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Fenomén dumpster diving
hýbe světem nejen popelnic

Pravý turecký kebab 
jen tak trumfnout nejde

Že je pivo nealko,
se raději nespoléhejte
Na vlastní kůži:
Ze 6 diet 4 nezabraly

Test chlebů:
Najít ideální bochník 
je „vyšší dívčí“

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

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

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

Vocílka = maso ze špičkových českých a moravských chovů

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

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

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

Přehled chovatelů:

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

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

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

Přehled chovatelů:

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

Přehled chovatelů:

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

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

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

Produkty Vocílka zaručují 
maso vysoké kvality opracování, 

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

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

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

léto ještě nekončí, ba právě naopak. 
Festivaly jsou v plném proudu, lidé tráví 
čas se svými blízkými na dovolených, 
u vody, tep měst na chvíli zpomalil, 
ulice jsou poloprázdné. Toto příjemné 
letní období vybízí k tomu, abychom 
se scházeli s přáteli venku, jeli na vodu, 
na kola nebo si třeba natrhali čerstvé plo-
dy a vyrobili z nich něco dobrého. Už jste 
zkoušeli třeba domácí likéry? Kromě toho, že 
vás příjemně osvěží, umějí také léčit celou řadu 
neduhů. Toto téma jsme pro vás zpracovali právě 
pro toto číslo a naleznete tu i několika receptů.
Pokud vás baví grilování, pak si jistě rádi dopřejete k dobrému masu i kvalitní 
dochucovadlo. Otestovali jsme pro vás v redakci šest klasických plnotučných hořčic 
a výsledky nás překvapily. Vítězka se blýskla výrazně žlutou barvou a jemně pikantní 
chutí. Ta na šestém místě nám přišla vhodnější spíše do salátů.
K upečené krkovici se hodí dobré studené pivo. Někdy se ale stane, že na párty 
dorazíte autem a jste odkázáni pouze na to nealkoholické. Podívali jsme se na to, zda 
jsou tato piva pro řidiče opravdu neškodná v případě, že by vám po jejich požití dala 
dýchnout policejní hlídka.
V každém čísle časopisu Svět potravin se snažíme přinést vám také nějaké zajíma-
vé téma, které se týká fenoménu v oblasti jídla. Tentokrát jsme vybrali „dumpster 
diving“. Už jste o něm slyšeli? Mladí lidé se „potápějí“ v popelnicích, aby dokázali, že 
se zde dá najít mnoho dobrého jídla. A poukazují tak i na to, jak moc se plýtvá.
Naši čtenáři se nás často ptají, zda bychom jim nemohli zjistit podrobnější informace 
o mouce z červené čočky. Připravili jsme pro vás proto článek o tomto produktu, 
který se stává velmi oblíbenou součástí našich kuchyní a receptů. Nejen, že se z ní 
dají dělat polévky a třeba i sušenky, ale je i zdravá a chutná. Možná už o ní slyšela 
i zpěvačka Marcela Březinová, která je hostem tohoto srpnového čísla. Dala nám na-
hlédnout do své experimentální kuchyně bez masa a prozradila nám, jak se udržuje 
v kondici. Jedním z jejích receptů, jak být fi t a plný energie, je i život na venkově. 
„Když trávím celý den na zahradě, někdy i zapomenu klasicky jíst. Jen uždibuji zele-
ninu a ovoce a čas nádherně plyne,“ říká Marcela Březinová v rozhovoru.
Přejeme vám, aby vám i s naším časopisem čas příjemně plynul. A pokud jste ještě 
nebyli na dovolené, nechte se inspirovat povídáním o Turecku. Třeba se tam vydáte 
a ochutnáte místní dobroty, které vážně stojí za to.

Příjemné čtení a pěkný srpen
Klára Chábová, editorka

Ze života redakce

editorial

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 procent alkoholu může obsahovat
nealkoholické pivo? 

a)  4�%
b) 40�%
c) 0,5�%

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: Miroslava Baronová, Písek;  Denisa Weberová, Znojmo;  Jan Kolář, Praha
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Na slovo s Richardem Husovským

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Detoxikaci ano, ale pít hodně vody

Zaujalo vás
            na Facebooku a webu

Ledové nápoje oslabí slezinu

Díky za inspiraci
Zeptali jsme se Richarda Husovského, biolo-
ga a trenéra zdravého životního stylu, proč 
je detoxikace organismu tak důležitá a jak 
ji uchopit.

Odpad z našich sedmdesáti trilionů buněk, 
který se v běžném provozu nestihl vyloučit 
a dostává se na program dne později, v mno-
hem horším stavu, je proces zvaný detox. 
Pokud bychom tento proces spouštěli jednou 
ročně na jaře, jak se obvykle píše a doporučuje, asi 
by naše těla vypadala jinak. Detox je s námi denně 
a pouze my si jeho sílu, intenzitu a kvalitu určujeme. 
Spouštíme ho a udržujeme tím, že dáváme našemu tělu čas a správ-
né prostředky na úklid. První podmínkou je tedy čas. Jakmile naše 
tělo nebude muset nic trávit a zpracovávat, může se začít zabývat 
očistou. Druhou podmínkou je mít správné prostředky pro vyloučení 
odpadu. Mezi ty základní patří voda, ovoce a zelenina. Bez správné-
ho zavodnění nedokáže naše tělo vyloučit odpad, je proto nezbytné 
hodně pít. Ovoce pak dokáže v dalším kroku rozpustit i nejstarší 
usazeniny a zelenina nám doplní potřebnou vlákninu. 
Pokud jde o správné načasování detoxikace, to záleží na každém 
z nás. Je potřeba poslouchat tělo a reagovat na jeho signály, kterými 
může být třeba únava nebo nepříjemné nemoci v podobě zánětů, 
angin, apod. Pokud nedostaneme z těla ven nechtěné látky, začnou 
v těle páchat škody. Očista organismu je určitě velmi účinná celý rok, 
ale můžeme si ji provést dle vlastní libosti a potřeb kdykoliv.

Vím, že by měl být jídelníček vyvážený, ale ne vždy mi to jde. 
V jedné knize jsem se také dočetla, že podle čínské medicíny je 
možné rozdělit lidi do skupin v závislosti na jejich chování, vzezření 
a charakteru onemocnění. Volba stravy je pak u každého typu jiná. 
Neuvažujete o tom, že byste na toto téma napsali nějaký článek?  
     Kateřina Michalcová, Děčín
Toto téma budeme určitě do některého z čísel zpracovávat, protože se 
na něj naši čtenáři hodně ptají. Teď v létě se můžeme podívat alespoň 
na to, jakou stravu na toto období doporučuje čínská dietetika. V létě 
je dobré jíst pestrobarevně a zařadit do jídelníčku syrovou zeleninu. 
Mělo by dojít k omezení tuků a soli a na ochlazení nejsou doporučo-

vány ledové nápoje. Výrazně se tak prý oslabuje 
slezina. Naopak se má pít zelený čaj nebo teplá 

voda. Jíst by se měly obilniny a luštěniny, 
listový salát, špenát a červená řepa. Z koření 

je doporučené oregano a muškát. V čínské 
dietetice, jakož i v celé staré čínské fi lo-
zofi i, patří mezi roční období i tzv. pozdní 

léto. V této době přechází Jang v Jin. Patří ele-
mentu země a orgánu slezině, vyhýbáme se proto mléčným výrobkům 
kravským a zařadíme raději kozí. Naopak slezinu dobře podpoříme 
konzumací kukuřice, rýže, brambor a jáhel. Dále se doporučuje mrkev, 
zelí a také tofu.

Dobrý den,
velmi ráda si čtu příběhy lidí, kteří se pro něco 
nadchli a dokázali svůj sen či nápad realizovat. 
S chutí jsem si proto u vás přečetla příběh od-
vážných žen, které založily fi rmičku Kachnička 
narůžovo. Také se mi moc líbil nápad mladého 
páru vyrábět mandlové mléko. Takové články 

inspirují a motivují ostatní lidi, kteří uvažují 
o změně své práce či svého života. Sama pře-
mýšlím už delší dobu o tom, že si splním sen 

a otevřu si malou cukrárnu, a teď už vím, že se 
toho nemusím bát. Děkuji. 

Martina Borovková, Olomouc

Řetězce prodávají také 
vadné plody

Na trhu je nový 
červený chléb
s antioxidačními 
účinky

V Costa Coff ee 
a Starbucks našli 
v kostkách ledu
bakterie z fekálií

vány led
slezin
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Olej z levandule
chrání před sluncem
Ochrana kůže v letních měsících by se neměla 
podceňovat. Pokud se chystáte k moři, pak byste 
s sebou určitě měli mít krém s vyšším ochranným 
faktorem. K běžnému pobytu na slunci je ale 
možné použít levandulový olej, který pokožku 
ochrání spolu s olejem z pšeničných klíčků. 
„V letním období jsou vhodné také pupálkové 
oleje, které pokožku vyživí a dodají jí potřebné 
minerální látky. Výborný je i mrkvový olej, který 
působí proti stárnutí pokožky nejen po opalování,“ 
říká bylinkářka Radmila Červinková. Podle ní 
je možné použít také heřmánkový olej, který 
je zklidňující a hojivý. Pokud už na sluníčku 
musíme pobývat déle a přeženeme 
to, tak na spáleniny pomůže opět 
levandulový olej, ale stejně kladný 
vliv má i třezalkový. „Je zajímavé, 
že vnitřní užívání třezalky 
způsobuje alergii na sluníčko, 
ale vnější použití pomáhá 
na problémy s opálením,“ 
dodává R. Červinková.

neuniklo nám
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Anthroposofi cká
výživa
Výživa patří k aktuálním tématům doby. 
Mnozí lidé stojí bezradně před nabídkou 
potravin. Jak se v ní orientovat? Jak posoudit 
potraviny a jejich kvalitu? V této knize jsou 
živočišné a rostlinné potraviny popsány 
na základě anthroposofi cké a racionální 
výživy, počínaje mlékem, masem a rybou 
přes obilniny, luštěniny a zeleninu až k vodě 
a soli. Autorka Petra Kühneová si všímá 
kvality potravin, jejich kulturně-historického 
významu i pěstování a zpracování. V knize 
lze také vyhledávat informace k jednotlivým 

tématům. Najdete tady například, které tuky jsou vhodné, co je to maniok, jak 
je tomu s tříslovinami v ovoci atd. Kniha čtenáři poslouží jako pomůcka na cestě 
k individuální a zdravé výživě. Vydalo Nakladatelství Maitrea, cena je 248�Kč.

Valtice vystavují
       sto nejlepších vín 

Už jste navštívili nový ročník expozice Salonu vín ČR, který se nachází 
v prostorách zámku ve Valticích? Až do konce roku tam totiž můžete 
ochutnávat nejlepší vína vzešlá z národní soutěže vín. V letošním ročníku 
této prestižní domácí soutěže degustátoři vybírali z 2020 moravských 
a českých vín od 157 vinařů a vinařských fi rem. Šampionem, tedy nejlepším 

vínem České republiky pro rok 2017, se stal Ryzlink vlašský 2015, pozdní sběr, 
řady Collection 1508 Reservé ze Zámeckého vinařství Bzenec. Pořadatelé letošního 
ročníku se setkali s rekordním zájmem vinařů, kteří chtěli přihlásit svá vína do této 
nejprestižnější soutěže vín v České republice.

Přesně tolik 

dolarů stojí nejlepší kousek 

čokolády. Jedná se o č erné  laný ž e 

v 70% č okolá dě  Valrhona obalené  

v kakau. Exklusivní  pochoutku vyrá bí  

cukrář Fritz Knipschlidt z Dánska. 

Za svým snem stát se nejlepším 

cukrářem se vydal už ve svých 

13 letech.

250Číslo
   měsíce

Slavnosti jídla
v zahradách
V zahradách Trojského zámečku v Praze se 26. a 27. srpna 

již posedmé rozprostřou desítky stánků plných kuchařů ze 
známých luxusních restaurací i nadšenců z menších kuchyní.

Každá restaurace představí své degustační menu, aby 
návštěvníkům zprostředkovala nejlepší zážitek ze své kuchyně. 

Velkou novinkou letošního ročníku je platba bezkontaktní 
festivalovou kartou s nahranými chefy. Součástí areálu je dětský 

koutek nebo pikniková louka. Celá akce je doprovázena soutěží „I love 
food“ o ceny v minimální výši 50 000 Kč.
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  Pokud sníte jen polovinu avokáda, v té druhé 
nechte pecku. Zabráníte tak hnědnutí jamky.

  Potřebujete-li na vaření pouze půlku cibule, tu druhou 
polovinu nasekejte a dejte do mrazáku.

  Houby je nejlepší uložit do lednice v papírovém sáčku.

  Zamrazte polotučné mléko v tvořítku na led 
a použijte ho, až bude třeba. Mléčnou kostku pak vhoďte 
přímo do kávy nebo ji rozmrazte v mikrovlnce.

Pesticidy
        i v nejzdravějším ovoci

Máte-li rádi goji, neboli kustovnici čínskou, pak vás nejspíš touto zprávou nepotěšíme. I tyto zdravé plody 
mohou být mnohdy pro naše zdraví spíše škodlivé. Přesvědčili se o tom inspektoři ze Státní zemědělské 

a potravinářské inspekce, kteří zakázali uvádět na trh 2300 kg sušeného ovoce z Číny. 
Laboratorní analýza u něj prokázala kontaminaci v EU zakázanými 

pesticidy ze skupiny carbofuranů, které byly pro své nežádoucí 
účinky v roce 2008 zakázány. Jednalo se o goji v balení jeden 
kilogram od výrobce Organic Way, s.r.o. Laboratoř SZPI 
ve vzorku identifi kovala vedle carbofuranů i pesticid propargit.

neuniklo nám   

Máta ochladí,
 bezinka ohřeje     
Máta je známá jako typická letní bylinka, která působí na chladové 
receptory v těle a svým působením ochlazuje. Velmi dobré proto 
je zalít v horkých letních dnech mátu studenou či horkou vodou, 
přidat meduňku, květ růže nebo pupálky dvouleté a k tomu dodat 
plátky citronu. Tento nápoj osvěží, zklidní, zharmonizuje a ochladí. 
V chladnějších letních dnech je pak možné použít květy bezinky 
a lípy, k tomu přidáme tymián nebo mateřídoušku a květ červené 
růže. Bylinky nám pomohou překonat 
teplotní rozdíly mezi horkými 
a chladnými dny.

Gabriel Laub

              S plným žaludkem

          se přemýšlí těžce,

               ale zato loajálně.

4 tipy jak déle
         uchovat potraviny
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potravinová policie

Nealkoholická piva nejsou u nás 
žádnou novinkou, již v roce 
1975 vznikl nápoj Pito (název 

složený ze slov PIvo a auTO). K němu se 
v 80. letech začaly svými výrobky přidá-
vat další pivovary. Historie světová sahá 
dokonce až do dob americké prohibice. 
Zatímco dříve byla nealkoholická piva jen 
okrajovou záležitostí, dnes je má ve svém 

portfoliu každý větší tuzemský pivovar, 
další značky se k nám dovážejí. Z testů 
nealkoholických piv také vyplývá jejich 
vzestupná úroveň.

Nealko pivo alkohol obsahuje
Jako nealkoholické je možné označit pivo, 
které má maximálně 0,5 % objemových 
alkoholu. Naprostá většina na českém 

trhu prodávaných nápojů se také 
k tomuto limitu hlásí, jen naprosté vý-
jimky deklarují čistých 0 %. Ty se ovšem 
vyrábějí jinou technologií a na výsledné 
chuti je to znát, klasickému pivu se příliš 
neblíží. U tradičně vyráběných piv vždy 
nějaký alkohol zůstane. To je pro spotře-
bitele pozitivní ukazatel, v alkoholu se 
rozpouštějí některé chuťové látky, proto 
je i jeho malé množství pro výslednou 
chuť důležité.
Možnosti, jak nealkoholické pivo vyrobit, 
jsou v zásadě tři. Při prvním způsobu 
se zastavuje v určitý čas kvašení, čímž 
se omezuje tvorba alkoholu. Mladina se 
nechá prokvasit pouze částečně, čímž 
vzniká jen požadované nízké množství 
alkoholu. Případně je možné smíchání 
piva s nezkvašenou mladinou. Nevýho-
dou tohoto rychlého a levného způsobu 
výroby je právě převažující mladinová 
chuť výsledného nápoje. Některé pivova-
ry používají také speciální kmeny 

Pivo je automatickou volbou pro celou řadu Čechů, 
ale v případě, že potřebujeme usednout za volant, 
musíme se spokojit s jeho nealkoholickou verzí. 
Naprostá většina nealkoholických piv, dostupných 
na českém trhu, však nějaký ten alkohol obsahuje. 
Jsou tedy pro řidiče bezpečné, nebo se musíme 
při jejich konzumaci krotit, abychom si bezděčně 
nekoledovali o řidičský škraloup?

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Je „pito“ skutečně
           bez alkoholu?
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kvasinek, které produkují jen malé 
množství alkoholu. Proces výroby je tak 
obdobný jako u klasického piva, čímž se 
dosahuje plné pivní chuti.Tento postup 
je však náročný vzhledem k nutné péči 
o kvasinky.

Poslední variantou je odstranění alkoho-
lu z hotového piva za pomocí fyzikálně-
chemických procesů. Pivo tak nepřichází 
o látky obsažené v klasickém pivu, ale 
tato metoda se vzhledem ke své fi nanční 
náročnosti využívá jen zřídka.

Nulová tolerance
Jak známo, v Čechách platí nulová 
tolerance alkoholu za volantem motoro-
vých vozidel, ale  také u cyklistů. Je tedy 
bezpečné konzumovat nápoje obsahující 
byť minimální množství alkoholu? 

potravinová policie

Zatímco u nás je možné jako nealko-
holické pivo prodávat nápoje o max. 
0,5�% alkoholu, v jiných zemích jsou 
pravidla odlišná. Ve Velké Británii mu-
sejí mít „alcohol-free“ piva maximálně 
0,05�% alkoholu, piva s obsahem 0,05 
až 0,5�% objemových nesou označení 
„dealcoholised“. V USA drinky pod 
0,5�% nesmějí nést název pivo, ale 
označují se jako lehké sladové nápoje, 
v Japonsku se nazývají nápoje podob-
né pivu. V islámských zemích se u ne-
alkoholických piv požaduje důsledné 
dodržení nulové hodnoty.

NEALKO JINDE 
VE SVĚTĚ

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

Bezpečně
      za volantem
  i po pár pivech
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potravinová policie

Empirické testy dopadají jednoznačně – 
bezprostředně po vypití nealkoholického 
piva je možné pomocí alkohol testeru 
naměřit určité množství alkoholu, a to 
klidně i 0,4 promile. Pokud byste tako-
vouto hodnotu nadýchali při policejní 
kontrole, máte zaděláno na problémy. 
Nicméně již po několika minutách je 
výsledek negativní a přístroj na měření 
alkoholu ukazuje nulové hodnoty.
Řidiči se tedy mohou plně spolehnout 
na to, že po požití jednoho alkoholického 
piva mohou za volant usednout. Vždy by 
však měli po konzumaci několik minut 
počkat, rozhodně pak nelze doporučit po-
píjení nealkoholického piva během jízdy. 
Podporu má nealkoholické pivo zajištěnu 

i z míst nejpovolanějších – Policie ČR 
a Český svaz pivovarů a sladoven mají 
společný projekt s názvem „Řídím, piju 
nealko pivo“. Klade si za cíl upozorňovat 
na neslučitelnost konzumace alkoholu 
a řízení vozidel, zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu a omezení rizik do-
pravních nehod zapříčiněných osobami 
pod vlivem alkoholu. Při této akci slouží 
nealkoholické pivo dokonce jako odměna 
pro řidiče, kteří zkouškou na alkohol bez 
problémů prošli.

Nealko pivo u soudu
Že každé pravidlo má svou výjimku, 
dokumentuje následující případ. Kvůli 
nealkoholickému pivu probíhal v roce 
2012 soud s řidičem, kterému byla během 
kontroly naměřena hodnota 0,24 promile 
alkoholu. Alkohol v krvi tedy překročil 
hranici 0,2 promile, která je legislativ-
ně stanovena jako pozitivní důkaz pití 
alkoholu. Soud dopadl v jeho neprospěch, 
ačkoli tvrdil, že alkohol v jeho krvi způso-
bilo jen pití nealkoholického piva. Podle 
rozhodnutí soudu obsahují nealkoholická 
piva určité množství etylalkoholu, a proto 
je třeba je při nadměrné konzumaci 
považovat za alkoholický nápoj. Muž tedy 
v očích soudu řídil vozidlo pod vlivem 
alkoholu a rozdíl 0,04 promile nad legisla-
tivní hranici je nutné brát v potaz. 

Řidiči, kteří neprojdou dechovou 
zkouškou na alkohol, často hledají 
výmluvy, jak k této situaci došlo. Které 
látky mohou případně výsledek testu 
zkreslit?

  Bonbony s alkoholem: Po konzumaci 
cukrovinek s alkoholem můžeme 
nadýchat, při řízení je třeba na tento 
fakt pamatovat. Již po čtvrt hodině 
spadne naměřená hodnota na nulu. 
To samé platí také u tyčinky Margot, 
na kterou se řidiči nezřídka 
vymlouvají.

  Ústní voda: Patří mezi časté výmluvy 
přistižených řidičů. Odborníci však 
upozorňují, že ústní voda nebo sprej 
by se v žádném případě neprojevily 
v krvi a navíc po pár minutách 
nezůstává v dechu nic.

  Kapky proti kašli: V příbalových 
letácích některých kapek nebo 
sirupů na kašel se můžeme dočíst, 
že obsahují alkohol, a jsou proto pro 
řidiče nevhodné. Nicméně z analýz 
vyplývá, že už po 15 minutách 
běžného užití léku obsah alkoholu 
v dechu klesá k nule.

  Cigarety: Mírně zkreslené mohou 
být výsledky testu na alkohol také 
bezprostředně po vykouření cigarety 
nebo doutníku.

  Barvy: Pozor na to, pokud máte 
v plánu velké malování či natírání 
a poté usednete za volant. Výpary 
mohou mít na dechovou zkoušku 
také vliv, nicméně test krve 
přítomnost alkoholu samozřejmě 
vyloučí.

Pokud tedy alkohol tester ukáže 
pozitivní hodnoty a vy jste si přitom 
jisti, že jste alkohol nekonzumovali, 
pokračujte odběrem krve, který 
dokáže, zda je alkohol skutečně 
přítomný, nebo byl výsledek 
zkreslený.

KDY MŮŽEME 
NADÝCHAT?

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

Zhubnout pár kilo chce skoro každý - i ten, kdo to nepotřebuje. Jenže 
najít vhodný postup, jak se s kily rozloučit, není snadné. Existují stovky 
diet, doporučení a postupů a není ani výjimkou, že jeden zaručeně dobrý 
způsob ten další, neméně účinný, popírá. V redakci jsme vyzkoušeli 
celkem šest diet, z toho ale zafungovaly jen dvě. Celková bilance nás sice 
moc nepotěšila, zato ale všechny ukotvila v pravdě, že zhubnout lze jen 
postupně a změnou stravovacích návyků.

Osvědčené
        diety
  moc nezabraly

Přípravila Naďa Vávrová, Klára Chábová, Renata Rokůsková, foto shutterstock
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Hubnutí s výživovým poradcem?

Úspěšné!

zaostřeno

V těhotenství jsem nabrala třicet kilogramů. Utěšovala jsem se, že se mi podaří shodit alespoň část během 
kojení, ale to se nestalo. Nadváha mě obtěžovala natolik, že jsem se rozhodla pro radikální řešení.
Kamarádka mi doporučila nutriční terapeutku Ladu Noskovou. První návštěva znamenala vážení a měření. 

Ladu zajímalo, co a kdy jím, jaké mám v jídelníčku preference. Za domácí úkol mi dala, abych si týden zapisova-
la vše, co sním. Na druhé návštěvě jsem jí předložila svůj jídelníček a domů jsem si odnášela jeho vylepšenou 

variantu.
Začala jsem jíst 5x denně. Ráno jsem si dávala ke snídani většinou tvaroh s kusem ovoce a lžící 

medu. Na dopolední svačinu jsem měla připravený knäckerbrot s kusem sýra a zeleninou. 
K obědu jsem jedla buď kuřecí, nebo krůtí maso, případně rybu. K tomu jsem si 
dala zeleninu, hrstičku rýže nebo jeden brambor. A odpolední svačina byla 
buď sladká – to jsem si dopřála třeba odtučněný tvaroh se lžící javorové-
ho sirupu. V případě slané varianty jsem si dala tři plátky knäckerbrotu 
se sýrem nebo šunkou, k tomu kus zeleniny – většinou papriku, rajské, 
mrkev. Večeřela jsem pak bez příloh, jídlo bohaté na bílkoviny. Uvařila 
jsem si třeba maso a zeleninu. Dobré byly také různé polévky.
Největším úskalím celé dietní změny bylo naučit se nakupovat správné 
ingredience a připravit si jídlo dopředu. Také bylo důležité hodně pít. Podle 
doporučení Lady Noskové je potřeba denně vypít 3 dcl na 10 kg váhy.
Po měsíci jsem zhubla necelá čtyři kila. Věděla jsem, že tahle cesta je správná 
a začalo mě i bavit takto nově jíst. Dala jsem si za cíl, že do zimy zhubnu ještě 
osm kilo. A to se mi povedlo. Měla jsem víc energie a naučila se nahradit 
sladké tou zdravější variantou.

Tip:  Dobrý nutriční terapeut vás uchrání před hladověním, 
které je při redukci váhy nežádoucí. Také vám nebude nutit nejrůznější doplňky stravy. A měl 
by vám vštěpovat, jak důležité je, aby vám jídlo chutnalo. Není důležité zhubnout rychle 
hodně kilogramů, ale pokusit se o skutečnou změnu životního stylu a stravování, která vám 
bude příjemná.

Zkoušela: Naďa Vávrová

ANO
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zaostřeno

Jednosložková dieta
                                       kila dolů jen slíbila

Volumetrická dieta ano
(ale jen týden)

Hlavně rychle zhubnout! Takové cíle si dávají ženy, které se snaží zredukovat svou váhu okamžitě. Mezi 
tyto redukční metody patří i konzumace jednoho druhu potraviny za den. Vyvážená strava v tomto kon-
ceptu ale chybí a jsou také úplně vyloučeny sacharidy. Začínáte jablky a musíte jich sníst kilo. Tak jsem 

začínala já. Jedno jablko je fajn, zasytí, i druhé si dáte ještě poměrně s chutí, ale do třetího už se nutíte. Těšíte se 
na další den, kdy máte jíst jen tvrdý třicetiprocentní sýr. I ten se vám však po několika soustech přejí. Další den 

jsem měla na jídelníčku párky, pak jsem držela jeden den úplný půst či spíše hladovku a poslední den mě čekala 
slavnost. Mohla jsem si pochutnat na půlce pečeného kuřete. Zhubla jsem, ale určitě ne avizovaných deset kilo. Byla 

to sotva čtyři, i tak je to za týden víc než dost. Důvodem ale bylo určitě i to, že jsem snědla méně, než bylo povoleno. Neměla jsem 
chuť jíst celý den jen jednu věc. Shozená kila jsem zase během krátké doby nabrala zpět.

Měla jsem období, kdy jsem 
přibrala kvůli svému nepra-
videlnému životnímu stylu. 

Hodně jsem pracovala, jedla pozdě 
večer a neměla jsem čas na sní-

dani a mnohdy ani na oběd. Na-
brala jsem asi patnáct kilo, kvůli 

kterým jsem musela obměnit šatník. Vadilo 
mi, že se do ničeho nevejdu. Stále jsem doku-
povala větší a větší oblečení. Když už mě to 
hodně trápilo a věděla jsem, že s tím musím 
něco udělat, dozvěděla jsem se na večeři 
s kamarádkou o „volumetrické dietě“. Pěla mi na ni 
samou chválu. Rozhodla jsem se, že ji vyzkouším. Během 
této metody se konzumují pouze potraviny, které mají velký 
objem, co největší obsah vody a málo kalorií. Jedná se hlavně 
o ovoce a zeleninu. Výhodou je, že toho můžete sníst, kolik chcete. Při této dietě se nesoustředíte na počítání kalorií, ale sledujete 
kalorickou denzitu. Čím více vody daná potravina obsahuje, tím nižší je její energetická hodnota.
Po týdnu, kdy jsem držela tento jídelníček, jsem byla velmi unavená. Říkala jsem si, že mé tělo začíná pomalu přijímat nový směr 
a že to přejde. Vydržela jsem ještě asi sedm dní, pak jsem si musela vzít volno v práci, protože mi nebylo dobře. Měla jsem vlastně 
hlad, nabíhaly mi různé chutě a při pohledu na meloun se mi zvedal žaludek. A tak jsem se rozhodla, že začnu znovu normálně jíst. 
Naplánovala jsem si návštěvu odborníka a volumetrickou dietu s lehkostí opustila.

Tip:  Určitě není vhodné držet tuto dietu dlouhodobě, protože vůbec není zohledněný 
poměr sacharidů, tuků a bílkovin. Únava je jedním z prvních symptomů, které se mohou 
objevit už po několika dnech tohoto stravování.

Tip:  K výslednému efektu určitě nepovede konzumace nevyvážené stravy. V případě výše 
popsané diety se spíše odvodníte a můžete si rozhodit metabolismus. Navíc shozená kila 
brzy naberete, protože se nejedná o dlouhodobě využitelný program.

Zkoušela: Naďa Vávrová

Zkoušela: Klára Chábová

NE

NE
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zaostřeno

Tukožroutská polévka

                         nežere tuk, ale vodu
Tukožroutská polévka budí dojem spolehlivé cesty, jak se zbavit 4 až 5 kilogramů tuku za pouhý týden. 

Jenže má jeden háček. Míjí se efektem. Princip tkví v tom, že povaříte cibule, rajčata, papriky a zelí (vše 
nakrájené po třech vrchovatých hrstech) a kostku bujónu v litru a půl vody a tuto směs pak jíte tři až sedm 

dní v závislosti na tom, jak rychle se budete dostávat na cílovou hmotnost. Polévku můžete jíst, kolikrát denně 
chcete – kdykoli máte hlad. Osobně si ale odhaduji tvrdit, že více než třikrát denně ji rozhodně konzumovat ne-

budete. Její chuť je dost nevýrazná a také se rychle přejí. Já vydržela čtyři 
dny jen na této polévce, zbylé tři jsem už musela zařazovat ale-

spoň nějakou přílohu, která zasytí. Do polévky jsem si tak dávala 
i nudle, noky nebo kuskus. Co se tukožroutské specialitě 
musí nechat, že skutečně máte pocit, že 
jste splaskli. Ovšem o redukci tuku nemůže 
být řeč. Protože se jedná 
o poměrně močopud-
né potraviny, je 
pravděpodobnější, 
že úbytek váhy 
tvoří pouze voda, 
kterou vaše tělo 
zadržovalo. Jakmile 
ale polévku jíst pře-
stanete, kila se vám 
vrátí. Já je měla zpět 
během tří dnů.

Zkoušela: Renata Rokůsková

NE

Z prány se moc nenajíte

Pokud rádi experimentujete, můžete si pár dní vyzkoušet žít pouze ze vzduchu. Když jsme si v redakci 
s kolegyněmi rozdělovaly typy diet, o kterých budeme psát, přišlo mi brethariánství jako výzva. Rozhodla 
jsem se, že zahájím tento způsob stravování ihned. Přestala jsem jíst a užívala si každý nádech a výdech. 

Přes týden ve městě jsem z toho takový požitek neměla, ale víkendový výlet do přírody mi to vynahradil. 
Vydržela jsem přesně dva dny a tři hodiny, do té doby, než můj partner začal grilovat dobře naložené maso. 

A když se pak na stole objevil skvělý šlehačkový dort s čerstvými jahodami, nadechla jsem se ještě jednou a pak 
se zakousla. Ráda bych se někdy setkala s někým, kdo tento způsob vyznává a funguje mu. Mně se spíš z toho 

hladovění točila hlava.

Zkoušela: Klára Chábová

NE

Tip:  K tomu, abyste 
skutečně mohli eliminovat tukové zásoby, je nutné vyvážit příjem sacharidů, tuků a bílkovin 
v poměru 55:15:30 a jíst pravidelně každé tři hodiny. Tukožroutská polévka ale může dobře 
fungovat, pokud ji dlouhodobě zařadíte jeden den v týdnu do jinak vyvážené stravy.

Tip:  Na krátkodobý půst jsou mezi lékaři názory rozdílné, ale kdo si ho vyzkouší a vydrží, cítí 
se určitě lépe. Jako motivační úvod do redukčních metod u obézních lidí se půst doporučuje, 
ale žít ze vzduchu celý život je nemožné.
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zaostřeno

Vyřazení bílých jedů
       funguje spolehlivě

Když se mluví o bílých jedech, rozumí se jimi cukr, sůl, bílá mouka a mléko. Podle některých odborníků se 
jedná o potraviny, které organismus může postrádat. Potřebné vitaminy, minerální látky a živiny si doká-
žeme zajistit i jinou cestou než jejich přímou konzumací. Zároveň se tvrdí, že zahleňují, zanášejí sliznici 

střeva, zakyselují organismus nebo zabraňují látkové výměně, a v tomto důsledku tělo zadržuje více odpadních 
látek. Spíš než o jednorázovou rychlou dietu se jedná o změnu přístupu ke stravování a dlouhodobé převzetí 

alternativ. Tento postup jsem zkoušela dva týdny a nadále v něm budu pokračovat. První týden představuje velký 
zátěžový test. Zbavit se ze dne na den oblíbeného pečiva a začít pít sojové mléko není úplně jednoduché. Ale zhubla 

jsem víc než 3 kilogramy, které přisuzuji absenci soli, která se spolupodílí na zavodňování organismu. Druhý týden už tolik „nebolí“, 
i když po jogurtu nebo smetanové omáčce se vám stýská, nicméně já shodila další kilo. Podle bioimpedanční váhy, která vám přesně 
měří, co ztrácíte (tuk, svalová hmota, voda), se jednalo o kilogram z tukových zásob. Moje tělo znatelně zeštíhlelo v oblasti břicha 
a boků. Zároveň se cítím lehce, a co připisuji jako významný bod – upravilo se mi zažívání.

Zkoušela: Renata Rokůsková

ANO

Tip:  Namísto klasické kuchyňské soli je možné používat trochu té 
himalájské a zbytek dochucovat čerstvými bylinkami. Mléko 
a smetanu lze vyměnit za rostlinné nápoje, i když časem 
zjistíte, že je lepší se jídlům, která je vyžadují, raději zcela 
vyhnout, protože už nechutnají tak dobře. Dobré je také začít 
při vaření používat kokosové mléko. S moukou je 
nejmenší problém. Když se 
naučíte jíst celozrnné pečivo, 
máte napůl vyhráno. 
V kuchyni ji pak lze 
nahradit celozrnnou 
moukou nebo špaldovou.
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Likér je sladký alkoholický nápoj, 
který se vyrábí vyluhováním bylin 
nebo ovoce v líhu či vodě a při-

dáním cukru. Takový likér obsahuje 
většinou 20 – 40 % alkoholu a až 50 % 
cukru. Likéry můžeme mít sladké, polo-
sladké a hořké. U té poslední kategorie 
se na výrobu 
používají 
nejčastěji 
byliny a vý-
sledný produkt obsahuje maximálně 
100 g/l cukru. Rozmanitosti likérů se 
meze nekladou. Jejich hlavní ingrediencí 
může být ovoce, káva, čokoláda, chutné 
jsou ale také ty krémové a likéry z koření. 
A tyto všechny si můžeme vcelku jedno-
duše vyrobit doma.

Dbejte na kvalitu
Než se do výroby nápojové lahůdky pustí-
me, musíme si říci, který druh nám bude 
chutnat. Důležité také je, zda jej chceme 
využívat třeba jako přírodní medicínu, 
nebo bude sloužit k nějaké slavnostní 
příležitosti, protože lahodný likér bývá 

například 
velmi vhod-
ným dárkem.
Důležitým 

krokem je výběr surovin. Aby nám nápoj 
skutečně chutnal nebo se nám dokonce 
ještě před konzumací nezkazil, je třeba 
vybírat suroviny pečlivě. Pokud se jedná 
o ovocný likér, nikdy se nám nesmí stát, 
že použijeme shnilé ovoce. Také výběr 
lihoviny, pokud je k výrobě nutná, hraje 

sezónní tipy

Nad domácí likér není. Když máte zrovna chuť, nalijete si 
„štopičku“ na dobré trávení a třeba klidné spaní. Přestože 
by se mohlo zdát, že výroba tohoto chutného nápoje byla 
spíše doménou našich babiček, opak je pravdou. Obliba 
vlastních likérů narůstá a mnohé rodiny si bez nich 
nedokáží svůj domácí bar představit.

Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock

„Likér připravíte téměř ze všeho
     - z ovoce, kávy, čokolády i bylin“

MÁTOVÝ LIKÉR
Jeho osvěžující chuť povzbudí nejen 
vás, ale i vaše trávení.

Doba přípravy: 20 minut, 1�l

Ingredience: 2 hrsti mátových listů, 10�g 
semínek koriandru, konzumní líh, 1�l vody, 
500�g cukru, zelené potravinářské barviva

Postup: Mátu opláchneme, nasekáme 
nadrobno a dáme do lahve. Přidáme 
koriandr, zalijeme alkoholem a necháme 
vylouhovat 2 až 3 týdny při pokojové 
teplotě. Výluh přecedíme. Na 1 litr výluhu 
přidáváme 500�g cukru svařeného s vodou, 
do kterého přidáme potravinářské barvivo. 
Vychladlý cukerný roztok smícháme s má-
tovým výluhem. Likér v láhvích necháme 
ještě několik týdnů uležet.

Připravte si
N ďďďďďďďďďďďď HHHHHHHHH ššššššššš VáVáVáVVááVáVáVáVáá ááááááá ffffffff tttt hhhhhhhhh ttttttttttttttt ttttt kkkkkkkk

domácí likér
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klíčovou roli. Měla by být kvalitní. V ně-
kterých případech je žádoucí například 
vodka bez chuti, aby přidaný alkohol 
nezkresloval či dokonce nekazil celkový 
chuťový dojem likéru. Při výrobě je také 
nutné dbát na absolutní čistotu surovin, 
ale i lahví, do kterých je uložíme. Pak se 
můžeme pustit do přípravy a samotné 
výroby likéru.

Dvě cesty k likéru
Jak už bylo řečeno, základními surovi-
nami pro výrobu likéru jsou voda nebo 
lihovina, cukr a pak ta složka, která má 
dát nápoji výslednou chuť – ovoce, káva, 
byliny a podobně. Pokud připravujeme 
likér z ovoce, to nejprve řádně omyjeme, 
pokrájíme a nejlépe v odšťavňovači z něj 
získáme šťávu. Smícháním a svařením 
cukru a vody připravíme tzv. cukrový 
sirup. Poté se šťáva z ovoce povaří, přidá 
se k ní nakrájené ovoce a znovu vaříme. 
Pak prudce ochladíme a rozmixujeme. 
Necháme dle receptu odstát a přefi ltru-
jeme. Nakonec promícháme s alkoholem 
a cukrovým sirupem, případně dochutíme 
kyselinou citronovou. Na závěr plníme 
do lahví a uskladníme.
V případě výroby bylinných likérů je 
postup o něco jednodušší. Zvolené bylin-

ky necháme až 10 dní macerovat 
v alkoholu. Poté se slije vzniklá 
tekutina, bylinky se prolisují 
a tím vznikne další alkohol. 
Přidá se cukrový sirup a nechá 
se alespoň týden odležet.

Pro chuť i zdraví
Likéry mohou potěšit nejen 
naše chuťové buňky, ale také 
být pomocníkem při nejrůzněj-
ších zdravotních obtížích. Už 
naši pradědečkové věděli, že 
na bolavý žaludek je nejlepší 
ořechovka. Vyrobit si můžeme 
i zázvorový likér, který využije-
me tehdy, když na nás takzvaně 
„něco leze“. Likér z trnek zase 
povzbudí trávení a používá se 
i při potížích s ledvinami. Přízni-
vé účinky na zdraví mají samo-
zřejmě všemožné bylinné likéry. 

Nejčastěji uleví od žaludečních a urolo-
gických potíží, umějí ale také například 
posílit imunitu. Doslova nabitý vitaminy 
je bezinkový likér, který mimo jiné dokáže 
ulevit od bolesti zad, ale i zubů. Pokud se 
letos chystáte, že byste si výrobu svého 
vlastního likéru vyzkoušeli, neváhejte. 
Výsledek stojí za to a hlavně pak třeba 
v zimě oceníte, že máte po ruce lahodný 
nápoj, který zahřeje na duši i po těle. 
A návštěva jednou štamprlí také jistě 
nepohrdne. 

sezónní tipy

JEŘABINOVÝ LIKÉR
Chutný likér, který pomůže pročistit 
celý organismus včetně krve.

Doba přípravy: 20 minut, 6�l

Ingredience: 1000�g zralých jeřabin, 40�g 
kůry citronu, 30�g kůry pomeranče, 30�g 
celé skořice, 10�g vanilkového lusku, 3�l lihu 
96�%, 3�l vody, 1�kg bílého cukru

Postup: Zralé jeřabiny otrháme ze stopek, 
vypereme ve vodě a dáme je ještě na dva 
dny zmrazit. Zmražení bobulí není nutné, 
ale dodá jim sladkost. Pak jeřabiny přesy-
peme do velké láhve. Přidáme citronovou 
i pomerančovou kůru, vanilku, skořici, přeli-
jeme lihovinou a dobře uzavřeme. Necháme 
stát tak dlouho, až jeřabiny zcela zblednou 
(1 až 2 měsíce). Potom výluh procedíme, 
případně přefi ltrujeme přes papírový fi ltr 
na kávu. Přidáme svařený cukrový (nebo 
i medový) roztok, promícháme a necháme 
ustát. Nakonec likér stáčíme do lahví. Ucho-
váváme v chladu a temnu.

RŮŽOVÝ LIKÉR
Umí ulevit od bolesti, je účinný při 
zánětech. Posiluje srdce i duši.

Doba přípravy: 15 minut, 1�l

Ingredience: 50�g chemicky neošetřova-
ných okvětních lístků vonných růží, 700�ml 
bílého rumu, 250�ml cukerného roztoku, 
30�ml růžové vody

Postup: Okvětní lístky propláchneme, 
nasypeme do láhve a přilijeme bílý rum. 
Láhev uzavřeme a necháme na světlém 
místě odpočívat. Často protřepáváme. 
Po šesti týdnech přefi ltrujeme, výluh pro-
mícháme s cukerným roztokem a růžovou 
vodou, pak plníme do lahví. Uzavřené 
láhve uchováváme v chladu a temnu. 
Po dvou týdnech lze likér otevřít a pít. Při 
výrobě můžeme likér dochutit dvěma kap-
kami oleje z hořkých mandlí, přidat do něj 
kousek skořice a několik hřebíčků.
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1. Rajčata vypěstovaná 
doma vs. rajčata z pěstírny
Rajčata z domácí zahrádky jsou bezesporu 
to nejlepší, co můžeme svému zdraví dopřát. 
Přiznejme si ale, že jsme si zvykli na stav, 
kdy je zelenina na pultech obchodů celých 
12 měsíců. Nicméně rajčata dovezená z vel-
kopěstíren z jižních států Evropy a ze severní 
Afriky nejsou často příliš chutná a navíc pěs-
titelé kvůli úspoře nákladů používají většinou 
pro ochranu rostlin chemii a pesticidy. 
„Aby rajčata přežila dlouhý transport, je 
nutné je sklízet nezralá – zelená. Plody ná-
sledně zčervenají v kamionu a ve skladech, 
ale chuť a vůně je nenávratně ztracena,“ 
doplňuje Ing. Radovan Tůma.
Monika Zábojníková z družstva Čerstvě 
utrženo vysvětluje: „Naproti tomu tuzemská 
produkce je pod pečlivým dohledem kont-
rolních institucí ČR, jimiž jsou Ústřední kon-
trolní a zkušební ústav zemědělský a Státní 
zemědělská a potravinářská inspekce. Čeští 
pěstitelé navíc většinou při pěstování rajčat 
používají biologickou ochranu rostlin proti 
škůdcům. Nákupem místních surovin záro-

veň podpoříme rozvoj ekonomiky v zelinář-
ských regionech ČR.“

2. Na co si dát při nákupu 
rajčat pozor
V uzavřených baleních sice nikdy nepoznáte, 
jak budou rajčata chutnat, alespoň k nim 
však můžete přivonět přes malé otvory 
v obalu. Na chuti rajčat se nejvíce projevuje 
stádium zralosti při sběru a odrůda. Obecně 
platí, že lokální pěstitelé, kteří sbírají až plně 
zralá rajčata a pěstují 
nejchutnější odrůdy, se je 
snaží prodávat pod znač-
kou vlastní farmy. 
Některé obchodní řetězce 
ale nechtějí svým zákaz-
níkům identitu farmářů 
prozradit a nutí pěstitele 
dodávat rajčata v oba-
lech pod svými privátní-
mi značkami. Nicméně 
i u nás obchodní řetězce 
pečlivě naslouchají svým 
zákazníkům a ty nejlepší 

přebírají trendy ze západní Evropy jako první. 
Chápou, že už dnes nestačí pouze česká 
vlajka na obalu, ale že se zákazníci zajímají 
také o to, kdo a kde rajčata vypěstoval. Záro-
veň chápou, že pod vlastní značkou si hrdý 
farmář nedovolí dodat nekvalitní zboží.

3. Jak rajčata správně 
skladovat
Nejprve je třeba si upřesnit, že rajčata 
nejsou určena pro dlouhodobější skladová-
ní. Po dozrání vydrží jenom pár dnů. 
„Ideální teplota pro uchování chuti rajčat by 
se měla pohybovat lehce nad 10 °C. Určitě 
proto nedávejte rajčata do ledničky, ztratí 
tím svou chuť kvůli působení chladného 
vzduchu. Ten totiž zastavuje proces jejich 
dozrávání, a tím zabraňuje vzniku charak-
teristické chuti. Chlad také ničí buněčné 
membrány rajských jablíček, a tím se jejich 
dužina stává moučnatou. Rajčata tedy patří 
do misky nebo do košíku v rohu kuchyně,“ 
radí Ing. Tůma. 

Rajčata jsou pro náš organismus velmi prospěšná. 
Nejdůležitější je jejich červené barvivo zvané lykopen, 
které působí jako antioxidant. Z vitaminů jsou zde nejvíce 
zastoupeny vitaminy B, C, E a K a z minerálních látek pak 
draslík, fosfor, hořčík a vápník. Vysoký je také obsah vlákniny 
a kyseliny listové. Rajčata jsou velmi vhodná i během různých 
diet – mají totiž minimální energetickou hodnotu a neobsahují 
skoro žádné cukry. 

přpřřpřppřebebbebebebe íríríírrrírrajajajajííí í ttrtrtrt eenene ddydydydyy zzzee áázázázáz papadndndndníííí EEvEvvEvrrrrRRRRRaaaajjjjčččččččččaaaattttttaaaa jjjjjssssoooouu ppppprrrrrooooooo nnnáááááššššššš ooorrggggaaaannniiiissmmmmuuusssss vvveeeeeeelllllllmmmmmmmmiiiii ppppppppppprrrrrrroooooossssspppppppěěěěěěěššššššnnnnnááááááá.

Rajčata – kdy je jejich sezóna
    a na co si dávat při výběru pozor?

PR článek
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víte, že...křížovka

PERSPEKTIVY ČESKÉHO POTRAVINÁŘSTVÍ  
A AKTUÁLNÍ ZKUŠENOSTI Z VÝKONU DOZORU

Diskuzní seminář

25. srpna 2017, 1300–1500 hodin, registrace od 12 30 hodin
Výstaviště České Budějovice a.s., Husova 523, České Budějovice 

Pavilon Z – 1. patro

Témata diskuzního semináře:
Investice a podpora potravinářského sektoru

Kvalitní a české potraviny

V případě dotazů kontaktujte Ing. Moniku Fraňkovou  
e-mail: monika.frankova@mze.cz 

ZAHÁJENÍ SEMINÁŘE

MUDr. Viera Šedivá
Náměstkyně ministra zemědělství  
pro řízení Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny

ÚVODNÍ VYSTOUPENÍ

Ing. Marian Jurečka
Ministr zemědělství České republiky

Ing. Miroslav Toman, CSc.
Prezident Potravinářské komory ČR

Ing. Martin Klanica
Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce

MVDr. Zbyněk Semerád
Ústřední ředitel Státní veterinární správy

PANELOVÁ DISKUZE

Karel Pilčík
Předseda Českého svazu zpracovatelů masa

Ing. Jiří Kopáček, CSc.
Předseda Českomoravského svazu mlékárenského z.s.

Další představitelé podnikatelských svazů a sdružení

ZÁVĚR SEMINÁŘE

MUDr. Viera Šedivá
Náměstkyně ministra zemědělství  
pro řízení Sekce potravinářských výrob - Úřad pro potraviny

VSTUP ZDARMA

Novinky v potravinářské 

Aktuální zkušenosti 

legislativě

z výkonu dozoru
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Kvalita potravin
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Porotu oslovila nejvíc
                   hořčice ostřejší chuti

Nejlepší šumava
    se skrývala
         v pražské pekárně

Ochutnali jsme za vás
Cukrem se v Semtexu rozhodně nešetřilo. 

„U MANY v prášku mi nejvíce vadilo, že se ingredience
          nikdy pořádně nepropojí. Zvlášt olej zůstává na povrchu nápoje.“

Klára Chábová, editorka

„Pohankové pukance pro mne byly celkem příjemnou novinkou.
                Dětem bych je ale nedoporučila.“

Naďa Hanuš Vávrová, editorka
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Vyhrajte s Klasáčkem
      na cestách super dárky
                    nejen na léto

Zahradní gril, jízdní kolo, stan, spacák, to už je pěkná výbava 
na léto. Také Vám chceme udělat radost při Vašich prázdninových 
toulkách. Během celého léta, konkrétně od 3. července do 3. 
září 2017, probíhá soutěž nazvaná „Vyhrajte s Klasáčkem 
na cestách“, kterou pořádá Státní zemědělský intervenční fond.
Jak na to? Stačí navštívit webové stránky Akademie kvality. 

Máte dvě možnosti, jak se zapojit:
  Vytipujte si nějakou příjemnou akci nebo místo – festivaly, 
koupaliště, kempy – na nichž bude i náš maskot Klasáček, se 
kterým se tam vyfotíte. Aktuální termíny a lokality najdete 
v Klasáčkově kalendáři na webu Akademie kvality. 

  Vyfoťte se s potravinami vybraných značek kvality tak, aby 
byla vidět loga na obalech, ať již připravujete, nakupujete či 
konzumujete kvalitní potraviny s logem KLASA, Regionální 
potravina, BIO Produkt ekologického zemědělství, Ekologická 
produkce nebo Chráněné označení.

S vaší fotografi í se následně zaregistrujte na webu
www.akademiekvality.cz. 

Na kterých akcích můžete potkat Klasáčka
a vyfotit se s ním?
8.–9. 7. Borůvkobraní, Borovany
15. 7. Pekařská sobota, Rožnov pod Radhoštěm
27.–30. 7. Festival Benátská, Vesec
12. 8. Ekofarma Filoun, Plavy / Liberecký kraj
18.–19. 8. Dožínkové trhy, Kroměříž
19. 8. Open Air Festival Okoř, Okoř
19.–20. 8. Kutnohorské hodování, Kutná Hora
25.–26. 8. Město lidem, České Budějovice
2. 9.  Apetit Piknik, Brno
2.–3. 9.  Garden Food Festival, Zlín
2.–3. 9.  Olomoucké dožínky, Olomouc

A co můžete vyhrát?
Po skončení celé soutěže proběhne slosování všech došlých 
fotografi í, přičemž 50 vylosovaných výherců obdrží jednu 
z těchto výher:

• 3x jízdní kolo Author • 5x zahradní gril Campingaz• 5x stan Husky• 5x batoh Hannah• 7x spací pytel Husky• 10x nafukovací karimatka• 15x jídelní kempingový set

Soutěže se můžete zúčastnit klidně vícekrát.
Chcete vědět více? Veškeré informace najdete na webu 
Akademie kvality.

Státní zemědělský intervenční fond 
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      je perlička i pro
   pekaře

Mouka, voda, kvásek, droždí, sůl a kmín. V pecnu chleba najdete obvykle 
stejné ingredience. Otázkou je, jestli jsou jejich poměry správně zvolené 
a konečná barva, chuť, vzhled a vůně stojí za to. Z testu, kterému jsme 
podrobili ve spolupráci s Potravinářskou komorou ČR a laboratořemi 
Vysoké školy chemicko–technologické v Praze čtrnáct vzorků z obchodů 
i pekáren, vzešlo, že to tak optimistické zase není. Podle odborných 
hodnotitelů mají pekaři co zlepšovat.

Chleba

přpřpřpřpřpřpřpřpřpřpřřpřřřřpřřřpřřpřřřřřřpřpřpřřřřpřpřpřp ílílílílílílílílíllllllíílílílllílílííílííllííííllíílílííllííííííííííí ohooohohohhhohohhhhhhooohohoooohhooooooo aaaaaaaaa

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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Chléb je významný zdroj energie, 
vitaminů skupiny B, železa, váp-
níku a vlákniny, jenž má příznivý 

fyziologický účinek mimo jiné na aktivity 
prospěšných kmenů střevní mikrofl óry 
produkujících mastné kyseliny. Tyto ky-
seliny tvoří hlavní zdroj výživy pro buňky 
tlustého střeva. Odborníci se také přiklá-
nějí k názoru, že chléb s vyšším podílem 
žita je zdravější. Žito má vyšší  nutriční 
hodnotu a to díky podílu minerálních 
látek a pentozanů. Je proto lepší prefero-
vat chleby s vyšším podílem žitné mouky 
nebo chleby vícezrnné, které obsahují 
jiné obiloviny než pšenici a žito, olejna-
tá semena nebo luštěniny. Dle statistik 
se u nás ročně prodá neuvěřitelných 
300 000 tun 
chleba, což 
činí 43 zkon-
zumovaných 
bochníků „na hlavu“. A protože nebalená 
a nekrájená „šumava“ má v této statistice 
jednoznačnou převahu, rozhodli jsme se 
otestovat právě tento typ. Překvapením 
bylo, že stoprocentně podle představ 
11 zkušených hodnotitelů nebyl žádný 
bochník. Vlna kritiky se snesla hlavně 
na celkový vzhled střídky.

Málo kyselé, málo slané
Chléb byl posuzován dle 12 parametrů, 
které podrobně hodnotily chuť, vůni 
a vzhled. V praxi měl každý z hodnotitelů 
možnost přiřadit vzorkům hodnotu od 0 
do 100 v každém senzorickém parametru. 
Dle aritmetického průměru byla vypočtena 
výsledná hodnota, k níž byla posléze přidě-
lena známka od 1 do 5 (jako ve škole). 
Nejlepší hodnocení měly chleby za vzhled 
své kůrky (vyjma 5 vzorků většina testo-
vaných dosáhla 70 bodů, či se jim velmi 
blížila). Poměrně uspokojivé byly fi nální 
známky za texturu a vůni. Zato střída 

činila mnoha výrobcům problémy. Jen 
u tří chlebů byli porotci s jejím celko-
vým vzhledem spokojeni alespoň na 68 
až 69 %. Nejvíce problémová se ukázala 
být její přilnavost k patru. Ta žádného 
hodnotitele neuspokojila ani na 50 %. 
Z nízkých hodnot, které se průměrně 
pohybovaly na prahu třicítky, bylo také 
patrné, že porota by ocenila chléb slanější 
a nakyslejší.

Boj o druhé i poslední místo
Porotu fi nálně nejvíce zaujal produkt 
z pekárny Praha, který získal nejlepší  
hodnocení hned v několika parametrech. 
Porotě se líbil vzhled kůrky (75 bodů), 
pórovitost střídky (74 bodů), celková pří-

jemnost vzhle-
du (80 bodů) 
a uspokojivé 
pak byly 

i vůně a textura. S celkovou známkou 2,2 
se tak jejich šumava stala vítězem.
Zajímavý byl souboj o druhé místo. O to 
se s celkovou známkou 2,3 popraly hned 
tři výrobky – chléb z prodejny Lidl, 
pekárna Moravec a pekárna Brandýs. 
A jednoznačné pořadí nepřinesl ani konec 
„hitparády“. Byla udělena i dvě poslední 
místa, která si se známkou 3,5 vysloužily 
chléb z Pekárny Kabát a produkt z pekár-
ny Česká Lípa. 

příloha

pšeničný (minimálně 90�% pšeničné 
mouky)
žitný (minimálně 90�% žitné mouky)
chléb žitno-pšeničný (více než 50�% 
žitné a více než 10�% pšeničné mouky)
chléb pšenično-žitný (více než 50�% 
pšeničné a více než 10�% žitné mouky)
celozrnný (minimálně 80�% celozrnné 
mouky) 
vícezrnný (do těsta jsou přidány 
mlýnské výrobky z jiných obilovin 
než pšenice a žita, luštěniny nebo 
olejniny v celkovém množství nejméně 
5�% z celkové hmotnosti použitých 
mlýnských obilných výrobků) 
speciální (obsahuje kromě mlýnských 
výrobků ze pšenice a žita další 
složky, zejména obiloviny, olejniny, 
luštěniny, vlákninu, suché skořápkové 
plody, zeleninu, mléčné výrobky 
nebo brambory, v množství nejméně 
10�% z celkové hmotnosti použitých 
mlýnských výrobků)

ROZDĚLENÍ 
CHLEBA PODLE 
PODÍLU MOUKY

„Střída chleba dělá problémy
       i zkušenému pekaři“

Šumavský chléb

Zakoupeno: Pekárna Praha

Z degustace: Nejlépe hodnocený vzorek, který 
vynikal v celkové příjemnosti vůně a vzhledu,  
s rovnoměrnou pórovitostí střídky.

Cena/g:
28,90 Kč/1200�g

Cena za 1000�g:
24�Kč

2,2Známka za senzorické
hodnocení

Chléb domácí šíška

Zakoupeno: Pekárna Moravec

Z degustace: U tohoto vzorku byla pozitivně  
hodnocena především textura a celková 
příjemnost chuti. 

Cena/g:
25 Kč/1100�g

Cena za 1000�g:
23�Kč

2,3Známka za senzorické
hodnocení

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

Zakoupeno: Albert

Z degustace: Vzorek byl porotci celkově 
hodnocen jako nadprůměrný. Vynikal vyšší 
intenzitou slané chuti. 

Cena/g:
28,90 Kč/1200�g

Cena za 1000�g:
24�Kč

2,5Známka za senzorické
hodnocení

Chléb konzumní

Zakoupeno: Penam Billa 

Z degustace: Chléb si získal celkově průměrné 
hodnocení. Vytýkány byly větší praskliny 
v kůrce a nepravidelná pórovitost.

Cena/g:
28,90 Kč/1100�g

Cena za 1000�g:
26�Kč

2,9Známka za senzorické
hodnocení

Maďarský chléb

Zakoupeno: Pekárna Stáňa

Z degustace: Vzorek získal vysoké hodnocení 
za parametr vzhled střídky. Porota ocenila 
i příjemnost vůně. 

Cena/g:
28 Kč/900�g

Cena za 1000�g:
32�Kč

2,5Známka za senzorické
hodnocení

Venkovský chléb 

Zakoupeno: Pekárna Stáňa

Z degustace: Pekárna Stáňa uspěla se svým 
vzorkem zejména v parametru intenzity 
a příjemnosti vůně. 

Cena/g:
28 Kč/900�g

Cena za 1000�g:
31�Kč

2,8Známka za senzorické
hodnocení

Chléb šumavský 

Zakoupeno: Lidl

Z degustace: Vzorek obdržel jedno 
z nejvyšších hodnocení za vzhled kůrky 
a střídky. 

Cena/g:
25,90 Kč/1200�g

Cena za 1000�g:
22�Kč

2,3Známka za senzorické
hodnocení

Šumavský chléb

Zakoupeno: United Bakeries, Pekárna Brandýs

Z degustace: Chléb z Brandýské pekárny 
vynikal příjemností vůně. Kladně byl 
ohodnocen i pro snadné polykání. 

Cena/g:
28,90 Kč/1200�g

Cena za 1000�g:
24�Kč

2,3Známka za senzorické
hodnocení

Složení na pecnu nenajdete. V prodejně je tato informace na vyžádání
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Chléb Šumava

Zakoupeno: Pekárna Ječmínek

Z degustace: Vzorek vynikal vyšší intenzitou 
kyselé chuti, která byla v celkovém dojmu 
rušivá. 

Cena/g:
50 Kč/1100�g

Cena za 1000�g:
45�Kč

3,2Známka za senzorické
hodnocení

Chléb český

Zakoupeno: Pekárna Kolinger

Z degustace: Vzorek měl nerovnoměrnou 
pórovitost střídky. Porotu neoslovil ani jeho 
celkový vzhled.

Cena/g:
39,50 Kč/1100�g 

Cena za 1000�g:
36�Kč

3,3Známka za senzorické
hodnocení

Šumavský chléb

Zakoupeno: Cvrčovická pekárna

Z degustace: Zástupce ze Cvrčovické pekárny 
byl hodnocený jako průměrný ve všech 12 
parametrech.

Cena/g:
34 Kč/800�g

Cena za 1000�g:
42�Kč

2,9Známka za senzorické
hodnocení

Českolipský chléb
z kamenné pece
Zakoupeno: Pekárna Česká Lípa

Z degustace: Produkt obsadil poslední místo.  
Porotě vadil vzhled kůrky, vyšší přilnavost 
střídky k patru a nejnižší intenzita slané chuti.

Cena/g:
27,90 Kč/800�g

Cena za 1000�g:
35�Kč

3,5Známka za senzorické
hodnocení

Chléb konzumní

Zakoupeno: Kaufl and

Z degustace: Chléb vynikal hutnější střídkou,  
a proto zde bylo negativně hodnoceno 
nepohodlné a obtížné polykání. 

Cena/g:
28,90 Kč/1200�g

Cena za 1000�g:
24�Kč

3,1Známka za senzorické
hodnocení

Kabátův cvrček

Zakoupeno: Pekárna Kabát

Z degustace: Vzorek měl nejsušší střídku 
ze všech vzorků a také nejnižší intenzitu 
příjemnosti chuti.

Cena/g:
38 Kč/1100�g

Cena za 1000�g:
35�Kč

3,5Známka za senzorické
hodnocení
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Tato akce se koná pod záštitou 
Národního technického muzea. 

Po adatel

facebook.com/IntVeteranRallye

VeteraniKH_Inzerat[210x297].indd   1 24.7.17   10:49
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Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková a shutterstock

Ke grilované krkovičce jsme testo-
vali šest produktů. Vybrali jsme 
čtyři klasické plnotučné hořčice 

v plastovém kelímku, jednu ve skleničce 
a další pak v plastové láhvi s praktickým 
uzávěrem. U kelímků jsme v hodnotící 
skupině konstatovali, že jsou stále retro 
a připomínají nám dobu před rokem 1989. 
U produktu tohoto typu ale podobný 
design nevadí, stejně tak ani plastové 
balení s klasickým bílým víčkem.

Dochucovali už i Římané
Hořčice je dochucovací přípravek, který 
se vyrábí z mletých hořčičných semínek 
smíchaných s vodou, octem, solí, cukrem, 
mletým kořením, olejem nebo jinou te-
kutinou. Může být přibarvená kurkumou. 

První hořčici (jako směs rozemletých 
semínek s vinným moštem) používali již 
starověcí Řekové a Římané.
Na českém trhu má největší podíl (75 %) 
plnotučná hořčice, která se v jiných 
zemích v této podobě nevyrábí. Mele 
se ze semen bílé hořčice a je chuťově 
mnohem jemnější než třeba hořčice 
dijonského typu, který je oblíbený v jižní 
Evropě. Tento druh je konzervován 
silným solením a s tím souvisí také jeho 
vyšší kyselost.
U nás jde dobře na odbyt i křemžská 
hořčice, která se konzumuje ještě v Ra-
kousku. Vyrábí se ze semen černé a bílé 
hořčice, nepřibarvuje se a díky vysoké-
mu obsahu cukru je nasládlejší než ta 
plnotučná.

příloha

Hořčice hýbou světem, 
říkával můj dědeček 
a s oblibou si k párku 
vyklepl na talíř půl kelímku 
plnotučné. Jsou pokrmy, 
ke kterým tato ingredience 
bezesporu patří, a třeba 
párek v rohlíku na sucho 
si člověk moc představit 
neumí. Rozhodli jsme se 
proto, že otestujeme právě 
plnotučné hořčice, kterých 
je v obchodech mnoho 
a vybrat si není lehké.

Vítěz vábí
výrazně žlutou barvou
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Výrazný rozdíl v barvách
Při testování jsme si otevřeli všechny 
hořčice najednou, abychom měli lepší 
srovnání barvy. Překvapilo nás, že u dvou 
hořčic – Mikado plnotučná hořčice z Lidlu 
a Plnotučná hořčice od fi rmy Alba plus 
– byla barva výrazně žlutá. Zbylé pak 
byly spíše našedlé nebo jen velmi lehce 
nažloutlé. V pěti testovaných produktech 
byla uvedena ve složení kurkuma. Jedná 
se o přírodní žluť, která se využívá právě 
k obarvování potravin. V hořčici od Boneca 
obsažena není.
Zajímavé je, že barva hořčic se postupem 

let obecně mění a z výraz-
ně kanárkové žluté 
přechází na lehce na-
šedlou. Je to z toho 

důvodu, že dříve 
se při výrobě 

tohoto ochucovadla používala syntetická 
barviva, jimiž se dosahovalo sytě žlutého 
tónu. Spotřebitelé tak jsou na tuto barvu 
zvyklí a našedlá barva jim přijde podezře-
lá. Výrobci ale jsou dnes pod tlakem EU 
i spotřebitelů a téměř přestali do hořčic 
umělá barviva přidávat. Testovaná SENF 
hořčice plnotučná v kelímku měla svou 
šedou barvu dotaženou k dokonalosti. Je 
pravda, že na první pohled na ni takovou 
chuť nemáte.

Bez chemické konzervace
Pět hořčic je bez chemické 
konzervace. Ta od fi rmy 
Boneco obsahuje antioxidant: 

disiřitan draselný. Někteří 
hodnotitelé byli trochu překva-

peni, že se výrobek sice tváří velmi 
česky a přírodně, ale obsahuje 

zmíněnou látku. Proti tomu ale výrobce 
na etiketě zvýrazňuje, že je produkt „bez 
přidaných barviv, jedná se o českou suro-
vinu a českého výrobce a obsahuje mini-
málně 90 % českých surovin“. Vůně byla 
u většiny produktů shodná, žádný z nich 
nevybočoval, snad jen MALVA hořčice 
plnotučná voněla intenzivněji.

Ochutnávky to rozhodly
Začali jsme ochutnávat. Nejprve jsme 
zkoušeli hořčice samotné, následně jsme 
si pak nimi dochucovali pečené maso. Ně-
které byly nakyslé, jiné měly zase hořkou 
koncovku. U Plnotučné hořčice od fi rmy 
Alba plus nás příjemně překvapila lehce 
ostřejší chuť, která se výborně hodila 
právě ke grilované krkovici. Podobně 
tomu bylo i u výrobku od Boneca, který 
navíc voněl trochu jako křen. Pikantnější 

chuť dochucovadla 
pak dodá pokrmu 
ten správný říz.
Byly ale také vý-

robky, které nás svou chutí tolik nezaujaly. 
Třeba MALVA hořčice plnotučná nebyla 

správně kyselá ani pikantní a přišlo 
nám, že se hodí spíše ke špekáčkům 
k táboráku. SENF hořčici plnotuč-

nou ve skle bychom zase raději 
přimíchali do salátů, protože 
chuťově naši krkovičku nijak 
nepovznesla. Hodila by se také 

ke snídani, pokud byste si dali 
třeba tenké párky. Některým 
hodnotitelům přišlo, že je také 
trochu nahořklá. 
Mezi šesti produkty bylo téměř 

Každý obyvatel Česka spotřebuje 
podle statistik ČZU přibližně 
2,2 kilogramu hořčice za rok. 
Na Slovensku je to pro porovnání 
jen 1,7�kg, jelikož se tam jako 
dochucovadlo používá více kečup. 
Za posledních třicet let se spotřeba 
hořčic v ČR zdvojnásobila. Z jednoho 
kila hořčičného semene se vyrobí 
šest kilo hořčice.

ČECH SNÍ DVĚ 
KILA HOŘČICE 
ZA ROK

„Některé horčice byly kyselé,
                 jiné měly hořký ocas.“

0817-SP-K3 print.indd   280817-SP-K3 print.indd   28 24.7.17   10:5724.7.17   10:57



www.svetpotravin.cz 29

příloha

Hořčice plnotučná
Výrobce Alba plus, s.r.o.
Zakoupeno Billa
Cena/g 7,90 Kč/200�g
Cena za 100�g 3,95�Kč
Složení  pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný lihový, 
cukr, jedlá sůl (max. 3%), 
kurkuma, výtažek koření

Obsah sacharidů 5,9�g z toho cukry 5,5�g

Plnotučná hořčice
Výrobce Boneco, a.s.
Zakoupeno Albert
Cena/g 28,50 Kč/450�g
Cena za 100�g 6,3�Kč
Složení  pitná voda, semínko hořčice, 

ocet kvasný lihový, cukr, 
jedlá sůl, koření, antioxidant: 
disiřitan draselný

Obsah sacharidů 11,8�g z toho cukry 6,3�g

Mikado hořčice plnotučná
Výrobce neuvedeno, pro Lidl
Zakoupeno Lidl
Cena/g 6,90 Kč/400�g
Cena za 100�g 1,75�Kč
Složení  pitná voda, hořčičné 

semeno, ocet kvasný lihový, 
cukr, jedlá sůl, kurkuma, 
výtažek koření

Obsah sacharidů 10�g z toho cukry 5,4�g

Z degustace:
Plnotučná hořčice od Alba plus příjemně 
voní, barva je sytě žlutá, chuť výrazná, 
trochu ostrá. Hodí se velmi dobře jak 
k buřtům, tak i pečenému masu, právě 
díky výraznější chuti.

Z degustace:
Barva je světlá, působí přírodně, v hořčici 
jsou cítit nejspíš zrníčka koření, ale není 
to na škodu. Chuť je kyselejší a ostřejší. 
Voní trochu jako křen. Balení je praktické 
na cesty. K pečenému masu se hodí. 

Z degustace:
Příjemně žlutá barva, která naláká. Chuť 
je plná, kyselejší. Některým hodnotitelům 
nebyla chuť úplně příjemná, zdála se jim 
specifi cká. Má jemný říz, hodí se proto 
k pečenému masu. 

1. 2. 3.

ihned jasno. Chuťové rozdíly se 
dostavily a byly opravdu výrazné.

Rozdíly nás překvapily
Před testováním bychom neřekli, 
že se mohou zrovna tyto výrobky 
nějak lišit. Pokud jde o obaly, ty 
jsou si vcelku podobné a nákup-
ní rozhodování v případě právě 
plnotučné hořčice dle našeho 
názoru nijak neovlivní. Pokud 
nemáte vedle sebe šest vzorků 
a není možné porovnat barvy, pak 
vám ani nevadí, že je vaše hořčice 
třeba šedá. Lákavé barvy se dá 
dosáhnout i prostřednictvím pří-
rodních barviv. A pak je také důle-
žité vědět, k čemu přesně budete 
chtít hořčici konzumovat. Z šesti 
vzorků nám u dvou vyšlo, že by 
jim více slušely párky a saláty. Ty 
zbývající byly srovnatelné, někte-
ré chutnaly více kysele, jiné byly 
zase ostřejší. 
Ke grilovanému masu bychom ale 
doporučili Hořčici plnotučnou od Alba 
plus. Podpořila chuť krkovičky svým 
jemným řízem a navíc příjemně voněla. 
Poslední místo pak zbylo na SENF Hořčici 

plnotučnou ve skle. Pokud bychom ale 
měli doporučit výrobek, kterým dochutit 
bramborový salát, tady bychom neváhali. 
Čas grilování ještě neskončil, proto se 

můžete pustit do testování i vy. Můžeme 
potvrdit, že to je celkem zábava a pozvané 
společnosti se tím můžete postarat i zají-
mavý program. 
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 INZERCE

Malva hořčice plnotučná
Výrobce Kand, s.r.o.
Zakoupeno Albert
Cena/g 9,70 Kč/200�g
Cena za 100�g 4,85�Kč
Složení  pitná voda, hořčičné 

semínko, ocet kvasný lihový, 
cukr, jedlá sůl, směs koření, 
kurkuma

Obsah sacharidů 7,3�g z toho cukry 5,0�g

SENF Horčice plnotučná
Výrobce SENF, s.r.o.
Zakoupeno Rohlik.cz
Cena/g 5,90 Kč/200�g
Cena za 100�g 2,95�Kč
Složení  voda, hořčičné semeno, 

ocet, cukr, sůl, koření, 
kurkuma

Obsah sacharidů 5,2�g z toho cukry 5,2�g

SENF Horčice plnotučná sklo
Výrobce SENF, s.r.o.
Zakoupeno Tesco
Cena/g 15,90 Kč/250�g
Cena za 100�g 6,36�Kč
Složení  voda, hořčičné semeno, 

ocet, cukr, sůl, koření, 
kurkuma

Obsah sacharidů 5,2�g z toho cukry 5,2�g

Z degustace:
Barva není úplně lákavá. Vůně je 
intenzivnější, chuťově není tak kyselá. 
Více se hodí k mastnějším věcem, třeba 
ke špekáčkům. Ke grilovanému masu ne.

Z degustace:
Zvláštní šedá barva, ne úplně typická 
pro hořčici. Chuť spíše nevýrazná, lehce 
nakyslá. Ničím nepřekvapí, příliš nevynikne. 
Hodí se spíše k párkům než k masu. 

Z degustace:
Po přivonění je trochu cítit ocet, chybí 
přirozená vůně horčice. Barva je spíše 
bledá, chuť je nahořklá. K pečenému masu 
se tolik nehodí, spíše jako příměs do salátů. 

4. 5. 6.
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Závody do vrchu Kaňk 
i spanilá jízda po okolí 
Kutné Hory
Posádky v  dobových kostýmech, přede-
vším však jejich nablýskané vozy vyrobe-
né do roku 1940, změří své síly v sobotním 
a nedělním závodu do vrchu Kaňk. Protože 
jsou auta výkonově rozdílná, jde o tzv. jízdu 
pravidelnosti, v níž se snaží závodníci zajet 

všechna kola ve stejném čase. Krásu vete-
ránů mohou obdivovat i  obyvatelé obcí 
v blízkosti Kutné Hory, protože ani letos 
nechybí „spanilá jízda“. Majitelé historic-
kých vozidel v sobotu pravidelně vyjíždějí 
po okolí města a navštíví některou z míst-
ních zajímavostí. Mezi skvosty na čtyřech 
kolech budou letos např. Rolls Royce 
z roku 1932, Ford T z roku 1914, Cadillac 

Victoria z roku 1927 
a mnoho jiných kra-
savců.

Víkend plný 
zábavy pro 
celou rodinu
IX. Veteran Rallye 
Kutná Hora 2017 
a  Srpnové hodová-
ní přinášejí po  celý 
víkend zábavu pro 
celou rodinu. Ani 
letos nebudou 
chybět vystoupení 
populárních kapel, 

jako je např. Sto zvířat nebo Hudba Praha. 
Na náměstí, kde proběhne mj. kuchařská 
show, můžete také ochutnat kvalitní po-
traviny a  nápoje značek kvality KLASA 
a  Regionální potravina. Těšit se můžete 
také na  oblíbený ohňostroj, který ozáří 
sobotní večerní oblohu. Zkrátka, předpo-
slední srpnový víkend se v  Kutné Hoře 
nikdo nudit nebude!

Partnery IX. Veteran Rallye Kutná Hora 2017 
a Srpnového hodování je Klasa, DORLAND,
Středočeský kraj, 1Year & More Producti-
on, Granville a Mědínek. Záštitu nad závo-
dem převzalo tradičně Národní technické 
muzeum.
www.veterani-kh.cz
www.facebook.com/IntVeteranRallye

Krásné historické vozy
  i kvalitní potraviny

Nejen obdivovatelé historických vozidel a jejich posádek 
v noblesních kostýmech, ale také milovníci skvělé zábavy 
a výborného jídla a pití už mají jistě v kalendáři zvýrazněn 
konec srpna. O víkendu 19. – 20. srpna 2017 totiž proběh-
ne IX. Veteran Rallye Kutná Hora a Srpnové hodování.

jako je např Sto zvířat nebo Hudba Prjako je např Sto zvířat nebbo Hudba Probdivovatteelé hhiistorických vozidel a jejich posádekobdivovaatteelléé hissttoriickkýýchh voziiddell a jjejjiichh posááddekk

        – to je již tradičně srpnová Kutná Hora
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příloha

Bulgur salát
se povedl 
Bulgur Salát od Vitakrone koupíte 
v balení 200�g pod 30�Kč a získáte 
tak chutnou večeři, nebo obědovou 
přílohu hned v několika variantách. 
Radíme vyzkoušet všechny, na první 
pohled se liší barevným zpracováním 
jednoduchého obalu. Kdo patří do stále širší 
rodiny příznivců pšeničné novinky, nebude 
zklamán pikantnější (Peperoni), ani exotičtější 
(Olivy) verzí. K mání je i čistá klasika, jen mírně 
okořeněná (Classic). Vskutku povedený výrobek jako 
příloha i samostatná svačina.

Hodnocení: 85�%
Hodnotil: Kateřina Kmecová

MANU
      raději bez oleje
O nápoji MANA její výrobce tvrdí, že se jedná o kosmické 
jídlo určené pro pozemšťany. Měla jsem možnost vyzkoušet 
tento nápoj již jednou a byla jsem příjemně překvapená. 
Tato tekutá strava zvláštní jemně slané chuti mi několik dní 
sloužila jako doplněk stravy. Pila jsem ji místo oběda. Když 
se ke mně dostala MANA v prášku v balení s olejem, úplně 
to ve mně nevzbuzovalo důvěru. Stačilo jen smíchat prášek, 
vodu a olej. Moc se mi do pití nechtělo, úplně nemusím vidět 
oddělené ingredience od sebe, zvláště pak, když jde o olej 
v lahvičce. Proto bych preferovala spíše MANU tekutou, 

i když chuťově to rozdíl takový není.

Hodnocení: 50�%
Hodnotila: Klára 

Chábová

Pukance 
z pohanky
spíše pro 
dospělé
Novinkou pro mě jsou 
pohankové pukance 
Originál z Kávovin. Výrobce 
je doporučuje jako zdravou 
alternativu mlsání, ale také do salátů 
či do jogurtu. Překvapila mne velikost semínek, která připomínají 
spíše drobky. Dřív než je ochutnáte, řešíte, zda si je nasypat 
do pusy přímo z pytlíku, nebo je přendat do misky a použít na ně 
lžičku. Chuťově pak připomínají známé burizony, byť jsou ještě 
o poznání jemnější. Vyzkoušela jsem je i v jogurtu, kde se však 
jejich chuť téměř ztratí a pukance se rozbřednou. Pohankové 
pukance asi nejvíce ocení ti, kteří jedí bezlepkově. Malým dětem 
bych je nedoporučila. Bála bych se, že se díky malým částem 
mohou udusit. Nutno ještě dodat, že 90�g zdravého mlsání koupíte 
za 20�Kč.

Hodnocení: 47�%
Hodnotila: Naďa Hanuš Vávrová

Tekutá výbušnina
   se spoustou cukru
Chuť energetického nápoje Semtex asi není třeba dlouze 
představovat. Limonádovou příchuť gumových medvídků 
však konzumenti obvykle spojí s něčím výraznějším, než jsou 
vitaminy B2 a B6, jichž podle etikety v půllitrové plechovce 
zkonzumujete 150�% doporučené denní dávky. Také cukr tímto 
nápojem získáte téměř na celý den. Explosive energy sice sází 
na podporu hokejové reprezentace, což na jaře moc nevyšlo, 
ale i tak si svou klientelu už jistě našel. Také díky povedenému 

dynamickému designu černožlutého obalu. Jen 
to bude asi málokdy v té původní, medvídkové 

(nealkoholické) podobě.

Hodnocení: 60�%
Hodnotil: Václav Bendl

Křupky,
co připomínají hranolky

Křupky Cheetos jsou novinkou 
na českém trhu a jsou k dostání hned 

ve třech příchutích – arašídové, 
sýrové a kečupové. 

Arašídové a sýrové mají klasický tvar křupek a kečupové připomínají hranolky. Jsou vyrobené 
z kukuřice a nejsou smažené. Ochutnala jsem ty arašídové a byla jsem mile překvapena. 
Jsou nadýchané a nejsou mastné na povrchu. Arašídy jsou v křupkách jemně cítit. Umím 
si představit, že bych vzala s sebou tohle mlsání na večírek, protože by určitě nikdo nebyl 
zklamán.

Hodnocení: 83�%
Hodnotila: Renata Rokůsková
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zdraví

Připravil Richard Husovský, foto shutterstock

Alergie,
velký otazník
Lidé, kteří zjistí, že jejich tělu 

nedělají dobře některé potraviny, 
propadají mnohdy beznadějným 

náladám. Mají pocit, že budou muset 
napořád výrazně omezit svůj jídelníček 
a nemine je ani stesk po oblíbených 
jídlech. Buď je možné jít cestou utrpení, 
litovat se, že si už nikdy nedají vajíčka 
nebo krevety, nebo začnou hledat novou 
alternativu a chutě. Druhá cesta se zdá 
být mnohem veselejší a pro dnešního 
člověka i mnohem snazší, určitě v po-
rovnání s podmínkami před dvaceti lety. 
To už sice nebyl potravinářský průmysl 
v plenkách, ale mnohé informace a zjiš-
tění chyběly.

Ořechy i krevety dráždí
Když máte alergii na potraviny, váš imu-
nitní systém mylně reaguje na alergen 
– určitou potravinu nebo látku v potravi-
nách, jako-by šlo o něco škodlivého. Poté, 
co sníte něco pro vás nepřijatelného, tělo 
vytvoří protilátku, aby alergen neutralizo-
vala. Při jeho příštím požití to protilátky 
zachytí a vyšlou signál do imunitního 
systému, který následně uvolní do krve 
histamin, případně další chemikálie, které 
způsobují alergické reakce.
U dospělých se většina potravinových 
alergií spouští některými bílkovinami ob-
saženými v těchto potravinách: kreveta, 
humr, krab a dále v arašídech, stromo-

vých ořechách nebo rybách. U dětí jsou 
zase alergie na potraviny běžně vyvolá-
vány bílkovinami arašídů, stromových 
ořechů, vajec, kravského mléka, pšenice 
nebo soji. Pylová alergie ovlivňuje lidi se 
sennou rýmou tak, že dokonce i některé 
čerstvé ovoce a zelenina nebo ořechy 
a koření mohou vyvolat alergickou reakci, 
která se projevuje mravenčením nebo 
svěděním v ústech. V závažných přípa-
dech má za následek otoky krku nebo 
dokonce anafylaxi.
Bílkoviny u některých druhů ovoce, zele-
niny, ořechů a koření způsobují alergickou 
reakci, protože jsou podobné bílkovinám 
pylů. Pokud však takové potraviny 

Zjištění, že vy nebo někdo z vašich blízkých 
má alergii na některou z potravin, nebývá 
radostné. Pokud vás ale podobný 
problém trápí, nemusíte si zoufat. Dnes 
existuje celá řada možností, jak si upravit 
jídelníček tak, abyste nemuseli strádat. 
Místo vajíček můžete použít třeba tofu 
a rýžové mléko také není k zahození.
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povaříte, mohou být po jejich požití aler-
gické příznaky méně intenzivní.

Alergické projevy
U některých lidí může být alergická reakce 
na určitou potravu nepohodlná, ale ne 
vážná. Pro jiné osoby však může být aler-
gická reakce hodně nepříjemná a dokonce 
i ohrožující život. Symptomy potravinové 
alergie se obvykle objevují během něko-
lika minut až dvou hodin po jídle. A jak 
se pozná, že vám nějaké jídlo nesedlo? 
Častými příznaky je brnění nebo svědění 
v ústech, na kůži se může objevit také 
svědění nebo rovnou ekzém. Alergikům 
natékají rty, obličej, jazyk a hrdlo nebo jiná 
část těla, jsou dýchaviční, mají zduřelou 
nosní sliznici nebo vykazují jiné dýchací 

potíže. Často se vyskytují také bolesti 
břicha, průjmy, nevolnost nebo zvracení, 
závratě a mdloby.
U některých lidí může potravinová alergie 
vyvolat závažnou reakci zvanou anafy-
laxe. Ta může způsobit výše zmiňované 
příznaky spolu s těmi ohrožujícími život, 
včetně zduřelého krku nebo podobného 
pocitu v hrudníku, který ztěžuje dýchání, 
šok s vážným poklesem krevního tlaku, 
rychlý puls, 
závratě nebo 
i ztrátu vědomí. 
V případech 
anafylaxe je nevyhnutelné vyhledat lékař-
skou péči, protože neošetřená anafylaxe 
může způsobit kóma nebo dokonce smrt.

Místo vajíček lávová sůl
U vajíček se náhrada zajistí podle toho, 
jestli chcete nahradit chuť, anebo jejich 
schopnost udržet pohromadě těsto 
koláče nebo nádivky. Pokud je to spíše 
první varianta, pak tu dokonale zajistíte 
černou lávovou solí Kala Namak. Jestliže 
dostanete chuť na míchaná „vajíčka“ bez 
vajec, vyzkoušejte na cibulce nadrobené 
tofu, které si osolíte touto solí. Pokud si 
nedovedete představit večeři bez vajíč-
kové pomazánky, nastrouhejte mrkev, 
zamíchejte do ní jemný tvaroh a osolte 
uvedenou solí. 
Koláče nebo nádivky budou držet pohroma-
dě díky rozmixovaným chia nebo lněným 
semínkům s vodou. Tady si pamatujte, 
že jedno vajíčko je rozmixovaná jedna 
polévková lžíce semínka se třemi lžícemi 
vody. Necháte pár minut odstát a stavební 
materiál na nádivku nebo koláč je hotový. 
Existují rovněž různé druhy „majonéz“ 
bez vajec, které se chutí hodně blíží těm 
klasickým.

S náhražkami mléka se v poslední době 
roztrhl pytel. Mandlová, sojová, rýžová, 
kokosová a jiné druhy náhražek mléka 
spolehlivě nahradí mléko nebo smetanu 
do kávy či základ krémové omáčky.

Fantazii se meze nekladou
Člověk se mnohdy podivuje nad tím, 
kam až sahá fantazie výrobců, kteří se 
soustřeďují právě na vymýšlení nejrůz-

nějších náhražek. 
Tak třeba u na-
podobenin krevet 
sahají velmi často 

po tapiokové mouce. Některé „jakokreve-
ty“ jsou dokonce nabarvené na povrchu 
červenou barvou a vypadají jako pravé. 
Vyzkoušet je můžete ve vegetariánských 
nebo veganských restauracích. Chutí 
i konzistencí jsou některé k nerozeznání 
od těch mořských. 
Mnoho lidí má alergie na více druhů 
potravin a při snaze vyhnout se jedné 
můžou čelit riziku druhé, takže při 
výběru náhražek je vhodné věnovat 
pozornost jejich složení.
Věřím ale, že když budete mít před sebou 
svou první vajíčkovou pomazánku 
bez vajec, krémovou 
omáčku bez mléka 
nebo krevetový salát 
bez krevet, budete 
mít radost, že jste 
si do života vpustili 
nové potraviny se 
známými chutěmi. 
A bez nepříjemných 
příznaků alergie. 

zdraví

„Jakokrevety z tapiokové mouky
      na první pohled neodhalíte“

Oba názvy mají společného nepřítele, 
kterým je lepek. Abychom poodkryli 
rozdíly v onemocnění, je nutné nahléd-
nout pod pokličku imunitního systému. 
U alergie je odezva zaměřená proti 
samotné rostlinné bílkovině. Alergie 
se projeví téměř okamžitě, například 
svěděním kůže, vyrážkou, bolestí v ža-
ludku, průjmem či nadýmáním.
V případě celiakie imunitní systém 
napadá tenké střevo. Oba neduhy se 
projevují podobně, po požití lepku se 
cítíte nanic. Celiakie je totiž záludnější. 
Její příznaky mají podobný charak-
ter jako u alergie, ale nástup potíží 
vyvolaných intolerancí může být až 
po několika hodinách či dnech. Nejed-
ná se pouze o nemoc dětského věku, 
její první příznaky se mohou objevit až 
v dospělosti. Celiakie si tak, díky své 
rozmanitosti symptomů a obtížnosti 
ji odhalit, vysloužila označení „nemoc 
chameleon“.

ALERGIE 
VERSUS CELIAKIE
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Dieta lidí alergických na lepek nespočívá pouze ve vylou-
čení pečiva, ale jsou nuceni ze svého jídelníčku vyřadit 
všechny potraviny, které lepek obsahují. Tedy i ty, 

ve kterých bychom lepek na první pohled nehledali. 
„Lepek se nachází v obilném zrnu, ale najdeme ho i v cukro-
vinkách, například dortech, dezertech, pudincích, masných vý-
robcích, jakou jsou uzeniny či paštiky, v polévkách se zavářkou, 
polotovarech a rostlinných náhražkách masa nebo i v majo-
nézách a kečupech. Zapomenout nesmíme ani na pivo, 
kde lepek najdeme také,“ vyjmenovává Mgr. Miroslava 
Matějková, nutriční terapeutka. 
Klasická medicína nesnášenlivost na lepek 
vyřešit zatím neumí. Zmírnit příznaky nebo 
je zcela odstranit musíte sami. Dnes už 
není pravidlem, že potraviny bez lepku 
provětrají vaši peněženku. Ve specializo-
vané prodejně si bez obav můžete vybrat 
vhodné potraviny, zpravidla označené 
symbolem přeškrtnutého klasu. Zaměřte se 
na potraviny, které jsou přirozeně bezlepkové. 

K dispozici je jich celá řada, např. bram-
bory, rýže, kukuřice, hrách, čočka, cizrna, 
soja, pohanka, jáhly, quinoa, amarant, 
teff, čirok a mnohé další. 

Pohanková mouka vypomůže
Žádná omezení nepřináší ani konzumace 
ovoce, zeleniny, hub, bylin, masa, vajec, 
kávy, čaje a mléčných výrobků. „Klasickou 
mouku a výrobky z ní můžete nahradit po-
travinami ze zvláštních směsí mouky, mezi 
oblíbené patří například mouka pohan-

ková. Na přípravu domácích dezertů se výborně hodí kukuřičné 
bezlepkové piškoty. Zahušťovat jídla můžete uvařenou bramborou 
nebo rozmixovanými fazolemi. Jako ozdobu do polévky zkuste 
pohankové pukance,“ radí nutriční terapeutka.
Vzrůstající trend jíst bezlepkově přináší také větší výběr 
v mnohých restauračních zařízeních. Současně se stále rozrůstá 
nabídka na pultech obchodů a výrobci „glutenfree“ potravin 
vymýšlejí receptury, kterými mohou oblíbené pochutiny z bílé 

mouky nahradit těmi bezlepkovými. Například již 
zmíněné bezlepkové piškoty z kuku-

řičné mouky, které jsou vhodné 
pro jakoukoli věkovou 

skupinu. Tato alternativa 
je ideální odměnou 

pro malé děti nebo 
svačinou do školy. 
Využijete je také při 
přípravě domácího 

sladkého pohoštění, 
třeba tiramisu. 

zdraví

Lepek z jídelníčku můžete vyřadit dobrovolně jako 
symbol nového životního stylu, nebo se ho vzdát, 
protože si to váš zdravotní stav žádá. Příznivci lehké 
stravy bez pečiva, mouky, hutných omáček či těžkých 
zákusků si bezlepkovou dietu pochvalují. Ovšem 
ti, kterým lékaři potvrdí nesnášenlivost lepku, tedy 
onemocnění celiakie, už tak veselí nebývají.

Lepek najdete i v pivu
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téma měsíce

Pokud se někde setkáte s pojmem 
„dumpster diving“, pak vás může 
jeho doslovný překlad do češti-

ny zaskočit. Co by to tak mohlo být? 
Potápění se do odpadkových kontejne-
rů? Je to vážně ono? Ano. Tato ,,disci-
plína” opravdu existuje. Hned na úvod 
je důležité říct, že lidé provozující tuto 
činnost nejsou bezdomovci. Jedná se 
o alternativní životní styl převážně 
mladých, ekologicky smýšlejících lidí. 
Do odpadu se nenoří z nutnosti nebo 

kvůli nedostatku peněz. Mají dokonce 
většinou seriózní zaměstnání, často 
jsou mezi nimi také studenti vyso-
kých škol.

Dumpsteři poukazují na plýtvání
Dumpster divers (jinak zvaní také 
freegani) chtějí mimo jiné poukázat 
na skutečnost, že v kontejnerech na-
prosto zbytečně končí použitelné věci, 
ale především spousta poživatelného 
jídla. Jedná se sice o velmi svérázný 

a provoka-
tivní způsob 
vymezování 
se vůči plýt-
vání jídlem, 
faktem ale 
zůstává, 
že ve světě 
umírá každý 
rok kolem 
šesti mi-
lionů dětí 
na podvýži-
vu, přičemž 
v Evropě při-
padá na jed-
noho člověka 
v průměru 
105 kg vyho-

zeného jídla za rok. Podle Evropského 
parlamentu se vyhodí v evropských 
domácnostech, supermarketech a re-
stauracích polovina jedlých a nezá-
vadných potravin. Nejedná se tedy jen 
o problém ekonomický, ale také etický.

Světově rozšířený fenomén
Část z toho mají na svědomí prodejní 
řetězce, které nakupují víc zboží, než 
jsou schopny prodat. Důvodů, proč 
jídlo končí v kontejnerech supermar-
ketů, může být víc ‒ ovoce a zelenina 
neodpovídají kritériím na vzhled, jeden 
kus v balení může být vadný, potra-
vinám končí doba minimální trvanli-
vosti, mohou mít poškozený obal nebo 
je třeba udělat místo novému zboží. 
Přitom jídlo může být ještě poživatelné 
a nemusí být zdraví škodlivé.
Dumpster diving je ve světě poměrně 
rozšířený fenomén. A nejen ve světě 
‒ s dumpster divers se můžete setkat 
také v České republice. Existuje několik 
uzavřených skupin na facebooku, kde 
je možné se domluvit „na lov“ s lidmi 
z okolí, najít mapy s informacemi o do-
stupnosti kontejnerů či sdílet zkuše-
nosti s ostatními divers.
Ti obvykle vyrážejí v noci, kdy je nej-
menší pravděpodobnost, že se setkají se 
zraky udivených kolemjdoucích. V tu 
dobu mají také menší šance, že budou 
vyhnáni zaměstnanci či majiteli, kteří 
takové návštěvníky často vidí neradi. 
Někdy dokonce až natolik, že potraviny 
před vyhozením raději zcela zničí.

Chcete se stát potápěčem?
Před několika lety natočila Česká tele-
vize o těchto lidech dokument. V něm 
jistá Zuzana říká:
„Já se za to vůbec nestydím, spíš 
naopak mi to přijde výjimečné v tom 
smyslu, že na rozdíl od většiny lidí 
nepodléhám stereotypům, že ty 
kontejnery jsou něco fuj. Přitom 

Lidé jsou velmi kreativní a často ve snaze upoutat 
pozornost, ať už na svou osobu, či nějaký společenský 
problém, zacházejí do extrémů. Někde se prodávají 
letenky na výpravu do vesmíru, jinde se lyžuje 
na poušti. Na jedné straně planety se buduje 
kilometrový mrakodrap a na druhé vymýšlejí lék 
na nesmrtelnost. A někdo se zase cíleně potápí 
do kontejnerů, aniž by musel, aby se najedl. Tahle 
nová ,,disciplína“ má ale jasný cíl a myšlenku.

Labužníci z popelnic 
varují před konzumem
Připravila Eva Procházková, foto shutterstock
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téma měsíce

kolikrát co kupují lidé v těch obcho-
dech,  je mnohem horší – vzpomeň-
te si na takové ty aféry se shnilým 
masem, které odřezávali, a podobně." 
A pokračovala: „Kolegům v práci jsem 
ukázala to jídlo, co jsem našla vyhoze-
né u supermarketu. Nejprve se trochu 
zdráhali, ale 
pak si to vzali 
a chutnalo 
jim. A divili 
se, jak třeba takovou krásnou brokolici 
vůbec mohl někdo vyhodit."
A jak se stát „potápěčem“? Abyste se 
jím stali, stačí nejprve pevné rozhod-
nutí a k tomu nezapomínat na několik 
důležitých věcí. Vybrat si správnou lo-
kalitu (kavárny, restaurace, supermar-
kety) a vhodný čas (asi nikdo nechce 
být vhozen do popelářského vozu spolu 
s odpadky), vzít si oblečení s dlouhým 
rukávem a kalhoty ( ne šortky), rukavi-
ce, pevnou obuv, baterku.
Připravte se také psychicky na to, co 
můžete v popelnici zahlédnout. Buďte 
vždy ke kolemjdoucím zdvořilí. Zjistě-
te si, kdy se do odpadkového kontej-
neru nejčastěji vysypávají potraviny 
a kdy přijíždějí popeláři. Po návratu se 
osprchujte. Doma překontrolujte, zda 

obaly nejsou poškozené. Nezapomínejte 
používat vlastní rozum ‒ více než datum 
na víčku vám prozradí vůně, konzis-
tence suroviny nebo vypouklé víčko 
konzervy. Pokud se vám jen trochu 
jídlo „nezdá“, vyhoďte je. Vše důkladně 
omyjte a očistěte. V neposlední řadě si 

uvědomte, že jde 
o nebezpečnou 
práci. V popel-
nici se nachází 

hromada bakterií a nečistot, které 
mohou způsobit nemalé zdravotní pro-
blémy, a dalším rizikem se mohou stát 
popeláři. Pokud se dostanete s odpadky 
do vozu, můžete být rozdrceni. Nechá-
vejte za sebou pořádek ‒ umožníte tak 
dalším divers využít stejnou lokalitu 
(v opačném případě můžete příště najít 
kontejner třeba uzamčený).

Pozor na legislativu
Na jednu stranu lze ocenit dobrý úmysl 
(pocit, že děláte dobrou věc), na druhou 
stranu je potřeba počítat s tím, že i vy-
hozené jídlo v podstatě někomu patří 
(supermarketu, fi rmě, městu). Vybí-
ráním odpadu bez souhlasu vlastníka 
dochází k zásahu do vlastnických práv, 
a jedná se tedy o trestný čin.

V České republice „bránila“ prodejcům 
do roku 2014 v darování jídla legisla-
tiva, kvůli níž museli platit patnácti-
procentní daň z darovaných potravin. 
V současné době už mohou potraviny 
darovat nebo velmi levně prodávat 
potravinovým bankám.
Pokud vás tato disciplína s hlubokou 
myšlenkou nadchla, můžete směle vy-
razit. A budeme rádi, když nám o vašem 
zážitku napíšete. Z naší redakce se 
zatím na podobný experiment nikdo 
nechystá, ale nikdy neříkej nikdy. 

„Pozor, i vyhozené jídlo
                                    někomu patří!“

Freegani věří, že se můžeme stát pány 
svého času. Věří v to, že opět nebude-
me sluhy svých dluhů, nebudeme mu-
set pracovat na více pracovních úvazků 
a že se otočíme zády k inzerátům, které 
nás přesvědčují, že nemůžeme být 
spokojení a úspěšní, když si nekoupíme 
to nejnovější zboží. Freegani věří, že se 
cokoliv dá opravit a znovu použít, že 
zboží, které již máme, se dá udržovat. 
Freegani odmítají kupovat zboží, které 
opravdu nepotřebují. Těmto aktivistům 
jde o to užívat si především svých rodin 
a života.

JAK SMÝŠLEJÍ 
FREEGANI?

0817-SP-K3 print.indd   370817-SP-K3 print.indd   37 24.7.17   10:5924.7.17   10:59



www.svetpotravin.cz38

objevili jsme

Přednosti čočky jsou známé již 
po staletí a na tom, proč bychom 
ji měli občas zařadit do jídelníčku, 

není vlastně nic moc k diskusi. Krátký 
souhrn jejích kladných vlastností ale 
určitě na úvod neuškodí. Čočka je vysoce 
koncentrovaná potravina, která obsahu-
je jen málo vody, což z ní činí jedinečný 
zdroj energie. Většina této energie pochází 
z obsažených proteinů a sacharidů. Kromě 
výše uvedených látek se v této luštěnině 
vyskytuje také hodně bílkovin, vitaminy 
B1 a B6, kyselina listová a železo. 
V čočce je obsaženo i vyvážené množ-
ství fosforu, který 
přispívá k růstu 
a regeneraci tkání 
(kůže, kostí a svalů), 
hořčíku, vápníku, železa, draslíku 
a selenu. Je vysokým zdrojem vlákniny 
a v neposlední řadě se v ní vyskytuje 
mnoho antioxidantů, které jsou důležité 
v boji proti rozvoji kardiovaskulárních 
onemocnění a rakoviny. Při pravidelné 
konzumaci snižuje riziko spojené s diabe-

tem. Přestože občas máme pocit, že jsme 
po její konzumaci „nafouklí“, skutečností 
je, že poskytuje rychlý pocit plnosti, 
usnadňuje dosažení nebo udržení zdravé 
hmotnosti. V současné době jsou na trhu 
k dostání také další produkty, jejichž 
základ tvoří právě čočka. Jedním z nich 
je mouka z červené čočky.

Mouka pro vegany i sportovce 
Čočková mouka je vhodná pro každé-
ho. Blýskne se v jídelníčku vegetariánů 
a veganů, ale často po ni sahají také spor-
tovci. Vzhledem k tomu, že neobsahuje 

lepek, je vhodná pro 
osoby s celiakií nebo 
alergií na lepek.
Čočková mouka 

je chuťově neutrální, což je její velká 
výhoda. Dá se využít k přípravě jak 
sladkých, tak i slaných jídel. Jakou bude 
mít výsledný pokrm chuť, tedy záleží 
na ostatních ingrediencích přidaných 
do receptu. Kromě toho, že je vhodná 
na zahušťování zeleninových i masových 

„Čočková mouka
        vás zasytí bez kalorií“

Čočka o svůj titul královny 
luštěnin jen tak nepřijde. 
Kromě toho, že je velmi 
chutná a dá se využít 
pro celou řadu pokrmů, 
obsahuje také řadu 
vitaminů prospěšných 
lidskému tělu. Kdo by si 
ale pomyslel, že může 
posloužit také jako 
výborná surovina pro 
výrobu mouky? Když 
ji doma vyzkoušíte, 
zjistíte, jak moc je dobrá 
a co všechno se z ní 
dá vytvořit.

Zdravá mouka?
Vyzkoušejte tu z čočky
Připravila Eva Procházková, foto shutterstock
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pokrmů, polévek, ale i na obalování, dá 
se velmi dobře použít také na pečení su-
šenek, k přípravě lívanců i muffi nů, ale 
také například do bramboráků. Výborně 
se hodí k přípravě indických pokrmů.

A jak je to s cenou?
Bezlepkové potraviny jsou obecně dražší. 
Podle nařízení týkajícího se poskytování 
informací o nepřítomnosti či sníženém 
obsahu lepku v potravinách je třeba roz-
lišovat dvě kategorie. Označení potraviny 
„bez lepku“ je možné použít v případě, 
kdy potravina neobsahuje lepku více než 
20 mg/kg. Označení 
„velmi nízký obsah 
lepku“ lze použít 
pouze u potravin, 
jež obsahují maximálně 100 mg/kg. Lze je 
snadno identifi kovat podle přeškrtnutého 
klasu na obalu. Ne úplně dobrou zprávou 
je, že za tyto potraviny bohužel zaplatíte 
víc, než za produkty s obsahem lepku. 
Na druhou stranu je ale možné, že zrovna 

právě vaše zdravotní pojišťovna na jejich 
nákup přispívá.

Koupíte v e-shopu
i kamenném obchodu
Mouku z červené čočky dnes sežene-
te v obchodech se zdravou výživou 
a na českém trhu existují také výrobci, 

kteří disponují velký-
mi mlýny. Produkty 
pak nabízejí přes 
své e-shopy. A jaké 

recepty z čočkové mouky jsou u spotře-
bitelů nejvíce oblíbené? Podle Barbory 
Hernychové z marketingového oddělení 
jedné výše uvedené společnosti jsou to 
třeba sušenky.
„Některé recepty jsme již zveřejnili 
na našem webu a pracujeme nadšeně 
na dalších, protože se z této mouky 
skvěle vaří a peče. Moc mile nás pře-
kvapila reakce na naše čočkové sušenky 
s čokoládou. Zní to jako šílená kombi-
nace, ale tyto sušenky ochutnaly tisíce 
návštěvníků na letošním Biostylu, který 
se konal v rámci Festivalu Evolution 
v pražských Holešovicích. 
A nenašel se nikdo, 
komu by nechutna-
ly,“ uvádí B. Herny-
chová. Podle ní si 
pak psali návštěv-
níci akce zpětně 
o recept. „Takže 
rozhodně doporučuji 
každému, kdo chce 
zkusit něco netradičního 
a hodně dobrého,“ dodává. 

objevili jsme

„Do polévky, omáčky i na
   pečení sladkého pečiva“

ČOKOLÁDOVÉ SUŠENKY
Doba přípravy: 45 minut, 4 porce

Ingredience: 1/2 hrnku změklého másla, 
1 a 1/2 hrnku mouky z červené čočky, 
3/4 hrnku třtinového cukru, 1 kávová lžička 
vanilky, 1/4 kávové lžičky kypřícího prášku, 
špetka soli, 1/8 kávové lžičky sody na pe-
čení, 1 vejce, 1 hrnek hořké čokolády

Postup: Předehřejeme si troubu na 175 °C, 
plech vyložíme pečícím papírem nebo 
silikonovou podložkou. Do mixéru vložíme 
máslo a cukr a mixujeme, dokud nevznikne 
pěna (asi 5 minut). Přidáme vejce a opět 
chvíli mixujeme, dokud se ingredience ne-
spojí. Vmícháme vanilku. Přidáme polovinu 
rozpuštěné, ale vychladlé čokolády a opět 
mixujeme.

Mouku, kypřící prášek, sodu a sůl prose-
jeme a pomalu přimícháme do směsi. Až 
bude směs kompaktní, přimícháme zbytek 
čokolády nasekané na kousky. Nabereme 
si těsto a vytvoříme z něj kuličku, kterou 
mírně stlačíme. Takto připravené sušenky 
pečeme 8 až 10 minut. Před sundáním 
sušenek z plechu je necháme vychladnout.

Uchováváme v chladu a temnu.
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cestování

Připravila Lenka Zelnitiusová, foto shutterstock

Koření místo soli
a fenomenální kebab

Z Turecka si odvezete nejenom 
fotoalbum plné zdařilých momen-
tek a mysl přetékající orientálním 

dobrodružstvím, ale vyjdete vstříc i svým 
chuťovým pohárkům. V turecké kuchyni 
převládá vliv balkánských a arabských 
zvyklostí spolu s recepty z doby osman-
ské říše. Jistou podobnost lze najít také 
ve Středomoří.
Na jídelníčku najdete nejčastěji ryby, 
mořské plody a nechybí ani zelenina 
připravená na všechny možné způsoby. 
Třeba takový lilek je tady velmi oblíbený 
a hojně používaný. Sůl nahrazují turecké 
hospodyně čerstvým kořením a bylinka-
mi, sádlo zase olivovým olejem. Vzhledem 
k tomu, že se vysoké procento obyvatel 
hlásí k islámu, nesetkáte se na tureckém 
stole s vepřovým masem. Tabu je také 

alkohol. Polévky 
jsou u místních 
velmi oblíbené, 
vaří se přede-
vším ze zeleniny, 
bulguru, rýže či 
luštěnin, jejich zá-
kladem je masový 
vývar.

Jehněčí 
s tomatovou 
omáčkou
Pokud chcete 
ochutnat opravdu 
fenomenální kebab, 
pak přenechej-
te jeho přípravu 
Turkům. Uvidíte, 

Hřejivá náruč slunce, antické památky 
a starodávné bazary provoněné kořením, 
zralými banány a především kebabem. 
Vítejte v Turecku, křižovatce mezi kulturami 
a náboženstvími tvořící most mezi Evropou 
a Asií. Za poznání stojí nejenom místní historie, 
ale rozhodně také kuchyně, která vyniká 
pestrými exotickými chutěmi. A možná pak 
zjistíte, že jedna návštěva nestačí.

Jehněčí maso patří mezi vyhlášené pochoutky
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že vás nezklamou a navíc zjistíte, 
že existuje hned několik variant. 
Vyzkoušet se vyplatí döner kebab, 
který se podává v pitě nebo s rýží. 
Základem jsou kousky opečené-
ho hovězího masa. Oproti tomu 
v iskender kebabu se snoubí chuť 
jehněčího s tomatovou omáčkou 
a lžičkou ovčího jogurtu. Obdo-
bou k našim špízům je šiš kebab. 
Na špejli se střídavě napichu-
jí jehněčí kostky v marinádě 
s cibulí nebo červe-
nou paprikou.
Zapomenout 
nesmíme ani 
na pilaf, tedy 
směs rýže 
či bulguru. 

Variant a způsobů přípravy 
je hned několik, vždy však záleží na kon-
krétním regionu a také na chuti samotné-
ho kuchaře. 
Ať už se jedná 
o sladkou 
nebo slanou 
verzi, vždy se přidává muškátový oříšek, 
šafrán a na ozdobu i sekané piniové 
oříšky s mátovými lístky. Poručíte-li si 
v restauraci pokrm zvaný dolma, číšník 
vám naservíruje vinné listy plněné směsí 
smažené rýže a mletého masa se zelenými 
bylinkami a růžovým pepřem.

Anýzová pálenka s ledem
I když se může zdát, že díky absenci al-
koholických nápojů nemá v tomto směru 
Turecko co nabídnout, opak je pravdou. 
Proslulá je především anýzová pálenka 
zvaná rakije. Výborně chutná smíchaná 
s vodou a kostkami ledu. Kromě čer-
ného čaje zkuste i ten ovocný, který se 
připravuje z koleček citrusů a jablek. 
Turci si čaj rádi hodně sladí a k dochu-
cení používají lístky máty. Pravá turecká 
káva připravovaná tradičním způsobem 
v džezvě vás v kavárnách může překvapit 
vyšší cenou, i tak ji ale určitě vyzkoušejte.  
Námi přezdívaný „turek“ jí však nesahá 

ani po kotníky.
V horku se také do-

konale osvěžíte 
tradičním 

jogurto-
vým ná-
pojem 

zvaným 
ayran se špetkou soli 
a orientálním koře-

ním. Jakmile se Turci potýkají s nachlaze-
ním, pustí se do přípravy horkého nápoje 

z kořene 
horské 
orchideje, 
kterému jsou 

údajně připisovány afrodiziakální účinky. 
Chuť Orientu dokonale vykresluje aroma-
tická skořice spolu se zázvorem a nesmí 
chybět ani lahodná vanilka.

Ztraťte se v mumraji tržišť
Pokud se objevíte v Malé Asii, byl by 
hřích nevědět, jak vlastně Turecko 
chutná a voní na talíři. Proto se vyplatí 
vyšetřit si čas na návštěvu místních 
tržišť, kde na vaše čichové smysly 
zaútočí vůně zralého ovoce (určitě 

cestování

Chalva: rozemletá sezamová pasta 
slazená medem a zasypaná mandlemi 
nebo pistáciemi. 
Baklava: delikátní, jemné (listové) 
těsto plněné záplavou ořechů přelité 
sladkým karamelovým sirupem. Tento 
dezert je velmi oblíbený také v Řecku. 
Lokum: na první pohled připomíná 
želé, avšak tato cukrovinka se vyrábí 
svařením škrobu s cukrem a přidáním 
orientálního koření či kousky ořechů. 
V Turecku je koupíte na každém kroku.
Oblíbené jsou také různé kompo-
zice ořechů s medem, sušené fíky, 
datle nebo třeba marmeláda z růžo-
vých lístků.

VÍTEJTE V CUK-
RÁRNĚ PŮVABNÉ 
ŠAHRAZÁD

Do jednoho jídla se přidává
i pět druhů koření

„Za pořádného ‚turka‘
                 si v Turecku  připlatíte!“
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sáhněte po banánech, ty pěstované 
v Tureckou jsou menší a chuťově jiné 
než u nás) a čerstvé zeleniny, aromatic-
kého koření, pražených ořechů v medu 
se skořicí či tradičních sladkostí. Možná 
nabudete dojmu, že vás během nákupů 
někdo pozoruje, a nebudete daleko 
od pravdy. Tureckým „voyeurem“ je 
tzv. nazar. Jedná se o skleněný korálek 
symbolizující oko Proroka, který ruší 
špatnou energii, násobí štěstí a splňuje 
tak funkci amuletu. Rodině a známým 
kromě místních specialit přivezte 
kožené výrobky, keramiku, dostupné 
zlato a nesmíte zapomenout ani na ob-
líbenou vodní dýmku. Nákupní veselí 
k Turecku patří a místní obchodníci 
velmi rádi smlouvají, proto přistup-
te na jejich hru a nekupujte ihned. 
Ostatně smlouvání je tady něco jako 
povinnost, abyste obchodníky neu-
razili. Uvidíte, že tomu po čase přijdete 
na chuť.

Pro každého něco
V Turecku si přijde na své opravdu 
každý. Milovníci plážové turistiky budou 

rozmazlováni zlatistvými 
plážemi Turecké riviéry, 
která lemuje Středozemní 

moře. Táhne-li vás to 
na poloostrov Bodrum, 

osvěžíte se pro 
změnu ve vlnách 

Egejského moře, 
odkud to 

budete 
mít 

kousek na řecký ostrov 
Kos, kam se vyplatí doplout lodí. Pro ty, 
které láká bujarý noční život, je jako stvo-
řené letovisko Kusadasi. Září světly neonů 
a upozorňuje 
na nonstop 
bary, restau-
race a neko-
nečné plážové promenády. Zamilovaní, 
rodiny s dětmi a milovníci čistých pláží, 
připomínající vzdáleně ty z Karibiku, na-
leznou učiněný ráj ve středisku Ölüdeniz. 
Hlavní atraktivitu tohoto místa předsta-
vuje především tyrkysová laguna hrající 
všemi odstíny modré.

Výletujeme po Turecku ostošest
V případě, že vás láká příběh kolem slav-
ného města Trója, pak se můžete vydat 
po jeho stopách. V regionu Marmara 
stojí dodnes Trojský kůň. I do Malé Asie 
přicházely po staletí nové kmeny, s čímž 

úzce souvisí výstavba byzantských 
chrámů, pevností, minaretů a sultánských 
paláců. Ty nejrozmarnější a nejvýznam-

nější (Top-
kapi, mešita 
Sultána 
Ahmeda) 

z éry sultanátu naleznete v Istanbulu. 
Za vidění stojí především chrám Boží 
Moudrosti známý jako Hagia Sofi a, který 
bere dech svou úchvatnou architekturou 
v byzantském stylu.  
Pokud bychom se nechali unést historií, 
určitě bychom neměli opomenout antic-
ký Efes, klíčovou archeologickou lokalitu, 
ve které se ve své době nacházel proslu-
lý Artemidim chrám, jenž byl zařazen 
na seznam sedmi starověkých divů světa. 
Avšak z jeho velkolepé krásy se dochoval 
pouze jeden sloup. I tak ale Efes nepře-
stává lákat turisty.

Máte rádi adrenalin? Nevynechejte 
pohled na Turecko z výšky!

Čerstvé mořské plody
najdete i v malém bistru.

kousek na řecký ostrov 

Na nachlazení mají Turci unikátní recept
- nápoj z horské orchideje. 

„Bodrum vám nabídne
                      i kus řecké mytologie“
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Nad krajinou balónem
Turecká historie je stejně pestrá a roz-
manitá jako místní příroda, která přináší 
neuvěřitelné skvosty. Řeč je především 
o nevšedně tvarovaných skalách jménem 
Kappadokie ve vnitrozemí Turecka. 
Z mýtické skalnaté krajiny totiž vyrůstají 
kamenné domy a kostely, které věrně 
kopírují své okolí. Jejich výstavbu mají 
na svědomí místní obyvatelé a křesťa-
né na útěku, kteří tady hledali bezpečí 
a úkryt. Začali proto hloubit své příbyt-
ky do skal. Pokud zamíříte právě sem, 
rozhodně setrvejte do západu slunce. 
Oranžové paprsky se zaslouží o nevída-
nou podívanou. Za turistický magnet je 
právem považovaná vesnice Göreme, kde 
není problém najít cenově dostupné uby-

tování a zdržet 
se přes noc. 
Nad skalnatou 
krajinou se dnes 
prohání horko-
vzdušné balóny, 
odkud turisté 
mohou z ptačí 
perspektivy ob-
divovat výtvory 
lidí snoubící 
se s přírodou 
a terénem.
Když se řekne 
Turecko, 
mnohým se 
rázem vybaví 
bělostná 

krása kaskádo-
vitých a na sebe 
navazujících 
jezírek, které se 
pojí v mohutný 
svah. Pamuk-
kale znamená 
v překladu 
bavlněný hrad 
a přesně ten 
tato přírodní 
atraktivita při-
pomíná. Pokud 
se budete chtít 
vykoupat v mi-

nerálních pramenech nebo se projít 
po travertinových terasách, neváhejte.

Jak se chovat na dovolené 
v Turecku?
I když se Turecko z velké části řadí 
mezi muslimské země, je dobré 
vědět, že dodržování tradic a zvyků 
týkající se náboženství tady není 
nijak fanatické. Určitě se zde turisté 
mohou cítit svobodněji, než je tomu 
v jiných islámských státech. Mnozí, 
kteří Turecko navštívili, se shodují 
na tom, že Turci jsou milí a pohos-
tinní. V turistických střediscích 
jsou náboženské zvyklosti mnohem 
benevolentnější, avšak zbytečně 
na sebe nestrhávejte pozornost. 
Ženy by se měly zříct krátkých 
sukní, odhalených výstřihů a vý-
razného make-upu. Mužům se 
doporučují na veřejnosti dlouhé 
kalhoty. Odpusťte si také konzu-
maci alkoholu ve velkém, lásky-

plné projevy na veřejnosti, a to zvláště 
u nesezdaného páru. Projevíte tím tak 
úctu vůči jiné mentalitě a Turci na vás 
budou nahlížet přátelsky. 

Přílohy k jídlům dost často 
tvoří grilovaná zelenina

  Do Turecka se dostanete pouze 
na cestovní pas. Doklad by však měl 
mít platnost po návratu minimálně 
150 dní. 
  Bojíte se letět letadlem? Do Turecka 
můžete vyrazit také autem či vlakem. 
  V Turecku se platí lirami, ne eurem.
  Časový posun ukazuje na nutnost 
posunout ručičky o hodinu dopředu.
  Výhodné spojení do Turecka zajišťuje 
letecká společnost Turkish Airlines. 
  Ubytování si můžete bez problémů 
zajistit např. přes Booking.com. Re-
cenzi ubytovacího zařízení si přečtěte 
na Tripadvisoru.
  Ceny za ubytování porovnejte 
na serveru Trivago.

CO BYSTE MĚLI 
PŘED CESTOU
DO TURECKA 
VĚDĚT?
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cestování

Poctivé kávě nesahá to, co u nás 
nazýváme „turek“, ani po kotníky

Památky, kde se mísí turecké a řecké 
vlivy, najdete jedině na Bodrumu!
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Připravila Klára Chábová, foto Eva Slavíková, shutterstock a archiv Marcely BřezinovéPřippraraviv lala KKKKKKláláárarara CCCháháhábováváá fofototot EEEEvava SSSlalaavívívíkokokovávvává shhututtet rsstotockck aaa aaarchihiv MaMaMarcrccelee yy BřB ezinovovéé

Maso nejím,
bylo mi po něm těžko

Marcelo, jaký je Váš vztah k jídlu?
Kladný! Našla jsem si způsob, jak se stra-
vovat, aby mi bylo dobře a tělo ani duše 
nestrádaly. Nejraději mám lehkou kuchy-
ni, kam zařazuji ovoce, zeleninu a ryby. 
S tím si vystačím a je mi po tom i dobře.

A maso na Váš jídelníček nepatří?
Ne. Zjistila jsem, že maso k životu jed-
noduše nepotřebuji. Je celá řada surovin, 
které je skvěle nahradí. Po masu mi bylo 
vždycky těžko. Obecně, česká kuchyně mi 
úplně nevyhovuje. Když si dáte knedlíky 

s kachnou a zelím, nemůžete pak pár 
hodin nic pořádně dělat. Tedy já ne. Tělo 
mám jakoby vyřazené z provozu a tohle 
si vážně působit nechci. Potřebuji se 
cítit lehce a vím, o čem mluvím, protože 
klasické české kuchyně jsem se nabažila 
u babičky. Ta poctivě vyvařovala a zahuš-
ťovala.

Vaše děti to mají s masem stejné? 
Nechala jste to rozhodnutí na nich?
Tohle je na každém a neznamená to, 
že když rodiče něco dělají, musejí to 
děti dělat stejně. Dcera Vanda výrazný 
„masožravec“ rozhodně není, ale na rozdíl 
od nás ho například při grilovačce ne-
vynechá. Je to každého věc a děti nutit 

Zpěvačka Marcela Březinová překypuje dobrou náladou 
a hned na začátku rozhovoru mi připomněla, že právě 
tento den je vhodný pro pobyt v přírodě a meditaci. Byl 
totiž letní slunovrat. Přestěhovala se před několika lety 
na venkov a mnoho potravin, které využívá v kuchyni, má 
ze své vlastní zahrádky. Stravuje se pestře a jak sama říká, 
pociťuje velkou závislost na ovoci a zelenině.
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do životů rodičů je totální nesmysl! Jsou 
natolik vnímavé, že si svůj styl najdou. 
Syn Honza to má stejně jako já. Maso nejí 
a libujeme si v nejrůznějších pokrmech, 
které si připravujeme dle chuti a libosti. 
Doma máme třeba klíčící misky a také 
jsem si pořídila nádobu zvanou tažín pro 
přípravu stejnojmenné speciality. Tento 
delikátní pokrm jsem poprvé ochutnala 
v Maroku. Jedná se o kombinaci masa 
a zeleniny za použití koření a někdy i oliv 
a ovoce. My si dáváme místo masa třeba 
tofu nebo tempeh. Tažín jsem si v té 
okouzlující zemi koupit musela, protože je 
to vážně dobrota a během vaření na ote-
vřeném ohni na terase si navíc krásně 
popovídáte.

Zdá se, že vaříte ráda. Dá se říci, že 
také často? Jste hodně na cestách…
Vařím, když mám chuť a dostatek času. 
Vařit se musí především s láskou, protože 
do připravovaného jídla se to promítne. 
Myslím si, že mou specialitou je musaka. 
Je to oblíbené jídlo naší rodiny a má 
zaručený úspěch. Baví mě, když se člověk 
může inspirovat jinými kulturami, protože 
těch výborných receptů a postupů jsou 
všude tisíce a je dobré nakoupit i místní 
koření. Na ces-
tách získávám 
inspiraci a pak 
to doma zkou-
ším. Mám ale ráda také recepty od čes-
kých autorů. Čtenářům mohu doporučit 

třeba knihu Radmily Zrůstkové s názvem 
Zdravě a syrově. To je mi velmi blízké 
vaření. Skvělý a zábavný je i spiralizér! 
Takový vtipný pomocník do kuchyně. 
A miluji také lilek a cukety.

Když nejste zrovna doma, jak se 
stravujete?
Na cestách není problém vyhledat 
restaurace s příslušnou kuchyní. Často 
také končíme u smažáku s domácí 

tatarkou nebo 
dvojitou okur-
kou. A také 
mám pár 

oblíbených restaurací, které velmi ráda 
navštěvuji. Výborný je třeba Malý 

„Vařím podle knihy Zdravě
          a syrově od Radmily Zrůstkové“

Marcela Březinová je zpěvačkou, 
textařkou a pedagožkou. Narodila se v roce 1960. 
O dvacet let později se stala fi nalistkou talento-
vé soutěže Mladá píseň. Svou profesionální kari-
éru zahájila jako kmenová vokalistka avantgard-
ní elektronické skupiny OK Band (1981 až 1987), 
s níž natočila svůj stěžejní hudební materiál. V de-
vadesátých letech, kdy jí vyšly dvě profi lové des-
ky, byla nominována na výroční hudební oceně-
ní Grammy. Dnes koncertuje, vyučuje a  realizuje 
svůj projekt Veselé zpívání. Část dětství prožila 
v Libyi, kde chodila do americké klášterní školy. 
Její otec tam pracoval jako zubní lékař a mamin-
ka byla letuškou. V současné době žije na vesnici 
u Kutné Hory. Má dvě dospělé děti, dceru Vandu 
a syna Jana.
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KARBANÁTKY S PETRŽELKOU
Doba přípravy: 25 minut, porce pro 3 až 4 osoby

Ingredience: 2 mrkve, 1 petržel, hrst zelené petrželky, 2 malé čer-
vené řepy, hrst sušených rajčat, 1 šálek slunečnicových semínek, hrst 
para ořechů, 3 lžíce chia, 0,5 šálku lněných semínek, sůl dle chuti, 
špetka kurkumy, 1 lžíce lahůdkového droždí (není nutné)

Postup: Slunečnicová semínka a para ořechy namočíme přes noc, 
lněná a chia semínka asi na dvě hodiny. Zeleninu očistíme, nakrájí-
me na menší kousky a nasekáme na drobno ve food procesoru (ku-
chyňský robot). Slunečnicová semínka a ořechy přidáme do robota 
a promícháme se zeleninou tak, že se částečně nasekají. Nakonec 
ochutíme, přidáme semínka a krátce pomixujeme. Vlhkýma rukama 
tvoříme karbanátky, které sušíme v sušičce 4-6 hodin při teplotě 
42 °C. Hotové karbanátky by měly být zvrchu křupavé a uvnitř vláč-
né.

zdroj: Živě a syrově (blog Radky Zrůstkové)

Buddha s tibetskou kuchyní, která mě 
snad nikdy nepřestane bavit. Miluji 
jejich tibetskou rýži, takovou doma 
nikdy neudělám.

Hlídáte si pravidelnou stravu?
No to vůbec! Někdy snídám v poledne, 
to když přijedu z koncertu pozdě v noci 
nebo i k ránu a trochu si přispím. Jím, kdy 
mám chuť a hlad a pravidelnost na mě 
moc neplatí. Miluji kreativitu svého povo-
lání a tak to mám i s jídlem.

Marcelo, jak se udržujete v kondici? 
Vypadáte moc dobře.
Kondici si udržuji pravidelným cvičením, 
jógou a procházkami. Ráda plavu, a když 
trávím celý den na zahradě, někdy i zapo-
menu „klasicky“ jíst. Jen uždibuji zeleninu 
a ovoce a čas nádherně plyne.

Ve volném čase cestujete na nejrůz-
nější místa na naší planetě. Narazila 
jste na kuchyni, která by Vám třeba 
nechutnala?
Nemám ráda ostrá a pálivá jídla. Jinak 
ráda experimentuji, ochutnávám a ne-
chávám si doporučovat. Asi by mě ale 
nelákalo jíst někde brouky. A taky bych 

si nemohla dát třeba jehně, ale to souvisí 
s mým vegetariánstvím. Vidím v těch 
zvířatech bytosti.

Máte oblíbená místa, kam se ráda 
vracíte?
Mám velmi ráda severní Afriku. Napo-
sledy mě zasáhlo již zmiňované Maroko, 
ale miluji také český venkov. Jsem ráda 
za naše rozhodnutí odstěhovat se před 
lety mimo město. V Praze často pracuji, 
ale ten klid po perném dni tady u nás 
bych už za nic nevyměnila.

Co vás čeká v nejbližší době? Čemu 
se nyní profesně nejvíce věnujete?
Kromě výuky interpretace a vedení oddě-
lení populárního zpěvu na Mezinárodní 
konzervatoři Praha mám své samostatné 
koncerty buď s pianistou a báječným člo-
věkem Petrem Ožanou, nebo Orchestrem 
Václava Marka. Věnuji se také projektu 
s názvem Veselé zpívání, který je určen 
pro děti i dospělé. Zpívání je totiž sdílená 
radost a tu schopnost máme všichni. 
Někdo větší, někdo menší. Bohužel, 
ten osvobozující uvolněný pocit někdy 
vlivem různých okolností ztrácíme, a tak 
se snažím o vrácení tohoto krásného umu 
svým žákům. Jde nejen o předání této 
přirozené meditace, ale také nejlepší lék 
na světě. 

„Ostrá a pálivá jídla
            mne nikdy neoslovila“

 INZERCE
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Noky mám ráda. Když jsme se 
synem na výletě a narazíme 
na ně na jídelním lístku, dáme si 

je. Vždy mi přišlo, že budou jednoduché 
na přípravu a již několik měsíců jsem my-
slela na to, že si je uděláme i doma. Začala 
jsem tím, že jsem se podívala do fotoban-
ky a prohlížela si krásně nafocené talíře 
s nazdobenými žluťoun-
kými noky a těšila se 
na dílo. Pak jsem si našla 
na internetu recept, který 
se mi líbil i díky tomu, 
že počítal se špaldovou 
moukou. Ale příprava byla 
popsaná tak zdlouhavě, že 
jsem se nakonec rozhodla 
více improvizovat. Což se 
mi asi stalo osudné.

Selhaly i přístroje
Když se mi v onen den 
sešly doma všechny po-
třebné ingredience, začala 
jsem s přípravou. Ráda 
bych poznamenala, že bylo 
asi půl čtvrté odpoled-

ne, když jsem si stoupla ke kuchyňské 
lince. Venku bylo horko a doma příjemný 
chládek. Syn se mnou vaří rád, tak bylo 
o program postaráno.
Omyla jsem důkladně kilogram brambor 
a dala je vařit ve slupce. Vedle toho jsem 
rozšlehala v misce tři vajíčka, přidala 
trochu soli a 300 g špaldové mouky. 

Už dlouho jsem slibovala 
synovi, že mu uvařím 
domácí bramborové 
noky. Úplně jsem si však 
nedokázala představit, 
co příprava této přílohy 
obnáší. Dnes mohu 
s jistotou prohlásit, že si 
příště zajdeme raději opět 
do restaurace. Tříhodinový 
maraton skončil fi askem 
a v jednu chvíli jsem se 
téměř rozbrečela. To, 
když jsem měla na rukách 
nalepené všechno těsto, 
kterého se nešlo zbavit.

Těsto
   na noky,
Připravila Klára Chábová, foto autorka a shutterstock
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Tyčovým mixérem jsme se pak se synem 
pokusili směs i s uvařenými a nastrou-
hanými bramborami spojit a vytvořit 
z ní těsto. To se úplně nedařilo, všechna 
hmota se nám pomalu namotala kolem 
tyčky. Pracně 
jsem ji po asi 
dvaceti minu-
tách vrátila 
do mísy a přidala dalších 100 g mouky. 
Mixér se už ani nehnul, jen se zavrtal 
do hloubky a sípal. Trvalo mi další zhruba 
čtvrthodinu, než jsem tyčák očistila, 
a pak už jsem raději sáhla po vidličce. 
S rukama jsem si na to netroufl a. Konzis-
tence mi ale přišla stále stejná. Neuměla 
jsem si moc představit, že z tohoto mate-
riálu budu vyrábět noky.

Skoro kilo mouky jako nic
Vidličkou jsem se chvíli pokoušela 
o zázrak, ale pak jsem byla nucená přisy-
pat opět asi 100 g mouky. Když už se s tím 
nedalo nic moc vymyslet, začala jsem tva-
rovat kuličky. Během krátké chvíle jsem 
měla těsto všude. Snažila jsem se je prů-
běžně omývat a mám pocit, že ve dřezu 

skončilo několik stovek gramů hmoty. 
Pak už jsem musela používat drátěnku, 
protože jiné pomůcky nezabíraly.
Po půl hodině jsem měla na prkýnku čtyři 
přilepené našedlé kuličky, které vypadaly, 

jako-by se jim 
chtěl někdo 
pomstít. Trčely 
z nich na různé 

strany kusy těsta a sáhnout se na ně dalo 
jen lžící. Začala se mi vařit voda. Byla 
jsem rozhodnutá, že když výtvor nebude 
k jídlu, donesu těsto ke své sousedce 
Zdence, která by mě určitě zachránila. 
Je to zkušená kuchařka a umí si se vším 

poradit. K tomu ale nedošlo. Synka pře-
stalo modelování bavit a opustil kuchyň. 
A já před sebou měla neuvěřitelný objem 
čehosi a bylo půl páté. V hrnci se vařily 
čtyři noky, pustila jsem se tedy do dalšího 
tvarování. A průběžně házela ty nestvůr-
ky do hrnce a lovila ty, které se rozhodly 
vyplavat. To celé jsem dělala do půl 
sedmé s tím, že během toho jsem ještě 
musela postavit koleje, přečíst knížku, 
hrát polštářovou válku a nevím co ještě.

Pažitka a máslo vylepšily skóre
Když jsem měla hotovo, bylo mi trochu 
do breku. V míse na sobě ležela hromada 
čehosi šedého bez vůně a chuti. Rozhod-
la jsem se, že rozpustím na pánvi máslo 
a lehce na něm osmažím pažitku. Noky 
jsem pak na tomto základě chvíli smažila. 
Měla jsem pocit, že se tam i trochu do-
pekly, přišly mi totiž předtím syrovější.
Naštěstí se mi v troubě pekla ještě krůtí 
stehna se zelím, tak jsem si říkala, že 
se pak ty noky na talíři nějak ztratí. 
Neztratily. Syn a partner lehce ujedli. 
To bylo pondělí. Dnes, když píšu tento 
text, je pátek a k obědu jsem měla zase 
noky v polévce a polovina výroby šla 
na mrazák. Jak to tak vidím, do podzimu 
mám s přílohou vystaráno.
Na závěr musím přiznat, že kdyby šlo 
těsto v jedné z fází vyndat z mísy, skon-
čilo by v koši. Drželo se ale nádoby jako 
klíště a zachránilo si tak vlastní život. 
Podobných experimentů se příště uchrá-
ním, nebo si povolám zkušený dozor. 
Výzvy jsou k tomu, aby se překonávaly, 
ale všeho s mírou... 

začátky v kuchyni

  číst lépe a pozorněji recepty, případ-
ně si vybrat recept jednodušší

  hlídat poměr surovin
  nepoužívat mixér tam, kde může 
spíše uškodit

  při prvním pokusu vyrábět z menší 
dávky (těsto na 6 porcí bylo pro mne 
velkým oříškem)

NA CO SI PŘÍŠTĚ 
DÁT POZOR

„Půlka těsta šla v podobě noků do hrnce,
     ta druhá zůstala nalepená na rukách“

Zdánlivě 
jednoduché jídlo 
se ukázalo být 
pořádným oříškem.
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začátky v kuchyni

Na co se můžete těšit příště?

DÁRKY pro nové předplatitele

Ochutnali jsme 14 růžových vín. 
Vítěz vás překvapí!

10 nejbizarnějších jídel, které 
ochutnali jen otrlí

Zaostřili jsme na polotovary Nové číslo časopisu 
Svět potravin vychází 28. srpna

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

Vyberte si dárek z naší aktuální nabídky knih

NYNÍ NOVĚ 

ODMĚŇUJEME

TAKÉ KAŽDÉ 

PRODLOUŽENÍ 

PŘEDPLATNÉHO!

OBJEDNÁVKA PŘEDPLATNÉHO

Objednávám:  ks předplatného roční + dárek kk  roční nníí 

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

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

PSČ:  Město:PSPSPSČ:Č:Č:  

 

MěMěMěstststo:o:o:

E-mail:EE-E mamamaililil:::

Typ platby: bankovní převod dd  faktura aa 

Pro organizace:
IČ: 

rroo ororgagag ninizazacece::
ČČ:  DIČ: ČČ: 

Číslo účtu: uu:

CENY PŘEDPLATNÉHO

Roční předplatné + dárek
348�Kč (kniha dle výběru) 

Roční předplatné
290�Kč (12 čísel za cenu 10)

Uvedené ceny jsou včetně DPH

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

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

Coolinářka

autor:

Svatava Vašková

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

50 odstínů 

šedi

autor:

E. L. James

Cesta 

za láskou

autor:

Halina Pawlowská

C

z

a

H

299�Kč
(maloobchodní cena)

459�Kč
(maloobchodní cena)

229�Kč
(maloobchodní cena)
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Čerstvé rostlinné výpěstky rozličných 
druhů, stejně jako produkty živočišné vý-
roby z venkova, byly v Praze vždy vítány. 
Proto mne před sedmi lety ne snad přímo 
nadchnul, ale určitě uspokojil nápad po-
řádat jednou či víckrát týdně na někte-
rých místech hlavního města farmářské 
trhy. Připomněl jsem si příjemné nákupy 
i báječnou atmosféru na tržištích při 
několika svých nedlouhých pobytech 
v Paříži a v jiných zahraničních městech. 
A těšil se, že něco podobného budeme 
mít i doma.
Za tu dobu, co se v Praze farmářské trhy 
provozují, jsem samozřejmě nenavštívil 
všechny. Byl jsem v Karlíně vedle Kostela 
sv. Cyrila a Metoděje, na Vinohradech 
na náměstí Jiřího z Poděbrad, na Náplav-
ce pod Rašínovým nábřežím a hlavně 
na Kulaťáku, tedy na Vítězném náměstí 
v Dejvicích. Tam to máme s manželkou 
z domova nejblíž a občas zajdeme.
Slovo občas používám záměrně, protože 
prvotní nadšení z farmářských trhů ze 
mne dávno vyprchalo. Podcenil jsem, že 
to, co k obecnému prospěchu dobře fun-

guje jinde, nemusí úplně stejně fungovat 
ve specifických českých poměrech. V po-
měrech, v nichž se skoro tři desetiletí 
v překvapivě dokonalé symbióze snoubí 
vše negativní z bývalého režimu s mno-
hým negativním toho současného. Toho, 
který u nás panuje od počátku bezohled-
ných devadesátých let a který nadlouho 
předurčil život a atmosféru společnosti.
Na našich farmářských trzích člověk 
u většiny stánků nepřestává žasnout nad 
dvojnásobnými i trojnásobnými cenami 
stejných či obdobných potravin, jaké vídá 
v běžných obchodech. Ony ale ty ceny, 
až na výjimky, jiné dost dobře být vlastně 
nemohou. Za pronájem míst pro stánky, 
které organizátoři trhů prezentují jako 
mimořádně atraktivní, zaplatí pěstite-
lé, chovatelé a výrobci ovoce, zeleniny, 
pečiva, vajec, sýrů a jiných mléčných 
produktů, masa, salámů, párků, klobás, 
husích stehen, hub, domácích sirupů, 
šťáv, marmelád atd. tolik, že kdyby se 
přizpůsobili cenám v tzv. kamenných pro-
dejnách, těžce by na tom prodělali. Celou 
tu „legraci“, na které vydělávají hlavně její 

organizátoři a pronajímatelé, v neskuteč-
ných cenách zaplatí ti, pro něž bylo něco 
tak bohulibého oficiálně zřízeno.
Nabízí se tedy otázka: proč vlastně lidé 
na farmářské trhy chodí a nakupují 
na nich? Proč jsou ochotni dát třeba 
i sto padesát korun za chleba, třicet 
korun za koláč, padesát za bramborák, 
osmdesát za klobásu, na kterou se celý 
den práší? Navíc tu prodejci fungují 
za přinejmenším problematických hygi-
enických podmínek včetně toho, že pár 
metrů odtud projíždějí auta, autobusy 
a tramvaje.
Je to proto, že to jsou to ty naše vys-
něné farmářské trhy? Že je to módní 
fenomén? Že nákup předražených pro-
duktů patří k životnímu stylu a důležité 
hlavně je, aby bylo na obalu napsáno 
BIO. Možná by mi některý ze čtenářů 
položil otázku, proč sem tedy občas 
chodím. Moje odpověď je jednoduchá. 
Mířím sem za jednou lahůdkou, kterou 
jsou grilované mořské plody. Jsou sice 
také předražené a na váze šizené, ale 
když mně tak chutnají! 

Farmářské trhy
    po česku
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock

post scriptum
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 To  nám 
    dělá 

       c hu t ě !

akademiekvality.cz Nakupujte kvalitu s chutí

Vyberte si čerstvě     
  sklizenou zeleninu
Naše rajčata sklizená v plné konzumní zralosti jsou čerstvá 
a šťavnatá. Vypadají na první pohled svěže – bez poškození 
či známek zvadnutí – a mají krásnou červenou barvu. 
Měli byste se zajímat o jejich původ. A zkuste si 
k nim také přivonět!

VYHRAJTE
S KLASÁČKEM
NA CESTÁCH

na akademiekvality.cz
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Široký výběr regionálních potravin 

z Vašeho kraje je dostupný 

již ve 160 prodejnách BILLA.

Více informací naleznete na www.billa.cz.

DÁVÁTE PŘEDNOST POTRAVINÁM

Z RODNÉ ZEMĚ?
V BILLE nyní nabízíme prvotřídní a poctivé

potraviny od regionálních dodavatelů.
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