodě neseženete.

SýRY drahé 
nEmámE

  Čtyři plátky sýra vám pokryjí denní potřebu vápníku a bílkovin na celý den.
  Díky vysokému podílu mléka obsahují sýry zároveň hodně vápníku. Ten je nena-
hraditelný především v období dospívání a také ve stáří.
  Sýry mohou často jíst i lidé alergičtí na laktózu. Její podíl je totiž v sýrech 
na rozdíl od mléka minimální.
  Ideální je střídat různé druhy sýrů, nikoliv se úzce zaměřovat pouze na některé 
z nich.
  Chceme-li zvolit nízkotučnou variantu sýra, vhodnou volbou je tvaroh, který 
je rovněž považován za sýr. V případě, že si dáte malou porci, není ale problém 
konzumovat tučnější druhy sýrů ani v případě redukční diety.

  Nevýhodou některých sýrů je vysoký podíl soli. Obsahují ho například oblíbený 
hermelín nebo niva, ale také feta či balkánský sýr. Tyto sýry se tudíž nedoporu-
čují zařazovat do jídelníčku dětem, těhotným ženám a lidem s poruchou imunity. 
Hodně soli obsahují také tavené sýry, které mají navíc zvýšený podíl sodíku 
a fosforu, což může narušit vstřebávání vápníku.

Víte, že…



www.svetpotravin.cz 11

zaostřeno

Většině dětí, jakmile dosáhnou věku šesti měsíců, je třeba přidat kromě 
mateřského nebo umělého mléka i další stravu. A tady nastávají 
maminkám první dilemata. Hodně z nich řeší, kde nakupovat suroviny, 
co do jídla přidat a na co je ještě čas. A otázky kolem jídla s věkem dítěte 
postupně přibývají, když začne ve svém okolí objevovat pamlsky, sladké 
nápoje a třeba smažená jídla. Co je pro dítě vhodné? Jak mu vypěstovat 
správné stravovací návyky? A jaké to vůbec jsou?

Proč tápeme 
  ve výživě dětí?

Přípravila Kateřina Kmecová a Klára Chábová, foto Eva Slavíková, Klára Chábová a shutterstock
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Nejčastější mýty 
o dětské stravě

zaostřeno

Důvody pro vynechávání některých 
potravin u malých dětí mohou být 
v zásadě dva – obtížná stravitel-

nost či zatěžování organismu a možná 
alergická reakce. Zatímco v prvním 
případě je dodržování omezení na místě, 
v to druhém už to tak jednoznačné není. 
Nová doporučení se kloní k tomu začít 
s většinou alergenů co nejdříve, ideálně 
ještě během kojení, aby si na ně dítě po-
zvolna zvykalo a zároveň bylo „chráněno“ 
mateřským mlékem. Statistiky ukáza-
ly, že původně doporučovaný způsob, 
tedy odkládání alergenů na pozdější 
dobu, ke snížení počtu alergiků nevedlo, 
spíše naopak. Pokud se kojenec setká 
s potravinovými alergeny, samozřejmě 
v přiměřeném množství, už ve věku mezi 
4. a 6. měsícem, tedy v období, které 
nazýváme imunitní okno, je při kontaktu 
s nimi podstatně pravděpodobnější vývoj 
imunitní tolerance než alergie.

Vejce
Obecně se doporučuje nejprve podávat 
žloutek, bílek až od roka, neboť je počí-
tán mezi alergeny. Druhou variantou je 

zavádět v duchu nových doporučení bílek 
pozvolna již před 1. rokem života. Vejce 
je ideálním způsobem, jak jeden den 
v týdnu nahradit v dětském jídelníčku 
maso. Od roka je možné volit i jiné úpravy 
než jen vaření natvrdo, v každém přípa-
dě musí být vejce dostatečně tepelně 
upravené.

Lepek
Také s lepkem se již nedoporučuje otálet 
co nejdéle, ale měli bychom ho zařadit 
ihned poté, co dítě zvládne první ne-
mléčné příkrmy. Naopak studie zjistily, že 
riziko rozvoje celiakie u dětí, které byly 
v době zavedení lepku kojeny, je nižší – 
jako prevence se tedy doporučuje zařadit 
lepek mezi 
ukončeným 
4. a 6. měsí-
cem. Zpo-
čátku je možné do ovoce nalámat dětský 
piškot, poté zařadit kaše obsahující lepek 
a v pozdějším věku také pečivo. Celozrn-
né pečivo a další celozrnné potraviny by 
měly být součástí dětského jídelníčku až 
od deseti let, mladším dětem obsažená 

vláknina zatěžuje trávicí systém, který 
u nich není ještě vyvinutý. Ideální je tedy 
bílé pečivo.

Mléko
Část rodičů dává dětem až do tří let 
věku pouze mléka kojenecká a batolecí, 
jiní už od prvních narozenin zařazují 
mléko kravské. V každém případě není 
vhodné podávat kravské mléko v prvních 
měsících života, neboť obsahuje odlišný 
poměr kaseinových a syrovátkových 
bílkovin, jiné složení mastných kyselin 
a sacharidů a také méně vitaminů. První 
čtyři měsíce života je nutné zařadit 
mléko mateřské, případně počáteční 
mléčné formule. Při podávání kravského 
mléka volíme plnotučnou variantu, při-
čemž je zbytečné dávat mléko trvanlivé. 
Pokud rodiče volí pokračovací výživu, je 
potřeba dodržovat věková doporučení. 
Podle doporučení Světové zdravotnické 
organizace je možné použít malé množ-
ství kravského mléka od 6. měsíce pro 
přípravu pokrmů, ovšem mnohem častěji 
se setkáte s radou mléko na vaření pou-
žívat až po 12. měsíci.
Po třetím roce života je možné volit 
i mléka polotučná a méně tučné výrob-
ky. Mléčné výrobky je vhodné zařazovat 
po 6. měsíci věku, ideálním začátkem 
jsou bílé jogurty kolem 3 % tuku. Zhruba 
od 9. měsíce se přidávají sýry typu žervé 

nebo lučina, 
zařazují se 
také sýry 
tvrdé. Do tře-

tího roku věku bychom měli zapomenout 
na sýry plísňové. Tvaroh, který dříve 
patřil k prvním příkrmům, které se dětem 
podávaly, je vhodné zařadit až po prvním 
roce – má příliš vysoký obsah bílkovin, 
které představují zátěž pro ledviny.

děti jsou to nejcennější, co máme, a snažíme se jim dopřát 
ve všech oblastech to nejlepší. Jedním z velkých témat, se 
kterými se maminky setkávají již velmi brzy po narození 
potomka, je jeho stravování. Zásadním způsobem totiž 
ovlivňuje zdraví a správný vývoj. Jak ale „to nejlepší“ 
rozpoznat, když doporučení je celá řada a zvláště na internetu 
můžeme najít celou řadu zcela protichůdných rad? Kterých 
potravin se týkají nejčastější kontroverze a jak z nich vybruslit, 
abychom si zachovali čisté svědomí i zdravý rozum?

„Mléčné výrobky je vhodné 
zařazovat po 6. měsíci věku dítěte“

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Maso
Maso je možné do jídelníčku zařadit 
vlastně hned, kdy dítě začne konzumovat 
zeleninové příkrmy. Maso by mělo být 
libové, mezi nejvhodnější druhy patří 
kuřecí, krůtí, králičí a hovězí. Uzeniny je 
vhodné podávat jen výjimečně, jednat 
by se mělo zejména o šunku s vysokým 
obsahem masa. Vegetariánství nelze 
u malých dětí doporučit. Maso je pro 
jejich zdravý vývoj dokonce nezbytné, 
a to i s ohledem na potřebu plnohodnot-
ných bílkovin a železa.

Ryby
Také o rybách v minulosti panovala 
doporučení, aby se do dětského jídelníčku 
zařazovaly až po prvním 
roce života či 
dokonce až 
od tří let věku. 
Dnes jsou však 
rady opačné 
– s rybami by 
se děti měly 
seznámit již 
v kojenec-
kém věku, 
ob-

sahují prospěšné nenasycené omega-3 
mastné kyseliny. Přesto buďte při prvních 
pokusech obezřetní a sledujte případnou 
reakci. Vhodné je začít s rybami sladko-
vodními, poté zařazovat ryby mořské. 
Rybí maso se také objevuje v hotových 
příkrmech, které jsou vhodné pro děti 
od čtyř měsíců, je možné je tedy zařadit již 
s prvními příkrmy. Doporučit lze lososa, 
tresku, kapra, sledě, makrelu, pstruha, 
sumce nebo sardinky, z mořských plodů 
krevety nebo garnáty. Kojenci by 
rybu měli konzumovat maximálně 
dvakrát týdně. Samozřejmostí je 
nutnost dbát na dokonalé od-
stranění všech kostí a dostateč-
nou tepelnou úpravu.

Sůl, cukr
Odborníci doporučují pokrmy do první-
ho roku věku nesladit ani nepřisolovat. 
Se sladkou chutí by se děti měly setkat 
hlavně prostřednictvím ovoce a také ma-
teřského mléka, případně mléka umělého. 
Pokud by bylo přece jen třeba pokrm 
nebo třeba čaj malému dítěti přisladit, po 
prvním roce můžete zvolit med. Mělo by 
se tak dít jen výjimečně – děti si snadno 
zvyknou na sladkou chuť a jinak chut-
nající jídla pak odmítají. Pozor na to, že 
některé kupované příkrmy obsahují po-
měrně vysoké množství přidaného cukru, 
snažte se tedy volit ty, do nichž cukr 
přidaný není. V prvním roce života nemá 
dítě potřebu přidané soli žádnou, dostává 
ji v mateřském mléce a následně nemléč-
ných příkrmech. Příliš vysoký obsah soli 
může vést k přetěžování oběhového sys-
tému dítěte a způsobovat problémy s vy-
sokým krevním tlakem. Tím, že se děti již 
v útlém věku naučí na slanou chuť, bude 
se tato jejich potřeba postupně zvyšovat.

Ořechy
Konzumace oříšků v sobě nenese jen 
riziko možné alergie, které již bylo zmi-
ňováno několikrát, ale také vdechnutí 
celých ořechů. Nicméně ořechy pomleté 
a přidané do pečiva či jogurtů, zpracované 
do past či pomazánek je možné dětem 
nabízet už v době imunitního okna, tedy 
od 4. měsíce věku kojence. 

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

  Optimální výživou kojence je v prvních šesti měsících věku mateřské mléko, 
které v této době plně zajišťuje příjem všech živin potřebných pro růst a vývoj 
dítěte

  Strava dítěte ve věku od 1 do 3 ukončených let by měla být podána v pěti 
porcích, měla by obsahovat alespoň 500 ml mléka nebo mléčných výrobků, 4-5 
porcí zeleniny a ovoce, 3-4 porce chleba a obilovin, 2 porce masa. Maso by mělo 
být méně tučné. Do jídelníčku by přednostně mělo být zařazováno rybí (bez 
kostiček), drůbeží a králičí maso. Dítě by nemělo dostávat uzeniny. Je nutné šetřit 
pamlsky. Pokrmy pro děti nepřesolujeme. Vynecháme všechno ostré a pálivé 
koření.

  Strava dítěte v předškolním věku by měla obsahovat 3-4 porce mléka a mléčných 
výrobků, 4 porce zeleniny a ovoce (z toho alespoň dvě porce v syrové formě), 
3-4 porce chleba či obilovin (do jídelníčku bychom měli postupně zařazovat 
tmavé celozrnné pečivo), 2 porce masa (používají se všechny druhy masa, s pre-
ferencí méně tučného). Do jídelníčku bychom měli zařazovat luštěniny. Obdobně 
jako v batolecím věku pokrmy nepřesolujeme, vynecháváme ostré a pálivé koření 
(vhodné je koření z bylinek).

  Strava dětí ve školním a adolescenčním věku by měla i dále obsahovat v každé 
porci obiloviny – pečivo (s preferencí celozrnných výrobků) nebo rýži, těstovinu. 
Denně by měly děti tohoto věku dostávat ve 3-5 porcích zeleninu a ovoce. Dále 
by mělo mít dítě ve dvou až třech porcích mléko a mléčné výrobky, v 1-2 porcích 
maso (nezapomínat na ryby a drůbež), vejce nebo rostlinné produkty s obsahem 
kvalitní bílkoviny (sojové výrobky, luštěniny). Volné tuky a cukry by měly být 
konzumovány omezeně.

JaK By Měl VyPadaT Správný jídelníČeK 
dítěte od kojence po adolescenta?
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zaostřeno

Obě oslovené maminky znám 
mnoho let a vím jistě, že nepatří 
mezi extrémně zaměřené ženy, 

které své děti drží velmi zkrátka a hlídají 
každé sousto. Pouze se zajímají o složení 
potravin a dodržují jistá pravidla.

Snažím se o zdravou stravu
„Vaříme ze základních potravin bez 
přídatků chemie. Teprve nyní začínám 
synovi trochu solit, ale často se obejde-
me v jídle bez soli, pouze s bylinkami. 
Synovi nechut-
naly kupované 
příkrmy, takže 
jsem mu od za-
čátku vařila. Zatím nezná uzeniny, plís-
ňové sýry, čokoládu, hranolky a spoustu 
potravin, které ani my nekonzumujeme,“ 
říká Lenka Hrůzová, která má dvouletého 
syna. Sladkosti mu také nedává, na sva-

činky dostává ovoce. „Na návštěvě nebo 
při oslavě ale dostane kousek buchty, 
pokud si také dáváme nebo ji má před 
očima. Když peču doma, sladím málo,“ 
doplňuje Lenka.

Bonbony ze školky, doma ne
U Kateřiny Píchové je to velmi podob-
né. Má už ale větší děti – Honzíka (4,5) 
a Aničku (3,5). Obě děti chodí do školky. 
„Doma se mi daří fungovat zatím bez 
cukrovinek typu bonbony a lízátka. 

Děti se k nim 
dostanou občas 
ve školce, s tím 
jsem smířená. 

Pro případy, že si vyžádají i něco doma, 
mám ve spíži kvalitní čokoládu a sušen-
ky slazené obilnými sirupy. Při nákupu 
dobrot vždy sleduji, aby měly co nejnižší 
obsah cukru. Cukr, obsah soli a složení 

Není jim jedno, co jejich děti 
jedí. Přitom nejsou extrémní 
ani vyhraněné. Pouze mají 
představu o tom, jak by se jejich 
potomci měli stravovat, aby 
byli zdraví a spokojení. Hledají si 
informace, snaží se je selektovat, 
a vybírají si takové potraviny, 
o kterých jsou přesvědčené, že 
tělu prospívají. Maminky lenka 
Hrůzová z Prahy a Kateřina 
Píchová z českých Budějovic 
mají svá pravidla, která ale 
dokáží porušit. S lehkostí 
a čistým svědomím. 

Cukr děti 
nepotřebují
Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková a archiv autorky

„Děti se k cukrovinkám 
  dostanou většinou ve školce“
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zaostřeno

potravin jsou pro mě velká témata. Ze 
začátku jsem trávila spoustu času čtením 
ingrediencí a teď už chodím na jisto,“ 
upřesňuje Kateřina.

Stovky různých informací
Výživa dětí je pro obě stále aktuálním 
a živým tématem. Shodně tvrdí, že je 
těžké zorientovat se v informacích, které 
se objevují v médiích. „Setkávám se 
stále s mnoha různými až protichůdný-
mi tvrzeními. Často si nejsem jistá, zda 
se jedná o objektivní informace, nebo 
jen nějaké lobby. Toto téma je pro mě 
proto stále živé a otevřené,“ říká Lenka. 
Výživou syna se musela zabývat už 
od jeho narození, protože měla problé-
my s kojením. „Přikrmovat jsem začala 
v pátém měsíci. Syn byl a je poměrně 
dobrý jedlík,“ doplňuje Lenka.

Zdravé jídlo, zdravé dítě
Podle Kateřiny může zdravé stravování 
pozitivně ovlivnit náš zdravotní stav. 
„Věřím na střevní mikroflóru, a protože 
se u dětí trávicí ústrojí vyvíjí až do tří 
let, tak jsem byla hodně přísná. Nechtěla 
jsem jim nadměrně zanášet střeva třeba 
cukrem nebo lepkem. Takže jsem tvořila 
buchty a koláče z celozrnných mouk, 
pekla bez cukru. Teď už jsou děti starší, 
tak jsem i já polevila. Občas zajdeme 
po nedělní procházce i do cukrárny 
na zákusek,“ doplňuje Kateřina. Ta čerpá 
z několika ověřených zdrojů a nejvíce prý 
dá na své děti a na zdravý rozum: „Mám 
pro sebe takové heslo, že důležité je to, 
co se jí stále, ne to, co si člověk občas 

dopřeje.“ S tím 
souhlasí i Lenka: 
„Setkala jsem se 
i s velmi extrém-
ními přístupy, 
protichůdnými 
informacemi 
a tvrzeními vytr-
ženými z kon-
textu. Člověk 
musí používat 
selský rozum, 
intuici a cit.“ 
I ona dopřeje 
svému synovi 
mlsání, ale myslí 
si, že dítě už 
po prvním roce 
života nemusí 
jíst hned to, co 
dospělí.

Bez uzenin děti 
nestrádají
„Nedávno syn 
poprvé ochutnal 
párek a i řízek. 
Před časem se 
známá divila, 
proč nedávám 
synovi šunku. 
Myslím si ale, že se bez ní v pohodě 
obejde a nestrádá,“ vysvětluje Lenka. 
Zatím se vyhýbá sladkostem, uzeni-
nám a sladkým nápojům. Příbuzní 
tato pravidla respektují. Ráda synovi 
připraví třeba polévku z červené čočky, 
jáhly jako přílohu, nejrůznější těstoviny. 

U Kateřiny se zase osvědčila oříšková 
másla, rapadura, sušené drcené datle, 
olej z dýňových semínek do salátů. 
„A nesmějí chybět společné večeře 
u jednoho stolu a rodiče, kteří si nedo-
přávají něco, co dětem zakazují. Příkla-
dy táhnou,“ říká na závěr. 
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Jednoho dne se na nenápadném rohu 
pražské čtvrti Holešovice objevil 
podnik s názvem Naše Toustárna. Už 

jenom to, že se někdo rozhodne podni-
kat v oboru pekař, je úctyhodné. Toto 
řemeslo trpí nedostatkem vyučených lidí 
a upéct dobrý chléb je navíc vážně umění.
Po dvou letech provozu má toto místo své 
stálé zákazníky a majitel Jan Demuth zva-
žuje, že by své podnikání rozšířil o další 
místo, jen 
s trochu jiným 
konceptem.
Každopádně 
prostor, který se mu podařilo se svým 
týmem vybudovat, má určitě kosmopolitní 
atmosféru. „Studoval jsem vysokou školu 
zaměřenou na mezinárodní vztahy a lámal 

si hlavu s tím, co bude dál. Vztah k jídlu 
a vaření jsem měl vždy, jen jsem nevěděl, 
v jaké oblasti bych mohl začít podnikat,“ 
vypráví majitel Toustárny.

Vysoká škola a pak učňák
Po ukončení studií se Jan Demuth roz-
hodl, že si doplní vzdělání a začal se učit 
kuchařem. Zajímavý postup. V Holešo-
vicích to dobře znal, a proto stačilo najít 

vhodný prostor 
a pak vymyslet 
koncept. A to 
se povedlo. 

„Všechno se mi to tak seběhlo. Strýc mé 
přítelkyně je jedním z největších dovozců 
mouky u nás a má kamarádka pracuje 
pro firmu rozvážející cukrářské dobroty. 

Toustárna měla být původně bistro, kde 
budeme mít pár sendvičů, kafe a další 
sortiment. Lidé to tady ale začali mít 
rádi a mne zajímalo, co se stane, když 
si budeme sami i péct,“ doplňuje. 
Začínal tak původně se třemi druhy 
chleba, ale než je poprvé představil ve-
řejnosti, chvíli to trvalo. „Každý chleba 
jsme ladili, zkoušeli poměry surovin, 
procesy. Záleží také na kvalitě mouky, 
kvásku, na velikosti praskliny. Je to 
věda. Po otevření pekárny jsme recep-
tury vyvíjeli i půl roku, než jsme byli 
spokojení.“ V nabídce má jeho podnik 
v současné době deset druhů chleba, 
mezi nimi třeba bramborový s olivami, 
s rajčaty a se sezamem, žitný, koře-
nový, pumpernickel (pšeničná a žitná 
mouka, pražený ječný slad, směs 
cereálií a kvásek) nebo bezlepkový. 
„Můj nejoblíbenější je asi podmáslový,“ 
prozrazuje J. Demuth.

Chybí nám pekaři
Desetičlenný tým Naší Toustárny funguje 
na kamarádské bázi, dva jeho členové 
jsou pekaři. „Momentálně hledáme další 
pekaře, ale Češi to nechtějí dělat. Zdá se, 
že budeme muset sáhnout po cizincích, 
protože zlaté české ručičky jaksi zlenivě-
ly,“ říká majitel a během našeho rozho-

na návštěvě

Člověka těší, když se daří drobným živnostníkům, mají 
nápady a chuť podnikat i přes nejrůznější nástrahy 
a nařízení, která převážně ze strany státu přicházejí. Když 
se pak v ulici objeví nová pekárna, kavárna, řeznictví 
nebo papírnictví, místo kolem hned ožívá a lidé se tu 
začínají rojit. Jedním z takových podniků je i Naše 
Toustárna, která funguje v pražských Holešovicích 
už téměř dva roky. Má svůj styl a zásady. Na křupavý 
a voňavý chléb se tady stojí fronty.

Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková

„Toustárna měla být původně 
   bistro, kde bude pár sendvičů“

Je libo domácí chleba 
z kvásku?
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voru odbíhá k pohovoru s novým 
zájemcem.
U zákazníků jdou na odbyt také 
toustové chleby, které si pečou 
v Toustárně sami. „Máme vlastní 
recepty a doplňujeme je o pomalu 
pečená a lehce zauzená masa, čerst- 
vou zeleninu a originální omáčky. 
Pro vegetariány je v nabídce toust 
s kozím sýrem, carpacciem z červené 
řepy a balzamikovou redukcí.“

Plýtvání nepovoleno!
Pro Jana Demutha je také velkým 
tématem plýtvání jídlem. „Dneska lidi 
nakupují levné a nekvalitní potraviny 
a pak je snadno vyhodí. Myslím si, že 
se plýtvá opravdu hodně, a to není 
správné. U nás se snažíme vyprodat 
všechno, co vyrobíme, a když něco 
zbude, vezeme to do Armády spásy 
a domů našim králíkům. S jídlem by se 
mělo zacházet šetrně,“ tvrdí. On sám 
prý jí všechno, ale nakupuje si dražší 

potraviny, které jsou chutné, déle vydrží 
a člověk si rozmyslí, jestli je má vyho-
dit do koše. „Mám rád třeba parmazán 
nebo prosciutto. V lednici se nezkazí, 
potraviny jsou to chutné a vydrží pár 
týdnů,“ doplňuje.
Zajímalo mě, jak vědí, kolik májí ten 
daný den napéct pečiva, aby nic ne-
zbylo? Vedou si statistiky? „Přesně 
tak. Jsem docela tabulkový typ. Vše si 

zapisuji a sleduji. Navíc k nám pravidel-
ně dochází naše teta Kateřina, profesí 
gastrokonzultantka, se kterou se radíme, 
co zlepšit, a pracujeme hodně se statisti-
kami. Lépe se pak určuje, co máme třeba 
vyřadit z nabídky, nebo čeho naopak 
upéct více,“ vysvětluje majitel Toustár-
ny.
Díky přesným záznamům tak ví, který 
den se prodá jaký druh chleba a kolik je 

potřeba čeho upéct. Odbyt ovlivňuje 
i počasí. „Dneska prší, tak přišlo méně 
lidí. I počasí se musí hlídat,“ usmívá 
se. Rozhlédnu se kolem a přijde mi, že 
je celkem plno. Dívám se na to ale asi 
jinou optikou než Honza, který je zvyklý 
na fronty skoro až na ulici.

Místa pro lidi
Pekař otevřel jednu z pekáren a vyndal 
čerstvou várku bulek. Mladá slečna si 
jich objednává hned dvacet. Za ní už se 
nedočkavě hlásí o slovo babička, kupuje 
pro vnučku buchtu s rebarborou a jeden 
bezlepkový koláč. Dávám si ještě jedno 
kafe latté a rozhlížím se. Taková místa mě 
baví, mají ducha a atmosféru. Člověk se 
sem rád vrací, třeba si jen posedí u dob-
rého čaje, sleduje cvrkot a pak si v tašce 
odnese svůj oblíbený chléb. To jsou místa 
vytvořená pro lidi. 

na návštěvě

  800 kg pšeničné mouky 
  200 kg žitné a 100 kg špaldové 
mouky
  30 kg sušeného podmáslí
  200 litrů mléka nejen na kávu

A prodá 250 ks chleba za jeden slu-
nečný den.

NAŠE TOUSTáRNA 
spotřebuje 
za měsíc:
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průvodce povoláním

Jako profesionální sommelier působí 
teprve osm let, jeho zájem o víno sahá 
ale mnohem hlouběji do minulosti. 

„Moje maminka pocházela z Moravy. 
Dědeček měl vinohrad v Rohatci na Ho-
donínsku. Jezdil jsem k němu každé 
prázdniny a pomáhal mu vinohrad 
obdělávat,“ vzpomíná Antonín Modr. 
„Když jsem se blížil plnoletosti, začal mě 
zasvěcovat i do výroby vína.“

Od letectví k vínu
Antonín se vždy zajímal o víno 
a vinařskou historii, 
zpočátku se ale 
jeho kariéra vy-
víjela jiným 
směrem. 
Pracoval 
jako projek-
tový manažer 

ve firmě, která vyráběla letecké přístroje. 
Díky mezinárodní spolupráci hodně ces-
toval, nesčetněkrát se podíval například 
do Anglie. Na tato léta vzpomíná rád 
dodnes. „Byla to pro mne velká životní 
zkušenost,“ říká s odstupem času.
Za zlomový okamžik považuje událost, 
která se odehrála v roce 1997. „Tehdy 
jsme s manželkou byli na dovolené 
ve Valašských Kloboukách a pro-
cházeli se po historickém náměstí. 

Moje žena je vášnivá čtenářka, a tak oka-
mžitě zamířila do místního knihkupectví. 
Šel jsem s ní a procházel mezi regály, když 
vtom mne zaujala Encyklopedie českého 
a moravského vinařství od uznávaného 
nestora našeho vinařství a mého poz-
dějšího učitele pana profesora Viléma 
Krause. Knihu jsem si koupil a přečetl 
ji jedním dechem. Uvědomil jsem si, že 
víno je něco úžasného. Jak jsem pronikal 
do tajů technologie výroby, senzorického 
hodnocení vína a vinařské historie, začal 

jsem se více zajímat i o jiné obory, 
třeba o zeměpis. Víno se pěstuje 

téměř všude na světě. Když 
víte, odkud pochází, 

chcete se dozvědět 
co nejvíce o dané 
oblasti. To samé platí 

i pro historii,“ vypráví 
A. Modr.

Živit se ochutnáváním vína zní pro jeho 
milovníky jako povolání snů. K tomu, aby 
z vás byl excelentní sommelier, ale nestačí 
mít rád víno. Dřív, než se jím někdo stane, 
je třeba absolvovat náročné zkoušky a pak 
se stále učit...

Práce snů,
Připravila Kamila Steinbachová, foto archiv Antonína Modra a shutterstock

nebo asketický způsob života?
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průvodce povoláním

Z vína se pro něj stala vášeň a Antonín se 
v dalších letech intenzivně sebevzdělával. 
„Okolo roku 2000 Evropská unie masivně 
podporovala vzdělávací kurzy. Absolvoval 

jsem sérii víkendových seminá-
řů, které pořádala 
Střední vinařská 
škola ve Valticích. 
Jejich organizátorem 
byl Milan Sedlá-
ček, další osudová 
postava, která 
významně ovlivnila 
můj vztah k vínu. 
Semináře byly 

špičkové. Před-
nášely na nich 

kapacity 
oborů, které 
se týkají 
vína,“ po-
chvaluje si 
degustátor. 
„Jezdil jsem 
na různé 
vinařské 
akce 
a nevím, 
kdy se to 
přesně 
stalo, ale 
začal jsem 
o víně 
přemýšlet 
úplně jinak 

než dřív.“

Práce s vínem je rozmanitá
V roce 2007 pak úspěšně absolvoval kurz 
Sommelier, který pořádá Vinařská akade-
mie Valtice. O rok později složil náročné 
zkoušky pro získání osvědčení exper-
ta pro senzorickou analýzu vín podle 
evropských norem v Národním vinař-
ském centru. Těmto zkouškám předchází 
povinnost absolvovat nejdříve senzorické 
zkoušky základní, tzv. „jedničky“. „Tyto 
zkoušky jsou všeobecné. Absolvují je 
i potravináři, kteří hodnotí kvalitu potra-
vin,“ vysvětluje Modr. „Účelem je ověřit, 
že máte schopnost správně rozlišovat 
barvy, chutě 
a vůně. 
Při těchto 
zkouš-
kách se nepracuje s vínem, ale s vodou. 
Například při testu rozlišování barev vám 
přinesou deset zkumavek s tekutinou, 
které následně máte seřadit podle odstí-
nu od nejsvětlejší po nejtmavší. Chuť se 
zase testuje tak, že se ve vodě rozpustí 
sladidlo, kyselina vinná nebo hořká látka.“
Profese Antonína Modra je různorodá. 

Na mezinárodních soutěžích hodnotí 
kvalitu vín. Dále pořádá pro fanoušky 
vína, v rámci aktivit klubu MOVIK – 
Modřanského vinařského klubu, autorské 
degustační večery. „Jedná se třeba o srov-
návací degustace. Na takovém večeru 
máme například dvanáct lahví Sau-
vignonu, jednotlivá vína jsou z různých 
oblastí nebo od různých výrobců. Poté 
porovnáváme jejich vlastnosti. Degustaci 
vedu a snažím se ji komentovat co nejvíce 
instruktivně, aby si z ní účastníci něco 
odnesli. Někdy ochutnávku na závěr oko-
řením krátkým kvízem s tématy, o nichž 
jsem během večera 
hovořil. Vítěz získá 
lahev dobrého vína,“ 
směje se Modr.
V náplni jeho 
práce samozřejmě 
nechybějí ani 
řízené degustace, 
které si většinou 
objednávají firmy 
v rámci teambuil-
dingů. Sám ale říká, 
že autorské degustační 
večery ho baví více. „Na tyto 
večery obvykle dorazí lidé, 

kteří se o víno sku-
tečně zajímají a touží 
se dozvědět něco víc. 
Na pracovních setkáních je 
degustace často pouze jedním 
z deseti dalších bodů na pro-
gramu,“ vysvětluje. Zvláštní kategorií 
je potom vinařská turistika. Jedná se 

o jedno až třídenní zájezdy do vinařských 
oblastí převážně v České republice, ale 
letos třeba i do Rakouska.

Degustátoři víno plivou. 
Mýtus, nebo realita?
Když má odhadnout, kolik vín ročně 
ochutná, tipuje, že se jedná okolo 400 
různých druhů. Jedním dechem však 
dodává, že se v tomto směru spíše 
podceňuje. Jen na jedné vinařské soutěži 
totiž běžně ohodnotí okolo 50 vzorků. 
Jak je možné, že i v takovém množství 
dokáže stále perfektně poznávat vůni 
a chuť vína?
„Vzorek, který dostanu k ochutnání 

do skleničky, nikdy nevypiji celý. 
Až na výjimky, kdy mě na vínu 

něco zaujme, si vždy dám jen 
jeden doušek,“ popisuje 

Antonín Modr průběh 
degustace. „Existují dvě 
skupiny degustátorů. 
Jedna, kterou tvoří 
degustátoři s oprav-
du silnou vůlí, víno 
vůbec nepolyká a vy-
plivuje ho do zvlášt-
ní karafy. Druhá 

skupina víno skutečně 
polkne.“ Patří spíše 

do té druhé skupiny, kdy 
degustátoři víno nevyplivují. 
„Do hodnocení také patří délka 
chuťového vjemu po polknu-
tí,“ vysvětluje.
Obvykle takto ohodnotíme 

deset vzorků, po kterých 
následuje desetiminu-
tová pauza. Cítím-li, 
že mám unavený 

„Při zkouškách se nepracuje 
                            s vínem, ale s vodou“

degustátor 
ochutná 
během jedné 
soutěže 
i 50 vzorků 
vín. antonín 
Modr si dá až 
na výjimky 
vždy jen 
doušek. 
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průvodce povoláním

čich, pomáhá přičichnout si k vůni vlastní-
ho těla, případně si dát na chvíli přestáv-
ku,“ prozradil sommelier. „Co se týče 
jídla, tak se většinu času nemusím nijak 
omezovat. V den hodnocení ale nemůžu 
jíst nic, co má příliš výraznou chuť. Mezi 
takové potraviny patří např. i aromatické 
sýry, které jsou 
často k vínu 
podávány. Když 
sníte takový 
sýr, zůstane vám jeho chuť na jazyku, což 
následně zkresluje chuť vína,“ dodává. 
„Během profesionálních soutěží je degu-
státorům podávána jen voda a bílé pečivo. 
I na vodě však záleží. Minerálky například 
obsahují hodně sodíku a chutnají proto 
lehce slaně. Voda s vysokým obsahem 
vápníku také není vhodná.“
Každý z nás jistě zažil situaci, kdy 
po vypití určitého množství vína již nebyl 
schopen příliš rozlišovat chutě. Podle An-
tonína Modra tomu při běžné konzumaci 
nelze nijak zabránit. „Ochutnám-li moc 
vína, chutě se slijí a nuance již nejdou 
rozlišit,“ vysvětluje k tomu.

Síla znalostí
Degustátoři ale podle něj nejsou žádnými 
super lidmi, kteří by měli o tolik lepší 
chutě než normální smrtelníci. Naopak se 
domnívá, že degustátorem se může stát 

skutečně každý. Zároveň však upozorňuje 
na to, že profesionální degustace není 
jen o chutích a vůních, ale z velké části 
také záleží na znalostech. „Ohodnotím-li 
při profesionální soutěži nějaké víno jako 
špatné, musím umět zdůvodnit, proč 
jsem je shodil. To znamená, že musím 

velmi dobře 
znát choroby 
a vady vína. 
Dále potřebuji 

znát technologii výroby. Je-li například 
víno hodně světlé, má to svoji příčinu. Už 
podle barvy jsem schopen zachytit první 
varovný signál, že s ním není něco v po-
řádku. Někdy ani nemusím víno ochutnat 
a už podle barvy, čirosti a vůně zjistím, že 
víno má nějakou vadu,“ říká Modr.

K tomu, abychom byli 
například v restauraci 
schopní poznat, zda 
nám nalili kvalitní 
víno, ale takto obsáhlé 
znalosti prý nepo-
třebujeme. „Laikům 
stačí spoléhat se 
na své smysly,“ tvrdí 
A. Modr. „Když se 
podívám do skleničky, 
mohu velmi jednoduše 
posoudit čirost vína. 
Nesmí být zakalené 
a nemělo by v něm 
nic plavat. Násled-
ně přičichnu. Vůně 
by měla být ovocná, 
příjemná a dostatečně 
intenzivní. Pokud víno 
po něčem zavání nebo 
mi nevoní po ovoci, 

je na něm něco špatně. Stejné je to 
i s chutí. Nejčastější nemoc vína, s jakou 
bychom se například v restauraci mohli 
setkat, je pachuť po korku. Bezpečně 
ji poznám podle vůně a chuti, které se 
dají přirovnat k zatuchlině.“ V případě 
této nemoci pak nezbývá nic jiného než 
víno vylít.
A jaké víno má degustátor nejraději? 
Na tuto jedinou otázku nedokázal Anto-
nín odpovědět. „Nemám oblíbené víno 
ani odrůdu. Pro degustátora je podle mne 
špatně, pokud nějaké víno preferuje a jiné 
úplně odmítá. Je tím ovlivněna objekti-
vita hodnocení,“ myslí si a sám přiznává, 
že kdysi neměl zrovna v oblibě Tramín 
červený. „Dnes ho však hodnotím jako 
výborné víno.“ 

Správný 
degustátor by 
neměl preferovat 
žádné víno. Tím 
by pak mohlo 
být ovlivněno 
hodnocení 
na soutěžích. 

antonín Modr 
na výletě 
do vinohradů. 
Tentokrát bude 
ochutnávat 
burčák.

„V den hodnocení nejím nikdy 
 nic, co má příliš výraznou chuť“



www.svetpotravin.cz 21

Kvalita potravin
příloha

Kvalita potravin
Př

ip
ra

vi
ly

 K
lá

ra
 C

há
bo

vá
 a

 re
da

kc
e,

 fo
to

 a
rc

hi
v 

re
da

kc
e,

 sh
ut

te
rs

to
ck

Skutečně bez alkoholu 
     bylo jen jedno z testovaných piv

Rostlinné alternativy „mléka“ 
      se živočišnému produktu nevyrovnají

Zaujalo nás na trhu
Šéf by se asi nezlobil

Jak obstály rostlinné nápoje 
              u mladé generace?

„Zelný salát s rajčetem od Jihočeské zeleniny překvapí vyváženou 
a osvěžující chutí.“
Václav Bendl, vedoucí redaktor www.svet-potravin.cz

„První, co mne zarazilo, byla její nepříjemně nakyslá chuť, která se 
mísila s hořkostí“

Naďa Hanuš Vávrová, editorka
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Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

Nealkoholická piva? 

Někdy pouhá 
sodovka se sladem
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Jednalo se o test senzorický a ochut-
návky nealkoholických piv se zhostila  
redakční porota složená z mužů a žen 
ve vyváženém poměru. Muži většinou 
nealkoholické pivo hodnotili jako slabé, 
málo pivní, v chuti preferovali větší 
říz a přirozenou pivní hořkost. Ženám 
naopak více chutnala piva jemnější chuti, 
bez hořkosti a pachuti sladu. Než jsme 
se však pustili do testování, nechali jsme 
nealkoholická piva vychladit v ledničce 
na ideální teplotu, která se doporučuje 
i u piv alkoholických. Podle mistra světa 
v čepování piva Lukáše Svobody je to 5 až 
7 stupňů Celsia.

Stejný tvar i barva
Pro test jsme vybrali nealkoholická piva 
v plechovém obalu. Jakmile jsme si je 

pěkně seřadili vedle sebe, bylo nám 
jasné, že některá z nich si můžeme lehce 
splést. Jejich design si byl podobný, a to 
nejen barvou. Barevně se k sobě zase 
blíží Birell se Staropramenem. Ale co je 
nejpodstatnější, při nákupu se na první 
pohled jen těžko orientujeme v tom, 
které pivo je skutečně nealkoholické 
a které s obsahem alkoholu. Výjimkou 
je Birell, jehož značka je natolik známá, 
že nepotřebuje více vysvětlovat, o jaký 
druh piva jde. Pak ještě vcelku dobře je 
značena Bavaria, která dává jasně najevo 
znázorněnými nulami na obalu, že jde 
o nápoj bez alkoholu.

Je opravdu bez alkoholu?
Pokud jde o obsah alkoholu, zde má 
svědomí čisté pouze zmíněná Bavaria, 

která na etiketě i obalu deklaruje jeho 
nulový obsah. Ostatní testovaná piva – 
Staropramen, Birell a Birell zelený ječmen, 
Budweiser a Zubr – uvádějí obsah alkoho-
lu maximálně 0,5 %. Legislativa při tomto 
obsahu alkoholu dovoluje označit pivo 
za nealkoholické.

Voní opravdu pivně?
První co jsme otestovali, byla vůně 
nápojů. Jestliže Birell voněl příjemně,  
typicky pivně, o jeho konkurenci se to 
dalo tvrdit už spíše s rozpaky. Piva Budvar 
a Zubr se vůní hodně blížila návštěvě pi-
vovaru, slad byl cítit velmi výrazně, až to 
odrazovalo nápoj ochutnat. Ale i v tomto 
směru jsme našli rozdíly.
Zatímco Budvar je cítit sladem, dalo by se 
říct čistým, jeho konkurent Zubr připo-
míná vůní spíše šrot. Bavaria je sice také 
cítit po sladu, ale ne tak výrazně jako dva 
předchozí vzorky. Navíc je její vůně na-
sládlá, což potvrzuje i chuť. Naproti tomu 
Staropramen bez alkoholu je bez většího 
výrazu nejen ve vůni. Nejvíce nám ale 
voněl Birell zelený ječmen, který všem 
připomínal typicky pivní aroma. 
Na pivu je důležitým faktorem také 
pěna, ta u všech piv byla chudá, řídká 
a poměrně rychle spadla. Bylo to snad 
dáno hlavně tím, že se jednalo o piva 
v plechu? 

příloha

V létě hledáme v nápojích osvěžení. Mnozí z nás je 
nachází v pivu. Hitem posledních několika let se 
stala ta nealkoholická. Zajímalo nás, zda se skutečně 
chutí blíží zlatému moku, tedy pivu s alkoholem, 
a proto jsme šest různých vzorků podrobili 
redakčnímu testu. S překvapením zjistili, že jen dva 
z nich si označení pivo skutečně zaslouží.

Dle vyhlášky č.335/1997 o pivech 
a nápojích na bázi piva může být 
pivem označen pěnivý nápoj vyrobený 
zkvašením mladiny připravené 
ze sladu, vody, neupraveného 
chmele, upraveného chmele nebo 
chmelových produktů, který vedle 
kvasným procesem vzniklého 
alkoholu (ethylalkoholu) a oxidu 
uhličitého obsahuje i určité množství 
neprokvašeného extraktu. Slad lze 
do výše jedné třetiny hmotnosti 
celkového extraktu původní mladiny 
nahradit extraktem, zejména cukru, 
obilného škrobu, ječmene, pšenice 
nebo rýže. U piv ochucených může 
být obsah alkoholu zvýšen přídavkem 
lihovin nebo ostatních alkoholických 
nápojů. Označení pivo může používat 
i to nealkoholické s obsahem alkoholu 
nejvýše 0,5 %. Co se týká značení piv, 
musí být vždy na etiketě uvedeno, 
o jaký druh piva se jedná, složení, 
obsah alkoholu v objemových 
procentech, zda jde o pivo světlé, 
tmavé, polotmavé, řezané, a zda byla 
na výrobu použita minerální voda. 
Pivo z jiných obilovin musí být v názvu 
označeno druhem obiloviny, z níž bylo 
vyrobeno.

CO MůŽE BýT 
oznaČeno 
za pivo



www.svetpotravin.cz24

příloha

Někdy až moc hořké, jindy vůbec
U samotného ochutnávání jsme se 
zaměřili i na hořkost. V tomto případě je 
nutné ale podotknout, že záleží na prefe-
renci jednotlivce. Pro někoho je hoř-
kost piva samozřejmě nutná, jiný dává 
přednost jemnější chuti. Každopádně, 
pokud by hořká chuť byla rozhodujícím 
faktorem pro naše hodnocení, jedno-
značným vítězem by se stal Staropra-
men, v těsném závěsu za ním Birell 
zelený ječmen. Naopak na opačný konec 
jsme nominovali pivo Bavaria, které je 
více sladké než hořké. Do průměru se 

řadí ostatní testovaná piva – Birell, Zubr 
a Budvar. Ty jistou hořkost sice vykazují, 
ale převládá u nich jiná pachuť.

Jedná se vůbec pivo?
Podle platné české legislativy je pivo 
definováno jako pěnivý nápoj vyrobený 
zkvašením mladiny připravené ze sladu, 
vody, neupraveného chmele, upravené-
ho chmele nebo chmelových produktů. 
Toto naše testované vzorky kromě Bava-
ria, které neobsahuje chmel (nemělo by 
být označeno jako pivo), splňují. Chutě 
jednotlivých piv byly ale značně odlišné.

Birell zelený ječmen si s „opravdovým“ 
pivem nezadá. Jeho chuť je jednoznač-
ně pivní, plná, hořkost se příjemně 
mísí s jemnou sladkostí. O malinko hůř 
je na tom jeho příbuzný Birell světlý 
v modrém obalu, který také nepostrádá 
pivní chuť, která jež však o něco vodo-
vější a méně plná, nicméně stejně jako 
zelený ječmen se jedná o povedené neal-
koholické pivo, které jistě osvěží.

Chuť sladu byla někde víc na škodu 
Méně pivně pak chutná nealkoholický 
Staropramen, který je o něco vodovější 
než Birell. I když je hořký, do chuti piva 
mu něco přece jen schází. Budvar zase 
dohání pivní chuť výrazným aroma 
sladu, připomíná nefiltrované pivo, 
nicméně je v něm sladu tolik, že tato 
pachuť vydrží v ústech ještě dlouho 
po jeho požití. Podobně, a spíše o něco 
hůře, je na tom i Zubr, kde se mění chuť 
sladu v nepříjemnou pachuť. Na předpo-
slední místo jsme umístili Bavarii, která 
se pivu téměř neblíží. Přírodní minerální 
voda a ječný slad prostě nestačí na to, 
aby vzniklo pivo. S takovým složením je 
možné opravdu vyrobit jen nápoj, který 
je značně vodový, nasládlý s pachutí 
sladu.
Ačkoliv se všechna testovaná piva svojí 
chutí zlatému moku spíše méně než více 
blížila, dvě z nich nás naopak příjemně 
překvapila. Jednoznačným šampionem se 
stal pro svoji barvu, pěnu a samozřejmě 
chuť Birell zelený ječmen, který se může 
rovnat i pivům alkoholickým. 

Vykouzlit 
bílý čepec na 
nealkoholickém 
pivě je skutečně 
úkolem pro 
pivního mista



www.svetpotravin.cz 25

Birrel Zelený ječmen
Výrobce Pivovar Radegast
Zakoupeno Billa
Cena za 0,5 l 19,9 Kč
Obsah 0,5 % 
alkoholu max.
Složení  voda, ječné slady, chmelové 

produkty, kyselina mléčná, 
prášek z mladého ječmene

Energetická 87 kJ/21 kcal 
hodnota na 100 ml

Radegast Birrel světlý 
Výrobce Pivovar Radegast
Zakoupeno Tesco
Cena za 0,5 l 18 Kč
Obsah 0,5 % 
alkoholu max.
Složení  voda, ječné slady, chmelové 

produkty, kyselina mléčná 

Energetická 86 kJ/21 kcal 
hodnota na 100 ml

Budweiser Budvar nealko
Výrobce Budweiser Budvar, N.C.
Zakoupeno Norma
Cena za 0,5 l 12,9 Kč
Obsah 0,5 % 
alkoholu max.
Složení  voda z artézkých studní, 

ječný slad, žatecký hlávkový 
chmel

Energetická 65 kJ/15,5 kcal 
hodnota na 100 ml

Staropramen nealko
Výrobce Pivovary Staropramen, s.r.o.
Zakoupeno Tesco
Cena za 0,5 l 14,9 Kč
Obsah 0,5 % 
alkoholu max.
Složení  voda, ječný slad český, 

bavorský, chmelové výrobky, 
oxid uhličitý

Energetická 66 kJ/16 kcal 
hodnota na 100 ml

Bavaria
Výrobce Nizozemí
Zakoupeno Tesco
Cena za 0,5 l 16 Kč
Obsah 0,0 % 
alkoholu max.
Složení  přírodní minerální voda, 

ječný slad 

Energetická 81 kJ/19 kcal 
hodnota na 100 ml

Zubr Free
Výrobce Pivovar ZUBR a.s.
Zakoupeno Norma
Cena za 0,5 l 14 Kč
Obsah 0,5 % 
alkoholu max.
Složení  voda, ječné slady, glukózo-

fruktózový sirup, chmelové 
produkty, kyselina mléčná

Energetická 81 kJ/19 kcal 
hodnota na 100 ml

Senzorické hodnocení
Je novinkou v portfoliu nealko piv 
od tohoto výrobce. Voní příjemně nasládle. 
Barva je spíše slámová, středně hustá pěna 
docela vydrží. Chutná jako opravdové pivo.

Senzorické hodnocení
Voní typicky po pivu, má o něco světlejší 
barvu než zelený ječmen. Pěna poměrně 
rychle spadne. Oproti vítězi má toto pivo 
o poznání méně pěny, ale i chuti.

Senzorické hodnocení
Voní po sladu, a to se samozřejmě odráží 
i na jeho chuti, což není úplně příjemné 
pro konzumenta. Přirozená hořkost piva je 
potlačena.

Senzorické hodnocení
Nenadchne, ale ani neurazí. Vůně připomíná, 
že se jedná o zlatý mok (i když bez alko-
holu), ale po prvním ochutnání nabydete 
dojmu, že jste se napili napěněné sodovky.

Senzorické hodnocení
Zlatý mok připomíná už velmi málo, vůně 
je nevábná, připomíná šrot. Chybí mu 
typická pivní hořkost, je spíše nasládlé. Přes 
úsporné složení je chuťově nevyvážené.

Senzorické hodnocení
Tento nealkoholický nápoj se dá k pivu 
přirovnat už jen těžko. Už když si k němu 
přivoníte, praští vás do nosu nepříjemné 
překvapení.

1. 2. 3.

4. 5. 6.

příloha
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připravila Renata Rokůsková, odborné podklady prof. Jana Dostálová, foto Martin Honzík, 
redakce Svět potravin a shutterstock

Rostlinná mléka jsou velký hit 
zejména pro výrobce. Jejich cena 
se šplhá i na 80 korun. A spotře-

bitel na jejich „přínos“ slyší. Že se cena 
kvalitě nerovná, jsme snadno prokázali 
u všech vzorků. Koupili jsme 12 různých 
rostlinných nápojů a mezi ně zařadili i dvě 
mléka – polotučné a plnotučné. Porotcům, 
kteří byli složeni z odborníků Potravinář-
ské komory ČR a metodiků a pracovníků 
Vysoké školy chemicko-technologické, 
jsme pak představili 14 vzorků a požádali 
je, aby provedli senzorickou analýzu.

Při nákupu nevíte, kam sáhnout dřív
Rostlinné nápoje najdete dnes již zcela 
běžně ve všech řetězcích, často ve speci-
álních regálech se zdravou výživou. Hojně 
zásobené jsou pak samozřejmě i speciální 
bio prodejny a lékárny. Překvapivé je, že 

některé druhy jsou zastoupeny i na vět-
ších benzinových pumpách a v malých 
večerkách. Nejčastěji se jedná o sojové 
rostlinné nápoje, které jsou dle statistik 
také nejprodávanější.
V našem nákupním košíku nakonec skon-
čily všechny dostupné typy rostlinných 
nápojů (kokosový, ovesný, sójový, makový, 
mandlový, rýžový, kukuřičný, pohankový). 
Pět z nich bylo sušených.

(Ne)mléko z pohledu legislativy
Podle vyhlášky 335/1997 Sb. spadají 
rostlinné nápoje do kategorie nealkoho-
lických nápojů. Tyto produkty nesmějí 
ze zákona ve svém názvu obsahovat slovo 
mléko ani jeho odvozeninu. Podle platné 
legislativy může nést toto označení pouze 
nápoj pocházející z mléčných žláz savců. 
Tím se lišíme od dalších 15 zemí EU, které 

příloha

Platí za plnohodnotnou náhradu mléka 
a své slibované benefity se nebojí ukázat 
ani na cenovce. My jsme ale zjistili, že to 
taková sláva není. Rostlinné nápoje se totiž 
klasickému mléku nevyrovnají ani z poloviny 
a jak ukázal náš test, který jsme připravili 
ve spolupráci s Potravinářskou komorou České 
republiky, laboratořemi Vysoké školy chemicko-
technologické v Praze a laboratoří EUROFINS CZ, 
s.r.o., chutí rozhodně hitparádu nezbořily.

Rostlinné nápoje jsou dobré! 

„Rostlinné nápoje jsou nevhodné 
zejména pro děti, těhotné a kojící ženy 
a starší osoby, protože nemohou dodat 
organismu některé živiny v dostateč-
ném množství a kvalitě,“ upozorňuje 
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. z Ústavu 
analýzy potravin a výživy VŠCHT.
Vysoká konzumace sojových nápojů je 
navíc spojena s rizikem příjmu různých 
přírodních toxických látek. Napří-
klad u dětí, žen v reprodukčním věku 
a u mužů je rizikový příjem fytoestroge-
nů, které mají strukturu podobnou žen-
ským pohlavním hormonům a mohou 
je do určité míry nahradit. Soja je také 
silný alergen.

ROSTLINNé NáPOJE 
PRO DěTI? Raději 
obezřetně

Ale hlavně pro výrobce
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si vyjednaly výjimky (pro zajímavost 
mezi ně patří například Polsko nebo 
Slovensko). Naši blízcí sousedé mohou 
totiž uplatňovat název mléko i pro ko-
kosové produkty a v případě Slovenska 
i makové.

Skutečné mléko se pozná
Požádali jsme zkušené porotce, aby 
ohodnotili chuť, vůni a barvu, a to 
z hlediska příjemnosti a intenzity. 
Podotýkáme, že hodnocení probíhalo 
zcela anonymně, porotci tedy nevěděli, 
které konkrétní produkty ochutnávají, 
ani o jakou rostlinnou složku se jedná. 
Náš chyták samozřejmě bezpečně 
odhalili všichni. Nápoje se prozradily 
už samotnou barvou. Zajímavé je, že se 
všichni shodli, že senzorické vlastnosti 
klasického mléka jen tak žádný rostlinný 
nápoj nedožene, takže vítězilo na celé 
čáře. Protože se však jedná o zcela jiný 
nápoj a do testování jsme jej zařadili vlast-
ně navíc, do konečné tabulky jsme zástup-
ce mléka nezařadili, i když by s převahou 
obsadili první dvě příčky.
„Mléko bylo podle pětibodové stupnice 
hodnoceno nejlépe. Více chutnalo plno-
tučné, které získalo známku 1,5, a hned 
v závěsu následovalo polotučné se znám-
kou 2,5,“ řekla k testování prof. Ing. Jana 
Dostálová, CSc. 
z Ústavu analýzy 
potravin a výživy 
VŠCHT. „Nejlepší 
výsledná známka pro rostlinné nápoje byla 
3,2. Získal ji překvapivě instantní pohan-
kový nápoj Zajíc,“ uvedla k hodnocení 
další členka poroty Ing. Dana Gabrovská.
Úplně nejhůře byly hodnoceny nápoje 
z rýže a máku. Rýžový nápoj Pro-
vamel z testu „odcházel“ se známkou 
4,2 a Makové mléko Ellephantts s ještě 
horší známkou 4,8. Poraženému produktu 
bylo dokonce slovně velmi hojně vytýká-
no, že se jedná o naprosto nehomogenní 
směs, kde se pevné částice mletého máku 

oddělovaly od nevábně zabarvené kapa-
liny. Z výsledků laboratoře je pak patrné, 
že produkt byl nejhůře hodnocen i kvůli 
výrazné cizí pachuti.
Velmi často byla produktům vytýkána 
slabá chuť a příliš „vodová“ konzistence. 
Dle profesorky Dostálové je to u rostlin-
ných nápojů ale běžné a je to determino-
váno obsahem sušiny. „Laboratorní testy 
prokázaly hodnoty od 4,07 do 12,04 %. Pro 
srovnání obsah sušiny v mléce je průměr-
ně 13 %. Díky tomuto nízkému obsahu 
mají nápoje „vodovou“ chuť, a proto se 
do některých přidávají zahušťovadla, 
označená kódem E. V rostlinných nápojích 
tak můžeme najít různá éčka, do mléka se 
však žádná přidávat nesmějí,“ uvedla pro 
Svět potravin.

Z hlediska výživy 
absolutně nedostačující
Spotřebitelé rostlinná mléka kupují 
ve sladké domněnce, že svému tělu dodají 
něco exkluzivního. To, proč tomu tak je, 
je dáno hlavně řadou mýtů o kravském 
mléce. Prý například ubírá v těle vápník. 
„Rostlinné nápoje nemohou z hlediska vý-
živového kravské mléko nahradit, protože 
se jedná o potraviny výrazně odlišného 
složení,“ oponuje prof. Ing. Jana Dostálová, 
CSc. a dodává: „Vápník v kravském mléce 

je naopak mnohem 
lépe využitelný 
než v potravi-
nách rostlinného 

původu. V mléce je jeho využitelnost vyšší 
než 30 %, zatímco v potravinách rostlin-
ného původu ho využijeme jen z několika 
procent.“
Laboratorní testy potvrdily i nízký obsah 
živin v rostlinných nápojích. Zastoupení 
bílkovin bylo ve srovnání s mlékem výraz-
ně nižší. Zanedbatelný byl i obsah vápníku.

Sušený produkt nepotěšil
Je pravdou, že složení tuku rostlinných 
nápojů je, s výjimkou tuku kokosového, 

z hlediska výživy 
vhodnější než 
složení tuku 
mléčného, ale 
i tak je tato jediná 
výhoda rost-
linných nápojů 
zanedbatelná, a to 
z důvodu jeho 
nízkého obsahu. 
Jiná situace je 
u sušených rost-
linných nápojů, 
kde je obsah tuku 
naopak poměrně 
vysoký (21,56 až 

27,17 %). Tento případ jsme zaznamenali 
ve výrobcích Zajíc, které měly vysoký 
zejména obsah transmastných kyselin. 
„Tyto kyseliny působí nepříznivě na vznik 
srdečněcévních onemocnění, diabetu a ně-
kterých dalších onemocnění. Jejich obsah 
v potravinách je v řadě zemí legislativně 
regulován a uvažuje se, že v dohledné době 
bude limitován i v evropské legislativě. 
Analýzou složení tuku sojových nápojů 
značky Zajíc jsme se na VŠCHT zabývali 
již několikrát a vždy jsme vysoký obsah 
transmastných kyselin nalezli. Je zvláštní, 
že tyto výrobky je stále obsahují, když vět-
šina výrobců na českém trhu je již výrazně 
omezuje,“ okomentovala prof. Dostálová.

Mléko je mléko
Z našeho testování vyplynulo, že i přes 
pověry a mýty kolující o mléku má svoje 
nezastupitelné místo v jídelníčku. Rost-
linné produkty je nedoženou ani kvalitou 
a jak vidno, ani chutí. „Náhrada kravského 
mléka má opodstatnění pouze v přípa-
dě nesnášenlivosti laktózy nebo alergie 
na mléčnou bílkovinu,“ řekla na závěr paní 
profesorka Dostálová. 
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Při nákupu je vhodné sledovat 
surovinové složení a tabulku 
výživových hodnot a podle těchto 
údajů se rozhodnout, zda výrobek 
koupíme. Předražené výrobky, 
které obsahují zanedbatelné 
množství suroviny, podle níž je 
výrobek pojmenován, a drtivou 
většinu vody, bychom kupovat 
neměli. Neprospějeme tím svému 
zdraví, chuťovým buňkám a určitě 
ani peněžence.

Tipy PRO VýBěR

„Nejméně chutný byl 
    makový nápoj Elephantts“



topnatur 
Kokosový Nápoj sušený
Zakoupeno: dr. Max

nutriční hodnoty: 27 g tuků, 66 g sacharidů, 
0,5 g bílkovin, 0,03 g soli 

Z degustace: Porotu překvapila hezká 
sněhobílá barva. Chutí se však jednalo 
o průměrný nápoj. I zde byla vytýkána příliš 
řídká konzistence.

Cena/ml: 
65 Kč/14 dávek 
o 250 ml

Cena za 100 ml: 
1,9 Kč

Rostlinná složka: 
kokos

Složení: 
glukozový 
sirup, částečně 
hydrogenovaný 
kokosový tuk, 
emulgátor: estery 
mastných kyselin, 
stabilizátor: 
fosforečnan 
draselný, kokosové 
aroma, protispékavá 
látka: oxid křemičitý

3,5Známka za senzorické 
hodnocení

Alpro 
Soya Original
Zakoupeno: Kolonial.cz

nutriční hodnoty: 1,2 g tuků, 1,6 g sacharidů, 
2,1 g bílkovin, 0,11g soli 

Z degustace: Rostlinný nápoj sice měl sladší 
chuť, vcelku ji ale porota přivítala a označila 
produkt za celkově poměrně příjemný, 
vyvážený.

Cena/ml: 
69,9 Kč/ 
1000 ml

Cena za 100 ml: 
7 Kč

Rostlinná složka: 
soja

Složení: 
pitná voda, 4,1 % 
sojové boby, vláknina, 
cukr, uhličitan 
vápenatý, regulátor 
kyselosti (dihydrogen-
fosforečnan draselný), 
mořská sůl, aroma, 
stabilizátor (guma 
gellan), vitaminy 
(riboflavin [B2], B12, 
d2), přírodní aroma

3,5Známka za senzorické 
hodnocení

ZAjíC 
Sójový nápoj natural
Zakoupeno: Tesco

nutriční hodnoty: 27 g tuků, 63 g sacharidů, 
3,4 g bílkovin, 0,5 g soli 

Z degustace: Přírodní sójový nápoj si vedl 
o něco hůř než ZaJíC pohanka. Svým 
vzhledem ani konzistencí sice nepochybil, ale 
chuť byla označena za prázdnější.

Cena/ml: 
79,9 Kč/16 dávek 
o 250 ml

Cena za 100 ml: 
2 Kč

Rostlinná složka: 
soja

Složení: 
sušený kukuřičný 
sirup, 29,4 % 
sojová složka 
(částečně 
ztužený sojový 
olej, sojová bílkovina), 
regulátor kyselosti 
fosforečnan 
draselný, emulgátor 
e 471, kaseinát sodný, 
protispékavá látka 
oxid křemičitý, jedlá 
sůl, barvivo karoteny

3,5Známka za senzorické 
hodnocení

topnatur 
Kukuřičný Nápoj sušený
Zakoupeno: Countrylife

nutriční hodnoty: 25 g tuků, 67 g sacharidů, 
0,6 g bílkovin, 0,5g soli 

Z degustace: Kukuřičný nápoj porotu 
nijak zvlášť neoslovil, ale ani nezklamal. 
Vzhledem, vůní i intenzitou chuti byl 
naprosto průměrný.

Cena/ml: 
59 Kč/14 dávek 
o 250 ml

Cena za 100 ml: 
1,7 Kč

Rostlinná složka: 
kukuřice

Složení: 
dextróza, 28 % 
kukuřičný sirup, plně 
ztužený kokosový 
tuk, 10 % instantní 
kukuřičná mouka, 
maltodextrin, 
emulgátor: estery 
mastných kyselin 
(rostlinný původ), 
stabilizátor: 
fosforečnan 
draselný, sůl

3,5Známka za senzorické 
hodnocení
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ZAjíC 
Pohankový nápoj
Zakoupeno: Tesco

nutriční hodnoty: 23 g tuků, 67 g sacharidů, 
2,6 g bílkovin, 0,4 g soli 

Z degustace: Nápoj na stěnách vytvářel 
nestékající film. Měl barvu slonové kosti, což 
nebylo úplně pohledné. Celkově však byla 
porota s jeho chutí nadprůměrně spokojena.

Cena/ml: 
79,90 Kč/ 
16 dávek o 250 ml

Cena za 100 ml: 
2 Kč

Rostlinná složka: 
pohanka

Složení: 
sušený kukuřičný 
sirup, částečně 
ztužený sojový olej, 
7 % pohanková 
mouka, sladidlo 
maltitol, regulátor 
kyselosti fosforečnan 
draselný, emulgátor 
e471, kaseinát sodný, 
protispékavá látka 
oxid křemičitý, jedlá 
sůl, stabilizátor 
karagenan, aroma, 
barvivo karoteny

3,2Známka za senzorické 
hodnocení

Alpro 
COCONUT original
Zakoupeno: Tesco

nutriční hodnoty: 0,9 g tuků, 2,7 g sacharidů, 
0,1 g bílkovin, 0,13 g soli, 118 mg vápníku 

Z degustace: Chuť byla vcelku příjemná, 
přiměřeně sladká se zřejmým podtónem 
kokosu. Nápoj byl ale moc řídký, vodový. dělal 
dojem, že je ředěný.

Cena/ml: 
76,90 Kč/1000 ml

Cena za 100 ml: 
7,7 Kč

Rostlinná složka: 
kokos

Složení: 
pitná voda, 
5,3 % kokosové 
mléko (kokosový 
krém, pitná 
voda), 3,3 % 
rýže, fosforečnan 
vápenatý, 
stabilizátory 
(karagenan, guma 
guar, xanthan), 
mořská sůl, vitaminy 
(B12, d2), aromata

3,5Známka za senzorické 
hodnocení



provamel 
Organic Bio Oat Hafer
Zakoupeno: Countrylife

nutriční hodnoty: 1,3 g tuků, 7,8 g sacharidů, 
0,3 g bílkovin, 0,09 g soli 

Z degustace: Chuť porotci zhodnotili jako 
relativně příjemnou, ale bez minimálního 
náznaku mléčné chuti. Barva do šeda by však 
nikoho jen tak nenalákala.

Cena/ml: 
59 Kč/ 
1000 ml

Cena za 100 ml: 
5,9 Kč

Rostlinná složka: 
oves

Složení: 
voda, 12 % oves 
setý (produkt 
kontrolovaného 
ekologického 
zemědělství), 
slunečnicový olej, 
dietní vláknina, 
mořská sůl

3,9Známka za senzorické 
hodnocení

eco mil 
Almond Original
Zakoupeno: Countrylife.cz

nutriční hodnoty: 2,1 g tuků, 5,4 g sacharidů, 
0,9 g bílkovin, 0,25 g soli

Z degustace: Mandlový nápoj byl hodnocen 
některými porotci negativně pro svou hořkost. 
Ta se také nejvíce podepsala na jeho bodovém 
ohodnocení.

Cena/ml: 
32 Kč/ 
200 ml

Cena za 100 ml: 
16 Kč

Rostlinná složka: 
mandle

Složení: 
voda, 7 % 
mandle, agávový 
sirup, kukuřičný 
maltodextrin 
– z kontrolovaného 
ekologického 
zemědělství

4,2Známka za senzorické 
hodnocení

topnatur 
Rýžový Nápoj sušený
Zakoupeno: dr. Max

nutriční hodnoty: 21 g tuků, 25 g sacharidů, 
1,7 g bílkovin, 0,03 g soli 

Z degustace: Rýžový nápoj překvapil 
příjemnou chutí. Vytýkána byla konzistence. 
Jelikož se jedná o nápoj sušený, je pro zlepšení 
chuti třeba zvýšit dávkování.

Cena/ml: 
59 Kč/14 dávek 
o 250 ml

Cena za 100 ml: 
1,7 Kč

Rostlinná složka: 
rýže

Složení: 
glukózový sirup, 
20 % ovesná 
mouka jemně 
mletá a zpracovaná 
v páře, částečně 
hydrogenovaný tuk, 
fruktóza, inulin, 
protispékavá látka 
oxid křemičitý, 
emulgátor: estery 
mastných kyselin

3,6Známka za senzorické 
hodnocení

provamel 
Organic Bio RICE
Zakoupeno: Kolonial.cz

nutriční hodnoty: 1,1 g tuků, 10,5 g sacharidů, 
0,1 g bílkovin, 0,09 g soli

Z degustace: Vůně a vzhled byly příjemým 
překvapením. Chuť označena jako výrazná. Pro 
některé porotce byl ale produkt zbytečně moc 
sladký.

Cena/ml: 
79,90 Kč/ 
1000 ml

Cena za 100 ml: 
8 Kč

Rostlinná složka: 
rýže

Složení: 
pitná voda, 
evropská rýže, 
slunečnicový 
olej, mořská sůl, 
přírodní kokosové 
aroma, produkt 
kontrolovaného 
ekologického 
zemědělství

4,2Známka za senzorické 
hodnocení

Alpro 
OAT original
Zakoupeno: Tesco

nutriční hodnoty: 1,5 g tuků, 6,6 g sacharidů, 
0,3 g bílkovin, 0,10 g soli, 116 mg vápníku 

Z degustace: Produkt svou chutí porotu příliš 
nepotěšil. Rozpoznala v něm nepřirozený 
nápoj, uměle připravený s nízkou intenzitou 
celkové chuti.

Cena/ml: 
69,90 Kč/ 
1000 ml

Cena za 100 ml: 
7 Kč

Rostlinná složka: 
oves

Složení: 
pitná voda, 10 % 
oves setý, 
vláknina (inulin), 
slunečnicový 
olej, fosforečnan 
vápenatý, 
maltodextrin, 
mořská sůl, 
stabilizátor (guma 
gellan), vitaminy 
(riboflavin [B2], 
B12, d2)

3,8Známka za senzorické 
hodnocení

elephantts 
Nápoj obsahujúci Mak
Zakoupeno: Biopotravinyraj.sk

nutriční hodnoty: 3,65 g tuků, 0,45 g sacharidů, 
1,65 g bílkovin, 0,017 g soli, 70,5 mg vápníku

Z degustace: Nápoj byl označen 
za nehomogenní. Porotě vadily  trvale se 
oddělující pevné složky od vodní báze. 
Vzhledem i vůní působil nepřirozeně.

Cena/ml: 
2,50 €

Cena za 100 ml: 
0,25 centů

Rostlinná složka: 
mák

Složení: 
pramenitá voda, 
10 % mák setý 
modrý, citrusová 
vláknina, glykosidy 
z listů stévie

4,8Známka za senzorické 
hodnocení

www.svetpotravin.cz 29

příloha



www.svetpotravin.cz30

příloha

O názor jsme požádali 8 studentů. Při samotném sen-
zorickém hodnocení pak měli rozpoznat rostlinnou 
složku, ze které je nápoj připraven, a následně ohod-

notit chuť, barvu a vůni. I zde jsme mezi vzorky rostlinných 
nápojů zařadili klasické polotučné mléko. Gymnazisté jej nejen 
odhalili na první pohled, ale zároveň se shodli s odbornou po-
rotou, že by jej za žádný z rostlinných nápojů nevyměnili.

Rýžový nápoj studenti nepoznali
Pro potřeby testování v prostorách gymnázia byly vybrány 
vzorky určené k přímé konzumaci. Studenti hodnotili mandlo-

vý nápoj, dále pak rýžový, sojový, kokosový, nápoj s příchutí 
kešu ořechů a jeden vzorek s příchutí makadamových ořechů. 
K nim pak měli přiřadit slovní charakteristiku výborné až nevy-
hovující (jako ve škole). 
Zatímco mandlové, kokosové a sojové složky gymnazisté 
rozpoznali dle chuti a vůně snadno, méně typické příchutě 
makadamií a kešu jim činily problémy. Překvapením pak bylo, 
že studenti nedokázali určit hlavní složku v rýžovém nápoji. 
Označovali jej za banánový, lískooříškový, vanilkový, kukuřičný 
či dokonce houbový.

Vítězem v parametru chuť byl mandlový nápoj
Zato klasické polotučné mléko poznali studenti hned už jen 
podle barvy, která se velmi výrazně lišila od ostatních. Živočiš-
né mléko ve finále vyhrálo (bylo 2x hodnoceno jako výborné 
a 4x jako velmi dobré). Překvapivě ale nebylo jednoznačným ví-
tězem v čistém hodnocení parametru chuť. Zde vyhrál nasládlý 
„ocas“ mandlového nápoje Alpro (získal 3x hodnocení výborný 
a 2x velmi dobrý). Druhou pozici obsadil nápoj z makadamo-
vých ořechů od značky Provamel. U studentů pak nepropadl 
ani Alpro nápoj sojový s vápníkem, ten měl hodnocení výborný 
dvakrát a velmi dobrý taktéž dvakrát.

Mléko je mléko
Naopak vůbec si studenti nepochutnali 
na sojovém nápoji Natural, který označili 
za nevyhovující hned v 5ti případech. 
Hned v závěsu byl nápoj z kešu ořechů, 
který byl 3x označen jako nevyhovující. 
Senzorické hodnocení rostlinných nápojů 
ukázalo, že i tato generace preferuje konzu-
maci klasického mléka. Rostlinné nápoje 
zcela nezavrhuje, ale ani nevyhledává. Nikdo 
ze studentů tyto nápoje běžně nekupuje. 

Rostlinné nápoje svou chutí odbornou porotu 
příliš nenadchly. a jak se potvrdilo, pozitivním 
vlivem na zdraví se klasickému mléku 
nevyrovnají. Co na jejich chuť ale říká mladá 
generace, která je otevřená modernímu 
stravování? Právě to jsme se vydali zjišťovat 
za studenty Gymnázia Budějovická.

Klasické mléko

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

Senzorického testování se zúčastnilo 
8 studentů ve věku 12 až 18 let. Porota 
byla sestavena z dívek i chlapců. Nikdo 
z porotců netrpěl alergií na někte-
rou ze složek (mohl test provést bez 
zdravotních rizik) a nepatřil ani mezi 
vegetariány, což bylo zásadní pro 
zachování objektivity.

JAK SE 
TEsTovalo

   preferují i studenti
Připravila Potravinářská komora ČR, foto Potravinářská komora ČR, shutterstock
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Nejlepší vzhled 
– polotučné mléko

Nejpříjemnější vůně 
– sójový nápoj Alpro 
s vápníkem

Nejpříjemnější chuť 
– mandlový nápoj Alpro

Nejintenzivnější 
pachuť 
– bio nápoj 
z kešu ořechů Provamel

VítězoVé 
a poražení
v jednotlivých 
kategoriích

Nápoj rýžový bio 
Provamel
Výrobce Alpro C.V.A., Belgie
Složení voda, rýže* (11 %), 
slunečnicový olej*, emulgátor 
(lecitin z řepky olejky), mořská sůl. 
*produkt kontrolovaného ekologic-
kého zemědělství 

výživové údaje  
 
 

Energetická hodnota: 
227 kJ/54 kcal; Tuky: 1,1 g; z toho 
nasycené mastné kyseliny: 0,2 g; 
Sacharidy: 11,0 g; z toho cukry: 
6,5 g; Bílkoviny: 0,1 g; Sůl: 0,09 g 

Alpro 
kokosový nápoj
Výrobce Alpro C.V.A., Belgie
Složení pitná voda, 5,3 % 
kokosové mléko (kokosový krém, 
pitná voda), 3,3 % rýže, fosforečnan 
vápenatý, stabilizátory (karagenan, 
guma guar, xanthan), mořská sůl, 
vitaminy (B12, D2), aromata

výživové údaje Energetická 
hodnota: 
85 kJ/20 kcal; 

Tuky: 0,9 g z toho nasycené mast-
né kyseliny: 0,9 g; Sacharidy: 2,7; 
z toho cukry 1,9 g; Bílkoviny: 0,1 g; 
Sůl: 0,13 g; Vitaminy: vitamin D 
0,75 µg 15 %*; vitamin B12 0,38 µg 
15 %*; Minerální látky: vápník 
120 mg 15 %* 

Nápoj z kešu ořechů 
bio Provamel
Výrobce Alpro C.V.A., Belgie
Složení pitná voda*, KEŠU* 
(6 %), mořská sůl. *produkt kontro-
lovaného ekologického zemědělství 
 
 

výživové údaje  
 
 

Energetická hodnota 
148 kJ/36 kcal; Tuky: 2,6 g; z toho 
nasycené mastné kyseliny: 0,6 g; 
Sacharidy: 1,6 g; z toho cuk-
ry: 0,3 g; Vláknina: 0,2 g; Bílkovi-
ny: 0,9 g; Sůl: 0,13 g

Alpro mandlový 
nápoj originál
Výrobce Alpro C.V.A., Belgie
Složení pitná voda, cukr, 
2 % mandle, fosforečnan vápena-
tý, jedlá mořská sůl, stabilizátory 
(karubin, guma gellan), emulgátor 
(slunečnicový lecithin), vitaminy 
(riboflavin [B2], B12)

výživové údaje Energetická 
hodnota: 
102 kJ/24 kcal; 

Tuky: 1,1 g; z toho nasycené mastné 
kyseliny: 0,1 g; Sacharidy 3,0 g; 
z toho cukry: 3,0 g; Vláknina: 0,2; 
Bílkoviny: 0,5 g; Sůl: 0,13 g; vitamin 
D: 0,75 µg 15 %*; vitamin B2: 
0,21mg 15 %*; vitamin B12: 0,38 µg 
15 %*; vitamin E: 180,00 mg 15 %*; 
vápník: 120 mg 15 %*

Nápoj rýžový bio 
Provamel
Výrobce Alpro C.V.A., Belgie
Složení pitná voda, MAKA-
DAMOVÉ ořechy* (4 %), agávový 
sirup* (3,5 %), mořská sůl. Může 
obsahovat stopy mandlí, lískových 
ořechů a kešu ořechů. *produkt 
kontrolovaného ekol. zemědělství

výživové údaje  
 
 

Energetická hodnota 
173 kJ/42 kcal; Tuky: 3,1 g; z toho 
nasycené mastné kyseliny: 0,5 g; 
Sacharidy: 3,0 g; z toho cukry: 
2,8 g; Vláknina: 0,4 g; Bílkoviny: 
0,4 g; Sůl: 0,11 g 

Alpro sójový nápoj 
s vápníkem
Výrobce Alpro C.V.A., Belgie
Složení pitná voda, 5,9 % lou-
pané sójové boby, cukr, fosforečnan 
vápenatý, dihydrogenfosforečnan 
draselný, mořská sůl, aroma, guma 
gellan, vitaminy B2, B12, D2 

výživové údaje Energetická 
hodnota: 
164 kJ/39 kcal; 

Tuky: 1,8 g; z toho nasycené mastné 
kyseliny: 0,3 g; Sacharidy: 2,5 g; 
Vláknina: 0,5 g; Bílkoviny: 3,0 g; 
Sůl: 0,11 g; Vitaminy: vitamin: 
D: 0,75 µg 15 %*; vitamin B2: 
0,21 mg 15 %*; vitamin B12: 0,38 µg 
15 %*; Minerální látky:  vápník: 
120 mg 15 %*

Nápoj sójový bio 
Provamel
Výrobce Alpro C.V.A., Belgie
Složení voda, loupané sójové 
boby* 7,2 %, *produkt kontrolova-
ného ekologického zemědělství 
 
 

výživové údaje  
 
 

Energetická hodnota: 
147 kJ/35 kcal; Tuky: 2,1 g; z toho 
nasycené mastné kyseliny: 0,4 g; 
Sacharidy: 0,1 g; z toho cukry: 0,1 g; 
Vláknina: 0,6 g; Bílkoviny: 3,7 g; 
Sůl: 0,04 g 

Senzorické hodnocení
velmi dobrý až nevyhovující

Senzorické hodnocení
velmi dobrý až nevyhovující

(kJ, kcal, g/10 mlg)

(kJ, kcal, g/10 mlg)

Senzorické hodnocení
výborný až nevyhovující

Senzorické hodnocení
výborný až vyhovující

(kJ, kcal, g/10 mlg)

(kJ, kcal, g/10 mlg)

Senzorické hodnocení
výborný až nevyhovující

Senzorické hodnocení
výborný až vyhovující

(kJ, kcal, g/10 mlg)

(kJ, kcal, g/10 mlg)

Senzorické hodnocení
velmi dobrý až nevyhovující

(kJ, kcal, g/10 mlg)

Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny 
Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy 
pro potraviny.
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Medvědí česnek 
paštiku zrovna nevylepší
Paštika s medvědím česnekem 
od Pikok na obale slibuje 
delikátní chuť a v obrazové 
formě vybízí, jak ji správně 
servírovat. Tedy namazanou 
na pečivu (překvapivé!), 
s pořádnou dávkou klasického 
česneku, rajčaty, salátem 
a bylinkami. K tomu však dodáváme, 
že s touto příloží nebude medvědí česnek už ani cítit, jen vidět. Možná je 
to nakonec dobře, protože paštice podle mě dodává spíše nepříjemnou 
pachuť, než aby ji obohatil. Každý však máme jinou chuť. Univerzálně 
ale platí rada, abyste paštiku podávali hodně vychlazenou, jinak rychle 
taje a připomíná růžové bláto se zelenými drobky, což chuť nepovzbudí. 
Průměrná svačina s 500 kcal ve 100 g paštiky.

Hodnocení: 45 %
Hodnotil: Kateřina Kmecová

Šéf by se 
      asi 
  nezlobil
Patřím k lidem, kteří by byli 
schopni žít jen na těstovinách. 
Nejraději mám čerstvé, které 
jsou chutí o několik tříd lepší 
než sušené. Od té doby, co 
mám Pasta Maker mně jiné než 
domácí moc nechutnají. Ke koupi 
čerstvých tagliatelle Chef Select, 
které prodává Lidl, jsem byla proto dost skeptická, ale zaujal 
mne obal, přes který byly vidět hezké pravidelné nudle, 
úhledně naskládané vedle sebe a lákavě žluté. Vzápětí 
mne překvapily chutí, která je skutečně srovnatelná s mými 
domácími těstovinami. Tagliatelle jsou navíc hotové do tří 
minut, takže je to i rychlý způsob jak připravit večeři. Jako 
mínus hodnotím cenu. 100 gramů čerstvých těstovin koupíte 
téměř trojnásobně dráž než těch sušených.

Hodnocení: 85 %
Hodnotila: Renata Rokůsková

Chuť dob minulých 
s kyselým výrazem
Meltu jsem znala z doby, kdy jsem 
byla dítě a pila ji především 
moje babička. Já se k ní někdy 
přidala. Znovu po třiceti 
letech jsem ji ochutnávala 
s nostalgií. Představa o tom, 
jak chutná, však byla úplně 
jiná než realita. První, co mne 
zarazilo, byla její nepříjemně 
nakyslá chuť, která se mísila s hořkostí. Tyto dvě chutě u Melty 
převládají a společně s jakousi s hustou pěnou a černohnědou 
barvou, která se objeví hned po zalití, spíš odrazuje. A je to právě 
počáteční pěna, která nese nevyváženou chuť. Ve chvíli, kdy 
spadne, Melta chutná o trošku lépe. Na druhou stranu složení 
tohoto cereálního nekofeinového nápoje, který si můžou dát 
děti a kojící matky, je přímo ukázkové. Otázkou ale zůstává, zda 
přírodní produkty jsou v tomto výrobku dobře spojeny.

Hodnocení: 48 %
Hodnotila: Naďa Hanuš Vávrová

Jihočeský Zelný salát 
   je nejlepší s rajčetem
Velmi dobře ochucený je Zelný salát s rajčetem od Jihočeské 
zeleniny, který si můžete koupit v Lidlu. Balení 350 g obsahuje 
minimálně 60 % zeleniny (40 % zelí) a s oběma přimhouřenýma 
očima přijatelné množství cukru (8 g), především však 
příjemně překvapí vyváženou a osvěžující 
chutí, takže mu dáte přednost před 
dalším druhem téhož výrobce 
Zelným salátem s koprem, který je 
chuti spíše mdlé. Zeleninovou řadu 
doplňuje ještě 
sladký Mrkvový 
salát s ananasem, 
u mě však jasně 
zabodoval Zelný 
salát s rajčetem.

Hodnocení: 80 %
Hodnotil: Václav 
Bendl

Chuť MANY 
     mě překvapila
Podle výrobce je MANA „lahodné a nutričně vyvážené jídlo vhodné pro každého, kdo nad svým tělem a jeho palivem 
přemýšlí a zároveň s jeho přípravou a konzumací nechce ztrácet drahocenný čas.“ Misí tohoto produktu je údajně změnit 

způsob výroby, skladování, konzumace a samotného přemýšlení o jídle. MANA drink o objemu 330 ml obsahuje 
400 kcal nutričně vybalancované energie, která pokryje 20 % denních potřeb. Když tento drink ochutnáte, 

překvapí vás svou jemnou, zvláštně slano-sladkou chutí. S podobnou jsem se ještě nikdy nesetkala. 
Zkoušela jsem pít jeden drink denně během týdne namísto oběda a je pravda, že jsem měla menší hlad 
a nepotřebovala jsem odpoledne už tolik mlsat. Nikdy jsem podobné nápoje nepila, ale tady si umím 
představit, že bych tento bílý nápoj do svého jídelníčku na pár týdnů zařadila.

 Hodnocení: 87 %
 Hodnotila: Klára Chábová Př
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téma měsíce

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Vlastnoručně zasazené, opečovávané a sklizené ovoce a zelenina 
chutnají vždy lépe než ty z obchodu. Pokud máte štěstí na vlastní 
zahrádku, je vyhráno. Můžete experimentovat nejen s druhy, ale 
i s množstvím. Ani v bytě se však vlastní úrody nemusíte vzdávat, 
postačí vám balkon či okenní parapet. Záleží jen na vás, zda si 
léto zpestříte vlastními jahodami, sladkými rajčaty nebo se pro 
začátek spokojíte s krásně rostlou bazalkou.

       Na balkóně 
můžete pěstovat  
     třeba i rajčata

Bylinky, které využijete v kuchyni i při nemoci
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Stále více spotřebitelů touží 
po kvalitních potravinách. 
Nejlepší cesta k nim? Sám si je 
vypěstovat či vyrobit. Pěsto-

vání vlastní zeleniny – na zahrádkách, 
ve městech v komunitních zahradách 
nebo i balkónech – není dnes ničím 
mimořádným.

Výbava za pár korun
Nepotřebujete žádnou speciální výbavu. 
Stačit vám budou obyčejné plastové 
truhlíky, druhou variantou jsou nádoby 
z pálené hlíny, které lépe „dýchají“, ale 
jsou těžší a snáze rozbitné. Případně 
můžete zainvestovat do truhlíků samoza-
vlažovacích. Díky nim voda napodobuje 
svou cestu k rostlině stejně jako v příro-
dě. Přísun vody je navíc stálý a nehrozí 
přelití substrátu.
Investovat budete muset do zeminy, sub-
stráty jsou dostupné v mnoha variantách, 
namíchané i pro jednotlivé skupiny rost-
lin. Zasazené rostlinky nemusíte okopávat 
ani plít, jsou také 
většinou méně 
napadány škůdci. 
Velkou pozornost 
byste měli věnovat zejména zavlažování.  
Je třeba si uvědomit, že balkonovou úrodu 
bude nutné hnojit. Chybí zde přirozené 
prostředí, které se běžně v půdě nachá-
zí. U naprosté většiny rostlin vám bude 
stačit univerzální hnojivo, které přidáte 
do vody.

Kupujte s rozumem
Sazenice můžete zakoupit v zahradnic-
tvích, od pěstitelů na farmářských trzích, 
v hobby marketech nebo na internetu. 
Zvažte, v jakém stavu zakupované saze-
nice jsou, může se stát, že na místech, 
kde se prodávají ve velkém, nemusejí mít 
zcela odpovídající péči.
Semínka dnes bývají sezónně dostup-

ná i v supermarketech. Sázejte je podle 
návodu na obale, zpočátku je zalévejte 
opatrně, abyste je nevyplavili. Ideální je 
dešťová voda, případně odstátá voda z vo-
dovodu. Dejte pozor na to, abyste zalévali 
„tak akorát“ a netrápili je suchem, ani je 
neutápěli v přemíře zálivky.

Lahodné dekorace
Při plánování musíte brát v úvahu orien-
taci vašeho balkonu, hlavním kritériem 
při pěstování je dostatek světla. Na se-
verní straně bohatou úrodu ovoce nebo 
zeleniny bohužel nečekejte. Rostliny 
na balkon umístěte tak, aby měly do-

statek slunce, 
ale také aby je 
nespálila výheň. 
Místo se pokus-

te využít co nejlépe – velké květináče 
přisuňte ke stěně, menší stavte před ně, 
můžete využít různé police, stolky, stolič-
ky. V jednom truhlíku můžete pěstovat 
i více druhů rostlin najednou. Zkuste 
zkombinovat více bylinek či bylinku a ze-
leninu. Rostlinky se vzájemně ovlivňují 
a prospívají si. Vždy by měly mít podobné 
nároky na světlo a závlahu.
Nenechte se odradit případnými neú-
spěchy. Experimentujte s různými druhy 
i jednotlivými odrůdami. Můžete si také 
sázení rozložit v čase podle doby dozrá-
vání výpěstků, úrodu si budete užívat 
celou sezónu. Nejen, že budou rostlinky 
dobře chutnat, ale budou váš balkon také 
krásně zdobit.

Ze salátů si můžete vysadit například 
rukolu, polníček nebo mangold. Jednotlivé 
listy postupně otrhávejte a přidávejte podle 

libosti do salátů, budou postupně dorůstat.

Pro někoho možná překvapivě lze s úspěchem na bal-
kóně pěstovat také brambory. Potřebovat k tomu 
budete velkou a hlubokou nádobu nebo jutový pytel. 
Na vrstvu hlíny dejte brambory, překryjte je hlínou 
a poté, co začne zelená nať 
prorůstat, dosypte až 
do výšky nádoby hlínu. 
Na sklizeň brambor je 
vhodná doba, když 
začne nať žlout-
nout a uvadat.

Cuketa bude vzhledem ke svým 
rozměrům potřebovat rozměrnější nádobu. 
Listy i květy cukety vypadají velmi dekora-
tivně, balkon krásně oživí. Je vhodné sklízet 
plody kolem 15 cm, není dobré je nechat pře-
růstat. Při správné péči se můžete těšit na sklizeň až do podzimu.

Rajčata jsou nejpopulárnější balkonovou zeleninou. Pozor na to, že jsou poměrně agresiv-
ní, proto se nedoporučuje je kombinovat s jinými rostlinami, ovšem můžete spojit 
několik odrůd. Ideální pro pěstování rajčat jsou velké samozavlažovací květináče. 
Potřebují oporu, ideálně v podobě bambusové tyčky. Na menší balkon jsou 
vhodnější zakrslé třešňové odrůdy, ale samozřejmě si můžete troufnout 
i na klasická velká rajčata. Chutné plody vám budou dozrávat postupně 
po dlouhou dobu, můžete si je vychutnat samotné, v salátech nebo jako 
osvěžující caprese.

Co na balkóně pěstovat

téma měsíce

„Za kvalitní zeminu se 
        vyplatí klidně i připlatit“



www.svetpotravin.cz 35

Levandule: Celý balkón vám nejen krásně ozdobí, ale 
i provoní levandule. Ideální je zakoupit vzrostlou rost-
linku, levandule pěstovaná ze semen kvete až druhým 

rokem. Dařit se jí bude na horkém, nejslunečnějším 
místě balkónu. Vhod přijde při projevech úzkosti, deprese 

či bolestech hlavy, má relaxační účinky a navozuje klidný 
spánek. V kuchyni ji využijete k masům, k ochucení másla, 
zákusků, pro výrobu čajů nebo limonád. V každém případě s ní 

šetřete, aby nepřebila chuť všech ostatních ingrediencí.

Majoránka: Pokud jste se doteď setkali jen 
s majoránkou kupovanou, chuť té doma vy-
pěstované vás možná překvapí, rozdíl 
je to velký. Čaj oceníte při nachla-
zení a migrénách, pomůže také při 
zažívacích obtížích. V kuchyni 
jí to báječně sluší s vepřovým 
a hovězím masem, uplatnění má 
v řadě polévek a samozřejmě ne-
smrtelné klasice – bramboráku.

Máta: Rostlinka vyžaduje polostín 
a dostatek vláhy. Zapátrejte a můžete zakoupit 
mátu čokoládovou, banánovou, hruškovou nebo 

třeba ananasovou. Mátu je 
lepší přidávat do jídel až 
na konci, při tepelné úpravě 
ztrácí své aroma. Využijete ji 
při přípravě omáček, skopo-

vého masa, ryb a samozřej-
mě sladkostí. Nadčasovou 
klasiku tvoří ve spojení 

s čokoládou. V chladnějších 
měsících zahřeje mátový čaj, 

v létě limonáda. Prospěje vám při 
křečích břicha a žaludku, uleví 
nemocným průduškám.

Tymián: Bylinka nenáročná na živiny. Tymián je 
skvělý při uvolňování ucpaných cest dýchacích, 

účinkuje také na bolest zubů. Vynikající 
k masu (zejména vepřovému a skopo-
vému) i rybám, výborně si rozumí se 

středomořskou zeleninou.

Pažitka: Pažitka je 
bohatá na vitamin C, ale 
nechybí ani další pro-
spěšné látky. Neupravujte 
ji tepelně, největší „parádu“ udělá 
v jídle čerstvá. Oceníte ji v pomazánkách nebo 
v kombinaci s bramborami, snadno si s její pomocí 
vyrobíte ochucené máslo. Pokud se rozhodnete pro 
uchovávání úrody, lepší variantou než sušení bude 
zamražení, případně ji naložte do octa či oleje.

Meduňka: Další z rostlinek, které je možné vypěstovat s minimem 
úsilí. Stačit jí bude prosluněné místo, kvalitní zemina a dostatek vláhy. 
Má řadu pozitivních účinků – zklidňuje nervy, pomáhá při bo-

lestech hlavy, ale i žaludečních obtížích a oparech. Na zimu 
si udělejte sušené zásoby, ovšem v létě je ideální přísa-
dou do limonád nebo ledových čajů. Hodí se i do salátů, 
k bílému masu i rybám. Přidávejte ji vždy až v konečné 
fázi přípravy, jinak přijdete o její typické citronové 
aroma.

Maliny a ostružiny nejsou na pěstování náročné, 
ale vyžadují odpovídající prostor. Mají tendenci se rozrůs-
tat a pnout, je třeba je pravidelně zastřihávat. Vyzkoušet 

můžete odrůdy klasické, nebo na-
příklad křížence malin a ostružin. 
Vyhýbat se nemusíte ani dalším 

keříkům, jako jsou rybíz, angrešt, 
nebo méně klasické josta, 
moruše, martej nebo dokonce 
granátovník. Stačí si vyhrnou 

rukávy a dát se do toho.

Kromě brusnice borůvky, kterou známe 
u našich lesů, můžete vyzkoušet 
i borůvku kanadskou, která má 
větší plody. Na balkóně se může 
dařit i brusinkám, speciálně 
šlechtěné odrůdy plodí i dvakrát 
do roka.

Na klasické jahodové záhonky místo na balkoně 
nemáte, ideální variantou jsou tedy převislé odrůdy. 
Plodí na dlouhých šlahounech, takže je můžete 
umístit do truhlíků i závěsných květináčů. Na plo-
dech trvale plodících odrůd si budete pochutnávat 
celé léto – od května do září, a vydrží vám dvě 
až tři sezóny. V zahradnictví si můžete vybírat 
z několika odrůd, je jen na vás, zda zvolíte jahody 

klasické, nebo malé lesní.

Ani mrkev nemusí zůstat stranou 
vašich snah. Lepší je vybrat si odrůdy, které 
nemají tak hluboké kořeny, a nevyžadují tím 
pádem příliš vysoké nádoby. Dobrou volbou 

může být baby karotka nebo mrkve kulaté.

Pokud jde o papriky, pak můžete 
zvolit klasické velké papriky, nebo 
chilli papričky. V každém případě 
budou rostliny vyžadovat sluníčko 
a pravidelné zalévání.

téma měsíce
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Připravila Klára Chábová, foto archiv V. Krejčík

Jíst a mít výčitky, 
to není správný směr

Léto je obdobím zmrzlin a grilová-
ní. vašku, dopřejete si také, nebo 
odoláváte?
Grilování je synonymem léta, ale pře-
pálený tuk, který vzniká při skapávání 
z grilovaného masa a esenciálně jdoucí 
zpět k masu, je nevhodný. Ale musím 

říci, že si to také dám a pochutnám si. 
Tak často však negriluji a během roku se 
hlídám, abych jedl rozumně. Mnoho lidí 
říká, že si musí nějaké méně zdravé jídlo 
vykompenzovat více zdravým jídlem. 
Třeba zmrzlinu. Buď si ji ale dám s radostí 
a nemám výčitky, nebo ji nejím. Pokud 

si myslím, že to je špatně, není to ten 
správný směr. A člověk si pak v sobě dělá 
nepořádek a mysl je zmatená. Výčitky 
jsou uvnitř a negativní smýšlení naplňuje 
konání. Sním-li něco, odpovídám za to. 
Když nemám zmrzlinu každý den, tak 
z toho nemusím být ve stresu. Chci-li žít 
zdravě, je třeba se tak rozhodnout. Jím-li 
něco, s čím nesouhlasím, proč to dělám?

jaká jídla či nápoje byste v tomto 
teplém období doporučil?
V létě člověk automaticky vyhledává 
lehkou stravu. Věřit své intuici se v jídle 
vyplatí. Nebudu radit, čemu se vyhnout, 
ale spíš zdůrazním, aby pozornost byla 
uvnitř a člověk cítil, co mu jídlo působí. 
Jestliže se člověk nají a ztrácí energii, 

Nají-li se člověk a přitom ztrácí energii, ve skladbě jídla 
je chyba. Může to tak být i u velice oblíbených salátů 
k obědu. To tvrdí václav Krejčík, uznávaný lektor power 
jógy a propagátor zdravého životního stylu. V létě by se 
měl člověk podle něj zaměřit na svěží nápoje a drinky 
a sem tam si dopřát i dobré grilované maso. Důležité ale 
je si nic snědeného a vypitého nevyčítat.
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ve skladbě jídla je chyba. Může to tak být 
i u velice oblíbených a propagovaných 
salátů k obědu. Když chybí kvalitní cukr 
a bílkovina, salát je k ničemu. Ten by měl 
být jako příloha a ne jako hlavní chod. 
Letní drinky doporučuji pít ideálně bez 
cukru, ale na druhou stranu Aperol Spritz 
k létu prostě patří.

Často hovoříte o tom, že je důležité 
mít tělo i ducha v rovnováze. pak 
může být člověk zdravý a spokojený 
v jakémkoliv ročním období. jak 
toho ale docílit?
Celkovou rovnováhu vnímám jako 
vyváženost vztahů na různých úrovních – 
sám k sobě a vztahu k okolí. Vytvářením 
harmonického prostředí ladí člověk svou 
mysl, která ovliv-
ňuje fyzické zdraví. 
Například jóga má 
holistický přístup 
k péči o člověka a působí svými prostředky 
především na mysl. Je-li mysl kultivována 
doporučeními, která jóga nabízí, stejně 
jako dalšími technikami, jako jsou cvičení 
ásan, práce s dechem či ovlivňování smy-
slové činnosti, koncentrace a meditace, 
zákonitě se tato péče projeví i na fyzickém 
zdraví. Vezmu-li v potaz, že základem 
zdraví je přiměřený a přirozený pohyb, tak 
jóga je královnou v péči o naše zdraví.

máte tedy nějakou osvědčenou 
techniku či cestu, jak té rovnováhy 
dosáhnout?
Nejjednodušší technikou pro duševní 
rovnováhu je meditace, při které se pra-

cuje v prvním stupni 
s dechem. Učíme se 
k němu soustředit, 
vnímat jeho projekci 
v těle (pohyb, tlak), až 
ho postupně začneme 
ovládat a směřovat. 
V začátku stačí najít 
pravidelnost a udělat 
si během dne chvil-
kový trénink vedoucí 
k meditaci. Pouze se 
posadit, soustředit se 
na dýchání a sledo-
vat je. Velice dobře 
pomáhá koncentrační 
technika s mantrou 
soóó - haaam. Jedná se 

o vnitřní zvuk našeho dechu, a tak při ná-
dechu nechte ve svém vědomí rozezvučet 
mantru "soóó" a při výdechu "haaam". 
Neustále tento zvuk opakujete. Tímto 
způsobem ovládnete a zkrotíte svou mysl 
a ona opustí vazby k okolí a k tomu, co 
bylo nebo co by mělo být. Pokud toto 
budete praktikovat každý den, třeba večer 
před spaním, vytvoříte si krásný prostor 
pro bezstarostný a kvalitní spánek. Je to 
taková mentální psychohygiena, která by 
neměla pro dobrý stav mysli chybět.

Konzultujete s klienty také jídel-
níčky a pomáháte jim najít cestu 
k tomu, aby lépe jedli. Kde vidíte 

nejčastější omyly a nedostatky 
v dnešním stravování?
Toto je velmi složité téma. Lidé neumějí 
jíst a spoléhají se na to, co jim někdo 
poradí. Na druhou stranu je stále více 
lidí, kteří o skladbě, obsahu a přístupu 
k jídlu přemýšlejí. To je skvělé. Ale člověk 
z toho zase nesmí zblbnout. Stále je třeba 
brát v potaz, kde a jak žijeme, jaké máme 
možnosti a prostředky.
Chci-li najít optimální stravovací režim, 
který je živý a neustále se vyvíjí, je třeba 
jíst vědomě. Uvědomovat si, jaká je 
reakce těla na konkrétní jídlo a následně 
pak můžeme třeba zkoušet různé kombi-
nace, zařazovat nové a vyřazovat nám ne-
prospěšné potraviny. Důležité je zjistit, 
co mi jaké jídlo dělá. Když se budu cítit 
po jídle unavený, jeho skladba je špatná. 
Když se budu po jídle nafukovat, říhat, 
cítit tlaky v těle, je třeba pozorovat, která 
z potravin nerezonuje s mým trávením 
a vyřadím ji. Je nutné být citlivý k jídlu 
a vnímat ho.

a jak je to třeba s množstvím potra-
vin, které člověk sní?
To navazuje na výše uvedené. S postu-
pujícím věkem člověk nepotřebuje jíst 
tolik. Bohužel s postupujícím věkem se 
ale člověk jídlem odměňuje. A také žijeme 
tak, že se večer, po příchodu z práce, 
všichni nacpeme. Jenomže večer má tělo 
méně energie na rozklad přijaté stravy, 
a tak se spíš uloží do tukových zásob. 
Ráno se člověk budí unavený, a to není 
dobré. Je lepší jít spát lehce hladový, 
najezený tak akorát a ráno bude ener-
gie na vzestupu. Probouzet se unavený 
nechce nikdo z nás. A pak vidím důleži-
tost i v jednoduché stravě. Z hlediska 

„Jóga má pozitivní účinky 
    především na fyzické zdraví“

Podle Václava 
Krejčíka 
na začátku 
cvičení 
stačí najít 
pravidelnost 
a meditovat.

člověk byl 
stvořen pro 
pohyb. Ten je 
pro něj velice 
důležitý.
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Václav Krejčík se zaměřuje pře-
devším na  powerjógu, hathajógu, power vinya-
sa jógu, slow flow, zdravotní tělesnou výchovu, 
osobní rozvoj a koučink. Působí také jako ředitel 
Power Yoga Akademie i jako vedoucí lektor a au-
tor vzdělávacích programů Instruktor powerjógy 
a Instruktor hathajógy. Zaměřuje se na poraden-
ství zdravého životního stylu a je instruktorem pro 
zdravé a  aktivní stárnutí. Založil velmi úspěšné 
Energy studio a vydává časopis JÓGA DNES.

ájurvédy je například vhodné nechat 
i zeleninu projít parou, protože je pak 
lépe vstřebatelná. Díky jednoduchosti 
a vyváženosti talíře lépe funguje celý 
proces trávení.

mnoho lidí ale tuto změnu nedokáže 
udělat třeba kvůli slabé vůli. nebo si 
dávají moc velké cíle. jde tu změnu 
zahájit třeba postupně?
Mohu dát vlastní příklad. Minulý rok byl 
pro mne velmi kritický. Měl jsem toho 
hodně a postupně jsem ztrácel energii 
a doháněl to jídlem. Přibral jsem dvanáct 
kilogramů a stále jsem se jen omlouval 
a pomoc hledal u lékařů. Sušička srazila 
trička, kalhoty se srazily také, břicho bylo 
nafouklé. Slýchávám stejné výmluvy 

u klientů, kteří 
mi říkají, proč 
něco nejde 
udělat. I já 
sám sobě jsem 
tyto informace 
poskytoval. 
Prostě jsem 
to nedokázal 
změnit. Odjel 
jsem na dlou-
hou dovolenou. 
Zregeneroval 
jsem a začal 
opět pravidelně 
cvičit, přemýš-
let o jídle a vše 
ladit jako celek. 
Potřeboval jsem 
nabrat energii, 
abych ji měl 
na udržování 
řádu. Byla to 
jedna z nejcen-
nějších výuk 
života, které 
se mi dostalo. 
Pochopil jsem 
na ní mnoho 
a především 

jsem začal více chápat i své klienty. 
Nejdříve člověk musí mít energii něco 
se sebou dělat a pak se to daří. Není-li 
energie, není 
výsledků. 
Proto je důle-
žité při změně 
životního stylu pravidelně a rituálně jít 
za cílem.

a když se toto podaří, co pak násle-
duje?
Pokud energii a vůli získáte, dá se postup-
ně upravit strava do pravidelného režimu. 
Není to pak těžký úkol. Jen je důležité 
nezajídat bolístky, minimálně třikrát 
týdně zařadit kardio trénink a ideálně 
každé ráno cvičit alespoň patnáct minut 

jógu. Velmi dobře funguje, když si pak 
představujete splnění svého cíle a ty 
pocity, které to budou provázet. Tím se 
vytváří mentální prostor pro to, aby se to 
opravdu stalo.

jak moc je důležitý v tomto procesu 
změny pohyb?
Člověk byl stvořený pro pohyb – ten mu 
byl dán jako prostředek pro přežití. Pohyb 
je velice důležitý. Je to mechanická pumpa, 
která pomáhá mnoha životním proce-
sům. Vyplaví se endorfiny, mysl a psyché 
pookřejí. Pohyb pohne střevy a ta se 
lépe vyprázdní. Není ale potřeba to nějak 
přehánět a nakládat si více, než unese-
me. Doporučoval bych určitě zařadit jógu 
v kombinaci s rychlou chůzí, joggingem, 
lehkým posilováním s vlastním tělem – 
třeba kliky, přitahování se na větvi stromu, 
chození po kamenech, plavání, chůze 
po horách, poskakování. Prostě si užít 
trochu nespoutaného živočišného blbnutí.

jak se stavujete přes týden? a co 
vám nejvíce chutná?
Snídám často doma, ale je-li krásně, tak 
na zahrádce nějaké restaurace. Obědvám 
opět v restauraci, kde vaří vegetariánská 
a italská jídla, večeřím doma, nebo jednou 
týdně nevečeřím. Jednou za měsíc si dám 
půst, případně dva až tři dny velmi odleh-
čenou stravu. Když jsme doma, vaříme si 

polévky. Neza-
tíží organismus 
a v procesu 
regenerace 

v noci pomohou. Miluji také mozzarellu 
a rajčata, mám rád olivový olej, olivy, 
vajíčka a rýži. Když jsem ve Franci, jím 
čerstvé ryby, když jsem v Indii, vyžívám se 
v rýžovo-kořeněné smršti. Mám rád čer-
vené víno. Nemusím příliš masa. Nechut-
nají mi houby, vyhýbám se smaženým 
pokrmům. Při nakupování si čtu etikety, 
a když nerozumím pojmům, vrátím pro-
dukt do regálu. Hledám optimum, co jsem 
schopný v rámci svého dne zvládnout. 

„Celkovou rovnováhu vnímám jako 
     vyváženost vztahů k sobě a okolí“

Václav Krejčík 
je uznávaným 
lektorem 
powerjógy. 
Vede Power 
yoga akademii.
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Připravily Tereza Vyhnálková a Naďa Hanuš Vávrová, foto Beafort s.r.o. a shutterstock

V pití piva patří Češi k šampionům. Ročně se na hlavu spotřebuje kolem 
třiceti piv. V letních měsících se stává tento mok ještě oblíbenější, ale není 
se čemu divit. Grilovací sezóna je v plném proudu a pivo umí hasit žízeň 
a podpořit chuť. Na českém trhu působí v současné době asi sto pivovarů, 
patnáct procent jejich produkce míří za hranice. Naše země si díky dobrému 
odbytu stojí velmi dobře mezi světovými producenty tohoto zlatého moku 
i díky kvalitě a zajímavé chuti. Nahlédli jsme pod pokličku jednoho českého 
pivovaru a zjišťovali, jak se pivo vaří i co se za jakým pivním pojmem skrývá.

České pivo má říz, 
    ale kde se to 
v něm bere?
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Spisovatel Bohumil Hrabal říkal Pi-
vovaru v Nymburce „můj pivovárek“ 
a do roku 1945 bydlel v tomto středo-
českém městě v domku u silnice. Právě 
tehdy se pivovaru velmi dařilo. „Ve dva-
cátých a třicátých letech minulého sto-
letí jsme měli jednu z nejmodernějších 

technologií,“ tvrdí Pavel Benák, majitel 
a ředitel Pivovaru Nymburk. Podle něj 
se jedním z největších problémů po roce 
1989 stalo jméno, pod kterým se kva-
litní, ryze české pivo, prodávalo. „Naše 
pivo se tehdy jmenovalo Polaban, a když 
jsme ho někde nabízeli, obvykle jsme se 
dozvěděli, že 
bereme vodu 
z Labe. Další 
variantou bylo, 
že si někdo vzpomněl, jak se tu po válce 
hrála druhá fotbalová liga,“ říká dnes už 
s úsměvem. „Vodu samozřejmě bereme 
z vlastní studny, ale to nikoho nezajíma-
lo. Tak jsme si řekli, že se budeme držet 
slavného českého spisovatele, který to 
tu miloval,“ dodává Benák. Osobně se 
s Hrabalem znal už od roku 1987.

Hrabal vymyslel název
A jak to bylo s názvem piva? To prý vy-
myslel sám Bohumil Hrabal. „Spisovatel 
nejdřív navrhoval Pábitelské pivo, pak 
Nymburské, ale to se nám nezamlou-
valo. Nakonec ho napadly Postřižiny, 

Postřižinské pivo. Ihned jsme si plácli,“ 
vzpomíná Benák. Hrabal s nimi násled-
ně spolupracoval i na podobě etiket. 
„K některým měl připomínky. Například 
v jednom návrhu se mu nelíbilo, že měl 
strýc Pepin nakreslený knírek. Všechna 
naše piva se nyní jmenují Postřižinská, 

některá mají 
i podnázvy 
většinou podle 
Hrabalových 

knih či postav. Je tam Pepinova desít-
ka, Něžný barbar nebo třeba Francinův 
ležák.“ Aktuálně má pivovar v nabídce 
třináct druhů piv.

Postřižiny doma i ve světě
Nejvíce se podle Pavla Benáka prodává 
ležák jedenáctka, polotmavý speciál 
Něžný barbar pak pravidelně vítězí 
na pivovarských soutěžích. „Nejlépe jde 
samozřejmě na odbyt lahvové pivo, ale 
uspokojivě nám stoupá i prodej sudové-
ho piva do hospod, přestože je celosvě-
tový trend opačný. Budoucnost vidíme 
i v plechovkovém pivu, postavili jsme 

„Spisovatel nejdřív navrhl, že se 
    pivo bude jmenovat pábitelské“

Pod značkou Postřižinské 
vaří pivo známý Pivovar 
Nymburk. Založen 
byl v roce 1895 a část 
svého života v něm 
prožil český spisovatel 
Bohumil Hrabal. Vydali 
jsme se zjistit, jak se tu 
pivo vařilo dřív a jak je 
to tu se značkou spjatou 
i s legendárním filmem 
Postřižiny dnes.

Pábitelské pivo 
se vaří ještě „po staru“
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proto novou plnící linku na plechovky,“ 
říká Pavel Benák a vyjmenovává, kde 
všude Postřižinské pivo je: „Asi skoro 
v celé Evropě, Americe, Izraeli, Vietna-
mu, Číně, Mexiku nebo Chile. V Buda-
pešti ho čepuje dokonce deset hospod. 
Tam jsou totiž velcí milovníci Hrabala.“

Pokrok ano, ale s mírou
Modernizaci výroby se vedení pivo-
varu nebrání, ale pivo se vaří stále 
podle klasické technologie, tedy bez 
urychlovačů. Právě loni Pivovar Nym-
burk spustil novou linku na stáčení 
plechovkového piva a dále zrekonstru-
oval linku na sudové stáčení. Jelikož 
je obdobných linek v republice pouze 
šest, stáčí Pivovar Nymburk nyní pivo 
do plechovek i pro konkurenci. Nová 
linka dokáže naplnit 13 000 až 15 000 
plechovek za hodinu, a to v objemech 
0,3 i 0,5 litru.
„Jsme střední pivovar, výstav sto pa-
desát tisíc hektolitrů za rok držíme již 
několik let. Přibližně pětina produkce 
jde na export do zhruba dvaceti zemí, 
přičemž obrat firmy činí asi sto padesát 
milionů korun ročně. Nikdy jsme nebyli 
ve ztrátě," doplňuje Pavel Benák. Kromě 
zajíždění nových linek pivovar dokončil 
i rozšíření kapacity ležáckých tanků 
přibližně o 3000 hektolitrů. 
Větší kapacita tanků byla nutná přede-
vším proto, že si pivovar zakládá na tra-
dičních postupech, které potřebují čas. 
Používají zde slad z ječmene od okol-
ních rolníků, chmel je výhradně žatec-
ký. Odmítavě se pivovar staví ke stáčení 
piva do plastových lahví. „Lahev nebo 
plechovka jsou vizuálně i logisticky 
přijatelnější,“ tvrdí ředitel.

Tradiční výrobní proces
Voda, slad, chmel a kva-
sinky jsou základní suro-
viny, z nichž se vaří pivo, 
přičemž v Nymburce si 
slad z ječmene z velké 
části vyrábějí sami. 
„Ječmen klíčí na zemi, 
na tak zvaných hum-
nech, kterých je dnes 
na celém světě už jen 
jedenáct. Devět jich 
najdeme v Česku, 
dvě jsou ve Skotsku, 
zemi proslavené 
whisky,“ říká sládek 
Bohumil Valenta. 
Humna jsou vlastně 
rozlehlá místnost 
s klenutými stropy, 
kde klíčí ječmen 

při deseti až patnácti 
stupních. 
To je optimální teplo-
ta, ale protože zdejší 
humna nemají žádnou 
klimatizaci, vlastní 
slad si tu vyrábějí jen 
od podzimu do jara. 
Zbytek je nutné do-
koupit a míchat ho se 
svým, aby měl stále 
stejnou kvalitu.
„Várka se nejprve 
ve dvou krocích 
a po částech vaří 
a během postupného 
ohřevu dochází ke ště-
pení škrobu ze sladu 
na jednoduché zkvasi-
telné cukry. Na západ 
od našich hranic se 
většinou zcukření 
dosáhne pouze v jedné 
nádobě a bez provaře-
ní. Proto jsou tato piva 
méně chuťově plná 
a světlejší. Na závěr se 
ve varně také přidává 
do kotle ve třech dáv-
kách chmel. Proslave-
ný žatecký červeňák 
až na konci, aby nám 
z něho během chme-
lovaru neuteklo aroma 
do komína,“ popisuje 
sládek Valenta, který 
za nejdůležitější oka-
mžik pro výslednou 
kvalitu piva považuje 
další krok, kdy uvaře-
ná várka zvaná mladi-

na odchází 
na spilku.
Cestou 
z varny na spilku se pivo 
ze 100 stupňů zchladí 
na pouhých šest, tady se 
také do studené mladiny 
přidávají pivovarské 
kvasnice. Postřižinské 
pivo kvasí v otevřených 
kádích, na povrchu je 
v jednotlivých kádích 
podle toho, v jakém 
stádiu kvašení se 
zrovna pivo nachází, 
různě vysoká a hustá 
bílá pěna. „Otevřenou 
spilku už ve velkých 
pivovarech nenajdete. 
Pro mě, jako sládka, 
to má velkou výhodu;  
pořád vidím i cítím 

a také chutnám, jak pivo kvasí. Tady 
dostává svoje tělo a charakter. Spilka je 
pro chuť piva, podle mě, nejdůležitější,“ 
tvrdí sládek. Ze spilky pak pivo putuje 
do ležáckých sklepů, kde ještě dlouhou 
dobu dokváší a zraje.

Ležácký sklep
Pivovar Nymburk má 95 ležáckých 
tanků o objemech od 110 do 290 hek-
tolitrů. Speciální pivo zraje v tanku až 
tři měsíce. „Nemám nějaké nejoblíbe-
nější Postřižinské pivo, ale pochutnám 
si na čerstvém, ještě nefiltrovaném 
moku,“ dodává Sládek s tím, že samo-
zřejmě prodávají převážně filtrované 
pivo. Nefiltrované pivo se dodává jen 
do vytipovaných hospod a točí se na pi-
vovarských akcích. 

Větší kapacita 
tanků byla 
nutná proto, 
že si pivovar 
zakládá 
na tradičních 
postupech, 
které 
potřebují čas.

Na závěr 
se ve varně 
také přidává 
do kotle 
ve třech 
dávkách 
chmel. 
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Zdejší pivo bylo sice oblíbené již 
dříve, nicméně po Valentově nástu-
pu jeho úroveň ještě stoupla. Začalo 

sbírat mnohem více ocenění v pivních 
soutěžích a pravidelně stoupá i export. 
Pivo se v Nymburce vyrábí z vlastního 
humnového sladu a kvasí v otevřených 
kádích, které mají zhruba 200 hektolitrů. 
To už poslední dobou nebývá zvykem. 
Velké pivovary používají místo klasické 
spilky uzavřené velkoobjemové cyto-
kónické tanky. „V pivovarnictví už bylo 
skoro všechno vymyšleno a osvědčeno. 
Teď už se jen hledají způsoby, jak zlevnit 
a zrychlit výrobu,“ říká sládek. Právě 

v uzavřených tancích dokážou velkopi-
vovary výrobu urychlit. „To, co já mám 
týden na spilce a dva měsíce ve sklepě, 
oni zvládnou vyrobit za dva týdny,“ 
dodává. Desetistupňové pivo v nymbur-
ském ležáckém sklepě leží minimálně 
tři týdny, dvanáctka pět až šest týdnů 
a speciální piva až tři měsíce. 

Čokoládový pokus
Přestože se v Nymburce zuby nehty 
bránili ochuceným pivům, jednu výjim-
ku přece jen udělali. „Na ovocná piva 
jsme u nás nikdy ani nepomysleli, ale 
něco neobvyklého jsme zkusit chtěli. 

Osobně mám moc rád kombinaci sladké 
chuti s hořkým  pivem. Zkusil jsem 
proto uvařit tmavé pivo s čokoládovou 
příchutí. A ono se to povedlo! Už jsme 
s ním dokonce v Budějovicích vyhráli 
první místo v kategorii Ochucená piva,“ 
uzavírá sládek. Prvotní reakce, když 
se to lidé doslechli, byly sice opatrné, 
nicméně chuť překvapila. Zkrátka dobré 
tmavé pivo s lehkým dojezdem čokolá-
dové chuti.
České pivo je nejlepší na světě. To víme 
snad všichni, ale někteří z nás, i když si  
ho dáme alespoň občas a máme třeba 
i svoji oblíbenou značku, ne všechno 
o pivu vědí. A tak se někdy jen divíme, 
co které pojmenování piva znamená 
a v čem je jiné, než třeba to „naše“. 
Proto jsme vyzpovídali člověka z nej-
povolanějších – nymburského sládka  
Bohumila Valentu.

mezi druhy piva mám trochu 
zmatek. jaký je třeba rozdíl mezi 
ležákem a speciálním pivem?
Nejčastěji se setkáte s výčepním 
pivem, ležáky, pivními speciály a por-
tery. Co se týče původního extraktu, 
neboli stupňů (tedy množství cukru, 
které se nachází v mladině), výčep-
ní pivo má od 7 do 10,99 a ležák pak 
od 11 do 12,99. Své jméno si ležák 
zasloužil tím, že po procesu hlavního 
kvašení ještě měsíc a déle leží ve skle-
pích. Všechna piva mající více než 
13 stupňů se potom řadí mezi pivní 
speciály. Porter, silné tmavé pivo, mívá 
dokonce 18 stupňů.

dodnes si nejsem jistá, co znamenají 
stupně u piva. jak souvisí s obsahem 
alkoholu?
Nenechte se mýlit, stupně se nerovnají 
obsahu alkoholu. Jedná se o procen-
ta extraktu, neboli o množství cukru 
získaného ze sladu, které se nachází 

V Nymburském pivovaru vaří Postřižinské pivo již 
devátým rokem sládek Bohumil valenta. V roce 
2009 sem nastupoval v šestadvaceti letech jako jeden 
z nejmladších českých sládků a jak se ukázalo, byla 
to dobrá volba. Jeho pivo s Hrabalem na etiketě sbírá 
jedno pivní ocenění za druhým. Naposledy to byly 
dvě ceny v českých Budějovicích.

O tradičním vaření piva 
i čokoládovém experimentu, 
který se podařil

V Nymburce 
se pivo vyrábí 
z vlastního 
humnového 
sladu a kvasí 
v otevřených 
dvěstěhekto-
litrových 
kádích. 
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v mladině. Množství alkoholu potom 
určuje tzv. stupeň prokvašení, tj. kolik 
zkvasitelných cukrů kvasinky přemě-
nily na alkohol. Pivo může obsahovat 
od 0,5 do cca 20 procent alkoholu. 
V českých pivech je alkoholu nejčastěji 
mezi 4 až 5 procenty.

jaký je rozdíl mezi svrchním a spod-
ním kvašením piva?
Rozdíl mezi těmito typy kvašení je v po-
užití odlišných pivovarských kvasinek. 
Svrchní kvašení také většinou probíhá 
za vyšších teplot než 
spodní. Chuť je tedy 
diametrálně odliš-
ná. Například u nás 
vyrábíme pivo pouze pomocí spodního 
kvašení, které je typické pro český ležák 
plzeňského typu neboli Pils. Po zkvašení 
se tzv. mladé pivo přečerpá do ležáckých 
tanků, kde dokváší a dozrává po dobu 
několika týdnů až měsíců, podle 
druhu piva.

slyšela jsem, že pivo se vyrábí z mla-
diny. co to vlastně je?
Pivo je tradiční pěnivý obilný kvašený 
nápoj. Vyrábí se zkvašením mladiny, 
která vzniká na varně z vody, sladu 
a chmele. Mladina je meziprodukt při 
výrobě piva, který již prošel chmelo-
varem a je připraven ke kvašení, které 
probíhá na tzv. spilce. Cílem varného 
postupu je přeměnit škrob a další složité 
cukernaté látky na jednoduché zkvasi-
telné cukry. Tento vzniklý obilný sladký 
roztok se jmenuje sladina a po povaření 

s chmelem je z něho 
mladina. Kvasným 
procesem na spilce pak 
z cukru vzniká alkohol, 

oxid uhličitý a energie, ale zůstává tam 
i určitá neprokvašená část.

jaký je rozdíl mezi polotmavým a ře-
zaným pivem?
Zatímco polotmavé pivo vzniká přímo 
na varně při výrobě v pivovaru, řezané 

se vyrobí smíšením světlého a tmavého 
piva při stáčení, nebo vám je udělá až 
hospodský při čepování. Správné řezané 
pivo by mělo mít viditelnou hranici 
mezi světlým a tmavým pivem. Takové 
čepování je ovšem časově náročnější, 
proto v hospodě většinou dostanete 
vrstvy promíchané.

vedeme doma spor, zda je kvasni-
cové pivo stejné jako nefiltrované. 
objasníte nám to?
V Čechách se poměrně často můžete 
setkat s kvasnicovým i nefiltrovaným 
pivem. Běžně se tato piva mylně zamě-
ňují. Nefiltrované pivo je stočené přímo 
z ležáckého tanku bez procesu filtrace, 
takže nemá jiskru a může být lehce 
zakalené. Naopak kvasnicové pivo se 
vyrábí tak, že se do hotového filtro-
vaného piva v průběhu stáčení přidá 
podíl rozkvašené mladiny, nebo čistých 
pivovarských kvasinek. Bývá tudíž více 
zakalené. 

„Nefiltrované pivo 
       je lehce zakalené“
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Tak třeba jsem si vždycky přála 
velkou kuchyň. Když jsme začali 
opravovat chalupu, bylo jasné, 

že kuchyň bude veliká. A dneska lítám 
jako splašená z jednoho konce na druhý 
a říkám si, co mi tak mohlo vadit na malé 
panelákové kuchyňce, kde jsem všude 
dosáhla.
Také jsem si přála klasický sporák 
na dřevo. Kolegyně Jitka, špičková 
kulinární novinářka, tvrdí, že to je to 

pravé pečení a vaření. Tak ráno zatápím, 
celý den pak hledám na plotně, která se 
nedá ztlumit, ta správná místa pro hrnce 
a bojuju s troubou, která buchty shora 
připaluje a odspoda nedopéká.

Co je vlastně tál
Vždycky jsem slýchala o dobrotách, které 
se pekly na plotně. Zkoušela jsem takové 
sejkory, rozpíčky a podobné dobroty při-
pravit nasucho na teflonové pánvi, docela 
to šlo a bylo to 
dobré. Nebylo 
mi totiž příliš 
jasné, jak bych 
měla péct na tálech kamen, které nejsou 
hladké a zůstávaly by na nich zbytky, 
které by pak nešly dost vyčistit...
Odpověď mi dal můj muž, když přinesl 
z půdy tál po babičce. To je ovšem docela 
jiný tál než pláty sporáku. Je litinový, 
těžký, ale hladký. Má nízký okraj a rukověť. 
Tedy – mohl by být hladký, kdyby nebyl 

tak „napečený“. I zahájila jsem dlouhou 
anabázi čištění tálu. Běžné prostředky 
a čistidla naprosto selhávaly. Máčení 
v sodě a dalších „nálevech“ se taktéž míjela 
účinkem. „Vyvař ho v pracím prášku,“ 
radila kamarádka. Tak jsem přitáhla 
z chléva ten největší padesátilitrový hrnec, 
mydliny lítaly kolem sporáku, sražená pára 
kapala z koutů stropu, ale špína odolávala. 
Ovšem pod malým odloupnutým 
kouskem se mi podařilo zjistit, že tál byl 

smaltovaný! 
Zásad-
ní objev 
propojil 

konečně obvody v mé hlavě. Nedávno 
jsem přece četla, že byla otevřena jediná 
česká tradiční dílna na výrobu litinového 
smaltovaného nádobí. A nepohrdají ani 
rekonstrukcemi. Navíc mám pod kredencí 
tu krásnou litinovou formu na buchtu, 
která, bůhvíproč, zůstala kdysi neposmal-
tovaná a opravdu se v ní nedá péct.

člověk by si měl dávat 
pozor na to, co si přeje. 
aby pak, když se přání 
vyplní, nezíral jako tele 
na nová vrata. Nebo 
jako já na starý tál.

Premiéra na tálu
Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka

„Nebylo mi jasné, jak mám péct na 
  tálech kamen, které nejsou hladké“
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dobrodružství v kuchyni

Kouzelná dílna
Tak jsme posbírali nádobí a vyrazili. 
Nejen, že jsme byli mile přijati, ale směli 
jsme si projít výrobní proces. Proto vím, 
že náš tál prošel pískováním a následně 
smaltováním, barvením a pálením. Kromě 
toho jsem u „smaltovacího doktora“ zjis-
tila, kolik různých forem se tu vyrábělo, 

kolik těch tálů čili lívanečníků 
kdysi existovalo, že lze 

smaltovat a zdobit i staré litinové výlevky 
a umyvadla… 
Za pár týdnů bylo nádobí doma. Teď už 
zápletku nečekejte. Litinová forma je 
přesně to pravé, co patří do trouby sporá-
ku na dřevo. Buchta se v ní rovnoměrně 
upeče. A tál, ten dávný předchůdce pánví, 
prostě funguje. 
Snad jen můj muž byl trochu nespoko-
jený. Tál snesl z půdy proto, abych mu 

mohla udělat ty vdolky, které na něm 
pekla babička. Tedy pro znalce – na Kla-
tovsku dolky. Dohledala jsem návody 
a učinila. „Jenže tyhle jsou z obou stran 
placaté. Babička je měla jako kopečky,“ 
pravil. Což je jasná známka toho, že si 
chlapec pamatuje období pozdější, kdy 
babička už měla plynový sporák a pekla 
vdolky na obyčejném plechu v troubě. 
Máme vlastně štěstí, že ten tál přinesl…

Potřebujeme:
■  300 g hladké mouky 
■  12 g kvasnic 
■  7 g soli 
■  15 g cukru 
■  15 g rozpuštěného másla 
■  1 vejce 
■  170 ml mléka 
■  1 pol. lžíci oleje 
■  borůvky 
■  povidla či marmeládu 
■  šlehačku

Postup

Chceme-li si užít provokativní kombinaci historického tálu 
a moderní doby, vytvoříme kvásek, spolu s ostatními tekutinami 
a vajíčkem vlijeme do elektrické pekárny, přidáme sypké přísady 
a zapneme program „Těsto“.

Bez pekárny: V polovině vlažného mléka rozmícháme kvas-
nice se lžičkou cukru a necháme na teplém místě vzejít kvásek. 
Nalijeme jej spolu s máslem, olejem a zbylým mlékem do mouky 
s cukrem a solí a důkladně zaděláme, až se tvoří bubliny. Těsto 
je mnohem řidší než na koláče nebo vánočky.
Vykynuté těsto rozdělíme na 16 dílů, uválíme z nich na pod-
sypaném vále kuličky, které zploštíme, přikryjeme utěrkou 
a necháme ještě asi hodinu kynout. Pozor – vál sypeme hrubou 
moukou nebo dětskou krupičkou, těsto je pořád řídké a lepí se.
Pak vdolky sázíme na rozpálený tál, když jsou zespodu tmavé, 
obrátíme je a dopečeme z druhé strany. Vdolky na talíři odloží-
me ještě na chvíli do otevřené trouby, aby došly.
Nemáme-li sporák na dřevo, použijeme předehřátou troubu. 
Vykynuté vdolky posadíme na pomaštěný plech a pečeme při 
180 °C. Můžeme je v půlce pečení obrátit, aby měly dvě opečené 
strany, ale také je můžeme dodělat jako kopečky.
Zdobíme borůvkami a šlehačkou.
Ale vdolky samy o sobě nejsou vlastně sladké, dají se jíst také 
jako příloha k masu či polévce. 

Vdolky jako od babičky
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Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

 
Ovčí polévka a koblihy

Na Island nás jelo deset. Pronajali 
jsme si dva terénní vozy hned 
na letišti a vydali jsme se vstříc 

dobrodružstvím, která nabízí tento 
krásný ostrov ležící na pomezí Severní-
ho ledového a Atlantského oceánu. Žije 
tady přes čtvrt miliónu lidí a je nejřidčeji 
zalidněným evropským státem. Hlavním 

a největším městem je Reykjavík, kde žijí 
dvě třetiny islandské populace. Ostrov 
je vulkanicky aktivní. Ve vnitrozemí se 
nacházejí lávová pole, pohoří, ledovce. 
Břehy ostrova jsou omývány Golfským 
proudem, který velmi výrazně ovlivňuje 
zdejší klima. Počasí je velmi proměnlivé 
a mnohdy mi bylo líto třeba cyklistů, 
kteří se několik dní neměli před deštěm 
a silným větrem 
kam schovat, 
natožpak sušit své 
promoklé věci.
Vše jsme si o Islan-
du načetli, ale když 
jsme to pak viděli 
na vlastní oči, vlast-
ně jsme ani nevěřili. 
Takové přírodní 
úkazy a krásy se 
nacházejí málokde 
a hlavně člověk není 
moc připravený 
na desítky kilometrů 
pustých plání, kde 
není živáčka.

Pivo už je povoleno
Přípravy na island-
skou cestu byly 

dlouhé a důkladné. Je tady pro nás 
celkem draho, proto jsme se snažili vzít si 
většinu věcí s sebou, abychom nemuseli 
nic moc kupovat. Navíc, když se vydáte 
mimo obydlená města a vesnice, jídlo 
tady neseženete. Batohy jsme měli proto 
plné konzerv a nezbytnou pomůckou byl 
ešus. Bez něj bychom na tomto místě jen 

Na Island si většina turistů 
veze batohy plné jídla. 
Mohlo by se tak zdát, že se 
tady žádné gastronomické 
hody nekonají. Ale opak 
je pravdou. Když se vám 
podaří doputovat do některé 
z místních restaurací, můžete 
si dát nejen skvělé čerstvé ryby 
upravené na mnoho způsobů, 
ale pochutnáte si i na ovčí 
polévce, smažených koblihách 
a místní pálence z brambor. 
Jen musíte počítat s tím, že si 
připlatíte. Vítejte v zemi sopek 
a vodopádů!

Výběr ryb na jídelních lístcích je pestrý a každý 
si tady najde svého favorita
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těžko přežili. Chtěli jsme vidět nejen 
sopky a vodopády, ale plánovali jsme 
také přechod jednoho z ledovců, 
lákalo nás koupání v teplých jezír-
kách a také jsme věděli, že bez stanu, 
karimatky a pořádného spacáku se 
neobejdeme.
Ihned po příjezdu jsme objevili 
místní specialitu, která se hodila 
hlavně pro zimní dlouhé večery. Byla 
to islandská pálenka brennivín, která 
se destiluje z brambor a přidává se 
do ní kmín. Jde o jakýsi národní 
nápoj a chutná velmi dobře, zvláště 
pak v chladném počasí.
Na Islandu je pití alkoholu omezo-
váno. Pokud je vám více než dvacet 
let, pak si láhev s alkoholem koupit 
můžete, ale k dostání je pouze 
ve státních obchodech Vínbúð 
nebo v restauraci či baru. Když si 
ale zajdete na pivo nebo jiný drink, 
pak počítejte s velkou útratou. Kvůli 
vysokému zdanění je alkohol velmi 
drahý. Vezli jsme si proto alkohol svůj 
vlastní z domova a občas jsme to proložili 
zmíněnou pálenkou nebo místním pivem. 
K dostání tu jsou značky Egil's, Thule 
a Viking, což jsou klasické ležáky. Zajíma-
vé je, že prodej piva byl až do roku 1989 
na Islandu nelegální.

Krevety versus konzervy
Během našeho putování jsme si vařili 
na ohni v ešusech, využívali jsme hojně 
zásoby z domova. V restauracích jsme 
jedli jen málo, ale když jsme se do někte-
rého z místních podniků dostali, stálo 
to za to. Islanďané jsou velcí gurmáni 
a potrpí si na dobrou a kvalitní kuchy-
ni. Vždy to tak ale nebývalo. Island 

byl dlouho chudou provincií 
s drsným studeným klimatem, 
takže lidé byli nuceni se levně 
nasytit z dostupných surovin. 
Pokrmy proto obsahovaly větši-

nou maso, ryby, mléčné výrob-
ky, brambory a obiloviny, ale 
chyběly třeba zelenina a ovoce. 
Mezi tradiční způsoby zpra-
cování potravin patří dodnes 
uzení, nakládání do syrovátky či 
slaného nálevu, v případě žralo-
čího masa dokonce zakopávání 
do země.
Na Islandu vás tak určitě 
neminou ryby. Na ty jsme se 
těšili. Místní obyvatelé zkonzu-
mují na osobu druhé největší 

množství ryb a mořských 
plodů na světě, první místo 
patří Japoncům. Rybaření tvoří 
podstatnou součást zdejšího 
hospodářství a ryby v obcho-
dech, na tržištích i v restaura-
cích jsou vždy čerstvé.
Na jídelním lístku si můžete 
běžně objednat tresku, sivena, 
mořského ďasa, platýze, 
sumce, kambalu, sledě, rejno-
ka, ale i sladkovodního lososa 
a pstruha. Z mořských plodů 
pak krevety, ústřice, mušle 
a humry. Velmi chutná je také 
třeba polévka z jehněte zvaná 
kjötsúpa. Když si chcete dát 
nějaký opravdu typický a výji-
mečný pokrm, pak ochutnejte 
hákárl. Dá se koupit v obcho-
dech a pochutnají si na něm jen 
opravdoví fajnšmekři. Jedná se 
o maso grónského žraloka velikého, které 

obsahuje vyso-
kou koncentraci 
amoniaku, neuro-
toxinu a kyseliny 

močové. Proto se může jíst až poté, co leží 
několik týdnů či měsíců půl metru pod 
zemí pod vrstvou písku či hlíny. Když se 
pak vyndá, několik měsíců se ještě suší.
Ochutnali jsme také sušenou tresku, 
kterou jsme jedli s chlebem a máslem. 
Dobrá k ní jsou třeba česká rajčata nebo 
salátová okurka, není špatné rybu zakáp-
nout ještě citronem. Otrlejší povahy si 
mohou dát třeba beraní žlázy v syrovátce 
nebo uvařený ovčí žaludek. Na to si nikdo 
z nás netroufnul, i když v jedné zapadlé 
restauraci nám to majitel nabízel. 

Měli jsme však v sobě zrovna (naštěstí) 
pečený lunchmeat z ešusu.

Skyr jako svačinka
Během cesty jsme si oblíbili místní 
kysaný jogurt skyr, který se ochucuje 
ovocnou dření nebo kaší. Jako svačinka 
byl ideální a spotřebovali jsme ho opravdu 
hodně. Zajímavé také bylo, že jsme u Is-
lanďanů viděli velmi často točenou zmrz- 
linu se všemi možnými příchutěmi. Jsou 
otužilí, nepoužívají deštníky ani pláštěn-
ky, a tak pro ně ledová pochoutka není 
ničím nezvyklým ani v horším počasí. 
Jejich velkou vášní je také konzumace 
lékořice, kterou tady seženete v podobě 
želé, tvrdých bonbonů, obalovanou 
v čokoládě, ve sladké polevě a dokonce 
i v krustě ze soli.

cestování

Z přístavu Husavik se dají podnikat 
krásné výlety na moře starými 
i moderními loděmi

Na Islandu 
si můžete 
pochutnat také 
na čerstvém 
humrovi

„ Islanďané rádi nakládají potraviny 
     do syrovátky či slaného nálevu“
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 INZERCE

Islandem jsme cestovali křížem krážem 
a postupně si plnili všechny sny. V deseti 
lidech je někdy obtížnější shodnout se 
na programu, ale vždy jsme se snažili najít 
kompromis a ty hlavní cíle byly jasné už 
při plánování. Viděli jsme nejkrásnější 
islandský vodopád Gullfoss, navštívili 
rybářské městečko Grindavík, byli jsme 
u jezera Mývatn, kde se to dalo vydržet 
pouze se sítí přes obličej kvůli vysokému 
výskytu muchniček, koupali se v teplých 

pramenech v Landman-
nalaugar a vyrazili jsme na túru do národ-
ního parku Skaftafell.
Je tady nespočet vodopádů a krásných 
výhledů. Zajímavé bylo nahlédnout 
do původních islandských domečků 
ve skanzenu Glaumbær, kde si můžete 
prohlédnout stavby z 18. století. Tento 
areál patří k nejatraktivnějším muzeím 
na Islandu. V jednom z domů je pro turis-
ty připraven také příjemný krb s ohněm 
a dali jsme si tady i výbornou kávu v ka-

várně, kde nabízejí místní výborné zákus-
ky. Islanďané kávu milují a rádi si osladí 
život. Proto nás neminuly ani smažené 
islandské koblížky.
Na Islandu jsme byli 14 dní a určitě se 
sem jednou vrátím. Nikdo z nás si ale 
neuměl představit, že bychom tady natr-
valo žili. Islanďané jsou velmi odolní, mají 
smysl pro fair play, působí spíše nepří-
stupně, ale když se s nimi dáte do řeči, 
jsou milí a ochotní. Rádi vám vyprávějí 
o historii své země a jsou velmi pyšní 
na to, že tu mohou žít. 

Místní obyvatelé milují polévky. Velmi 
často si připravují jehněčí vývar 
na posílení pevného zdraví

Celý Island bublá, gejzíry s horkou 
vodou tady najdete na každém kroku, 
a sopky tady nikdy nespí
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pohled do historie

Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

dumpster diving: jídlo z popelnice 
nemusí být vždy špatné

Otestovali jsme hořčice 
i čerstvý chléb

lze se opít 
po nealkoholickém pivu?

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 24. července

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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Nedocházelo k tomu u nás 
doma často. Dnes, s odstupem 
předlouhého času, bych řekl, že 

jsme asi tak jednou za půl roku chodili 
s tatínkem, maminkou a sestrou v neděli 
na oběd do restaurace. Je však možné, že 
to bylo o něco častěji, než si myslím teď, 
protože v dětství připadá člověku i měsíc 
jako doba nekonečně dlouhá.
Maminka měla z těchto obědů dost rozpo-
ruplné pocity. Na jednu stranu byla ráda, 
že jednou za čas nemusí v neděli dopoled-
ne vařit. Na druhou stranu patřila k lidem, 
kteří ke stravování po hospodách neměli 
kdovíjak přívětivý vztah. Také jí v těchto 
zařízeních nikdy moc nechutnalo.
Pro mě a pro sestru byl ovšem tako-
vý oběd nesmírně atraktivní událostí. 
Nejdůležitější bylo, že na jídelním lístku 
v restauraci v hotelu Belveder na Letné, 
kam jsme to měli z domova jen kousek, 
nikdy nechyběla omeleta s překvapením.
Omeleta s překvapením byla báječná 
věc především v otcem přednesené 
podobě. Ten nám totiž z jídelního lístku 
vždy předčítal. A to i v době, kdy jsme se 
sestrou už trochu povyrostli a nabídku 

různých pokrmů a nápojů bychom si byli 
dokázali přelouskat sami. Jenže to už by 
nebylo ono. Tatínek vyslovoval názvy 
všech těch jídel velice přitažlivě a na ně-
která z nich měl sám velkou chuť. Chví-
lemi bylo znát, že se mu sbíhají sliny.
Omeleta s překvapením byla mezi 
moučníky, takže jsme museli nějakou 
dobu čekat, než na ni při předčítání 
dojde řada. To mi ale nevadilo. Očeká-
vání, ba přímo napětí, zda ji budou mít 
i tentokrát, bylo příjemné. Zvlášť, když 
jsem si byl skoro jistý, že na lístku chybět 
nebude. Když jsme byli ještě hodně malí, 
chtěli jsme, aby nám ji tatínek objednal 
hned. A velmi neradi jsme se nechali 
poučovat, že se jedná o dezert, který se 
jí až na konec. Omelety s překvapením 
jsme se nakonec vždy dočkali. Často 
jsme ji ale ani nedojedli. Jednak jsme se 
zasytili dvěma chody předtím, jednak 
ono překvapení, z něhož se vždy vyklu-
bala zmrzlina, nebylo zase tak zvláštní. 
Mně to ovšem nebránilo v tom, abych si 
omeletu s překvapením při dalším slav-
nostním nedělním rodinném obědě vždy 
znovu nenechal tatínkem objednat.

V té opakované touze po omeletě s pře-
kvapením se však u mě neprojevoval ani 
tak pozitivní vztah k jídlu, který jinak 
nepopírám, ale k něčemu docela jinému. 
K neodhadnutelnu, k nevyzpytatelnu, 
k záhadnu. Možná k tajemnu. A k jisté-
mu druhu posvátného očekávání, jakési 
neurčité naděje, kterou pro mě tehdy 
pojem omeleta s překvapením znamenal. 
Naděje, že se nějakého opravdového 
překvapení skutečně dočkám. Překvape-
ní, které mě příjemně zaskočí, které mě 
potěší a uspokojí mou zvědavost.
Nevím, kdy bylo omeletám s překvape-
ním v Belvederu odzvoněno. Ani si už 
přesně nevybavuji, kdy bylo odzvoněno 
našim občasným rodinným obědům 
v restauracích. Pojem omeleta s pře-
kvapením ve mně ale vlastně zůstal. 
V přenesené, symbolické podobě mě jako 
fenomén provází po celý život.
Kdybych se ale ještě někdy s tou původ-
ní, moučníkovou, omeletou s překvape-
ním na nějakém jídelním lístku setkal, 
určitě bych si ji dal. Než by mi ji přinesli, 
znovu bych se na ni, hlavně na „překva-
pení“ v ní zabalené, těšil. 

Omeleta 
  s  překvapením

Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock
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DÁVÁTE PŘEDNOST POTRAVINÁM
Z RODNÉ ZEMĚ?
V BILLE nyní nabízíme prvotřídní a poctivé
potraviny od regionálních dodavatelů.

Široký výběr regionálních potravin 
z Vašeho kraje je dostupný 

již ve 182 prodejnách BILLA.
Více informací naleznete na www.billa.cz.
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