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Kamila Špráchalová 
pašuje zdravé suroviny do každého jídla

Věděli jste, že houby  
mohou i léčit?

Světové delikatesy: 
Vařený netopýr 
i kachní zárodky

Skutečně se vyplatí 
kupovat polotovary?

Test dětských nápojů:
Místo ovoce 
jen cukr a barviva

 
se rodí už na vinici
Kvalita vína
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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 se pomalu odporoučí a my se 
z pláží plynule přesuneme do lesů – 
na houby. Protože, co Čech, to houbař. 
A je vcelku jedno, jestli jste znalcem, 
který si troufne na sběr holubinek či 
jiného méně sbíraného druhu houby, 
nebo prostě chodíte „pouze“ na hřiby. 
I když chutě různých hub jsou rozličné, 
vždy se dobereme toho, že jsou dietní 
a zdravé. Čím nám mohou prospět ke zdra-
ví a jak je nejlépe upravit, na toto téma jsme 
pro vás připravili článek v rubrice Zdraví.
A tak trochu o zdraví je i naše pravidelná rubrika  
Zaostřeno, kde jsme si tentokrát posvítili na polotovary. Zajímalo nás však nejen 
to, na kolik jsou, či nejsou výživově hodnotné, ale i to, jestli jsou výhodné finančně. 
Proto jsme se v redakci pustili do malého experimentu. Upekli jsme dva dorty – 
jeden z polotovaru a druhý domácí. Jaký byl rozdíl v jejich přípravě, jak chutnaly 
a který vyšel podstatně levněji, se dočtete na straně 14.
Pečení a vaření je věnována i rubrika Potravinová policie. Nebudeme vás v ní ale 
poučovat o tom jak péct a vařit, ale zaměřili jsme se na prodejce, kteří vyrábějí 
potraviny v domácích podmínkách. Možná sami umíte vykouzlit výborné dorty 
či džemy a láká vás si tímto umem přivydělat. Co všechno byste však měli vědět 
a udělat, než se pustíte do svého malého byznysu?
V zářijovém čísle samozřejmě najdete, ostatně jako tradičně, ještě další rady, 
tipy a novinky ze světa potravin. Ujít si určitě nenechte článek o pokrmech, které 
mohou být někde delikatesou a jinde zase tím nejodpornějším jídlem. Samozřejmě 
nesmějí chybět ani testy, které jistě přivítají maminky – ochutnali jsme totiž dětská 
pitíčka. Druhý test zase jistě potěší všechny milovníky růžového vína. Jak obstála, 
zjistíte třeba se sklenkou tohoto moku na straně 29.

Příjemné čtení vám přeje
Naďa Hanuš Vávrová, 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 (říjen 2017 až listopad 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 se vyrobí ve světě hektolitrů 
růžového vína? 

a)  20 milionů hektolitrů
b) 35 milionů hektolitrů
c) 50 milionů hektolitrů

Do předmětu nezapomeňte uvést „soutěž o předplatné“. 
Do emailu prosím pište vždy celé jméno a adresu. Uzávěrka odpovědí 15. 9. 2017.

Výherci z minulého čísla: Dana Tichá, Hradec Králové;  Hana Hoblýková, Tymákov;  Alexandra Pilařová, Děčín
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Domácí výroba potravin 
má svá pravidla

 
Houba jako zdravotně 
prospěšná potravina

 
Vyhrajte s Klasáčkem 
super dárky

 
Tam, kde jsou pohostinní 
a z mála umějí uvařit lahůdku
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Na slovo s Barborou Hernychovou

Ptáte se, my odpovídáme

Napsali jste nám
Jsou biopotraviny trendem dnešní doby?

Zaujalo vás 
            na Facebooku a webu

Můžu jedním výrobkem nahradit všechno jídlo?

Likéry mě baví
Biopotraviny – slovo, které dnes slýcháme 
velmi často. Jsou opravdu kvalitnější 
než běžné potraviny a čím jsou nám 
propěšné? Jedná se o módní hit, nebo 
skutečnou snahu návratu k přírodě? 
Na to jsme se zeptali Ing. Barbory 
Hernychové ze společnosti Pro-Bio.

Biopotraviny bych nenazývala trendem ani 
módou, ale spíše něčím naprosto normálním, 
přirozeným a v dnešní době i budoucnu nezbyt-
ným. Jejich oblíbenost stoupá tím, jak si lidé začínají 
uvědomovat souvislosti se svým zdravím, zdravou příro-
dou, čistou vodou a ovzduším.
Biopotraviny a ekologické zemědělství jsou především o šetrném 
a ohleduplném přístupu k půdě, krajině, o úctě k přírodě a v ne-
poslední řadě o zdraví a chuti, kterou nám přinášejí. Rozhodně se 
nejedná o krátkodobou záležitost. Naopak tím, že se k přírodě cho-
váme ohleduplně a s pokorou, můžeme získat benefity nejenom 
my, ale i mnoho generací po nás.
Ekologické zemědělství a výroba biopotravin mají svá jasná pravi-
dla stanovená Zákonem o ekologickém zemědělství č. 242/2000 Sb. 
Každý farmář i výrobce, který se rozhodne hospodařit ekologicky 
a zpracovávat biopotraviny, musí také dodržovat přísná kritéria 
a prochází pravidelnými kontrolami. Biopotravinu poznáte podle 
loga na obale a její výrobce musí mít platný certifikát.

Dobrý den,
ráda bych se vás zeptala, jaký máte názor na MANU. Kamarádka 
tento výdobytek konzumuje často a tvrdí, že je možné vyžít pouze 
z ní. Mně to přijde ale jednostranné a tím vlastně i nezdravé.
     Karolína Procházková, Nymburk
Tímto produktem rozhodně nenahradíte chuťově pestrou stravu. 
Také vám odpadne nutnost kousání, což se časem může ukázat jako 

problém. Nevýhodou se může stát 
i neatraktivnost pro oko, protože 
jíme také očima. Zkrátka, kdo by 
chtěl jíst stále dokola to samé? 
Jinak ale podle výrobců obsa-
huje jeden sáček práškové many 

2000 kcal nutričně vybalan-
cované energie, což odpovídá 

pěti porcím, které pokryjí sto 
procent vašich denních po-
třeb. Stačí smíchat prášek, 

olej a vodu a vše protřepat. 
Taková příprava jídla jistě šetří 

čas. Výhodou pak může být i to, že neobsahuje 
laktózu ani produkty ze zvířat, je proto vhodná i pro vegany. Pokud se 
jedná o cenu, tak za 5 porcí zaplatíte 175 Kč.

Přečetla jsem si u vás v časopise s chutí 
o domácích likérech. Sama je moc ráda 

vyrábím. A nejen to. Máme zahrádku, takže 
vše, co nespotřebujeme hned, se snažím 

zužitkovat jinak. Kromě výborné ořechovky, 
kdy je ale potřeba vzít ještě nezralé ořechy 

se slupkou, dělám likér i z nejrůznějších 
bylinek. Likér z růží jsem však neznala, 

ráda jej vyzkouším a pak pošlu do redakce 
na košt. Děkuji vám za tip. 
Simona Drábová, Bechyně

Nejoblíbenější 
zmrzlinovou příchutí 
u čechů je vanilková

Hamburgery 
z McDonaldu zřejmě 
zdraží. Řetězec bojuje 
s vyšší cenou masa

češi holdují 
doplňkům stravy. 
loni za ně utratili 
přes 4 miliardy
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Víno z moře 
        chutná lépe
Všechno začalo objevem desítek let starého vína 
z období druhé světové války na dně Severního 
moře. Nápoj chutnal skvěle, proto se potápěči 
a lidé z firmy Bandol rozhodli udělat experiment. 
Na dno moře uložili do hloubky 40 metrů 
120 lahví vína a stejné množství pak umístili 
do sklepa. Po roce budou vína degustována 
a srovnávána. Každopádně už teď vinařští 
odborníci říkají, že víno uložené pod 
vodou má zušlechtěné 
aroma.

neuniklo nám
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Deník věčné dietářky
Diety jsou věčným tématem mnoha 
žen, které často trápí nadváha. Svou 
postavou se ale zaobírají také muži a počet 
těch nespokojených narůstá. Co s tím? 
Chcete hubnout s humorem a lehkostí? 
Začíst se můžete do Deníku věčné 
dietářky, který pro vás napsala Patricia 
Janečková. Popisuje v ní formou krátkých 
humorných a upřímných příběhů svoje 
prohry i vítězství. Mimo to ale předává 
čtenářkám i nabyté zkušenosti spojené 
s odtučňováním. Cizí zápas s nadbytečným 
tukem jistě povzbudí a cesta k vysněné 
hmotnosti pak bude snazší a zábavnější. 
Kniha, kterou koupíte za 249 Kč, obsahuje 
také přehledný deník s tabulkami a místem 

pro poznámky. Vydalo nakladatelství Grada.

Umíme vyrobit 
       vodu ze vzduchu 
Česká republika se bude prezentovat na světové výstavě Expo 2020 v Dubaji 

unikátním systém na výrobu vody. Ten, dle informací generálního 
komisaře pro Expo Dubaj Jiřího Františka Potužníka, dokáže 
za pomoci solární energie produkovat vodu ze vzduchu bez využití 
jiné energie. Na projektu se budou podílet odborníci z Českého 
vysokého učení technického a Akademie věd. Výroba vody 

za pomoci solárních panelů by měla v budoucnu pomoci regionům, které se 
potýkají s jejím nedostatkem.

V Hořicích se 

v sobotu 9. září konají tradiční 

a oblíbené Slavnosti hořických 

trubiček. Všichni návštěvníci mohou 

ochutnat regionální specialitu, která 

má chráněné zeměpisné označení. 

A také se dozvědí, jak se tato 

lahůdka vyrábí. Pro všechny 

příchozí je připravený bohatý 

kulturní program.

9Číslo 
   měsíce

Karlovarští budou mít 
svoji potravinu
Karlovarský kraj chce také svoji regionální značku 
kvality potravin. Konkrétně by se mělo jednat o Dobrotu 
Karlovarského kraje. Do soutěže se mohou zapojit 
regionální výrobci v kategoriích masné a mléčné potraviny, 

pečivo a cukrovinky, pivo a nealkoholické nápoje, med, 
čaj a ovoce. První karlovarská značka bude s největší 

pravděpodobností vyhlášena na podzimním Festivalu jablek 
v Mariánských Lázních. Soutěž Regionální potravina, která je 

organizovaná ministerstvem zemědělství na Karlovarsku zůstane, 
kraj ji ale už nebude finančně podporovat.
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  Dělejte si nákupní seznamy a kupujte tak jen to, 
co skutečně spotřebujete.

  Kupujte potraviny, ze kterých uvaříte více jídel. 
Typickým příkladem je kuře, ze kterého můžete udělat 
naráz až 3 jídla.

  Pěstujte vlastní bylinky, zeleninu a ovoce na zahrádce 
či balkóně. Uvidíte, že se to v rodinném rozpočtu projeví.

  Jezte podle ročních období a pečte chleba. 
Nakupováním sezónních potravin ušetříte zrovna tak 
jako doma vyrobeným pečivem.

Trhovci v prodeji 
                  stále chybují
Na farmářských trzích chybují prodejci častěji než v kamenných obchodech. 

Tvrdí to ve svém prohlášení ústřední ředitel Státní veterinární 
správy Zbyněk Semerád. Letošních 130 kontrol na farmářských 
trzích prokázalo v pětině případů pochybení. Nejčastějším 
prohřeškem prodejců je nedostatečné označování nabízených 
potravin, dále pak prodej zboží neznámého původu. Spíše 

výjimkou jsou případy, kdy farmáři podvádějí. Kupují například vejce a drůbež 
v supermarketech, pak je přebalují a prodávají jako farmářské.

neuniklo nám   

Jak si vybrat 
ta nejlepší jablka?     
Jablka vybíráme nejen očima, ale také čichem. Kvalitní zdravá 
jablka voní, nejsou potlučená, mají pevnou slupku beze skvrn 
a měkkých míst. „V obchodě musí vždy být na obalu uvedena 
země původu ovoce. Dobří obchodníci uvádějí i jméno 
konkrétního pěstitele,“ zmiňuje Ing. Martin Ludvík z Ovocnářské 
unie. A jak je to s tvrzením, že je každá odrůda chuťově 
nejlepší jen po určité období v roce? Takové období 
se nazývá konzumní zralost a měli byste preferovat ty 
odrůdy, které jsou v daný moment v optimální zralosti. 
Další informace naleznete na webu 
Ovocnářské unie.

Christian Dietrich Grabbe

                U tabule je hudba 

       dobrým zkušebním 

             kamenem. Je-li jídlo 

        dobré, neslyšíme ji.

4 tipy 
           Jak ušetřit na jídle



www.svetpotravin.cz8

potravinová policie

Na internetu se to nabídkami 
na prodej domácích produktů jen 
hemží. Mezi časté autorky patří 

maminky na mateřské dovolené a zvláš-
tě jim určené weby jsou tak zaručeným 

místem, kde v případě zájmu na domácí 
džemy, cukroví nebo třeba paštiky jistě 
narazíte. Pro výrobu a prodej potravin 
jsou legislativně stanoveny jasně dané 
podmínky, za kterých je možné tuto 

činnost provozovat. Pokud pečete či jinak 
tvoříte jen pro své nejbližší okolí a za vý-
tvory utržíte sem tam nějakou „kačku“, 
abyste na výrobě nebyli ztrátoví, asi si 
s dodržováním legislativních pravidel 
velkou hlavu dělat nebudete. V jiném 
případě je ale nutné, aby provozovatelé 
potravinářských podniků dodržovali 
obecné i zvláštní zákonné požadavky.

Co je třeba na začátek
V každém případě budete potřebovat živ-
nostenské oprávnění na volnou činnost, 
za které zaplatíte 1000 Kč. Nemusíte však 
dokládat žádnou speciální kvalifikaci. 
Pokud myslíte, že vám pro výrobu bude 
dostačovat vaše domácí kuchyně, budete 
zklamaní. I pokud zde veškeré vaše pokla-
dy dosud vznikaly, pro oficiální výrobu 

Možná patříte mezi ně – okolím vyhledávané 
pekařky, cukrářky nebo autorky vynikajících džemů. 
A možná vás tím pádem napadlo, že by nebylo 
špatné si jejich výrobou, která byla dosud pouhým 
koníčkem, také něco přivydělat. Stačí však produkty 
z domácí kuchyně jen vhodně zabalit, opatřit 
názvem a začít prodávat, nebo zákon na tyto 
drobné podnikatele pamatuje svými omezeními?

Připravila Kateřina Kmecová, foto shutterstock

Prodávat? 
Můžete, ale podle pravidel

Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny
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budete potřebovat místnost oddělenou 
od zbytku domácnosti. Pozor na to, že 
pokud budete chtít zpracovávat napří-
klad kořenovou 
zeleninu, budete 
potřebovat také 
další oddělenou 
místnost, kde ji budete čistit. Za předpo-
kladu, že se pustíte do výroby například 
cukroví a paštik, nemohou tyto produkce 

probíhat na stejném místě. Je tak možné, 
že pro řadu začínajících podnikatelů 
budou tyto požadované úpravy neprove-
ditelné organizačně či finančně. Současná 
omezení tak neumožňují, aby si výrobce 
zpočátku v domácí kuchyni vyzkoušel, 
zda bude o jeho výrobky zájem také mimo 
okruh jeho známých a teprve pak začal 
investovat do dalšího vybavení.
Místo, kde bude výroba probíhat a výrob-
ky budou skladovány, musí projít schva-
lovacím procesem stavebního úřadu. 

O rekolaudaci 
se žádá na sta-
vebním úřadě, 
pro její účely je 

třeba obstarat také stanovisko hygienické 
stanice. Kontrolu prostoru musí provést 
také místně příslušný hasičský záchran-

ný sbor. Dalším administrativním krokem 
je registrace u místně příslušné Státní 
zemědělské a potravinářské inspekce 
a Krajské veterinární správy v případě, 
že budete vyrábět a prodávat výrobky 
živočišného původu.

Pravidelný prodej má své zákonitosti
Z pohledu zákona je v zásadě jedno, zda 
potravinářské výrobky produkuje velká 
firma, nebo jednotlivec. Jakákoli jejich 
výroba a prodej se považují za provozování 
potravinářského podniku. Potravinové 
právo se týká všech osob, které vykonávají 
činnosti spojené s výrobou, zpraco-

potravinová policie

Pozor na to, že název „domácí“ se, byť 
by podstatu vzniku výrobku sebevíce 
vystihoval, na potravinách objevovat 
nesmí. Společně s pojmy čerstvý, 
živý, čistý, pravý, racionální a přírodní 
patří do skupiny názvů, které legisla-
tiva ve spojení s prodejem potravin 
zakazuje. Pokud chcete prodávat 
„domácí“ pečivo, „domácí“ marmelády 
nebo „domácí“ knedlíky, hrozí vám 
za použití nepovoleného označení 
pokuta až dvacet tisíc korun, neboť je 
považováno za zavádějící. Pozor na to, 
že se toto omezení netýká jen názvu 
potravin, ale celého obalu – zapo-
menout tak musíte i na tvrzení typu 
„podle domácí receptury“ apod.

Domácí NA 
ETIKETU NESMí

se zanedbatelnou kontinuitou a stupněm organizace, tedy kdy není ze 
strany SZPI vyžadována registrace a nebudou vymáhány zvláštní legisla-
tivní požadavky:

  Pečení cukroví na Vánoce, svatbu, sladkosti pro děti k narozeninám apod., pro-
dávané sousedům, známým, avšak pouze v případě, že se jedná o jednorázovou 
nebo nahodilou, nikoli pravidelnou činnost. Cukroví by zároveň mělo být vyrábě-
no jen v omezeném množství. 
  Jednorázová událost, například církevní, pouťová, školní nebo obecní slavnost, 
hody či happening
  Pravidelná příprava drobného občerstvení z potravin představujících malé riziko 
(např. podávání trvanlivých potravin, jako jsou sušenky) na charitativních, cír-
kevních akcích, v mateřských centrech apod. 
  Příležitostné akce typu školní jarmarky či akademie, kde žáci nebo učitelé posky-
tují jednoduché občerstvení
  Příležitostné obecní události jako např. akce dobrovolných hasičů nebo ochot-
nického spolku
  Občasné poskytování potravin členům spolků nebo různých společností pro 
společnou spotřebu na zájmových nebo volnočasových akcích, poskytování 
občasného občerstvení při předvolebních mítincích
  Spolky typu „klub vaření“, kde si členové přinesou vlastní suroviny a z nich si 
uvaří, případně si kurz pod vedením kuchaře zaplatí. Jídlo zde zkonzumují nebo si 
odnesou domů
  Pořádání ochutnávek, kam si skupina lidí přinese své produkty. Po hodnotící 
degustaci se koná přímo konzumace, nebo je možné vzorky zakoupit domů
  Vesnický dobročinný jarmark (konaný jako nahodilá, nikoli pravidelná akce) 
s prodejem malých množství vlastních produktů vyrobených v domácnosti

Příklady činností

s určitým stupněm kontinuity a organizace, kdy je vyžadována registra-
ce u SZPI a dodržování všech legislativních požadavků:

  Pravidelná výroba pekařských a cukrářských výrobků na objednávku pro různé 
příležitosti – soukromé oslavy, narozeniny, svatby, Vánoce apod. 
  Výroba a prodej marmelád s nabídkou jejich prodeje na sociální síti, který svědčí 
o záměru nakládat s potravinami pravidelně a organizovaným způsobem
  Tzv. klubové nebo spolkové hospody – zde se jedná o pravidelné podávání občer-
stvení v rámci setkávání členů
  Privátní kluby s herními automaty, kdy jsou členům klubu pravidelně podává-
ny potraviny
  Provozování např. „veřejné lednice“ určené pro sdílení přebytečných potravin

Příklady činností

„ I domácí výroba potravin  
             je potravinářský podnik“
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váním a distribucí potravin. Vztahuje se 
na ty potravinářské podniky, které vyka-
zují „určitou kontinuitu činností a určitý 
stupeň organizace“. Pro Státní zeměděl-
skou a potravinářskou inspekci (SZPI) se 
předpoklad určité kontinuity činnosti 
naplňuje, pokud osoba nakládá s potravi-
nami jednou a vícekrát za měsíc, přičemž 

je hodnocen měsíční průměr za rok. Osoby 
nakládající s potravinami s menší pravi-
delností z pohledu zákona dosahují pouze 
zanedbatelné kontinuity činnosti. Pro po-
souzení stupně organizace je zásadní cel-
kový charakter činnosti a míra organizace, 
zejména z hlediska bezpečnosti potravin. 
Kontrolní orgány posuzují zejména povahu 
potraviny (například složitost výrobního 
procesu), množství vyrobených potravin, 
potřebu speciálního zařízení/nástrojů (na-
příklad na skladování potravin podléhají-
cích rychlé zkáze), rozsah konané události, 
požadavky na kontrolní mechanismy ne-
zbytné pro zajištění bezpečnosti potravin 
(např. uvádění potravin pro specifické sku-
piny jako malé děti nebo alergici), způsob 
prodeje (typicky prodej přes e-shop) apod. 
Pokud nebude výrobní činnost v rozporu 
s definicí nahlášena, může být hříšníkovi 
uložena ze strany SZPI pokuta a nařízeno 
okamžité stažení výrobků z trhu.

Je možné, že četnost nakládání s potra-
vinami je nižší než jednou za měsíc, ale 
propagace výrobků v médiích naznačuje, 
že je splněna podmínka jak určité konti-
nuity, tak stupně organizace. Tato reklama 
tedy svědčí o záměru osoby s potravinami 
nakládat pravidelně a organizovaným způ-
sobem. Každý případ posuzuje SZPI indivi-
duálně. V každém případě prodávající, bez 
ohledu na velikost a prodaný objem, musí 
být schopen zaručit bezpečnost potravin 
a dodržování hygienických norem, včetně 
nároků na skladování a balení.

Výjimka pro malé prodejce
Ministerstvo zemědělství myslelo na malé 
výrobce ve vyhlášce zákona o potravi-
nách, díky které nemusejí na své výrobky 
psát nutriční hodnoty produktu. Podle 
slov ministra bylo cílem odlišit výrobce, 
který zaměstnává stovky lidí, od těch, 
kteří sázejí na řemeslnou výrobu. Při 
tomto typu výroby navíc chybí uni-
fikace produktů, na jejímž základě by 
bylo možné nutriční hodnoty vypočítat. 
V takovém případě je za malé považová-
no takové množství potraviny, které je 
výrobcem dodávané přímo konečnému 
spotřebiteli nebo do místního maloob-
chodu přímo zásobujícího konečného 
spotřebitele, a bylo vyrobeno v uzavře-
ném účetním období v potravinářském 
podniku, který v tomto období zaměstná-
val maximálně průměrný počet 10 za-
městnanců, nebo dosáhl maximálního 
ročního obratu 20 milionů korun. 

na místa, kde se potraviny 
připravují, skladují a jsou prodávány:

  Prostory musejí být navrženy 
a umístěny tak, aby bylo možné je 
udržovat v čistotě a dobrém stavu. 
Je třeba zabránit riziku kontaminace, 
zejména vlivem škůdců

  K dispozici musejí být vhodná 
zařízení pro dodržování osobní 
hygieny

  Povrchy přicházející do styku 
s potravinami musejí být 
v bezvadném stavu a snadno 
čistitelné

  Odpovídajícím způsobem musí být 
zajištěno čistění, a je-li to nezbytné, 
také dezinfekce pracovních nástrojů 
a zařízení

  Zajištěno musí být, aby čistění 
potravin, je-li součástí postupu 
prováděného potravinářským 
podnikem, bylo prováděno 
hygienicky

  K dispozici musejí být odpovídající 
přívod teplé nebo studené vody

  K dispozici musí být odpovídající 
systémy nebo zařízení pro 
hygienické skladování a likvidaci 
nebezpečných nebo nepoživatelných 
látek a odpadů 

  Zajištěno musí být odpovídající 
zařízení nebo systémy pro udržování 
a monitorování vhodných teplotních 
podmínek pro potraviny

  Potraviny musejí být uchovávány 
tak, aby v prakticky dosažitelné míře 
nedocházelo k riziku kontaminace

Nároky

Při přípravě tohoto článku 
byly použity výstupy 
pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel
České technologické platformy pro potraviny.
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Vaření z polotovarů je rychlé a méně pracné. Když si ale přečtete složení 
těchto produktů, nadšení mírně opadá. Výrobci se však stále snaží 
spotřebitele přesvědčit, že i tyto potraviny mohou být plnohodnotným 
zdrojem živin bez zbytečných přídatných látek. To dokazují třeba 
tím, že do nich přestávají přidávat glutamáty. Jak to ale je skutečně? 
Opravdu se vyplatí vařit z předpřipravených surovin?

  Potřebujeme 
    jídla 
   z prášku? 

Přípravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock
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Pokud využíváte v kuchyni k pří-
pravě pokrmů polotovary, pak víte, 
že stejně je nezbytné doplnit další 

ingredience. Pečete-li bábovku z prášku, 
pak se podle návodu musí do směsi vmí-
chat ještě olej, vejce a voda. Předsmažené 
hranolky upečete v troubě, nebo dosma-
žíte na oleji ve fritovacím hrnci, instantní 
polévku zase zalijete vodou a povaříte. 
Polotovar má tedy především za úkol po-
skytovat pohodlnou a rychlou přípravu. 
Další vlast-
ností těchto 
potravin je 
i delší trvan-
livost. Počítat na druhou stranu musíte 
s tím, že si kupujete potravinu, která je 
z výživového hlediska chudší. Nutno však 
podotknout, že záleží také na tom, o jaký 
polotovar se jedná. Jinak je tomu u in-
stantní polévky, palačinek v prášku nebo 
u mraženého pokrmu.

Voní a chutná
Výrobci polotovarů vědí, jak na to, aby 
nám jejich produkty chutnaly. Stačí 
správně namíchat jednotlivé ingredien-
ce. I ve slaném polotovaru najdete cukr 
a naopak, ve sladkém sůl.
Zvýrazňovače chuti a vůně jsou pak 
samostatnou kapitolou. Ty mají za úkol 
umocnit chuť a vůni potraviny. Nicméně 
výrobcům umožňují použít méně kvalitní 
suroviny či ty s nižší výživovou hodno-

tou. Není 
snad žádná 
skupina 
potravin, 

kde by některou ze zvýrazňovacích látek 
výrobci nevyužili. Nejvíce se používá 
kyselina glutamová – E620, kyselina 
guanylová – E626, kyselina kosinová 
– E630 a jejich soli. 
„Jestliže budete 
svůj jídelníček 

dnešní hektická doba 
předpřipraveným potravinám 
nahrává a snad každá 
hospodyňka po nějakém 
polotovaru někdy sáhla. 
Reklamní slogany na tyto 
potraviny totiž slibují 
snadnou přípravu i skvělou 
chuť. Je pravda, že 
polotovary šetří čas. Určitě se 
to ale nedá vztáhnout na naši 
peněženku a už vůbec ne 
zdraví. Co nám tyto výrobky 
mohou doopravdy dát? a co 
od nich očekávat nemůžeme?

Polotovary ano, 
         ale s mírou

„Polotovary šetří čas. 
       Bohužel to neplatí o peněžence.“



13www.svetpotravin.cz

zaostřeno

orientovat na polotovary, domácí vařené 
jídlo vám bez chybějících zvýrazňovačů 
nebude chutnat. Bude se vám zdát málo 
slané či sladké, takové mdlé. Vaše chuťo-
vé vnímání se díky zvýrazňovačům chuti 
změní,“ říká k tomu Richard Husovský, 
biolog a výživový specialista. Přidávání 
těchto látek je sice regulováno a kont-
rolováno, nicméně i tak je dobré jejich 
konzumaci omezit na minimum.

Málo výživné, hodně kalorické
Podle Richarda Husovského je také 
na místě číst si u polotovarů složení, 
protože spotřebitel pak často zjistí, že 
je jejich výživová hodnota velmi nízká. 
„Pokud vezmete jako polotovar instant-
ní polévku, těžko v ní naleznete něco 
výživného. Jsou to vlastně prázdné kalo-
rie. Problémem může být i cukr, kterého 
je v polotovarech nadbytek. Proto 
takové stravování může vést k nadváze 
a z nedostatku výživy i k dalším one-
mocněním. Pokud už musíte sáhnout 
po polotovaru, tak určitě jen ve výji-
mečných případech, kdy není možné si 
uvařit,“ říká R. Husovský.
Lepší variantou podle něj je, dát si k ta-
kovému polotovaru alespoň čerstvou ze-
leninu. „Ne úplně vhodné jsou třeba 
mražené hamburgery nebo pizza. Když 
ale spěcháme, jednou za čas nám takové 
jídlo neublíží. Ale 
určitě bych stále 
myslel na to, že 

je potřeba doplnit je alespoň okurkou, 
rajčetem nebo salátem.  Mohou výrazně 
vylepšit hodnotu takového jídla, pokud 
se na talíři objeví alespoň ve třetinovém 
zastoupení,“ doplňuje R. Husovský.

Kdo na tom vydělá?
Odpověď na otázku, zda se vyplatí tyto 
potraviny finančně, je nejednoznačná. 
Jak u kterého typu těchto potravin. 
Pokud porovnáme cenu předvařené 
a nepředvařené rýže, mnohdy skončíme 
na tom, že předvařená vyjde levně-
ji. Budeme-li porovnávat například 
mraženou pizzu, kdy za 350 g zaplatíme 
zhruba 65 Kč, tak za tuto cenu můžeme 
doma připravit minimálně dvojnásobné 
množství potravin, a to z kvalitnějších 
surovin.
Trochu extrémní je to u instantních 
polévek, kde stačí přidat vodu. Tou nej-
levnější variantou může být 22 g sypké 
směsi s chutí hrášku, která stojí 12 Kč, 
ale na druhé straně můžete za polévko-
vou směs o téže gramáži zaplatit v pří-
padě exotické chuti Miso 79 Kč. Pokud 
byste se však rozhodli tuto polévku 
uvařit sami, vyšla by kvůli ingrediencím 
ještě o něco dráž.
V redakci jsme se rozhodli, že upeče-
me krtkův dort ve dvou variantách 
– domácí a takzvaně „z krabice“. Který 
vyšel levněji, byl rychlejší a chutněj-
ší, si můžete přečíst na následujících 
stranách. 

Když američtí potravináři uvedli na trh 
první polotovary, hospodyňky z nich 
nebyly vůbec nadšené. První výrobky 
obsahovaly i mléko či vejce (v suše-
ném stavu), a tak stačilo přidat pouze 
vodu. To se však kuchařkám vůbec 
nelíbilo. Chtěly se při vaření více reali-
zovat. Na to ale potravináři brzy přišli 
a polotovary od té doby vyráběli tak, 
aby se sice zkrátil čas přípravy pokr-
mu, ale zároveň se mohly hospodyňky 
cítit jako plnohodnotné kuchařky.

Polotovary 
PRO HOSPODyňKy
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Editorka Klára pekla krtkův dort 
od dr. Oetkera. Za jedno balení 
zaplatila 72 Kč, dokoupila podle 

návodu ještě pět banánů a tři šlehačky. 
Já na domácí variantu dortu přikoupila 
čokoládu na vaření, dvě šlehačky a tři 
banány. Ostatní potřebné ingredience 
jsem použila z domácích zásob.

Dvě varianty pečení
Pečení domácí varianty dortu nebylo 
výrazně náročnější než té z polotova-
ru. Rozdíl byl v odměřování některých 
ingrediencí. Těsto na domácí dort se peklo 
stejnou dobu jako u polotovarové varian-
ty. Krém na něj se připravil ze smetany 
ke šlehání, cukru, ztužovačů a nahrubo na-

strouhané 
čokolády.
Kolegyně 
Klára po-
stupovala 
při přípra-
vě dortu 
z polotovaru 
podle návodu, který 
byl dle ní jednoduchý. Zajímavé 
bylo, že do sypké směsi přidala v podstatě 
to samé co já do domácí varianty k mouce 
vyjma kakaa a prášku do pečiva. Poloto-
var na dort obsahoval také sypkou směs 
na náplň, stačilo přidat vodu a čokoládové 
kousky, které byly součástí balení. Pak se 
vše smíchalo s ušlehanou šlehačkou.

Jak nám (ne)chutnalo
Oba dorty vypadaly vcelku stejně, ale 
chutnaly odlišně. O domácím se dalo 
říct, že se povedl. Těsto bylo lehké 
a přitom vláčné, banány se krásně chu-
ťově spojily se šlehačkovým krémem, 
který byl lahodný a lehký. S chutí 
polotovarového dortu to bylo ale horší. 
„Při ochutnání jsme se shodli na tom, že 
by asi bylo lepší na banány nanést pouze 
šlehačku bez náplně ze sáčku. Dort chu-
ťově nesklidil příliš úspěch. Příště bych 
určitě volila domácí variantu,“ shrnuje 
Klára a dodává:
„Když jsem se nakonec ještě začetla do slo-
žení dortu, nebylo mi z toho všeho, co 
v něm bylo obsaženo, úplně lehko. Kromě 
cukru, mouky a čokoládových vloček 
obsahovala směs mimo jiné emulgátory, 
stabilizátor, zahušťovadla, modifikova-
ný bramborový škrob a aromata.“ To se 
ukázalo z hlediska chuti zbytečné či spíš 

Polotovary pronikly i do cukrářství. Nás zajímalo, jaký 
je rozdíl mezi dortem v prášku a domácím. Rozhodli 
jsme se tedy obě varianty upéct a porovnat. Chutnal 
nám víc ten z práškové směsi, či z běžných surovin? 
Co se nám na tom polotovarovém nezdálo a který 
vyšel téměř o půlku levněji?

Dort z krabice 
s vysokohorskou 
           přirážkou
Připravily Naďa Hanuš Vávrová a Klára Chábová, foto shutterstock
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nadbytečné, když domácí varianta dortu 
byla bez těchto přídatných látek a chutna-
la lépe než ta z polotovaru.

Jasný vítěz
Doba přípravy obou dortů až na něko-
lik minut trvala stejně. Při zaměření se 
na složitost pečení obou variant jsme se 
shodli, že ten z polotovaru je jen o zlomek 
jednodušší. Nepřidáváte a neodměřuje-
te při přípravě těsta ingredience, jako je 
tomu u domácí varianty dortu. To platí 
i u krému, kdy v polotovarové variantě 
namísto ztužovače šlehačky a čokolády 
na vaření máte připravenou celou směs 
včetně čokoládových vloček. Odpadá tedy 
strouhání čokolády. Jinak je postup stejný. 
Chuťově pak vede jednoznačně domácí 
dort. U polotovarového vadí chuti přídatné 
látky, které jsou v něm zřetelné. Také je 
celkově těžší a sladší. 
A cena? Zatímco u domácího dortu se 
hravě dostanete na 100 Kč, u krabicového 
je to téměř jednou tolik. V tomto případě 
se porovnáním obou variant potvrdilo, 
že ne vždy je polotovar cenově výhodný 
a chutný. 

Krtkův dort z krabice

Doba přípravy: 45 minut
Doba pečení: 25 minut

Balení obsahuje: 
250 g směsi na korpus
100 g směsi na náplň
60 g kousků hořké čokolády

K tomu přidáte: 
Na těsto: 100 g měkkého margarí-
nu nebo másla, 2 vejce (velikost M), 
75 ml mléka (7 polévkových lžic)
Na náplň: 3 banány, 500-600 ml vy-
chlazené smetany ke šlehání, 
100 ml studené vody

Cena krtkova dortu z krabice 
s přidanými ingrediencemi: 
jedna krabice Krtkův dort  72 Kč
3 smetany na šlehání  59,70 Kč
100 g másla Madeta  24,95 Kč
2 ks vejce domácí od sousedky  6 Kč
5 banánů  16 Kč
75 ml mléka  2 Kč
CELKEM	 175	Kč

Domácí krtkův dort

Doba přípravy: 40 minut
Doba pečení: 25 minut

Potřebujete:
Těsto: 100 ml rostlinného oleje, 
100 g moučkového cukru, 2 vejce, 
180 g polohrubé mouky, 2 lžíce kakaa, 
1 prášku do pečiva, 125 ml mléko 

Náplň: 3 banány, 60 g hořké čokolády 
na vaření, 2 šlehačky ke šlehání, 2 ztu-
žovače šlehačky ke šlehání, 40 g mouč-
kového cukru

Cena domácího krtkova dortu
Těsto vyjde zhruba na  25 Kč
Čokoláda na vaření  20 Kč
3 banány  11 Kč
2x šlehačka 33 %  30 Kč
2 ztužovače  8 Kč

CELKEM	 94	Kč

Porovnali jsme 
ingredience a ceny obou dortů
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Proč to s pýchou nepřiznat? Češi 
a Moravané jsou nejvášnivějšími 
houbaři na světě. A to nejen co 

do počtu. Podle mykologa JUDr. Aleše Víta 
mají tuzemští houbaři skutečně dobré zna-
losti toho, co sbírají. V tomto ohledu jsme 
již po generace, i díky výborné mykologic-
ké osvětě, na světě zkrátka nejlepší.

Jejich chuť nic nenahradí
Na toulkách naší přírodou můžeme 
narazit na několik tisícovek druhů hub. 
„Jedlých, tedy zdraví neškodných, ale 
s rozmanitou úrovní kvality pro kuchyň-
ské využití, je pak několik málo set. Mezi 
nimi ovšem jen pouhých několik desítek 
je těch nejchutnějších. 
Pro převažující část 
veřejnosti jsou nejoblí-
benější hřibovité druhy 
a lišky. Pro znalejší labužníky to jsou ale 
i smrže, některé holubinky, ryzce, čirůvky 
a z muchomůrek pak růžovky neboli 
masáky,“ říká Aleš Vít.
Hlavním cílem houbařova snažení je po-
chopitelně sběr hub pro využití v kuchy-
ni. Zcela právem, protože z nich můžeme 

připravit polévky, omáčky, zapékat s nimi 
maso, použít je jako přílohu, obohatit 
nádivky, vaječné pokrmy, zeleninové 
saláty i rosoly. Skvěle chutnají naložené 
ve sladkokyselém nálevu i v soli, zásoby 
sušených hub nám v zimě nahradí ale-
spoň částečně nedostatek těch 
čerstvých. Chuťově zajímavé jsou 
houbové pasty, marinády a koření-
cí směsi.
Houby zkrátka vnímáme hlavně 
jako potravinu, u níž mnozí 
považují za výhodu velmi nízkou 
energetickou hodnotu (150 gramů 
hub obsahuje v průměru kolem 
200 joulů). Je to proto, že jsou 

z 95 % tvořeny vodou, která se 
během zpracování odpaří, nejvíce 
pochopitelně během sušení. Jejich 
výživový význam ale spočívá hlavně 
ve složení, které způsobuje, že nejen 
skvěle chutnají, ale také prospívají 
našemu zdraví.

Najdeme v nich velké množ-
ství bílkovin, usušené houby 
jich obsahují až 30 %. Ale 
výčet zdravotně prospěšných 
látek tím zdaleka nekončí. 
Začít můžeme u aminokyse-

zdraví

Co Čech, to houbař. Toto tvrzení není zdaleka 
nadnesené, protože v naší domovině sbírá houby snad 
každý. Ve vrcholné houbové sezoně se lidé přestávají 

bavit o politice i fotbalu a raději si sdělují, 
kde rostou, případně nerostou. A řeší se 
i to, zda bude počasí v příštích týdnech 
nakloněno houbařským touhám. Náš 

zájem si houby nepochybně zaslouží, 
nejenom jako chutná ingredience 

v tradiční i exotické kuchyni.

Připravila Romana Slaninová, foto shutterstock

„Houby jsou potravinou 
    s nízkou energetickou hodnotou“

Místo do lékárny
na houby do lesa
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lin, glycidů, nerostných solí a u některých 
druhů také karotenu. Je v nich ale rovněž 
provitamin A, vitaminy skupiny B. Jiné 
druhy hub jsou zase zdrojem vápníku, 
draslíku, železa, selenu a dalších minerál-
ních látek.
Díky obsahu příhodných vonných a chu-
ťových látek pomáhají houby vylučování 
trávicích šťáv. Na druhou stranu, nadměr-
né konzumaci pokrmů z hub by se měli 
vyvarovat lidé s vážnějšími chorobami 
ledvin a trávicího ústrojí. Nevhodné jsou 
také pro malé děti a staré lidi, protože 
kvůli svému složení zatěžují hlavně ledvi-
ny nebo trávicí trakt.

Do lesa jako do lékárny
V houbách rostoucích v našich podmín-
kách najdeme i další léčivé látky. „Houby 
mohou být vhodným doplňkem klasické 
léčby zejména tehdy, když například ne-
zaberou antibiotika. Hlavní látkou, kterou 

léčivé houby obsahují, jsou glukany, které 
přirozeným způsobem udržují imuni-
tu našeho organismu. Z kloboukatých 
léčivých hub to jsou především hlívy, 
penízovka sametonohá, trsnatec lupenitý, 
žampióny i ucho Jidášovo. Léčivé druhy 
hub je třeba brát v malých dávkách jako 
prevenci chorob. Mají specifické léčivé 
vlastnosti, většina z nich nejen posilu-
je imunitu, ale příznivě působí rovněž 
proti četným civilizačním chorobám jako 
cukrovka druhého typu, zvýšený krevní 
tlak i hladina cholesterolu,“ vysvětluje 
Ing. Ivan Jablonský, mykolog, který se 
věnuje léčivým účinkům hub.
Byly v nich objeveny i látky protirakovin-
né, což je případ ryzce syrovinky, který 
obsahuje zároveň serotonin, jemuž se 
přezdívá hormon štěstí a radosti.
Nicméně nejznámější a u nás nejdostup-
nější léčivou houbou je hlíva ústřičná, 
případně její „sestřička“ hlíva plicní. „Hlíva 

ústřičná se vyznačuje ojedinělou kombina-
cí prospěšných látek, jakými jsou napří-
klad některé vitaminy, proteiny, steroly, 
aminokyseliny, mastné kyseliny a stopové 
prvky. Vedle korigování cholesterolu v krvi 
snižuje krevní tlak, odstraňuje nebo tlumí 
bolesti některých kloubních onemocnění, 
odstraňuje bradavice virového původu, 
pomáhá alergikům, astmatikům a diabeti-
kům a její pravidelná konzumace je výbor-
nou prevencí civilizačních chorob. Lékaři 
ji dokonce začali doporučovat při chemo-
terapiích, protože zmírňuje jejich vedlejší 
účinky,“ uvádějí mykologové Jaroslav Malý 
a Radomír Socha, autoři publikace Pozoru-
hodný svět hub. Hlívu lze pěstovat i doma, 

pak ji nasušit a rozemlít na prášek, který 
pravidelně užíváme.
České houby ale nebudou nejspíš nikdy 
v léčitelství využívány v tak hojné míře, 
jako je tomu u jejich exotických příbuz-
ných v tradiční čínské medicíně. V té je 
považována za nekorunovanou králov-
nu reishi (lesklokorka), která pomáhá 
organismu načerpat síly po fyzickém 
i psychickém vyčerpání. Stejně jako hlíva 
snižuje i hladinu cholesterolu a krevní-
ho tlaku. Také ona má podle některých 
zdrojů schopnost snižovat vedlejší účinky 
chemoterapie. Významné účinky má také 
houba shii-také posilující imunitu. 

zdraví

Aby si houby zachovaly své chuťové 
i léčivé vlastnosti, měli bychom sbírat 
jen ty mladé a zdravé. „Slizké hou-
by jako klouzky a pýchavky, poseté 
opadávajícími krupičkami, není dobré 
ukládat volně do košíku spolu s ostat-
ními druhy. Za čerstvé považujme 
raději jen houby z téhož dne. Pro 
kulinářský požitek zpracujme přinese-
né houby co nejdříve. V chladničce je 
ponechávejme bez další úpravy nejdé-
le do následujícího dne,“ doporučuje 
A. Vít.
A na závěr si připomeňme nejdůle-
žitější zásadu: Sbíráme pouze druhy, 
které známe! Jen tak se vyhneme 
nepříjemným otravám, které sice končí 
smrtí jen ve výjimečných případech, 
nicméně často mohou zanechat celoži-
votní zdravotní následky.

Jak S HOUBAMI 
zacházet

PeČené klobouČky 
SE SLANINOU
Doba přípravy: 30 minut, 3 porce

Ingredience: 15-20 středně velkých hou-
bových kloboučků, 100 g slaniny, sůl, 
5 stroužků česneku, hrst petržele

Postup: Kloboučky očistíme, opláchneme, 
osolíme a naskládáme do pekáče spod-
ní stranou nahoru. Posekáme nadrobno 
česnek, petržel a lžičkou rozdělíme trošku 
na každou houbu. Potom dáme na klobouč-
ky rozškvařenou slaninu a dáme do horké 
trouby upéct cca na 20 minut. Opatrně 
vyjmeme, aby se nevylila z kloboučku šťáva, 
podáváme teplé s chlebem.
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objevili jsme

Připravila Kamila Steinbachová, foto shutterstock

Fuj,
       to je ale 
    pochoutka

Někdo by jídlo nikdy nepozřel kvůli 
nepříjemnému zápachu. Jiný 
by zase do úst nevzal ještě se mrs-

kajícího živočicha. V našem výběru jsme 
se snažili jít napříč těmito kategoriemi. 
Najdete zde proto jak jídla, která jsou pro 
konzumenta nebezpečná ze zdravotního 
hlediska, ale i taková, která k ochutnání 
nelákají už jen při vyslovení jejich názvu.

Vařené kachní vejce s plodem 
kachňátka
Na netradiční vaječnou specialitu můžete 
natrefit ve Vietnamu nebo na Filipí-
nách. Vejce, která jsme zvyklí jíst u nás 
v Evropě, jsou obvykle neoplodněná. 
V případě jídla označovaného jako balut 
je tomu naopak. V oplodněném kachním 
vejci se nechá plod vyrůst po dobu něko-

lika týdnů. Poté, co se vejce uvaří, v něm 
dále vidíte úplně všechno – kosti, kůži, 
zobák a někdy i ochmýření  ještě nevylíh-
nutého kachňátka. Někteří balut označují 
za jednu z nejlepších lokálních lahůdek.

Vařený netopýr
Netopýři jsou součástí tradiční kuchyně 
v Thajsku, Guamu nebo částech Číny. 
Klasický způsob přípravy je následu-
jící. Živého netopýra vložíte do horké 
vody nebo mléka a uvaříte. Poté se 
podává nakrájený s bylinkami, kořením 
a ovocem. Bez ohledu na chuť doporu-
čujeme před ochutnávkou zvážit fakt, že 
netopýři jsou přenašeči různých nemocí 
a ani tepelná úprava nemusí riziko 
nákazy zcela eliminovat.

Čínská tisíciletá vejce
Kachní, křepelčí nebo slepičí vejce jsou 
uchovávána ve směsi z hlíny, popela, 
vápna, soli a rýžových slupek. Zrát takto 
mohou několik týdnů, ale klidně i několik 

Při cestě do ciziny se řada z nás těší na to, až 
ochutná místní speciality. Někdy je ale těžké 
zjistit před tím, než vám místní lahůdku přinesou, 
o jaký pokrm se přesně jedná. a tak se může 
stát, že vám na talíři přistane něco, co vás může 
nemile překvapit. Z čeho se připravují kulinářské 
speciality, které ochutnají jen ti nejotrlejší?
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měsíců. Vejce pak získá svou typickou 
barvu. Žloutek je tmavě zelený až šedý 
a je silně cítit sírou a čpavkem. Z bílku 
se stane tmavě hnědá želatina nevý-
razné chuti. Je pravděpodobné, že tato 
technika zpracování vajec vznikla v době 
hojnosti, kdy Číňané nestíhali vejce 
spotřebovat. Takto vydržela poživatelná 
i několik měsíců po snesení. Pro ochut-
návku tohoto vejce ale nemusíte jezdit 
až do Číny, vyzkoušet je můžete i u nás 
v některých asijských restauracích.

Mongolský boo dog
Pod touto mongolskou specialitou se 
názvu navzdory skrývají vařený svišť nebo 
koza. Odřízne se jim hlava a vyvrhnou 
vnitřnosti. Do těla se vloží kameny, které 
byly předtím asi hodinu ohřívány na ohni, 
oloupaná cibule a sůl. Kameny musejí mít 
hladký a kulatý povrch. Menší se umístí 
do předních nohou, větší do dutiny břišní. 
Krk je svázán kusem drátu tak, aby bylo 
tělo zcela uzavřeno. Zvíře se zavěsí nad 

silným plamenem, který spálí kožešinu. 
Někdy je potřeba do pokožky vyříznout 
několik malých otvorů, aby zvíře kvůli 
tlaku neexplodovalo.

Prasečí krev s chlebem
Pro speciality, ze kterých se nejednomu 
strávníkovi zvedne žaludek, nemusíme 
vždy až do Asie. Maďaři například snídají 
prasečí krev. Ta se po porážce prasete 
ještě čerstvá usmaží na pánvi s cibulí 
a podává s chlebem. Ostatně, pod názvem 
krevní tučnice bývala desítky let k mání 
i v našich obchodech.

Vařený netopýr je tradičním jídlem 
v Thajsku nebo Číně. Jeho konzumace 
může být ale zdraví nebezpečná.

Prasečí krev k snídani? V Maďarsku to není 
nic neobvyklého.
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Sannakji
Po evropské vložce jsme zpět v Asii, 
konkrétně Koreji. Zde je součástí ku-
chyně sannakji. Jedná se o chobotnici 
podávanou se sezamovým olejem a se-
zamovými semínky. Na tom by nebylo 
nic zvláštního. Chobotnice je ale 
usmrcena až těsně předtím, než je její 
chapadlo nakrájeno na kousky a serví-
rováno. To představuje velké riziko, 
neboť kousky chapadel mohou být 
ještě aktivní a ulpět vám na jazyku či 
dokonce v krku, což může vést k uduše-
ní. Pokud se ke konzumaci tohoto jídla 
odhodláte, doporučujeme rozhodně jen 
ve střízlivém stavu.

Oko tuňáka
Další z asijských zemí, kde můžete narazit 
na roztodivné speciality, je Japonsko. 
Tuňák je poměrně 
hojně konzumova-
nou rybou, Japonci 
z něj ale často jedí 
pouze oko. A jak se 
připravuje? Na střed-
ně velkou pánev se 
dá lžíce sezamového 
oleje. Po zahřátí 
se přidá polévková 
lžíce zázvoru, který 
se lehce osmahne. 
Nakonec se na pánev 
vloží oko tuňáka, které 
se smaží zhruba jednu 
minutu, poté se pod-
lije sojovou omáčkou. 
Podává se s plátkem 
citronu.

Polévka 
z ptačího 
hnízda
A jsme 
zpátky 
v Číně. Žije 
zde malý 
pták, který 
ze svých slin 
staví hnízda, 
jež jsou 
jedlá. Když 
se nechá 
jeho obydlí 
rozpustit 
ve vodě, získá 
želatinovou 
strukturu, 
kterou je 
možné použít 
do polévky. 
Chceme-li 

dodržet místní tradice, neměla by tato 
polévka být ochucená ničím 

příliš výrazným, ani být moc 
mastná. Ačkoliv se jedná 
o velmi vzácnou surovinu, 
nemůže být podávána v  
malých dávkách, aby neztrati-
la svou typickou želatinovou 
strukturu. Jedlá hnízda mají 
v čínské gastronomii i další 
využití. Číňané je přidávají 
do rýže, dortů nebo jiných 
dezertů.

Jačí penis
V Číně nemají problém 
konzumovat ani zvířecí 
genitálie. O penisu z jaka 
se dokonce říká, že příznivě 
působí na pokožku. Ochut-
nat ho můžete například 
v pekingské restauraci 

Guolizhuang, kde se na podávání pokrmů 
z genitálií či varlat přímo specializují. 
Takováto lahůdka vás přijde na zhruba 
220 amerických dolarů, což je v přepočtu 
více než pět tisíc korun českých. Úpravy 
mohou být různé. Jačí penis se například 
smaží na horkém chilli oleji.

Ying yang ryba
Pokud se nechcete podílet na týrání 
zvířat, určitě byste si v Číně neměli objed-
návat rybu ying yang, která bývá někdy 
nazývána živá mrtvá ryba. Ryba vcelku 
se osmaží, kuchař přitom položí na hlavu 
ryby vlhký ručník, aby mohla dýchat. 
Zůstane tak naživu nejen během přípravy, 
ale živou ji rovněž dostanete na talíř. Tato 
praxe je kvůli své krutosti velmi kritizo-
vána a označována jako týrání zvířat. Ně-
kteří čínští kuchaři nicméně tvrdí, že jen 
takto zákazníkovi prokážou, že připravili 
skutečně čerstvou rybu.

Delikatesy, nebo nechutná jídla?
Jídel, která byste nejspíše nechtěli 
na svém talíři, je ještě daleko více. 
Například Norové konzumují uva-
řenou celou ovčí hlavu. Na Aljašce 
zase můžete dostat na talíř nakrájený 
losí čenich. A nemusíme zůstávat 
jen u pokrmů. Filipínci vyrábějí kávu 
z trusu cibetek, která je považována 
za jednu z nejkvalitnějších na světě.
Některá jídla, která byla dříve pova-
žována za nechutná, ale už pronikla 
do mezinárodní kuchyně a jsou vysoce 
ceněna. Jedním příkladem za všechny 
mohou být šneci, na nichž si s oblibou 
pochutnávají Francouzi. Jídlo, nad 
nímž by se u nás dříve všichni ušklí-
bali, je už běžné natolik, že je k do-
stání dokonce v některých českých 
supermarketech. 

Sannakji je pokrm z chobotnice, která se 
podává s ještě aktivními chapadly. 

V Japonsku je oko tuňáka servírované 
s plátkem citronu delikatesou. 

Balut jsou oplodněná kachní vejce. 
Ve Vietnamu platí za největší lahůdku.
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„Odvážil bych se odhadnout, že pomazánku Matěj od Hamé 
       víc lidí vidělo v reklamním spotu, než opravdu ochutnalo.“
Václav Bendl, vedoucí redaktor www.svet-potravin.cz
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    Výrobci nápojů pro děti 
mají malé konzumenty dobře přečtené

S růžovými víny to na české scéně 
      rozhodně nevypadá bledě. 
               Porota hodnotila převážně kladně.

Ochutnali jsme za vás
Rafinovaně skryté lesní ovoce v jogurtovém nápoji 
Datle obalené v kokosu, které mohou nahradit bonbony

„Budete-li proteinový koktejl s chia semínky Shake-it ochutnávat 
    s vědomím, že se jedná o zdravý přírodní nápoj, chuť vás nezklame.“

Kamila Steinbachová, externí redaktorka
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Připravila Naďa Hanuš Vávrová, foto shutterstock, archiv redakce

  
výrazná chuť pitíček

U dětí 
  boduje
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Celý test byl senzorický a kromě 
toho, že se jej zúčastnili dospělí 
jedinci – dva muži a tři ženy, jsme 

k testu přizvali také děti – dva kluky 
ve věku 7 a 5 let a dvě čtyřleté holky. 
Výsledky pak byly opravdu zajímavé. To, 
co dospělí považovali za chuťově nepřija-
telné, dětem nejvíc chutnalo. A naopak. 
Stoprocentní ovocné mošty u nich zcela 
propadly. Nutno ještě dodat, že nápoje 
pro děti jsme ochutnávali nechlazené při 
pokojové teplotě.

Barevná pitíčka v lahvi i pytlíku
Pitíčka v obchodech jsme vybrali dle 
našeho názoru ta neoblíbenější. Mezi ně 
patří Kubík s nejrůznějšími příchutěmi, 
Jupík i Capri Sonne. U maminek rychle 
získává na popularitě i poměrně nový 
mošt v sáčku Ovocňák. Nakonec jsme 
ještě vybrali značku obchodního řetězce 

Lidl – koncentrovaný nápoj Dizzy Drink! 
A nejmenší lahev, která ale slibovala 
množství vitaminů, Figo. Když jsme pitíč-
ka postavili vedle sebe, nemohli jsme si 
nevšimnout rozdílů v jejich designu. Snad 
kromě skromného vyznění Kubíka 100 % 
jablka, který je zabalen do průhledné malé 
lahvičky, aby bylo pěkně vidět na obsah, 
se obaly testovaných pitíček vyznačovaly 
nejen někdy až nevkusnou přepláca-
nou barevností, ale i tím, že nebylo přes 
přebal vidět dovnitř. Jako kdyby obal byl 
důležitější 
než samotný 
obsah. Z toho 
jsme dovodili, 
že výrobci cílí na děti, u kterých atraktivi-
ta obalu při výběru vítězí. Čtyři testovaná 
pitíčka jsme vybrali v plastové lahvi, 
dvě v pytlíku s brčkem. Pitíčka v pytlíku 
s brčkem měla však nejmenší obsah – 

zřejmě se u nich předpokládá, že se vypijí 
najednou. Nápoje v plastových lahvích 
měly větší obsah – od 300 ml do 400 ml.

Přeslazená jablíčka?
Ne náhodou jsme pro test vybrali dva sto-
procentní jablečné mošty – Kubík 100 % 
jablko a Ovocňák 100 % jablko. Každý 
od jiného výrobce. Ačkoliv jsou ve složení 
naprosto stejné, v chuti i barvě moštu se 
liší. Kubík má čirou zlatou barvu a lahod-
nou chuť jablek. Kdyby nebyl tolik sladký, 
dalo by se říct, že může příjemně osvěžit. 
Ovocňák 100 % jablko sice chutná také 
jako pravý jablečný mošt a sladký je snad 
jen o zlomek méně, nicméně chuť jablka 
tu kazí málo znatelná, ale přesto rušivá 
pachuť jakoby starých jablek. Barva 
tohoto moštu je oproti Kubíkovi kalná 
medová. U obou těchto nápojů je výrazná 
sladkost, která ruší přirozenou jablečnou 
chuť. Všichni, kdo testovali, nemohli 
uvěřit, že pochází opravdu jen z jablek. 
Přesto jsme se shodli, že co do kvality 
chuti je nejvydařenější Kubík 100 % 
jablko a i přes jemnou pachuť se umístil 
na druhém místě Ovocňák 100 % jablko.

Koktejl koncentrátů, aromat i barviv
Trochu hůře jsme ohodnotili Capri Sonne 
Apple, který sice připomíná chutí jablka, 

ale naředěná 
vodou a s pří-
chutí jiných 
složek. Ocenit 

se na něm ale zcela jistě dá to, že na rozdíl 
od ostatních testovaných jablečných 
moštů je podstatně méně sladký. Všichni 
dospělí se shodli, že třetí místo bude pro 
tento dětský nápoj zasloužené.

příloha

Jsou krásně barevné, často se na nich vyjímají 
pohádkoví hrdinové. Nápoje, kterým děti neodolají 
a rodiče se často nechají přemluvit k jejich koupi. 
Někteří z nás natolik důvěřují výrobcům, že nás 
ani nenapadne se podívat na složení. My jsme 
se podívali nejen na ně, ale hlavně jsme pitíčka 
společně s malými konzumenty ochutnali. 
Testování šesti nápojů pro děti nám přineslo 
zjištění, že stoprocentní jablečný mošt je zbytečně 
sladký a pitíčko slibující spoustu vitaminů je směsicí 
koncentrátů a přídatných látek.

„Výrobci dobře vědí, že u dětí 
                         vítězí design obalu“
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Jupík Cherry Cola sice slibuje složením, 
že je bez konzervantů, zato se však nevy-
hnul koktejlu aromat. Po ochutnání nás 
nemile překvapila nepřirozená třešňová 
příchuť. Nápoj však nebyl tolik sladký.
Předposlední místo jsme udělili nápoji 
Dizzy Drink!, který je privátní značkou 
společnosti Lidl. Ve 400 ml nápoje vý-
robce slibuje 
příchuť jablka, 
mrkve, limetky 
a maliny. 
Ve skutečnosti se dle složení jedná pouze 
o koncentráty ovocných šťáv v malém 
množství, čemuž také odpovídá chuť. Ta 
ani trochu nepřipomíná mrkev, jablko, 
limetku a dokonce ani malinu. Zato věrně 
chutí kopíruje bonbóny – dle našeho 
úsudku bonpari. Ve spojení s přeslazenos-
tí je to spíš nevydařený nealko-
holický koktejl. Nejhůře 
dopadl nápoj s názvem 
Figo jablko, jahoda. 
Kvalitu u tohoto 
nápoje jsme hledali 
marně. Chuť jablka 
není žádná, jaho-
dové aroma umělé. 
A samozřejmě 
ani tomuto 
nápoji nechybí 
u výrobců 
oblíbená 
přeslaze-
nost. Figo 
nápoj skončil 
v hodnocení 
na posledním 
místě, aniž 
bychom před 

tím znali jeho složení, ve kterém se obje-
vují i konzervanty.

Děti kvalitu nepoznají
Když jsme požádali o hodnocení nápojů 
děti, zneklidňující a zároveň nijak překva-
pivé bylo zjištění, že jim chutnají nejvíc 
ty nápoje, které mají z pohledu dospělého 

buď menší 
či dokonce 
žádnou kvalitu. 
Zatímco my 

dospělí jsme ocenili mošt, byť byl na náš 
vkus přeslazený, dětem nejvíce chutnala 
Cherry Cola, která byla sice o něco méně 
sladká, zato chuťově až příliš výrazná. 
Dalším favoritem u malých testujících 
pak byl Dizzy Drink, který dětem připomí-
nal svou chutí zmíněné 

bonbóny. Na třetí místo pak zařadily 
pitíčko Figo. Nejméně jim chutnaly Ovoc-
ňák 100 % jablko, hned za ním se umístil 
Kubík 100 % jablko. Tyto jablečné mošty 
často označovaly za příliš sladké. Z toho 
nám vyplynulo, že děti preferují chuťově 
výrazné nápoje (pomineme-li při výběru 
design obalu), sladkost pak je druhot-
nou a individuální záležitostí každého 
malého jedince.
Podle našeho poznání výrobci dětských 
nápojů umějí přesně mířit na malého 
spotřebitele – od výběru designu obalu až 
po často přeslazenou a hlavně výraznou 
chuť. Pro maminky, které chtějí dětem 
čas od času dopřát nějaký ten dětský 
kupovaný nápoj, ale není jim jedno, co 
jejich děti ochutnají, tu jsou i kvalitnější 
produkty v podobě ovocných moštů. 

„Dětem nejvíc chutnala Cherry 
Cola s výraznou chutí“
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Jupík Funny Fruit/Cherry Cola
Výrobce Kofola, a. s.
Zakoupeno Billa
Cena/ml 15 Kč/300 ml
En. hodnota 102 kJ/24 kcal 
ve 100 ml
Složení  voda, směs ovocných 

koncetrátů, cukr, kyselina, 
citronová, kyselina 
L-askorbová, aromata, 
barviva, sladidlo 

Dizzy Drink!
Výrobce neuveden
Zakoupeno Lidl
Cena/ml 9 Kč/400 ml
En. hodnota 210 kJ/49 kcal 
ve 100 ml
Složení  voda, cukr, koncetráty 

z jablečné šťávy (12 %) 
a z dalších ovocných šťáv, 
kyselina citronová, pektiny, 
vitamin

Figo (jablko, jahoda)
Výrobce neuveden
Zakoupeno Billa
Cena/ml 12 Kč/300 ml
En. hodnota 166 kJ/39 kcal 
ve 100 ml
Složení  voda, jablečná šťáva 

(12 %) a jahodová šťáva 
z koncetrátu (0,5 %), 
kyselina citronová, vitaminy, 
barviva, konzervanty

Z degustace:
Barva tohoto nápoje je typicky colová – 
hnědá. Na škodu ale bylo výrazné aroma. 
Nápoj je méně sladký, ale na jazyk sedá 
přidané sladidlo.

Z degustace:
Už na pohled Dizzy Drink! odrazuje 
nepřirozenou barvou. Přeslazený nápoj 
s umělou chutí připomíná spíš bonbóny. 
Ovoce by člověk jen těžko hledal.

Z degustace:
Jedná se o méně sladký nápoj, ale 
s naprosto umělou chutí. Jsou v něm cítit 
jen koncentráty a další přidané látky. Vzadu 
na jazyku pak doznívá divná pachuť.

4. 5. 6.

Kubík 100 % jablko
Výrobce neuveden
Zakoupeno Tesco
Cena/ml 16 Kč/300 ml
En. hodnota 184 kJ/43 kcal 
ve 100 ml
Složení  jablečná šťáva z jablečného 

koncentrátu (100 %) 
 
 

Ovocňák 100 % jablko
Výrobce TOKO AGRI, a. s.
Zakoupeno Tesco
Cena/ml 19 Kč/200 ml
En. hodnota 183 kJ/43 kcal 
ve 100 ml
Složení  100 % jablečná šťáva 

 
 
 

Capri-Sonne Apple
Výrobce VITAR, s.r.o.
Zakoupeno Norma
Cena/ml 7,50 Kč/200 ml
En. hodnota 120 kJ/28 kcal 
ve 100 ml
Složení  voda, cukr, koncetráty 

jablečné šťávy (6 %) a šťávy 
z více druhů ovoce, přírodní 
aroma, kyselina askorbová 
 

Z degustace:
Barva nápoje je čirá, zlatavá. Chutná 
příjemně jablečně a mošt je osvěžující. 
Nicméně je ale moc sladký – jako kdyby 
byl nápoj přislazený. 

Z degustace:
Barva moštu je medově kalná. Chutná také 
jako jablečný mošt. Přeslazená chuť budí 
dojem, že je nápoj přislazený. Na kořenu 
jazyka pak doznívá lehká pachuť.

Z degustace:
Chuťově připomíná jablečný mošt 
naředěný vodou. Méně výrazně jablečná, 
nakyslá chuť. Jsou cítit aromata, přebíjejí 
přirozenou chuť jablka. 

1. 2. 3.
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Základem pro výrobu kvalitní-
ho másla je pouze kvalitní a co 
nejčerstvější smetana. Čím je totiž 

čerstvější, tím je máslo lepší a trvanli-
vější. Proto je dobré, když mléko pochází 
z lokálních farem.
Podle nařízení EU je pro máslo stanoven 
minimální podíl mléčného tuku 80 %. 
Másla, vyráběná u nás, zpravidla obsa-
hují 82 % mléčného tuku a nejsou v nich 
žádné konzervační látky ani emulgátory.
Při nákupu másla byste tedy měli 

na obalu sledovat především 
podíl tuku. Přes-

tože 

máslo obsahuje i jisté procento vody, 
na obalu tento údaj obvykle nenajdete. 
Nesmí ovšem překročit hranici 16 %.

Barva a konzistence másla
Pravé máslo je nebarvené a má přiroze-
ně smetanovou, lehce žlutavou barvu. 
Pokud si zakoupíte „máslo“, které je 
výrazně žluté, je velice pravděpodobné, 
že je dobarvené. Ke zvýraznění žluta-
vého zabarvení se smetana přibarvuje 
přírodním červenožlutým až oranžovým 
barvivem získaným z rostliny Bixa orella-
na (E160b). Dalším používaným barvivem 
jsou karoteny.
Konzistence másla závisí na způsobu 
výroby a obsahu vody. Podívejte se, jaký 
povrch má máslo po vyndání z chladu. 

Kvalitnější bude déle tvrdší, pevné 
a hladké a nebude se k obalu lepit. 
Právě jeho konzistence ovlivní i to, 

jak se bude máslo chovat například 
při pečení či vaření.

Máslo patří mezi základní 
potraviny. Je jedinečné. 
Vždyť i všelijaké rostlinné 
tuky se snaží napodobit 
jeho lahodnou a jemnou 
chuť. Co byste měli určitě 
sledovat na jeho obalu, 
abyste koupili kvalitní 
potravinu?

Máte v lednici
kvalitní máslo?
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Jaké máslo kupovat?
Máslo nemá rádo světlo a teplo, proto 
kupujte vždycky jen to, které nemá po-
rušený nebo pomačkaný obal. Pokud je 
světlé až bílé, znamená to, že je čerstvé. 
Máslo, které je v pořádku, má příjemně 
nasládlou a smetanově mléčnou chuť 
i vůni. Uchovává se v chladných a dobře 
větratelných prostorách při teplotě 
od 2 do 8 °C.

Jak poznáte náhražky 
másla?
Určitě jste si v obcho-
dě všimli výrobků, 
které vypadají jako 
máslo, ale „máslem“ se 
nenazývají. Proč? Protože 
se jedná o jeho náhražky. 
Obvykle je v nich větší 
podíl vody, než připouští 
norma, a tím pádem často 
obsahují také tzv. emulgátory. 
Existují však také například takzva-

ná „polotučná másla“, která se vyznačují 
nižším obsahem mléčného tuku, vyšším 
obsahem vody, a tedy i nižšími výživo-
vými hodnotami. Jedná se o výrobek 
s obsahem mléčného tuku nejméně 39 % 
(nejvýše však 41 %), kdy látky, které 
byly do této potraviny přidané, neslouží 
jako úplná 
nebo částečná 
náhrada jaké-
koliv mléčné 
složky. Úplně jiným příkladem jsou pak 
směsné tuky, v nichž byla část mléčných 
tuků nahrazena rostlinnými nebo jinými 
živočišnými tuky.
Výrobci náhražky másla označují tyto 
výrobky např. máslíčko, raníčko nebo 
jednotlivá písmena ve slově „máslo“ 
nahrazují různými symboly.

Jak poznáte vady másla?
Vady chuti másla 
mohou být velmi 

specifické. Můžete si zakoupit máslo, 
které bude mít chuť prázdnou, nečistě 
nakyslou, sladovou, kvasnicovou, kovo-
vou atd.
Chuť másla je ve velké míře ovlivně-
na druhem krmení dojnic, které může 
být nekvalitní a mléku uškodí. Dále má 

na chuť vliv 
např. nevhodná 
opotřebovanost 
výrobního 

zařízení (kovová chuť). V neposlední řadě 
ovlivňuje chuť másla samotná kvalita 
mléka. Pokud je mléko méně kvalitní, pak 
může mít máslo nahořklou, zatuchlou až 
žluklou chuť.
Jestliže má máslo na povrchu i po odkro-
jení žlutou barvu a nepříjemně zapáchá, 
může se jednat o žluklé máslo, které se 
nesmí prodávat. Žluklost nebo také oxida-
ci mléčného tuku nám indikuje natrpklá 

chuť a nepříjemný zápach, 
který ucítíte, pokud 

k takovému máslu 
přičichnete. 

„Chuť másla je ve velké míře 
  ovlivněna druhem krmení dojnic“
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Lesní ovoce 
               bylo rafinovaně skryto 

Máte-li chuť na jogurtový nápoj, problém není jej v každém 
větším obchodě najít, ale spíš správně vybrat. Značek 
se nabízí opravdu mnoho, liší se cenou i chutí, ale my 

jsme cíleně sáhli po lacinější variantě – privátní značce 
řetězce Albert BASIC. A trochu zlomyslně jsme zvolili Lesní 
směs, protože nás zajímalo, jak chuť ovlivní deklarovaný 
podíl ostružin a malin a pyré z nich v celkovém podílu pod 

5 %. Ocenili jsme sice výhradně přírodní barviva, ale 
nejdůležitější je chuť. Podle očekávání výrazně sladká 

a jogurtová, ale kdybych si nepřečetla složení, 
budu se hádat, že se o závan lesa zasloužily 
výhradně borůvky. Což je nakonec detail, který 
celkové hodnocení nepozvedne, ani neshodí.

Hodnocení: 50 %
Hodnotil: Kateřina Kmecová

Datle v kokosu 
   porazí i bonbon
Objevila jsem nedávno v jedné z drogerií pytlík s datlemi 
obalenými v kokosu, které vypadají jako bonbony a chutnají 
příjemně sladce. Tyto BIO datlové konfety jsou vyráběny pod 

značkou Babylove, balení váží 
100 g a na obalu je uvedeno, 
že je produkt vhodný pro 
děti od 1 roku. Můj dvouletý 

syn stále vyžaduje nějaký 
bonbon, a tak jsem se snažila 
najít alternativu, která by ho 
uspokojila. Datle jsou měkké, 
chutné a kokos jim dodává 
jiskru. Není zde přidán cukr. 
Zatím jsem s tímto produktem 
obstála a klasické bonbony 
nemusím kupovat.

Hodnocení: 98 %
Hodnotila: Klára Chábová

Koktejl Shake-it zasytí, 
chutí ale neomráčí
Když budete proteinový koktejl s chia semínky Shake-it 
ochutnávat s vědomím, že se jedná o zdravý přírodní nápoj, chuť 
vás nezklame. Pokud ale očekáváte stejný „wow“ efekt, jako když 
vám v restauraci připraví shake z čerstvého ovoce nebo čokolády, 
moc vás neohromí. Já jsem ochutnala příchuť Choco Coco, která 
slibuje obsah nepraženého kakaa z ekvádorských bobů a jemně 
mletého kokosu. Kokos byl na můj vkus 
v nápoji příliš nevýrazný. Čokoláda 
na tom nebyla o moc lépe. Na to, jak je 
obvykle výrazná ve své původní podobě, 
v nápoji jí chyběly grády. Co ale 
zase nemůžu vytknout, 
je jednoduchá příprava 
(jen smícháte s vodou) 
a získáte velmi dobrý 
pocit sytosti, který 
vydrží.

Hodnocení: 35 %
Hodnotila: Kamila 
Steinbachová

Pomazánku Matěj 
stačí znát jen z reklamy
Odvážil bych se odhadnout, že pomazánku Matěj od Hamé 
víc lidí vidělo v reklamním spotu, než opravdu ochutnalo. 
Jaká tedy je tato pikantní pomazánka na topinky (balení 
48 g za 15,90 Kč) ve skutečnosti? Podle etikety se toho moc 
nedozvíme, ale pořadí obsažených ingrediencí – voda, vepřové 
sádlo, vepřové maso, vepřové kůže, vejce aj., napovídá, že to 
asi delikatesa nebude. Tušení je správné, právě jste si koupili 
jedovatě oranžovou, přesolenou, pálivou a blátivou pastu. 
V přímém ohrožení života asi nebudete, ale 
i na topinku byste si raději měli umístit 
něco méně agresivního. A přitom 
má ta pomazánka tak 
hezké jméno.

Hodnocení: 12 %
Hodnotil: 
Václav Bendl

Zmrzlina 
od Mrože 
příjemně osvěží
Podle statistik společnosti Bidfood (bývalý Bidvest), která má značku Prima ve svém portfoliu, patří Mrož jahodová 

dřeň k nejprodávanějším zmrzlinám. Podle mého mínění ji ale příchuť lesního ovoce brzy může dohánět. 
Představuje totiž stejně dobře zvolenou vyváženost chutí. Novinka je spíše nakyslá než sladká, což vás 

velmi příjemně osvěží. Zároveň je dřeň z mixu lesního ovoce obalena do hořké čokolády, a to zase tvoří 
velmi povedený kontrast. Celkově bych dřeň lesní ovoce zhodnotila jako vhodnou alternativu mlsání pro 
dospělé. Děti, které se orientují podle trendu „čím sladší, tím lepší“, pravděpodobně moc neosloví.

Hodnocení: 74 %
Hodnotila: Renata Rokůsková
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Růžová vína 
  z obchodů 
nejsou žádný propadák
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Tato rubrika byla připravena ve spolupráci 
s Českou technologickou platformou pro potraviny

Připravila Dana Večeřová, foto Martin Honzík a shutterstock

V domácích vinotékách a chladničkách má 
v poslední době své stabilní místo velmi oblíbený, 
dá se říci letní nápoj různých odstínů růžové 
barvy. a vzhledem k tomu, že se fenoménu 
růžového vína začali věnovat i čeští vinaři, mají 
spotřebitelé skutečně z čeho vybírat. I proto jsme 
se rozhodli náš test zaměřit právě na naše růžová 
vína různých odrůd.

Růžové víno se obvykle pije mladé, 
tedy z aktuálního nebo předešlého 
ročníku. Jen tak nejlépe splní svůj úkol  
– osvěžit a působit lehkým dojmem, 
který se ale právě postupem času 
z růžového vína pozvolna vytrácí.
Aby se projevila exkluzivita růžového 
vína, mělo by být vychlazeno 
na teplotu od 8 do 12 stupňů. Růžové 
může být podáváno dokonce přímo 
na ledu či v koktejlech. Ale pozor – 
nikdy bychom je neměli přechladit.

Jak Pít RůŽOVé 
VíNO
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Nejprve je ale třeba vyvrátit 
rozšířený mýtus, že růžové víno 
vzniká slitím červeného vína 

s bílým. Skutečně tomu tak není, rosé se 
vyrábí z odrůd modrých hroznů nejčastěji 
metodou krátkého naležení rozemletých 
hroznů (rmutu).
Rmut z modrých hroznů se nechává 
naležet zpravidla jen 4 až 6 hodin, aby se 
ze slupek uvolnilo pouze málo červeného 
barviva. Pak se mošt od slupek oddělí 
a dále je s ním nakládáno stejně jako 
při výrobě bílého vína. Takový výrobní 
postup propůjčuje růžovým vínům jejich 

tolik žádaný svěží a mladý duch. Svěžest, 
kterou od růžového očekáváme, vyžaduje 
také potřebný podíl kyselin, které ale 
zráním hroznů ubývají.
Navíc čím vyšší je cukernatost použi-
tých hroznů, tím se barva vína posouvá 
do méně 
atraktivních 
nahnědlých 
tónů. Proto 
vinaři volí krátkodobou maceraci, která 
dává vzniknout svěžím vínům lehčí-
ho charakteru a výraznější chuti. Díky 
tomu se růžová vína chlubí celou škálou 

barevných odstínů – od sladce 
malinových přes jemně loso-
sové, pomerančové, měděné, 
meruňkové až k temně cibu-
lovým nebo načervenalým 
odstínům jahodové, malinové 
či tmavě třešňové. Vše záleží 
na zvolené odrůdě hroznů 
a technologii zpracování.

Z růžové historie
Výroba vín zabarvených 
do růžova probíhala v čes-
kých zemích již v 16. století. 
Nejčastěji se kromě odrůd pro 
bílá vína vysazovaly modré 
odrůdy Pinot Noir a pozdě-
ji také Frankovka a Modrý 
Portugal.
Přes dlouhou historii se 
ale označení „růžová vína“ 
začalo užívat teprve v ne-
dávné době. V minulosti 
si rosé získala zcela jiná 
pojmenování. Na Moravě byla 
známa pod lidovým názvem 
„ryšák“. Naopak v Čechách 
se růžovým vínům přezdívalo 
„růžák“, jak dokládá původní 
etiketa z poloviny 19. století 
ze sklepů panství Žernoseky.

V dnešní době je růžové víno stále 
populárnější. Jeho největším evropským 
výrobcem je Francie, kde růžová vína tvo-
řila vždy alespoň desetinu celkové vinné 
produkce. Významnou produkcí rosé se 
mohou chlubit ale i USA nebo Austrálie. 

Ročně se 
ve světě 
vyrobí 
celkově asi 

20 milionů hektolitrů růžových vín.
Pro výrobu růžových vín používají 
čeští a moravští vinaři nejčastěji modré 
odrůdy Cabernet Sauvignon, Frankov-

Růžové víno bychom měli skladovat 
v teplotně stabilních, chladnějších 
podmínkách, rozhodně bychom neměli 
láhev růžového vystavovat přímému 
slunečnímu svitu, který výrazně 
ovlivňuje kvalitu vína a zkracuje 
jeho životnost. Toto doporučení je 
u růžového vína zvláště důležité, neboť 
kvůli své atraktivní barvě bývají tato 
vína plněna do průhledných lahví. 
To ostatně zdůrazňují i sami vinaři, 
protože mnohdy se víno díky přímému 
světlu ze zářivek znehodnotí. To je 
ovšem i apelem na obchodníky, aby 
s růžovým vínem zacházeli s patřičnou 
péčí a nebojíme se říct i úctou.

SklaDováNí 
NáPOJE

„Vína oplývají lákavou svěží barvou 
                      díky krátkodobé maceraci“
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ka, Rulandské modré, Svatovavřinecké 
a Zweigeltrebe. Samozřejmě, v jiných 
zemích či krajích se k výrobě růžových 
vín často používají typické regionál-
ní odrůdy, které v jiných oblastech 
vůbec nenajdeme.

Testujeme s odborníky
Tentokrát jsme se nevěnovali labora-
torním analýzám, ale obrátili jsme se 
na odborníky z nejpovolanějších, tedy 
na Národní vinařské centrum, aby nám 
jejich degustační komise senzoricky 
ohodnotila 14 vzorků růžových vín odrůd 
Zweigeltrebe, Frankovka, Modrý Portugal, 
Rulandské modré a André od čtrnácti 
moravských 
vinařů. Ostat-
ně senzorické 
hodnocení je 
právě z hlediska spotřebitelů u vína asi to 
nejdůležitější. Všechna vína jsme nakou-
pili v Makru, ceny v jednotlivých řetěz-
cích či obchodech se tedy mohou lišit. 
Nákup vzorků jsme zcela záměrně učinili 
v řetězci, neboť řada spotřebitelů nena-
kupuje vína ve vinotékách a u vinařů, ale 

zcela jednoduše v supermarketech nebo 
obchodech.
Odborná degustační komise posuzovala 
v rámci 100bodové stupnice tři základní 
parametry – vzhled, vůni a chuť. V para-
metru vzhled se posuzuje čirost a barva, 
u parametru vůně intenzita, čistota a har-
monie a u chuti pak intenzita, čistota, 
harmonie a perzistence neboli dochuť 
vína, která se měří od okamžiku polknutí 
a platí, že čím delší, samozřejmě pozitivní 
dochuť, tím kvalitnější víno.
A jak to vše dopadlo? Dvě vína – Modrý 
Portugal rosé z vinařství SPIELBERG CZ, 
s. r. o. a André rosé od Bronislava Vajbara 
by si zasloužila zlatou medaili, další dvě 

medaili stříbrnou 
– Frankovka rosé 
od Hany Mádlo-
vé a Zweigeltrebe 

rosé z CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy 
Valtice, a.s. Ostatní vína byla hodnocena 
jako vína dobrá a průměrná. 
Nabídka na pultech tedy rozhodně ne-
zklamala. Růžové víno je u nás zejména 
v letních měsících velmi žádané a ob-
líbené, jsme přesvědčeni, že by si naši 

spotřebitelé i do budoucna zasloužili jen 
ta nejlepší růžová vína z českých a morav-
ských vinic a nemuseli tak sahat k na-
bídce zahraničních producentů. Tradici, 
schopnosti a přírodní suroviny na to naši 
vinaři určitě mají. 

André rosé
Jakostní zařazení: pozdní sběr

Výrobce: Bronislav Vajbar

Z degustace: Nejlepší ohodnocení – výrazně 
ovocité, vyvážené, plné víno s dlouhou 
ovocitou dochutí připomínající višně, maliny 
a třešňový kompot. 

Odrůda: 
André

Ročník: 
2015

Cena: 
189 Kč

88,33

Známka za senzorické 
hodnocení

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

90 bodů a více: vynikající, excelentní, 
mimořádné víno (velká zlatá medaile)
86 bodů a více: výborné víno (zlatá 
medaile)
83 a více: nadprůměrné, velmi dobré víno 
(stříbrná medaile)
80 bodů a více: dobré víno standardní 
kvality
pod 80 bodů: víno méně výrazné, 
průměrné víno
pod 72 bodů: víno problematické 
u některého aspektu (vzhled, vůně, chuť)

hoDNoceNí 
DLE NáRODNíCH 
STANDARDů

„Vína hodnotili odborníci 
 z Národního vinařského centra“

k nižšímu bodovému hodnocení některých vzorků
„Zásadní (pro růžové víno) je rovněž vhodnost skladovacích podmínek a následně 
podmínek již při samotném prodeji, které jako výrobce i přes doporučení pro-
dejcům již neumíme ovlivnit. To vše se samozřejmě výrazně projevuje na kvalitě 
produktu, který zákazník kupuje.“

„Z obecného hlediska platí několik zákonitostí při senzorickém hodnocení vína, 
a mezi hlavními je fakt, že výsledky jsou velmi subjektivní. Ani mezi zkušenými 
hodnotiteli není jednotný názor na víno a záleží na tom, k čemu inklinují. Co pro 
jednoho je nepříjemná vůně po kanagomu, pro jiného je vůně přezrálého banánu 
a preferuje ho. Pro růžová vína to platí dvojnásob. Nikde není standard, jaký styl 
rosé je ten správný. Zda mladistvý a svěží, což se dá předpokládat u vína z loňské-
ho ročníku 2016, nebo vyzrálý, kompotový až marmeládový, který můžete nalez-
nout v našem víně z ročníku 2015. Nebo zda má být víno bez zbytkového cukru 
nebo se zbytkovým cukrem atd. a to všechno ovlivňuje hodnotitele a degustátora.“

Vyjádření vinařů

VÍTĚZ
TESTU
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příloha

Rulandské modré rosé
Jakostní zařazení: pozdní sběr

Výrobce: Vinařství Mikrosvín Mikulov, a.s.

Z degustace: Vzorek měl velmi příjemnou 
vůni s kořenitými tóny s náznakem peckového 
ovoce. V chuti středně plné, s mírně 
nevyváženou kyselinkou.

Odrůda: 
Rulandské modré

Ročník: 
2014

Cena: 
219 Kč

81,33

Známka za senzorické 
hodnocení

Zweigeltrebe rosé
Jakostní zařazení: jakostní odrůdové víno

Výrobce: CHÂTeaU ValTICe - Vinné sklepy 
                                                       Valtice, a.s.

Z degustace: Příjemné, svěží víno s tóny 
peckovitého ovoce. Středně plné, sladěné víno, 
jehož chuť je šťavnatá, s výraznější až hrubší 
kyselinkou.

Odrůda: 
Zweigeltrebe

Ročník: 
2015

Cena: 
99 Kč

88,00

Známka za senzorické 
hodnocení

Zweigeltrebe rosé
Jakostní zařazení: jakostní odrůdové víno

Výrobce: HaBáNSKÉ SKlePy, spol. s r.o. 
                                               /BOHeMIa SeKT, s.r.o.

Z degustace: dle hodnotitelů jde o jemné, 
neutrální víno s tóny květu, sušeného ovoce 
a třešňové kůry. V dochuti stopa oxidu 
siřičitého.

Odrůda: 
Zweigeltrebe

Ročník: 
2015

Cena: 
69 Kč

81,67

Známka za senzorické 
hodnocení

Frankovka rosé
Jakostní zařazení: kabinetní víno

Výrobce: Hana Mádlová

Z degustace: Příjemné, ovocitě-aromatické, 
středně plné víno. Květnatá vůně, v chuti 
nacházíme projev drobného tmavého 
a sušeného ovoce.

Odrůda: 
Frankovka

Ročník: 
2015

Cena: 
159 Kč

83,33

Známka za senzorické 
hodnocení

Frankovka rosé
Jakostní zařazení: pozdní sběr

Výrobce: Zámecké vinařství Bzenec

Z degustace: degustační komise hodnotila 
toto víno jako neutrální, středně plné s jemným 
aroma třešní a višní. V dochuti pak bylinné se 
stopami oxidu siřičitého.

Odrůda: 
Frankovka

Ročník: 
2015

Cena: 
169 Kč

81,67

Známka za senzorické 
hodnocení

Modrý Portugal rosé
Jakostní zařazení: jakostní odrůdové víno

Výrobce: SPIelBeRG CZ, s.r.o.

Z degustace: Velmi hezké, čisté, plné ovocité 
víno. Ve vůni květnaté tóny s projevem 
peckovitého a drobného ovoce, které se 
projevuje i v dochuti.

Odrůda: 
Modrý Portugal

Ročník: 
2016

Cena: 
129 Kč

86,67

Známka za senzorické 
hodnocení
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zdraví

Zweigeltrebe rosé
Jakostní zařazení: kabinetní víno

Výrobce: VINSeleKT MICHlOVSKÝ a.s.

Z degustace: degustační komise shledala, 
že jde o krátké víno s vůní kompotovaného 
peckového ovoce. V chuti ovocité s dochutí 
zavařených rynglí a švestek.

Odrůda: 
Zweigeltrebe

Ročník: 
2015

Cena: 
99 Kč

77,00

Známka za senzorické 
hodnocení

Cuvée Frankovka a Dornfelder rosé
Jakostní zařazení: jakostní víno

Výrobce: CHaTeaU BZeNeC, spol. s .r. o 
                                              /BOHeMIa SeKT, s. r. o.

Z degustace: Podle senzorického hodnocení 
degustační komise jde o čisté, středně plné 
víno s kratší dochutí, s lehce nahořklým 
projevem. 

Odrůda: 
Cuvéé

Ročník: 
2015

Cena: 
89 Kč

80,00

Známka za senzorické 
hodnocení

Zweigeltrebe rosé
Jakostní zařazení: jakostní odrůdové víno

Výrobce: Templářské sklepy čejkovice, vinařské družstvo

Z degustace: Vzorek byl ohodnocen jako víno 
za vrcholem optimální zralosti, bez ovocných 
tónů. V chuti bylinné se stopami oxidu 
siřičitého.

Odrůda: 
Zweigeltrebe

Ročník: 
2015

Cena: 
99 Kč

77,00

Známka za senzorické 
hodnocení

Zweigeltrebe rosé
Jakostní zařazení: jakostní odrůdové víno

Výrobce: PaTRIa Kobylí, a.s.

Z degustace: Příjemné, harmonické víno se 
středně plným tělem, ve vůni projev jádrového 
a sušeného ovoce. Staršímu ročníku chybí 
svěžest a další zrací potenciál.

Odrůda: 
Zweigeltrebe 

Ročník: 
2013

Cena: 
89 Kč

81,00

Známka za senzorické 
hodnocení

Rulandské modré rosé
Jakostní zařazení: pozdní sběr

Výrobce: NOVÉ VINaŘSTVí, a. s.

Z degustace: Vzorek byl porotci hodnocen 
jako vyzrálé víno, s otevřeným až lehce 
oxidativním projevem. Chuť a vůně zejména 
po peckovitém a jádrovém ovoci.

Odrůda: 
Rulandské modré

Ročník: 
2015

Cena: 
189 Kč

78,00

Známka za senzorické 
hodnocení

Zweigeltrebe rosé
Jakostní zařazení: pozdní sběr

Výrobce: Vinařství Kovacs s.r.o.

Z degustace: Vyvážené, plnější víno 
s ovocitým aroma. V chuti se projevuje 
pikantní, svěží kyselinka, dochuť hrubší, se 
stopami tříslovin.

Odrůda: 
Zweigeltrebe

Ročník: 
2016

Cena: 
129 Kč

81,33

Známka za senzorické 
hodnocení
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Státní zemědělský intervenční fond 
na Zemi živitelce

Letní soutěž 
„Vyhrajte s Klasáčkem na cestách“ 
         je v plném proudu

PR článek

Do soutěže se můžete zapojit i vy! 
Vyfoťte se na svých výletech s potravina-
mi vybraných značek kvality nebo s mas-
kotem Klasáčkem, kterého můžete potkat 
na mnoha místech České republiky. Kalen-
dář s veškerými termíny a místy naleznete 
na webu www.akademiekvality.cz. 
Vložte své fotografie do formuláře na webu 
nejpozději do 3. září. 2017. Svou šanci 
na výhru můžete zvýšit tím, že každý den 
nahrajete až 10 různých fotografií s Kla-
sáčkem či oceněnými potravinami.

O co se soutěží?
50 vylosovaných se může těšit 
na některou 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

Na kterých akcích můžete potkat 
Klasáčka a vyfotit se s ním?
   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

Představujeme novou aplikaci 
nákupního seznamu kvalitních 
a regionálních potravin, která nese 
výstižný název Síťovka. 

Co aplikace nabízí?
Aplikace nabízí hned několik možností, 
pro usnadnění nákupního procesu. Intu-
itivně je možné vytvořit nákupní seznam 

a jednoduše přeposlat pomocí mailu nebo 
SMS na jiného člena domácnosti. Síťovka 

nabízí konkrétní potraviny a upozorní uživatele 
na ty kvalitní se značkami Klasa a Regionální potravina. Nabízí 
i inspiraci na osvědčené recepty s připravenými nákupními 
seznamy a umožní přidat položky z receptu. Síťovce nechybí 
možnost přidat vlastní nákupní položky a uložit si často použí-
vané do složky Oblíbených, proto si ji každý může přizpůsobit 
sobě na míru a tak být na nákup vždycky připraven. 

Stáhnout aplikaci Síťovka je možné na Google Play 
a apple Store.  

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se návštěvníkům 
představil ve společné expozici spolu se značkami kvalitních po-
travin KLASA a Re-
gionální potravina. 
Nechybělo slav-
nostní předávání 
certifikátů KLASA 
novým „majitelům“ 
a bohatý dopro-
vodný program. 
Státní zemědělský 
intervenční fond 
(SZIF) se veletrhu 
účastní pravidelně. 
Motto Fondu zní: 
„Pomáháme české-
mu zemědělství“, proto na akci nemůže chybět.

Odbor administrace podpory kvalitních potravin 

Aplikace Síťovka
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PR článek

Výrobky hodnotily komise tvořené zástup-
ci Ministerstva zemědělství čR, krajského 
úřadu, Státního zemědělského intervenčního 
fondu, Státní zemědělské a potravinářské in-
spekce, Státní veterinární správy čR, agrární 
komory čR a Potravinářské komory čR.
 

   Z Královéhradeckého kraje se přihlásilo 
136 produktů od 36 výrobců. Nejsilnější 
zastoupení mělo 22 výrobků z kategorií 
Masné výrobky tepelně opracované a al-
koholické a nealkoholické nápoje.

   Z libereckého kraje se zúčastnilo 80 pro-
duktů od 29 výrobců. Nejvíce přihláše-
ných výrobků bylo v kategorii alkoholické 
a nealkoholické nápoje. 

   V Moravskoslezském kraji se ucházelo 
celkem 117 produktů od 33 výrobců, nej-
větší zájem byl o pekařské výrobky. 

   V Olomouckém kraji hodnotitelská komise 
vybírala ze 114 produktů od 49 výrobců, 
největší zájem byl o kategorii Pekařské 
výrobky včetně těstovin.

   V Plzeňském kraji soutěžilo o Regionální 
potravinu 81 produktů od 27 výrobců, 

největší zájem byl o kategorii alkoholické 
a nealkoholické nápoje.
   V Jihomoravském kraji se ucházelo 
167 produktů od 47 výrobců. Nejsilnější 
zastoupení měly pekařské výrobky včetně 
těstovin. 
   Z Jižních čech letos soutěžilo 69 produktů 
od 21 výrobců. Z tradičních devíti kategorií 
byl největší zájem o pekařské výrobky 
včetně těstovin.

   Z Kraje Vysočina se ucházelo celkem 
88 produktů od 26 výrobců. Nejsilnější 
zastoupení mělo na Vysočině 30 výrobků 
v kategorii Ostatní.
   V Pardubickém kraji se účastnilo 149 vý-
robků od 36 výrobců, největší zájem byl 
o kategorii Masné výrobky tepelně opra-
cované.
   Ve Středočeském kraji se o tuto značku 
letos ucházelo 81 produktů od 23 výrobců. 
Nejsilnější zastoupení měly cukrářské 
výrobky včetně cukrovinek, kam bylo 
přihlášeno 15 výrobků. 
   ústecký kraj je již po léta velice aktivní 
– o značku kvality v rámci celé české 
republiky se uchází již tradičně největší 
počet výrobků právě odsud. letos jich 
bylo 224 od 43 výrobců, největší zájem 
byl v kategorii Masné výrobky tepelně 
opracované včetně uzených mas. 
   Ze Zlínského kraje se letos přihlásilo 
136 výrobků od 44 producentů. Nejsil-
nější zastoupení měly pekařské a ostatní 
výrobky.

Všechny nově oceněné produkty značkou 
Regionální potravina naleznete již nyní 
na webu a aplikaci Regionální potravina.
Všem oceněným producentům velmi gra-
tulujeme!

Odbor administrace podpory 
kvalitních potravin 

V červnu se opět sešla odborná hodnotitelská komise a ocenila 
produkty s výjimečnou kvalitou z krajů České republiky. 
O značku kvality Regionální potravina, která je zárukou 
místního regionálního původu, se letos ucházelo 96 produktů. 
O logo se soutěžilo v devíti kategoriích.

Regionální potravina 
má přírůstky
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speciál - víno

Co všechno se s vínem děje, než si koupíte jednu 
láhev bílého, růžového nebo červeného? 
Jaká vína jsou populární? A na co 
se vyplatí dát si při jeho nákupu 
pozor? Pro odpovědi na tyto 
a další otázky jsme se 
vypravili do malého 
rodinného vinařství 
Radomíra Hodečka 
v Miroslavských 
Knínicích ležících 
asi 30 kilometrů 
od Znojma.

První lekce 
vínoznalectví
Připravila Kamila Steinbachová, foto shutterstock a archiv vinařství



www.svetpotravin.cz 37

speciál - víno

Než se naplní první soudek vínem, 
uběhne nějaký čas a udělá se spousta 
práce. Nejprve si každý vinař musí vybrat 
vhodný pozemek pro vysazení vinné révy 
a následně odrůdu, kterou chce na své 
vinici pěstovat. Ta by měla být „zajímavá 
pro konzumenta“ a zároveň vhodná pro 
danou lokalitu, na které bude vysazena. 
S tím také souvisí výběr vhodné podnože 
k odrůdě. „S těmito prvními kroky začí-
najícímu vinaři obvykle pomůže specia-
lizovaná firma z Česka nebo zahraničí,“ 
vysvětluje Radomír Hodeček.

Kvalita vína vzniká už na vinici
První předpoklad k dobré úrodě je dosta-
tečně vyhnojený a připravený pozemek. 
Následná výsadba může být podzimní či 
jarní, každá má svá pro a proti. Ty pod-
zimní lépe zakořeňují, jarní réva zase dříve 
raší. Růst obecně začíná při průměrných 
denních teplotách nad 10 °C.
V prvním roce pěstování musí vinař 
vybudovat opěrnou konstrukci pro révu. 
Protože se jedná 
o liánovitou 
rostlinu, musí jí 
být uzpůsoben 
opěrný systém. Ten ji podpoří v růstu 
za sluncem a zároveň poskytne dostateč-
né oslunění listové plochy s adekvátním 
provzdušněním. V prvních třech letech 
vinař zapěstuje u révy kmínek a vytvoří 
požadované vedení. „Chemická ochrana 
je prováděna během celého vegetačního 
období, aby bylo docíleno co nejlep-
šího zdravotního stavu révového keře 
a hroznů. Protože kvalita vína vzniká již 
na vinici, je nutností pro každého vinaře 
vypěstovat zdravý a vyzrálý hrozen.
„Když zjistím, že mám na vinici hrozny po-
žadované kvality, začíná se sklízet. Větši-
nou u nás sklizeň probíhá ručně, nůžkami 
do plastových kyblíků, které se vysypávají 
do přepravních boxů, beden či přepravních 
přívěsů tažených za traktorem. Hrozny 
jsou poté co nejrychleji dopraveny do vi-
nařského podniku, kde probíhá zpracová-
ní,“ doplňuje R. Hodeček.

Co se děje s hrozny po sklizni?
Podle vinaře bychom hrozny měli 
po sběru v co nejkratším čase přepra-
vit do sklepního prostoru, kde dochází 

ke zpracování. „Zde provádíme odstop-
kování a pomletí hroznů, po němž nám 
zůstanou pouze rozdrcené bobule bez 
stopek,“ popisuje Hodeček. Po pomletí 
hroznů dojde k mírnému zasíření. Bez 
něj by mohly vzniklý rmut napadnout 
nechtěné plísně, bakterie či divoké tzv. 
apikulátní kvasinky. Rmut se buď ihned 
lisuje, nebo dochází k maceraci, tzv. 
vyluhování. Délka macerace se určuje dle 
odrůdy, zdravotního stavu suroviny a po-
žadovaného charakteru budoucího vína.
Po vylisování vzniká nový produkt a ten se 
nazývá mošt. U toho vinař měří cukerna-
tost, pH, kyseliny a asimilovatelný dusík. 
Mošt se musí ještě sedimentačně odka-
lit a v co nejkratším časovém intervalu 
od vylisování zakvasit ušlechtilou kultu-
rou kvasinek. Dokvašené víno je potřeba 
zasířit, aby nezačalo oxidovat a neztrácelo 
svou kvalitu. Mladé víno se musí vyčistit 
a vyškolit, protože bývá zakalené. Po ste-
rilní filtraci se u vína zkontroluje obsah 
volného oxidu siřičitého, který víno chrání 

před oxidací 
a může dojít 
k lahvování 
vína.

„Před tímto procesem však musí vinař své 
víno pořádně přechutnat a kriticky zhod-
notit, protože po nalahvování se s vý-
sledným produktem nedá již nic dělat. 
Po naplnění se láhve uzavřou zátkou 
a provádí se jejich adjustáž. To znamená 
nasazení záklopky zvané termokapsle 
a nalepení etikety, popřípadě medailí. 
Takto hotové víno musí ještě nějakou 
chvilku poležet ve sklepě a následně do-
chází k jeho distribuci a prodeji,“ dodává 
R. Hodeček.

Výroba červeného vína 
se od bílého liší
Hlavním rozdílem je, že u červené odrůdy 
nekvasí mošt, ale rmut, a k vylisování do-
chází až po prokvašení vína. Červená vína 
také kvasí při vyšších teplotách oproti 
bílým a růžovým vínům. Navíc se častěji 
dávají naležet do dubových, akátových či 
kaštanových sudů.
Růžová vína se vyrábějí z modrých odrůd 
révy vinné. Typ barvy růžových vín udává 
délka macerace rmutu. Následně dochází 
k vylisování a prokvašení jak u vín bílých.

Úskalí českého vinaře
Co je na pěstování révy vinné v Čechách 
a na Moravě nejhorší? Podle Radomíra 
Hodečka vinaře jednoznačně nejvíce trápí 
legislativa. „S nadsázkou můžeme říct, 
že vinař musí být dopoledne právníkem 
a teprve poté se může věnovat samotné-
mu pěstování a výrobě vína,“ říká vinař. 
Zpřísňující se legislativa má ale prý i své 
světlé stránky. „Dříve docházelo například 
k tomu, že se k nám dováželo víno napří-
klad z Maďarska, které se poté prodávalo 
jako české. Díky větší kontrole a zvyšující 
se byrokracii roste na druhou stranu 
kvalita vín,“ dodává. 

„Mladé víno se musí vyčistit 
  a vyškolit, protože bývá zakalené“

Od bobulí do láhve

V dnešní době si každý může pořídit 
domácí vinotéku. V případě jejího 
nákupu se vyplatí hledět na elektric-
kou spotřebu daného zařízení, teplotní 
rozmezí vinotéky a vibrace kompre-
soru. Přílišnými otřesy by se po čase 
mohlo víno znehodnotit. Za ideální 
teplotu skladování je považováno šest 
až osm stupňů. Skladovat bílé víno při 
pokojové teplotě nedoporučujeme. 
U červeného vína vyšší teploty nevadí, 
neměly by ale přesáhnout dvacet 
stupňů Celsia. Při skladování při vy-
sokých teplotách víno v lahvi rychleji 
stárne a u vín se zbytkovým cukrem 
hrozí nechtěné rozkvašení. Skladuje-
me-li ho v chladu, zachová si po delší 
dobu stejný charakter. Nemáte-li tedy 
vinotéku, dejte víno do lednice nebo 
do sklepa.

Jak NEJLéPE 
usklADnit?

Zažili jste někdy, že víno druhý nebo 
několikátý den po otevření již nebylo 
dobré? Podle Radomíra Hodečka je 
ideální víno zkonzumovat nejpozději 
do tří až čtyř dnů. Případně lze pořídit 
argonovou bombičku, které se prodá-
vají pod názvem Coravin nebo Winesa-
ve. Argon do rozpitého vína nastříká-
me, ten sedne na hladinu vína v rozpité 
lahvi a zabrání tak oxidaci vína. Některá 
vína je možné konzumovat i delší dobu 
po otevření, dokonce mohou být něko-
likátý den i chuťově lepší.

JAk DlouHo 
vyDRží 
PO OTEVřENí?
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Jaký je rozdíl mezi raným a pozdním 
sběrem?
Důležitý je termín sklizně hroznů. Ně-
které odrůdy mají předpoklady dozrávat 
dříve a jiné zase později. Pozdní sběr 
udává pouze 
jakostní třídu 
vína, které bylo 
sklizeno při cuk-
ernatosti 21 °NM, tedy normalizovaného 
moštoměru. Toto víno může být se zbyt-
kovým cukrem, ale i bez něj, prokvašené 
úplně do sucha, záleží pouze na vinaři, 
jaký typ vína vyrobí. Nejedná se tedy 
o hrozny sbírané před koncem pracovní 
doby či pozdě v noci.

v čem se liší bílá, růžová a červená 
vína?
Bílá vína se vyrábějí převážně z bílých 
odrůd révy vinné, existují i výjimky jako 

blanc de noir, bílé víno z modré odrůdy 
révy vinné, často se jedná o rulandské 
modré, které má nižší obsah barviva a bez 
macerace se ho tolik neuvolní. Růžová 
a červená vína se vyrábějí z modrých 
odrůd révy vinné. řada lidí se mylně 
domnívá, že růžové víno vznikne smí-
cháním bílého a červeného vína. To se 
dělalo opravdu velmi dávno a dnes je tato 
praktika zakázaná. Vždy záleží na tom, 
kolik má daná odrůda barviv a jak dlouho 
je necháme vymacerovat, tedy jaké množ-
ství se do vína uvolní. Rose lze například 

velmi dobře 
vyrobit z odrůdy 
Cabernet sau-
vignon. Napří-

klad odrůda Dornfelder má ale barviva 
tolik, že vždy vznikne vyloženě krvavé 
víno. Liší se i způsob zpracování bílých, 
růžových a červených vín.

kdy můžeme víno označit za burčák?
Burčák je částečně zakvašený hroznový 
mošt, který vznikl z českých či mo-
ravských hroznů révy vinné v termínu 
od 1. srpna do 30. listopadu. Po dosažení 
obsahu alkoholu 5 až 6 % obj. vzniká tzv. 
burčák. Mošt musí mít zkrátka určitou 

V hezké láhvi 
   není vždy dobrý mok

„Růžové víno nevzniká mícháním 
                   modrých a bílých hroznů“

Bílé, růžové a červené víno. Raný a pozdní sběr. Burčák. 
Tyto pojmy slyšel už ve svém životě asi každý. Co se 
pod nimi ale doopravdy skrývá, ví už méně spotřebite-
lů. Zeptali jsme se tedy člověka nejpovolanějšího, vinaře 
Radomíra Hodečka.

V Čechách a na Moravě se zkonzumuje 
více bílého a růžového vína než vína 
červeného. Podle vinaře je to i vli-
vem klimatických podmínek. Česko 
patří spíše k chladnějším vinařským 
oblastem, ačkoliv v posledních letech 
se teploty i u nás zvyšují. „Červené 
víno se nejlépe prodávalo před rokem 
1990. Poté zažila nástup bílá a růžová 
vína. Dnes umí lidé červené víno opět 
ocenit a jeho spotřeba proto pomalu 
stoupá. Stále se ale prodává více bílé 
a růžové,“ doplňuje vinař R. Hodeček, 
podle nějž lidé při nákupu preferují 
spíše vína sladká než suchá. Je ale 
tomu tak i kvůli jejich nezkušenosti. 
Lidé většinou začínají sladkými víny, 
k suchým se pak propijí. Koneckonců 
vynikající víno může být jak sladké tak 
to suché.

JAké víno 
MáME NEJRADěJI?
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hladinu alkoholu, aby byl podle legislativy 
považován za burčák, a musí pocházet 
z hroznů révy vinné vypěstovaných v Če-
chách či na Moravě.

kolik by víno mělo obsahovat pro-
cent alkoholu?
Udává se, že zhruba 16 až 19 gramů cukru 
na litr vytvoří jedno objemové procento 
alkoholu. 180 gramů na litr tedy vytvoří 
přibližně deset objemových procent alko-
holu. U hroznů bychom měli mít asi 210 
až 239 gramů na litr pro opravdu kvalitní 

víno, což by bylo 
dle klasifikace víno 
v kategorii pozdní 
sběr. Čím vyšší je 
procento alkoholu, 
tím je víno odolnější 
proti rozkvašení a je 
i vhodnější k archi-
vaci. Není to však 
jenom o alkoholu, 
ale například také 
o množství zbytko-
vého cukru či kyse-
lin a extrakt rovněž 
podporuje uchova-
telnost vína. Víno 
by mělo primárně 
zákazníka oslovit 
svou chutí a ne ana-
lytickými parametry 
a etiketou.

Je pravda, že víno 
nejvíce prodává 
lahev?
Podle lidí, kteří 
pracují ve vino-
tékách, i vinařů, 

lahev skutečně prodává. Čím hezčí lahev 
a etiketa, tím je větší šance, že zákazníka 
zaujmete. Sám za sebe musím říct, že 
se mi už několikrát stalo, že čím hezčí 
byla lahev a etiketa, tím horší byl pak 
samotný obsah. Ne vždy, 
ale dost často spíše 
funguje, že čím horší 
je etiketa, tím lepší 
je víno. Samozřejmě, 
že jsou i nádherné 
etikety a ještě hezčí 
vína uvnitř. 

Jak se víno pije v Čechách 
a na Moravě?
Na Moravě se asi vypije více vína. Každý 
druhý dědeček tu má na zahrádce vysa-
zeno pár hlav svojí révy vinné a hrozny 
si poté sám zpracuje, což není nikde 
uváděné, protože se nejedná o tak velké 
množství. Jde v podstatě o objem určený 
pro vlastní spotřebu. 

Hitem poslední doby se stala takzvaná 
oranžová vína, vyráběná Kachetínskou 
metodou. Kvasí se v keramických hli-
něných nádobách připomínajících am-
fory. Ty nádoby pocházejí z gruzínské 
oblasti Kachetie. Díky hlíně, ze které se 
nádoby vyrábějí, obsahují ionty stříbra, 
jež mají antibakteriální účinek. Tyto 
amfory se zakopou do země a naplní 
pomletými hrozny. K jejich otevření 
dochází nejdříve po šesti měsících. 
Vína zcela bez přidané síry jsou velmi 
kvalitní a také vysoce ceněná. Vína 
jsou rovněž velmi zdravá. Při jejich vý-
robě je však potřeba mít plně zvládnu-
tou technologii výroby, i malá chybička 
může toto víno zcela pokazit.

treNDy 
VE VíNECH

V současné době zažívají poměrně vý-
razný boom e-shopy s vínem. Nejlépe 
ale při nákupu vína uděláme, spojí-
me-li ho s degustací. „Myslím si, že 
menší vinaři jsou ochotni lahev otevřít, 
když vědí, že si poté zákazník několik 
dalších lahví odnese. Větší firmy mají 
zase možnost uspořádat pro zákazníky 
degustační akce. Kromě ochutnávky 
bychom také měli zkontrolovat číslo 
šarže na etiketě, protože podle něj zjis-
tíme, zda se jedná o stejné víno, které 
jsme degustovali. Je-li víno z jednoho 
tanku, má stejné číslo. Stejná odrů-
da ze stejného vinařství, která je ale 
dělaná v jiném tanku, může chutnat 
jinak. Podle legislativy by mělo mít jiné 
víno odlišné číslo šarže, následně si 
zákazník neodnese jiné víno, než kon-
zumoval, a měl by být tak spokojen,“ 
radí R. Hodeček.

JAk kuPovAt 
VíNO?

vinař Radomír Hodeček



www.svetpotravin.cz40

křížovka

Pomůcka:
rét

Textilní
látka

1. díl
tajenky

Název
římské

tisícovky
Cestovní
doklad

Průtokový
ohřívač

vody
Převor Pokolení

Název
římské

padesátky
Části
nohou

Polari-
zační
hranol

Zájmeno
osobní Záhada

Vegetační
formace

Materiál
na zátky

Anglický
zápor

Plť

Vojenská
prodejna

3. díl
tajenky
Hmota

Moje
Velký

zápach
Druh

papouška

Sluha

Oblast

Pramáti
Úřad (zast.)

Starší
zájmeno

Nula

Cisterna
Klekání Palice

Plochá
střecha

Odstín

1 000 kg

Nátěrová
hmota

Výsledek
dělení

Zolův
román

Planeta

Slovenský
nár.park
Býv.ital.
platidlo

Zájmeno
osobní
Zmrzlá
voda

Rozměr
Měsíc

(knižně)
Cíl

Vazká
kapalina

Část
vozíčku

Japonská
potápěčka

Americký
norek

Okrasná
zahrada

Předložka
Roční
období

Asijský
stát Francovka

Iniciály
herce

Jelínka

Psací
potřeby
Severští
paroháči

4. díl
tajenky
Náhlá

myšlenka

Pod-
svinčata

Kovový
prvek

Španělský
šlechtic

Chem.zn.
hliníku

Cesmínový
čaj

Jitřenka
Pukavý

plod

Desková
hra

Vánoční
ryba

Stírač
prachu

Tenisový
dvorec

Třpyt
Pět

tuctů
Plavidla

Pokladna
Manilské
konopí

Boltce
Silné

provazy
Neteře
(knižně)

Zámezí
v kopané
Primáti

Umíráček
(knižně) Mrak

Světový
pohár
(zkr.)

Uzlík 
ve tkanině

Vlněná
látka

5. díl
tajenky

Svobodný
statek

Učitelský
stůl

Šachová
remis

Soubor
map

Chem.zn.
rubidia
Infekční
činitel

Francouz-
ský komik
Fialková

silice

Opak pro-
fesionála

Kopí

Násep
Ruský

souhlas

Nápis na
Kristově

kříži

Znoj

Vézt se

Jm.herečky
Mandlové
Divadelní
jednání

Druho-
horní
vrstva

2. díl
tajenky
Karetní
výraz

Lihovina
z rýže

Býv.SPZ
Rokycan

Nedopalek Polní
míra Achille Gregor:

Polovina nesnází s...Devíti-
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Sedlák, od kterého kupujeme maso, si už zvykl, že na rozdíl 
od většiny jeho zákazníků já nikdy nepohrdnu žádnými vnitř-
nostmi. Jsme stejná krevní skupina. Naučil mě výbornou 
„dršťkovou“ polévku z vepřového žaludku, já jeho zase mozečky 
smažené v trojobalu jako řízek.
Přesto byl trochu zaskočený, když jsem chtěla ke svému jehněti 
všechny vnitřnosti. Ano, i žaludek.
Přiznám se ale rovnou – předem jsem si myslela, že tentokrát 
tu prapodivnou krmi připravím, vyfotím a dám psům. Nemívám 
předsudky, ale skotský národní pokrm mi připadal divný. Nikdy 
jsem ho neviděla a neochutnala, na skotskou Vysočinu se zřejmě 
hned tak nepodívám a podle popisů… Velmi jsem se mýlila. Prav-
dou ale je, že jsem si recept přece jen upravila po svém.

Na plíce si nepotrpím
Haggis, neboli plněný ovčí žaludek, je skotské slavnostní 
jídlo. Připravuje se hlavně na Silvestra. Skoti prý rádi vyprá-
vějí turistům, že haggis je pravěké divoké zvíře skrývající se 
v lesích. A je nesmírně těžké ho zastřelit, protože umí přelstít 
své lovce.
Zkuste to někomu vyprávět o pravé tlačence. Jsou to totiž blízcí 
příbuzní. Ale pokud se přidržím srovnání se zvěří – tlačenka, to 
je náš růžovoučký vepřík. Haggis je černé divoké prase.

Do pravé skotské lahůdky patří, kromě jiného, jehněčí vnitřnos-
ti, tedy plíce, srdce a játra. Na plíce si nepotrpím, tak jsem je 
nechala psům rovnou a k masu jsem místo nich přidala ledvinky 
a kus vepřových jater. Jinak jsem se do toho Skotům nepletla. 
Snad ještě ten lůj – čtvrt kila mi připadalo moc. Ale snad právě 
díky mým zásahům chutnal výsledek skvěle nejen horký, ale 
i studený.

Pereme a pereme
Umím vyprat hovězí dršťky, vyčistit vepřové žaludky. Ale jeh-
něčí žaludek, to byl oříšek. Spíš ořech. Prala jsem a prala. Drhla 
jsem ho hrubou solí i jemnější solí. Dokonce jsem ho podle rady 
starších otírala o kamenné schody. Pořád byl cítit. Inu, děj se 
vůle kulinářských bohů. Naložila jsem tu chlupatou věc podle 
návodu do ledové vody a nechala přes noc stát. Do rána se 

Měl to být jednorázový pokus. Jehněčí 
žaludek plněný vařenými vnitřnostmi 
a ovesnými vločkami nezní příliš lákavě. 
To bylo ale překvapení…

Skotský 
brácha tlačenky
Připravila Michaela Matuštíková, foto autorka, shutterstock
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dobrodružství v kuchyni

nic nezměnilo. Moje ruce i žaludek byly stále cítit.
Takže návod na správné očištění nemám. Snad jen poznámku 
– finální výrobek rozhodně nijak špatně cítit nebyl.
Uvařila jsem si vnitřnosti a maso, nasekala najemno, opražila 
vločky, nasekala cibuli… Vše tak, jak najdete v receptu dole. 
Podle mého překladu bylo dále psáno – zavázat provázkem. 
Nevím, jak by se to mělo udělat. Můj žaludek byl po důkladném 
praní spíš velká placka než nějaký váček. I vzala jsem si kuchyň-
ský provázek, velkou jehlu a měch jsem z něj sešila. Dopadlo 
to výborně.

Prostě ochutnejte
Výsledek? Na první pohled tlačenka, ovšem vůně úplně jiná. 
Přece to nevzdám bez boje. Ochutnala jsem. A ono to bylo dobré. 
Nalila jsem si na porci rozpuštěné máslo, jak praví skotský zvyk, 
a místo tuřínové kaše jsem si opekla topinky. Ale stálo to za to.
Dokonce i studený haggis byl velmi dobrý. Trochu jako zvláštní 
paštika. Mluvím ovšem o náplni. Zkusila jsem ochutnat i samot-
ný žaludek, tuhle lahůdku si však klidně odepřu.
Měl to být jednorázový pokus. Ale když naposledy nabízel 
sedlák jehně, řekla jsem si o všechny vnitřnosti zase.

Počet porcí: 4
Doba přípravy: po odležení 24 hodin cca 6 hodin

Potřebujeme:
■  1 jehněčí (skopový) žaludek
■  jehněčí vnitřnosti – plíce, srdce, játra 
■  250 g jehněčího loje 
■  250 g vepřového libového bůčku
■  kus vepřových žeber s masem
■  2 větší cibule
■  400 g ovesných vloček
■  1/2 lžičky strouhaného muškátového oříšku
■  1/4 lžičky chilli
■  sůl
■  mletý černý pepř

Postup

Důkladně oškrábeme a vypereme žaludek, promneme ho hrubou 
solí z obou stran a vypláchneme. Naložíme ho do studené vody 
a necháme do druhého dne odležet.
Druhý den propláchneme vnitřnosti a maso, vložíme s lojem 
do osolené vařící vody a vaříme mírným varem asi 2 hodiny.
Vyjmeme maso, odstraníme trubice, kosti a chrupavky a naseká-
me na drobno. 
Cibuli oloupeme, několik minut povaříme v masovém vývaru, 
nasekáme na drobno a přidáme k masu. Vývar si odložíme.
Ovesné vločky opražíme nasucho do zlatova, přidáme do směsi 
a přilijeme vývar, abychom mohli vypracovat měkkou, pastovi-
tou hmotu.
Směs okořeníme a naplníme jí žaludek asi do dvou třetin. Vy-
ženeme vzduch a zavážeme provázkem. Syrový haggis propích-
neme na několika místech, aby při vaření neprasknul, vložíme 
do vroucí vody a udržujeme v mírném varu 3 až 4 hodiny.
Uvařený nadívaný žaludek udržujeme v teple. Při podávání se 
nařízne, nakládá lžící a polévá rozpuštěným máslem. Přílohou by 
měla být kaše z brambor a tuřínové pyré. 

Skotský haggis (původní recept)
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chutě slavných

Připravila Klára Chábová, foto archiv Kamily Špráchalové

Pašuji 
zdravé 
potraviny 
do klasických jídel

Herečka a dabérka Kamila Špráchalová 
má doma tři chlapy. Proto se snaží vařit 

tak, aby se nasytili a zároveň jedli zdravě. 
Má ráda jednoduché recepty, nakupuje 
lokální potraviny, a když se nahrne 

hodně práce, připravuje sobě i dětem 
krabičky. Momentálně ji můžete vidět v pěti 

divadelních rolích a slyšet její hlas třeba 
v seriálu Sestřička Jackie, který běží 

v České televizi.
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rozhovor

Jak se dají nasytit zdravým jídlem 
tři chlapi?
Mám v záloze verze klasických jídel, kam 
se dá přidat i ta zdravá složka. Kdybych 
uvařila třeba jenom kuskus a k tomu 
upekla celozrnné placky, asi bych neu-
spěla. Proto kombinuji a pašuji do klasiky 
zdravé suroviny a docela mi to prochází. 
Klukům je třináct a čtrnáct let - mají 
období, kdy opravdu hodně jedí. Proto je 
potřeba jim ten jídelníček nastavit tak, 
aby neměli hlad a dostali do sebe i něco 
přínosného pro tělo.

A jak tedy vypadá taková kombinace 
ve vašem podání?
Je to trochu náročnější v tom, že čím 
větší množství se u nás sní, tím více 
ustupuji z biopotravin. Je to finančně 
náročnější, a proto hledám stále nějaké 
kompromisy. 
Člověk to ale 
nesmí úplně 
vzdát. Když 
dělám třeba přílohu, uvařím knedlíky 
a celozrnnou rýži, synové si dají pár 
lžiček rýže a pak se dojedí knedlíky. My 
s mužem volíme tu lehčí přílohu. Nebo 
udělám bramborovou kaši a kroupy, 
my si to smícháme a chlapci si třeba 
dají jen tu kaši, ale mají na výběr. Když 
peču, a to velmi často a ráda, kombinuji 
mouky. Dám třeba jeden hrnek celo-
zrnné žitné mouky a jeden polohrubé 
mouky. Kdyby převážila mouka žitná, asi 
by to už doma nejedli. Do buchty třeba 
nastrouhám jablko a přidám tam tvaroh. 
Je pak vláčná a zdravá. Hodně kupuji 

bio mouky, skvělé jsou třeba pohankové 
palačinky a perník. Je to polotovar, kam 
se přidá jen med a je to hotové a zdravé. 
Začala jsem také dělat tortilly. Koupím 
placky z celozrnné mouky a naplním je 
zeleninou, někdy přidám i kuřecí maso. 
To je u nás hodně oblíbené. A mám to 
rychle hotové.

Jste přísná maminka, pokud jde 
o stravu vašich dětí, nebo děláte 
kompromisy?
Když se narodili, začala jsem to více řešit 
a určitě jsem se snažila, aby jedli zdravě. 
Podle mne je důležitý ten návyk, který 
získají odmalička. Kluci jsou zvyklí jíst 
ovoce a zeleninu, nemají s tím problém. 
Teď už jsou velcí, proto jim třeba neza-
kazuji fastfoody, protože tím žijí a chodí 
tam s kamarády. Ale pak přijde syn 

z tréninku, řekne 
mi, že si za ka-
pesné koupil 
hamburger a dá 

si ke svačině jablko. Ví, že to je potřeba 
vyvážit. Kluci mají rádi tousty, ale k nim 
snědí hromady zeleniny. A to je ten 
návyk, na kterém se ale musí pracovat 
od nízkého věku.

A jak to je ve škole, kde jejich spolu-
žáci určitě nemají všichni krabičky 
s mrkví a paprikou?
Nikdy jsem nespoléhala na školní 
stravu. Nedávala jsem jim s sebou třeba 
kupované sušenky, většinou si nesli 
z domova domácí upečené buchty nebo 
muffiny. A nechybí ani krabička se zele-

ninou. Jsou mamin-
ky, které to nechají 
na dětech, dají jim 
kapesné a děti si roz-
hodnou, co si koupí. 
Jenže od kluků pak 
vím, čím se jejich 
spolužáci živí. Dají 
si tatranku, rohlík 
a studený párek, 
k tomu třeba sladkou 
limonádu a takhle 
to mají celý rok. To 
není úplně vyvážená 
svačina. Je ale jasné, 
že když to synové 
vidí, mají na to také 
chuť. Já jim to ne-
zakazuji a občas jim 
ten párek taky dám. 
Zajímavé třeba je, že 
když k nám přijdou 
domů na návštěvu 
kamarádi a já jim 
namažu chleby se 

šunkou a ty nazdobím kousky mrkve, 
snědí to všichni.

tak to ale bývá i na večírcích u do-
spělých. nakrájená zelenina větši-
nou mizí rychle, když se k ní třeba 
připraví dobrá omáčka ze zakysané 
smetany...
Člověk nesmí být líný si tu zeleninu 
a ovoce koupit a připravit. Když udělám 
na párty mísu nakrájených jablek, je 
hned pryč. Jednou jsem takhle přines-
la na mejdan mrkvičku k upečenému 
masu, leckdo se divil a kroutil hlavou, 
ale po mrkvi se zaprášilo. Mám takovou 
vychytávku u nás doma. Když zeleninu 
a ovoce nakoupím, hned ji očistím a dám 
do ledničky do krabičky. Manžel to pak 
klukům jen dá – má to bez práce.

vzpomenete si na okamžik, kdy jste 
se rozhodla svou stravu změnit?
Ke zdravé a vyvážené stravě jsem inkli-
novala vždy. Byla jsem velká zahradnice 
a jako malá jsem trávila mnoho času 
na venkově a jedla místní suroviny. 
Když se ale narodili kluci, začala jsem 
se tomu věnovat ještě více, protože pro 
mne bylo velmi důležité, aby jedli dobře 
a vyváženě. Každopádně to nebyl nějaký 
jednorázový podnět nebo rozhodnutí, 
ale byla jsem na to zvyklá už od dětství 
a spíše jsem na to navázala. I když teď 
už jsem ubrala z té ortodoxní cesty, 
protože toho snědí hodně a chtějí také 
ochutnávat něco jiného. Jsem ale ráda, 
že v nich ten zdravý základ zůstává 
a snažení se vyplatilo.

„Když vařím přílohu, udělám 
    knedlíky, ale i celozrnnou rýži“

Kamila si 
svoji postavu 
udržuje nejen 
kvůli rolím 
na divadle, 
kde je občas 
i více odhalená. 
Na snímku 
s hercem 
filipem 
Blažkem.
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začátky v kuchyni

ono je asi také 
důležité, že to vidí 
u vás. Jsou rodiče, 
kteří dětem zaka-
zují a sami si pak 
dopřávají.
Jasně, to je důležitý 
moment. Když jdeme 
třeba do restaurace 
na oběd, tak si dám 
knedlo-vepřo-ze-
lo, ale objednám si 
dvojité zelí. Je zdravé 
a není potřeba pak 
sníst tolik knedlí-
ků. Nebo si dáme 
špenát, ten mají také 
rádi. Člověk musí jít 
příkladem, aby tomu 
děti věřily.

Dnes je trend jíst zdravě, ale i exo-
ticky. Jsou potraviny, které vůbec 
nekupujete?
Nekupuji citrusové plody. Nejíme třeba 
mandarinky nebo pomeranče. Úplně 
nepodporuji to, že nám sem to ovoce po-
sílají ještě zelené a nastříkané a po cestě 
to dozrává, navíc se tou přepravou 
znečišťuje ovzduší. Když máme jablka 
v Čechách, 
proč bych měla 
podporovat 
dovoz jablek 
z Polska jenom proto, že jsou tam o pět 
korun levnější za kilo? Myslím, že se dá 
vystačit s tím, co máme tady u nás. Moc 

ráda chodím na farmářské trhy a na naší 
chalupě jsou také drobní živnostníci, 
od kterých se dají tyto potraviny odebí-
rat. Využívám i služby bio obchodů.

vy sama máte hodně rozmanité 
a nepravidelné povolání. Jak se vám 
daří udržet si rytmus ve stravování?
Začala jsem krabičkovat. Jednu dobu 

jsem hubnula, to 
mi pak nezbylo 
nic jiného. Určitě 
se nestravuji 

bagetami z pumpy. Člověk si dá do kra-
bičky ořechy, ovoce a zeleninu a není zá-
vislý na okolních možnostech. Když jedu 

na tři dny na zájezd, tak si jídlo s sebou 
nevezu, ale jinak ano. V restauraci si ale 
vybírám, často si dávám zelí. Tím se nic 
nezkazí a je zdravé.

Podzim je téměř za dveřmi. Čeká 
vás tak nová divadelní sezóna. 
Prozraďte nám, co v nejbližší době 
chystáte.
Čeká mne hodně divadelních předsta-
vení, mám nazkoušeno pět titulů. Také 
budu dále dabovat sestřičku Jackie 
ve stejnojmenném televizním seriálu, 
to mě moc baví. A pak nastane kolotoč 
kolem kluků, škola, kroužky. A v září 
také slavím narozeniny. 

„Myslím, že se dá vystačit 
                    s českými potravinami“

Kamila Špráchalová, hereč-
ka a dabérka, se dostala k divadlu díky své ma-
mince ekonomce, která po  večerech statovala 
v divadle a brala s sebou i své tři dcery. Kamila 
tak poprvé hrála ve čtyřech letech ve hře Nora. 
V dětství se   přihlásila do dramatického krouž-
ku. Vystudovala hudebně-dramatické oddělení 
Státní konzervatoře v  Praze, kde získala titul 
DiS. Během studia hostovala v  Divadle na  Vi-
nohradech a  v  pátém ročníku na  konzervatoři 
získala angažmá v Divadle ABC, odkud odešla 
v roce 2009. V současné době hraje také v Di-
vadle Palace. Na  přelomu 80. a  90. let začala 
spolupracovat s  televizí. Zahrála si ve filmech, 
pohádkách, seriálech. Od počátku 90. let se po-
hybuje v dabingu. Jejím hlasem mluví herečky 
Cameron Diaz, Rachel Weisz, Nicole Kidman, 
Linda Kozlowski a mnoho dalších. Jejím život-
ním partnerem je režisér Jan Pecha, mají spolu 
dva syny – Kryštofa a Františka Kvida.

Kamila je 
nejen výbor-
nou dabérkou 
s nezaměnitěl-
ným hlasem, 
ale hraje hned 
v několika diva-
delních kusech. 
Vidět ji můžete 
například 
i v představe-
ní do ložnice 
vstupujte 
jednotlivě.
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cestování

Připravila Klára Chábová, foto shutterstock

Ani bída 
  hostině nezabrání
Mnohé ukrajinské rodiny jsou 

závislé na tom, co jim pošlou 
jejich příbuzní ze zahraničí. Ať 

už jde o peníze nebo jídlo. Když jsme 
do této země cestovali, byli jsme svědky 
toho, jak řidič našeho dálkového autobu-
su zastavoval u dálnice mávajícím lidem 
a přebíral od nich napěchované tašky 
s jídlem a obálky s finanční hotovostí. 
Takových zastávek jsme absolvovali asi 
deset. První zatěžkávací zkouška ale při-
chází už na hraničním přechodu. Za to, že 
mohou Ukrajinci do své domoviny posílat 
potraviny, musejí zaplatit i celníkům.
Viděla jsem z okýnka, jak řidič předává 
peníze kontrolorovi, aby přihmouřil oči 
nad nákladem. Na hranicích jsme si také 
pěknou chvíli postáli. Když jsme se asi 
po třech hodinách konečně rozjeli, byla 
na všech cestujících vidět úleva.

Na kuchyni ukrajinského venkova 
jen tak nezapomenete. I přes chudé 
poměry jsou místní lidé ochotni se 
s vámi o jídlo podělit přímo 
královsky. Nešetří se ani 
na poctivých ingrediencích. 
Že vám tu vyhládne, se 
rozhodně obávat nemusíte.

Jedním z oblíbených ukrajinských jídel jsou 
vařené pirohy plněné čímkoliv
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Ukrajinci žijí z výpěstků
Ukrajinská kuchyně je velmi chutná, 
i když skromná. Místní obyvatelé většinou 
žijí z toho, co vypěstují na zahrádkách, 
nebo kupují spíše sezónní potraviny. 
Populární je nejen zelenina a ovoce, ale 
třeba i houby, které Ukrajinci s oblibou 
sbírají. V ukrajinských domácnostech 
často narazíte na kompoty, nakládané 
okurky i zeleninu. V zimě pak žijí hodně 
z těchto zásob. Na jídelních lístcích se 
také často objevuje zvěřina, Ukrajinci 
mají rádi ryby 
z místních řek 
a s chutí si 
dopřávají černý 
nebo červený kaviár.
Mnohokrát se nám ale stalo, že jsme si 
chtěli objednat jídlo uvedené na jídelníč-
ku, ale zrovna nebylo k dostání. „Místní 
do restaurací nechodí, je to pro ně drahé, 

proto se čeká hlavně na turisty. Majitelé 
hospod musejí nakupovat tak, aby se jim 
jídlo nekazilo,“ vysvětloval nám tento 
celkem častý jev ukrajinský číšník.
Co ale měli vždy, byly holubce, závitky 
plněné směsí kořeněného masa a rýže 
(nebo pohanky) dušené v rajčatové 
omáčce. Ty jsme si velmi oblíbili. Stejně 
tak jsme velmi často chroupali tradič-
ní pečené pirožky z kynutého (nebo 
i jiného) těsta. Ty jsou nejčastěji plněné 
masem, vejci, bramborami, zelím, houba-
mi, tvarohem.

Na uvítanou a vlastně i po celou dobu
Po příjezdu do Lvova, který byl zároveň 
naší cílovou destinací, jsme dostali 
na uvítanou místní vyhlášený kvas. 
Nalila nám jej kamarádka, která tu už ně-
jakou dobu žila. Jedná se o sladkokyselý, 
pěnivý, slabě alkoholický nápoj vyráběný 
z kvasnic, cukru a žitného chleba. Je 
rozšířený ve východní Evropě, především 
v Rusku, Bělorusku, na Ukrajině, v Po-
baltí a třeba i v Kazachstánu. Zajímavé 
je, že při procházkách můžete v ulicích 
narazit na jakési pojízdné nádrže, kde 
vám kvas načepují do lahve s sebou. 
Bývá většinou nefiltrovaný, s vysokým 
obsahem vitaminu B.
Ve Lvově narazíte na každém kroku 

na kostely, 
chrámy a kaple 
a můžete 
navštívit také 

mnoho muzeí. Po dlouhých procházkách 
člověku ale vyhladoví. A právě ve Lvově 
jsme objevili varenyky. Staly se pro nás 
gastronomickým zážitkem a od té chvíle 
jsme si je dávali na naší cestě všude. 

Jsou to vařené pirohy z bramborového 
těsta plněné čímkoliv. My si je dopřávali 
s tvarohem, se zelím, povidly, ale i strou-
hankou a skořicí.

Soljanka vedle skanzenu
Ve Lvově je mnoho míst, která stojí 
za vidění. Jedním z nich je i park Vysokyj 
zamok, který je nejvyšším bodem města. 
Zámek tady sice už nestojí, ale je odsud 
nádherný výhled do okolí. Na východ 
od tohoto parku se nachází les, kde 
můžete navštívit Muzeum architektury 
a vesnice. Je to skanzen pod otevřeným 
nebem, který je velmi rozsáhlý a nachá-
zí se tady asi 120 exemplářů různých 
obytných i hospodářských budov, kostelů 
a kapliček, ukázek lidové architektury 
z různých oblastí Ukrajiny. Blízko tohoto 
skanzenu jsme navštívili malou dřevěnou 
hospůdku, kde jsme si připadali jako před 
pár stovkami let. Dali jsme si oblíbenou 
masovou soljanku, polévku z oliv, kapar 
a nakládaných okurek.

Místní pohostinnost je proslavená
Po třech dnech ve Lvově a okolí jsme se 
vydali na místní hlavní nádraží, abychom 
lůžkovým vozem přejeli do hor. Těšili 
jsme se na ukrajinský venkov, lákala nás 
příroda a klid. Naším cílem byla vesnička 
Usť Čorná, které se říká „Duše Karpat“. 
Nachází se na Zakarpatské Ukrajině a má 
nezapomenutelnou atmosféru.
To, jak jsme se sem dostali, nebudu 
raději dopodrobna popisovat. Na Ukra-
jině totiž není úplně jisté, kdy a kam 
pojede jaký autobus. Stalo se nám 
proto, že jsme asi šest hodin seděli 

cestování

Místní pochoutkou jsou holubce 
– zelné závitky plněné směsí masa 
a rýže v rajčatové omáčce. 

„Ukrajinci mají rádi ryby 
                    a červený a černý kaviár“
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na jedné zastávce v malém městečku 
Ťačivu a náš autobus stále nejel. Když 
se kolem nás řítil jakýsi rezavý mikro-
bus, zamávali jsme a zjistili, že to je náš 
spoj, ale řidič neplánoval zastavit. Doma 
na něj čekala rodící manželka (snad jsme 
pochopili jeho vysvětlení správně). Stáli 
jsme na nádraží Usť Čorné a nemohli se 

vynadívat. Zastavil se 
tady čas.
Vydali jsme se hledat ubytování. Když 
jsme procházeli kolem starých dřevě-
ných domků, zamávala na nás z jedno-
ho okna starší dáma v šátku. Pozvala 
nás na čaj a nakonec jsme u ní pár dní 
zůstali. Vařila tak výborně, že se mi 

ještě dnes sbíhají sliny. Ubytovala 
nás u sebe v ložnici, sama si ustlala 
v kuchyni. Manžel byl za prací v Polsku 
a prý se vídají jednou za dva měsíce, 
děti neměli. I to je vzpomínka na jednu 
z tváří Ukrajiny. 

Ukrajinská příroda je úchvatná 
a místní zde žijí ještě tradičním 
způsobem života 

Ukrajinská kuchyně se vyznačuje jednoduchostí. Přitom jsou 
ale všechna jídla velmi chutná 

cestování

U NÁS zdarma:
snídaně ● služba buzení ● bezpečnostní služba

NejpohodlNější ceStovÁNí

PRAHA  KOŠICE
vE sPACíCH vOzECH

 +420 841 101 101www.regiojet.cz

PRAHA 
KOŠICE 474od Kč

 INZERCE
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začátky v kuchyni

Na co se můžete těšit příště?

Dárky pro nové předplatitele

Zaostříme na dvojí kvalitu potravin. 
Budeme jíst stejně jako Němci?

Jídelníček podle sezóny. Proč 
je dobré ho přizpůsobit ročnímu 
období?

I gastronomie má své trendy. 
Co právě frčí?

Nové číslo časopisu  
Svět potravin vychází 25. září

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

Vyberte si dárek z naší aktuální nabídky knih

NyNÍ NoVĚ 

odmĚňujeme 

Také každé  

prodloužeNÍ 

předplaTNého!

OBJeDNáVKA PřeDPlAtNéHO

Objednávám:  ks předplatného roční + dárek  roční 

Příjmení, jméno, název firmy:

Ulice, číslo popisné:

PSČ:  Město:

 
E-mail:

Typ platby: bankovní převod  faktura 

Pro organizace:
IČ:  DIČ: 

Číslo účtu: 

CeNy PřeDPlAtNéHO

Roční předplatné + dárek
348 Kč (kniha dle výběru) 

Roční předplatné
290 Kč (12 čísel za cenu 10)

Uvedené ceny jsou včetně DPH

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

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

Coolinářka
autor: 
Svatava Vašková

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

50 odstínů 
šedi
autor: 
E. L. James

Cesta 
za láskou
autor: 
Halina Pawlowská

299 Kč 
(maloobchodní cena)

459 Kč 
(maloobchodní cena)

229 Kč 
(maloobchodní cena)

U NÁS zdarma:
snídaně ● služba buzení ● bezpečnostní služba

NejpohodlNější ceStovÁNí

PRAHA  KOŠICE
vE sPACíCH vOzECH

 +420 841 101 101www.regiojet.cz

PRAHA 
KOŠICE 474od Kč
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Nedaleko domu, ve kterém jsme velmi 
dlouho bydleli, se nacházejí různé po-
zoruhodnosti. Kdybych vzal příslovečný 
kámen a hodil jihovýchodním směrem 
k Vltavě, dopadl by před „zámeček“. 
Jeden ze skvostů pseudobarokního stylu, 
stejně jako hned vedle stojící Kramářova 
vila, či o kousek níž, na levém vltavském 
břehu se nacházející Strakova akademie. 
Po Všeobecné zemské výstavě v roce 
1891 tento zámeček královskému hlav-
nímu městu Praha daroval kníže Vilém 
z Hanau, respektive Vilém Hanavský.
Na Hanavský pavilon mám dávnou vzpo-
mínku z raného dětství. V horkém letním 
odpoledni jsem byl na procházce s tatín-
kem v Letenských sadech. Na cestě pod 
pavilonem stojí pán v bílé košili a hraje 
na skleničky. Libozvučné tóny tehdy po-
pulární melodie se linou zpod jeho krát-
kých tlustých prstů. Jejich bříška tančí 
po hranách štíhlých broušených pohárků 
na vysokých nožkách. Pánovi se po mast-
ných tvářích koulejí ze skrání kapky potu, 
stékají na krk a vpíjejí se do zapnutého 
límečku, který ho jistě škrtí.
Věhlas Hanavského pavilónu tehdy sko-
míral. Pak jej komunisté nechali úplně 
zpustnout. Nejsmutnější období pavilon 
zažíval do poloviny šedesátých let. Opuš-
těnější už sice být nemohl, ale dožil se, 
na rozdíl od knížete Viléma, který se asi 
v hrobě obracel, lidového přejmenování. 
Lidé, zpitomělí tehdejší propagandou, 
mu začali říkat Havanský pavilón. Poté, 

co Fidel Castro a jeho los barbudos 
uchvátili v roce 1959 moc na Kubě. 
Korespondovalo to i s Havanskou ulicí 
na Letné, jejíž název však neměl s Cas-
trem nic společného. Podobně jako třeba 
havanské doutníky.
Pak pavilon zrekonstruovali a uvnitř 
zřídili nobl restaurant. Jednou jsem tam 
chtěl jít se svou ženou, která tenkrát 
mou ženou ještě nebyla. Dovnitř nás 
nepustili, protože jsem měl džíny. Ani 
sako, které jsem jinak nosil málokdy, 
mi nepomohlo.
Obnovena byla i venkovní restaurace. Ta 
často posloužila jako atraktivní exteriér 
pro natáčení filmů. Nad pražskou řekou 
a jejími mosty tu sedával i major Zeman. 
Jak se svými soudruhy, tak s nepřáteli, 
které stíhal. A spousta jiných, kladných 
i záporných postav z jiných hraných 
snímků naší provenience.
I mnohem menší a neporovnatelně 
skromnější soused Hanavského pavilo-
nu, veřejný záchodek, byl v čilé perma-
nenci. Mimořádnému provozu se těšil 
především v odpoledních a večerních 
hodinách. Navštěvovali jej výhradně 
pánové, kteří v sobě nacházeli chvilková 
i trvalejší zalíbení a uchylovali se pak 
do přilehlých křovin.
V pozdních hodinách, které přecházely 
v časné, se restaurant proměňoval v hráč-
ské doupě. Hrál se tu těžký karban o ještě 
těžší peníze. Veksláci, pasáci, číšníci, 
řezníci a zelináři pozdního reálného soci-

alismu tu prý převážně sedávali u plátýn-
ka. Mydlili gotesa neboli boží požehnání. 
Přijížděli večer nebo v noci, odjížděli brzy 
ráno. V tehdejších bourácích na parkové 
cestě se zákazem vjezdu nejezdili víc než 
sto dvacet. Míň ovšem také ne.
Svůj pokus o posezení ve vinárně, 
k němuž došlo před více než čtyřiceti 
lety, jsem už nikdy nezopakoval. Pod 
svícnem bývá největší tma, potvrzoval 
jsem si při pomyšlení, že jsem dosud 
nenavštívil podnik, který byl od domu, 
v němž jsem bydlel, pár desítek met-
rů. Ale – snad ještě není všem dnům 
konec, řekl jsem si asi před lety dvaceti. 
U vchodu jsem si prostudoval jídelní 
lístek a pak jsem se z vyhlídky díval 
na Prahu v lehkém podzimním oparu 
a v duchu sestavoval menu.
Národní divadlo stálo na svém místě. 
Mini předkrm dle nabídky byl za 149 ko-
run. Mosty se nepohnuly, ani Karlův. 
Krémová polévka z ryb a krabů za 229. 
František a jeho Anežský klášter na mě 
z protějšího břehu kynuly. Anglická 
svíčková za 1290. Líná hladina Vltavy se 
nepohnula. Pečená štika za 1560. Nebo 
americký krocan, libochovický pstruh. 
Pivo určitě nebude stát víc než 320 a lá-
hev vína jistě pořídím pod tři tisíce.
Hanavský pavilon jsme tedy nenavštívili 
ani před dvěma desítkami let. Nebyli 
jsme tam dodnes. O klasickou tmu pod 
svícnem se však teď nejedná. Už tři roky 
totiž bydlíme o dva kilometry dál. 

Dar 
od knížete Viléma
Připravil Petr Feldstein, foto shutterstock

post scriptum
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křížovka

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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